රාජ්ය ස ේලා, පළාත්

භා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය

அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

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

இவணந்த சசவைகள் ிாிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

දුරකතන
கதாவலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதாவலகல்:(94)

07,

සෆක්වහ
011- 2692254

Fax

මස අංකය
எது இல

COM/PMAS/I-I

My No

இலங்வக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අංකය

දිනය

Your No

Date

உநது இல

திகதி:

2021.10.22

සියලුම අමළතළං සල්කේලරු/ රළජ් අමළතළං සල්කේලරු
සදඳළර්තසේන්තු ප්රධළීනන්
දිවහත්රික් සල්කේලරු/ ප්රළසද්යය සල්කේලරු

විශ්රාමික ක කළමනාකරස ස ේලා ලධරාන් / කළමනාකරස ස ේලා අධි සශ්රේණියේසන ලධරාන්
සකෝත්රාත් පමනම මත් නතලත් ස ේලසන සයමමම
උක්ත කරුණ වේබන්ධසයන් රළජ් සවේලළ සකොිෂන් වාළ සල්කේස

අංක PSC/APP/01/07(IV)/2021 ශළ

2021.10.06 දිනෆති ලිපිය ශළ බෆසේ.
02.

විශ්රළිෂක කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරීන් ශළ කෂමනළකරණ සවේලළ අධි සශ්රේණිසේ නිධළරීන් සකොන්ත්රළත

ඳදනම මත නෆලත සවේලසේ සයදවීම වශළ අදළෂ අයදුේඳත ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් ජ්නරළල් සලත සයොමු
කිරීසේදී වංසෝධිත නල EST- 01 ආකෘතිය වමඟ ඳශත වශන් සතොරතුරුද නිලෆරදිල ඇතුෂත කර ඉදිරිඳත කරන
සව රළජ් සවේලළ සකොිෂන් වාළල විසින් දන්ලළ ඇති බල කළරුණිකල දන්ලළ සිිමිෂ.


විශ්රළිෂක නිධළරියළ සවේලය කිරීමය සයෝජ්නළ කරන සවේලළ වහථළනසේ ඳලතින, එම තනතුරය අනුමත තනතුරු
වංඛ්ළලත, රරප්ඳළඩු වංඛ්ළලත නිලෆරදිල ඉදිරිඳත කිරීම. (EST 01 අනු අංක 03. I)



එම රරප්ඳළඩු තනතුර කෂමනළකරණ සවේලසේ අධි සශ්රේණිසේ තනතුරක් නේ, එම සවේලළ වහථළනසේ සවේලය කරන
කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී I සශ්රේණිසේ නිධළරී වංඛ්ළල. (EST 01 අනු අංක 03. I හි වශන් කරන්න)



නෆලත සවේලසේ සයදවීමය සයෝජිත නිධළරීයළ සේ ලන විය සකොන්ත්රළත ඳදනම මත නෆලත සවේලසේ සයොදළ
සෙන ඇති මුළු කළය (EST 01 අනු අංක 01. IX)

03.

ඉදිරිසේදී සකොන්ත්රළත ඳදනම මත විශ්රළිෂක කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරීන් / කෂමනළකරණ සවේලළ

නිධළරී සවේලසේ අධි සශ්රේණිසේ නිධළරීන් නෆලත සවේලසේ සයදවීම වශළ කරනු බන ඉල්ලීේ ඉශත සතොරතුරුද
නිලෆරදිල ඇතුෂත කර ඉදිරිඳත කරන සමන් ලෆඩිදුරයත දන්ලිෂ .

සේ.සේ. රතනසිරි
සල්කේ
රළජ් සවේලළ, ඳෂළත වාළ ශළ ඳෂළත ඳළන අමළතළංය

