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මගේ අංකය  ඔගේ අංකය     දිනය  
எனது இல  உது இல   திகதி:         
My No Your No Date 

 

රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළත්යළංය 
ப ொது நிர்வொக மற்றும் முகொமமத்துவ அமமச்சு 

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 
 
 
 

ඒකළබද්ධ ගවේලළ අංය        இமைந்த சேமவகள்  ிரிவு    COMBINED SERVICES DIVISION 
 

නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07,  ශ්රී ංකළල.     சுதந்திரச் சதுக்கம், ககொழும்பு 07, இலங்கக.        Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්නය  සෆක්වහ  ඊ-ගේල්  ගලේ අඩවිය    
கதொகலபபசி: (94) 011- 2694560 கதொகலநகல்: (94) 011- 2692254 ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk   இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk   

Telephone   Fax   E-mail Web Site   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

සියළුම අමාත්ාාංශ ලේ ම්වරුන්  

මෙපාර්ත්මරු තු ප්රධාාීන  

දිස්ත්රික් ල ම්වරුන්  මනත් 

 

සාංනර්ධාන නිලධාාරි මසේනමේ III මරේණියේමේ නිලධාාන්  II මරේණියේයඋ සසස් රීන්ම 

 

වංලර්ධන නිධළරී ගවේලගේ III ගශ්රේණියටයඅ අතරත්ර්රශණය කරන ද නිධළරීතර II ගශ්රේණියටයඅ උවවහ කිරීමඅ 

අලය සුදුසුකේ වේපූර්ණ කිරීගමතර ඳසු ඇමුණුගමහි වශතර II ගශ්රේණියටයඅ උවවහ කිරීමඅ අදළෂ රදර් 

අයදුේඳත්රය නිලෆරදිල වේපූර්ණ කර නිධළරියළගේ/ නිධළරිනියගේ යළලත්කළලීන කරන ද චර්යළ 

වඅශගනහි වශතික කෂ පිඅඳත්ක් වමඟ ආයත්න ප්රධාානියාම  නිර්මේශ ලේය වහිත්ල මළ ගලත් ගයොමු කරන ගමතර 

කළරුණියටකල දෆනුේ ගදමි. 

  

02. ත්ලද, ඳරිලළව කළය වේපූර්ණ කරන ද දිනයඅ ගඳර කළර්යක්මත්ළ කඩඉේ ඳරීක්ණය වේපූර්ණ 

කර ගනොමෆති නිධළරිගයකු/ නිධළරිනියක ගලගත්ොත්, නියමිත් කළසීමළල තුෂ සියලු කළර්යක්මත්ළ කඩඉේ 

විභළග ඳලත්ලළ තිගේද යතරනත්, නිධළරියළ/නිධළරිනිය කළර්යක්මත්ළ කඩඉේ විභළග නිසි කළසීමළල තුෂ 

වමත් ගනොවීම ගශේතුගලතර ගගන ඇති ක්රියළමළර්ග පිබඳබලත් දතරලළ නලන ගමතර ලෆඩිදුරඅත් දෆනුේ ගදමි. 

 

03. ඒකළබද්ධ ගවේලළ චක්රගල්  0//201  ප්රකළරල ලවර 10කඅ ලෆඩි නගශත් ලවර 20කඅ අඩු ගවේලළ 

කළයක් වේපූර්ණ කර ඇති, වංලර්ධන නිධළරී ගවේලළ ලයලවහථළගේ වශතර අගනකුත් සුදුසුකේ වපුරළ ඇති 

නිධළරීතර 2011.0 .01 දිනඅ වංලර්ධන නිධළරී ගවේලගේ II ගශ්රේණියටයඅ අතරත්ර්රශණය කරන ී. නහිී 

අතරත්ර්රශණය කරන ද දිනඅ ලවර 10කඅ ලෆඩි වක්රීය ශළ වතුදාදළයක ගවේලළ කළයක් වේපූර්ණ කර ඇති 

නිධළරීතරගේ නකී ලවර 10අ ලඩළ ලෆඩිගයතර ලන ගවේලළ කළය I ගශ්රේණියටයඅ උවවහ කිරීගේී, වෂකනු බන 

බල ත්ලදුරඅත් දතරලළ සිටිමි. 

 

(ඉහත් සඳහ  ලිපිම්ඛන මයොමුරීන්මරුදී නිලධාාරියාම / නිලධාාරිනියම  පත්වීරු ලිපි අාංවය 

(CS/DOS/A/XXXXX) සෙහ  රීන්මඋ වා්ණියේව න න) 

 

 
 

මක් ල.වී.පී.එරු.මේ. ගමම   

ඒවාබේධා මසේනා අධාක් ල  නනාා් 

CS/DOS/14/01 201 .12.06 
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සංවර්ධන නිලධාරි සසේවසේ III සරේණියේසේ නිලධාන්  II සරේණියේ ස සානානය ාාර්   සාධන  න  සසස  ිරන්න සාා ූ  දරර්  

අ දුම්ඳත්ර  

1. මුකුරු වමඟ නම   : 

2. මුකුරුලලින් ශැඳින්වලන නම  : 

3. උඳන් දිනය    : 

4. ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය  : 

5. වංලර්ධන නිධාරී අන්තර්ග්රශ  ලිියව  වශන් ඳත්වීම් අංකය : 

6. මුල් ඳත්වීම් දිනය   : 

7. ඳත්වීම ව්ථීර කෂ දිනය  : 

8. කාර්යක්මතා කඩඉම වමත් වූ දිනය ශා විභාග අංකය  : 

9. III වරේණියේව  ලවර 10ක වවේලා කාය වම්ර්ර්  කෂ දිනය  : 

10. දැනට වවේලය කරන කාර්යාය  : 

....................................................... දින සිට වංලර්ධන නිධාරී වවේලව  II වරේණියේයට උවව් කරන වමන් ඉල්ා සිමි.. 

          .......................................  

                                              අයදුම්කරුවේ අත්වන 

.................................... 

             දිනය 

 

මාවේ අංකය :  

ඒකාබද්ධ වවේලා අධයක් ජනරාල්, 

................................................................................................................................. මශතා/ මශත්.ය/වමනවිය 

වමම කාර්යාව  වවේලය කරන අතර 

1. ....................................................... දිනට ලවර 10ක වක්රීය වවේලා කායක් වම්ර්ර්  කර ඇති බලත්, 

2. නිය.ත ලැටුප් ලර්ධක 10 උඳයාවගන ඇති බලත්, 

3. අනුමත කාර්ය වාධන ඇගයීවම් ඳමිඳාමිය අනුල උවව් වීවම් දිනට වඳරාතුල වූ ලවර 10ක් තුෂ වතුටුදායක මට්ටවම් වශෝ 

ඉශෂ කාර්යය වාධනයක් වඳන්නුම් කර තිවබන බලත්, 

4. එම ලවර 10 තුෂ අඩලැටුප් වශ ලැටුප් රහිත නිලාඩු ග න ...................................ක් බලත්/ අඩලැටුප් වශ ලැටුප් රහිත නිලාඩු 

බා වනොමැති බලත්, 

5. එම කාය තුෂ කිසිම දඩුලමකට (අලලාද කිරීමක් ශැර) යටත් කර වනොමැති බලත්, 

6. නිධාරියාට/ නිධාරිනියට විරුද්ධල විනය කටයුතු කිසිලක් වනොමැති බලත්/ ඉදිරිව දී විනය ක්රියාමාර්ග ගැමටමට දැනට 

අදශව් වනොකරන බලත්, 

7.  III ලන වරේණියේව  කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය වමත් වී ඇති බලත්,  

8. ................................................ දින සිට ඳත්වීම වථ්ීර කර ඇති බලත්, 

වශන් කර.. 

 

වමම නිධාරියා/ නිධාරිනිය වංලර්ධන නිධාරී වවේලව  III වරේණියේව  ලවර 10ක වතුටුදායක වවේලා කායක් වම්ර්ර්  කර 

ඇති බැවින් .............................. දින සිට වංලර්ධන නිධාරී වවේලව  II වරේණියේයට උවව ්කිරීම නිර්වද් කර.. 

 

        ආයතන ප්රධානියාවේ අත්වන : 

        නම       : 

        ඳදවි නාමය       : 

......................................      ( නිල මුද්රාව  ් න) 

              දිනය                          




