
රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය 
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு  

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
 
 
 

 

 

 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය                           இவணந்த சசவைகள் ிாிவு           COMBINED SERVICES DIVISION  
 

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ාංකළල.          சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு 07,  இலங்வக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්න                                 සෆක්වහ ඊ-සේල් සලබ් අඩවිය   

கதாவலசசி:(94) 011- 2694560 கதாவலகல்:(94) 011- 2692254 நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk 

Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

සියලුම අමළත්යළාං සල්කේල්  

සියලුම සදඳළර්ත්සේ තු ප්රධළීන  

දිවහත්රික් සල්කේල්  

ප්රළසද්ය ය සල්කේල්  

 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංසේ වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසයහි නිධරය සේ සවේලළ ආශ්රිත් ගෆුලු  වශළ 

මළර්ගගත් ක්රමයු ිළිතතු් වෆඳීම 

 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංසේ වාංලර්ධන නිධළරී ළඛළසේ අළුත්ලෆඩියළ කුයුතු සිදු සකසරන බෆවි  2020 

සදවෆේබර් මව 14 ලන දින සිු 2020 සදවෆේබර් මව 31 ලන දින දක්ලළ වාංලර්ධන නිධළරී ළඛළසේ 

දුරකථන ත්ළලකළලිකල විව ධි කර ඇති අත්ර වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ නිධළරී සේ සවේලළ ආශ්රිත්ල 

ඳලතින ගෆුලු වේබ ධසය  මළර්ගගත්ක්රම ඔවහසවේ ිළිතතු් බළ ීමමු අසකක්ළ කරන බල කළ්ණිකල 

දෆනුේ සදමි. 

 

02. ඒ අනුල වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ නිධළරී සේ ආයත්නික ගෆුලු මළර්ගගත් ක්රමයු දදිිපඳත් 

කෂ ශෆකි අත්ර ඒ වදශළ LGN ඔවහසවේ අ ත්ර්ජ්ළය සලත් ිළවිසව ස  නේ http://10.250.1.112/csinq 

ඔවහසවේද, සලනත් අ ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ භළවිත් කර ස  නේ, http://43.224.125.68/csinq ඔවහසවේද, 

අදළ ගෆුලු සයොමු  කෂ ශෆකි බල කළ්ණිකල ද ලමි.  

 

03.  ඊු අමත්රල අදළ ගෆුලු වේබ ධල අදළ මළණ්ඩලික නිධළරී   ඇමුණුම 01 ඳිපදි විදුත් 

ත්ෆඳ ඔවහසවේද වේබ ධ කරගත් ශෆකි බල ලෆඩිදුරුත් ද ලමි. (ගෆුළු දදිිපඳත් කිරීසේීම වාංලර්ධන 

නිධළරී සේ CS/DOS අාංක ය වමඟ දදිිපඳත් කර න) 

 

04. ත්ලද සෆක්වහ ඳණිවුඩ 011-269 2254 සලත් සයොමු කරන සම ද කළ්ණිකල දල්මි. 

 

 
 

එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල් 

  

මසේ අාංකය  ඔසබ් අාංකය     දිනය  
எது இல உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

CS/DOS/Poilicy/සඳොදු  2020.12.14 

https://10.250.1.112/csinq
https://43.224.125.68/csinq


ඇමුණුම 01 

කාරණය නම තනතුර විදුත් ත තැලැ ල පිනනය 

 එ ල.ඩී.වී. තිකරත් තන මයා ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක්  dcs-iv@pubad.gov.lk 

ව්ථාන මාරු යූ.එම්.එව්.එව්. මධුංක මයා ඒකාබද්ධ සවේලා වශකාර අධයක් adcs3-dos@pubad.gov.lk 

මුදාශැරීම් ආර්.න.සක්.එන්.අග ල මයා ඒකාබද්ධ සවේලා වශකාර අධයක් adcs4-dos@pubad.gov.lk 

උවව ්කිරීම් දිනුා එන්.කරුණාතික මිය ඒකාබද්ධ සවේලා වශකාර අධයක් adcs5-dos@pubad.gov.lk 

ව්ථීර කිරීම් එව්. ශිෆ්කා මිය ඒකාබද්ධ සවේලා වශකාර අධයක් adcs2-dos@pubad.gov.lk 

අන්තර්ග්රශණ  පී.සක්. ලත් තසේරිය සමය ඒකාබද්ධ සවේලා වශකාර අධයක් adcs1-dos@pubad.gov.lk 

dcs-iv@pubad.gov.lk
adcs3-dos@pubad.gov.lk
adcs4-dos@pubad.gov.lk
adcs5-dos@pubad.gov.lk
adcs2-dos@pubad.gov.lk
adcs1-dos@pubad.gov.lk



