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සියලුම අමළතළං සල්කේල්  

සදඳළර්තසේ තු ප්රධළීන  

දිවහත්රික් සල්කේල්  

ප්රළසද්ය ය සල්කේල්  

 

වාංලර්ධන නිධාරි සවේලසේ II සරේණියටයඋ සවවළ ෂ නිධාරීන් වමත්විය යුතු 2 ලැනි 

 ාර්යක්මත්ා  ඩඉම් පරීක්ණය වමත්විය යුතු දිනය 

 
 

 

වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ II සශ්රේණියට උවවහ වූ නිධළරී  02 ලන කළර්යක්මතළ කඩඉේ 

ඳරීක්ණය වේපූර්ණ කෂ යුතු දිනය වේබ ධසය  ලන විමසීේ නිර තරසය  අඳ සලත ෆසබමි  

ඳලතී. 

 

02. 2012 ලර්සේ සිට වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට අ තර්ග්රශණය ීමමට නිධළරී  මනළඳය ඳෂ 

කරනු ෆබුලද, සශ්රේහධළිකරණසේ විභළග වූ මූලික අයිතිලළසිකේ සඳත්වේ සදසකහි (FR 288/2012 ශළ 

FR 289/2012) අලව  නඩු තී දු ෆසබන සතක් නිධළරී  වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට 

අ තර්ග්රශණය ිරරීම වේබ ධසය  වූ රළ් ඳිපඳළන ච්රසල්  1022012 වශ 1022012(I) වශළ 

රළ් සවේලළ සකොමි  වභළස  අනුමෆතිය හිමි සනොවූ අතර, නඩු තී දු අලව  ීමසම  ඳසු  රළ් 

සවේලළ සකොමි  වභළ සල්කේසේ අංක PSC/EST/3/2/25/2/II ශළ 2015.07.15 දිනෆති වශ 

2016.03.14 දිනෆති ලිපි මඟි  ද රළ් සවේලළ සකොමි  වභළස  අනුමෆතිය ඳිපදි අ තර්ග්රශණ 

කටයුතු ආරේභ කරන ද්සද් 2016.03.14 දින සිටය. 

 

03. සමම අ තර්ග්රශණ කටූතතු සිදුිරරීසේී   වංලර්ධන නිධළරී සවේලළ ලලවහාළස  14.2 

ලග තිය අනුල 2011.08.01 දිනට ලවර 10ක සවේලළ කළයක් වේපූර්ණ කර සනොතිබූ ශළ ලවර 10ක 

සවේලළ කළය වේපූර්ණ කර තිබුණද අසනකුත් අලතළ වුරරළ සනොතිබූ නිධළරී  වංලර්ධන නිධළරී 

සවේලසේ III සශ්රේණියට අ තර්ග්රශණය කරන දුල ලවර 10 සවේලළ කළය වේපූර්ණ කරන දින සිට II 

සශ්රේණියට උවවහකරනු ෆසබ්. සමම උවවහීමේ සිදු කරන ද මුල් කළලකලළනුස ී  සමම නිධළරී  

උවවහ කරනු බන දින සිට ලවර 3ක් ඇතුෂත වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ 2ලෆනි කළර්යක්මතළ 

කඩඉේ ඳරීක්ණය වමත්විය යුතු බල උවවහ ීමසේ ලිපිසේ දක්ලළ ඇත. 

මසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எது இல உநது இல                              திகதி:         
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4. සබොසශෝ නිධළරී සේ අ තර්ග්රශණ ලිපිය නිකුත්ිරරීම ප්රමළද ීමම මත උවවහීමේ ලිපිය නිකුත් 

ීම ඇත්සත්ද උවවහීමම ක්රියළත්මක ලන දිනට ලවර 3කට ඳමණ ඳසුල ලන අතර එබෆවි  සමම 

නිධළරී සේ ලළර්ෂික ලෆටුප් ලර්ධක සගීමම වේබ ධල ගෆටළුකළරී තත්ලය ට මුහුණළ ඳළ ඇති බල 

මළසලත ලළර්තළ ීම ඇත. 

 

5. එබෆවි  සමලෆනි නිධළරී ට උවවහීමේ ලිපිය නිකුත් කෂ දිනසිට ලවර 3ක් ඇතුෂත 2ලෆනි 

කළර්යක්මතළ කඩඉේ ඳරීක්ණය වේුරර්ණ ිරරීමට අලවහාළල වෆසීමට ශෆිරයළල ඳලතින අතර එම 

දිනය සතක් බළධළලිර  සතොරල ලළර්ෂික ලෆටුප් ලර්ධක සගීමමට කටයුතු කරන සව කළ්ණිකල 

ද ලමි. 

 

6. සමම නිධළරී සේ උවවහීමේ ලිපි සලන සලනම වංසෝධනය ිරරීමක් අල සනොලන අතර 

රළ් සවේලළ සකොමි  වභළල විමවළ අ තර්ග්රශණය කරනු ෆබු නිධළරී සේ  ාර්යක්මත්ා  ඩඉම් 

පරීක්ණ ගැඋළු වම්බන්ධසයන් සපොදු සපසෙවළ මාාලක් ඉදිරිසේදී නිකුත්  රනු බන බලෙ ඉත්ා 

 ාරුණියට ල ෙන්ලමි 

 

 

 

එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් ්නරළල්  

 


