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2015.12.30

අමළත්යළං ගල්කේලරු
දිවහත්රික් ගල්කේලරු
ගදඳළර්ත්ගේ තු ප්රධළීන .

2016 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිය ෝග නිකුත් කිරීම- රාජ්ය කළමනාකර

සහකාර යසවය ධිපන්ති

ඉශත් කරුණ වේබ ධල මගේ වමළංක ශළ 2015.11.09 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 2015.11.09 ලිපිය
මගි ගයෝජිත් 2016 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 2016.01.08 දිනට ගශෝ ඊට ගඳර මළ ගලත් ෆගබන ගව ඉදිරිඳත්
ක යුතු අත්ර එදිනට ඳසුල ඉදිරිඳත් කරන අභියළචනළ ප්රතික්ගේඳ කරනු ෆියය ශෆක.

04.

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිය ෝග ක්රි ාත්මක කිරීම.

2016 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. 2016 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 2015.11.09 දිනෆති
ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිගයෝග ක්රියළත්මක විය යුතු බල වෆම ම මෆනවි.

ගේ.දඩල්ගේ,
ගල්කේ,
රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ
කෂමනළකරණ අමළත්යළංය

