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සියළුම අමාත්ාාං ම්වරුලරු/  

මෙපාර්ත්මරු/තු ප්රධාාීන/  

දිව්ත්රික් ල ම්වරුලරු/  

ප්රාමීය ය ම්වරුලරු/ මලත් 

 

වාංලර්ධාන නිධාාරී මවේලමේ III ලන මරේණියේමේ නිධාාරී/මක වාර්යක් ලමත්ා වම්රු භාගා ය  

පැලැත්වු දිනය -  2018.06.30 

 

මාංළ 2047 පශළ ප2017.11.24  පදි ෆති පගෆවට් පනිසේා ය පප්රළළරල ප201..06.30 පදි  පරලත්ල  පා පවාංලර්ධ  ප

නිධළරී ප සවේලසේ III සශ්රේණියේසේ ප නිධළරීගේසක ප ළළර්යක්න්ළ ප ළඩ්ේ ප විගළගයප ප සරී ප සිටි ප

නිධළරීගේසක පප්රතිල පසල්න ය පwww.pubad.gov.lk සලබ් පමඩවිසේ පරෂ පළර පඇ්. ප 

 ප 

02. එන ප සල්න ය ප රරීක්ළ ප ළර ප (නිධාාරියාමක ජාතිව ශැඳුනුරුපත් අාංවය මශෝ භාගා  අාංවය 

ඇතුෂත් වර අො ප්රතිලය පරීක් ලා වෂ ශැිය) ප ඔබ ප මනළ්යළාංයපසාරළර්්සේගේතුලපදිවහරික් ප

සල්ළේ ප ළළර්යළයපප්රළසද්ය ය ප සල්ළේ ප ළළර්යළසය ස ප සවේලසේ ප නිතුතු ප නිධළරීගේ ප වාශළ ප සේ ප වන  ප

මමු ළ පඇති පප්රතිල පනිුතත් පිරරීසේ පිපියසය ස පපළතතිය පමුවල ප අමරමුුමන ප 01) ප ප්රතිල පනිුතත් පිරරීනප ප

ළපතුතු පළර 2019.05.01 පදි ප පසරර පනප පා පියපර්ක් පසයොමු පිරරීනප පළපතුතු පළර  පසනගේ පළළරුණියේළල ප

ාගේලළ පසිටිමි.අඋක්් පවිගළගයප පසරී පස ොසිටි පශළ පමවනත් පනිධළරීගේප පමාළල පා පසනන පපළතතිය පඑවිය ප

තුතු පබල පවළගේ ) ප 

 
 

 

මක් ල.වී.පී.එරු.මේ. මමක 

ඒවාබීධා මවේලා අධාක් ල ජනරා් 

නසක පමාංළය  ඔසබ් පමාංළය     දි ය  
எனது இல  உது இல  திகதி:         
My No Your No Date 

 

CS/DOS/05/03/01  
2019.03.14 



ඇමුණුම 01 

 

 

වංලර්ධන නිධාරී සවේලසේ  III ලන සේණිසේ 

................................... මයා/මිය/සමය 

ඳත්වීම් අංකය :CS/DOS/XXXXX 

 

 

වංලර්ධන නිධාරී සවේලසේ  III ලන සේණිසේ නිධාරීන් වශා 2018.06.30 දින ඳලත්ලන ද 

කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය  
 

 

යතතෝක්ත පරීක්ණතේ දී විභාග අංක ........................... යටතේ ඔබ තපනී සිටි වියන්තේ ප්රතිඵල පශත 
දැක්තේ. 
 

 

             වියයන් බා ගත් කුණු වමත්/අවමත් බල 

  1 කාර්යා ක්රම   

  2 ගිණුම් ක්රම   

  3 පරිගණක පරීක්ණය   

   

 

 

වකව් කතෂේ :...................................                                     පරීක්ා කතෂේ :........................................ 
 

          (නම/තනතුර)                                                                               (නම/තනතුර) 
     
 

 

 වැ.යූ.  : අංක  1745/11 දරණ 2012.02.14 දිනැති වංලර්ධන නිධාරී සවේලා ලයලවථාාස  

විධිවිධාන  ලට යටත්ල,වංලර්ධන නිධාරී සවේලසේ I ලන කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගසේ 

වමත් වීමට අලය අලම කුණු ප්රමාණය 40 ස . 
 

 

 

02.      තම් අනුල වංලර්ධන නිධාරී තවේලතේ III ලන තරේණිතේ නිධාරීන් විසින් වමේවිය යුතු 

කාර්යක්මතා කඩඉම් පරීක්ණය 2018.06.30 දිනට ඔබ වම්පූර්ණ කර ඇතිඵ/නැතිඵ බල කාරුණිකල 
දන්ලමි. 
 

 

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

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

(තදපාර්තතම්න්තු ප්රධානියාතේ අේවන ශා නි ුද්ාල)  
 

පිටඳත 

ඒකාබද්ධ තවේලා අධයක් නනරා්,රරානය පරිපාන ශා පපදා කෂමනාකරණ අමාතයාංය 




