
රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වබළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අභළත්යළාංය 
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு  

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
 
 
 

 

 

 

ඒකළඵද්ධ 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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
සියප අභළත්යළාං / රළජ්ය අභළත්යළාං සල්කේලරු  

සදඳළර්ත්සේ තු ප්රධළීන  

දිවහත්රික් සල්කේලරු  

ප්රළසද්ය ය සල්කේලරු  

 

සකොවිඩ් 19 ලවාංගත් ත්ත්ලය යටසත් ඒකළඵද්ධ සවේලළ අාංසේ රළජ්කළරී  ඳලත්ලළසගන යළභ වේඵ ධල 

 

දෆනට රට මුහුණ සදමි  ඳලතින සකොවිඩ් 19 ලවාංගත් ත්ත්ලය තු ඒකළඵද්ධ සවේලළ අාංසේ නිධළරී  සරෝගී 

ත්ත්ලසය  සඳලීභ සශේතුසල  ඇත්ෆේ අාංය  ශදිසිසේ ලවළ දෆමීභට සිදු සේ. සභභ ත්ත්ලය යටසත් වළභළනය 

රළජ්කළරි කටයුතු සඳර ඳරිදිභ ඳලත්ලළසගන යළභට ඵළධළ ඳෆමිසණන ඵෆවි  සිදු කරන සියළු විභසීේ වශළ පිළිතුරු 

ඵළ දීසේ දුහකරත්ළලය  ඇතිසේ. 

 

02. එඵෆවි  නිධළරී ට සිදුලන අඳශසුත්ළලය  වකළ ඵළ ඒකළඵද්ධ සවේලළ අාංසය  සිදු කරන විභසීේ 

වශළ ඳශත් ඳරිදි කටයුතු කරන සව ද ලළ සිටිමි. 

 

අ. ඒකළඵද්ධ සවේලළ අාංසේ භළර්ගගත් විභසීේ (CS Inquiry)  
 

ඒකළඵද්ධ සවේලසේ සියළු නිධළරී  වශළ LGN ඔවහසවේ අ ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළග ස  නේ      

http://10.250.1.112/misco/ සලබ් ලිපිනසය ද සලනත් ජ්ළය  ඔවහසවේ අ ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළග ස  නේ 

http://43.224.125.38/misco/ ඔවහසවේද භළර්ගගත් ක්රභයට ඒකළඵද්ධ සවේලසේ සත්ොරතුරු ඳද්ධතියට ඇතුත් විය 

ශෆකි අත්ර එහි සභනුසලහි ඇති CS Inquiry ඔවහසවේ ත්භ විභසීේ එහි දර්කසේ  (Index)  දක්ලළ ඇති ඳරිදි අදළ අාං 

සලත් සයොමු ක ශෆක. 

 

ආ. ඊසේල් ඔවහසවේ විභසීේ සිදු කිරීභ 
 

ඳශත් දක්ලළ ඇති ඊසේල් ලිපිනය  ඔවහසවේද විභසුේ සයොමු ක ශෆක. සභභ විභසුේ සයොමු කිරීසේදී අදළ අාංය 

නිලෆරදිල සත්ෝරළ සයොමු කිරීභ තුලි  කඩිනමි  අදළ විභසුේ වශළ ක්රියළ භළර්ග ගෆීනභ ඳශසු ලන අත්ර, සවේලළ 

අලයත්ළලය සග  ඳරිඵළහිර විභසුේ සයොමු සනොකරන සවද නිධළරී  දෆනුලත් කිරිභ භෆනවි. 

 
03. අදළ විභසුේ සයොමු කිරීසේදී  CS Inquiry  ඔවහසවේ භළර්ගගත්ල  සයොමු කිරීභ ලඩළත් සුදුසු ඵල ද ලළ සිටින 

අත්ර, එසවේ ක සනොශෆකි නේ ඳභණක් ඉශත් දක්ලළ ඇති ඊසේල් ලිපිනය  සලත් ත්භ විභසුේ සයොමු කිරීභට 

නිධළරී  දෆනුලත් ක යුතු සේ. අදළ කළරණය ඳෆශෆදිලිල ඊසේල් ඳණිවුඩසේ Subject හි වශ  ක යුතු සේ. 

එසභ භ ඒ වශළ කිසියේ ඇමුණුභක් (Attachment)  සයොදළ ගෆීනභට නිධළරියළ අසේක්ළ කරයි නේ එය PDF  

ආකෘතියට ඉදිරිඳත් ක යුතු අත්ර පිටු කිහිඳයකි  වභ විත් සේ නේ එක් ආකෘතියකට (Merge) වළදළ ඊසේල් 

ඳණිවුඩසේ ඇතුත් කර න. එසභ භ ඊසේල් ඳණිවුඩය ඳශත් ආකෘතියට අනුල සයොමු ක යුතු සේ. 

 

       

 

 

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

 

COM/Trans/Gen  2021.08.19 

නිධළරියළ අයත් සවේලළල 

ලිපිසගොනු අාංකය සශෝ සවේලක අාංකය 

සවේලළ වහථළනය 

කළරණය 

වේඵ ධ කර ගත් ශෆකි දුරකථන අාංකය 



 

 

ත්නතුර ඊසේල් ලිපිනය 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල් dgcs.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ අධයක් I (කෂභනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය) dcs1.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ අධයක් II ( ශ්රී.ාං.සත්ො.ව.ත්ළ.සවේ,විනය,විබළග ශළ ඵලළගෆීනේ) dcs2.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ අධයක් III (රජ්සේ බළළ ඳරිලර්ත්ක සවේලය , ශ්රී ාංකළ 
පුවහත්කළයළධිඳති සවේලය , ඒකළඵද්ධ රියදුරු සවේලය ශළ කළර්යළ සවේලක සවේලළල) 

dcs3.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ අධයක් IV (වාංලර්ධන නිධළරී සවේලය) dcs4.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක්(කෂභනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය- I 

සශ්රේණිය) 
adcs1.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (කෂභනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය- II 

සශ්රේණිය) 
adcs2.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (කෂභනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය-

IIIසශ්රේණිය) 
adcs3.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ නිසයෝජ්ය අධයක්(IV ළඛළල - ක.සවේ.නි.සවේ. වහථළනභළරු ශළ 
අධිසශ්රේණිය) 

ddcs4.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් ( V ළඛළල - කළර්යළ සවේලක සවේලළල) adcs5.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (VI ළඛළල - රජ්සේ බළළ ඳරිලර්ත්ක සවේලය , ශ්රී 
ාංකළ පුවහත්කළයළධිඳති සවේලය , ඒකළඵද්ධ රියදුරු සවේලය) 

adcs6.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ නිසයෝජ්ය අධයක් (VII ළඛළල - ශ්රී.ාං.සත්ො.ව.ත්ළ.සවේ) ddcs7.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (වාංලර්ධන නිධළරි සවේලය-වහථළන භළරු) adcsdos1.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (වාංලර්ධන නිධළරි සවේලය-වහථිර කිරීේ) adcsdos2.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (වාංලර්ධන නිධළරි සවේලය-උවවහ කිරීේ) adcsdos3.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (වාංලර්ධන නිධළරි සවේලය- වහථිර කිරීේ) adcsdos4.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (වාංලර්ධන නිධළරි සවේලය-ප්රතිඳත්ති ශළ 
අ ත්ර්ග්රශණ) 

adcsdos5.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (ඵලළගෆීනේ වශ විබළග ළඛළල) adcs.rec.pubad@gmail.com 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (විනය ළඛළල) adcs.disc.pubad@gmail.com 

ඳරිඳළන නිධළරි (ඳළන ළඛළල) aocs.pubad@gmail.com 

 
 

04. ඔඵ ආයත්නසේ ඒකළඵද්ධ සවේලසේ නිධළරී  ඳශත් කරුණු වේඵ ධසය ද දෆනුලත් කිරීභ භෆනවි. 
 

i. 2021/08/06 දින ලළර්ෂික වහථළන භළරු චක්රසල්කය ප්රකළයට ඳත් කර ඇති ඵෆවි  වළභළනය ශළ සුශද වහථළන 
භළරු වේඵ ධසය  කටයුතු සිදු සනොකරන ඵල ශළ එලෆනි වහථළන භළරු වශළ ඒකළඵද්ධ සවේලළ අාංසය  

ඳරිඵළහිර ඳළර්ලය  විසි  සිදු කරනු ඵන ප්රචළරය  වශළ සනොැවලසටන සවද, එලෆනි ඳළර්ලය ට 
ත්භ සත්ොරතුරු ඵළ දීසභ  ලකින සව 

 

ii. ඒකළඵද්ධ සවේලළ අාංය වේඵ ධ කිරීභ වශළ ඉශත් ඳශසුකේ වඳයළ ඇත්සත්, අසීරුත්ළ භධයසේ වුලද 

කළර්යය  අඛණ්ඩල ඳලත්ලළසගන යළභට ලන ඵෆවි  ඒකළඵද්ධ සවේලළ අාංය සලත් වෘජුල ඳෆමිණ සිදු කරන 

විභසීේ ලලි  ලකින සව  

 

05. සභභ අසීරු කළය තු ඒකළඵද්ධ සවේලසේ කළර්යය  අඛණ්ඩල ඳලත්ලළසගන යළභ වශළ සභසත්ක් ඔඵ 

විසි  දක්ලන ද වශසයෝගයට වහතූතිල ත් ලන අත්ර, ඉශත් දක්ලළ ඇති උඳසදවහ අනුල කටයුතු කරන සභ   ඔඵ 
ආයත්නසේ නිධළරී  දෆනුලත් කරන සභ  කළරුණිකල ද ලළ සිටිමි. 
 

  
   

එවහ. ආසෝකඵණ්ඩළර 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්  


