රාජ්ය පඳිපඳානන , ඳළාත් පඳානන පහා පප්රජ්ාාා්ත්රීය ප පඳානනය ප පළිබඳ  පාතාායාාංශය ප
பபொது நிர்வொக, உள்ளூொட்சி ற்றும் சனநொக ஆட்சி பற்மி அமச்சு
MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION, LOCAL GOVERNMENT AND DEMOCRATIC GOVERNANCE

ඒකළබද්ධ සවේලළ අංය
නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07,

இமைந்த சசமவகள் பிரிவு

ශ්රී ංකළල.

දුරකතන

සෆක්වහ

கதொகலபபசி: (94)

011- 2694560

Telephone

මසේ අංකය
எனது இல

சுதந்திரச் சதுக்கம், ககொழும்பு

கதொகலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax

PA/CS/POLICY/ලළ.වහ.මළ.2015

My No

COMBINED SERVICES DIVISION
07,

இலங்கக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අංකය

දිනය

உது இல

திகதி:

Your No

Date

2015.05.19

අමළතළං සල්කේලරු,
දිවහත්රික් සල්කේලරු, ශළ
සදඳළර්තසේ,තු ප්රධළීන,.
2015 පවාර්ෂික පස්ථාන පතාරුවීම් ප- ප( පඒකා ද්ධ පසසේවය ප) පරජ්සේ පභාෂා පඳිපවර්ාක පසසේවය ප, පශ්රී පනාංකා පසාතරරුරු පහා ප
ස්තනිසේදන පාාක්ෂණ පසසේවය ප, පරාජ්ය පකළතනාකරණ පසහකාර පසසේවය ප,ශ්රී පනාංකා පරජ්සේ පසස්ාකානය පාධිඳති ප
සසේවය ප, පකාර්ය පාන පසසේවක පසසේවය ප, පඒකා ද්ධ පිපය පදුරු පසසේවය ප.
ඒකළබද්ධ සවේලළල,හි ලළර්ෂික වහථළන මළරු සයෝජනළ ඔබ සලත දෆ,ව මසේ වමළංක ශළ 2014.10.14
දිනෆති ලිපියට වශ ලළර්ෂික වහථළන මළරු සයෝජනළ වමළසෝචන කමිටු තීරණ අනුල ව වංසෝධනය,ට
යටත්ල ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසයෝග නිකුත් කරන ද මසේ වමළංක ශළ 2014.11.27 දිනෆති ලිපියට
කළරුණික අලධළනය සයොමු කරලමි.
02.
රළජ සවේලළ සකොමි, වාළල සලත ඉදිරිඳත් කරන ද අභියළචනයක් මගි, වංසෝධනය / අලංගු
ව සශෝ ඉදිරි දිනයක ක්රියළත්මක විය තුතුල ඇති වහථළන මළරුවීේ ශෆර 2015 ලළර්ෂික වහථළන මළරු
නිසයෝගය,හි වශ, ඉතිරි සියළුම වහථළන මළරු නිසයෝගය, සේ ලන විට ක්රියළත්මකල තිය ය තුතුය.
03.
එබෆවි, අංක:02/2014 දරන ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්රසල්යස විිවවිධළනලට අනුූලල ලළර්ෂික
වහථළන මළරු නිසි ඳරිදි ක්රියළත්මක සකසරන බලට ලග බළගත තුතු සශයි, එම චක්රසල්යස 8 ලග,තිස
වශ, ඳරිදි ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීේ නිසයෝග මගි, අමළතළංසය,/ සදඳළර්තසේ,තුසල, පිටතට
වහථළන මළරුවීේ බළ දී ඇති නිධරය,ට නියමිත දින නල සවේලළ වහථළනස රළජකළරී ාළරගෆීනමට
සනොශෆකිලන සවේ අනුප්රළප්තිතිකය, ඳෆමිසණන සතක් රලළ සගන සින න වශ අනුප්රළප්තිතිකය, ඳෆමිණිස වුල ද
අදළෂ නිධරය, මුදළ සනොශෆර සින න සියළුම ආයතන ප්රධළීන, වේබ,ධසය, රළජ සවේලළ සකොමි,
වාළල සලත ඉදිරිඳත් කිරීම වශළ ලළර්තළලක් එලන සව එහි සල්කේ මළ සලත ද,ලළ ඇත.
04.
ඒ අනුල 2015 ලළර්ෂික වහථළන මළරු ද නමුත් 2015.05.08 දින ලන විට ද ඔබ අමළතළංසය,/
සදඳළර්තසේ,තුසල,/ ආයතනසය, මුදළ ශෆර සනොමෆති නිධළරී, වේබ,ධසය, ඳශත දෆක්සලන
ආකෘතියට අනුල වකවහ කෂ ලළර්තළලක් 2015.05.29 දිනට සඳර මළ සලත එලන සව කළරුණිකල ද,ලමි.
ලළර්ෂික
වහථළන මළරු
නිසයෝගස
ඇති අනු
අංකය

නිධරයළ
සේ නම වශ
සවේලක
අංකය

අයත්
සවේලය
වශ
ඳ,ති
ය

ලර්තමළ
නසවේලළ
වහථළනය

සක්.වී.පී.එම්.සේ. පගතසේ
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් ජනරළල්.

වහථළන
මළරු කෂ
සවේලළ
වහථළනය

අභියළචනළ කසෂේ ද
ය,න ශළ එහි තීරණය ශළ
අනු අංකය
වමළසෝච රළ.සවේ.සකො.
න කමිටුල

අනුප්රළප්තිතිකයළ
ඳෆමිණිස නේ
එම
නිධරයළසේ
නම

නිධරයළ මුදළ
සනොශෆරීමට සශේතුල

