
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 

 

ඳශත් ප වශන් ප අමළත්යළාංපදදඳළමේත්දේන්තු ප යටදත් ප ඳලතින ප කළමේයළයන්හි ප ඒකළබේධ ප දවේලදේ ප

වාංලමේධන පනිධළරීන් පවශළ පපුරප්ඳළඩු පඳලතී. 

 

  
අතාතායාවශ් / 

දි ්ත්රි්ත සමා ක ාා්ධ ාධ /ාස්ධය  

සමා ක ාා්ධ ාධ  

භාෂා තා ය  

(සවහධ/සෙතළ) 

පුරප්පාඩු 

ිලධ ාීන්  

ගණ  
සෙපා්ධතාස ක් තුව 

01. රළජ්ය පඳිපඳළන, 
වහලදේ පකටයුතු ප
ඳෂළත් පවභළ පශළ ප
ඳෂළත් පඳළන ප
අමළත්යළාංය 

නිදශවහ පචතුරශ්රය 

සාංශ 5  

දදමෂ 5  

02. ක්රීඩළ පශළ පදයෞලන ප
කටයුතු ප
අමළත්යළාංය ප 

ප්රධළන පකළමේයළය සාංශ 6   

(කුඩළ පලයළඳළර ප
වාංලමේධන පඅාංය) ලනළත්විල්ලුල සාංශ 2   

  
තිඹිිපගවහයළය, පදකොදෂොන්නළල, 
දදහිල, රත්මළන, දකෝට්දට්, 
බුත්සාංශ, අගලත්ත්, ලල්ළවිට, 
නුලරඑළිය, පඅඹගමුල, පුත්ත්ම, 
කල්පිටිය, මුන්දම, ආරච්චිකට්ටුල, 
ශළලත්, බණ්ඩළරදල, දමොණරළග, ප
ඉඳළුලගම, පකෆබිතිදගොල්ල, 
මශචිච්චිය, මිහින්ත්දල්, මෆදලච්චිය, 
ඳළග, ඳලුගවහලෆල, පත්ළල, 
ත්ඹුත්දත්ගම, මධයම පනුලර පගේ පඳෂළත්, 
තිරප්ඳදන්, ලෆලිකන්ද, දමොරලෆල, ප
දගෝමරන්කඩල, ඳදවිශ්රීපුර, 
ඳදියත්ළල, මශඔය, ළහුග, ලෆලිඔය 

සාංශ 1  බෆගින් 

  

දඩල්සහ, ප පත්ඹගමුල, දවේරුවි, 
දලරුගල්, මළන්තත් පබටහිර, පදමොවලි, 
නළනළනෆට්ටේ, මඩු 

දදමෂ 1  බෆගින් 

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

 

COMS/DO/Trans/ 

Special (Vacancies) 

 

 2022.10.06 
 



03. වමළජ් පදවේලළ ප
දදඳළමේත්දේන්තුල 

ප්රධළන පකළමේයළය(දකොෂඹ) දදමෂ 2   

මළන්තත් පනෆදගනහිර, පමුන්දදල් දදමෂ 1  බෆගින් 

ප්රධළන පකළමේයළය(දකොෂඹ) සාංශ 8   

දකොෂඹ පදිවහත්රික් පදල්කේ පකළමේයළය, 
මශරගම, පදකොදොන්නළල, දකෝට්දට්, 
බියගම, ේග පඳල්දල්ගම, විල්ගමුල, 
අඹන්ගඟ පදකෝරදෂේ, ශඟුරන්දකත්, ප
ත්ලම, බපිටිය, තිවහවමශළරම, 
ලෆලිඔය, ඳදියත්ළල, ළහුග, 
කන්ත්දල්, ඳදවිශ්රීපුර, පත්ඹගමුල, 
දගෝමන්කඩල, කරුලගවහලෆල, 
ලනළත්විල්ලුල, නෆදගනහිර පනුලර ප
ගේඳෂළත්, පඳළග, කෆබිතිදගොල්ල, 
ඳලුගවහලෆල, ඳදවිය, ලෆලිකන්ද, 
ඇශෆර, පමෆදිිපගිිපය, මීගශකිවු, 
දවොරණළදත්ොට, ලුණුග, බඩල්කුඹුර, 
කලළන, නිවිතිග 

සාංශ 1 බෆගින් 

04.  පුේගයන් ප
ලියළඳදිාංචි පකිරීදේ ප
දදඳළමේත්දේන්තුල 

දේල් පවීදීය, දමොරටුල, මතුරට, 
මශකුඹුක්කඩල, පුත්ත්ම, 
දන්දකොටුල,ලනළත්විල්ලුල, 
ගදන්බිදුනුලෆල, දශොදරොේඳත්ළන, 
මශවිච්චිය, මෆදලච්චිය, ඳදවිය, 
ත්ළල, දිඹුළග, ලෆලිකන්ද, 

සාංශ 1 බෆගින් 

 

ඳදවිශ්රීපුර, පදගෝමරන්කඩල සාංශ පප පදදමෂ 1 බෆගින් 

 

දනෝමේවුඩ්, නිදණ්ඩළහින්න,ලෆලිඔය සාංශ පප පදදමෂ 2 පබෆඟින් 

 

දකොත්මදල් පබටහිර ප(තිවහඳදන්) දදමෂ 1 

05.  විශ්රළම පලෆටුප් ප
දදඳළමේත්දේන්තුල දිඹුළග, ලෆලිඔය සාංශ 1 බෆගින් 

06. බුේධිමය පදේඳෂ ප
කළමේයළය 

ප්රධළන පකළමේයළය 
(විදයළ පඋඳළධාධළරීන්) 

සාංශ 4 

07. නළගිපක පවාංලමේධන ප
ශළ පනිලළව ප
අමළත්යළාංය 

ලතු පනිලළව පඅාංය සාංශ 3 

08. වමුඳකළර පවාංලමේධන ප
දදඳළමේත්දේන්තුල 

ප්රධළන පකළමේයළය 
 

සාංශ 2 

09. දප් පකමේමළන්ත් ප
දදඳළමේත්දේන්තුල 

ප්රධළන පකළමේයළය 
(දප් පකමේමළන්ත් පක්දේත්රයට පඅදළ ප
උඳළධාධළරී) 

සාංශ 1 

 

 

 



02.  ඒ ප අනුල, ප ඉශත් ප පුරප්ඳළඩු ප වශළ ප අනුයුක්ත් ප වීමට ප කෆමෆත්ත් ප ඳෂ ප කරන ප ඒකළබේධ ප දවේලදේ ප

වාංලමේධන ප නිධළරීන් ප සීටී ප නේ ප වහථළනමළරු ප ඉල්ලීම ප ත්ම ප ආයත්න ප ප්රධළනියළදේ ප නිමේදේය ප වහිත්ල ප

CS/T/01 ආකෘතිය පමඟින් පඉදිිපඳත් ප පකෂ පයුතුය.ත්ලද, පඉශත් පපුරප්ඳළඩු පවශළ පඅනුයුක්ත් පවීමට පකෆමෆත්ත් ප

ඳෂ පකරන පඳෂළත් පරළජ්ය පදවේලළලන්ට පඅයත් පවාංලමේධන පනිධළරීන් පසටී පනේ පරළජ්ය පඳිපඳළන පච්රදල්  ප

03ප2021 පඅනුල පඒකළබේධ පදවේලය පයටදත් පවාංලමේධන පනිධළරී පදවේලදේ පත්නතුරක් පවශළ පවහථළන පමළරු ප

වීමට පප්රධළන පදල්කේදේ පනිමේදේය පවහිත්ල පඅයදුේඳත් පඉදිිපඳත් පකෂ පයුතු පබල පකළරුණිකල පදන්ලමි. ප 

 

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

දයොමු පකරන පදව පලෆඩිදුරටත් පදන්ලමි. 

විදුත් පත්ෆඳෆල් පලිපිනය - dcs4.pubad@gmail.com 

      
 
 

 

 

එවහ.ආදෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල් 
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