රජ්යසේවල ය පළත් ේභ හ පළත් පන අමත්යාං ,

ப ொது சேவைகள் , மொகொண ேவ கள் மற் றும் உள் ளூரொட் சி அவமே்சு

Ministry of PublicServices, Provincial Councils and Local Government
ඒකබද්ධ සේවල අාංය

இவண் தசேவைகள் பிரிவு

නිදහේ චතුරශ්රය ,සකොළඔ ,07ශ්රී ාංකල
දුරකත්නෆක්ේ
கதொகலபபசி2694560 -011 )94(:

ඊ-සේල්

Telephone

Fax

මසේ අාංකය
எனது இல

My No

.சுதந்திச் சதுக்க் , ககொழு் பு ,07இலங் ககIndependence Square, Colombo 07, Sri Lanka

கதொகலநகல் 2692254

CS/DOS/Policy/සපොදු/01

உதுஇல

COMBINED SERVICES DIVISION
සලබ් අඩවිය

-011 )94(:

மின்னஞ் சல் dgcs@pubad.gov.lk:

இகைத்தள் www.pubad.gov.lk :

mail-E

Web Site

ඔසබ් අාංකය

දිනය

உது

திகதி:

Your No

Date

2021.10.13

அமச்சுக்களின் செயாரர்கள்
இாஜாங்க அமச்சுக்களின் செயாரர்கள்
திமைக்கரத் தமயலர்கள்
ாலட்டச் செயாரர்கள்
பிததெ செயாரர்கள்

அபிவிருத்தி உத்திதாகத்தர் தெமலயின் நிமமவு செய்ப்படாத தாபனச் செற்பாடுகள்
சதாடர்பாக நடலடிக்மக எடுத்தல்
அபிவிருத்தி உத்திதாகத்தர்களின் பின்லரும் தாபன நடலடிக்மககள் சதாடர்பாக இமைந்த
தெமலகள் பிரிவுக்கு தினசான்றில் ஏாரான கடிதங்கள் கிமடக்கப்சபறுலதுடன், இதுலம
கிமடக்கப்சபற்ம கடிதங்களுக்கிமடத நடலடிக்மககள் முன்சனடுத்துச் செல்யப்படும்
அதததலமர நடலடிக்மககள் நிமமவு செய்ப்பட்டுள்ர கடிதங்கள் சதாடர்பான தகலல்கள்
அமச்சின் இமைத்தரத்தில்
(link –

https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid
=143&lang=si) காட்டப்பட்டுள்ரது.


அொங்க நிர்லாக சுற்மறிக்மக 10/2012 ற்றும் அதன் துமை சுற்மறிக்மககளுக்கு ஏற்ப
அபிவிருத்தி உத்திதாகத்தர் தெமலக்கு உள்ளீர்ப்புச் செய்லதற்கு விருப்பம்
சதரிவித்துள்ர உத்திதாகத்தர்கமரயும் உள்ளீர்ப்புச் செய்தல்.



இடாற்மக் தகாரிக்மககளுக்கான அனுதி லறங்குதல்



திமமதெரிச் சுற்மறிக்மக 394 இன் படி சபர்கமர ாற்றுலதற்கான அனுதி லறங்குதல்.



தெமலம உறுதிப்படுத்துலதற்கான அனுதி லறங்குதல்



அபிவிருத்தி உத்திதாகத்தர் தெமலயில் நிந்த / தற்காலிக
பதவிகளுக்கு விடுவிப்பதற்கான அனுதி லறங்குதல்



பதிற்கடமக்கான அனுதி லறங்குதல்.



பதவியுர்விற்கான அனுதி லறங்குதல்.



சலளிநாட்டு விடுமுமமக்கான அனுதி லறங்குதல்.



விமனத்திமன் காண் தமடப்பரீட்மெக்கான ெலுமகப் சபறுலதற்கான தகாரிக்மக



ஓய்வு சபமச் செய்லதற்கான அனுதி லறங்குதல்.

ஏமன தெமலகளின்

.

02.
எனினும் தற்தபாது நியவும் தகாவிட் - 19 சதாற்று தநாய் நிமயம காைாக தங்கரால்
அபிவிருத்தி உத்திதாகத்தர்களின் தாபன நடலடிக்மக சதாடர்பில் இமைந்த தெமலகள்
பிரிவுக்கு அனுப்பி மலக்கப்பட்டுள்ர கடித ஆலைங்கள் உரி லமகயில் பிரிவுக்கு
கிமடக்காமால் அபிவிருத்தி உத்திதாகத்தர் பிரிவின் நடலடிக்மககமர முழுமான
இயரவுடன் தற்சகாள்ர முடிாதுள்ர காைத்தினால் ஒரு சிய உத்திதாகத்தர்களின் தாபன
நடலடிக்மகயில் தாதங்கள் ஏற்பட்டுள்ரம அலதானிக்கப்பட்டுள்ரது.
03.
அதனால் உது நிறுலனத்தில் உள்ர அபிவிருத்தி உத்திதாகத்தர்களின் தாபன
நடலடிக்மககளுக்காக இமைந்த தெமலகள் பிரிவுக்கு அனுப்பி மலக்கப்பட்டுள்ர, ஆனால்
இதுலம நிமமவு செய்ப்படாத தாபன நடலடிக்மககள் (www.pubad.gov.lk--> சபாது தெமலகள்
பிரிவு --> தெமலகள் --> அபிவிருத்தி உத்திதாகத்தர் தெமல என்ம இமைத்தரப் பக்கத்தில்
காட்டப்படாதிருப்பின்
ாத்திம்)
அது
சதாடர்பான
தகலல்கமர
இத்துடன்
இமைக்கப்பட்டுள்ர ாதிரிப்படிலத்துக்கு ஏற்ப (MS Excel)
ஆலைாக தாரித்து
dcs.4pubad@gmail.com என்ம மின்னஞ்ெல் முகலரிக்கு அனுப்பி
மலக்குாறு தவுடன்
அறித்தருகின்தமன்.

ஒப்பம்./ எ எஸ். ஆதயாகபண்டா
இமைந்த தெமலகள் பணிப்பாரர் நாகம்

இணைப்பு 01

அபிவிருத்தி உத்திசாகத்தர் சேணவயின் தாபன நடவடிக்ணககணர சற்பகாள்ரல்
அணச்சு / திணைக்கரம்
ாவட்ட பேயகம் / பிசதே பேயகம் / அலுவயகம் / நிறுவனம்
தாபன நடவடிக்ணகயுடன் பதாடர்புணட பதவிநிணய உத்திசாகத்தரின் பபர்
அலுவயக பதாணயசபசி இயக்கம்
பதாணயநகல் இயக்கம்
ணகடக்கத் பதாணயசபசி இயக்கம்
whatsApp இயக்கம்
மின்னஞ்ேல் முகவரி

உதாரணம்

நின இயக்கம்
(CS/DOS/…………..)

உத்திசாகத்தரின் பதாணயசப
பபர்
சி இயக்கம்

சதசி அணடார
அட்ணட இயக்கம்

நினத்
திகதி

குறித்த தாபன நடவடிக்ணக
(நிந்தப்படுத்தல்/பதவியுர்
வு / விடுவித்தல் /
பவளிநாட்டு விடுமுணம /
உள்ளீர்ப்புச் பேய்தல்/.....)

பரிந்துணகள் அனுப்பி ணவத்துள்ர திகதி
ற்றும் குணமபாடுணட ஆவைங்கள்
அனுப்பப்பட்ட திகதிகள்

1

CS/DOS/xxxxx

சீ.டீ. சில்வா

07xxxxxxxx

83xxxxxxxV

2013.03.01

சேணவண நிந்தப்படுத்தல் 2020.11.20

2

CS/DOS/A/XXXXX

எம்.என். சில்வா

07xxxxxxxx

83xxxxxxxV

2000.05.16

3

CS/DOS/A/XXXXX

ஏ.பீ.சீ. பபசா

07xxxxxxxx

75xxxxxxxV

2005.10.01

4

CS/DOS/xxxxx

ஓ.பி. பினாந்து

07xxxxxxxx

86xxxxxxxV

2017.03.30

இடாற்மம்

2021.05.12

5

CS/DOS/Absorb/XXXX

ஏ.பீ. குா

07xxxxxxxx

78xxxxxxxV

2005.10.01

உள்ளீர்ப்புச் பேய்தல்

2020.12.15

I ஆம் தத்திற்கு
பதவியுர்த்தல்
II ஆம் தத்திற்கு
பதவியுர்த்தல்

(2021.07.15-குணமபாடு)

2021.05.10
2020.12.15

(2021.07.15-குணமபாடு)

(2021.07.15-குணமபாடு)

கவனத்திற் பகாள்ர சவண்டிணவ:
1. இவ்வட்டவணையில் தகவல்கணர உள்ளீடு பேய்யும் சபாது ஒவ்பவாரு தாபன நடவடிக்ணககணரயும் ஒழுங்குமுணமயில் உள்ளீடு பேய்வதற்கு நடவடிக்ணக எடுக்கவும்.
2. இடாற்மம் பதாடர்பான தகவல்கணர உள்ளீடு பேய்யும் சபாது திணைக்கரத் தணயவரின் சிபாரிசு கிணடக்கப்பபற்றுள்ர ற்றும் இடாற்மம் சற்பகாள்வதற்கு அவசிப்படும் ேகய
ஆவைங்கணரயும் அனுப்பி ணவத்துள்ர இடாற்மக் சகாரிக்ணககள் ாத்திம் உள்ளீடு பேய்வும்.
3. ஒவ்பவாரு தாபன நடவடிக்ணகயும் ஒச நிலில் ாத்திம் உள்ளீடு பேய்வும்

