රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළංය
அரே சேணைகள், மாகாை ேணபகள் மற்றும் உள்ளூராட்ேி அணமச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඒකළබද්ධ සවේලළ අංය

இணைந்த சேணைகள் பிரிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.
දුරකථන

சுதந்திச் சதுக்கம், ககொழும்பு

සෆක්වහ

கதொகலபபசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதொகலநகல்:(94)

011- 2692254

Fax

මසේ අංකය
எனது இல

My No

CS/ICTS/01/නල බලළ ගෆනීම

07,

இலங்கக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

ின்னஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අංකය

දිනය

உது இல

திகதி:

Your No

Date

2020.10.13

CS/
සියලුම අමළත්යළං සල්කේල්
සදඳළර්ත්සේ තු ප්රධළනි
දිවහත්රික් සල්කේල්
ප්රළසද්ය ය සල්කේල්
ශ්රී කා ත රකතුරු හ ත ්නිවේරන ත කතෂණ ස ර් රේ 3 පනිතිරේ III රරණිය ස ් 2 පනිතිරේ II රරණිය ස
්ඳ ත 2020.03.16 දිත සිට පත් ු ඇති වේකධතරිනිරේ ැඩ භතුගත් දිතස
උක්ත් ක්ණ වේබ ධසය සමම අමළත්යළං සලබ් අඩවිසේ ඳෂ කෂ රළජ්ය ඳිපඳළන, වහලසද් කයුතතු,
ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළංසේ සල්කේසේ අංක R/DO/PER.APP/2020 ශළ
2020.05.04 දිනෆති ලිපිය ශළ බෆසද්.
02.
එම ලිපිසේ 03(b) ලග තිසේ දක්ලළ ඇති ශ්රී ංකළ සත්ොරතු් ශළ ව නිසනදන ත්ළක්ණ සවේලසේ
3 ඳ තිසේ III සශ්රේණිය ය වශ 2 ඳ තිසේ II සශ්රේණිය ය වශළ ඳත් වු නිධළිප සේ ඳත්වීම ක්රියළත්මක ලන දිනය
පිළිබ රළජ්ය සවේලළ සකොිෂ
වභළසන තීරණය වශ
එම සකොිෂ
වභළ සල්කේසේ
අංක PSC/EST/05-05/05/2018 ශළ 2020.09.17 දිනෆති ලිපිසේ විධිවිධළන ඳශත් ඳිපදි කළ්ණිය කල ද ලිෂ.
I.

මසේ 2020.02.24 දිනෆති ඳත්වීේ ලිපිය මගි 2020.03.16 දිනෆතිල ක්රියළත්මක ලන ඳිපදි
ශ්රී ංකළ සත්ොරතු් ශළ ව නිසනදන ත්ළක්ණ සවේලසේ 3 ඳ තිසේ III සශ්රේණිය ය වශ
2 ඳ තිසේ II සශ්රේණිය සේ ත්නතුරකය ඳත් කරන දුල 2020.06.17 දින සශෝ ඊය සඳර විවිධ
දිනල රළජ්කළිප භළරගත් සියලුම නිධළිප සේ ඳත්වීේ ක්රියළත්මක ලන දිනය 2020.03.16
දින සව වකළ කයුතතු කිරීම.

II. එම නිධළිප සේ උවවහවීේ ශළ සජ්යහ්ත්ලය වෂකළ බෆම ම වශළ ඳමණක් 2020.03.16 සිය
2020.06.17 දින දක්ලළ ව කළ සීමළල වක්රීය ශළ වතුදාදළයක සවේලළ කළයක් සව වෆෂමම
III. ඉශත් වශ කළ ඳිපච්සේදය (රළජ්කළිප භළරගෆනීම වශළ ලළර්ත්ළ සනොකරන ද) සලනුසල
හිඟ ලෆදාප් බළ ගෆනීම වශළ අයිතිලළසිකමක් සනොමෆති බල
03.

සේ පිළිබ අදළෂ නිධළිප

එ්්. ආරකෝ බණ්ඩතු
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

දෆනුලත් කර ස

නේ මෆනවි.

