රාජ්ය පරිපාලන චක්රලේඛ : 22/2017

මලේ අංකය: EST/06/OFTIM/07/1011
රාජ්ය පරිපාලන ාා
කළමනාකරණ අමාත්යංශය
නිදාස් චතුරස්රය
ලකොළඔ 07.
2017.09.06
අමාත්යාංශ ලේකම්වරුන්
පළාත් ප්රධාාන ලේකම්වරුන්
ලදපාර්ත්ලම්න්තු ප්රධාාීනන්

බත්තරමුල්ල ප්රදේශයදේ ර දේ කාර්යාලවල නම්යශිලී  කාර්යාල දේලලාව්  ්රියාත්ම්ක කිරීදේේ
නියමු වයපෘතිය
ලකොළඹ නගරලේ පවතින දැඩි වාාන ත්දබදය සඳාා පිළියම් ලයදීම සඳාා වන ඉදිරි ක්රියාමාර්ග සැලසුම්
කිරීලම් ආරම්භක පියවරක් ලලස බත්ත්රමුේල ප්රලශශලේ ස්ථාපිත් රජ්ලේ කාර්යාලයන්හී නිලධාරයන්ට
2017.09.18 දින සිට 2017.12.17 දින දක්වා මාස 03ක කාලයක් ආයත්න ප්රධාාීනන්ලේ කකතත්ාව ඇතිව
නමයශිලී  කාර්යාල ලලලාවන් ාුනන්වා දීලම් නියමු වයාපිතියක් ක්රියාත්මක කිරීමට 2017.05.16 ාා
2017.08.01 දින පැවති අමාත්ය ම්ඩලල ැසස්ිමම්වල දී තීරණය කර ඇත්.
02.

ඒ අනුව, ලප.ව. 07.30 සා ප.ව. 05.00 අත්ර කාලය තුළ ලමෝටර් රථ රියදුරන් පැය 09ක ලසේවා

කාලයක් ද, කණිෂ්ඨ නිලධාරයන් පැය 08 ිමනාඩි 45ක ලසේවා කාලයක් ද, අලනකුත් නිලධාරයන් පැය 07
ිමනාඩි 45ක ලසේවා කාලයක් ද පාත් ිමධිිමධාානයන්ට යටත්ව දිනකට ලසේවය කළ යුතු ය.
i.

කාර්යාලයට පැමිණීලම් ලලලාව ලප.ව. 07.30 සිට ලප.ව. 09.15 අත්ර සා පිටවීලම් ලලලාව
ප.ව.03.15 සිට ප.ව.05.00 අත්ර ිමය යුතු ය.

ii.

මාජ්නත්ාවට ලසේවය සැපයීම ලවනුලවන් සියලුම රාජ්ය නිලධාරයන් ඉාත් නියමවන කාර්යාල
ලලලාව අනුව ලප.ව. 09.15 සිට ප.ව. 03.15 අත්ර කාලය තුළ අනිවාර්යලයන් රාජ්කාරිලේ ලයදී
සිටිය යුතු ය.

iii.

ආයත්නලේ කටයුතු බාධාාවකින් ලත්ොරව ිමධිමත්ව පවත්වාලගන යා ාැකි පරිදි ිමධිිමධාාන ලයදීමට
යටත්ව ලමහි ඇමුණුලමහි දැක්ලවන ආකිතිය ප්රකාරව අදාළ නිලධාරයා සා ආයත්න ප්රධාානියා

යන ලදපාර්ශවලේ පූර්ව කකතත්ාව මත් නමයශීලී  කාර්යාල ලලලාව සිය ආයත්නය තුළ
ක්රියාත්මක කිරීමට ආයත්න ප්රධාාීනන් වගබලා ගත් යුතු ය.
iv.

ඉාත් iii පරිදි කාර්යාල ලලලාව සම්බන්ධාලයන් ඇති කරගනු ලබන පූර්ව කකතත්ාව, අවම
වශලයන් මාසයක කාල පරිච්ලේදයක් ලාෝ අඛ්ඩලව පවත්වාලගන යාමට ආයත්න ප්රධාානියා
ිමසින් වග බලා ගත් යුතු ය.

v.

නමයශිලී  කාර්යාල ලලලාව ක්රියාත්මක වන කාල සීමාව තුළ දැනට ක්රියාත්මක ත්මන්ට අදාළ
සාමානය කාර්යාල ලලලාව ලනොවන ලලලාවක් ත්ම කාර්යාල ලලලාව ලලස සැලකීමට කකත වු
කිසිදු නිලධාරයකුට රාජ්ය පරිපාලන චක්රලේඛ මගින් ිමධිිමධාාන සලසා ඇති රාජ්කාරියට
පැමිණීලම් දී ාා පිටවීලම් දී සිදුවන ප්රමාදවීම් සා කම ප්රමාදවීම් ආවරණය කිරීමට ලබා දී ඇති
සාන කිසිවක් ලබා ලනොදිය යුතු ය.

03.

ඉාත් උපලදස් පරිදි ත්ම අමාත්යාංශ, ලදපාර්ත්ලම්න්තු යටලත් බත්ත්රමුේල ප්රලශශලේ ඇති

කාර්යාල මාස 03ක කාලයක් නමයශිලි  කාර්යාල ලලලාවට අනුව කටයුතු කරවීමට අවශය උපලදස් අදාළ
ආයත්න ප්රධාාීනන්ට ලබා ලදන්ලන් නම් මැනිම.

.
ලේ.ලේ.රත්නසිරි
ලේකම්
රාජ්ය පරිපාලන ාා කළමනාකරණ අමාත්යංශය

ඇමුණුම
රා ය පෘිපපෘාලන ක්රදේල් 22/2017 අනුව බත්තරමුල්ල ප්රදේශයදේ ර දේ කාර්යාලවල නම්යශිලී 
කාර්යාල දේලලාව්  ්රියාත්ම්ක කිරීදේේ අව ර ලබා ්් නා ෘකති පෘරය

01. නිලධාරයාලේ සම්පුර්ණ නම :02. ත්නතුර :03. අමාත්යාංශලේ ෙ ලදපාර්ත්ලම්න්ත්ලල ෙ පළාත් සභාලල නම :04. ලසේවා ස්ථානය :05. ලසේවා ස්ථානයට පැමිලණන ප්රවාාන මාධායය :ලපොදු ප්රවාානය

ලපෞශගි ක ප්රවාානය

ලවනත්

06. නිලධාරයා කකත වන නමයශීලී  කාර්යාල ලලලා පරාසය :ලප.ව. ..................සිට ප.ව. .................. දක්වා
රාජ්කාරියට පැමිණිලම් දී ාා පිටිමලම් දී ඉාත් සඳාන් නමයශීලී  කාර්යාල ලලලාව ..................... දින සිට
අවම වශලයන් මසක කාලයක් ලනොකලවා පවත්වා ලගන යාම සඳාා කකත ලවමි.

දිනය: ...........................

අත්සන: ...............................
(අදාළ නිලධාරයා )

07. අංශ ප්රධාානියාලේ නිර්ලශශය:......................... දින සිට ඉාත් ලප.ව. ................... සිට ප.ව................... දක්වා කාලය නමයශීලී 
කාර්යාල ලලලාව ලලස .................................................................... මයාෙමිය ලවනුලවන් ලයොදා ගැීනම
නිර්ලශශ කරමි ෙ ලනොකරමි
දිනය : ……………………..

........……....……........………………
(අංශ ප්රධාානියාලේ අත්සන ාා නිල මු්රව)

08. ආයත්න ප්රධාානියාලේ අනුමතිය :ඉාත් නිර්ලශශයට අනුකූලව ………………. දින සිට ..................................... මයාෙමිය සඳාා නමයශීලී 
කාර්යාල ලලලාව අනුමත් කරමිෙලනොකරමි.

දිනය: …………………….

………………………………..
(ආයත්න ප්රධාානියාලේ අත්සන ාා නිල මු්රව)

