
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ශ්රී ලංකා  ලංඳපාඳකන ලංව යේවස ලං ශ ලංශ්රී ලංකා  ලංකා කා  ස ලංව යේවස ලං 

නිකධ සන් ලං ශ ලංේන ලංනිවේදනයයි 

 

වී අලෙවි මණ්ඩෙලේ විධායක ලරේණියේලේ ලධෙධා ප රප්පාඩා ස ්බන්ධවධි  

 

  ෘෂි ර්ම ලංඅමත්ාශය ලංයටවේ ලංඳේතින ලංවී ලංඅවකවි ලංමණ්ඩකවස ලංවිධය  ලංවරයණියේවස ලංරප්පාඳඩුේ ලං

ඳේතින ලංඳශත් ලං ශන් ලංත්නතුරු ලං ශ ලංද්විතීයන ලංඳදනම ලංමත් ලංඅනුයුක්ත් ලංවීමට ලංමනඳය ලංඳළ ලං ්නු ලංකබන ලං

ශ්රී ලංකා  ලංඳපාඳකන ලංව යේවස ලං ශ ලංශ්රී ලංකා  ලංකා කා  ස ලංව යේවස ලංනිකධ සන් ලංවේ ලංනම්, ලං2022.03.31 ලං

දිනට ලංවඳ් ලංඒ ලං ම්බන්ධවයන් ලංේන ලංලිඛිත් ලංඉල්ලීමක්, ලංජීේ ලංදේත් ලං ටශනක් ලං මඟ ලං්ජ් ලංව යේ, ලංඳළේ ලං

 භ ලංශ ලංඳළන ලංඅමත්ාශ ලංවල් ම් ලංවේත් ලංඉදිපාඳේ ලංකි සමට ලං ටයුතු ලං ්න ලංවමන් ලං රුණියේ ේ ලංදන්ේ ලං

සිටිමි. 

 

1. නිවයෝජ් ලං මනකා  ස ලංරඳපාඳකන  ලං - ලං ශ්රී ලංකා.ඳ.ව ය. ලංI ලංවරයණියේය  

2. නිවයෝජ් ලං මනකා  ස ලංරවමවශයුම්   -  ශ්රී ලංකා.ඳ.ව ය. ලංI ලංවරයණියේය  

3. නිවයෝජ් ලං මනකා  ස ලංරදලදල්   -  ශ්රී ලංකා.ක.ව ය. ලංI ලංවරයණියේය  

4. කා කා  ස - ලං ශ්රී ලංකා.ක.ව ය. ලංII/III ලංවරයණියේය 

 

02. ඉශත් ලං ත්නතුරු ලං ේක ලං  ර්යභ්යන් ලං පිළිබ ලං ේඩිදු් ලං වත්ෝතුරු ලං අේශ ලං වේ ලං නම්, ලං “ භඳති, ලං        

වී ලංඅවකවි ලංමණ්ඩකය” විම න ලංවක  ලංද ලංේඩිදු්ටේ ලං රුණියේ ේ ලංදන්ේමි.   

 

   

 

වක්.ඩී.එන්. ලං්ාජිේ ලංඅව ෝ  

අතිවර්  ලංවල් ම් ලංර්ජ් ලංඳපාඳකන  

්ජ් ලංව යේ, ලංඳළේ ලං භ ලංශ ලං 

ඳළේ ලංඳකන ලංඅමත්ාශවස ලංවල් ම් ලංවේනුේට 

 

මවේ ලංඅා ය      ඔවේ ලංඅා ය         දිනය 
எது இல CS/SLAS/Vacancies-Reply உநது இல                  திகதி        2022.03.21 
My No            Your No            Date 

 

්ාජ්ය ල්ේිා  ඩාා්  ්ාා ාා ඩාා්  ඩාෙන අමා්යාාංශය 

அபச சசவைகள், நாகாண சவ௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு 

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
ලධදා්් චතු්රය  ලක ා  07  ශ්රී ොංකාි. 

சுதந்திப சதுக்கம், ககாழும்பு 07, இலங்வக. 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka . 

 

දු් ථන   ෆක්      ඊ-වම්ල්    වේේ ලංඅඩවිය  

கதாவலசசி  011-2696211-13 கதாவலகல்  011-2695279 நின்ஞ்சல்         info@pubad.gov.lk    இவணனத்தளம்       www.pubad.gov.lk 
Telephone     011-2166000  Fax        E-mail                      Website 

 

 


