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ිලදහසනචතුරශ්ර , ොක ළඔන07, ශ්රීනධංකවර.
දුරකත්න

ෆක්ස

கதொகலபபசி: (94)

011- 2694560

Telephone

මොේනඅංක
எனது இல

சுதந்திரச் சதுக்கம், ககொழும்பு

கதொகலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax

CS/DOS/අ් ත්්ධග්රහණ

My No

07,

இலங்கக.

Independence Square,නColombo 07, Sri Lanka

ඊ-ෝබල්

ොවරේනඅඩවි න

ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔොේනඅංක
உது இலන

දින

Your No

Date

திகதி:

2017.10.24

සියළුම අමා ාාං ත්වරුලරුන්
සියළුම තෙපාර් තරුන්තු ප්රධාානීන්
දිව්ත්රික් ල ත්වරුලරුන්
ප්රාතශීය ත්වරුලරුන්
වාංලර්ධාන නිධාාරී තවේලයට අන් ර්ග්රශණය කිරීම

සංවර්ධධනනිලධධරීනොසේවර ටනඅ් ත්්ධග්රහණ නකිරීමටනමනඳ නඳළන කරනනධදනිලධධරී්  නඅ් ත්්ධග්රහණ න
කිරීෝබන කටයුතුන 2017.12.31න දිනටන ොඳරන අවරස් න කිරීමටන ිල මිත්වරන ඇතින නවි්  න ඔනන ආ ත්න ටන
අනුයුක්ත්වරන ොසේවරොේන ිලයුතුන අ් ත්්ධග්රහණ න වීමටන මනඳ න ්රකශන කරන ඇතින නමුත්න ොමොත්ක්න සංවර්ධධනන
ිලධධරීන ොසේවර ටන අ් ත්්ධග්රහණ න කරන ොන මතින ිලධධරී් න ස්බන් ධන ොත් රතුරුන ඇමුණුොමහින සහ් න
ආකෘති න්රකරවරනස්බපූ්ධණනකරන2017.11.15නදිනටනොඳරනමනොවරත්නධබීමටනසධසවරනනොම් නකරුණිකවරන
ද් වරනසිටිමි.න
2017.08.14නදිනතිනරජ්යනඳිනඳධනනච්රොල් න1022012(III) හිනසහ් නඳිනදිනසංවර්ධධනනිලධධිනනොසේවර ටන
අ් ත්්ධග්රහණ න වීමටන අවරසථවරන සධසන දීන ඇතින රජ්යන ඳිනඳධනන ච්රොල් න 1022012 න 1022012(I),
1022012(II)න විධිවිධනන

ටොත්න දනටමත්න මනඳ න ඳළන කරන ඇතින හන රජ්යන ඳිනඳධනන ච්රොල් න

1022012(III)න විධිවිධනන අනුවරන මනඳ න ඳළන කරනන ිලධධරී් ටන එමන ඉල්ලී්බන නවරත්න ඉල්ධන අසකරන
ගනීමටනඅවරසථවරනොන මතිනනවි්  නනඅ් ත්්ධග්රහණ නවීමටනමනඳ නඳළනකරනඇතිනසි ුමමනිලධධරී් ොේන
ොත් රතුරුනද් වරනඑවීමටනඔනොේනවිොශේෂනඅවරධන නො මුනකරනුනඇත්යිනඅොේක්ෂනකරමි.න
ත්වරද න අදධන කටයුතුන ස්බන් ධීකරණ න සහන සුදුසුනිලධධිනො කුන න්බන කර න ඔහු2ඇ න ස්බන් ධන කරන ගත්න
හකිනදුරකථනනඅංක ක්දනසහ් නකරනඑවරනනොම් නකරුණිකවරනඉල්ධනසිටිමි.

තක් ල.වී.පී.එරු.තේ.ෙමතේ
ඒවාබශධා තවේලා අධාක් ල නනරා්
සංවර්ධධනනිලධධින් නස්බන් ධනිපි නො මුනකිරීෝබදීනඅදධනිලධධින ොේනඳත්වී්බනිපි නනනඅංක (CS/DOS/XXXXX) සහ් න
කිරීමටනකරුණිකනවර් න.
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ඇමුණුම
අන් ර්ග්රශණයට මනාපය පෂ වරන ෙ තමත ක් ල වාංලර්ධාන නිධාාරී තවේලයට අන් ර්ග්රශණය
තනොවරන ෙ නිධාාරීන් වරුබන්ධා ත ොරතුරු වැඳවීම

නම

නාතිව

නිධාාරියාතේ

ශැදුනුරුපත්

තපෞශෙලිව

අාංවය

දුරවථන අාංවය

අන් ර්ග්රශණයට
මනාපය පෂ වරන
ෙ අලව්ථාතේදී
තවේලා ව්ථානය

අන් ර්ග්රශණයට
මනාපය පෂ වරන

 තලනත්

ෙ දිනය

ත ොරතුරු නිලැරදි බල වනාථ වරමි.
................................................
(ආය න ප්රධාානියාතේ අත්වන ශා නිමු්ාල)



වාංලර්ධාන නිධාාරී තවේලයට අන් ර්ග්රශණය වීමට මනාපය පෂ වරන ෙ නමුත් තමම අලව්ථාල

ලන විට තවේලතේ තයදී තනොසිටින (තලනත්

නතුරක් ල වඳශා මුොශැරීම ඉ්ා අව්වීම මියයාම විශ්රාම

බා ෙැනීම) නිධාාරීන් වරුබන්ධා ත ොරතුරුෙ වටශන් වෂ යුතු තේ.
 වාංලර්ධාන නිධාාරී තවේලා ලලව්ථාලට අන් ර්ග්රශණය වඳශා එලා ඇති ත්නනල පලතින අුපපාුප
තෙන්ලා ෙැනීම වඳශා ඒවාබශධා තවේලා අධාක් ල නනරා් විසින් එලන ෙ ලිියතේ අාංවය වටශන්
වරන්න. (CS/DOS/Absorb/XXXX)

