
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 ிொி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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලංකා ව ලං ායව  ලං අධි වරියේ ලංපුයප්ඳවඩු ලං යකස ලංඳාතින ලංතනතුරු ලංසහව ලං සාාර්ධන ලංනිකධවරීන් ලංහව ලං

 ළමනව යණ ලංයසේාව ලංනිකධවරී ලංයසේායේ ලංනිකධවරීන් ලංද්වීති න ලංඳදනම ලංමත ලංමුදවහැරීම 

 

උක්ත් පකරුණ පවේබන්ධදයන් පCS/DOS/Policy/දඳොදු පශළ ප2023.03.03 පදිනෆති පලිපියට පලෆඩිමනක් පලදයනි ප. 

 

02. ප ප පඒ පඅනුල පශ්රී පාංකළ පලරළය පඅධිකළිපදේ පකෂමනළකරණ පවශකළර ප(ගිණුේ) පත්නතුර පවශළ පේවිතීයන පඳදනම පමත් ප

දවේලදේ ප නිරත් ප වීමට ප කෆමෆත්ත් ප ඳෂ ප කරන ප ඳශත් ප අධයළඳන ප සුදුසුකේ ප වපුරළ ප ඇති ප ඒකළබේධ ප දවේලදේ ප

කෂමනළකරණ ප දවේලළ ප නිධළරී ප දවේලදේ ප නිධළරීන් ප සිටී ප නේ ප එම ප නිධළිපයළදේ ප නම, ප ජ්ළතික ප ශෆඳුනුේඳත් ප

අාංකය, ප ඳත්වීේ ප අාංකය, ප දුරකථන ප අාංකය පඇතුෂත් ප ජිල ප දත්ත් ප ඳත්රිකළල ප දදඳළර්ත්දේන්තු ප ප්රධළීනන්දේ පනිර්දේ ප

වහිත්ල ප ලරළය, ප නළවික ප ශළ ප ගුලන් ප දවේලළ ප අමළත්යළාංය ප දලත් ප වෘජුලම ප 2023.03.31 ප දිනට ප දඳර ප ලියළඳදිාංචි ප

ත්ෆඳදන් පදශෝ පportshippingad@gmail.com යන පවිදුත් පත්ෆඳෆල් පලිපිනයට පදයොමුකරන පදමන් පකළරුණිකල ප

දන්ලමි. ප 

 

 පඅධයවඳන ලංදුසුදු   ප: 

 

 ප ප ප* පඅ.දඳො.ව ප(වළ.දඳ.) පවිභළගය පලළනිජ්ය පවියට පවේමළන පවහිත්ල පභළළල පශළ පගණිත්ය පඇතුු  පවියන් පශයක් ප(0)) ප

වමත්ල පතිබීම පශළ ප 

 ප ප ප ප* ප පඅ.දඳො.ව ප(උ.දඳ.) පවිභළගය පලළනිජ්ය පවිය පධළරළල පයටදත් පඑකලර පවියන් පතුනක් පවමත්ල පතිබීම 

 

02. ප ප ප පඑදමන්ම පදවේලළ පඅලයත්ළල පඅනුල පහශත් පත්නතුරට පලවර පතුනක පකළයක් පවශළ පඳමණක් පඅනුයුක්ත් පකිරීමට ප

ලරළය, පනළවික පශළ පගුලන් පදවේලළ පඅමළත්යළාංදේ පදල්කේදේ පඑකවත්ළල පෆදබන පකෂමනළකරණ පදවේලළ පනිධළරී ප

දවේලදේ ප නිධළරීන් ප 10 ප දදදනකු ප ේවීතියන ප ඳදනමින් ප මුදළශෆරීමට ප කටයුතු ප කරනු ප බන ප බලත් ප ලෆඩිදුරටත් ප ප

දන්ලමි. 

 

03. ප ප පත්ලද ප පඅාංක පCS/DOS/Policy/දඳොදු පශළ ප2023.03.03 පදිනෆති පලිපිදේ පවශන් පඅධයළඳන පසුදුසුකේ පවපුරළ පඇති ප

ඒකළබේධ පදවේලදේ පවාංලර්ධන පනිධළරී පදවේලදේ පනිධළරීන් ප ද ප එකි පලිපිදේ ප 02 ප දේදදේ පවශන් පවිවහත්ර පවමව ප

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

 

PA/CS/PB/දඳොදු/02 
 

2023.03.17 
 



දදඳළර්ත්දේන්තු පප්රධළනියළදේ පනිර්දේ පවහිත්ල පහශත් පවිදුත් පත්ෆඳෆල් පලිපිනයට පදශෝ පලියළඳදිාංචි පත්ෆඳදන් පත්ම ප

ජීල පදත්ත් පඳත්රිකළල පලරළය, පනළවික පශළ පගුලන් පදවේලළ පඅමළත්යළාංය පදලත් ප පවෘජුලම ප2023.03.31 පදිනට පදඳර පදයොමු ප

කරන පදවත්, ප හශත් පත්නතුරට පඅනුයුක්ත් පකිරීමට පලරළය, පනළවික පශළ පගුලන් පදවේලළ ප අමළත්යළාංදේ පදල්කේදේ ප

එකවත්ළල පෆදබන පඒකළබේධ පදවේලදේ පවාංලර්ධන පනිධළරී පදවේලදේ පනිධළරීන් ප10 දදදනකු පඳමණක් පේවීතියන ප

ඳදනමින් පමුදළශෆරීමට පකටයුතු පකරනු පබන පබලත් පදන්ලන පඅත්ර පදේ පදක්ලළ පරළජ්ය පඳිපඳළන, පවහලදේ පකටයුතු, ප

ඳෂළත් ප වභළ ප ශළ ප ඳෂළත් ප ඳළන ප අමළත්යළාංය ප දලත් ප ලිපි ප දයොමුකෂ ප ඒකළබේධ ප දවේලදේ ප වාංලර්ධන ප නිධළරී ප

දවේලදේ පනිධළරීන් පනෆලත් පඅයදුේඳත් පලරළය, පනළවික පශළ පගුලන් පදවේලළ පඅමළත්යළාංය පදලත් ප පදයොමු පකිරීම අලය ප

දනොලන පබල පකළරුණිකල පදන්ලමි. 

 

 

 

එවහ.ආදෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල් 



රජ්ය පරිපරන, සලදේ පකටයුතු, පරළත් පසභ පහ පරළත් පරන පඅමත්යාංය 
பொது ிருயொக , உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு 
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
 

 

 

ඒකබේධ පදසේල පඅාංය                     இபணந்த சசபயகள் ிொிவு           COMBINED SERVICES DIVISION  
 

නිදහස පචතුරශ්රය, දකොළඔ ප07, ශ්රී පාංකල.          சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொளம்பு 07,  இங்பக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්න                                 ෆක්ස ඊ-දේල් දලබ් පඅඩවිය ප  
பதொபசசி:(94) 011- 2694560 பதொபகல்:(94) 011- 2692254 நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இபணனத்தம்: www.pubad.gov.lk 
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இங்பக துபபக அதிகொபசபனில் ிவும் பயற்ிடங்களுக்கு அியிருத்தி 

அலுயர்கள் நற்றும் பகொபநத்துய சசபய அலுயர்கப சசபயனிலிருந்து 

இபண்டொம் ிபப்டுத்தலின் கீழ் யிடுயித்தல் 

 

சநற்டி யிடனம் பதொடர்ொக CS/DOS/Policy/දරොදු நற்றும் 2023.03.03 ஆந் திகதின கடிதத்திற்கு 

சநதிகநொக. 

 

02. அதன் ிபகொபம் இங்பக துபபக அதிகொபசபனின் பகொபநத்துய உதயினொர்(ிதி) 

தயிக்கொக இபண்டொம் ிபப்டுத்தலின் கீழ் சசபய புொின யிருப்ம் பதொியிக்கும் கீழ்யரும் 

கல்யித்தபகபநகப உபடன இபணந்த சசபயகள் பகொபநத்துய சசபய அலுயர் சசபயனின் 

அலுயர்கள் இருப்ின் அவ் அலுயொின் பனர், சதசின அபடனொட்பட இக்கம், ினந 

இக்கம், பதொபசசி இக்கம் உள்டக்கப்ட்ட சுனதபவு த்திபம் திபணக்கத் தபயொின் 

ொிந்துபபயுடன் துபபகங்கள், கப்ல்துப நற்றும் யிநொ சசபயகள் அபநச்சிற்கு 2023.03.31 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் திவுத் தொல் பம் அல்து  portshippingad@gmail.com எனும் நின்ஞ்சல் 

பகயொிக்கு சநர்ப்ிக்குநொறு தனவுடன் சகட்டுக்பகொள்கின்சன். 

 

கல்யித் தபகபநகள் : 

⋆ க.பொ.த. (சொதொபண தபம்) ொீட்பசனில் யணிக ொடத்தில் திபபநச் சித்தியுடன் தொய்பநொமி 

நற்றும் கணிதம் உட்ட ஆறு(06) யிடனங்கில் சித்தினபடந்திருத்தல் நற்றும் 

 

⋆  க.பொ.த. (உனர் தபம்) ொீட்பசனில் யர்த்தகப் ிொியில் ஓசப தடபயனில் பன்று(03) 

ொடங்கில் சித்தினபடந்திருத்தல் 

 

03. அத்துடன் சசபயத் சதபயனின் அடிப்படனில் சநற்டி தயிக்கு பன்று யருட கொத்திற்கு 

நொத்திபம் இபணத்துக்பகொள்ப்டுயதற்கு துபபகங்கள், கப்ல்துப நற்றும் யிநொ சசபயகள் 

அபநச்சொிொல் ஒப்புதல் யமங்கப்ட்ட பகொபநத்துய சசபய அலுயர் சசபயனின் 10 அலுயர்கள் 

இபண்டொம் ிபப்டுத்தலின் கீழ் யிடுயிக்கப்ட  டயடிக்பககள் சநற்பகொள்ப்டும் என்தப  

சநலும் பதொியித்துக்பகொள்கின்சன். 

 

04. சநலும் CS/DOS/Policy/දරොදු நற்றும் 2023.03.03 ஆந் திகதின கடிதத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் கல்யித் 

தபகபநகப பூர்த்தி பசய்துள் இபணந்த சசபயனின் அியிருத்தி அலுயர் சசபயனின் 

அலுயர்கள் அக் கடிதத்தின் 02 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்டுள் யிடனங்கப திபணக்கத் 

தபயொின் ொிந்துபபயுடன் சநச உள் நின்ஞ்சல் பகயொிக்கு அல்து திவுத் தொலில்  தங்கள் 

சுனயிபப் த்திபத்துடன் துபபகங்கள், கப்ல்துப நற்றும் யிநொ சசபயகள் அபநச்சிற்கு 

2023.03.31 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் சநர்ப்ிப்துடன், சநச குிப்ிடப்ட்டுள் தயிக்கு 

இபணத்துக்பகொள்ப்ட துபபகங்கள், கப்ல்துப நற்றும் யிநொ சசபயகள் அபநச்சொிொல் 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 
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2023.03.17 
 



ஒப்புதல் யமங்கப்ட்ட இபணந்த சசபயனின் அியிருத்தி அலுயர் சசபயனின் 10 அலுயர்கள்  

நொத்திபம் இபண்டொம் ிபப்டுத்தலின் கீழ் யிடுயிக்கப்ட  டயடிக்பககள் சநற்பகொள்ப்டும் 

என்துடன் இதுயபப பொதுிர்யொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி 

அபநச்சிற்கு யிண்ணப்ங்கப சநர்ப்ித்த இபணந்த சசபயனின் அியிருத்தி அலுயர் சசபயனின் 

அலுயர்கள் நீண்டும் துபபகங்கள், கப்ல்துப நற்றும் யிநொ சசபயகள் அபநச்சிற்கு 

சநர்ப்ிக்க சதபயனில்ப என்பதயும் தனவுடன் அினத்தருகின்சன். 

 

 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம் 

 

 

 

 

 

 


