
රළජ්ය පඳිපඳළන, වහලදේ පකටයුතු, පඳෂළත් පවභළ පශළ පඳෂළත් පඳළන පඅමළත්යළාංය 
பொது ிருவொக , உள்ொட்டலுவல்கள் , நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு 
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
 

 

 

ඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංය                           இபணந்த சசபவகள் ிொிவு           COMBINED SERVICES 

DIVISION  
 

නිදශවහ පචතුරශ්රය, දකොෂඔ ප07, ශ්රී පාංකළල.          சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொழும்பு 07,  இலங்பக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්න                                 සෆක්වහ ඊ-දේල් දලබ් පඅඩවිය ප  
பதொபலசசி:(94) 011- 2694560 பதொபலகல்:(94) 011- 2692254 நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இபணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk 
Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ස ේවා අවශ්යතාාව  තතා කාාද්ධ  ස ේවස   වව්ධ   ිලධ ාීන්  අුයුක්තතා ිරිත 

 

දවෞඛ්ය පඅමළත්යළාංය පයටදත් පඳලතින පඳශත් පවශන් පදරෝශල් පශළ පආයත්නයන්හි පඒකළබේධ පදවේලදේ පවාංලර්ධන ප

නිධළරීන් පවශළ පපුරප්ඳළඩු පඳලතී. 

 

  
අතාතායාවශ් / 

සෙපා්ධතාසේ් තුව 

දි ්ත්රි්ත සමාේ 

ාා්ධ ාධ /ප්රාස්ධය   සමාේ 

ාා්ධ ාධ  

භාෂා තා ය  

(සවහධ/සෙතළ) 

පුරප්පාඩු ිලධ ාීන්  

ගණ  

1. දවෞඛ්ය ප
අමළත්යළාංය 

ප්රධළන පකළර්යළය 
සාංශ 

46 ප(ගණකළධිකළරී ප
දශෝ පමූය පිළිබබ ප
විදේ පඋඳළධිය පවහිත් ප
එක් පනිධළිපදයක්) ප  

දදමෂ 4 

ජ්ළතික පලාංගළශ්රිත් පදරෝග පශළ පඒස්වහ ප

මර්දන පලෆඩවටශන 

 

5 

කළවල් පවීදිදේ පකළන්ත්ළ පදරෝශ 5 

ජ්ළතික පමළනසක පදවෞඛ්ය ප

විදයළයත්නය ප 
5 

දවෞඛ්ය පප්රලර්ධන පකළර්යළාංය ප 7 

ිපජ්දේ පආර්යළ පෂමළ පදරෝශ 4 

මෆදල්ිපයළ පමර්දන පලයළඳළරය ප 5 

වලදය පවෆඳීමේ පඅාංය 7 

ලවාංගත් පදරෝග පවිදයළ පඅාංය 5 

ජ්ළතික පදබෝලන පදරෝග පවිදයළයත්නය 
5 

නෆදගනහිර පදකොෂඹ පමූලක පදරෝශ 
6 

ශ්රී පාංකළ පජ්ළතික පදරෝශ 
54 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

COMS/DO/Trans/ 

Special (Vacancies) 

 

 2022.10.20 
 



ජ්ළතික පිළිබකළ පමර්දන පලෆඩවටශන 
4 

ළදුරු පමර්දන පලයළඳළරය ප ප- පලෆලවර 4 

ලෘක්කදේද පකළන්දුදඳරීම පශළ ප

ලකුගඩු පබේධ පකිරීදේ පජ්ළතික ප

මධයවහාළනය 

6 

ජ්ළතික පදඩාංගු පමර්දන පඒකකය 7 

 
 

 

02.  ඒ ප අනුල, ප දකොෂඹ ප ප්රදේදේ ප ඳලතින ප ඉශත් ප පුරප්ඳළඩු ප වශළ ප අනුයුක්ත් ප වීමට පකෆමෆත්ත් ප ඳෂ ප

කරන ප ඒකළබේධ ප දවේලදේ ප වාංලර්ධන ප නිධළරීන් ප සීටී ප නේ ප වහාළනමළරු ප ඉල්ලීම ප ත්ම ප ආයත්න ප

ප්රධළනියළදේ පනිර්දේය පවහිත්ල පCS/T/01 ආකෘතිය පමඟින් පඉදිිපඳත් ප පකෂ පයුතුය.ත්ලද, පඉශත් පපුරප්ඳළඩු ප

වශළ පඅනුයුක්ත් පවීමට පකෆමෆත්ත් පඳෂ පකරන පඳෂළත් පරළජ්ය පදවේලළලන්ට පඅයත් පවාංලර්ධන පනිධළරීන් පසටී ප

නේ පරළජ්ය පඳිපඳළන පච්රදල්ඛ් ප3625354 පඅනුල පඒකළබේධ පදවේලය පයටදත් පවාංලර්ධන පනිධළරී පදවේලදේ ප

ත්නතුරක් පවශළ පවහාළන පමළරු පවීමට පප්රධළන පදල්කේදේ පනිර්දේය පවහිත්ල පඅයදුේඳත් පඉදිිපඳත් පකෂ පයුතු ප

බල පකළරුණිකල පදන්ලමි. ප 

 

03.  දේ ප වේබන්ධ ප දත්ොරතුරු ප ඳශත් ප විදුත් ප ත්ෆඳෆල් ප ලිළනයට ප (E-mail) 2022.11.18 ප දිනට ප දඳර ප

දයොමු පකරන පදව පලෆඩිදුරටත් පදන්ලමි. 

විදුත් පත්ෆඳෆල් පලිළනය - dcs4.pubad@gmail.com 

      
 

 

 

 

එවහ.ආදෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල් 

mailto:dcs4.pubad@gmail.com

