රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

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

இவணந்த சசவைகள் ிரிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

දුරකතන
கதாவலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதாவலகல்:(94)

සෆක්වහ
011- 2692254

Fax

මසේ අංකය
எது இல

COM/TRANS/Vාලළවහමළ-2021

My No

07,

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

உநது இல

திகதி:

Your No

Date

2021.03.30

සියලු අමළතළං සල්කේල්/ රා රළය අමළතළං සල්කේල්/ ර
සදඳළර්තසේ රතු ප්රධළීන රා
දිවහත්රික් සල්කේල්/ ර ශළ ප්රළසද්ය ය සල්කේල්/ ර
ඒකාබද්ධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු පිළිබ රාජ්ය සවේලා සක ිෂ්  වභාල සලත් කරන 
අභියාචනා වම්බ් ධ රාජ්ය සවේලා සක ිෂ්  වභාස ීරර
ඔබ අමළතළංය

ා සදඳළර්තසේ රතුල

- 2021

ා දිවහත්රික් සශ ප්රළසද්ය ය සල්කේ කළර්යළල

අයුක්ක්ත

ඒකළබද්ධ සවේලසේ නිධරය ර විසි ර, 2021 ලළර්ෂික වහථළන මළ්/ සය යනළ පිළිබල රළය සවේලළ
සකොමි ර වභළල සලත ඉදිරිඳත් කරන ද අභියළචනළ වේබ රධසය ර, රළය සවේලළ සකොමි ර වභළස
තීරණ www.psc.gov.lk සලබ් අඩවිසේ ඳෂ කර ඇත.
02. ඒ අයුල 2021 ලළර්ෂික වහථළන මළ්/ සල්ඛනසේ, වමළස චන කමිටු තීරණල ශළ අභියළචනළ
වේබ රධසය ර සදන ද රළය සවේලළ සකොමි ර වභළස

තීරණල,

ක්රියළත්මක විය ක්තු දිනය

විසේසය ර වශ ර කර සනොමෆති වහථළන මළ්/වීේ 2021.04.01 දින සි ක්රියළත්මක ස .
03. තලද වහථළන මළ්/වීේ ක්රියළත්මක වීම වශළ 2021.04.01 දින ඳසු සලනත් නිහචිත දිනයක් වශ ර
කර ඇති වහථළන මළ්/වීේ එම නිහචිත දින සි ම අනිලළර්යසය රම ක්රියළත්මක විය ක්තු බලද ලෆඩි
දුර ත් ද රලළ සිටිමි.
04. රළය සවේලළ සකොමි ර වභළස

තීරණය අදළෂ නිධරයළ

වේබ රධසය ර ඉදිරි ක ක්තු සිදුකරන සව කළ්/ණිකල ද රලමි.

එවහ. ආස කබණ්ඩළර
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් යනරළල්
පි ඳත : සල්කේ, රළය සවේලළ සකොමි ර වභළල - ක්/.දෆ.ගෆ.ව.

ද රලළ ඒ අයුල වහථළන මළ්/වීේ

