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ப ொது நிர்வொக மற்றும் முகொமமத்துவ அமமச்சு
Ministry of Public Administration and Management
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இணைந்த சேணைகள் பிரிவு
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சுதந்திரச் ேதுக்கம், ககொழும்பு 07, இலங்ணக.
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கதொணலசபேி: (94)

011- 2694560

Telephone

கதொணலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax
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R/3/3/2016

எனது இல

COMBINED SERVICES DIVISION

My No

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

B-fï,a

fjí wvúh

ின்னஞ்ேல்: dgcs@pubad.gov.lk

இணைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site
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உது இல

திகதி:

Your No

Date

2017.10.31

සියලුම අමාත්ාාං ම්වරුලරු,
මෙපාර්ත්මරු,තු ප්රධාාීන,
දිව්ත්රික් ල ම්වරුලරු, ප්රාමීය ය ම්වරුලරු,

රාජ්ය කළමනාාළර  කහකළාර කේහයේ  කIII කේරණියට බ කවායා කගැනීේේ කවියෘත කකා කසීමිත කතරග කවිභාග ක- ක2016
උක් ලත් ත්රග විභාගය,හි ප්රතිඵල මත් රා් වෂමාාවර

වශවාර මවේලමේ පුරප්පාඩු වරුපර්

කිරීම ශා

බ ම ේ.
02.
මීට මපර ෙ ෙ නුලත් වර ඇතිඵ පරිදි රා් වෂමාාවර වශවාර මවේලයට බ ලා ගනු බා ත්ාතුරු
වාංඛ්ාල රණර ය වරනු බ,ම, ආයත්ා විසි, මමම අමාත්ාාං වය මලඅඩ අයවිමේ පලත්ලාමගා යා PACIS
මෘදුවාාංගමේ යාලත්වාලීා වරනු බා පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල පොරු වරග ීනමම..
03.
මරු ලාවිට මබොමශෝ ආයත්ා විසි, පුරප්පාඩු වරුබ,ධා මත්ොරතුරු යාලත්වාලීා වර ඇතිඵ ාමුත් වමශර
ආයත්ාය,හි පලතිඵා පුරප්පාඩු ග ා මමමත්ක් ල යාලත්වාලීා වර මාොම ත්. මරු ලා විට ඒවාබීධා මවේලමේ
රා් වෂමාාවර වශවාර මවේලය තුෂ පලතිඵා සියලුම පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල වරුපර් කිරීමට රණර ය වර ඇතිඵ
අත්ර ඒ ව ශා වෂමාාවර මවේලා මෙපාර්ත්මරු,තුල මලතිඵ, අනුම තිඵය බාග ීනමට වත් ලමය, පලත්ාා
පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල වනමාන්, .ර් ය වෂතුතු ම .
04.
ඒ අනුල සියලුම ආයත්ා විසි, 2017 මාොල රුබර් මව 08 ලා දිා වලව 4.00ට මපර පලත්ාා පුරප්පාඩු
වාංඛ්ාල PACIS මෘදුවාාංගමේ යාලත්වාලීා වරා මව වාරුණිවල ෙ,ලන්. මත්ොරතුරු යාලත්වාලීා කිරීමරුදී ශා
මෘදුවාාංගය භාවිත්ා කිරීමරුදී ඇතිඵලා ග ටලු වශ අොෂ මුරපෙය වරුබ,ධාල ග ටලු මලමත්ොත් පශත් ව ශ,
වරුබ,ධීවර .ධාාරි, අමත්ා විව ාගත් ශ කි බල ෙ,ලන්.
 කේතොරතුරු ක ායත්ළාලීා කකිරීේේ කගැබලු:
 එ්.එච්.එ්.දිනු්වා න්ය

-

දුරවථා අාංව - 011-2696211 (දිගුල - 606)

 එව්. චාලි. මමය

-

දුරවථා අාංව - 011-2696211 (දිගුල - 611)

නෘදුළාාංග  කහේවන්ධ කතාක්ෂණියටළ කගැබලු:
 රාංජිත් දිවාාායව මයා

-

දුරවථා අාංව - 071-5253192 011-2696211 (දිගුල - 611)

 එ,.එරු. මුතුමා මයා

-

දුරවථා අාංව - 071-2865169 011-2696211 (දිගුල - 611)

05.
ත්ලෙ ාල බ ලා ග ීනම ව ශා 2017.11.08 දිාට පලත්ාා මුළු පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල පොරු වරග,ාා
බලත් එදිාට පසුල වරනු බා යාලත්වාලීා කිරීරු වශ කිසිදු විමසීමක් ල වරුබ,ධාමය, වවා මාොබා බලත්
එමවේ යාලත්වාලීා මාොවරා ෙ ආයත්ාල පුරප්පාඩු මාොම තිඵ මවේ වවා ක්රියාවරා බලත් ල නමදුරටත් ෙ,ලා
සිටින්.

මක් ල.වී.පී.එරු.මේ. ගමමේ
ඒවාබීධා මවේලා අධාක් ල ්ාරා්

