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අ.ක. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සියලුම අමළතළා කල් ේලු 

කදපළර්තකේන්තු ප්රධාළීනන් කලත 

 

රැකියා විරහිත් උපාධිධාරීන් සහ ඩිප්සෝමාධාරීන් රැකියා ගත් කිරීසේ ලැඩසටහන යටසත් 

අභයසාී පුහුණුල බා දීම 

 

“කවෞභළග් දෆක්ම” ප්රතිපප්තතිපය ප්ර ළය යතක්ත ්රියළ්තම  ලන කියායළ විරත ත උපළධාධාළන්න් වශ 

ඩිප්කෝමළධාළන්න් කියායළග්ත යාන්කේ ලෆඩවතශන යතක්ත අභවළී  ුහුණුවල වහශළ  ෆහීමම 

2020.09.02 දින ඇර කේ. 

 

02. එකව  ෆහලනු බන අභළවළී න් වහශළ ුහුණුව ලෆඩවතශන 2020.09.07 ලන දින සිත 

ආරේභ ීමමත නියමිතය. ආරක්  අමළතළාකේ වේබන්ධී රණය යතක්ත පශත වහශන් ුහුණුව 

වහශළ නිධාළන්න් කයොමු යාන්මත නියමිතය.   

 

I. නළය ්තල ශළ  ණ්ඩළයේ ්රියළ ළත්්තලය ළිබඳබහ ුහුණුවල වතිප 0  

II.  ෂමනළ රණ ුහුණුවල වතිප 0  

III. රළජ් ආයතන ්රියළ ළත්්තලය ළිබඳබහ ුහුණුවල වතිප 0  

IV. කපෞද්ග්ලි  ආයතන ්රියළ ළත්්තලය ළිබඳබහ ුහුණුවල වතිප 0  

V. ලළපතතිප ලළර්තළ වෆ සුම වශ ක්කරේත්ර ුහුණුවල 

 

0 . ඉශත ුහුණුව වහශළ දිවහත්රික් කල් ේලුන්ත ශළ ප්රළකද්ය ය කල් ේලුන්ත ද ශ්රී ා ළ ධ ධා ශමුදළකේ 

වේබන්ධී රණ නිධාළන්න්ත ද දිවහත්රික් ශළ ප්රළකද්ය ය මටමතකේ දී අල වශය බළ කදන කව ඔබ 

අමළතළාය යතක්ත සි පන ප්රළකද්ය ය නිධාළන්න් දෆනුල්ත  රන කමන්  ළුණි ල දන්ලළ සි පමි. 

 

 

 

කේ.කේ. ර්තනසිත් 

කල් ේ 

රළජ් කවේලළ, පෂළ්ත වභළ ශළ පෂළ්ත පළන අමළතළාය 

 

ළිතප්ත -  

1. කල් ේ, ජ්නළධාපතිප  ළර්යළය -  ු. දෆ.ග්ෆ.ව. 

2. කල් ේ, අග්රළමළත  ළර්යළය -  ු. දෆ.ග්ෆ.ව. 

3. කල් ේ, ආරක්  අමළතළාය -  ු. දෆ.ග්ෆ.ව. 

 

 

 

මකේ අා ය  ඔකබ් අා ය   දිනය  
எது இல  உநது இல                                                                                 திகதி:         
My No Your No                                                                          Date 

 

PS/GT/2020-1  2020.08.31 



රාජ්ය සසේලා, පළාත් සභා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය 
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To Secretaries of all Ministries 

Heads of Departments  

 

Providing training under the programme for placement of unemployed 

graduates/diploma holders  

 

Calling of unemployed graduates and diploma holders for their training under the 

programme for the placement, which is implemented in line with 'Vistas of prosperity and 

splendour', commences on 02.09.2020.  

 

02. The training programme planned for the trainees, who are called in the above manner, is 

due to commence on 07.09.2020.  Accordingly trainees are due to be directed for the 

following trainings under the coordination of the Ministry of Defence.    

 

I. Training on leadership and team spirit - 03 weeks  

II. Management training - 03 weeks 

III. Training on the functions of public institutions- 03 weeks  

IV. Training on the functions of private institutions- 03 weeks  

V. Preparation of project reports and field training  

 

03. You are kindly requested to inform the officers at divisional level under your Ministry to 

ensure necessary assistance to the District and Divisional Secretaries and coordinating 

officers of Sri Lanka Army for the above training. 

 

 
 

Sgd/ J.J.Rathnasiri 

Secretary 

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government  

 

Copies -  

1. Secretary to H.E. the President - For information  

2. Secretary to Hon. Prime Minister- For information 

3. Secretary, Ministry of Defence - For information 

 

 

මකේ අා ය  ඔකබ් අා ය   දිනය  
எது இல  உநது இல                                                                                 திகதி:         
My No Your No                                                                          Date 

 

PS/GT/2020-1  2020.08.31 



රාජ්ය සසේලා, පළාත් සභා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය 
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අ.ක. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

සියලුම පෂළත් ප්රධාළන කල් ේලුන් 

 

රැකියා විරහිත් උපාධිධාරීන් සහ ඩිප්සෝමාධාරීන් රැකියා ගත් කිරීසේ ලැඩසටහන යටසත් 

අභයසාී පුහුණුල බා දීම 

 

“කවෞභළග්ය දෆක්ම” ප්රතිපපත්තිපය ප්ර ළය යතකත් ්රියළත්ම  ලන කියායළ විරත ත උපළධාධාළන්් වශ 

ඩිප්කෝමළධාළන්් කියායළග්ත යාන්කේ ලෆඩවතශන යතකත් අභයවළී  ුහුණුවල වහශළ  ෆහීමම 

2020.09.02 දින ඇර කේ. 

 

02. එකව  ෆහලනු බන අභයළවළී ් වහශළ ුහුණුව ලෆඩවතශන 2020.09.07 ලන දින සිත 

ආරේභ ීමමත නියමිතය. ආරක්  අමළතයළාකේ වේබ්ධී රණය යතකත් පශත වහශ් ුහුණුව 

වහශළ නිධාළන්් කයොමු යාන්මත නියමිතය.   

 

I. නළය ත්ල ශළ  ණ්ඩළයේ ්රියළ ළත්ත්ලය ළිබඳබහ ුහුණුවල වතිප 0  

II.  ෂමනළ රණ ුහුණුවල වතිප 0  

III. රළජ්ය ආයතන ්රියළ ළත්ත්ලය ළිබඳබහ ුහුණුවල වතිප 0  

IV. කපෞද්ග්ලි  ආයතන ්රියළ ළත්ත්ලය ළිබඳබහ ුහුණුවල වතිප 0  

V. ලයළපතතිප ලළර්තළ වෆ සුම වශ ක්කේත්ර ුහුණුවල 

 

0 . ඉශත ුහුණුව වහශළ දිවහත්රික් කල් ේලුන්ත ශළ ප්රළකද්ය ය කල් ේලුන්ත ද ශ්රී ා ළ ධ ධා ශමුදළකේ 

ුහුණුවල වේබ්ධී රණය  රන නිධාළන්්ත ද ුහුණුවල වහශළ අලය ුහුණුව පත්ශ්රය් බළ ීමකම් ද 

පෂළත් වභළල යතකත් සිටින නිධාළන්්කේ වේපත්දළය ත්ලය් අලය පත්දි බළ ීමකම්ද අලය 

වශය බළකදන කව  ළුනණි ල ද්ලළ සිටිමි. 

 

 

 

කේ.කේ. රත්නසිත් 

කල් ේ 

රළජ්ය කවේලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතයළාය 

 

ළිතපත් -  

1. කල් ේ, ජ්නළධාපතිප  ළර්යළය -  ුන. දෆ.ග්ෆ.ව. 

2. කල් ේ, අග්රළමළතය  ළර්යළය -  ුන. දෆ.ග්ෆ.ව. 

3. කල් ේ, ආරක්  අමළතයළාය -  ුන. දෆ.ග්ෆ.ව. 

 

 

 

මකේ අා ය  ඔකබ් අා ය   දිනය  
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රාජ්ය සසේලා, පළාත් සභා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය 
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு 

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
 

 

 

නිදහස චතුරශ්රය, ක ොළඔ 07, ශ්රී ා ල.      சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு 07,  இலங்வக.        Independence Square,  Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුර තන ෆක්ස ඊ-කේල්       කලබ් අඩවිය   

கதாவலசசி:      (94) 011- 2696211-13 கதாவலகல்: (94) 011- 2695279 நின்ஞ்சல்: information@pubad.gov.lk                  இவணனத்தளம்:  www.pubad.gov.lk 
Telephone  (94) 011- 2166000 Fax   E-mail           Web Site 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To all Provincial Chief Secretaries 

 

Providing training under the programme for placement of unemployed 

graduates/diploma holders  

 

Calling of unemployed graduates and diploma holders for their training under the 

programme for the placement, which is implemented in line with 'Vistas of prosperity and 

splendour', commences on 02.09.2020.  

 

02. The training programme planned for the trainees, who are called in the above manner, is 

due to commence on 07.09.202.  Accordingly trainees are due to be directed for the 

following trainings under the coordination of the Ministry of Defence.    

 

I. Training on leadership and team spirit - 03 weeks  

II. Management training - 03 weeks 

III. Training on the functions of public institutions- 03 weeks  

IV. Training on the functions of private institutions- 03 weeks  

V. Preparation of project reports and field training  

 

03. You are kindly requested to ensure necessary assistance to the District and Divisional 

Secretaries and officers of Sri Lanka Army who coordinate the training, by way of providing 

training premises required for the above training and delivering the service of resource 

persons, who are under the respective provincial council, as required.  

 

 

Sgd/ J.J.Rathnasiri 

Secretary 

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government  

 

Copies -  

1. Secretary to H.E. the President - For information  

2. Secretary to Hon. Prime Minister- For information 

3. Secretary, Ministry of Defence - For information 
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