
  

 
 

 

 

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

සදඳළර්ත්සේ තු ප්රධළීන  

ආයත්න ප්රධළීන  
 

වාංලර්ධන නිධළරි සවේලසේ පුරප්ඳළඩු ත්නතුරු පිළිබ සත්ොරතුරු රැවහ කිරීම 

 

ඔබ ආයත්නසේ 2020.10.15 ලන දිනට ඳලත්නළ වාංලර්ධන නිධළරි සවේලයට අයත් ත්නතුරු ල පුරප්ඳළඩු වාංඛ්යළල 

(උඳළධිය  වශ භළළ මළධයය ඇතුුල) සේ වමඟ අමුණළ ඇති ආකෘතිය අනුල 2020.11.09 ලන දිනට සඳර මළ සලත් 

එලන සම  ඉත්ළ කළරුණිකල ද ලමි. 
 

02. ත්ලද සේ ලනවිට කෂමනළකරණ සවේලළ සදඳළර්ත්සේ තුසේ අනුමෆතිය වශළ යලළ ඇති නමුත් සේ දක්ලළ 

අනුමෆතිය හිමි වී සනොමෆති ත්නතුරු පිළිබල විවහත්ර ද වාංලර්ධන නිධළරි සවේලයට අ ත්ර්ග්රශණය වීමට මනළඳය ඳෂ 

කරන ද නමුත් සමසත්ක් වාංලර්ධන නිධළරි සවේලයට අ ත්ර්ග්රශණය වී සනොමෆති  නිධළරී  වාංඛ්යළල ද  එම 

ආකෘතිය අනුල පුරලළ එලන සම  කළරුණිකල ඔබ සලත් ද ලමි . 
 

03. සමහිදි ප්රධළන කළර්යළය, දිවහත්රික්, ප්රළසද්යය සශෝ උඳ කළර්යළය යටසත් අනුමත් ත්නතුරු ශළ පුරප්ඳළඩු වාංඛ්යළල 

ශළ අනුමත් කිරීමට සයෝජිත් ත්නතුරු වාංඛ්යළල සලන සලනම වශ  කෂ තුතුසේ(ඇමුණුම 01 උදළශරණ 01). ඔබ 

අමළත්යළය, සදඳළර්ත්සේ තුල යටසත් දිවහත්රික් සල්කේ කළර්යළලට සශෝ ප්රළසද්යය සල්කේ කළර්යළලට 

අනුතුක්ත්ල වාංලර්ධන නිධළරී  සවේලය කරයි නේ ඒ ඒ දිවහත්රික්කසේ නම වශ  කර ඉශත් සත්ොරතුරු ඉදිරිඳත් කෂ 

තුතුය (ඇමුණුම 01 උදළශරණ 02 වශ 03). 
 

04. වේපර්ණ කරන ද ආකෘතිසයහි මෘදු පිටඳත්ක් (Microsoft Excel) adcs4-dos@pubad.gov.lk යන විදුත් 

ලිපිනය සලත් සයොමු කරන සම ද, පුරප්ඳළඩු පිළිබල සත්ොරතුරු 10.250.1.112/misco වබෆඳිය (ඔබ ආයත්නය 

මඟි  අ ත්ර්ජ්ළයට පිවිසීමට භළවිත්ළ කරනු බ ස   LGN wifi ජ්ළය නේ) සශෝ 43.224.125.68/misco 

වබෆඳියද (ඔබ ආයත්නය මඟි  අ ත්ර්ජ්ළයට පිවිසීමට භළවිත්ළ කරනු බ ස   සලනත් ජ්ළයක්  නේ) භළවිත්ළ 

සකොට මළර්ගගත් ක්රමය ඔවහසවේ යළලත්කළලීන කරන සම ද කළරුණිකල ඉල්මි. 

 

05.දෆනට ඳලතින වාංලර්ධන ඉක්ක වපුරළ ගෆීනම වශළ නල වාංලර්ධන නිධළරී අලයත්ළලය (දෆනට කෂමනළකරණ 

සවේලළ සදඳළර්ත්සේ තුසේ අනුමෆතිය වශළ ඉදිරිඳත් කර සනොමෆති) පිළිබ සත්ොරතුරු ඇමුණුම 02 හි ආකෘතිය ඳරිදි 

වේපර්ණ කර එලන සම  ලෆඩි දුරටත් ඉල්ළ සිටිමි. 
 

06. නියමිත් දිනට සමම සත්ොරතුරු ඉදිරිඳත් සනොකරන ආයත්න ල වාංලර්ධන නිධළරී පුරප්ඳළඩු සනොමෆති සව 

වකළ කටතුතු කිරීමට සිදුලන බල වකනු මෆනවි. 

 

 

එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල් 

 

පිටඳත් 

1. අධයක් ජ්නරළල්, කෂමනළකරණ සවේලළ සදඳළර්ත්සේ තුල - දෆ.ග.ව 
 

 
ලෆඩිදුර සත්ොරතුරු වශළ -  ආර්.පී.සක්.එ  අගල් මයළ (ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක්) ,  දු.අ 0112678027 

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