ස්ලදේ කටයුතු අමාත්ාාංය
දිස්ත්රික් හා ප්රාදේය ය දමක ක කායායායය
දලබ් අඩවි යාලත්කාලීන කිරීද ක ලාපෘතියය

දලබ් දමදහයු ක නිධාරීන් හා දලබ් ස කබන්ධීකාරකලරුන් කළ යුතු කායායයන්

 සියලුම ප්රාදේශීය ය දේශම් ක ්ායායාල දේශල අ වි භ ෂාා රිත්වයලදේශයම ම ව්වක රීමම
 දේශල අ වි භල දේශ ොරතුරුල නිරලද්ය ාලය ශා යාලත්වය්ාීන ීමම ව කනම යදේශයම  ිසවකරික
දේශල අ වි භ දේශමදේශශයු ක නියාමම  ලගරීල යුතුය.
 ම ආය
ය තුෂ සිදුල සියලු යාලත්වය්ාීන ීම ක ශැරී ඉකමනිම  දේශල අ වි භයට ඇතුෂත්වය
රීමමට ්ටයුතු ්ෂ යුතුය.
 ිසවකරික දේශම් ක ්ායායාදේශහ ශා ප්රාදේශීය ය දේශම් ක ්ායායාදේශහ දේශල අ වි භයට ර ය මන්ම 
දුර්
දීම ා න සියලුම මාණ්ිලි් නියාමම දේශේ ංගම දුර්
වං් ඇතුත්වය
්ෂ යුතුය.
 මම දේශේ ආය
යට වයත්වය දේශ ොල සියලුම දේශ ොරතුරු දේශල අ වි භදේශයම  ඉලත්වය ්ෂ යුතුය.
 නි  භද්ුත්වය ලිනය ය දාද්ා - ds@galle.ds.gov.lk ශා info@galle.ds.gov.lk) යාලත්වය්ාීන
්ර ග යුතු ව ර, මිම  ඉිසරියට  භද්ුත්වය ලිනය ගනුදේශද්නුදේශේදී දේශමම නි  භද්ුත්වය ලිනය ය දේශශ
වකලදේශී ්ටයුතු වමා යාංය ාසදේශද්වක සරිිස ව්වක ්ෂ  භද්ුත්වය ලිනය ය දාද්ා
moha.divi.galle@gmail.com) ෂා භ ්ෂ යුතු ව ර, දේශමයට සරිනාහිර රීසිදු  භද්ුත්වය
ලිනය යක නි ලිනය ගනුදේශද්නු වඳශා ෂා භ දේශ ෝෂ යුතුය.
 දද්නි්ල  භද්ුත්වය ලිනය යක සමකා ්ෂ යුතු ව ර, වද්ා ලිනය වඳශා ්ඩි  ක ක්රියාමායාග
ග යුතුය.
 ිසවකරික දේශමදේශශයු ක නියාමම දේශේ ලිලි්ත්වයලදේශයම  මාසි්ල ිසවකරික මටමටමිම  ප්රගි
වමාදේශ ච රැවකීමමක සැලැත්වය භය යුතු ව ර, ඒ ව කනම ය ප්රගි වමාදේශ ච ලාර ාලක
වෑම මව්ම වලවා විදේශහ වකලදේශී ්ටයුතු වමා යාංදේශහ ගරු දේශම් කතුමා දේශල
ලායා ා ්ෂ යුතුය.
 සියලු නියාමම  මම  දේශල මතුල ගැටළු ව කනම යදේශයම  ලිලි්ල ිසවකරික දේශල අ වි භ
දේශමදේශශයු ක නියාමම  ද්ැනු කලත්වය ්ර වශය නා ග යුතු ව ර, එදේශවේ දේශ ොශැරීල
වලවකථාලදී වකලදේශී ්ටයුතු වමා යාංදේශහ දේශ ොරතුරු ාකක ඒ්්ය දේශල වද්ා
ගැටළුල ඉිසරිසත්වය ්ෂ යුතුය.
 ඉ ා දේශශොඳිම  යාලත්වය්ාීන ්රනු න දේශල අ වි භ ව කනම යදේශයම  ඇගයී ක සිදු දේශ්දේශර
ව ර, එම දේශල අ වි භ යාලත්වය්ාීන
රීමමට ව කනම ය ල
නියාමම ට
වමා යාං මටමටමිම  ප්රංවා වශි් නිුතත්වය රීමමට නියමි ය.
දේශ ොරතුරු ාකක ඒ්්ය,
වකලදේශී ්ටයුතු වමා යාංය.
0113071111
it@moha.gov.lk / moha.ministry@gmail.com

