ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංව යේවව ලංශේව යශ ලංවරයණියේවව ලංතුරුවලේකප ලං් ක ලංරී ස
මුදල්, ලංආර්ථි  ලං යථගයී රා ලං හ ලංජගති  ලංප්රති් කති ලංම ගතයගා වව ලංහග ලං්ගාගාගකගර ලංවද්ගර්ථතවතු රු ලංරු  ලං
්ේතිු ලංශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංව යේවව ලංශේව යශ ලංවරයණියේවව ලංතුරුවල ලංරපරපා්ග ස ලං ාහග ලංලධකරග සු  ලංවතාරග ලං
කැනී ප ලංමයඳුත් ක ලං ැාවී
රාජ්ය ප රිපරාන,  ප ්වදේශ  ප ටයුතු,  ප රාා්  ප ්ාා ප ාා ප රාා්  ප රාන, ප මාා්යාාං  ප ේ්ටේ ේං ප මාංට ප
MPubAd/AcSD/SP Grade ප (IV ප ේදළුා) ප ාා ප 2022.08.19 ප ාා ප 2022.09.05 ප දි,ැති ප ලිපි ප ාඟින් ප ටා ප
දැනුේ ීාය ප මනුද  ප මුද්  ප ආර්ථිට ප ්වථායීටරණ ප ්ා ප ජ්ාතිට ප ප්රතිර් ති ප මාා්යාාං ේා ප ාා ප ාාණ්ඩාගාර ප
ේදරාර්ථ්ේේ න්ු, පු,ා පරදති, පශ්රී පනාංටා පගණටාකාටා ස පේ්වදේා පශේේ වශ පේරවණියේේා ප්,ු, ප පරපරපාරා  ප20ක් ප
(රා් පශේ්ව්ර පටර පඇති පරිපදි) ප්ඳාා පනිනධා සන් පේ්ෝරා පගැනීාය පශ්රී පනාංටා පගණටාකාටා ස පේ්වදේා පශේේ වශ ප
ේරවණියේේා පනිනධා සන්ේගන් පමයඳුේ ර්  පටැඳදනු පනැේේ.
ශ්රී ලං කා ග ලං කා ගකා ග ස ලං ව යේවව ලං ශේව යශ ලං වරයණියේවව ලං තුරුවල ලං ්ේතිු ලංරපරපා්ග ස ලං ාඛ්යගේ
රපරපා්ග ස ලං්ේතිු ලංව යේග ලං යථගු
01. මුද්  පආර්ථිට ප්වථායීටරණ ප්ා පජ්ාතිට පප්රතිර් ති පමාා්යාාං ය

03

02. ටාා,ාටරණ පශේගණ, පේදරාර්ථ්ේේ න්ු,ද

02

03. රාජ්ය පිණුමේ  පේදරාර්ථ්ේේ න්ු,ද

03

04. ාාණ්ඩාගාර පේාේාුතේ  පේදරාර්ථ්ේේ න්ු,ද

03

05. රාජ්ය පදයාරාර පේදරාර්ථ්ේේ න්ු,ද

02

06. රාජ්ය පමුද් පේදරාර්ථ්ේේ න්ු,ද

02

07. ශේේශ  ප්ේ ර්  පේදරාර්ථ්ේේ න්ු,ද

01

08. රාජ්ය පූලනය පප්රතිර් ති පේදරාර්ථ්ේේ න්ු,ද

01

09. ේටාේ පාේරෝනර්ථ පජ්,රා් පටාර්ථයානය

01

10. දයාරිති පටාා,ාටරණ පාා පමධීක්ශණ පේදරාර්ථ්ේේ න්ු,ද

01

11. ටාා,ාටරණ පේ්වදා පේදරාර්ථ්ේේ න්ු,ද

01

ඉා් ප්,ු, ප පරපරපාරා  ප්ඳාා පමයදුේ  පකි සාය පටැාැ් ් පදක්ද, පශ්රී පනාංටා පගණටාකාටා ස පේ්වදේා පශේේ වශ ප
ේරවණියේේා ප නිනධා සන් ප දැ,ය ප මනුුතක්්ද ප ේ්වදය ප ටරනු ප නබ, ප ේ්වදා ප ්වථා,ේා ප මාා්යාාං / ප
ේදරාර්ථ්ේේ න්ු, ප ප්රධානියාේං ප නිර්ථේශ ය ප ඇු,ා් ද ප 2022.09.15 ප දි, ප ේාෝ ප එදි,ය ප ේරර ප ේේ  ප ්ාඟ ප ඇති ප
මයදුේ  පරත්රය ප්ේ පූරර්ථණ පටර පaddlsec@mo.treasury.gov.lk ප පශේදු්  පලිපි,යය පේයාමු පටා පුතු,ය.

ේ්ටේ 
මුද්  පආර්ථිට ප්වථායීටරණ ප්ා පජ්ාතිට පප්රතිර් ති පමාා්යාාං ය  පේටාා  ප01.
2022.09.06

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.

