
 රළජ්ය පරිපරළ  පශළ පපරාළ පළෂන ළළර  පමනළ්යළාංය 
பபொது நிருவொக ற்றும் அனர்த்த முகொமத்துவ அமச்சு 

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND DISASTER MANAGEMENT  
 

ඒළළබද්ධ පසවේලළ පමාංය   இமைந்த சேமவகள் பிரிவு  COMBINED SERVICES DIVISION 
 

නිාශවහ පචතුරශ්රය, සළොෂඔ ප07,ශ්රී පාංළළල.   சுதந்திச் சதுக்கம், ககொழும்பு 07,  இலங்கக. Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරළ්  සෆක්වහ ඊ-සේල් සලබ් පමඩවිය ප 
கதொகலபபசி:(94) 011- 2694560 கதொகலநகல்:(94) 011- 2692254 ின்னஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk 

Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 
 
 
 

සියළුම අමාත්ාාං ම්වරුල්/  

සියළුම මෙපාර්ත්මරු/තු ප්රධාාීන/  
 

 

සාංලර්ධාන නිධාාරී/ සරුබ/ධා මත්ොරතු් යාලත්වාලීන කිරීම 
 

වාංලර්ධ  පනිධළරී පසවේලසේ පනිධළරීන්සේ පවහථළ නළරු පශළ පමස කුත් පපය්නිළ පළටයුතු පළළර්යක්න පශළ ප

ළඩි ේ පළර පගෆනීන පවඳශළ පඒළළබද්ධ පසවේලයට පමයත් පවාංලර්ධ  පනිධළරීන් පශළ පවාංලර්ධ  පනිධළරී පසවේලයට ප

මන්්ර්ග්රශ ය පවීනට පන ළරය පරෂ පළර  පා පවාංලර්ධ  පනිධළරීන් පවේබන්ධ පස්ොරතුරු පාත්් පරද්ධතියළට ප

ඇතුෂත් පකිරීසේ පමලයල පඇ්. ප 

 

ඔබ ප මනළ්යළාංයටෙ ප සාරළර්්සේන්තුලටෙ ප ප්රළසද්ය ය ප ළළර්යළයට ප මනුන් ප වාංලර්ධ  ප නිධළරී ප ් තුරු ප

වාංඛ්යළලද ප ාෆ ට ප සවේලසේ ප සය ස ප ටින   ප වාංඛ්යළල ප ශළ ප රපරපාරළ ස ප වාංඛ්යළල ප සළොරන ා ප යන්  ප රශ් ප වඳශන් ප

පළෘතිය ප ප්රළළරල ප 2019.03.01 ප දි ට ප සරර ප adcs.pubad@gamil.com ය  ප විාුත් ප පිනය යට ප නළ ප සල් ප

ළඩි මින් පසයොමු පළර  පසනන් පළළරුණිළල පාන්ලළ පටින මි. ප 

 

උො : 
 

    ම ොවිජන සාංලර්ධාන මෙපාර්ත්මරු/තුල 
 

ප්රධාාන වාර්යාය  
ප්රාමීය ය වාර්යාය 

අනුමත් ත්නතු් 
සාංඛ්ාල 

ෙැනට සිටින සාංඛ්ාල පුරප්පාඩු සාංඛ්ාල 

ප්රධළ  පළළර්යළ XXXX XXXX XXXX 

කුරු ග XXXX XXXX XXXX 
 

 

අභ්/ත්ර හා ස්ලමී වටයුතු සහ පළාත් සභ්ා හා පළාත් පාන අමාත්ාාංය 
 
 

ප්රධාාන වාර්යාය  
ප්රාමීය ය වාර්යාය 

අනුමත් ත්නතු් 
සාංඛ්ාල 

ෙැනට සිටින සාංඛ්ාල පුරප්පාඩු සාංඛ්ාල 

ප්රධළ  පළළර්යළ XXXX XXXX XXXX 

කුරු ග XXXX XXXX XXXX 
 

 

සැ.යු. ඔබ අමාත්ාාංයට  මෙපාර්ත්මරු/තුලට අොළ සියළුම ප්රාමීය ය වාර්යායල මත්ොරතු් ඇතුළත් 

කිරීම අනිලාර්යය බල අලධාාරණය වරමි. 
 

 

 

 
සක්.වී.පී.එේ.සේ. ගනසේ 
ඒළළබද්ධ පසවේලළ පමධයක් පජ් රළල් 
 

 

නසේ පමාංළය  ඔසබ් පමාංළය     දි ය  
எனது இல  உது இல  திகதி:         
My No Your No Date 

 

  

CS/DOS/01/11  2019.02.15 


