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අමළතයං සල්කේලන් 

සදඳළර්තසේ්තු ප්රධළීන් 

දිවහත්රික්  සල්කේලන් 

ප්රළසද්ය ය සල්කේලන් 

 

ඒකාබද්ධ සසේලසේ නිධරයන්සේ ඳත්වීම ස්ථීර කිරීම නිර්සද් කිරිම සහ අදාළ සේඛන 

සයොමු  කිරීම 

  

     ඒකළබද්ධ සවේලසේ නිධරය්සේ ඳත්වීම වහථීර කිරීම වශළ අදළෂ නිර්සද් වශ අලය සල්නන 

සයොමු කිරීසේදී ඳශත කනණු පිළිබල ඔබසේ අලධළනය සයොමු කෂ යුතු බල කළනණිකල ද්ලමි. 

 

            02. ඒ අනුල සමහි ඳශත ඇමුණුම I යටසත් සඳොදු උඳසදවහ ඳත්රිකළල ශදු්ලළ දී ඇත. ිහි වශ් 

උඳසදවහ අනුල, ඇමුණුම II  යටසත් ශඳු්ලළසදන CSC –I ආකෘති ඳත්රය ශළ ඇමුණුම III යටසත් 

ශඳු්ලළසදන බන CSC –II  ආකෘති ඳත්ර අතුින් නිධරයළ අයත් සවේලළලට අදළෂ ලන CSC –II  

ආකෘති ඳත්රය වේූරර්  කර නියමිත කළ ීමමළල තුෂ ඳත්වීම වහථීර කිරීම වශළ ඒකළබද්ධ සවේලළ 

අංය සලත සල්නන වමඟ ඉදිිනඳත් කෂ යුතුය. 

 

03. ඒකාබද්ධ සසේලයට අයත් සියලුම සසේලාල නිධරයන් සහා සමම CSC –I ආකෘති ඳත්රය 

සඳොදු ආකෘති ඳත්රය්  ස . ිම  ආකෘති ඳත්රය, නිලෆරදිල වේූරර්   කරන ද ිහි වශ් සල්නනත් 

වමඟ නිධරයළසේ ඳත්වීේ දින සිට මළව 06 ක් ඇතුෂත ඒකළබද්ධ සවේලළ අංය සලත ඉදිිනඳත් කෂ 

යුතුය. 

 

04. නිධරය්සේ ඳිනලළවකළය / ලෆඩබෆලීසේ කළය අලව් වු ලශළම ඳත්වීම වහථීර කිරීම වශළ 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අංය සලත අලය සල්නන ඉදිිනඳත් කිරීසේදී, CSC –II  ආකෘති ඳත්රය ාළවිතළ කෂ 

යුතුය. ඒකාබද්ධ සසේලයට අයත් සසේලාලන් 07 සහා ඳහත් ඳරිදි  CSC –II  ආකෘති ඳත්ර 07 ්  

හඳුන්ලා දී ඇත්. 

                          

 

මසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எனது இல  உதுஇல  திகதி:         
My No Your No Date 
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05. දෆනටමත් ඉදිිනඳත් කර ඇති ඳත්වීේ වහථීර කිරීේ වශළ වු ඉල්ලීේ නෆලත සමම ආකෘති මඟි් 

ඉදිිනඳත් කිිනම අලය සනොලන අතර 2020.01.01 දිනට ඳසුල ඒකළබද්ධ සවේලයට ඳත්ලන 

නිධරය්සේ ඳත්වීේ වහථීර කිරීම වශළ සයොමු කරන සල්නන ශළ නිර්සද් සමම ආකෘති ඳත්ර 

මඟි් ඳම ක් නියමිත කළ ීමමළල තුෂදී සයොමු කෂ යුතු බල ලෆඩිදුරටත් ද්ලළ සිටිමි. 

 

 

 

ිවහ. අසෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් නනරළල් 

               

      

  

                                                   

 

 

                                                                                                                         

 

 

                   සවේලය අදළෂ ලන CSC –II ආකෘති ඳත්රය 

 

රනසේ ාළළ ඳිනලර්තක සවේලය 

ශ්රී ංකළ සතොරතුන ශළ ව්නිසනදන තළක්  සවේලය 

වංලර්ධන නිධළින සවේලය 

ශ්රී ංකළ රනසේ ස්වහතකළළයළපතඳති සවේලය 

කෂමනළකර  සවේලළ නිධළින සවේලය 

කළර්යළ සවේලක සවේලය 

ඒකළබද්ධ ිනයදුන සවේලය  

 

CSC –II  / TS 

CSC –II / ICTS 

CSC –II  / DOS 

CSC –II  / LS 

CSC –II  / MSO 

CSC –II  / OES 

CSC –II  / DS 


