ப ொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், மொகொண சப கள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அபமச்சு
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இணைந்த சேணைகள் பிரிவு

ksoyia p;=rY%h" fld<U 07" Y%S ,xldj'
ÿrl:kh

சுதந்திரச் ேதுக்கம், ககொழும்பு 07, இலங்ணக.

*elaia

கதொணலசபேி: (94)

011- 2694560

Telephone

கதொணலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax

uf.a wxlh
எனது இல

R/DO/PER.APP/2020

My No

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

B-fï,a

fjí wvúh

மின்னஞ்ேல்: dgcs@pubad.gov.lk

இணைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

Tfí wxlh

Èkh

உமது இல

திகதி:

Your No

Date

2020.05.12

2018.08.20 වන දින උපාධිධාරී අභ්යාසලාභ්ීන් ලලස බඳවා ගත් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සංවර්ධන නිලධාරි

ලස්වලය් III ලර්ණියට පත් කිරීම සහ ශ්රී ලංකා ලතාරතුරු හා සන්නිලේදන තාක්ෂණ ලස්වලය් 3 පන්තිය III
ලර්ණිය සහ 2 පන්තිය II ලර්ණියට පත් කිරීම
උක්ත මැයෙන් නිකුත් කළ රාජ්ය පරිපාලන, ස්වය ්ශ කටෙුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශයේ
යල්කම්ය ් 2020.05.04 දිනැති ලිපිෙ හා බැය ්.
02.

ඒ අනුව නවක පත්වීම්ලාභී සාංවර්ධන නිලධාරීන් සහ ශ්රී ලාංකා යතාරතුරැ හා සන්නියේ න තාක්ෂණ යස්වයේ

නිලධාරීන් රාජ්කාරි භාර ැනීයම් දී අනු මනෙ කළ ෙුතු කරිො පටිපාටිෙ ආෙතන පරධානීන් යවත පැහැදිලිව දැනුම් දීමට
කටෙුතු කර ඇත.
03.

එයහත් එම ලිපියේ ලබා දී ඇති උපය ස් පරිදි රාජ්කාරි භාර ැනීයම් කටෙුතු කිරීයමන් යතාරව යස්වා ස්ථාන

සාංයශෝධන සම්බන්ධයෙන් විමසීම් සිදු කරමින් යමම අමාතයාාංශෙ යවත නිලධාරීන් පැමියණන බව නිරීක්ෂණෙ යේ.
යම් වන විට රජ්යේ කාර්ොල විවෘත කිරීමට කටෙුතු කර ඇත්යත් ඉතා සීමිත නිලධාරීන් පර මාණෙක් පමණක් කැ වා
යස්වාව පවත්වාය න ොයම් අවශයතාවෙ මත පමණක් වන අතර යපාදු පරවාහන යස්වා පහසුකම් සලසා ඇත්යත් ඒ
ස හා පමණි. එබැවින් ඉතා අතයාවශය කරැණකට හැර, කැ වීමකින් යතාරව යමම අමාතයාාංශෙ යවත පැමිණීයමන්
වළකින යමන් කාරැණිකව න්වා සිටිමි.
04.

තව

උක්ත ලිපියේ විධිවිධාන පරිදි ආෙතන පරධානීන් ඔබ යවත රාජ්කාරි භාර දීම ස හා කටෙුතු සලසා ය න

යතක් ඒ පිළිබ ව සාවධානව කටෙුතු කරන යමන් , යස්වා ස්ථාන සාංයශෝධන සම්බන්ධයෙන් ෙම් විමසීමක් යවයතාත්
යමම අමාතයාාංශයේ http://203.94.94.214/csinq/ මාර්

ත ප ්ධතිෙ (Online System) හරහා අදාළ විමසීම් සිදු කරන

යලස

වැඩිදුරටත් න්වා සිටිමි.

05.

උක්ත ලිපිෙ ම ින් දැනටමත් දැනුම් දී ඇති පරිදි ය පාර්තයම්න්තු පරධානීන් විසින් 2020.05.15 දින වන විට

පවත්නා පුරප්පාඩු පරමාණෙ දැනුම් දුන් පසු යස්වා ස්ථාන සාංයශෝධනෙ සම්බන්ධයෙන් වන ඉල්ලීම් ඉටු කිරීයම්
හැකිොවක් පවතී නම් පමණක් ඒවා සිදු කිරීමට ඉදිරි සතිෙ (2020.05.18-2020.05.22) තුළ කටෙුතු කරනු ලැයේ.
06.

යමම උපය ස් මවිසින් නිකුත් කරනු ලබන්යන් 2018.08.20 වන දින උපාධිධාරී අභයාසලාභීන් යලස

බ වාය න සාංවර්ධන නිලධාරි යස්වයේ III යශර්ණිෙට සහ ශ්රී ලාංකා යතාරතුරැ හා සන්නියේ න තාක්ෂණ යස්වයේ 3
පන්තිෙ III යශර්ණිෙ සහ 2 පන්තිෙ II යශර්ණිෙට පත් කරනු ලදුව යස්වා ස්ථාන සාංයශෝධන ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇති
නවක පත්වීම්ලාභීන් ස හා පමණක් අදාළ වන පරිදි වන බව

එස්. ආයලෝකබණ්ඩාර
ඒකාබ ්ධ යස්වා අධයක්ෂ ජ්නරාල්

කරැණායවන් සලකන්න.

