
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ශ්රී ලංා ළ ලංඳපාඳළන ලංවවයලව  ලංI ලංවරයණියේව  ලංනිධළරීන් ලංවශළ ලංලන ලංනිවේදනයයි. 

 

ශානිපූරණය වඳශා ලන කාර්යායේ අධ්යක්ෂ නනුරර වඳශා  

ද්විතීයන පදනම මන අනුයක්ෂන කිරීම 

 

 පීඩළලට ලං ඳත් ලං වූ ලං පුද්ගයින් ලං වලත ලං බළ ලං දිය ලං යුතු ලං ශළනිපරණයන් ලං වශළ ලං ලන ලං ප්රතිපඳත්තිප ලං ශළ ලං

මළර්වගෝඳවද් ලංක්රියළත්ම  ලංරීරීවමලාළ ලං ටයුතු ලංදු ක ලං රනු ලංබන ලංශළනිපරණය ලංවශළ ලංලන ලං ළර්යළව  ලං

අධයක්ෂ ලංතනතුර ලංවශළ ලංද්ිතීයයන ලංඳදනම ලංමත ලංශ්රී ලංා ළ ලංඳපාඳළන ලංවවයලව  ලංI ලංවරයණියේව  ලංනිධළපාවයකු ලං

අනුයුක්ෂත ලංරීරීමට ලං ටයුතු ලං රන ලං වව ලංශළනිපරණය ලංවශළ ලං ලන ලං ළර්යළව  ලං අධයක්ෂ ලං නනරළ්ගව  ලං

අා  OFR/ADM/Dir./2019-2022 ලංශළ ලං2022.12.23 ලංදිනෆතිප ලංලිපිය ලංමඟින් ලංදන්ලළ ලංඇත. 

 

02. එම ලංතනතුරට ලංඅදළෂල ලං ෂමනළ රණ ලංවවයලළ ලංවදඳළර්තවේන්තුල ලංිතදුන් ලංඅනුමත ලං රන ලංද ලංබලළ ලං

ගෆනීේ ලංඳටිඳළටිව  ලංවශන් ලංවතොරතුරු ලංඳශත ලංඳපාදි ලංවේ. 

 

i. වවයලළ ලංගණය ලං - ලං වනයහක ලං ෂමනළ ළර 

ii. තනතුර ලං - ලං අධයක්ෂ 

iii. ලෆටුප් ලංවක්ෂත ලංඅා ය ලං - ලං HM1-1  

iv. මළදු  ලංලෆටුප් ලංඳපාමළණය ලං - ලං 81670-2270x15-115720 ලං 
 

v. අධයළඳන ලංදු කදු ේ ලං - ලං ිතහල ලංිතදයළ ලංප්රතිපඳළදන ලංව ොිෂන් ලංවාළල ලංිතදුන් ලංපිි  ලංගන්නළ ලං

ද ලංිතහල ලංිතදයළයරීන් ලංරළනය ලංඳපාඳළන ලං  ලං ෂමනළ රණ ලං  ලංරළනය ලංප්රතිපඳත්තිප ලං  ලංරර්ික  ලංශළ ලං

වමළන ලංවාලර්ධන ලංයන ලංිතය ලංක්ෂවයත්රයන්ට ලංඅදළෂ ලංප්රථමම ලංඋඳළියය ලංශළ ලංිතදයළඳතිප ලං   ලංළවහත්රඳතිප ලං

වශෝ ලංඊට ලංඉශෂ ලංඳහචළත් ලංඋඳළියයක්ෂ ලංබළ ලංතිපබීම ලං 

වශ ලං 

vi. ඳෂපුරුද්ද ලං - ලං උඳළිය ලංබළ ලංගෆනීවමන් ලංඳදු ලංරනව  ලංවශෝ ලංරළනය ලංරයතනය  ලං

 ෂමනළ රණ මට්ටවේ ලංතනතුර  ලංඅලම ලංලවයන් ලංලවර ලං15  ලංඳෂපුරුද්ද 

 

 

මව  ලංඅා ය      ඔවේ ලංඅා ය         දිනය 
எது இல CS/SLAS/Vacancies - Reply உநது இல                 திகதி       2023.02.27 
My No         (Vol – I)   Your No            Date 

 

රාජ්ය පිපපාන  වවලයද් කයුතුර  පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමානයාාංය 
பொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண சப௧ள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு 

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

නිදශවව චුරරශ්රය  යක ෂඹ 07  ශ්රී ාංකාල. 
சுதந்திப சதுக்கம், பகொழும்பு 07, இலங்பக. 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka . 

 

 කර ථමන   සෆක්ෂවහ     ඊ-වේ්ග    වලේ ලංඅඩිතය  
பதொபலபசி  011-2696211-13 பதொபலகல்  011-2695279 நின்ஞ்சல்         info@pubad.gov.lk    இபணனத்தளம்       www.pubad.gov.lk 
Telephone     011-2166000  Fax        E-mail                      Website 

 



 

 

 

03. ඒ ලං අනුල ලං ශළනිපරණය ලං වදශළ ලං ලන ලං  ළර්යළව  ලං අධයක්ෂ ලං තනතුර ලං වශළ අනුයුක්ෂත ලං වීමට ලං

මනළඳය ලං ඳෂ ලං රනු ලං බන ලං ඉශත ලං වශන් ලං දු කදු ේ ලං වලාත ලං ශ්රී ලං ා ළ ලං ඳපාඳළන ලං වවයලව  ලං I ලං වරයණියේව  ලං

නිධළරීන් ලං වේ ලං නේ, ලං ඒ ලං වේබන්ධවයන් ලං ලන ලං ලිඛිත ලං ඉ්ගලීමක්ෂ, ලං තමළව  ලං ජීල ලං දත්ත ලං වටශනක්ෂ ලං වමඟ ලං

ව්ග ේ, ලංරළනය ලංඳපාඳළන, ලංවහලවද් ලං ටයුතු, ලංඳෂළත් ලංවාළ ලංශළ ලංඳෂළන ලංඅමළතයළාය ලංවලත ලං2023.03.17 ලං

දිනට ලංවඳර ලංෆවබන ලංවවය ලංඉදිපාඳත් ලංරීරීමට ලං ටයුතු ලං රන ලංවමන් ලං ළරුණියේ ල ලංදන්ලළ ලංදුටිිෂ. 

 

04. එම ලං තනතුරට ලං අදළ ලං ලන ලං  ළර්යාළරය ලං වශ ලං ලෆඩිමනත් ලං වතොරතුරු ලං අලය ලං වේ ලං නේ, ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

“ශළනිපරණය ලංවශළ ලං ලන ලං ළර්යළව  ලංවශ ළර ලං අධයක්ෂ ලං පඳළන  ලං - ලං 011 ලං 2883949/011 2883204” 

වලතිපන් ලංිතමවන ලංවව ලංද ලංලෆඩි කරටත් ලං ළරුණියේ ල ලංදන්ලිෂ.   

 

 

 

 

වක්ෂ.ඩී.එන්. ලංරාජිත් ලංඅවවෝ  

අතිපවර්  ලංව්ග ේ ලංපරළනය ලංඳපාඳළන  

රළනය ලංඳපාඳළන, ලංවහලවද් ලං ටයුතු, ලං 

ඳෂළත් ලංවාළ ලංශළ ලංඳෂළත් ලංඳළන ලංඅමළතයළාව  ලං

ව්ග ේ ලංවලනුලට 

 

 කර ථමන ලං: ලං0112-698605 ලං  ලං 

සෆක්ෂවහ ලං   : ලං0112 ලං– ලං683651 ලං ලං 

ිතදුත් ලංලිපිනය: ලංpubad.dslas@gmail.com 

 

 

පිටඳත ලං: 

1. අධයක්ෂ ලංනනරළ්ග, ලංශළනිපරණය ලංවශළ ලංලන ලං ළර්යළය 

 

mailto:pubad.dslas@gmail.com

