ப ொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், மொகொண சப கள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அபமச்சு

taldnoaO fiajd wxYh

இணைந்த சேணைகள் பிரிவு

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

*elaia

கதொணலசபேி: (94)

011- 2694560

Telephone

கதொணலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax

uf.a wxlh
எனது இல

சுதந்திரச் ேதுக்கம், ககொழும்பு 07, இலங்ணக.

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

2020.04.29

ඒකාබද්ධ ස ේවයට අයත් නවක පත්වීම්ලාභී නිලධාරීන් රාජකාරි භාර ගැනීම
i

ශ්රී ලංකා සතොරතුරු හා න්නිසේදන තාක්ෂණ ස ව
ේ සේ 3 පන්තිය III සරේණිය

හ 2 පන්තිය II සරේණිය -

පත්වීම් දිනය 2020.03.16
ංවර්ධන නිලධාරි ස ව
ේ සේ III සරේණිය (2018 ව සර් බඳවාගත් උපාධිධාරී අභයා ලාභීන්) –

ii

පත්වීම් භාර ගැනීසම් අව ාන දිනය 2020.03.16
උක්ත කරුණ සම්බන්ධ මගේ සම ාංක සහ 2020.04.20 දිනැති ලිපිය හ බැග .ේ
02.

ඉහත ලිපිය අනුව ශ්රී ලාංක ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන ත ක්ෂණ ගසේවගේ 3 පන්තිගේ III ගරේණිය හ 2 පන්තිය

II ගරේණිය සහ සාංවර්ධන නිලධ රි ගසේවගේ III ගරේණිගේ නවක නිලධ රීන් ස හ ර ජක රි භ ර ගැනීගම් දිනය
2020.05.04 දක්ව දීර්ඝ කරන ලදී.
03.

නමුත් ඇතැම් දිස්ත්රික්කවල අඛණ්ඩව ක්රිය ත්මක වන ඇඳිරි නීතිය සහ දිස්ත්රික්ක හරහ සාංචරණය ස හ ඇති

බ ධ ඇතුළුව දැනට උද්ගතව ඇති තත්ත්වය අනුව ගබොගහෝ නිලධ රීන්ට එම දිනය වන විට ර ජක රි භ ර ගැනීගම්
අසීරුත වයක් පවතින නිරීක්ෂණය ගේ. ගකගසේ ගවතත් නවක පත්වීම්ල භී නිලධ රීන්ට ගසේව ස්ථ නවල ර ජක රි
ගනොපම ව භ ර ගැනීමට අවශ්ය ඉඩකඩ සලස දීම ද අවශ්යව ඇත.
04.

ඒ අනුව ක ර්ය ල පවත්ව ගගන ය ම සම්බන්ධගයන් රජය විසින් නිකුත් කර ඇති විධිවිධ න ගකගරහි ද

සැලකිල්ල ගයොමු කර නවක නිලධ රීන් ගනොපම ව ගසේව ස්ථ නවලට කැ විය යුතු ආක රය පිළිබ ව උපගදස් මවිසින්
අද ළ ආයතන ප්රධ නීන් ගවත කඩිනමින් නිකුත් කරන බව සැලකුව මැනවි.
04.

එබැවින් එම උපගදස් නිකුත් කරන ගතක් ඒ සම්බන්ධගයන් ස වධ නව සිටින ගලස ද ක රුණිකව දන්ව සිටිමි.

එස්. ආගලෝකබණ්ඩ ර
ඒක බද්ධ ගසේව අධයක්ෂ ජනර ල්

