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ඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංය                           இபணந்த சசபவகள் ிொிவு           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 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

සංවර්ධන නිලධාරී සසේවසේ නිම සනොවු ආයතනික කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කිරීම 

සම්බන්ධවයි  

 

ඒකළබේධ පදවේලයට පඅයත් පවාංලර්ධන පනිධළරීන් ප82,000 පකට පඅධික පප්රමළයයක් පලර්ත්මළනදේ පදවේලදේ ප

නිරත් පවී පසිටින පඅත්ර එම පනිධළරීන්දේ පවිවිධ පආයත්නික පකටයුතු පවශළ ඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංය පදලත් ප

දිනකට පඉත්ළ පවිළ පලිපි පප්රමළයයක් පදයොු  පද.  පඑම පලිපි පක්රියළ පරීරීදේ ප  පලිපි පදල්ඛනල පඳලතින පඅඩුඳළඩු ප

පිළිබ පදෆනුලත් පරීරීම පවේබන්ධදයන් පසියලුම පආයත්න පප්රධළීනන් පදලත් පදයොු  පකරන පද පමදේ පවමළාංක ප

ශළ ප2021.09.17 පදිනෆති පලිපිය පදමම පඅමත්යළාංදේ පදලබ් පඅඩවිදේ පඳෂ පකර පඇත්  ප 

 

02  නු ත් පදකොවිඩ් පලවාංගත් පත්ත්ත්ලය පශළ ප රදටහි පඳලතින පත්ත්ත්ලය පශු ද. පනිධළරීන් පදවේලයට ප

කෆවීම ප සීමළ ප වීම ප නිවළ ප ඳත්වීම ප වහථිර ප රීරීම, ප උවවහ ප රීරීම, ප අන්ත්ර්ග්රශයය, ප වහාළනමළු  ප ශළ ප දලනත් ප

ආයත්නික පකටයුතු පවශළ ප ඔබ ප විසින් පඒකළබේධ ප දවේලළ ප අාංය ප දලත් පලිපි ප දල්ඛන පදයොු  පකර ප එදශත් ප

ත්ලමත් පඅලවන් පවී පදනොමෆති පආයත්නික පකටයුතු පපිළිබ පදත්ොරතුු  පඳශත් පදිගුල පඔවහදවේ පදක්ලළ පඇති පගූගල් ප

දඳෝරමය පවේපූර්ය පකර පදත්ොරතුු  පඉදිිපඳත් පකරන පදමන් පකළු ණිකල පදන්ලළ පසිටිමි  

 

  දිගුල ප- පhttps://bit.ly/3prfxuQ  

 

03. ත්ලද පදලබ් පඅඩවිදේ පඳෂ පකර පඇති පඅඩුඳළඩු පදල්ඛන පද.නේ පඔබදේ පමෆදිශත්වීදමන් පඑම පදල්ඛන ප

දනොඳමළල පඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංය පදලත් පදයොු  පකරවීමට පකටයුතු පකරන පදමන් පද පලෆඩිදුරටත් පදන්ලමි  

 

 

 

එවහ ආදෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල් 

  

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
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