රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

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

இவணந்த சசவைகள் ிாிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07,ශ්රී ාංකළල.
දුරකත්න
கதாவலசசி:(94)

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

සෆක්වහ
கதாவலகல்:(94)

011- 2694560

Telephone

මසේ අාංකය
எது இல

011- 2692254

Fax

PS/GT/2020 (III සලළුම

My No

07,

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 අාංකය

ිනනය

Your No

Date

உநது இல

திகதி:

2022.01.13

රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරීන් රැකියළගත් කිරීසේ ලෆඩවටශන - 2020
උක්ත් ලෆඩවටශන යටසත් වහථිර ඳත්වීමක් ෆබූ නිධළරීන්සේ නල සවේලළ වහථළන සේ ලන විට
MISCO ඳද්ධතියට ප්රසශ වී දෆනගත් ශෆකි සශ සසවේම 202200400 ිනනට වහථිර ඳත්වීේ ෆීමමට නියිතත්
නමුත් වහථිර ඳදනිතන් 2022 0 03 ිනන සිට සවේලළ වහථළනලට අනුයුක්ත් කරන ද අභයළවළන්න්සේ නල
පුහුණු වහථළනලට අදළ ලිපි ද සේ ලන විට ිනවහත්රික් සල්කේලරු සලත් යෆවීමට කටයුතු කර ඇත්
02

ඒ අනුල සමම නිසශදනය අදළෂ ලනුසේ ඳශත් වශන් අභයළවළන් කළඩ ඩ තුන වශළ ඳම්ක්

බල අලධළර්ය කරනු ෆසබ්
I.

202

2 3 ිනනට ලවරක පුහුණුල වේපූර්් කර සමසත්ක් සිය සවේලළ වහථළනය MISCO

ඳද්ධතිසේ දර්නය සනොව අභයළවළන්න්
II.

202

2 3 ිනනට ලවරක පුහුණුල වේපූර්් සනොකෂ නමුත් අලය සුදුසුකේ වපුරළ ඇති

සමසත්ක් වහථිර සවේලළ වහථළන සලත් අනුයුක්ත් කිරීසේ ලිපියක් සනොද අභයළවළන්න්
III.

ඉශත් කුමන සශෝ කළඩ ඩයකට අයත් වුවුද0 සනොවුලද, ඳෂළත්0 ඳෂළත් ඳළවල් වශ ජ්ළතික
ඳළවල් ෆයිවහතුල ලෆරින සව ඇතුෂත් කර ඇති අභයළවළන්න් (සමසත්ක් ඳෂළත්
වභළලක0 රළජ්ය සවේලසේ වහථිර ඳත්වීේ ලිපියක් බළ සනොමෆති සශෝ ඳත්වීේ බළදීසේ
ක්රියළලලියට ඇතුෂත්ල සනොමෆති

03

ඉශත් අභයළවළන් නිධළරි කළඩ ඩ තුනට අදළල ඳෆන නෆගී ඇති ගෆටලු අනළලර්ය කරසගන

කඩිනිතන් නිරළකර්ය කිරීම වශළ Google සඳෝරමයක් ශඳුන්ලළ සදනු ෆසබ්
වබෆඳිය (Link) : https://bit.ly/3GoqRi9
04

ඔබසේ Gmail ලිපිනය භළවිත් කර සම සඳෝරමය සලත් ඇතුලු වී අදළෂ සත්ොරතුරු ඇතුෂත් කිරීම

මෆනවි ඒ වශළ 2022 0

4 ිනන සිට 2022 0

7 ිනන මධයම රළ්රී 2 දක්ලළ කළය සදනු ෆසබ් ඉශත්

ගෆටලු වහිත් නිධළරීන් සේ ලන විට විවිධ මළර්ග ඔවහසවේ සේ වේබන්ධ ලිඛිත් වශ ලළචික විමසීේ සිදුකර
ඇති අත්ර සම වම නිධළරිසයකුම ද ඉශත් Google සඳෝරමයට සත්ොරතුරු ඇතුෂත් කිරීමට කටයුතු කෂ
යුතු සශ

සවහ ආසෝකබඩ ඩළර
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්
රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය

