රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළත්යළංය
ப ொது நிர்வொக மற்றும் முகொமமத்துவ அமமச்சு
MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
ඒකළබද්ධ ගවේලළ අංය
இமைந்த சேமவகள் ிரிவு
COMBINED SERVICES DIVISION
නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.
දුරකත්නය

சுதந்திரச் சதுக்கம், ககொழும்பு

සෆක්වහ

கதொகலபபசி: (94)

011- 2694560

Telephone

கதொகலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax

07,

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

මගේ අංකය

ඔගේ අංකය

දිනය

எனது இல

உது இல

திகதி:

Your No

Date

My No

Cs/Rec/Vacancies/2013

2016.01.07

සියලුම අමළත්යළං ගල්කේලරු
ගදඳළර්ත්ගේ තු ප්රධළීන
දිවහත්රික් ගල්කේලරු ගලත්

ඒකාබද්ධ ස ේවසේ

හ රාජ්ය රිපරාන

හා කමන ාකර

මනා්යාාංශය යට ට සන ව

 වර වයාප්්

ස ේවාවන්වන නියුතු නිනධාරීන්සේ පුරප්රාඩු ස්ොරතුරු රැ ් කිරීන.
ගමම ලවගර් දී වශ ඉදිරි ලවරල දී සිදු කරන බලළ ගෆීනේ වශ ගලනත් කටයුතු වශළ ඔබගේ අමළත්යළංග
ගදඳළර්ත්ගේ තුගේ ගවේලය කරන ඒකළබද්ධ ගවේලළල ට වශ රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළත්යළංය යටගත්
ලන දීඳ ලයළප්ත ත් ගවේලළල  න නියුතු නිධළරී පිළිබ පුරප්ත ඳළඩු ගත්ොරතුරු ප්රධළන කළර්යළය වශ ප්රළගද්ය ය මටමටන්
බළ ගත් යුතුල ඇත්. ඒ අනුල ඳශත් වශ ආකළරයට එම ගත්ොරතුරු 2016.01.18 දිනට ගඳර මළ ගලත් ෆබීමට
වවහලන ගම කළරුණිකල ඉල්න්.
02.

ඔගේ අමළත්යළංග ගදඳළර්ත්ගේ තුගේ දිවහත්රික් ගල්කේ කළර්යළග

2015.12.31 දින ලන විට

ගවේලය කරන නිධළරී ගේ පුරප්ත ඳළඩු ගත්ොරතුරු ගේ වමඟ අමුණළ ඇති Format II මගි

ලළර්ත්ළ කෂ යුතුගේ.

ආකෘතිය වේපූර්ණ කර මෘදු පිටඳත් Microsoft Excel Format ආකළරයට adcs-rec@pubad.gov.lk ඊගේල් ලිපිනයට
2016.01.18 දිනට ගඳර එලන ගව කළරුණිකල ද ලළ සිටින්. අදළ ලළර්ත්ළගේ මුද්රිත් පිටඳත්ක් ද ෆබීමට වවහල ග
නේ මෆනවි. එගශත් මෘදු පිටඳත් එවීම වශළ ප්රමුතත්ළල දක්ලන ගම ලෆඩිදුරටත් ද ලන්. ඔබගේ ඳශසුල වශළ බළගත්
කරගත් ශෆකිලන ඳරිදි Format II මෘදු පිටඳත් එය නිලෆරදිල පිරවිය යුතු ආකළරය දෆක්ගලන ආකෘතිය වශ අදළෂ
ගවේලළල ගේ වංගක්ත් නළම අමළත්යළං ගලේ අඩවිග ඳෂ කර ඇත්.
03.
දිවහත්රික් ගල්කේලරු වශ අගනත්ත් ප්රළගද්ය ය කළර්යළ ව නත් අමළත්යළං වශ ගදඳළර්ත්ගේ තුල
ප්රධළීන පුරප්ත ඳළඩු ගත්ොරතුරු ලළර්ත්ළ කිරීගේ දී ප්රළගද්ය ය ගල්කේ කළර්යළ ප්රළගද්ය ය කළර්යළය ප්රළගද්ය ය උඳ
කළර්යළ මටමටන් ගත්ොරතුරු ලළර්ත්ළ කිරීම අත්යලය ලන බෆවි එක් එක් ප්රළගද්ය ය කළර්යළයට ඉශත් ආකෘති ගයොමු
කර වේපූර්ණ කරලළගගන ඒලළ ගලන ගලන ම ඇතුත් ලළර්ත්ළලක් ඊගේල් මඟි මළ ගලත් ගයොමු කෂ යුතු අත්ර ඔබ
විසි වකවහ කරන ද අලවළන වළරළංයක් ද එල ග නේ මෆනවි.
04.
ගත්ොරතුරු ලළර්ත්ළ කිරීගේදී වහථීර වශ විශ්රළම ලෆප්ප්ත  ව නත් ඳත්වීමක් ව නත් නිධළරී ගේ ගත්ොරතුරු
(අනියේ ආගද්ක ශෆර) ඳමණක් ඇතුෂත් කෂ යුතු ගේ.
05.
ඔබගේ ලළර්ත්ළල වේබ ධ විමසීමක් සිදු කෂ යුතු අලවහථළලක ඇමතිය ශෆකි නිධළරියත්ගේ නම
ත්නතුර විදුත් ත්ෆඳෆල් ලිපිනය වශ දුරකථන අංකය ද වටශ කරන ගම ඉල්න්. ගමම ගත්ොරතුරු නිසි ඳරිදි
ගනොෆගබ ග නේ ඉදිරි බලළ ගෆීනේලදී ඔබ ආයත්නග පුරප්ත ඳළඩු ගනොමෆති ගව වකළ ක්රියළ කිරීමට සිදුලන
බෆවි ගේ වශළ ඔබගේ කඩිනේ වශගයෝගය ෆගබනු ඇත්ෆයි උදක්ම අගප්ත ක්ළ කරන්.

. . .එේ.ගේ.
අධය
රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළත්යළංග ගල්කේ ගලනුලට

