රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළත්යළංය
ப ொது நிர்வொக மற்றும் முகொமமத்துவ அமமச்சு
MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
ඒකළබද්ධ ගවේලළ අංය

இமைந்த சேமவகள்

නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திரச் சதுக்கம் , ககொழும்பு

දුරකත්නය

011- 2694560

T elephone

எனது இல

07,

සෆක්වහ

கதொகலபபசி: (94)

මගේ අංකය

ிரிவு

கதொகலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax

රළ.ක.ව.ගවේ/අධි/වහ.මළ./2017

My No

ඔගේ අංකය
உது இல

இலங்கக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ගේල්

ගලේ අඩවිය

ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

-

Your No

දිනය
திகதி:

2017.01.05

Date

අමළත්යළං ගල්කේලරු ,
දිවහත්රික් ගල්කේලරු ,
ගදඳළර්ත්ගේ තු ප්රධළීන .
2017 වාර්ෂික ස්ථ ාන මාරු නිය ෝග නිකුත් කිරීම- රාජ්ය කළමනාකර

සහකාර යස වය ධිපන්ති

ඉශත් කරුණ වේබ ධල මගේ වමළංක ශළ 2016.11.18 දිනෆති ලිපිය මගි එලළ ඇති ලළර්ෂික වහථළන
මළරු කමිටු ගයෝජ්නළ ශළ එම ලිපිගේ වශ කරුණු ලට ඔබගේ කළරුණික අලධළනය ගයොමු කරනු ෆගේ.
02.
එම වහථළන මළරු ගයෝජ්නළ වේබ ධල මළ ගලත් ඉදිරිඳත් ව කරුණු දෆක්වීේ පිළිබල රළජ්ය ගවේලළ
ගකොමි වභළගේ කළර්ය ඳටිඳළටික රීති 1 ලෆනි කළණ්ඩගේ XVIII ලෆනි ඳරිච්ගේදගේ 210 වශ 211 ලග ති
අනුල ව ලළර්ෂික වහථළන මළරු ගයෝජ්නළ වමළගෝචන කමිටු තීරණ ගේ වමඟ එලමි. ගමමගි සිදු කරනු ෆබ
වංගෝධනය ට යටත්ල ඉශත් වශ නිධළරී වේබ ධගය මළගේ වමළංක ශළ 2016.11.18 ලිපිය
මගි ගයෝජිත් 2017 ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිගයෝග ගමයි නිකුත් කරමි.
03.

ස්ථාන මාරු නිය ෝග සම්බ්තධය ්ත වන ධභි ාචනා

(අ)
වහථළන මළරු නිගයෝගය වේබ ධගය අත්ෘප්තියට ඳත් නිධරය ට රළජ්ය ගවේලළ ගකොමි
වභළගේ කළර්ය ඳටිඳළටික රීති XX වන නරිච්යේදය විිපවිධාන ධනුව රළජ්ය ගවේලළ ගකොමි වභළල ගලත්
අභියළචනයක් ඉදිරිඳත් ක ශෆක.
(ආ)
ලළර්ෂික වහථළන මළරු කමිටුලට ශළ වමළගෝචන කමිටුලට අයදුේඳත් ඉදිරිඳත් ක නිධරය ට
නම ක් රළජ්ය ගවේලළ ගකොමි වභළල ගලත් අභියළචනළ ඉදිරිඳත් ක ශෆක.
(ඇ)
අභියළචනළ රළජ්ය ගවේලළ ගකොමි වභළල ගලත් ඉදිරිඳත් ිරරීම වශළ කාර් නටිනාටික රීතී්තහි 23
වන නරිශිෂ්ඨ ධනුව යදනාර්තයම්්තතු ප්රධානි ා මින්ත මා යවත එවිය යුතුය. ඒ වමඟම අභියළචනගයහි
වශ කරුණු වනළථ ිරරීමට අදළෂ ගල්ඛණද අමුණළ එල ග නේ මෆනවි.
(ඈ)
ඉදිරිඳත් කරන අභියළචනය 2017.01.16 දිනට ගශෝ ඊට ගඳර මළ ගලත් ෆගබන ගව ඉදිරිඳත්
ක යුතු අත්ර එදිනට ඳසුල ඉදිරිඳත් කරන අභියළචනළ ප්රතික්ගේඳ කරනු ෆියය ශෆක.

04.

වාර්ෂික ස්ථ ාන මාරු නිය ෝග ක්රි ාත්මක කිරීම.

2017 ලර්ය වශළ ව වහථළන මළරු නිගයෝග රළජ්ය ගවේලළ ගකොමි වභළල විසි කරනු ෆියය ශෆිර
ගලනවහකේ
ලට
යටත්ල
නියමිත්
දිනගේදීම
ක්රියළත්මක
ගේ.
ඒ
අනුල
ඔබ
අමළත්යළංගේ/ගදඳළර්ත්ගේ තුගේ/ආයත්නගේ ගවේලය කරන වහථළන මළරුවිේ බළ ඇති නිධරය නියමිත්
දිනගේ නල ගවේලළ වහථළනය හි රළජ්කළරි බළර ගෆීනමට ශෆිරලන ඳරිදි අනුප්රළප්තිකය ඳෆමිගණන ගත්ක්
රලළ ගනොගගන මුදළ ශෆරීමට ක්රියළකරන ගව ද ලළ සිටිමි. 2017 ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිගයෝග අනුල අදළෂ
නිධරය ගවේලයට ලළර්ත්ළ ක බලට ශළ මුදළශ බලට ලන ලිපි ල පිටඳත් ඒ.ගවේ/ලළ.වහ.මළ/05, ශළ
ඒ.ගවේ/ලළ.වහ.මළ/06 ආකෘති අනුල මළ ගලත් ඉදිරිඳත් ක යුතුය.
05.
ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීේ යටගත් මළ විසි දී ඇති වහථළන මළරු නිගයෝගලට අමත්රල අමළත්යළං
ගශෝ ගදඳළර්ත්ගේ තු අභය ත්ර වහථළන මළරු නිගයෝග යටගත් ිරසියේ නිධළරිගයකුට වහථළන මළරුවීමක්
ෆබී තිබුග වුලද, ගමම වමළගෝචන කමිටු තීරණලලි ව වංගෝධන ලට යටත්ල 2016.11.18 දිනෆති
ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිගයෝග ක්රියළත්මක විය යුතු බල වෆම ම මෆනවි.

ගේ.ගේ.රත්නසිරි
ගල්කේ,
රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ
කෂමනළකරණ අමළත්යළංය

රාජ්ය පරිපාන හා කළමනාකරණ අමාත්යාාංය
அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் முகாமமத்துவ அமமச்சு

Ministry of Public Administration and Management
නිදහස් චතුරශ්රය, ක ොළඹ 07. சுதந்திர சதுக்கம், ககாழும்பு 07.
Independence square - Colombo 7.
Web Site : www.pubad.gov.lk

ලාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සමාලෝචන කමිටු තීරණ - 2017
(வருடாந்த இடாற்ம ீராய்வுக் குழு முடிவு – 2017)

රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ලසේලය - අධි පන්තිය
අනු
අාංක
ය

ලසේලක
අාංකය

නම
பபர்

1.

011959

එන්.ඩබ්.යූ.ජයත් මහතා

2.

035949

යූ.එච්.එන්.පී.උණගල් මයා

3.

022541

එස්.ශිලගරන් මිය
திருதி எஸ். ேிவகன்

ලර්ත්මාන ලසේලා ස්ථානය
நிகழ்காய சேவவ நிவயம்

ජාති

උද්භිද උදයාන ද කදරාතමතක්න්තුල

ාගුණ විදයා කදරාතමතක්න්තුල

ජාති

අධ්යාරන ද විදයාපී,ය,ලනිනියා

சதேி கல்விற் கல்லூாி,
வவுனிா

නල ලසේලා ස්ථානය
புதி சேவவ
நிவயம்
අරන දයන ද ෘෂි තමම
කදරාතමතක්න්තුල

අභියාචනා තීරණ
சன்முவமயீட்டு முடிவுகள்

කලන දසක් කන දොමැත

ඉල්ලීම ඉටු

ළ කන දොහැ

ඉල්ලීම ඉටු

ළ කන දොහැ

சகாாிக்வகவ நிவமசவற்ம
முடிாதுள்ரது

