රළජ්ය ගවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළංය
அரச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூராட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඒකළබද්ධ ගවේලළ අංය

இவணந்த சசவைகள் ிாிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திரச் சதுக்கம், ககாழும்பு

දුරකත්නය

සෆක්වහ

கதாவலசசி: (94)

011- 2694560

Telephone

கதாவலகல்:

My No

(94) 011- 2692254

Fax

මගේ අංකය
எது இல

07,

CS/DOS/Policy/ගඳොදු/01

COMBINED SERVICES DIVISION

இலங்வக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ගේල්

ගලේ අඩවිය

நின்ஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இவணத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔගේ අංකය

දිනය

உநது இல

திகதி:

Your No

Date

2020.10.16

සියලුම අමළත්යළං ගල්කේලරුන්
ගදඳළර්ත්ගේන්තු ප්රධළීනන්
දිවහත්රික් ගල්කේලරුන්
ප්රළගද්යය ගල්කේලරුන්

2020.01.01 දිනට ගඳර වංලර්ධන නිධළරී ගවේලගේ ඳත්වීේ ද නිධළරීන්ගේ ඳත්වීම වහථිර කිරීම
වේබන්ධ ගත්ොරතුරු කෆවීම
2020.01.01 දිනට ගඳර ඳත්වීේ ෆබූ වංලර්ධන නිධළරී ගවේලගේ නිධළරීන්ගේ ඳත්වීම වහථිර කිරීගේ කටයුතු
කඩිනමින් අලවන් කිරීගේ අලයත්ළලය වෆකිල්ට ගගන ඳත්වීම වහථීර කිරීම වශළ නිර්ගද් එලළ ඇති නමුත්
ගමගත්ක් ඳත්වීම වහථිර කර ගනොමෆති ඔබ අමළත්යළංයට/ ගදඳළර්ත්ගේන්තුලට/ දිවහත්රික් ගල්කේ කළර්යළයට/
ප්රළගද්යය ගල්කේ කළර්යළයට අනුයුක්ත්ල ගවේලය කරනු බන වංලර්ධන නිධළරීන්ගේ ගත්ොරතුරු ගේ වමග
අමුණළ ඇති ආකෘතිය CS/DOS/Con/Inf/2020 (ඇමුණුම 1) ප්රකළරල වකවහකර එහි දෘඪ පිටඳත් 2020.10.30
දිනට ගඳර ෆගබන ගවේ ශළ මෘදු

පිටඳත්

(Microsoft Excel) විදුත්

ත්ෆඳෆල්

ලිපින

adcs5-dos@pubad.gov.lk ඔවහගවේ ශෆකි ඉක්මනින් මළ ගලත් ෆබීමට වවහලන ගව කළරුණිකල දන්ලමි. (ගමම
ආකෘතිය http://www.pubad.gov.lk/ හි ගලනත් නිගේදන ගලතින් බළගත් කෂ ශෆකිය)
02.

ත්ලද, 2020.01.01 දිනට ගඳර ඳත්වීේ ෆබ ඳරිලළව කළය වේපූර්ණ කර ඇති එගශත් ඳත්වීම වහථිර

කිරීමට ගමගත්ක් නිර්ගද් ඉදිරිඳත් කර ගනොමෆති නිධළරීන් වේබන්ධල නිර්ගද් ඉදිරිඳත් කිරීගේදී ගේ වමග
අමුණළ ඇති ආකෘතිය CS/DOS/Con/App/2020 (ඇමුණුම 2) හි දක්ලළ ඇති උඳගදවහ ඳරිදි අලය සියලුම ඇමුණුේ
වහිත්ල ඉදිරිඳත් කෂ යුතු බල කළරුණිකල දන්ලමි.
03.

2020.01.01 දින සිට වංලර්ධන නිධළරී ගවේලගේ ඳත්වීේ ෆබූ නිධළරීන්ගේ ඳත්වීේ වහථිර කිරීගේදී මගේ

අංක PA/CS/POLICY/Guidelines ශළ 2020.08.24 දිනෆති ලිපිය අනුල කටයුතු කරන ගවද එම ලිපිගේ 03
ගේදගේ උඳගදවහ අනුල 2020.01.01 දින සිට ක්රියළත්මක ලන ඳරිදි ඳත් කර ඇති නිධළරීන් වේබන්ධල මළව 06 ක්
ඇතුත් ඒකළබද්ධ ගවේලගේ අධයක් ජ්නරළල් ගලත් ඉදිරිඳත් කෂ යුතුල ඇති ගල්ඛන ගනොඳමළල එවීමට කටයතු
කරන ගවද කළරුණිකල දන්ලමි.

එවහ. ආගෝකබණ්ඩළර
ඒකළබද්ධ ගවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

