රාජ්ය පරිපාන ව්ලයශ කයුතු, පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාතයාාංය
பொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண சப௧ள் நற்றும் உள்ளூரொட்சி அபநச்சு

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government
නිදශව් චුරශ්රය යක ෂඹ 07 ශ්රී ාංකාල.
சுதந்திர சதுக்கம், பகொழும்பு 07, இலங்பக.
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.

මම කඅාංවට
எது இல

CS/SLAS/ANN.TRA/2022

My No

ඔම් කඅාංවට

දි ට

உநது இல

திகதி

Your No

Date

2022.06.15

අමත්ාංශ ලේකම්වරුනරු
පළත්කප්රධා කම්වරුනරු
මවොමිෂ කසභකම්වරුනරු
දිසත්රික් ලකම්වරුනරු දකදිසපවරනරු
මෙපර්ත්මරු තුකප්රධාින

2022 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නියයෝග වම්බන්ධයයන් රාජ්ය යවලා යක ිෂන් වභාල යලත
අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම - දීප ලයාප්ත ත යවලාලන්ල නිධරයන්
මමමක අමත්ාංශ ලේටක ට මත්ක පනවර ක දීපක නප්ත ත්ක මසානන ක අටත්ක ිනරධානට ම ක 2022ක නර්ෂිවක
සථ ක මරුක තීනණක සරුබ ධානක ිනටමිත්ක වරටක තුළක නජ්ක මසානක මවොමිෂ ක සභනක මනත්ක ඉදිරිපත්ක
වන කරෙකසිටලුකඅභිටච කපිළිබඳනකඑමකමවොමිෂ කසභමේකතීනණකමරුකන කවි කරබකදීකඇවරකඅත්න,කඒක
අනුනක2022කනර්ෂිවකසථ කමරුකතීනණකනජ්කමසානකමවොමිෂ කසභමේකමන් කඅවවිම කපළකවනකඇත්
02
නර්ෂිවක සථ ක මරුක ක්රිටත්මවක  දක දිම
ක පව නක ෙක දීපක නප්ත ත්ක මසානන ක අටත්ක
ිනරධානට ම ක2022කනර්ෂිවකසථ කමරුකතීනණකසරුබ ධාකඅභිටච කනජ්කමසානකමවොමිෂ කසභනක
මනත්ක මටොමුක න ක අත්නක ඒක පිළිබඳනක සළවක බලූක නජ්ක මසානක මවොමිෂ ක සභනක ිනටමිත්ක දි ක මපනක
අභිටච ක ඉදිරිපත්ක කිරීම ක අමපොමහොසත්ක  දක ිනරධානට ම ක අභිටච ක සළවක ම ොබර ක බන ක
තීනණටකවනකඇවරකබනකඑහිකම්වරුම කඅාංව : PSC/APL/4/10/2022 හක2022 03 31කදි වරකලිපිමට ක
ෙ නකඇත් ක
03.
ඒක අනුනක ඉදිරිම දීක 2022ක නර්ෂිවක සථ ක මරුක සරුබ ධානක ිනරධාරී ක විසි ක ඉදිරිපත්ක වනනුක
රබ ක අභිටච ක සළවක ම ොබර ක බන ක නජ්ක මසානක මවොමිෂ ක සභනක විසි ක මෙ ක ඇවරක තීනණටක
පිළිබඳනකසිටලුකිනරධානට කෙනුරුනත්කවන කමම කවරුණිවනකෙ නමි

මක් ල ඩී එ කනාංජිත්කඅමසෝව
අවරමර්වකම්වරුක(නජ්කපරිපර

දුනවත්
பதொபலபசி

Telephone

ෆක් ලස
011-2696211-13
011-2166000

பதொபலகல்

Fax

අ ව දඑරු එරු පී මක් ල කමටදු ම
ම්වරු
නජ්කපරිපර , සනමේශ ලේකව යුතු,ක
පළත්කසභකහකපළත්කපර කඅමත්ාංශ ලේට

ඊ-මරු්
011-2695279

நின்ஞ்சல்

E-mail

මන් කඅවවිට
info@pubad.gov.lk

பவப்தளம்

Website

www.pubad.gov.lk

