
 රළජ්ය පරිපරළ  පශළ පපරා ළ පකෂම ළකරණ පඅමළත්යළාංය 
பபொது நிருவொக ற்றும் அனர்த்த முகொமத்துவ அமச்சு 

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND DISASTER MANAGEMENT  
 
 
 

 

 

ඒකළබද්ධ පසවේලළ පඅාංය   இமைந்த சேமவகள் பிரிவு  COMBINED SERVICES DIVISION 
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සියළුම අමාත්ාාං ම්වරුලරු/  

මෙපාර්ත්මරු/තු ප්රධාාීන/  

දිව්ත්රික් ල ම්වරුලරු/  

ප්රාමීය ය ම්වරුලරු/ මලත් 

 

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

පැලැත්වු දිනය -  2018.04.21 

 

අාංක ප2044 පශළ ප2017.11.02 පදි ෆති පගෆවට් පනිසේා  ය පප්රකළරල ප201..04.21 පදි  පරලත්ල  පා  පවාංලර්ධ  ප

නිධළරී ප සවේලසේ II සශ්රේණියේසේ ප නිධළරීගේසක ප කළර්යක්මත්ළ ප කඩ්ේ ප විගළගයප ප සරී ප සිටි ප

නිධළරීගේසක පප්රතිල පසල්න ය පwww.pubad.gov.lk සලබ් පඅඩවිසේ පරෂ පකර පඇත්. ප 

 ප 

02. එම ප සල්න ය ප රරීක්ළ ප කර ප (නිධාාරියාමක ජාතිව ශැඳුනුරුපත් අාංවය මශෝ භාගා  අාංවය 

ඇතුෂත් වර අො ප්රතිලය පරීක් ලා වෂ ශැිය) ප ඔබ ප අමළත්යළාංයපසා රළර්ත්සේගේතුලපදිවහරික් ප

සල්කේ ප කළර්යළයපප්රළසද්ය ය ප සල්කේ ප කළර්යළසය ස ප සවේලසේ ප නිතුතු ප නිධළරීගේ ප වාශළ ප සේ ප වම  ප

අමුණළ පඇති පප්රතිල පනිුතත් පිරරීසේ පිපියසය ස පපකතතිය පඅුවල ප අඅරමුුමම ප 01) ප ප්රතිල පනිුතත් පිරරීමප ප

කපතුතු පකර 2019.04.01 පදි ප පසරර පමප පා  පියපරත්ක් පසයොමු පිරරීමප පකපතුතු පකර  පසමගේ පකළරුණියේකල ප

ා ගේලළ පසිටිමි.අඋක්ත් පවිගළගයප පසරී පස ොසිටි පශළ පඅවමත් පනිධළරීගේප පඅා ළල පා  පසමම පපකතතිය පඑවිය ප

තුතු පබල පවකගේ ) ප 

 
 

 

මක් ල.වී.පී.එරු.මේ. මමක 

ඒවාබීධා මවේලා අධාක් ල ජනරා් 

මසක පඅාංකය  ඔසබ් පඅාංකය     දි ය  
எனது இல  உது இல  திகதி:         
My No Your No Date 

 

CS/DOS/05/03/01  2019.02.18 



ඇමුණුම 01 

 

 

වංලර්ධන නිධාරී සවේලසේ II ලන සේණිසේ 

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

ඳත්වීම් අංකය :CS/DOS/A/XXXXX 

 

 

වංලර්ධන නිධාරී සවේලසේ II ලන සේණිසේ නිධාරීන් වශා 2018.04.21 දින ඳලත්ලන ද 

කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය  
 

 

යතතෝක්ත පරීක්ෂණතේ දී විභාග අංක ........................... යටතේ ඔබ තපනී සිටි විෂයන්තේ ප්රතිඵල  පහත 
දැක්තේ. 
 

 

             වියයන් බා ගත් කුණු වමත්/අවමත් බල 

1 ආයතන සංග්රහය සහ කා්යය 
පටිපාටික රීතිඵ 

  

2 මුදල් තෙගු ාසි සහ ෙජතේ 
ප්රස්පපාදන ්රියාියය 

  

    

 

සකස් කතළේ :...................................                                     පරීක්ෂා කතළේ :........................................ 
 

          (නම/තනතුෙ)                                                                               (නම/තනතුෙ) 
     
 

 

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

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

වමත් වීමට අලය අලම කුණු ප්රමාණය 40 ස . 
 

 

 

02.      ත්ප අනුි සංි්යධන නි ධාරී තසේිතේ II ින තරේණිතේ නි ධාරීන් විසින් සමේවිය යුතු 
කා්යයක්ෂමතා කඩඉ්ප පරීක්ෂණය 2018.04.21 දිනට ඔබ ස්පපූ්යණ කෙ ඇතිඵ/නැතිඵ බි කාරුණිකි 
දන්ිමි. 
 

 

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

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

(තදපා්යතත්පන්තු ප්රධානියාතේ අේසන හා නි  මු්ාි)  
 

පිටඳත 

ඒකාබද්ධ තසේිා අධයක්ෂ ජනොල්රොජය පිපපා න හා ආපදා කළමනාකෙණ අමාතයාංශය 




