
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලංකා  ලංඳපාඳකන ලංව යේව  I වරයණියේව  ලංනිකධරීන් ලං හ ලංේන ලංනිවේදනයයි. 

 

මුව්ලිම් ආගමික ශා වංව්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තදම්න්තුදේ  

අධ්යක්ෂ තතතුර වහශා ුදුසුද ිලධ්රදයු පත් කරලීම. 

 

 බුද්ධශ න, ලංආගමි  ලංහ ලං ා  ෘති  ලං ටයුතු ලංඅමත්ාශය ලංයටවන ලංේන ලංමු ලිම් ලංආගමි  ලංහ ලං

 ා  ෘති  ලං  ටයුතු ලං වදඳර්ත්වම්න්තුවේ ලං ආයත්න ලං ප්රධී  ලං අධක්ෂ  ලං ත්නතු  ලං ශ්රී ලං කා  ලං ඳපාඳකන ලං

ව යේව  ලංI වරයණියේව  ලංත්නතු ක්ෂ ලංේන ලංඅත්  ලංඑය ලංවම් ලංේන ලංවිට ලංපු ප්ඳඩුේ ලංඳේතී. 

 

02. ලං එම ලං ත්නතු  ලං  හ ලං 2023.01.01 ලං දින ලං සිට ලං ශ්රී ලං කා  ලං ඳපාඳකන ලං ව යේව  ලං I වරයණියේව  ලං

නිකධපාවයකු ලං ථි  ලංඳදනමින් ලංඳන   ලංගී මට ලංඅේශේ ලංඇත්. ලංවමම ලංඅධක්ෂ  ලංත්නතු  ලං හ ලංඅනුයුක්ෂත් ලං

වීමට ලං මනඳය ලං ඳළ ලං   නු ලං කබන ලං ශ්රී ලං කා  ලං ඳපාඳකන ලං ව යේව  ලං I වරයණියේව  ලං නිකධරීන් ලං වේ ලං නම්, ලං

2022.10.31 ලං දිනට ලං වඳ  ලං ඒ ලං  ම්බන්ධවයන් ලංේන ලංලිඛිත් ලං ඉල්ලීමක්ෂ, ලං ජීේ ලං දනත් ලං ටහනක්ෂ ලං මඟ ලං  ජ් ලං

ඳපාඳකන, ලං ේවද්ශ ලං ටයුතු, ලංඳළන ලං භ ලංහ ලංඳළන ලංඳකන ලංඅමත්ාශ ලංවල් ම් ලංවේත් ලංඉදිපාඳන ලංීමරීමට ලං

 ටයුතු ලං  න ලංවමන් ලං රුණියේ ේ ලංදන්ේ ලංසිටිමි. 

 

03. ත්ේ ලං ද, ලං මු ලිම් ලං ආගමි  ලං හ ලං  ා  ෘති  ලං  ටයුතු ලං වදඳර්ත්වම්න්තුවේ ලං අධක්ෂ  ලං ත්නතුවර් ලං

 ජ් රී ලං  ේභේය ලං අනුේ ලං විවද්ශ ලං  ටේල් ලං  මඟද ලං  ජ් රී ලං  ළයුතු ලං බවින් ලං භ  ලං ත්රිනේය ලං

(සිාහක/වදමළ/ඉාග්රීසි) ලං පිළිබ ලංප්රමවේන ලං දනුමක්ෂ ලං හිත් ලංවීම ලං ේඩන ලංසුදුසු ලංවිය ලංහීම ලංබේ ලං ේඩිදු ටන ලං

 රුණියේ ේ ලංදන්ේමි.   

 

 

 

 

වක්ෂ.ඩී.එන්.  ාජින ලංඅව ෝ  

අතිවර්  ලංවල් ම් ලං( ජ් ලංඳපාඳකන) 

 ජ් ලංඳපාඳකන, ලං ේවද්ශ ලං ටයුතු, ලං 

ඳළන ලං භ ලංහ ලංඳළන ලංඳකන ලංඅමත්ාශව  ලංවල් ම් ලංවේනුේට 

 

දු  ථන ලං           : ලං0112-698605 ලං 

ෆක්ෂ  ලං              : ලං0112-683651 ලං ලං 

                                                          විදුන ලංලිපිනය    : ලංpubad.dslas@gmail.com 

මවේ ලංඅා ය      ඔවේ ලංඅා ය         දිනය 
எது இல CS/SLAS/ Vacancies- உநது இல                 திகதி       2022.10.06   
My No         Reply (VOL III)  Your No            Date 

 

රාජ්ය පිපපාත  ව්ලදශ කටයුතු  පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාත අමාතයාංය 
பொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண சப௧ள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு 

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

ිලෙශව් චතුරශ්රය  දක ෂඹ 07  ශ්රී ංකාල. 
சுதந்திப சதுக்கம், பகொழும்பு 07, இலங்பக. 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka . 

 

දු  ථන   ෆක්ෂ      ඊ-වම්ල්    වේේ ලංඅඩවිය  
பதொபலபசி  011-2696211-13 பதொபலகல்  011-2695279 நின்ஞ்சல்         info@pubad.gov.lk    இபணனத்தளம்       www.pubad.gov.lk 
Telephone     011-2166000  Fax        E-mail                      Website 

 

mailto:pubad.dslas@gmail.com

