මගේ අංකය - ගේඑස්සී/ඊඒ/තාවකාලික අනුයුක්ත 2022
සියලුම මහාධිකරණ විනිශසචයකාරවරුන්,
දිස්ා විනිශසචයකාරවරුන්,
මගහසස්සරාත්වරුන්,
ගරසෂසඨාධිකරණගේ ගරජිස්සරාර් හා අභියාචනාධිකරණගේ ගරජිස්සරාර්,

උපලේඛනගත රජලේ නිලධාරීන්ලේ/ අධිකරණ වල ල ේවලේ නියුතු ංවර්ධන නිලධාරී ල ේවලේ
(ගිණුම් හකාර , වැඩ ටහන් හකාර හ ංවර්ධන නිලධාරී) නිලධාරීන්
තාවකාලිකව අනුයුක්ත කිරීම - 2022
වර්තමානගයහි රගෙහි පවතින තත්ත්වය ගහසතුගවන් අධිකරණවල ගස්සවගේ නියුතු කාර්ය
මණ්ඩලවල නිලධාරීන්/නිලධාරීණියන් හෙ ඔවුන් පදිංචි ප්රගේශගයන් දුරබැහැර ගස්සවා ස්සථානවල ගස්සවයෙ
වාර්තා කිරීගේදී මුහුණපෑමෙ සිදුව ඇති අපහසුතා පිළිබඳව ස්ඳහන් කරමින් ඉදිරිපත් කර ඇති ඉල්ලීේ
ස්ැලකිල්ලලෙ ගත් අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භාව, එම දුෂසකරතා අවම කරනු වස්ස, 2023 වර්ෂය ස්ඳහා
වාර්ික ස්සථානමාරු ක්රියාත්මක කරනු ලබන ගතක් එකී නිලධාරීන්/ නිලධාරීණියන් ඔවුන්ගේ වර්තමාන
ගස්සවා ස්සථානවලෙ ස්ාගේක්ෂව පහසු ගස්සවා ස්සථාන ගවත තාවකාලිකව අනුයුක්ත කිරීමෙ තීරණය කරන
ලදී. ගේ ස්ඳහා ඇමුණුම- A (Annexure -A) බලන්න.

•

උපලේඛනගත රජලේ නිලධාරීන්ලේ ල ේවය හ අධිකරණවල ල ේවලේ නියුතු ංවර්ධන නිලධාරී
ල ේවය (ගිණුම් හකාර, වැඩ ටහන් හකාර හා ංවර්ධන නිලධාරී) ට අදාල තාවකාලිකව
අනුයුක්ත කිරීම 2022 අලගෝ ේතු ම 22 ලවනි දින සිට 2023 වර්ෂය ඳහා වාර්ික ේථානමාරු
ක්රියාත්මක කරනු ලබන ලතක් ක්රියාත්මක ලේ.

02.
•
•

ගේ හා ස්බැඳිව පහත කරුණු ගවත ඔබගේ අවධානයෙ ගයාමු කරමි.
නිලධාරීන්ලේ ඉේීම් මත ලබා ලදනු ලබන ලමම අනුයුක්ත කිරීම් ඳහා ඔවුන්ට ංයුක්ත දීමනා
හා ගමන් වියදම් ලබා ගැනීලම් හිමිකම නැත.
එලල ම ලමම අනුයුක්ත කිරීම් නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන කිසිදු ලහේතුවක් මත නැවත
දීර්ඝ කරනු ලනාලැලේ.

03.
තාවකාලික අනුයුක්ත කාලය තුළ දී ප්රසුත නිවාඩු ලබා ගනු ලබන නිලධාරිනියන් මුදා හැරීම
ස්ේබන්ධගයන් පහත පරිදි කෙයුතු කළ යුතුය.
•

ප්රසූත නිවාඩු ඉල්ලලුේ කිරීම ස්ඳහා වන අයදුේපර, අදාළ නිලධාරිනියන් විසින් තමා අනුයුක්තව
සිටින අධිකරණගේ ගදපාර්තගේන්තු ප්රධානියා ගවත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර අදාළ අනුමැතිය ලද
පසු ඒ ස්ේබන්ධගයන් තම ස්සිර (ස්සවකීය) ගස්සවා ස්සථානගේ ගදපාර්තගේන්තු ප්රධානියා ස්හ
අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භා ගල්ලකේ කාර්යාලය ගවත ඒ බව දන්වා එවිය යුතුය. තවදුරෙත්
අඩ වැටුේ ස්හිත ප්රසූත නිවාඩු අයදුේ කරන නිලධාරිනියන් ගහෝ වැටුේ රහිත ප්රසූත නිවාඩු අයදුේ
කරන නිලධාරිනියන්, අදාළ අයදුේපරය අනුයුක්ත කරන ලද ල ේවා ේථානලේ ලදපාර්තලම්න්තු
ප්රධානියා ලවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

•

අඩවැටුේ ස්හිත ප්රසූත නිවාඩු ගහෝ වැටුේ රහිත ප්රසූත නිවාඩු ස්ේබන්ධගයන් අනුයුක්ත කරන ලද
ගස්සවා ස්සථානගේ ගදපාර්තගේන්තු ප්රධානියා විසින් ආයතන ස්ංග්රහගේ විධිවිධාන ප්රකාරව කෙයුතු
කළ යුතුය.

•

ඒ අනුව ප්රසූත නිවාඩු මත සිටින නිලධාරිනියන් අනුයුක්ත කරන ලද ගස්සවා ස්සථානගයන් මුදා
හැරිය යුත්ගත් ඔවුන්ෙ අනුමත කරන ලද ප්රසූත නිවාඩුව අවස්න් කර අනුයුක්ත කරන ලද ගස්සවා
ස්සථානගේ ගස්සවයෙ වාර්තා කිරීගමන් අනතුරුවය.

04.
දැනෙමත් ප්රසූත නිවාඩු මත සිටින නිලධාරීන් තාවකාලිකව අනුයුක්ත කරන ලද ගස්සවා ස්සථානයෙ
වාර්තා කළ යුත්ගත් අදාල ප්රසූත නිවාඩු කාලය අවස්න් කර ස්සිර ගස්සවා ස්සථානයෙ වාර්තා කිරීගමන්
අනතුරුවය.

05.
තාවකාලික අනුයුක්ත කාලය අවස්ානගේ නිලධාරීන් මුදා හරිමින් නිකුත් කරනු ලබන ලිපිගේ
පිෙපතක් අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භාගේ ගල්ලකේ ගවත ගයාමු කිරීගේදී එකී ලිපිගේ දකුණු පස් ඉහළ
ගකළවගර් නිලධාරීන්ගේ පත්ීේ ලිපිගේ ස්ඳහන් ගයාමු අංකය ස්ඳහන් කළ යුතුය.
උදා:

ගයාමු අංකය EA/PF/03……………..
JSC/SPO/EM/PF/REG/……..

එච්.එස්ස.ගස්ෝමරත්න
අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භාගේ
ගල්ලකේ

2022 අගගෝස්සතු මස් 10 ගවනි දින,
ගකාළඹ 12,
අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භා ගල්ලකේ කාර්යාලගේ දීය.

