මගේ අංකය - JSC/SPO/MA.Supra /2021
සියලුම මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්,
සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්,
දිසා විනිශ්චයකාරවරුන්,
මගහේස්ත්රාාත්වරවරුන්,
ගරේෂ්ඨ්ධාධිකරණගර ගරස්ස්රාාර් හ හා අභියාචනාධිකරණගර ගරස්ස්රාාර් හ,

උපලේඛනගත රජලේ නිලධරයන්ලේ ල ේවලේ අධිකරණ කළමනාකරණ හකාර ල ේවලේ අධි
ලේේණියටයඅ අය න නිලධානන් (අධිකරණ ලිපිකරු, අධිකරණ ලඝු ලේඛක හා අධිකරණ යතුරු ලේඛක)
නියමිත අධිකරණ වල ථ
් ානගත කිනම හ ථ
් ානමාරු කිනම.
අංක 2088/26 සහ 2018.09.11 දිනැති අති විගශේෂ්ඨ ගැසට් පත්රාගර ප කරන ද උපගල්ඛනගත රජගර
නිදධරයන්ගේ ගසේවගර වහවස්ාා සං්රකහය (නව ගසේවා වහවස්ාා සං්රකහය) අනුව 2018.08.01 දිනට ගපර අධිකරණ
ක මණාකරණ සහකාර ගසේවගර අධි ගරේණියටයට පත්වර කරන ද නිදධාරීන් 2018.08.01 දින සිට අධිකරණ
ක මණාකරණ සහකාර ගසේවගර අධි ගරේණියටයට අන්තර් හ්රකහණය කරනු දැූ  අතර මම නිදධාරීන් වහවස්ාා
සං්රකයගර ‘ඕ’ පරිශිෂ්ඨ්ධගර සඳහන් අධිකරණ වද 2021.04.01 දින සිට නියමිත පරිදි ස්ාාන ගත කිරීමට අධිකරණ
ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාව තීරණය කර ඇත.
02.
ඒ අනුව අධිකරණ ක මණාකරණ සහකාර ගසේවගර අධි ගරේණියටගර නිදධාරීන් 2021.04.01 දින සිට
ස්ාාන ගත කරනු දබන අධිකරණ ගේ සමඟ අමුණා ඇති ඇමුණුම- A (Annexure- A) හි ස හන් ගේ.
03.
පැරණියට ගසේවා වහවස්ාාව (1982.12.23 දිනැති අංක 224/15 රණ ගැසට් පත්රාය) මඟින් අධිකරණ දඝු
ගල්ඛක නිදධාරීන්ට පමණක් අධි ගරේණියටයට සමගා ත තනරකරක් මනේ ‘ප්රාධාන ලඝු ලේඛක’ තනරකරක් සඳහා
ප්රකතිපා න සපයා තිූ  අතර, අධිකරණ ක මණාකරණ සහකාර ගසේවයට අයත්වර ගවනත්වර කිසිදු ගසේවයක් සඳහා මවැනි
අධි ගරේණියටයක්/තනරකරක් අනුමත කර ගනොතිබිණියට. නමුත්වර 2018.09.11 දිනැති නව ගසේවා වහවස්ාාව ්රි්යාත්වරමක
2018.08.01 දිනට ගපර, අධිකරණ ක මණාකරණ සහකාර ගසේවයට අයත්වර අධිකරණ ලිපිකරු සහ අධිකරණ
යරකරු ගල්ඛක නිදධාරීන් අධි ගරේණියටගර තනරකරු වදට පත්වර කර තිූ  අතර ඒ සඳහා අනුමත තනරකරු සංඛහාවක්
ගනොතිූ  බැවින් ඒ අනුව නව ගසේවා වහවස්ාා සං්රකහය යටගත්වර අනුමත තනරකරු සංඛහාව ඉක්මවා අධිකරණ
යරකරු ගල්ඛක ගසේවගර අධි ගරේණියටගර නිදධාරීන් ැනට ගසේවගර ගයදී සිටී. ඒ අනුව ඇමුණුම - B (Annexure-B)
හි සඳහන් නිදධාරීන් සඳහා වහවස්ාා සං්රකයගර ‘ඕ’ පරිශිෂ්ඨ්ධගර සඳහන් අධි ගරේණියටගර තනරකරු වදට අ ාද
අධිකරණයක් දබා දීමට ැනට හැකියාවක් ගනොමැති අතර පුරප්පාඩු ඇති වන අනුපිළිගවදට ගසේවා අවශහතාවය
අනුව හැකිතාක් දුරට මම නිදධාරීන් සුදුසු පරිදි ස්ාාන ගත කිරීමට ඉදිරිගර දී කටයුරක කරනු දැගේ.
04.
ඉහත පරිදි අධිකරණ වද ස්ාාන ගත කරනු දබන නිදධාරීන් අ ාද අධිකරණ වද ‘පරිපාලන අධිකරණ
ලිපිකරු’, ‘ප්රාධාන ලඝු ලේඛක’ හ ‘ප්රාධාන යතුරු ලේඛක’ යන තනරකරු වද නියමිත පරිදි රාජකාරි පැවරීමට
ග පාර් හතගේන්රක ප්රකධාීනන් විසින් කටයුරක ක යුරකය.
05.
ඇමුණුම- A (Annexure - A) හි උපලේඛන I (Schedule- I) හි සඳහන් පරිදි ැනට ගසේවගර නියුරක
අධිකරණ වදට ස්ාාන ගත කරනු දබන නිදධාරීන් මම අධිකරණගරම අ ාද තනරකරු වද ගනොපමාව පිහිටවිය
යුරකය.
06.
ඇමුණුම- A (Annexure- A) හි උපලේඛන II (Schedule- II) හි සඳහන් වන අධිකරණවද ස්ාාන ගත
කරනු දබන නිදධාරීන් 2021.04.01 දින සිඅ ්ථානගත කරන ලද අධිකරණ වලඅ (Posted Station) ්ථාන
මාරු කරනු ලබන අතර මම නිදධාරීන් අ ාද තනරකරු වද පිහිටවිය යුරකය.
07.
මගදස ස්ාාන මාරු කරනු දබන නිදධාරීන් 2021.04.01 දින නව ගසේවා ස්ාානගර රාජකාරී බාර ගැීනමට
හැකි වන පරිදි වර් හතමාන ගසේවා ස්ාානගයන් මු ාහැරීමට ග පාර් හතගේන්රක ප්රකධාීනන් විසින් කටයුරක ක යුරකය.

මච්.මස්.ගසෝමරත්වරන
අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාගේ
ගල්කේ
2021 ගපබරවාරි මස 24 ගවනි දින,
ගකො ඹ 12,
අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභා ගල්කේ කාර් හයාදගරදිය.

