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සියළුම දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් ෙවත,
උපාධිධාරී අභාසලාභීන්ට සංවර්ධන නිලධාරී ෙසේවෙය් ස්ථීර පත්වීම් ලබාදීම.
අභාසලාභී උපාධිධාරීන් වශෙයන් ඔබ විසින් පුහුණුවට අනුයුක්ත කරමින් ලිපි නිකුත් කරනු ලැබූ ඔබ
ආයතනයට ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට අනුයුක්තව සිටින නිලධාරීන්ට සංවර්ධන නිලධාරී ෙසේවා
වවස්ථාව අනුව ස්ථීර පත්වීම් ලබාදීම සඳහා විස්තර කැඳවනු ලැෙබ්.
එබැවින් ඔබ විසින් අභාසලාභී පුහුණුවට අනුයුක්ත කිරීෙම් ලිපි නිකුත් කරනු ලැබූ පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලවලට අනුයුක්තව ෙසේවය කරන නිලධාරීන්ෙග් විස්තර ෙම් සමඟ වන ආකෘතිය අනුව ජනවාරි මස 31
දිනට ෙපර ලැබීමට සලස්වන්න.
මාණ්ඩලික නිලධාරීන් විසින් ආකෘතිෙය් සඳහන් විස්තර සනාථ කිරීම සඳහා පහත සඳහන් සියළුම ලිපි
ෙල්ඛනවල සහතික කරනු ලැබූ පිටපත්ද සමඟ එක් එක් අභාසලාභියා ෙවනුෙවන් ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුවක්
සකස් කිරීම මැනවි. (දැනටමත් ෙමවැනි ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනු ඔබ විසින් සකස්කර ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවමි.)
1. ජාතික හැඳුනුම්පෙතහි සහතික කරනු ලැබූ පිටපත
2. උප්පැන්න සහතිකෙයහි සහතික කරනු ලැබූ පිටපත
3. උපාධි සහතිකෙයහි සහතික කරනු ලැබූ පිටපත
4. අභාසලාභී උපාධිධාරිෙයකු වශෙයන් අනුයුක්ත කරනු ලැබූ ලිපිෙය් සහතික කළ පිටපත
5. අභාසලාභී පුහුණුවට අනුයුක්ත කරනු ලැබූ ලිපිෙය් සහතික කළ පිටපත
ෙමම විස්තර නියමිත දිනට ෙපර ලබාදීමට කටයුතු කරන ෙමන් කාරුණිකව දන්වන අතර ඒ සඳහා ඔබෙගන්
ලැෙබන සහෙයෝගය ඉතා අගය ෙකොට සළකමි.

පී.බී.අෙබ්ෙකෝන්
ෙල්කම්
රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශය

රාජ පරිපාලන හා ස් ව ෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශය
«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÁüÚõ ¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ
Ministry of Public Administration and Home Affairs
çs†…‹ eq¢~ƒ²
ƒ²}, ¨_ý‡| 07, Í¾óAÃ ºÐì¸õ, ¦¸¡ØõÒ 07.
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ß~_ru

ෆැ_Œ
_Œ…‹
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¦¾¡¨Ä§ÀH : (94) 011011-26962112696211 -13

¦ÀìŠ (94) 011011-2695279

−-¾À¡ø: secretary@pubad.gov.lk

Telephone

Fax

E - mail

{¨aŒ WŠ_}
±ÉÐ −Ä :
My No

ෙවබ් අඩවිය
Website

]¨O WŠ_}
¯ÁÐ −Ä :
Your No

CS/DOS/02/08/01

−¨½Âò¾Çõ : www.pubad.gov.lk

Ýu}
A¸A :
Date

2013.01.16

சகல மாவட்ட ெசயலாள களுக்கும்,
பட்டதாrப்பயிலுந களுக்கு அபிவிருத்தி உத்திேயாகத்த ேசைவயில் நிரந்தர நியமனம் வழங்கள்
பட்டதாrப் பயிலுந களாக உங்களால் பயிற்சிக்காக இைணக்கப்பட்டு கடிதம் வழங்கப்பட்டு உங்களின்
நிறுவனத்துக்கு

அல்லது

உத்திேயாகத்த

ேசைவ பிரமாணக்குறிப்பின் படி நிரந்தர நியமனம் வழங்கள் ெதாட பான விபரங்கள்

பிரேதச

ெசயலகத்துக்கு

இைணக்கப்பட்டுள்ள

அலுவல களுக்கு

அபிவிருத்தி

ேகாரப்படுகின்றன

ஆகேவ உங்களால் பயிலுந
இைணப்புெசய்யப்பட்டு
மாதிrப்படிவத்தின்

படி

பயிற்சிக்கு இைணக்கப்படும் கடிதம் வழங்கப்பட்ட பிரேதச ெசயலகங்களுக்கு

ேசைவயாற்றும்
ஜனவr

அலுவலக களின்

மாதம்

31

ஆம்

தகவல்கள்

திகதிக்கு

இத்துடன்

முன்ன

இைணக்கப்பட்டுள்ள

கிைடக்கக்கூடிய

வைகயில்

அனுப்பிைவக்கவும்.

பதவிநிைன உத்திேயாகத்தrனால் படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் உறுதிப்படுத்துவது ெதாட பாக
கீ ழ்க்குறிபிட்டுள்ள ஆவணங்களில் சான்ற்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளுடன் ஒவ்ேவா
ேகாைவெயான்ைற

தயாrக்கவும்.

(தற்ேபாதும்

இதுேபான்றெதாரு

பயிலுந களுக்கும் தனியாள்

தனியாள்

ேகாைவெயான்று

தயாrக்கப்பட்டிருக்கும் என எதி ப்பா க்கின்ேறாம்.)

இத்

1.

ேதசிய அைடயாள அட்ைடயின் சான்றுபடுத்தப்பட்ட பிரதி

2.

பிறப்பு சான்றிதலின் சான்றுபடுத்தப்பட்ட பிரதி

3.

பட்டச் சான்றிதலின் சான்றுபடுத்தப்பட்ட பிரதி

4.

பயிலுந பட்டதாrயாக இைணப்புச்ெசய்யப்பட்ட கடிதத்தின் சான்றுபடுத்தப்பட்ட பிரதி

5.

பயிலுந பயிற்சிக்கு இைணப்புச்ெசய்யப்பட்ட கடிதத்தின் சான்றுபடுத்தப்பட்ட பிரதி

தகவல்கைள

குறிப்பிட்ட

தினத்துக்கு

முன்ன

கிைடப்பதற்கு

வைகெசய்யும்படி

ேவண்டுவதுடன் இதற்கான உங்களின் ேமலான ஒத்துைழப்ைப மிகவும் வரேவற்கின்ேறாம்

ஒப்பம் / பீ.பி.அேபேகான்
ெசயலாள
அரசாங்க நி வாக மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அைமச்சு

தாழ்ைமயுடன்

ස්ථීර පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම සඳහා සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග් ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම

අනු මුලකුරු සමඟ
අංකය
නම

ස්තී/පුරුෂභාවය

ෙපෞද්ගලික
ලිපිනය

උපන්දින 2012.03.30 උපාධිය
උපාධිය ලබා දුන් විශ්ව
ජා.හැ.අංකය
උපාධිය
ය
දිනට වයස වලංගු දිනය
විදාලය/ආයතනය

පුහුණුවට අනුයුක්ත කර ඇති
අමාතාංශය/
ආයතනය

දිනය

අමාතාංශෙය් ෙල්කම්/ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා /ආයතන පධානියාෙග් නිර්ෙද්ශය :ඉහත සඳහන් නිලධාරීන් ෙමම ආයතනයට අනුයුක්තව අභාසලාභී උපාධීධාරීන් වශෙයන් කටයුතු කරන බව සහතික කරමි.

..................................................................

ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් අත්සන හා නිල මුදාව

ෙසේවයට ඇතුළත්
වූ භාෂා මාධය

நிரந்தர நியமனக்கடிதம் வழங்குவதற்காக அபிவிருத்தி உத்திேயாகத்த களின் விபரங்கைளப்ெபற்றுக்ெகாள்ளல்

ெதாட
இல

முதல்
எழுத்துடன்
ெபய

பால்

தனிப்பட்ட முகவr

ேத.அ.
அட்ைட இல

பிறந்த
திகதி

2012.03.30
ஆம்
திகதியில்
வயது

பட்டம்
வலுப்ெபறும்
திகதி

பட்டம்

பட்டம் ெபற்ற
பல்கைலக்கழகம்/
நிறுவனம்

பயிற்சிக்காக இைணக்கப்பட்ட
அைமச்சு /
நிறுவனம்

திகதி

அைமச்சின் ெசயலாள /திைணக்களத்தைலவ / நிறுவனத்தைலவrன் பrந்துைர :ேமற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவலகள் இந் நிறுவனத்துக்கு இைணக்கப்பட்டு பயிலுநகள் பட்ட்தாrகளாக ேசைவயாற்றுகிறாகள் என உறுதிப்படுத்துகின்ேறன்

..................................................................

நிறுவனத்தைலவrன் ைகெயாப்பம் மற்றும் பதவி முத்திைர

ேசைவக்கு
இைணக்கப்பட்ட
ெமாழி

