
රළජ්ය පඳිපඳළන, වහලදේ පකටයුතු, පඳෂළත් පවභළ පශළ පඳෂළත් පඳළන පඅමළත්යළාංය 
ப ொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், மொகொண சப கள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அபமச்சு 
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
 
 

 

ඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංය                           இபணந்த சசபவகள்  ிரிவு           COMBINED SERVICES DIVISION  
 

නිදශවහ පචතුරශ්රය, දකොෂඔ ප07, ශ්රී පාංකළල.          சுதந்திச் சதுக்கம், ககொழும்பு 07,  இலங்கக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්න                                 සෆක්වහ ඊ-දේල් දලබ් පඅඩවිය ප  
கதொகலபபசி:(94) 011- 2694560 கதொகலநகல்:(94) 011- 2692254 ின்னஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk 

Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

අමළත්යළාං පදල්කේල්  

දදඳළර්ත්දේ තු පප්රධළීන  

දිවහත්රික් පදල්කේල්  පශළ පප්රළදේය ය පදල්කේල්  

 

ඒකාබද්ධ සසේවසේ ස්ථාන මාරු 

ඒකළබේධ පදවේලයට පඅයත් පනිධරය  පඅත්ිප  පත්ම පවහථළන පමළ් පඅලයත්ළලය  පවිවිධ පදලබ් පඅඩවිල පඳෂ ප

කරන ප නිධරය  ප දලත්, ප දමම ප අමළත්යළාංදේ ප දවේලය ප කරලබ ප බන ප බලට ප ත්ම  ප විසි  ප ශඳු ලළ ප දදන ප

පුේගයි  පදුරකත්න පඇමතුේ පබළ පදී පවහථළන පමළ් පඉල්ලීේ පඉටු පකර පදදන පබල පද ලළ පමුදල් පබෆාංකු පගත් පකරන ප

දව පබඳේ පකරන පබලට පදත්ොරතු් පලළර්ත්ළ පවී පඇත්. 

02. ප එබෆවි  පඒකළබේධ පදවේලදේ පනිධරය දේ පවහථළන පමළ් පඉල්ලීේ පකිසිදු පදලබ් ප අඩවියක පදශෝ පවමළජ් ප

ජ්ළ පමළධයය පඔවහදවේ පඳෂ පදනොකරන පදව පද ලළ පසිටින පඅත්ර පඑම පමළර්ග පඔවහදවේ පඳෂ පකරලබ පබන පවහථළන ප

මළ්වීේ පවේබ ධදය  පඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංදේ පකිසිදු පලගකීමක් පදනොමෆති පබල පඅලධළරණය පකරමි. පසියළු ප

වහථළන පමළ් පඉල්ලීේ පආයත්න පප්රධළනියළදේ  පආයත්න පප්රධළීන දේ පනිර්දේ පවිතත්ල පමළ පදලත් පදයොමු පකෂ ප

යුතු පඅත්ර පඒකළබේධ පදවේලදේ පවළමළනය පවහථළන පමළ් පබළදීම පවශළ පදශෝ පුහශද පවහථළන පමළ් පගඳළ පදීම පවශළ ප

මුදල් ප අය ප කරලබ ප බන ප ලාංචනික ප පුේගයි ට ප මුදල් ප බළ ප දීදම  ප ලෂකින ප දවට ප සියළුම ප නිධරය  ප

දෆලබලත් පකරන පදම  පලෆඩිදුරටත් පද ලළ පසිටිමි. 

03. ප ත්ලද ප දේ ප වේබ ධදය  ප www.pubad.gov.lk දලබ් ප අඩවිදේ ප ඳෂ ප කර ප ඇති ප මදේ ප අාංක ප

COM/Trans/GEN/Vol-II ශළ ප 2017.11.14 ප දිනෆති ප ලිපිය ප දකදරිතද ප අලධළනය ප දයොමු ප කරන ප දව ප

ලෆඩිදුරටත් පද ලළ පසිටිමි. 

 

එවහ. පආදෝකබණ්ඩළර  

ඒකළබේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල් 

රළජ්ය පඳිපඳළන, පවහලදේ පකටයුතු පශළ පඳෂළත් පවභළ පශළ පඳෂළත් පඳළන පඅමළත්යළාංය 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எனது இல  உது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 
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