රළජ්ය පඳිපඳළන, වහ ල දේ 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

නිදශවහ පචතුරශ්රය, දකොෂඔ ප07,ශ්රී පාංකළල.
දුරකත්න

சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொழும்பு

07,

සෆක්වහ

பதொபலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

பதொபலகல்:(94)

011- 2692254

Fax

මද  පඅාංකය
எது இல

My No

COMS/DO/Trans/Special
(Vacancies)

COMBINED SERVICES DIVISION

இலங்பக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-දේල්

දලබ් පඅඩවිය ප

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இபணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔදබ් පඅාංකය

දිනය

Your No

Date

உநது இல

ස ේවා අවශ්යතාාව තතා කාාද්ධ ස ේවස

திகதி:

වව්ධ

2022.09.01

නිල ාරීන් අනුයුක්තා කිරිත

ඳශත් ප වශන් ප අමළත්යළාංයන් ප යටදත් ප ඳල කන ප කළාලයළයන්ඒක ප ඒකළබේධ ප දවේලදං ප වාංලාලධන ප නිධළ් න් ප
වශළ පපුරප්ඳළඩු පඳලතී.
අතාතායාවශ් රාා්ධ ාල
01.

02.

03.

අධිකරණ, පබන්ධනළගළර පකටයුතු පශළ පආණ්ඩුක්රම පලයලවහා ළ ප
ප්ර කවාංවහකරණ පඅමළත්යළාංය
(I)
අතුරුදශන් පවු පත්ෆනෆත්ත්න් පපිළිබ පකළාලයළය ප
(ප්රධළන පකළාලයළය) ප ප ප ප ප ප ප ප
(II)
ශළනිපුරණය පවශළ පලන පකළාලයළය ප
(ප්රධළන පකළාලයළය) ප ප ප ප ප ප ප ප
(III) ජ්ළ කක පවමගිය පශළ පප්ර කවන්ධළනය පවශළ පලන ප
කළාලයළය(ප්රධළන පකළාලයළය)
 ප ප
අධයළඳන පඅමළත්යළාංය ප
(I)
විහලවිදයළ පප්ර කඳළදන පදකොමින් පවභළල
විදුලිබ පශළ පබක් ක පඅමළත්යළාංය
(I)
ශ්රී පාංකළ පිනිජ් පදත්ල් පවාංලාලධන පඅධිකළිපය

පුරප්පාඩු

50
(දමිෂ පභළළල පශෆසිරවිය පශෆකි)

02
(දමිෂ පභළළල පශෆසිරවිය පශෆකි)
02

02.
ඒ ප අනුල, ප ඉශත් ප පුරප්ඳළඩු ප වශළ ප අනුයුක්ත් ප වීමට ප කෆමෆත්ත් ප ඳ ප කරන ප ඒකළබේධ ප දවේලදං ප
වාංලාලධන පනිධළ් න් පසීටී පනේ පවහා ළනමළරු පඉල්ලීම පත්ම පආයත්න පප්රධළනියළද  පනිාලදේය පවඒකත්ල පCS/T/01
ආකෘ කය පමඟින් පකඩිනමින් පඅඳ පදලත් පඉදිිපඳත් පකරන පදමන් පදෆනුේ පදදමි.
03.
දේ පවේබන්ධ පදත්ොරතුරු පඳශත් පවිදුත් පත්ෆඳෆල් පලිපිනයට ප (E-mail) 2022.09.09 ප දිනට පදඳර පදයොමු ප
කරන පදව පලෆඩිදුරටත් පදන්ලමි.
විදුත් පත්ෆඳෆල් පලිපිනය - dcs4.pubad@gmail.com

එවහ.ආදෝකබණ්ඩළර
ඒකළබේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල්

