
රළජ්ය පඳිපඳළන, වහලදේ 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 ிரிவு           COMBINED SERVICES DIVISION  
 

නිදශවහ පචතුරශ්රය, දකොෂඔ ප07, ශ්රී පාංකළල.          சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொழும்பு 07,  இலங்பக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්න                                 සෆක්වහ ඊ-දේල් දලබ් පඅඩවිය ප  
பதொபலசசி:(94) 011- 2694560 பதொபலகல்:(94) 011- 2692254 நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இபணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk 

Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සියළුම පආයත්න පප්රධළීන්දේ පදෆනගෆීනම පවශළ 

 

කෂමනළකරණ ප දවේලළ ප නිධළරී ප දවේලදේ ප නිධරය් ප ආගමන ප ශළ ප විගමන ප දදඳළර්ත්දේ්තුල ප දලත් ප

ත්ලකළලිකල පඅනුයුක්ත් පකිරීම 

 

ආගමන ප ශළ ප විගමන ප දදඳළර්ත්දේ්තුදේ ප දකොෂඹ ප කළර්යළය ප දලත් ප ඳෆමිදණන පදදනික ප දවේලළළභී්දේ ප

ප්රමළණය පහශෂ පයළම පදශේතුදල් පඳලිනන පත්ත්ලයට පවළර්කකල පමුුණණ පීමමට පමම පදදඳළර්ත්දේ්තුදේ පදවේලදේ ප

නියුතු පකළර්ය පමණ්ඩයට පඅමත්රල පකෂමනළකරණ පදවේලළ පනිධළරී පදවේලදේ පනිධරය් පත්ළලකළලික ඳදනම ප

මත් ප මළව ප තුනක ප කළයක් ප වශළ ප අනුයුක්ත් ප කර ප දදන ප දව ප ආගමන ප ශළ ප විගමන ප ඳළක ප ජ්නරළල් ප විසි් ප

හල්ලීමක් පහදිිපඳත් පකර පඇත්. 

 

02.    ඒ පඅනුල පඔබ පකළර්යළදේ පදවේලදේ පනියුතු, පබත්ත්රමුල් පආගමන පශළ පවිගමන පදදඳළර්ත්දේ්තුදේ පප්රධළන ප

කළර්යළයට පකිදෝමීටර් ප10 පඳමණ පදුිප් පඳදිාංචි, පආගමන පශළ පවිගමන පදදඳළර්ත්දේ්තුලට පමළව ප03 පකළයක් ප

වශළ පත්ළලකළලිකල පඅනුයුක්ත්ල පදිලළ පශළ පරළත්රී පදවේලළ පමුර පරමයට පදවේලය පකිරීමට පකෆමෆත්ත් පඳෂ පකෂමනළකරණ ප

දවේලළ ප නිධළරී ප දවේලදේ ප නිධරය්දේ ප හල්ලීේ ප ශළ ප ඒ ප පිළිබ ප ඔබදේ ප නිර්දේ ප ඳශත් ප වශ් ප ඊ ප ත්ෆඳෆල් ප

ලිපිනය් පදලත් ප2022.07.11 පදිනට පදඳර පදයොමු පකරන පදම් පකළරුණිකල පද්ලළ පසිටින පඅත්ර පහල්ලීේ පෆබීදේ ප

අනුපිළිදල පඅනුල පඅනුයුක්ත් පකිරීේ පසිදුකරන පබල පද පලෆඩිදුරටත් පද්ලළ පසිටිමි. 

 

dgcs.pubad@gmail.com 

dcs1.pubad@gmail.com 

ddcs4.pubad@gmail.com 

 

03.    කඩිනේ පඅලයත්ළලයක් පදවේ පවකළ පදේ පවේබ්ධදය් පප්රමුතත්ළල පබළීම පකටයුතු පකර්ද් පනේ පමෆනවි. 

 

 
 

මවහ. පආදෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල් 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

COM/TRANS/VI-25  2022.07.06 


