රළජ පරිපළන, වහ ල ලද් කටුතතු, පෂළත් ත වභළ ශළ පෂළත් ත පළන අමළත්ළාංය
பொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government
ඒකළබද්ධා ලවේලළ අාංය

இபணந்த சசபவகள் ிொிவு

නිෙශවහ චතුරශ්රය, ලකොෂඔ 07,ශ්රී ාංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொழும்பு

දුරකත්න

සෆක්වහ

பதொபலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

මලේ අාංකය
எது இல

பதொபலகல்:(94)

011- 2692254

Fax

DG/Policy/2020

07,

இலங்பக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ලම්ේ

ලලේ අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இபணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔලේ අාංකය

දිනය

Your No

Date

உநது இல

My No

திகதி:

අමළත්ළාං ලේකම්ලරුන්
දිවහත්රික් ලේකම්ලරුන්
ලෙපළර්ත්ලම්න්තු ප්රධාළීන්
ඒකළබද්ධා ලවේලලේ නිධාළරින් විශ්රළම ගෆන්ම ම වාශළ වූ ඉේලීම් විෙුත් ත ත්ෆප (E-mail) මගින්
ලයොමු කිරීම.
ඒකළබද්ධා ලවේලලේ නිධාළරින් විශ්රළම ගෆන්ම ම වාශළ වූ ඉේලීම් මළර්ගගත්ල ලයොමු කිරීම වාශළ
ලයෝජිත් ලත්ොරතුරු ත්ළක්ණ ලෆඩවටශන ශඳුන්ලළ ලෙන ලත්ක් එම ඉේලීම් විෙුත් ත ත්ෆප මගින්
ඒකළබද්ධා ලවේලළ අාංය ලලත් ලයොමු කරන ලව කළරුණිකල ෙන්ලමි.
02.

ක්රමලදෙය - විෙුත් ත ත්ෆප
2.1
විශ්රළම ගෆන්ම ම වාශළ වූ ඉේලීම් ලම් වමග අමුණළ ඇති CS-Ret-App-2020
ආකෘති පත්රය යටලත් ත පමණක් වකවහ ක ුතතු අත්ර අත්ළල ලව ශඳුනළගත් ත ීමමිත්
ලිපි ලේඛන පමණක් ඒ වමග එක්ක ශෆකිය.
2.2
නිලෆරදිල වම්පූර්ණ කරන ෙ ආයත්න ප්රධාළනි ලෙපළර්ත්ලම්න්තු ප්රධාළනි
අමළත්ළාං ලේකම් නිර්ලද් වත් විශ්රළම ගෆන්ම ලම් ඉේලීම ශළ අත්ළල ලිපි ලේඛන
PDF ලශෝ JPEG ආකෘති බලට පරිලෝකනය කර විශ්රළම යළමට නියමිත් නිධාරයළ
අයත් ත ලවේලය, ලශ්රේණිය අව ල පශත් වාශන් විෙුත් ත ත්ෆපෆේ ලිපිනයන්ට අමුණළ
ලයොමුක ුතතුය.
ලකටි
ලයදුම

ලවේලය
කෂමනළකරණ ලවේලළ නිධාළරි
කළර්යළ ලවේලක
රජලේ භළළ පරිලර්ත්ක
ශ්රී ාංකළ පුවහත්කළයළධිපති
ඒකළබද්ධා රියදුරු
ශ්රී
ාංකළ
ලත්ොරතුරු
වන්නිලදෙන ත්ළක්ණ
වාංලර්ධාන නිධාළරි

ශළ

ලශ්රේණිය

විෙුත් ත ත්ෆපෆේ ලිපිනය

I
PMOS II/ අධි
III
OES
TS
LS
DS

adcs-i@pubad.gov.lk
adcs-ii@pubad.gov.lk
adcs-iii@pubad.gov.lk
adcs-v@pubad.gov.lk

ICTS

adcs-vii@pubad.gov.lk

DOS

adcs1-dos@pubad.gov.lk

adcs-vi@pubad.gov.lk

2.3
ලමලවේ ලයොමුකරව  බන සියලු ලිපි ලේඛන පෆශෆදිලිල ශඳුනළගත් ශෆකි අලම
ධාළරිත්ළලක් වහිත් PDF ලශෝ JPEG ආකෘති බලට පරිලෝකනය කුතතු අත්ර එක්
විෙුත් ත ත්ෆපෆේ පණිඩයඩයක් වාශළ උපරිම ලව 3MB ධාළරිත්ළලක් ලලන්කර ඇත්.
විෙුත් ත ත්ෆපෆේ වියය (Subject) ලව “RET - ලවේලයට අෙළ ලකටි ලයදුම මුකුරු වමග නිධාරයළලේ නම - ජළතික ශෆඳුව ම්පත් ත අාංකය” ලයදීම අනිලළර්යය ලද.
2.4

උෙළ:- RET - ICTS - A.B.C. SILVA - 630261632V
03.
ෙෆනටමත් ත ඉදිරිපත් ත කර ඇති විශ්රළම ගෆන්ම ම් වෙශළ වූ ඉේලීම් නෆලත් ලමම ආකෘතිය
මගින් ඉදිරිපත් ත කිරීම අල ලනොලන බල ෙ, එම ඉේලීම් වශ ලමම ආකෘතිලයන් ඉදිරිපත් ත කරන
ඉේලීම් විධිමත් ත අව මෆතිලයන් අනතුරුල අෙළ විශ්රළම ගෆන්ම ලම් ලිපි, PDF ලශෝ JPEG ආකෘති
බලට පරිලෝකනය කර ආයත්නික නි විෙුත් ත ත්ෆප ලලත් ලයොමු කිරීමට ඒකළබද්ධා ලවේලළ
අාංය විසින් කටුතතු කරව  ඇත්.
04.
ඒකළබද්ධා ලවේලලේ නිධාළරින්ලේ විශ්රළම ගෆන්ම ලම් ඉේලීම් වම්බන්ධාලයන් විෙුත් ත
ත්ෆප භළවිත්ළ කිරීලම් යම් අපශසුත්ළලයක් පලතී නම් ඒ වාශළ 011- 269 2254 ෙරණ සෆක්වහ
අාංකය භළවිත්ළ කෂ ශෆකි බල ලෆඩිදුරටත් ත ෙන්ලමි.

එවහ. ආලෝකබණ්ඩළර
ඒකළබද්ධා ලවේලළ අධාක් ජනරළේ

CS-Ret-App-2020

රළජ පරිපළන, වහලලද් කටුතතු, පෂළත් ත වභළ ශළ පෂළත් ත පළන අමළත්ළාංය
නිෙශවහ චතුරස්රය, ලකොෂඹ 07

ඒකළබද්ධා ලවේලලේ නිධාළරින් විශ්රළම ගෆන්ම ම වාශළ වූ ඉේලීම
විශ්රළම ගෆන්ම ලම් ඉේලීම ඉදිරිපත් ත කරන විට නිධාරයළ ලවේලලේ ලයදී සිටින ලවේලළ වහනළනය: ..............
.......................................................................................................................................................
I ලකොටව - නිධාරයළ විසින් වම්පූර්ණ ක ුතතුය
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

මුකුරු වමග නම: ...........................................................................................................
වම්පූර්ණ නම: ...................................................................................................................
ජළතික ශෆඳුව ම්පත් ත අාංකය: ...................................................................
ලවේලය: .............................................................. පන්තිය: ................ ලශ්රේණිය: ...................
උපන් දිනය: ...................................... විශ්රළම යළමට ඉේලුම් කරන දිනට ලයව: ...................
මුේ පත් තම ලම් දිනය: ............................. ලවේලය වහථීර කිරීලම් දිනය : ...................................
දුරකනන අාංක: ජාංගම: ............................ වහනළලර: ............................
අෙළ පරිදි  වකුණ ලයොෙන්න
අ)
ආ)
ඇ)
ඈ)

විශ්රළම ගෆන්ම ලම් අනිලළර්ය ලයවට වඅඩයරුදු 60) එෂම ම මත්
විශ්රළම ගෆන්ම ලම් වලකේපිත් ලයවට වඅඩයරුදු 55) එෂම ලමන් පසු
අඩයරුදු 20ක ෙෂ ලවේලළ කළයක් වම්පූර්ණ කිරීම මත්
[රළජ පරිපළන චක්රලේඛ 30 88, 30 88වi) අව ල]
වලෙ මණ්ඩ තීරණ යටලත් ත වූ නිර්ලෙ මත්






ලර් 20.......... වූ ........................ මව ............ දින සිට රළජ ලවේලලයන් විශ්රළම ගෆීමට කෆමෆත් තත්
ප කරන අත්ර, ඒ වාශළ අව මෆතිය බළ ලෙන ලව කළරුණිකල ඉේමි.
දිනය: ......................................

......................................................
අයදුම්කරු වඅත් තවන)

II ලකොටව - ආයත්න ප්රධාළනි ලෙපළර්ත්ලම්න්තු ප්රධාළනි අමළත්ළාං ලේකම් නිර්ලද්ය
ඒකළබද්ධා ලවේලළ අධාක් ජනරළේ රළජ පරිපළන ලේකම්
1.

...................................................................................................... මශත්ළ මිය ලමනවිය ලේ
ඇත්
I
II

ලවේලය වහථීර කර ව
දිනට)
පත් තම ම් ලිපිය අව ල විශ්රළම ලෆටුප් වහිත්
ත්නතුරක ලවේලය කර

නෆත්

ලලනත් ත කරුණු

2.

ලමම නිධාරයළ වම්බන්ධාලයන් විශ්රළම ගෆන්ම මට බළධාළලක් ලන.
ඇත්
I
IIඅ
IIආ
III
IV

3.

නෆත්

විගණන විමසුම්
විනය ක්රියළමළර්ග ආරම්භ කර
මූලික විමර්නයන් ආරම්භ කර
වළපරළධී ලෆරදි වම්බන්ධාලයන් අධිකරණලේ නඩු පලරළ
අනිලළර්යය ලවේලළ කළයක් ඇපකර බෆඳුම්කර

ඒ අව ල ලමම නිධාරයළ
වඅෙළ පරිදි  වකුණ ලයොෙන්න)

අ)
ආ)
ඇ)
ඈ)
ඉ)

විශ්රළම ගෆන්ම ලම් අනිලළර්ය ලයවට වඅඩයරුදු 60) එෂම ම මත්

විශ්රළම ගෆන්ම ලම් වලකේපිත් ලයවට වඅඩයරුදු 55) එෂම ලමන් පසු

අඩයරුදු 20ක ෙෂ ලවේලළ කළයක් වම්පූර්ණ කිරීම මත්

[රළජ පරිපළන චක්රලේඛ 30 88, 30 88වi) අව ල]
වලෙ මණ්ඩ තීරණ යටලත් ත වූ නිර්ලෙ මත්

ලලනත් ත

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

රළජ ලවේලළ ලකොමින් වභළලද කළර්යය පටිපළටික රීති 1 ලෆනි කළණ්ඩලේ පරිච්ලේෙලේ නියමයන්
ප්රකළරල, රජලේ වශ අධිකරණ නිධාළරින් විශ්රළම ගෆන්ම ලම් ආඥළ පනලත් ත 2 ලන ලගන්තිය යටලත් ත
වම්පළදිත් ීති අව කූල ලර් 20.......... වූ ............... මව ............ දින සිට රළජ ලවේලලයන් විශ්රළම
ගෆන්ම ම නිර්ලද් කරමි.

දිනය: .......................................
...............................................................................
ආයත්න ප්රධාළනි ලෙපළර්ත්ලම්න්තු ප්රධාළනි අමළත්ළාං ලේකම්
වඅත් තවන නි මුද්රළල)

