


Public Administration Circular: 04/2023 

  

 My No: EST-6/03/LEA/3125 

Ministry of Public Administration, Home Affairs, 

Provincial Councils and Local Government  

Independence Square 

Colombo 07. 

 

02.03.2023 

 

Secrearies to Ministries 

Chief Secretaries of Provinces 

Heads of Departments 

Heads of State Corporations / Statutory Boards 

 

Granting of Special Leave during the Ramalan (Ramazan) Season 2023 

 
As the forthcoming Ramalan (Ramazan) Season is due to commence on 23 March 2023 and 

end on 21 April 2023 you are requested to make arrangements to enable Muslim Officers to 

take part in prayers and religious activities during this period. 

 
02. The times during which such prayers and religious activities will take place daily are 

as follows: 

 

  03.30 a.m. to 06.00  a.m. 

  03.15 p.m. to 04.15  p.m. 

  06.00 p.m. to 07.00  p.m. 

  07.30 p.m. to 10.30  p.m. 
 

 

03. Work shifts may be arranged wherever possible to enable those officers to take part in 

religious activities during these periods. Only in case of unavoidable circumstances, special 

leave may be approved. 
 

 

04. Please take action to grant the Festival Advance to eligible Muslim Officers in the 

Public Service, Public Corporations and Statutory Boards 14 days before the expiry date of 

Ramalan (Ramazan). 
 

 
                                                                                            

       Sgd/ Neel Bandara Hapuhinne 

Secretary 

Ministry of Public Administration, Home Affairs, 

Provincial Councils and Local Government 

 

 Telephone : 0112-699399 

 Fax  : 0112-692158 

 Email address :  ade-vi@pubad.gov.lk 

ade-vi@pubad.gov.lk




அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக : 04/2023 
  

 எனது இலக்கம் : EST-6/03/LEA/3125  

ப ாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள்,  

மாகாண சக கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு 

சுதந்திர சதுக்கம் 

பகாழும்பு 07. 

 

2023.03.02 
 

அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

மாகாண  ிரதம பசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

அரச கூட்டுத்தா னங்கள் மற்றும் 

நியதிச் சட்டச் சக களின் தகலவர்கள் 
 
 

2023 றமழான் (ராமசான்) காலத்தில் விசசட விடுமுகற 
 

இம்முகற றமழான் (ராமசான்) மாதம் 2023 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 23 ஆம் திகதி 

ஆரம் மாகி 2023 ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 21 ஆம் திகதி முடிவகடய உள்ளதால் இக் 

காலத்தில் முஸ்லிம் உத்திசயாகத்தர்களுக்கு பதாழுககயிலும் மதவழி ாடுகளிலும் கலந்து 

பகாள்ளக் கூடிய ஒழுங்குககளச் பசய்யுமாறு நீங்கள் சகட்டுக் பகாள்ளப் டுகிறீர்கள். 

 

02. பதாழுகககளும் மதவழி ாடுகளும் நாளாந்தம்  ின்வரும் சநர அட்டவகணப் டி 

நிகழும். 
 

  மு. . 03.30 முதல் மு. . 06.00 வகர 

   ி. . 03.15 முதல்  ி. . 04.15 வகர 

   ி. . 06.00 முதல்  ி. . 07.00 வகர 

   ி. . 07.30 முதல்  ி. . 10.30 வகர 
 
 

03. இக்காலத்தின் ச ாது அவ் உத்தசயாகத்தர்கள் சமய வழி ாடுகளில் கலந்து 

பகாள்ளக்கூடியதாக சவகல சநரங்ககள ஒழுங்கு பசய்து பகாடுத்தல் சவண்டும். தவிர்க்க 

முடியாத சந்தர்ப் ங்களில் மட்டும் விசசட லீவு அங்கீகாிக்கப் டலாம். 

 

04. சமலும் றமழான் (ராமசான்) ப ருநாளில் இறுதித் திகதிக்கு 14 நாட்களுக்கு 

முன்னதாக அரச சசகவ கூட்டுத்தா னங்கள், நியதிச்சட்ட சக கள் ஆகியவற்றில் 

கடகமயாற்றும் தகககமயுகடய முஸ்லிம் உத்தசயாகத்தர்களுக்கு விழா முற் ணம் 

வழங்கத் தயவு கூர்ந்து நடவடிக்கக எடுக்கவும். 

 

 

                                      ஒப் ம்./ நீல்  ண்டார ஹபுஹின்ன 

பசயலாளர் 

ப ாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், 

மாகாண சக கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு 
 

பதாகலச சி இலக்கம் : 0112-966366 

பதாகலநகல் இலக்கம்  : 0112-962196 

 மின்னஞ்சல் முகவாி : ade-vi@pubad.gov.lk 

mailto:ade-vi@pubad.gov.lk



