රාජ්ය සවේලා, පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාත්යාාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

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

இவணந்த சசவைகள் ிாிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

දුරකතන
கதாவலசசி:(94)

கதாவலகல்:(94)

011- 2694560

Telephone

07,

සෆක්වහ
011- 2692254

Fax

මසේ අංකය
எது இல

CS/DOS/Policy/04

உநது இல

My No

COMBINED SERVICES DIVISION

இலங்வக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අංකය

දිනය

Your No

Date

2021.02.05

திகதி:

සියලුම අමළතළං සල්කේලරු
සදපළර්තසේ තු ප්රධළීන
දිවහත්රික් සල්කේලරු
ප්රළසද්ය ය සල්කේලරු
වාංලර්ධන නිධාරී සවේලසේ II ලන සරේණියේසේ නිධාරීගේසක රාර්යෂමමත්ා රම්

පරිෂමණය

පැලැත්වූ දිනය - 2020.01.19
අංක 2121 ශළ 2019.04.26 දිනෆති ගෆවට් නිසේදනය ප්රකළරල 2020.01.19 දින පලත්ලන ද වංලර්ධන
නිධළරී සවේලසේ II සශ්රේණිසේ නිධළරී සේ කළර්යක්මතළ කඩඉේ පරීක්ණයට සපීන සිටි
නිධළරී සේ ප්රතිල සල්ඛනය අමළතළංය ය සලබ් අඩවිසේ (www.pubad.gov.lk) පෂ කර ඇත.
02.

එම

සල්ඛනය

පරීක්ළ

කර

ඔබ

අමළතළංය/සදපළර්තසේ තුල/දිවහත්රික්

සල්කේ

කළර්යළය/ප්රළසද්ය ය සල්කේ කළර්යළසයහි සවේලසේ නියුතු නිධළරී සේ කළර්යක්මතළ කඩඉේ
පරීක්ණ ප්රතිල, සේ වමඟ අමුණළ ඇති ප්රතිල නිකුත් කිරීසේ ලිපිසයහි ආකෘතිය අනුල (ඇමුණුම
01) මට ද පිටපතක් වහිතල නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන සම

කළරුණිකල ද ලළ සිටිමි. උක්ත

විභළගයට සපීන සනොසිටි ශළ අවමත් නිධළරී ටද සමම ආකෘතිය ප්රකළරල ප්රතිල දෆනුේ දිය යුතු බලද
ද ලමි. (නිධළරියළසේ ජළතික ශෆඳුනුේපත් අංකය සශෝ විභළග අංකය ඇතුෂත් කර අදළ ප්රතිලය
පරීක්ළ කෂ ශෆකිය)
03.

එහිදී, මළ සලත සයොමු කෂ යුතු පිටපත අදළ නිධළරියළ වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ I

සශ්රේණියට උවවහ කිරීමට අදළ සල්ඛන සයොමු කිරීසේදී එම සල්ඛනද වමඟ ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු
කරන සම

ලෆඩිදුරටත් ද ලළ සිටිමි.

එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් ජනරළල්

ඇමුණුම 01
................................... මයා/මිය/මමය
වංලර්ධන නිධාරී මවේලමේ II ලන මරේණිය
ඳත්වීම් අංකය :CS/DOS/A/XXXXX
වංලර්ධන නිධාරී මවේලමේ II ලන මරේණිමේ නිධාරීන් වශා 2020.01.19 දින ඳලත්ලන ද
කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය
යථ ෝක්ත ඳරීක්ෂණය සහා විබාග අංක ........................... යටථේ ඔඵ ථඳනී සිටි විෂයන්ථේ ප්රතිඵප
ඳහත දැක්ථේ.
වියයන්
ආයතන සංග්රහය සහ කා්යය
ඳටිඳාටික රීතිඵ
මුදල් ථෙගු ාසි සහ ෙජථේ
ප්රස්පඳාදන ්රියාියය

1
2

බා ගත් කුණු

සකස් කථළේ :...................................

වමත්/අවමත් බල

ඳරීක්ෂා කථළේ :........................................

(නභ/තනතුෙ)

(නභ/තනතුෙ)

 වැ.යූ. : අංක 1745/11 දරණ 2012.02.14 දිනැති වංලර්ධන නිධාරී මවේලා ලයලවථාාම
විධිවිධාන

ලට යටත්ල,වංලර්ධන නිධාරී මවේලමේ II ලන කාර්යක්මතා කඩඉම්

විභාගමේ වමත් වීමට අලය අලම කුණු ප්රමාණය 40 ම .
02.

ථ්ප අනුි සංි්යධන නි ධාරී ථසේිථේ II ින ථරේණිථේ නි ධාරීන් විසින් සභේවිය යුතු

කා්යයක්ෂභතා කඩඉ්ප ඳරීක්ෂණය 2020.01.19 දිනට ඔඵ ස්පපූ්යණ කෙ ඇතිඵ/නැතිඵ ඵි කාරුණිකි
දන්ිමි.
......................................
......................................
(ථදඳා්යතථ්පන්තු ප්රධානියාථේ අේසන හා නි මු්ාි)
පිටඳත
ඒකාඵද්ධ ථසේිා අධයක්ෂ ජනොල්,ොජය ථසේිා, ඳළාේ සබා හා ඳළාේ ඳා න අභාතයාංශය

