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

இமைந்த சேமவகள்

නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திரச் சதுக்கம் , ககொழும்பு

දුරකත්නය

සෆක්වහ

கதொகலபபசி: (94)

011- 2694560

கதொகலநகல்:

T elephone

(94) 011- 2692254

Fax

CS/DOS/24/02

මගේ අංකය

ிரிவு

07,

COMBINED SERVICES DIVISION

இலங்கக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ගේල්

ගලේ අඩවිය

ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔගේ අංකය

දිනය

எனது இல

உது இல

திகதி:

My No

Your No

Date

2016.04.06

සියළුම අමළත්යළං ගල්කේ ලරු ,
ගදඳළර්ත්ගේ තු ප්රධළීන ,
සියළුම දිවහත්රික් ගල්කේලරු ගලත්
උපාධිධාරී කාර්ය මණ්ඩ ත ොරතුරු වමාතෝචනය කිරීම
අංක අමඳ16/0252/719/017 ශළ 2016.03.03 දිනෆති අමළත්ය ම්ඩඩ ීරරණය මඟි
නියුතු උඳළධිධළරී

පිළිඵ වමළගෝචනයක් සිදු ගකොට ඔවු

රළජ්ය ගවේලගේ

පදළයී ගව ගවේලගේ ගයදවීමට විධිමත්

ක්රමගදදයක් වකවහ කරන ගව ද ලළ ඇත්.
ගමහිදී දෆනට විවිධ රළජ්ය ආයත්නය හි ගවේල ගයහි ගයදී සිටින උඳළධිධළරී කළර්ය ම්ඩඩය
පිළිඵ ගත්ොරතුරු රැවහ කිරීමට අලය වී ඇති ඵෆවි
ආකෘති

ඳත්රය

ප්රකළරල

වේපූර්ණ

කර

එම ගත්ොරතුරු ගේ වමඟ ඔඵ ගලත් එලනු ඵන

2016.05.10

දිනට

ගඳර

adcs.pubad@gmail.com විදුත් ත්ෆඳෆල් ලිපිනය ගලත් ගයො ක කරන ගම
ආකෘති ඳත්රගේ මෘදු පිටඳත්ක් අලයල ග
අඩවිගය

අධයක් (වංලර්ධන නිෂධළරී ළඛළල)
රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළත්යළංය
නිදශවහ චතුරශ්රය
ගකොෂඹ 07

ඒකාබද්ධ තවේලා අධයේ නනරා්
රානය පිපපාන ශා කෂමනාකර
ලෆඩිදුර විමසීේ

අමා යාාංය

011-2667277
011-2698432
011-2691062

ලිපිනයට

ගශෝ

කළරුකවකල දෆනුේ ගද..

නේ එය www.pubad.gov.lk ගමම අමළත්යළං ගලේ

ඵළගත් ශෆකි ඵල ලෆඩිදුරටත් දෆනුේ ගද..

තේ.වී.පී.එම්.තේ. ගමතේ

ඳශත්

කාර්යායීය ප්රයයජනයය වහශා

උපාධිධාරී කාර්ය මණ්ඩ ය ොරතුරු වමීක්ණය
අමා ාාංය

: ................................................................................................................................

යෙපාර් යේන්තුල

: ...............................................................................................................................

අමාත්ාාං ෙ ාරඳාමේත්ා

තු මඟි

දිස්ත්රික් ල ාම් , ප්රාාේශීය ාම්

්ාමේයා ාහෝ ාලනත් ආයත්න සහා අනුයුක් ලත් ්ර

ඇති උඳාධිධාරී නිළධාරී ාේ ාත්ොරතුරුර අරාළ ්ර ගත් යුතුය.

දිව්ත්රික් යේකේ කාර්යාය

: ………………………………………………………………………..................

දිස්ත්රික් ල ාම් ්ාමේයා සින්
නිළධාරී
ාම්

අමාත්ාාං හා ාරඳාමේත්ා

තු ල

දි.ාම. හා ප්රා.ාම.්ාමේයා ාලත් අනුයුක් ලත් ්ර ඇති

හැර ස්ලාේ ්ටයුතු අමාත්ාාංය ාලත් අනුයුක් ලත් ්ර ඇති නිළධාරී
්ාමේයාර ඇතුළත් ලන ඳරිදි අරාළ ාත්ොරතුරු එක් ල ආ්ෘති ඳත්රයක් ල මඟි

ස ඵ ධාය

ඳමණක් ල න්යළුම ප්රාාේශීය

ඉදිරිඳත් ්ළයුතුය.

ඒ්ාඵේධ ාසේලා ෙ ආශ්රිත්
ාසේලා ගණය යටාත්

රැනට න්ටින ාසේල් සාංඛ්ල

අනුමත් ාසේල් සාංඛ්ාල
ඒ්ාඵේධ
ාසේලයට

ාරඳාමේත්
ා

තුගත්

අයත්

ආශ්රිත්

සාංලමේධන

ාසේලා

නිළධාරී
සාංඛ්ාල

නිළධාරී

තු ගත් ආශ්රිත් ාසේලා
නිළධාරී

ප්රධාන

ප්රාාේශීය

දි.ාම.ෙ

ප්රධාන

ප්රාාේශීය

දි.ාම.ෙ

්ාමේයාය

්ාමේයා

ප්රා.ාම.

්ාමේයාය

්ාමේයා

ප්රා.ාම.

සාංඛ්ාල

2. ාමම නිළධාරී

ාරඳාමේත්ා

සාංලමේධන නිළධාරී

ාලත් ඔඵ සින්

්ාමේයා

ඳලරා ඇති රාජ්ාරී

පුරප්ඳාඩු

අතිරික් ලත්

සාංඛ්ාල

සාංඛ්ාල

්ාමේයා

(අලල ා

සාංලමේධන නිළධාරී ාසේලයට ෙ ආශ්රිත් ාසේලා ගණයට

න ඇමුණුමක් ල මඟි

ඳලරා ඇති රාජ්ාරී ා්ටිාය

අයත් නිළධාරී

ඉදිරිඳත් ්ර න.)
සහ

්ර න









3. සාංලමේධන නිළධාරී ාසේලාලට අයත් නිළධාරී

හැර අානකුත් ආශ්රිත් ාසේලා ගණයට අයත් ාරඳාමේත්ා

උඳාධිධාරී ්ාමේය මණ්ඩ පිළිඵ ාත්ොරතුරු.
අනුමත් ත්නතුරු නාමය

රැනට න්ටින නිළධාරී

සාංඛ්ාල

තුගත්

4. ඵලා ගැනීා ඳටිඳාටි ෙ ාසේලා ලලස්ාා අනුල ත්නතුරට ඳැලරිය යුතු රාජ්ාරී

හැර ාලනත් රාජ්ාරී

ඳලරා ඇති

නිළධාරී ;
සාංඛ්ාල

ඳලරා ඇති රාජ්ාරී

ඳැලරීමට ාහේතු

5. කින්දු රාජ්ාරියක් ල ඳලරා ානොමැති නිළධාරී ;
සාංඛ්ාල

6. සමස්ායක් ල ලාය

රාජ්ාරී ානොඳැලරීමට ාහේතු

සළ්ා ඵැලූ ්ළ උඳාධිධාරී ්ාමේය මණ්ඩය ඔඵ ආයත්නය තුළ පරායී ාස රාජ්ාරී ්ටයුතු

ල ායදීම පිළිඵල සෑහීම්ට ඳත්සිය හැකි ප්රමාණය;
නිළධාරී සාංඛ්ාල

පරායී ාසේලා නියුක් ලතිය
100% - 75% ඳමණ

75% - 50% ඳමණ

50% - 25% ඳමණ

7. උඳාධිධාරී ්ාමේය මණ්ඩ පරායී ාස ාසේලා ගත් කිරීම සහා ඔඵ සින්

25% අඩු

ඉදිරිඳත් ්රන ායෝජනා;

I.

..........................................................................................................................................................

II.

...........................................................................................................................................................

III.

...........................................................................................................................................................

IV.

...........................................................................................................................................................

V.

...........................................................................................................................................................
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