සමෘද්ධි සංලර්ධන දදඳාර්තදේන්තුල
කළමනාකරණ සහකාර -තාක්ෂණික දනොලන - ඛණ්ඩ 2 දසේලා ගණදේ සමෘද්ධි සංලර්ධන නිධාරීන් සහා ලන 1/2/3 ලන
කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය - 2019
ඉශත කරුණ පිළිබ මගේ 2019.07.25 දිනැති නිගේදනගේ වශන් කරුණු ලට අදාෂල ලැඩිදුර ඳැශැදිලි කිරීම් ඳශත දක්ලා
ඇත. සියළුම විභාග අගේක්යින් තමාට අදාෂ කරුණු ගකගරහි අලධානය ගයොමු කරමින් කටයුතු කෂ යුතු බල ගමයින් දැනුම්
ගදමි.
1. අදාෂ විභාග නිගේදනගේ 0.2 ශා 3.0 ගේදල වශන් කරන ද විභාගයට ගඳනී සිටීමට සුදුසුකම් වපුරන නිධාරීන් ඳශත
ඳරිදි ගේ.
අ. 1 ලන කාර්යක්ෂමතා විභාගය
 ශ්රී ාකා වම්ධි අ අ අකාරිය යටගේ ගවේලගේ ගයදි සිටියදී I ලන කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගයට ගඳනී ගනොසිටි
නිධාරින්
 ශ්රී ාකා වම්ධි අ අ අකාරිය යටගේ ගවේලගේ ගයදි සිටියදී I ලන කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගයට ගඳනී සිටි
නමුේ එම විභාගය වමේ ගනොවූ නිධාරින්
 2013 ලවගර් සිට ගම් දක්ලා අළුතින් බලා ගනු ැබු වම්ධි අ වාලර්ධන නිධාරීන්
ආ. 2 ලන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය
 අදාෂ නිගේදනගේ දිනය ලන විට තම තනතුගර් II ලන ගරේණියටයට අන්තර්රශණය වි ඇති නිධාරීන්
 වම්ධි අ වාලර්ධන ගදඳාර්තගම්න්තුල පිහිටුවිගම් ඳනගේ 44 (ඉ) iii ලගන්තිය යටගේ නලක ගවේලකයන්
ලගයන් වම්ධි අ වාලර්ධන ගදඳාර්තගම්න්තුලට අන්තර්රශණය වී ඇති නිධාරීන්
ඇ. 3 ලන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය
 තම තනතුගර් I ලන ගරේණියටයට උවවව වී ලවර ඳශක් (05) ඇතුෂත විරාම ගනොගන්නා සියළුම නිධාරීන්
2. තල දුරටත් දසේලක අර්ථ සාධක අරමුදට දායකත්ලය සඳයමින් සමෘද්ධි සංලර්ධන දදඳාර්තදේන්තුදේ දසේලයට එක් විමට
මනාඳය ඳළ කරන ද නිධාරීන්

 වම්ධි අ වාලර්ධන ගදඳාර්තගම්න්තුල පිහිටුවීමට අදාෂ ඳනගේ 44 (ඉ) iv ලගන්තිය යටගේ තල දුරටේ
ගවේලක අර්ථ වාධක අරමුදට දායකේලය වඳයමින් වම්ධි අ වාලර්ධන ගදඳාර්තගම්න්තුගේ ගවේලයට එක්
විමට මනාඳය ඳෂ කරන ද නිධාරීන් වශා වම්ධි අ වාලර්ධන ගදඳාර්තගම්න්තුලට අන්තර්රශණය
කිරීමට අදාෂ ලන කාර්ය මණ්ඩ අනුමැතිය ැබී ඇත.


ඊට අදාෂ උවවව කිරීගම් ඳරිඳාටිය වශා රාජ්ය ගවේලා ගකොමින් වභාගේ අනුමැතිය බා ගැනීගමන්
අනතුරුල එහි වශන් වි අවිධාන අනුල අදාෂ විභාග ඳැලැේවීමට නියමිතය.

 එබැවින් ඳනගේ 44 (ඉ) iv ලගන්තිය යටගේ (ගවේලක අර්ථ වාධක අරමුදට දායකේලය වඳයමින්) සිටින
නිධාරීන් ගමම අලවවථාගේදී ගමම විභාගයට ගඳනී සිටීම අලය ගනොගේ.

3. විභාගය පිළිබ විවවතර :

අදාෂ නිගේදනගේ 10.0 ලන ගේදගේ 2.b හි වශන් කරුණු ඳශත වශන් ඳරිදි වාගෝධනය කරනු ැගේ.
10.2.b. ගදලන (02) කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය වශා ලන විය නිර්ගධිය
ප්රවන ඳ්රගේ නම

ආයතන වාරශය ශා මුද්
ගරගුාසි

දිවිනැගුම වාලර්ධන ඳනත ශා
වමාජ් වාලර්ධනයට අදාෂ රජ්ගේ
ප්රතිඳේති ීවලගනෝඳාය
වාලර්ධනයට අදාෂ නල ප්රලණතා

එවව.ඊ.ආර්.ටී.එම්.එවව.පී.බණ්ඩාර
අධයක් ජ්නරා්
වම්ධි අ වාලර්ධන ගදඳාර්තගම්න්තුල

විය නිර්ගධිය
ආයතන වාරශගේ I ගකොටගවහි අාක xxii, xxiii, xxv, xxx, xxxii, ශා xxxvi
ගකොටවවල අන්තර්ගත කරුණු පිළිබල ඳලතින දැනුම ඳරීක්ා කිරීම
ආයතන වාරශගේ II ගකොටගවහි අාක XLVII හි අඩාගු වි අවිධාන පිළිබ
දැනුම ඳරික්ා කිරීම.
මුද් ගරගුාසි අාක 102 -104 දක්ලා වශ
135 - 139 දක්ලා
දිවිනැගුම වාලර්ධන ඳනගේ වි අවිධාන, ප්රජ්ා ම වාවිධාන,ප්රජ්ාමු බැාු,,
අගවි අායන්හි කාර්යභාරය, දිවිනැගුම වාලර්ධනය ශා වමගාමී අගනු,ේ
රාජ්ය ආයතන ල කාර්යභාරය.
ශ්රී ාකාගේ ආර්ක ක වාලර්ධනය වශා වනලගනෝඳාය අාගේ දායකේලය,
වනලගනෝඳාය වාලර්ධනගේ ලැදගේකම, ලර්තමානගේ ඳැන නගින ගැටළු.

