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இமைந்த சேமவகள்

නිදහස චතුරශ්රෙ, යකොළඔ 07, ශ්රී ලංකව.
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දුරකත්නෙ
கதொகலபபசி: (94)

ෆක්ස

011- 2694560

T elephone

මයේ අංකෙ
எனது இல

கதொகலநகல்:
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Fax
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இலங்கக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-යම්ල්

යවේ අඩවිෙ

ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔයේ අංකෙ
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உது இல

திகதி:

Your No

Date

2016.10.26

සියලු අ ා යාාංශ / රීඳාර් රම්න්රු ප්රධාීනන් රත
2016 ජනතාරි අනුයුක් දුන භී උඳාධිධාරි අභ්යාසලාභාන්න්රත ර තුරු ක දවම
අමඳ/15/0906/610/013-I අංක දරණ 2015.07.09 දිනති අමත්ය ම්ඩඩල ීරරණෙ ඳරිදි උඳධිධරි
අභ්යසලන්න් යලස බව ගන්න ලද දනට ඔබ අමත්යංශෙ/ යදඳර්ත්යම්න්තුව ෙටයත් ප්රධන
කර්ෙලයේ හ ප්රයද්ය ෙ කර්ෙල වල පුහුණුව ලබන අභ්යසලන්න් යවත් සංවර්ධන නිලධරි සථිර
ඳත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම සහ එම අභ්යසලන්න් සම්බන්ධයෙන් ඇමුණුම 01 හි සහන් යත්ොරතුරු
2016.11.30 දින දක්ව කල සීමවට අදලව ලබ ගනීමට අවශයව ඇත්.
02. ඒ අනුව නිෙමිත් ඳරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද ආකෘතිඳත්ර 2016.12.10 දිනට යඳර අඳ යවත් එවන යලස
කරුණිකව දනුම් යදමි.
ස:යු: - යමම අභ්යසලන්න් යවත් ඔවුන්යේ වසරක පුහුණු කලෙ සම්පූර්ණ වීයමන් ඳ ස සථිර ඳත්වීම්
ලබ දීමට නිෙමිත් බවින් යමම යත්ොරතුරු කඩිනමින් ලබදීම සහ ඔයේ වියශේෂ අවධනෙ යෙොමු කරන
යලස කරුණිකව ඉල්ලමි.

රක්.ම.පී.එම්.රේ.ග රත
ඒදාබද්ධ රසලාේතා අධයක් ජනුා්

සංවර්ධන නිලධරින් සම්බන්ධ ලිපි යෙමු කිරීයම්දී අදල නිලධරිෙයේ ඳත්වීම් ලිපි අංකෙ(CS/DOS/XXXXX) සහන්
කිරීමට කරුණික වන්න.
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ඇමුණුම 01

2016 ජනවාරි අනුයුක්ත කරන ලද උපාධිධාරි අභ්යාසලාලාන්ගේ ත තතරරු
අමාතයාාංශය/දෙප දපාමේත තගේරව - ................................................................................................
අභ්යාසලාලාන්ො ත
නම

පුහුණුවට අනුයුක්ත
කරන ලද ලිපි ෙහි
අාංකෙ
(DOS/15/Tr/xxxxx)

පුහුණුවට වාමේතා
කළ දිනෙ

පුහුණු ේ ෙදී සිටින
සලා්ථානෙ
( ප්රධාන කාමේොලෙප
ප්රා ීය ෙ ද දිසලා්රික්
ශය/දාඛාව)

.............................................
දිනෙ

2016.11.30 දින
දක්වා ලබාගත්
වැටුප් රහිත නිවාඩු
(දින ගණන)

සලාේවා සලා්ථාන
සලාාං ශය/ද ධනෙපසලා්ථාන
මාු සිදුවී ඇත්නත

පුහුණු වගේ ඉල්ලා
අසලා්වීම ප පුහුණුව
දැරොම (සිදු වී
ඇත්නත)

...........................................................
මාණ්ඩලික නිලධාරිෙකු ත අත්සලාන (නිල මුද්රාව)

සැ.යු. මාසලා 09 ක පුහුණු කාලෙ සලාතපමේණ කරන තක් වවදය දේර මත මසලාකට දින 02ක් ද, ප්රසූතත නිවාඩු දින 42ක් ද වැටුප් සලාහිත නිවාඩු හිමි වන අතර මාසලා
09 ක පුහුණු කාලෙ සලාතපමේණ වී මගේ පසු මසලාකට වැටුප් සලාහිත නිවාඩු දින 02ක් ද, ප්රසූතත නිවාඩු දින 84ක් ද හිමි ේ. ( මම නිවාඩු වලට අමතරව ගනු ලබන
සිෙලුම නිවාඩු වැටුප් රහිත නිවාඩු ලසලා ගණනෙ කළ යුරෙ.)
වැඩි විසලා්තර අවශය/දය ේ නත පදත දුරකථන අාංක වත අමතගේන.
011-2698432 - එසලා්.ආමේ. මතදතමඩ් ( සලාදකාර අධයක්))
011-2667277 - එල්.පී.ම න ජා එසලා්.පතිරණ ( සලාදකාර අධයක්))
Fax - 011-2691062
e-mail – adcs.pubad@gmail.com

