රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය

அரச சசவைகள் , மாகாண சவைகள் மற் றும் உள் ளூராட் சி அவமச்சு

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

இவண் த சசவைகள் பிரிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ාංකළල.

சுதந்திச் சதுக்க் , ககொழு் பு

දුරකත්න

සෆක්වහ

கதொகலபபசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதொகலநகல் :(94)

011- 2692254

Fax

මසේ අාංකය
எனது இல

CS/DOS/Policy/සඳොදු/01

07,

இலங் கக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

மின்னஞ் சல் :dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தள் : www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අාංකය

දිනය

உது இல

My No

திகதி:

Your No

2021.09.17

Date

සියලුම අමළත්යළාං සල්කේලරු
සදඳළර්ත්සේ තු ප්රධළීන
දිවහත්රික් සල්කේලරු
ප්රළසද්ය ය සල්කේලරු

වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ ආයත්නික කටයුතු වේබ ධල සයොමු කරන ද ලිපි
වේබ ධල කටයුතු කිරීම
උක්ත් කරුණ වේබ ධසය
අලධළනය සයොමු කරමි.

මළසේ වමළාංක ශළ 2021.01.20

දිනෆති

ලිපිය සකසරහි ඔබසේ

02.
වාංලර්ධන නිධළරී සේ ආයත්නික කටයුතු වේබ ධසය ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය සලත්
සයොමුලන ලිපි ඳලතින අඩුඳළඩු අමළත්යළාං සලබ් ඳකරලබ බන අත්ර අදළෂ සල්පන ඳශත් දි
(links) ඔවහසවේ ඳරීක්ළ ක ශෆක.
i)

අ ත්ර්ග්රශණ වශළ ඉදිරිඳත් ව සල්පනල අඩුඳළඩු
https://www.pubad.gov.lk/web/images/contents/cs-services/dos/dos-deficienciesin-the-documents-submitted-for-absorption.pdf

ii)

සවේලය වහථීර කිරීම, උවවහ කිරීම ශළ අසනකුත් ආයත්නික කටයුතු වශළ ඉදිරිඳත් ව
සල්පනල අඩුඳළඩු
https://www.pubad.gov.lk/web/images/contents/cs-services/dos/dos-deficienciesin-the-doc-submitted-for-confirmation-promotion-other-organizational-matters.pdf

iii)

වහථළනමළරු වශළ ඉදිරිඳත් ව සල්පනල අඩුඳළඩු
https://www.pubad.gov.lk/web/images/contents/cs-services/dos/dos-transferrequests-with-deficiencies.pdf

03.
සකසවේ වුලද අමළත්යළාං සලබ් අඩවිසේ දක්ලළ ඇති සල්පනල අඩුඳළඩු වේපූර්ණ කර එවීම
ප්රමළණලත් ඳරිදි සිදු සනොලන බලද මවිසි නිරීක්ණය කරමි.
04.
එබෆවි ඔබ ආයත්නසේ වාංලර්ධන නිධළරී සේ ආයත්නික කටයුතු සිදු කරලබ බන විය
භළර නිධළරී ට අමළත්යළාං සලබ් අඩවිසේ ප්රකළයට ඳත්කර ඇති ඉශත් සල්පන නිතිඳත්ළ ඳරික්ළ
කරන සව දෆලබලත් කිරීමට කටයුතු කරන සව කළරුණිකල ද ලමි.

05.
ත්ලද ඳශසුසල
ව නිසේදන කටයුතු සිදු කිරීම වශළ ඔබ ආයත්නසේ වාංලර්ධන
නිධළරී සේ ආයත්නික කටයුතු සිදු කරලබ බන විය භළර නිධළරී පිලිබද සත්ොරතුරු ශළ සමම
වේබ ධීකරණය අදළෂ ආයත්න කටයුතු භළර මළණ්ඩලික නිධළරිසයකුසේ සත්ොරතුරු සේ වමඟ
දක්ලළ ඇති ඇමුණුම අලබල වකවහකර 2021.09.30 දිනට සඳර adcsdos2.pubad@gmail.com විදුත්
ත්ෆඳෆල් ලිපිනය සලත් සයොමුකරන සව ඉත්ළ කළරුණිකල ද ලමි.

එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

