රළජ්ය පඳිපඳළන, වහ ල දේ පකටයුතු, පඳෂළත් පවබළ පශළ පඳෂළත් පඳළන පඅභළත්යළාංය
பொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government
ඒකළඵේධ පදවේලළ පඅාංය

இபணந்த சசபவகள் ிொிவு

නිදශවහ පචතුරශ්රය, දකොෂඔ ප07, ශ්රී පාංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொழும்பு

දුරකත්න
பதொபலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

பதொபலகல்:(94)

07,

සෆක්වහ
011- 2692254

Fax

භදේ පඅාංකය
எது இல

CS/DOS/Policy/දඳොදු

My No

இலங்பக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-දේල්

දලබ් පඅඩවිය ප

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இபணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔදබ් පඅාංකය

දිනය

Your No

Date

உநது இல

திகதி:

2022.05.17

අභළත්යළාං පදල්කේලරුන්
දදඳළර්ත්දේන්තු පප්රධළීනන්
දිවහත්රික් පදල්කේලරුන්
ප්රළදේය ය පදල්කේලරුන්

සංවර්ධන නිලධාරී සසේවසේ නිලධාරීන්සේ ආයතනික කටයුතු සම්බන්ධ ලිපි සයොමු කිරීම
වාංලර්ධන ප නිධළරීන්දේ ප ආයත්නික ප කටයුතුලට ප අදළෂල ප දයොමු ප කරන ලිපි ප වභඟ ප එලළ ප ඇති ප දිවුරුේ ප
ප්රකළ ප ශළ ප නිලළු  ප ලළර්ත්ළ ප ඳරීක්ළ ප ිරරීදේී  ප එභ ප දල්නන ප විවිධ ප අු ඳළු  ප විතත්ල ප දදිිපඳත් ප කරන ප ඵල ප
නිරීක්ණය පවිය. පඑඵෆවින් පදදිිපදේී  පදිවුරුේ පප්රකළ පශළ පනිලළු  පලළර්ත්ළ පදයොමු පිරරීදේී  පඇමුණුභ ප01 පශළ ප
02 පිත පවශන් පආකෘති පඳිපදි පදයොමු පකරන පදභන් පකළරුණිකල පදන්ලමි.



ඇමුණුභ ප01 ප- පනිධළිපයළදේ පනදභිත පදලනවට පඅදළෂල පදයොමු පකරනු පඵන පදිවුරුේ පප්රකළය
ඇමුණුභ ප02 ප- පනිලළු  පලළර්ත්ළල

02.
ත්ලද පවාංලර්ධන පනිධළරී පදවේලළ පලයලවහාළලට පඅනුල පඵලළ පැෆීනදේ පුදදුුදකභ පලන පපිිගැත් පවිහල ප
විදයළයක ප ාඳළයකයක් ප ශදළරළ ප තිමේදේ ප නිරලදයත්ළල ප ඳරීක්ළ ප ිරරීභ ප වශළ ප දදිිපඳත් ප කරන ප වාංලර්ධන ප
නිධළිපන්දේ ප ාඳළයක ප ප්රතිප ප වනළා ප ිරරීදේ ප ලිපිදයිත ප අඩාංගු ප විය ප යුතු ප සියලුභ ප දත්ොරතුරු ප වශන් ප
දනොලන පඵෆවින්, පඅදළෂ පවිහලවිදයළ පදලතින් පඑභ පාඳළයක පප්රතිප පවනළා පිරරීදේ පලිපිය, ප පඇමුණුභ ප03 පිත ප
වශන් පආකෘතිය පඅනුල පදැන්ලළ පැෆීනභට පකටයුතු පකරන පදව පද පලෆඩිදුරටත් පදන්ලළ පසිටිමි.

එවහ. පආදෝකඵණ්ඩළර
ඒකළඵේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල්

ඇමුණුම 01

දිවුරුම් ප්රකාශය
(....නම......) මයා /මමය/මිය වන මාමේ වයස අවුරුදු (........) හා උපන්දිනය (දි.මා.වර්ෂය) මේ. මා
(විවාහක/අවිවාහක), (ශ්රී ංාික/ක/මවන) ) රවැවියකය බ බව ( (මබ්ධ/හ/න්න්දු/්සාංා/ක/කම ික/ක/බර්්ර්)
භක්තිකය බ මංස( මාමේ ජාතික හිඳුනු/කප)  අිකය (............) හා ක/පිනය (.............) මංස ( අවිකව (
ස ය මංස ( ්රු ්ා/කීරැ ා ූරර්වකව පහ කරුු  ්රතිාා ී  ්රකාකකැ යකටිමි.
01. ්හ ම ොැතුරු සඳහන් කැන එමමන්ම අ) සන් කැනු ංබන ්රතිාා ්රකාකක මම මවමි.
02. අික (..........) (ැන (....ක/යාපදිිචි අිකය......) දිනිති උප්පින්න සහතිකමේ මාමේ නම සඳහන්
වන්මන් (..ස/කූරර්ණ නම - උප්පින්න සහතිකමේ සඳහන් පරිදි) යනුමවනි.
03. (නි බ)  කැන ං( දිනය) දිනිති අික (ජා.හි.ප. අිකය) (ැන ජාතික හිඳුනු/කපම න් මාමේ නම
සඳහන් වන්මන් (ස/කූරර්ණ නම- ජා.හි.ප. සඳහන් පරිදි) යනුමවනි.
04. ඒකාබධ/හ මසේවා අහයක්ෂ ජනැා්  වියකන් නි බ)  කැන ං( අික (CS/DOS/XXXXX) (ැන (ප) වීම
අ) සන් කැන ං( දිනය ) දිනිති සිවර්හන නිංහාරී මසේවය - 111 මරේණියේමේ ප) වී/ක ක/පිමයන් මාමේ නම
සඳහන් වන්මන් (ප) වී/ක ක/පිමයන් සඳහන් ස/කූරර්ණ නම) යනුමවනි.
05. (විකාව වි(යාංය) මන්න් ංබා ී  ිති (අිකය) අික (ැන (දිනය) දිනිති උපාධිය සනාථ ක/රීම/ක
ක/පිමයන් මාමේ නම සඳහන් වන්මන් (සනාථ ක/රීම/ක ක/පිමයන් සඳහන් ස/කූරර්ණ නම) යනුමවනි.
06. (විකාව වි(යාංය) මන්න් ංබාදුන් උපාධි විසා ැා) මක ්රතිඵං ම් නනමයන් මාමේ නම සඳහන්
වන්මන් (ස/කූරර්ණ නම- විසා ැා) මක ්රතිඵං ම් නනය ්රකාැව) යනුමවනි.
07. (මවන)  ම් නන) මයන් මාමේ නම සඳහන් වන්මන් (ස/කූරර්ණ නම) යනුමවනි.
08. ්හ සඳහන් පරිදි (1 වන නම), (2වන නම), (3වන නම), (4වන නම),……………. මංස (
හඳුන්වන්මන් ක/න්පම(මන බ මනොව එක් ිනි) ම  බ වන (නිවිැදිව භාවි ා කැන ස/කූරර්ණ නම) වන
මා පමණක් බව හා ්දිරි යකයලුම ැාජකාරි කටයුතුවංී  (්දිරි ැාජකාරී කටයුතුවංී  භාවි ා ක/රීමට
අමප්ක්ෂි නම) මංස භාවි ා කැන බවට)  මමයින් ්රතිාා ී  ්රකාකකැ යකටිමි.

්හ සඳහන් ්රකාකය දිවුරු/කකරුට විටමහන
(යකිහං/ම(මළ/්ිග්රීයක) භාෂාමවන් ම) රු/කකැ
ී මමන් පසුව එය නිවිැදි බවට පිළිම්න වර්ෂ
(xxxx)මස (xx) (xx)වන දින (දිසාත්රික්කය) ී  මා
්දිරිමේී  ඔහු/ිය ්රතිාා ී  අ) සන් බන ංී .

මුධ/(ැය

්රකාකකමේ අ) සන

..............................................
සමා(ාන විනිකාචයකාැ ින
නිං මුද්රාව

ඇමුණුම 02
ඒකාබද්ධ සසේවා අධයක්ෂෂ නනාා්,
ඒකාබද්ධ සසේවා අංශය,
ාානය ඳරිඳාලන, ස්වසද්ශ කටයුතු, ඳළාත් සභා හා ඳළාත් ඳාලන අමාත්යාංශය.

නිලාඩු විස්තර බා දීම
........................................(CS/DOS/.................) – සංලර්ධන නිධාරී III ශ්රේණිය
සමම .........................................................සසේවය කාන ............................................................ සමය/මිය/මයා
............................. දින සිට ..........................දින දක්ෂවා ලබාගත් නිවාඩු පිළිබ විස්ත්ාය ඳහත් ඳරිදි සේ.
නිවාඩු
වර්ෂය
අනියම් නිවාඩු

විසේක නිවාඩු

අඩවැටුප් (ප්රසූතත්
නිවාඩු හැා)

වැටුප් ාහිත් (ප්රසූතත්
නිවාඩු හැා)

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
නිලධාරියා ඉකුත් නිවාඩු සලස පුර්ව වර්ෂවල ඉතිරි කාගත් විසේක නිවාඩු ලබාසගන තිසේ නම් ඒ පිළිබද විස්ත්ා
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

......................
දිනය

.........................................................................
සදඳාර්ත්සම්න්තු ප්රධානීයාසේ අත්සන හා නිලමුද්රාව

සටහන - නිවාඩු වාර්ත්ාව සයොමු කිරීසම් දී ලිත් වර්ෂ ඳදනමින් සයොමු කිරීමට කාරුණික වන්න.

ඇමුණුම 03

සංලර්ධන නිධාරීන්ගේ උපාධි සහතික සනාථ කර ගැනීගේදී ආයතන ප්රධානීන් දදාළ
වි්ල විදයා ගලතින් විමය ය තු ක කණණු


නම :



ලියාපදිංචි අිංකය:



විභාග අිංකය:



අවසන් විභාගය පවත්වන ලද වර්ෂය සහ මාසය:



ශිෂයභාවය:



සාමාර්ථය:



ලබාගත් උපාධිය:



උපාධිය වලිංගු වන දනය:

