රාජ්ය ස ේලා, පළාත්

භා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය

அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඒකළබද්ධ සවේලළ අංය

இவணந்த சசவைகள் ிாிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

දුරකතන
கதாவலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதாவலகல்:(94)

07,

සෆක්වහ
011- 2692254

Fax

මසේ අංකය
எது இல

COM/Trans/Gen

My No

இலங்வக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අංකය

දිනය

Your No

Date

உநது இல

திகதி:

2022.03.11

සියලු අමළතළං සල්කේලරු
රළජ් අමළතළං සල්කේලරු
සදඳළර්තසේ තු ප්රධළීන
දිවහත්රිත් ල සල්කේලරු
ප්රළසද්යය සල්කේලරු

ඒකාබද්ධ ස ේලසේ නිධාරීන්සේ ලාර්ෂික ්ථාන මාරු - 2021/2022
ඒකළබද්ධ සවේලසේ නිධළරී සේ ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසයෝග ක්රියළත් ලමක සනොකිරීම වේබ ධසය
අගතියට ඳත් ල නිධරය සග
ශළ අනුප්රළප්තිතික නිධරය මුදළ සනොශෆරීසම
ඇතිලන පුරප්තිඳළඩු
වේබ ධසය ආයතන මගි සේ ලන විට ඳෆමිණිලි ෆසබමි ඳලතී.
02.
ලළර්ෂික වහථළන මළරු වේබ ධසය නිකුත් ල කර ඇති ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්ර සල් අංක 0/2202/ ි
9.3 ලග තිය සකසරි ඔබසේ කළරුණික අලධළනය සයොමු කරලන අතර එමගි ද ලළ ඇති ඳරිදි ලළර්ෂික
වහථළන මළරුවීේ බළ දි ඇති නිධළරී අනුප්රළප්තිතිකය ඳෆමිස න සතක් රලළ සනොසගන නියමිත දිනට
නල සවේලළ වහථළනසේ රළජ්කළරි භළරගෆීනමට ශෆකිලන ඳරිදි ඔවු
මුදළශෆරීමට කටයුතු කිරිම
සදඳළර්තසේ තු ප්රධළීන සේ ලගීමමක් ස .
03.
තලද උක්ත චක්රසල් සයි 9.6 ලග තිය ප්රකළරල වහථළන මළරුවීේ ෆසබ් යෆයි අසප්තික්ළ කරන
නිධරය සේ රළජ්කළරි කටයුතු වශළ කල් ඇතිල සලනත් ල නිධරය පුහුණු කර, ලළර්ෂික වහථළන
මළරුවීේ නියමිත දිනට ක්රියළත් ලමක කරවීමට අමළතළං සල්කේලරු 2සදඳළර්තසේ තු ප්රධළීන විසි
කටයුතු කෂ යුතු බල ද විසේසය දෆනේ දී ඇත.
04.
එසවේම ප්රියමනළඳ සවේලළ වහථළනය ි කෂමනළකර සවේලළ නිධළරි සලත අවුරුදු 05 ක උඳරිම
කළ සීමළලකට යටත් ලල ප්රියමනළඳ සවේලළ වහථළනයක සවේලය කිරීමට අලවහථළල බළ දී ඇති අතර සවේලළ
අලතළලය මත සශෝ ෛලද නිලළඩු බළ ගෆීනම මත ඔවු සේ සවේලළ කළය අවුරුදු 05 කට ලඩළ දීර්
කිරීසේ ශෆකියළලක් සනොමෆති බෆවි ලවර 05 ක සවේලළ කළය වේපූර් කර, අනිලළර්ය ලළර්ෂික වහථළන
මළරුවීේ ෆබී ඇති නිධරය කිසිදු සශේතුලක් මත තලදුරටත් ල එම සවේලළ වහථළනසේම රලළ ගෆීනමට
සදඳළර්තසේ තු ප්රධළීන කිසිසවේත් ල කටයුතු සනොකෂ යුතු බල අලධළර ය කරමි.
05.
නිසි ඳරිදි ලළර්ෂික වහථළන මළරු ක්රියළත් ලමක සනොකිරීම සම ම ලරි ලර ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීේ
දීර් කිරීමට සශෝ අලංගු කිරීමට ඉල්ලුේ කිරීම, ලළර්ෂික වහථළන මළරු ක්රියළලලියට බළධළලක් සම ම
අයශඳත් ල පූර්ලළදර්යක් ලන බල නෆලතත් ල කළරුණිකල සිිඳත් ල කරන අතර ඔබ සදඳළර්තසේ තුල 202/
22022 ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීේ ෆබ, කිසියේ සශෝ සශේතුලක් මත සමසතක් ක්රියළත් ලමක සනොකර ඇති
නිධරය සේ වහථළන මළරුවීේ ලශළම ක්රියළත් ලමක කිරීමට කටයුතු කරන සම සමයි ද ලළ සිටිමි.

එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් ජ්නරළල්

