
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 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

සියලු පඅමළත්යළාං පදල්කේල්/  

දදඳළර්ත්දේ/තු පප්රධළීන/  

දිවහත්රික් පදල්කේල්/ පශළ පප්රළදේය ය පදල්කේල්/ 

ඒකාබද්ධ සසේලසේ ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබ රාජ්ය සසේලා සක ිෂන්  සාාල සල  කරන   

අභියාචනා සම්බ් ධ රාජ්ය සසේලා සක ිෂන්  සාාස  ීරර  - 2020 

ඔබ පඅමළත්යළාංයට ප   ප දදඳළර්ත්දේ/තුලට ප   ප දිවහත්රික් පදශෝ ප ප්රළදේය ය පදල්කේ පකළර්යළලට පඅනුයුක්ත් ප

නිධළරී/ පවිසි/, පඒකළබේධ පදවේලදේ පලළර්ෂික පවහථළන පමළ් පදයෝජ්නළ පපිළිබල පරළජ්ය පදවේලළ පදකොිෂ/ ප

වභළල ප දලත් ප ඉදිිපඳත් පකරන පද ප අභියළචනළ ප වේබ/ධදය/, ප රළජ්ය ප දවේලළ ප දකොිෂ/ පවභළද  පීරර  ප

www.psc.gov.lk දලබ් පඅඩවිදේ පඳෂ පකර පඇත්. 

 

02. ඒ පඅනුල ප2020 පලළර්ෂික පවහථළන පමළ් පදල්ඛනදේ පශළ පවමළදෝචන පකිෂටු පීරර ල නිහචිත් පදිනය/ ප

වශ/ පකර පදනොමෆති පවහථළන පමළ්වීේ පශළ ප  ප2020.01.01 පදින ප පසිට ප2020.02.19 පදින පදක්ලළ පක්රියළත්මක ප

ලන පදවේ පඅනුමත් පකරන පද පවහථළන පමළ්වීේ ප2020.02.20 පදින පසිට පක්රියළත්මක පරීරීමට පඅලය පකටයුතු පසිදු ප

කරන පදම/ පකළ්ණිකල පද/ලිෂ. ප 

 

03. පත්ලද පවහථළන පමළ්වීේ පක්රියළත්මක පවීම පවශළ ප2020.02.20 දිනට පඳසු පදලනත් පනිහචිත් පදිනයක් පවශ/ ප

කර පඇති ප  පවහථළන පමළ්වීේ පඑම ප  පනිහචිත් ප දින පසිටම පඅනිලළර්යදය/ම පක්රියළත්මක පවිය පයුතු පබලද ප ලෆඩි ප

දුරටත් පද/ලළ පසිටිිෂ. 

 

04. ප රළජ්ය ප දවේලළ ප දකොිෂ/ ප වභළද  ප ීරර ය ප අදළෂ ප නිධරයළට ප ද/ලළ ප ඒ ප අනුල ප වහථළන ප මළ්වීේ ප

වේබ/ධදය/ පඉදිිප පකටයුතු පසිදුකරන පදව පකළ්ණිකල පද/ලිෂ. 

 

 

 

එස් .ආසෝකබණ්ඩාර 

ඒකළබේධ දවේලළ අධයක් ජ්නරළල් 

 

පිටඳත් ප: දල්කේ, පරළජ්ය පදවේලළ පදකොිෂ/ පවභළල ප- පක්.දෆ.ගෆ.ව. 

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

 

COM/Trans/ලළ.වහ.මළ. 2020 

 

 2020.02.11 


