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

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ාංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

රළජ්ය සවේ ලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන

දුරකත්න
கதாவலசசி:(94)

07,

සෆක්වහ
கதாவலகல்:(94)

011- 2694560

Telephone

011- 2692254

Fax

මසේ අාංකය
எது இல

PS/GT/2021-I

My No

COMBINED SERVICES DIVISION

இலங்வக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අාංකය

දිනය

உநது இல

திகதி:

Your No

Date

2021.08.11

රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරීන් රැකියළගත් කිරීසේ ලෆඩවටශන - 2020
මළර්ගගත් ක්රමයට සත්ොරතුු  බළ ගෆීම
ඉශත් ලෆඩවටශන යටසත් බලළගත් අභයළවළ උ උඳළධිධළරීන් සලතින් අත්යලය සත්ොරතුු  කෆවිමට තීරණය කර ඇත්.
ඒ වශළ ලන මළර්ගගත් මෘදුකළාංගයට 2021.08.13 දින සිට ඳශත් වබෆඳි (Link) මගින් ප්රසේ වී (Login) ඔබසේ සත්ොරතුු 
ඇතුත් කෂ යුතු සේ.
http://43.224.125.68:7000
http://43.224.125.68:7007
http://43.224.125.68:7006
http://43.224.125.68:7009
02. මූලික අදියසර්දී අභයළවළ උ නිධළන්න්ට ඉශත් වබෆඳියට ඇතුල් වී දත්ත් ඇතුෂත් කිරීමට ඳශසුකේ වඳයළ ඇති කළ
ඳරළවය ඇමණුම (01) මඟින් දෆක්සේ. අදළෂ දින තුෂ දී මළර්ගගත් මෘදුකළාංගයට ප්රසේවීමට සනොශෆකි ලන අභයළවළ උන්
වශළ නෆලත් දිනයක් බළ දීමට වෆකිය යුතු කළයක් ගත්ලනු ඇත්
03. රළජ්ය යයත්නල ුහුණණුල බන උඳළධිධළරී අභයළවළ උන් 60000 කට යවන්න පින්වකසේ සත්ොරතුු  වමග කටයුතු
කිරීසේ ඳශසුල වෆසවන ඳන්දි සමම කටයුත්ත් සිදුකරන බෆවින් වම අභයළවළ උ උඳළධිධළන්සයටට ම සිය සත්ොරතුු 
ඇතුෂත් කිරීම සිදුකෂ යුතු සේ.
ඳන්ශීක නළමය (Username), මුර ඳදය (Password)


ඔබ සමම ුහුණණුල වශළ අයදුේ කරන ද අලවහථළසේ දී ඔබ විසින් බළ දුන් ජ්ළතික ශෆඳුනුේඳත් අාංකය
ඳන්ශීක නළමය සේ.
උදළ: 791234567V සශෝ 197912340567 ලසයන්



මුලින් REQ_ සව වශන් කර ඔබ සලත් දෆනටමත් රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන
අමළත්යළාංසේ සල්කේ විසින් නිටත් කර ඇති ඳත්වීේ ලිපිසේ වශන් ඳත්වීේ අාංකසේ අලවන් ඉක්කේ 03
ප්රථමසයන්ද, ඔබ විසින් ඉශත් ඳන්ශීක නළමය සව වශන් කර ජ්ළතික ශෆඳුනුේඳත් අාංකසේ අලවළන අාංක
03 සදලනුල ද ගත් විට ඔබසේ මුර ඳදය වසද්.
උදළ:- ඳත්වීේ අාංකය:
ජ්ළ.ශෆ.අාං :
මුර ඳදය:



COL-01-00210
791234567v
REQ_210567

අයදුේඳත් පිරවීසේ දී සිාංශ/සදමෂ අත්අටු  යතුු  ලියනය කිරීසේ දී Unicode Font භළවිත්ළ කරන්න

එවහ. යසෝකබණ්ඩළර
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

අත්/කසෂේ : සේ.සේ. රත්නසින්
සල්කේ
රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය

ඇමුණුම : 01

රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරීන් රැකියළගත් කිරීසේ ලෆඩවටශන - 2020
අනුගමනය කෂයුතු ක්රියළ පිළිසලත්
දත්ත් ඇතුෂත් කෂ ශෆකි අදළෂ
ඳත්වීම අාංක

අනු
අාංකය

නියමිත් දිනය

1

13 - අසගෝවහතු - 21

COL-01-00002 - COL-01-01207

2

14 - අසගෝවහතු - 21

COL-01-01208 - COL-01-02528

3

16 - අසගෝවහතු - 21

COL-01-02529 - COL-01-04034

4

17 - අසගෝවහතු - 21

COL-01-04035 - COL-01-04504
GAM-02-00001 - GAM-02-00642

5

18 - අසගෝවහතු - 21

GAM-02-00643 - GAM-02-01920

6

19 - අසගෝවහතු - 21

GAM-02-01921 - GAM-02-03191

7

20 - අසගෝවහතු - 21

GAM-02-03192 - GAM-02-04484

8

21 - අසගෝවහතු - 21

GAM-02-04486 - GAM-02-05819

වෆ.යු :01

නිසේදනසේ අාංක 02 යටසත් වශන් මළර්ගගත් මෘදුකළාංගයට ප්රසේ වී දත්ත් ඇතුෂත් කිරීසේ
වබෆඳි

(Links) භළවිත් කිරීසේ දී ඇමණුමහි වශන් දිනට නියමිත් ප්රමළණයට ඳමණක්

ඳශසුකේ වවළ ඇත්. දිනට නියමිත් මුල් අාංක 250 දක්ලළ ඳෂමු වබෆඳිය ද (Link), 251 – 500
දක්ලළ සදලන වබෆඳිය ද, 501 – 750 දක්ලළ සත්ලන වබෆඳිය වශ 751 – 1000 දක්ලළ සිේලන
වබෆඳිය ද සත්ෝරළ ගෆීසමන් ප්රසේ වීසේ අලහිරත්ළල අලම කරගත් ශෆකිය
02.

දත්ත් ඇතුෂත් කිරීම වශළ සවසු අභයළවළ උ නිධළන්න්ට ඉඩ වවනු බන
කළ සීමළල සමම අදියසර් ප්රගතිය වකළ බළ සනොඳමළල නිසේදනය කරනු ෆසබ්.

විමසීේ
අභයළවළ උ උඳළධිධළන් ළවළල

- 0112696068
- 0715253192

