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නිදා ් චතුරර

වළ ා 07 ශ්රී ලාංළාව්.

சுதந்திர சதுக்கம், ககாழும்பு 07, இலங்வக.
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.

මලේ අාංකය

CS/SLAS/Grade II Promo

எது இல

My No

ඔලේ අාංකය

දි ය

உநது இல

திகதி

Your No

Date

2022.03.28

අමළත්ළාං ලේකම්ලරුන්
රළජ් අමළත්ළාං ලේකම්ලරුන්
පෂළත් වභළ ප්රධාළ ලේකම්ලරුන්
ලකොමින් වභළ ලේකම්ලරුන්
දිවහත්රික් ල ලේකම්ලරුන්ිදිවළපවරලරුන්
ලෙපළර්ත්ලම්න්තු ප්රධාළීනන්

දීප ව්යාප්ත ස ව ාව්ාව්හි II වරාණියට
උ ් වීම් ලබන නිලධාරීහි වව්ස
වරාණියට උ ්වීම් අනුව් සනතුරු නාම වව්න ් කිරීම
රළජ් ලවලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළ අමළත්ළාං ලේකම් ලලත් පාලපළ ලත් පලරළ
ඇවර සියලුම දීප ලළප්ත ත් ලවලළලන්හි II ලරණියටයඋ උවවහ ම්ම් ල ලධධාළන්න් ලලත් ලරණියට උවවහම්ම
අනුල ත් තුරු ළමය ලල වහ කින්ම වම්ලන්ධාලයන් පශත් වඳශන් පාලදි කඋයුතු කර ලව රළජ්
ලවලළ ලකොමින් වභළල විසින් ලධයම කර ඇවර ලල එම ලකොමින් වභළ ලේකම්ලේ අාංක:
PSC/EST/05-05/01/2018 ශළ 2022.02.07 දි ෆවර ලිපිය මඟින් ෙන්ලළ ඇවර ලල කළරුණියටකල ෙන්ලමි.
I.

අෙළෂ ත් තුරු III ශළ II ලරණියටල ාකළලධ ධා ත් තුරක් ල ලව වශ ත් තුර ෙරනු ල
ලධධාළන්යළ අයත් ලරණියටය අනුල ත් තුරු ළමය වාංලෝධා ය ල පාලදි අනුමත් කර ඇත් ම්,
ලරණියට උවවහම්ම අනුල ත් තුරු ළමය ලල වහ කින්මඋ අල කඋයුතු එම ලධධාළන්න්ලේ
ලවලළ වහථළ යන්හි ආයත් ප්රධාළීනන් විසින් සිදු කර ලවඋ

II.

එලව ත් තුරු ළමය ලල වහ කරනු ල අලවහථළලදී, ලධධාළාලයළ අඛණ්ඩල අෙළෂ
ත් තුලර් ලවලය කර ඇත් ම් II ලරණියටයඋ උවවහ කරනු ෆ ද දි ය ලශෝ ත් තුරඋ පත් ද දි ය
ය දි ලෙලකන් පසුල එෂලඹ දි ලේ සිඋ ක්රියළත්මක ල පාලදි අෙළෂ ත් තුරු ළමය
වාංලෝධා ය කින්මඋ

02.
ඉශත් පාලදි ත් තුරු ළමය ලල වහ කින්ලමන් අ තුරුල ලධධාළාලයළලේ පුධ ගලික ලිපිලගොනුල
යළලත්කළලී කින්ම වඳශළ අෙළෂ ලත්ොරතුරු කඩි මින් මළ ලලත් ලයොමු කින්මඋ කඋයුතු කෂ යුතුය.

දුරකත්
கதாவலசசி

Telephone

සෆක් ලවහ
011-2696211-13
011-2166000

கதாவலகல்

Fax

ඊ-ලම්ේ
011-2695279

நின்ஞ்சல்

E-mail

ලලේ අඩවිය
info@pubad.gov.lk

கைப்தளம்

Website

www.pubad.gov.lk

03.
ත්ලෙ අධිලවලක පෙ ම මත් ශ්රී ාංකළ රමවම්පළෙ ලවලයඋ ලඳලළ ලග ඇවර ලධධාළන්න්
වම්ලන්ධාලයන් ඉශත් වඳශන් තීරණය අෙළෂ ල ොල අත්ර එම ලධධාළන්න් වම්ලන්ධාලයන් ලමලත්ක් ල
පෆලවර රළජ් ලවලළ ලකොමින් වභළ තීරණ ත්ලදුරඋත් ල ොලල වහල පලවර ලල ලෆඩිදුරඋත් වඳශන්
කරමි.

ලේ.ලේ. රත් සිාල
ලේකම්
රළජ් ලවලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළ

අමළත්ළාංය

