
රළජ්ය පඳිපඳළන, වහලදේ පකටයුතු, පඳෂළත් පවබළ පශළ පඳෂළත් පඳළන පඅභළත්යළාංය 
ப ொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள் , மொகொண சப கள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அபமசச்ு 
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
 

 

 

ඒකළඵේධ පදවේලළ පඅාංය                           இபண்த சசபவகள் பிரிவு           COMBINED SERVICES 

DIVISION  
 

නිදශවහ පචතුරශ්රය, දකොෂඔ ප07, ශ්රී පාංකළල.          சுதநத்ிச ்சதுகக்், ககொழு்பு 07,  இலங்கக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්න                                 සෆක්වහ ඊ-දේල් දලබ් පඅඩවිය ප  
கதொகலபபசி:(94) 011- 2694560 கதொகலநகல்:(94) 011- 2692254 மின்னஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இகைதத்ள்: www.pubad.gov.lk 

Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
සියලුභ පඅභළත්යළාං පදල්කේල්  

දදඳළර්ත්දේ තු පප්රධළීන  

දිවහත්රික් පදල්කේල්   

ප්රළදේය ය පදල්කේල්  පදලත්  

 

අමළත්ළාං වලබ් අඩවිය වශ විද්යුත් ත්ෆඳ භළවිත්ය තුලින් ඒකළබද්ධ වවේලළල නිධළරීන්වේ 

කටයුතු කළර්යක්ම කිරීම ශළ ශෆකිත්ළක් දුරට මුද්රිත් ලිපිවේඛණ භළවිත්ය අලම කිරීම 

ඒකළඵේධ පදවේලළල  7කට අයත් නිධළරී  140,000 පඳභණ ප්රභළණයක් වශළ දවේලළ වෆඳයීදේදී සිදු විය 

ශෆකි ප්රභළදය  අලභ කිරීභට වශ ලඩළ කළර්යක්භ ප දවේලළලක් වෆඳයීභට ඇත්ෆේ ආයත්නික කටයුතු ප

භළර්ගගත්ල ප(online) ඵළ දීභට  ඒකළඵේධ පදවේලළ අාංය කටයුතු කර ඇත්. 

 

02. ඳලතින ත්ත්ත්ලය  යටදත් වුලද පසීමිත් වේඳත් පඅරපිිපභෆවහදභ  පබළවිත්ළ පකිරීදේ පඅරමුණි  පඳශත් 

ක්රදභපඳළය ද දයොදළ ගෆීනදභ  ත්ලදුරටත් ඵළ දදන දවේලළල  කළර්යක්භ ක ශෆකි ඵල නිරීක්ණය 

ලන ඵෆවි  ඳශත් පක්ණු පපිළිඵල පඅදළෂ පනිධළරී  පදෆනුලත් පකරන පදභ  පකළ්ණිකල පඉල්මි. 

 

03.    ඒ අනුල ඒකළඵේධ පදවේලළ පඅාංය පදලත් පෆදඵන පඳශත් පඉල්ලීේලට පඅදළෂල පතීරණ පගෆීනභට පඅලය ප

ලන පදත්ොරතු්ල පඅඩුඳළඩු පකෆවීේ, ප2022.09.15 පදින පසිට පමුද්රිත් පලිපි පබළවිත්දය  පසිදු පදනොකරන පඅත්ර පඑදින ප

සිට ප අඩුඳළඩු ප කෆවීේ ප වභ ප වදුදළ දිනයකදීභ ප දභභ ප අභළත්යළාංයීය ප දලබ් ප අඩවිදම ප ඳභණක් ප ඳෂ ප කිරීභට ප

කටයුතු පසිදු පකරනු පෆදබ්. පඑභ පඅඩුඳළඩු පකෆවීේ පදල්ඛන https://bit.ly/cmblist-s දිගුල ප(link) පඔවහදවේ පපිවිව ප

අදළ පදවේලළ පඅනුල පඳරීක්ළ පකෂ පශෆක. ප(එභ පදිගුදේ පQR දක්ත්ය පලිපිය පඅලවළනදම පදක්ලළ පඇත්.) 

 

I. දවේලය පවහථිර පකිරීේ 

II. දශ්රේණිගත් පඋවවහ පකිරීේ 

III. විදේ පනිලළඩු පඉල්ලීේ 

IV. කළර්යක්භත්ළ පකඩඉේ පවශන පඉල්ලීේ 

V. විශ්රළභ පගෆ වීේ 

VI. මුදළශෆරීේ, ඉල්ළ අවහවීේ ප 

VII. බළණ්ඩළගළර පචක්රදල්ඛ ප344 පඅනුල පනභ පදලනවහ පකිරීේ 

VIII. ලෆඩ පඵෆලීේ/රළජ්කළරී පඉටු පකිරීේ පවශළ පඅනුභෆතිය පඵළ පදීේ පවශ පදභභ පඅාංය පදලත් පෆදඵන පඅදනකුත් ප

ඉල්ලීේ ප 

 

04. දලබ් පඅඩවිදම පඳෂ පකරනු පඵන පඅඩුඳළඩු පවශළ පපිළිතු් පඑවීභට පලියළඳදිාංචි පදශප පවළභළනය පත්ෆඳ ප

ඳභණක් ප පබළවිත්ළ පකරන දවත් පඑහි පපිටඳත් පනෆලත්ත් පනිධළිපයළ පවභඟ පදශප පත්ෆඳද  පඑවීදභ  පලෂකින ප

දවත් පලෆඩිදුරටත් ද ලළ සිටිමි. ත්ලද පිළිතු් පඑවීදේදී ප“ඒකළඵේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල්” පදලත් පඑභ ප

භදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எனது இல  உது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

කළ.දවේ.දවේ./V16/ ආ.ක.කළ.කි.  2022.09.15 



ලිපි පදයොමු පකරන පදවත් පලියුේ පකලරදම පලේ පඳව පඉශලි  පනිධළිපයළ පඅයත් පදවේලළල පවශ පඅදළ පක්ණ 

(උදළ: කෂභනළකරණ පදවේලළ පනිධළිප පදවේලදම පනිධරයකුදේ පවහථිර පකිරීභකදී පනේ පක.වවේ.නි.වවේ. - වහථිර 

කිරීම් ප දව ශළ කළර්යළ දවේලක දවේලදම නිධරයකුදේ වහථළන භළරැලකදී නේ කළ.වවේ.වවේ - වහථළන 

මළරු දව) ඳෆශෆදිලිල පවශ  පකිරීභ පතුලි  පඅනලය ප පප්රභළදය  පලක්ලළ පගත් පශෆකි පඵලත් පද ලමි. 

 

05. එදභ භ පඔඵ පඅභළත්යළාංය/ පදදඳළර්ත්දේ තුල/ පආයත්නය පදලත් පඉදිිපදම පදී පදයොමු පකරන පඇත්ෆේ ප

ලිපි පවිදුත් පත්ෆඳ පභන්  පඳභණක් පදයොමු පකිරීභට පනියමිත් පඵෆවි  පඒ පවශළ පඔඵ පදවේලළ පවහථළනදම පබළවිත්ළ ප

කරනු පඵන පලාංගු පවිදුත් පත්ෆඳෆල් පලිපිනය පනිලෆරදිල පවශ  පකර පමීෂඟ පඉල්ලීභ පවභග පදයොමු පකරන පදව ප

ලෆඩිදුරටත් පද ලමි. 

 

06. ත්ලද ප දභභ ප අාංය ප දලත් පදදනිකල ප ෆදඵන ප ලිපි ප පිටඳත් ප අතුිප  ප දඵොදශප ප ප්රභළණයක් ප නෆලත් ප

නෆලත්ත් පදයොමු පලන පඵල පශළ පඅත්යලය පදනොලන පඵල පනිරීක්ණය පවී පඇත්. පඑඵෆවි  පඳශත් පක්ණු පපිළිඵල ප

දයොමු ප කරන ප ලිපි ප පිටඳත් ප ත්ළලකළලිකල ප ඒකළඵේධ ප දවේලළ ප අාංය ප දලත් ප දයොමු ප දනොකරන ප දවද ප

කළ්ණිකල පද ලමි. ප 

 

I. පදවේලය පවහථිර පකිරීේ, පදශ්රේණිගත් පඋවවහ පකිරීේ පපිළිඵ පලිපි පද පඵලට පශළ පඑභ පලිපි පඅදළෂ පනිධළිපයළ පදලත් ප

දයොමු පකෂ පඵලට පඒකළඵේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල් පදෆනුලත් පකිරීභ පපිණිව පඑලන පලිපි පපිටඳත් ප 
 

II. පබළළ ප දිිප ප දීභනළ ප දගවීේ, පඳිපගණක පපුහුණු පදීභනළ ප ප්රතිපර්ණය පකිරීේ පයනළදිය පනිධරයළට ප දෆ වීදේ ප

ලිපිල පපිටඳත් ප 
 

III. පලෆටුප් පලර්ධක පශළ පලෆටුප් පඳිපලර්ත්න පලිපිල පපිටඳත් ප 
 

IV. පලෆඩ ප ඵෆලීේ, ප විදේ ප නිලළඩු ප ශළ ප විශ්රළභ ප ගෆ වීේ ප වශළ ප ඒකළඵේධ ප දවේලළ ප අධයක් ප ජ්නරළල්දේ ප

අනුභෆතිය පෆබීදභ  පඳසු ප පඒ පපිළිඵ පදදඳළර්ත්දේ තු පප්රධළීන  පවිසි  පනිධළිපයළට පදෆනුේ පදීදේ පලිපිදම ප

පිටඳත් ප 
 

V. පකෂභනළකරණ පදවේලළ පනිධළිප පදවේලදම ප I  පදශ්රේණිදම පනිධළරී  පකළර්යක්භත්ළ පකඩඉදභ  පනිදශවහ ප

කිරීදේ ප දින ප 10 ප ඳළඨභළළල පවේපර්ණ පකෂ පඵල ප දෆනුේ ප දීදභ  පඳසු පඒ පවේඵ ධල පනෆලත් පඑලන පලිපි ප

පිටඳත් ප ප 
 

VI. පප්රසුත් පනිලළඩු පඅලව  පකිරීදභ  පඳසු පදවේලයට පලළර්ත්ළ පකෂ පඵලට පද ලන පලිපි පපිටඳත් 
 

VII. පශදිසි පඅනතු් පල දි පවේඵ ධ පසියලු පලිපි 

 

07.  අබය ත්ර ප වහථළන ප භළ්  ප ශළ ත්ළලකළලික ප අනුයුක්ත් ප කිරීේල ලිපි ප පිටඳත්ද  ප වහථළන ප භළ් ප ශළ ප

මුදළශෆරීේ ප වශළ ප ඒකළඵේධ ප දවේලළ ප අධයක් ප ජ්නරළල්දේ ප අනුභෆතිය ප ෆබීදභ  ප ඳසු පආයත්න ප භන්  ප සිදු ප

කරනු පඵන පමුදළශෆරීේලට පඅදළෂ පලිපි පපිටඳත් පදඳර පඳිපදිභ පඒකළඵේධ පදවේලළ පඅාංය පදලත් පඑවිය පයුතු පඵලද ප

ද ලමි. 

 

08.  පනිධළරී  ප විසි  ප ඵළග නළ ප නිලළඩු ප (ප්රසුත් ප නිලළඩු, ප ඉකුත් ප නිලළඩු, ප ශදිසි ප අනතු් ප නිලළඩු ප ශළ ප

අදනකුත් පසියලු පනිලළඩු ප) පපිළිඵ පලළර්ත්ළ, පරළජ්ය පබළළ පප්රවීණත්ළ පඅලයත්ළලය පවේපුර්ණ පකෂ පඵලට/නිදශවහ ප

කෂ පඵලට පනිධළිපයළට ප ද ලන පද පලිපි පපිටඳත් පශළ පකළර්යක්භත්ළ පකඩඉේ පවිබළග පප්රතිප පනිධළිපයළට ප

ද ලන පද පලිපි පපිටඳත් පයනළදිය පඳත්වීේ පවහථීර පකීිපදේදී, පඋවවහ පවීේ පඵළදීදේදී පඅදනකුත් පදල්ඛන පවභඟ ප

දශප ප විදේ ප උඳදදවහ ප ඵළ ප ගෆීනදේදී ප ඳභණක් ප දයොමු ප කරන ප දවත් ද ලමි. අත්යලය ප ලිපි ප පිටඳත් ප

දයොමුකිරීදේදී ශෆකිත්ළක් ප ේවිත්ල ප ඳෆති ප (both sides) දව ප මුද්රණය පකර ප එවීභට පකටයුතු පකරන ප දවත් ප

ලෆඩිදුරටත් පද ලමි. 

 



09.  පදභභ පඅාංය පදලත් පදයොමු පකරන පද පලිපි පපිළිඵ පසියලු පවිභසීේ පවශළ පඇමුණුභ ප01හි දක්ලළ ඇති ප

විදුත් පත්ෆඳෆල් පලිපිනය  පබළවිත්ළ පකරන පදවද  පසෆක්වහ පබළවිත්ය පශෆකිත්ළක් පඅලභ පකරන පදභ ද පඉල්මි. 

 

10. වාංලර්ධන ප නිධළරී ප දවේලය ප වශළ ප නිකුත් ප කර ප ඇති ප භළදේ ප අාංක ප CS/DOS/Policy/දඳොදු, ප

CS/DOS/Policy/දඳොදු/01 ප ශළ ප 2022.06.16 ප , ප 2022.06.20 ප දිනෆති ලිපි භන්  නිකුත් කර ඇති උඳදදවහ 

එදසි භ ක්රියළත්භක පකරන පදභ ද පද ලමි. ප 

 

11. වේඳත් පඅරපිිපභෆවහදභ  පබළවිත්ළ පකිරීදේ පඅරමුණි  පක්රියළත්භක පකරන පදභභ පලෆඩපිළිදල පවශළ ප

ඔඵදේ පවශදයපගය පකළ්ණිකල පඅදප්ක්ළ පකරමි. 

 

 

 

එවහ. ප පආදපකඵණ්ඩළර 

ඒකළඵේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල් 

 

දුරකථන ප: 0112-694560 

 

 

(අඩුඳළඩු පකෆවීේ පදල්ඛන පඇතුත් පදලබ් පපිටුලට පපිවිසීදේ පදිගුදේ ප(link) පQR දක්ත්ය) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ඇමුණුම 1 

නම ත්නතුර ඊවම්ේ ලිපිනය 

බී.එ . පලියනදේ පමිය 
ඒකළඵේධ පදවේලළ පඅධයක් පI ප(කෂභනළකරණ ප

දවේලළ පනිධළරී පදවේලය) 
dcs1.pubad@gmail.com 

ඒ.එේ.එ .අභරසිාංශ පභයළ 

ඒකළඵේධ පදවේලළ පඅධයක් පII (විනය, පඵලළ ප

ගෆීනේ පශළ පවිබළග, උඳළධිධළරී පඅබයළවළී ප

ඵලළ පගෆීනේ පවශ පදත්ොරතු් ප පශළ පව නිදේදන ප

ත්ළක්ණ පදවේලය) 

dcs2.pubad@gmail.com 

ඒ.එේ.එ .අභරසිාංශ පභයළ ප 

(රළජ්කළිප පආලරණ) 

ඒකළඵේධ පදවේලළ පඅධයක්  පIII ප ප(රජ්දම පබළළ ප

ඳිපලර්ත්ක පදවේලය ප, ශ්රී පාංකළ ප

පුවහත්කළයළධිඳති පදවේලය ප, ඒකළඵේධ පිපයදු් ප

දවේලය ශළ පකළර්යළ පදවේලක පදවේලළල) 

dcs3.pubad@gmail.com 

එල්.ඩී.වී.තිකරත්න පභයළ 
ඒකළඵේධ පදවේලළ පඅධයක් පIV (වාංලර්ධන ප

නිධළරී පදවේලය) 
dcs4.pubad@gmail.com 

 
කෂමනළකරණ වවේලළ නිධළරී වවේලය 

යු.එේ.එවහ.එවහ.භධුාංක පභයළ 

ඒකළඵේධ පදවේලළ පවශකළර පඅධයක්  ප

(කෂභනළකරණ පදවේලළ පනිධළරී පදවේලය ප- පI 

දශ්රේණිය) 

adcs1.pubad@gmail.com 

අයි.ගප්ඳත්ති පමිය 

ඒකළඵේධ පදවේලළ පවශකළර පඅධයක්  ප

(කෂභනළකරණ පදවේලළ පනිධළරී පදවේලය ප- ප

IIදශ්රේණිය) 

 

adcs2.pubad@gmail.com 

එේ.එ .එච්.පීිපවහ පමිය 

ඒකළඵේධ පදවේලළ පවශකළර පඅධයක්  ප

(කෂභනළකරණ පදවේලළ පනිධළරී පදවේලය ප- පIII 

දශ්රේණිය) 

adcs3.pubad@gmail.com 

දක්.එේ.දක්.දක් පකුතුාංග පමිය 

ඒකළඵේධ පදවේලළ පනිදයපජ්ය පඅධයක් ප  ප

(කෂභනළකරණ පදවේලළ පනිධළරී පදවේලදම ප

වහථළන පභළ් ශළ පකෂභනළකරණ පදවේලළ ප

නිධළරී පදවේලය ප- අධිදශ්රේණිය ප) 

ddcs4.pubad@gmail.com 

 

 

 

රජවේ භළළ ඳරිලර්ත්ක වවේලය, ශ්රී ාංකළ රජවේ ස්වහත්කළයළපතඳ ස වවේලය.  ශ්රී ාංකළ වත්තරතුරු ශළ වන්නිවනද්යන ත්ළක්ණ වවේලය 

. ඒකළබද්ධ රියෆදුරු වවේලය. කළර්යළ වවේලක වවේලය 

පී.එභළලිනි පමිය 
ඒකළඵේධ පදවේලළ පවශකළර පඅධයක්  ප(කළර්යළ ප

දවේලක පදවේලය) 
adcs5.pubad@gmail.com 

එවහ.ඩබ්.සී.එච්. ප්ල පුර පමිය 
ඒකළඵේධ පදවේලළ පවශකළර පඅධයක් ප ප(රජ්දම පබළළ ප

ඳිපලර්ත්ක පදවේලය, පශ්රී පාංකළ පරජ්දම ප
adcs6.pubad@gmail.com 

 

mailto:dcs4.pubad@gmail.com
mailto:ddcs4.pubad@gmail.com
https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=144&lang=si
https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=141&lang=si
https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=146&lang=si
https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=147&lang=si


පුවහත්කළයළධිඳති පදවේලය, පඒකළඵේධ පිපයෆදු් ප

දවේලය) 

දක්.එේ.එ  පදිල්ශළිප පමිය 
ඒකළඵේධ පදවේලළ පවශකළර පඅධයක් ප(දත්ොරතු් ප පශළ ප

ව නිදේදන පත්ළක්ණ පදවේලය) 
adcs7.pubad@gmail.com 

 
වාංලර්ධන නිධළරී වවේලය 

යු.එේ.එවහ.එවහ.භධුාංක පභයළ ඒකළඵේධ පදවේලළ පවශකළර පඅධයක් ප(වහථළන පභළ්වීේ) adcsdos1.pubad@gmail.com 

එේ.දක්.ඊ.එවහ.දක් පජ්යලර්ධන පමිය 

ඒකළඵේධ පදවේලළ පනිදයපජ්ය පඅධයක් ප(මුදළ පශෆරීේ, ප

විදේ පනිලළඩු, පනේ පදලනවහ පකිරීේ, පලෆඩ පඵෆලීේ පශළ ප

දලනත් පආයත්නික පගෆටළු) 

adcsdos2.pubad@gmail.com 

එවහ. පශිසහකළ මිය 
ඒකළඵේධ පදවේලළ පවශකළර පඅධයක් ප පදවේලය පවහථිර ප

කිරීේ(  ප) 
adcsdos4.pubad@gmail.com 

පී.දක්.ඳත්දබ්ිපය පදභය 
ඒකළඵේධ පදවේලළ පනිදයපජ්ය පඅධයක් ප(අ ත්ර්ග්රශණ, ප

විශ්රළභ පගෆ වීේ, පප්රතිඳත්ති පකටයුතු) 

adcsdos5.pubad@gmail.com 

 

ජී.එච්.එච් පගභදේ පදභය ඒකළඵේධ පදවේලළ පවශකළර පඅධයක් ප ප(උවවහ පකිරීේ) 

 

 

adcsdos6.pubad@gmail.com 

 

බලළගෆසම් වශ විභළග 

 

 

ඩබ්.ඩබ්.එල්.එල්.ටී.විදේවික්රභ පභයළ ඒකළඵේධ පදවේලළ පවශකළර පඅධයක් ප

(ඵලළගෆීනේ පවශ පවිබළග ළඛළල) 

 

adcs.rec.pubad@gmail.com 

 

 

 

විනය 

දක්.එේ.එ  පදිල්ශළිප පමිය ඒකළඵේධ පදවේලළ පවශකළර පඅධයක් ප ප ප ( විනය 

ළඛළල) 
adcs.disc.pubad@gmail.com 

 

mailto:adcsdos5.pubad@gmail.com
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