රළජ්ය ඳරිඳළන , ඳෂළත් ඳළන ශළ ප්රජ්ළාළ්ත්රීය ඳළනය ළිබඳ  අමළායළංය
பபொது நிர்வொக, உள்ளூொட்சி ற்றும் சனநொக ஆட்சி பற்மி அமச்சு

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION, LOCAL GOVERNMENT AND DEMOCRATIC GOVERNANCE

ඒකළ ද්ධ ගවේලළ අංය

இமைந்த சசமவகள் பிரிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.
දුරකානය

கதொகலபபசி: (94)

011- 2694560

Telephone

මගේ අංකය
எனது இல

My No

சுதந்திரச் சதுக்கம், ககொழும்பு

සෆක්වහ
கதொகலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax

CS/Rec/Vacancies/2013

07,

COMBINED SERVICES DIVISION
இலங்கக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ගේල්

ගලේ අඩවිය

ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔගේ අංකය

දිනය

உது இல

திகதி:

Your No

Date

2015.07.14

සියලුම අමළායළං ගල්කේලරු්ත ගලා,

ඒකාබද්ධ සසේවසේ සහ ශ්රී කාකා ිපාිාකස සසේවසේ ලධකධාන්ගේස
ස ොරතුරු හා පුරප්ිාඩු රැස් කින්ම - 2015
මළගේ වමළංක ශළ 2014.06.27 දිනෆති ලිළිය වශ ඒ වමඟ එලන ද ආකෘති ඳත්ර ශළ ෆගද්.
02.
ඒ අනුල එම ලිළියට අදළෂල ඒකළ ද්ධ ගවේලගේ ශළ ශ්රී ංකළ ඳරිඳළන ගවේලගේ නිධළරී්තගේ ගාොරතුරු
වශ පුරප්ඳළඩු මළ ගලා එලළ ඇත්නේ ඒ වේ ්තධ යළලත්කළලීන කරන ද ගාොරතුරු නෆලා මළ ගලා ගයොමු කරන
ගව කළරුණිකල ඉල්මි. එම ලිළිය මඟි්ත ඉල්ළ ඇති ගාොරතුරු ගමගාක් මළ ගලා එලළ නෆත්නේ ගශෝ
අමළායළං ගලනවහ ීමරීම මා ගශෝ එම ගාොරතුරු ගලනවහ ඇත ඇත්නේ ඉාළ කඩිනමි්ත එම ගාොරතුරු මළ ගලා
ගයොමු කරන ගම්ත ද ද්තලළ සිටිමි.
03.

රළජ්ය කෂමනළකර

වශකළර ගවේලයට ලළ ැෆනීේ කටයුතු ඉදිරි වති ීමහිඳය තුෂ සිදු ීමරීමට නියමිා

අාර එහි දී ප්රගයෝජ්නලත් ලන ෆවි්ත ගේ වමඟ ඇති Format II පුරලළ එඇතම වේ ්තධගය්ත විගේ වශ කඩිනේ
අලධළනය ගයොමු කරන ගම්ත කළරුණිකල ද්තලමි.
04.
පුරප්ඳළඩු ගාොරතුරු කඩිනමි්ත ගනොදගශොත් ඔ අමළායළංගේ පුරප්ඳළඩු ගනොමෆති ගවේ වකළ ක්රියළ
ීමරීමට සිදු විය ශෆීම ෆවි්ත ගේ වේ ්තධල ඔ දක්ලන කඩිනේ වශගයෝැය අැය කරමි. ගාොරතුරු එඇතම වශළ
ඳශා ඊගේල් ලිළිනය ගශෝ සෆක්වහ අංක භළවිාළ කෂ ශෆීමය. අදළෂ ආකෘතිල මෘදු ළිටඳත් (Format I ශළ Format
II) ගමම අමළායළංගේ ගලේ අඩවිගය්ත ළැා කර ැ්තනළ ගව ද ඉල්ළ සිටිමි.
Email- adcs-rec@pubad.gov.lk / Fax – 0112-688754 / 0112-692254

ගක්.ඇත.පී.එේ.ගේ. ැමගේ
ඒකළ ද්ධ ගවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

