இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகையின் ைிசேட தரத்கத சேர்ந்த பதைிைளுக்கு
நியமித்தல்
நிதி, ப ொருளொதொர உறுதிப் ொடு மற்றும் ததசியக் பைொள்கைைள் அகமச்சிலும் திகைதசரி
திகைக்ைளங்ைளிலும் ைொைப் டுைின்ை இலங்கை ைைக்ைொளர் தசகையின் ைிதசட தரத்கத
தசர்ந்த

தைி பைற்ைிடங்ைளுக்கு அலுைலர்ைகள பதரிவு பசய்ைதற்கு ைிண்ைப் ங்ைகள
தைொருதல்

ப ொது நிர்ைொைம், உள்நொட்டலுைல்ைள், மொைொை சக ைள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அகமச்சின்

பசயலொளரின் இலக்ைம் MPubAd/AcSD/SP Grade (IV பதொகுதி) மற்றும் 2022.08.19 மற்றும் 2022.09.05
ஆம் திைதிய ைடிதத்தின் மூலம் ைிடுக்ைப் ட்ட அைிைித்ததற்கு அகமைொை, நிதி, ப ொருளொதொர
உறுதிப் ொடு மற்றும் ததசியக் பைொள்கைைள் அகமச்சிலும்
ைொைப் டுைின்ை

இலங்கை

பைற்ைிடங்ைளுக்கு

(ைீ தே

ைைக்ைொளர்

தசகையின்

ைிைரிக்ைப் ட்டுள்ளைொறு)

திகைதசரி திகைக்ைளங்ைளிலும்

ைிதசட

தரத்கத

அலுைலர்ைகள

தசர்ந்த

20

தைி

பதரிவுபசய்ைதற்கு

இலங்கை ைைக்ைொளர் தசகையின் ைிதசட தரத்கத தசர்ந்த அலுைலர்ைளிடம் ைிண்ைப் ங்ைள்
தைொரப் டுைின்ைன.
இலங்கை
தசர்ந்த

ைைக்ைொளர்
தைி

நிகலயங்ைள்

தசகையின்

பைற்ைிடங்ைள்

ைிதசட

ைொைப் டுைின்ை

தரத்கத

ைொைப் டும்

தசகை

பைற்ைிடங்ைளின்
எண்ைிக்கை

01.

நிதி, ப ொருளொதொர உறுதிப் ொடு மற்றும் ததசியக்

03

02.

முைொகமத்துைக் ைைக்ைொய்வுத் திகைக்ைளம்

02

03.

அரச ைைக்குைள் திகைக்ைளம்

03

04.

திகைதசரி பசயற் ொடுைள் திகைக்ைளம்

03

05.

அரசொங்ை பதொேில்முயற்சி திகைக்ைளம்

02

06.

அரச நிதித் திகைக்ைளம்

02

07.

பைளிநொட்டு ைளங்ைள் திகைக்ைளம்

01

08.

அரசிகைக் பைொள்கைைள் திகைக்ைளம்

01

09.

பைொம்ட்தரொலர் பெனரல் அலுைலைம்

01

10.

ைருத்திட்ட முைொகமத்துை தமற் ொர்கை திகைக்ைளம்

01

11.

முைொகமத்துை தசகைைள் திகைக்ைளம்

01

பைொள்கைைள் அகமச்சு

தமற்குைிப் ிட்ட
தசகையின்

தைி பைற்ைிடங்ைளுக்கு ைிண்ைப் ிக்ை ைிரும்புைின்ை இலங்கை ைைக்ைொளர்

ைிதசட

தசகையொற்றுைின்ை

தரத்கத

தசகை

தசர்ந்த

நிகலயத்தின்

அலுைலர்ைள்

அகமச்சின்/

தற்த ொது

இகைக்ைப் ட்டு

திகைக்ைளத்தின்

தகலைரின்

ரிந்துகரைளுடன்
இகைக்ைப் ட்டுள்ள

2022.09.15

ஆம்

ைிண்ைப்

திைதியன்று
டிைத்கத

மின்னஞ்சல் முைைரிக்கு அனுப்புதல் தைண்டும்.

அல்லது

பூர்த்திபசய்து

அதற்கு

முன்னர்

இத்துடன்

addlsec@mo.treasury.gov.lk

பசயலொளர்,
நிதி ப ொருளொதொர உறுதிப் ொடு மற்றும் ததசியக் பைொள்கைைள் அகமச்சு, பைொழும்பு 01
2022.09.06

எனும்

Application for the Vacancies at the Ministry of Finance, Economic Stabilization
and National Policies and General Treasury of Sri Lanka

1. Name in full:
2. National Identity Card No:
3. Date of Birth:
4. Contact Details:
a. Address -

Residence:
Place of Work:

b. Telephone Numbers:
Office:
Mobile:
Residence:
d. E-mail Address:
5. Service:
a. Date of Appointment to the Service:
b. Date of Appointment to the SLAcS Special Grade:
6. Employment Details: (in Chronological order including the current place of employment)
Place of Work

Duration (From - To)

Designation

Main Responsibilities

6. Academic & Professional Qualifications:
Name of the
Duration (From - To)
University/Institute/Organization

Qualification Gained

7. Other experience including representations on the Boards of Directors / Management /
Governors of State-Owned Enterprises professional bodies/committees etc:
8. Carrier Expectation:
9. I hereby certify that the details given are true.

………………………………………..
Signature of Applicant
10. Recommendation:
I agree to release Mr / Mrs……………………………………………………………………
if he / she is selected to the Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies /
General Treasury with/without replacement. (Please stripe the appropriate term)

…………………………………………………………..
Name and Signature of the Head of the Ministry/Department as applicable.

