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රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වබළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අභළත්යළංය 
அரே சேணைகள் , மாகாை ேணபகள் மற்றும் உள்ளூராட்ேி அணமச்சு 
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ශ්රී ංකළ සත්ොරතු හ ශළ වන්නිසේදන ත්ළක්ණ සවේලසේ 2 ඳන්තිසේ නලක නිධළරින් 
 
 

ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරුරු ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර  ලංපත්වීම් ලංක  ලං2 ලංපනිතිර  ලංතේ  ලංවේකධතරිනිරේ ලං

ර්යේතුම්භ  ලංපුහුණු ලංපතඨමතකතේ ලං්ාවිධතතය ලංකිරීම 
 
 

උක්ත් ක හණ වේඵන්ධසයන් ව භසේ වභළංක ශළ 2020.02.19 දිනෆතිල සභභ අභළත්යළං වය සලබ් අඩවිසේ 
විසේ නිසේදන යටසත් ඳ කරන ද ලිපිය ශළ ඵෆසේ. 
 

02. ශ්රී ංකළ සත්ොරතු හ ශළ වන්නිසේදන ත්ළක්ණ සවේලසේ 2 ඳන්තිය වශළ 2019.07.01 දින සිට ඵලළ 
ගත් නලක නිධළරින්සගන් ICT2-IND20-2 ලං  ණ්ඩතයම වශළ 2020 ලං මතර්රු ලං ම් ලං 18 ලං දිත ආරේබ වීභට 
නියමිත්ල තිබූ සවේලළරේබක පුහුණු ඳළඨභළළල රසේ ඇති ව සකොවිඩ් 19 ලවංගත් ත්ත්ත්ලය සශේතුසලන් 
ඳෆලෆත්වීභට සනොශෆකි විය. 
 

03. එඵෆවින් එභ කණ්ඩළයභට අදළෂ පුහුණු ඳළඨභළළල 2020.10.05 ලං දිත ලං සිට ලං 2020.10.16 ලං දිත ලං  ෂණේත                   

ශ්රී ංකළ වංලධධන ඳරිඳළන ආයත්නසේදී රප.ේ. ලං8.30 ලංසිට ලංප.ේ. ලං4.00 ලං ෂණේත ඳෆලෆත්වීභට කටයුතු වංවිධළනය 
කර ඇති ඵල වතුටින් දන්ලමි.  
 

04. සභභ පුහුණු ඳළඨභළළල වශළ අදළ නිධළරින්සේ නළභසල්ඛණය ඇමුණුභ 01 සව දක්ලළ ඇති අත්ර 
ඳශත් දක්ලළ ඇති සලබ් ලිපිනයට නිධළරියළ/ නිධළරිණියසේ ශෆඳුනුේඳත් අංකය සයොදළ පිවිව ඔහුසේ/ ඇයසේ 
සවේලළරේබක පුහුණුලට අදළෂ ්ාර ෝධික ලංදිත ්හික ලංඇරුල්වීරම් ලංපත්රි තේ ඵළගත් කෂ යුතුය. සලබ් ලිපිනයට අදළ 
සයොමුල සභභ අභළත්යළං සලබ් අඩවිසේ ඳ කිට භට කටයුතු සයොදළ ඇති අත්ර ඳළඨභළළ වේඵන්රණකරණ 
නිධළරිණියසේ සත්ොරතු හ ඳශත් දෆක්සේ. 

 

 රේබ් ලංලිපිතය ලං(්තමතතය පරිශික යනි ලං්ඳ ත) : ලංhttp://43.224.125.68/misco  
  රේබ් ලංලිපිතය (LGN පරිශික යනි ලං්ඳ ත) : ලංhttp://10.250.1.112/misco 

  ්ම්බනිධී ුස ලංවේකධතරිණිය   : එච්. ලංඑච්.ඩී. ලං ර් ණී ලංමිය 

  දුු ථත ලංඅා ය     : ලං011- 2699966 

  e-mail ලංලිපිතය     : ලංslicts.pubad@gmail.com 
 
 

05. ආයත්න ප්රධළනියළසේ අනුභෆතිය විතත්ල වේූරධණ කරන ද ඇරුල්වීරම් ලංපත්රි තේ ලං2020.09.25 දිනට 
සඳර ඉශත් වශන් e-mail ලිපිනය භගින් ඳළඨභළළ වේඵන්රණකරණ නිධළරිණිය සලත් දෆන්විය යුතු අත්ර 

ඉශත් සලබ් ලිපිනසේ “Training” සභනුල යටසත් ලන “Confirm Participation”අයිත්භය භගින් ඳෆමිණීභ 
නෆලත් ත්ශවු හ කර, වේූරධණ කරන ද ඇතුල්වීසේ ඳත්රිකළල වභග නියමිත් දිනල දී පුහුණු ඳළඨභළළල වශළ 

අවේේතර්යරයනි වශබළගි විය යුතු ඵලත් ඒ වශළ රළජ්කළරි නිලළඩු අනුභත් කර ගන්නළ සවත් කළ හණිකල 
දන්ලමි. ඳළඨභළළල වශළ වශබළගිවීභ සලනුසලන් ගභන් ගළවහතු සගලනු සනොෆසබ්. 
 

06. කේ  ලංපුහුණු ලංපතඨමතකතේ ලං්ඳ ත ලං් භතගී ලංේත ලංපිරිමි ලංවේකධතරිනි ලංටයි ලංපටිය ලං්හික ලං තර්යතලීය ලංඇඳුමිනි ලං්ැුසී ලං

පැමිණිය ලංයුරු ලංඅකු ලං තනිකත ලංවේකධතරිණියනි ලං්තරියකිනි/ ලංඔ්රියකිනි ලං්ැුසී ලංපැමිණිය ලංයුරු ලංබේ ලංේැඩිදුුටත් ලං නිේමි. 
 

07. ශ්රී ංකළ සත්ොරතු හ ශළ වන්නිසේදන ත්ළක්ණ සවේලසේ 2 ඳන්තිය වශළ 2020.03.16 ලංදිත ලංසිට ඵලළ 

ගත් නලක නිධළරින් වශළ ව සවේලළරේබක පුහුණු ඳළඨභළළල 2020.10.19 ලං දිත ලංසිට ලං2020.11.02 ලං දිත ලං ෂණේත ලං
ඳෆලෆත්වීභට ලංනියමිත් අත්ර ඒ ලංවේඵන්ධ සත්ොරතු හ ඉදිරිසේදී දෆනුේ සදනු ෆසබ්.  
 

08. ශ්රී ංකළ සත්ොරතු හ ශළ වන්නිසේදන ත්ළක්ණ සවේලසේ නලක නිධළරින් වශළ වංවිධළනය කරනු 
ඵන සභභ සවේලළරේබක පුහුණු ඳළඨභළළල වශළ නියමිත් ඳරිදි වශබළගි වී ලඩළත් කළධයක්භ ශළ පදළ ව 
රළජ්ය සවේලයක් උසදවළ එභ දෆනුභ සයොදළ ගනු ඇත්ෆයි උදක්භ අසේක්ළ කරමි. 

  

 
එ්්. ලංආරකෝ බණ්ඩතු 
ඒකළඵද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්  

භසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எனது இல  உது இல  திகதி:         
My No Your No Date 

 

CS/ICTS/01/Induction 

Training Programs 
2020.09.18  
 



1 A.A.C.K.KARUNATILAKE DEPARTMENT OF AGRICULTURE ICT2-IND20-2

2 A.BATUWANTUDAWA MINISTRY OF FINANCE ICT2-IND20-2

3 A.KARTHIKA DISTRICT SECRETARIAT- BADULLA ICT2-IND20-2

4 C.JASINTHA DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGES ICT2-IND20-2

5 E.T.W.SILVA
MINISTRY OF PUBLIC SERVICES, PROVINCIAL COUNCILS AND 

LACAL GOVERNMENT
ICT2-IND20-2

6 G.AMARASINGHE DISTRICT SECRETARIAT- MATARA ICT2-IND20-2

7 H.K.A.S.WIJERATHNA MINISTRY OF AGRICULTURE ICT2-IND20-2

8 H.M.T.P.HERATH DEPARTMENT OF EXAMINATION ICT2-IND20-2

9 I.HEWAARACHCHI DISTRICT SECRETARIAT- KANDY ICT2-IND20-2

10 I.K.R.P.PUNYAWARDANA ELECTION COMMISSION ICT2-IND20-2

11 K.D.L.H. JAYARATHNA DEPARTMENT OF AGRICULTURE ICT2-IND20-2

12 K.P.WEERASINGHE DEPARTMENT OF INLAND REVENUE ICT2-IND20-2

13 L.P.JAYAWARDANA PUBLIC SERVICE COMMISSION ICT2-IND20-2

14 L.W.K.R.WELEGEDARA MINISTRY OF AGRICULTURE ICT2-IND20-2

15 M.D.D.U. KULATHUNGA DISTRICT SECRETARIAT- POLONNARUWA ICT2-IND20-2

16 M.G.S.S.PERERA DEPARTMENT OF GOVERNMENT INFORMATION ICT2-IND20-2

17 M.I.M. NISMY DEPARTMENT OF SPORTS DEVELOPMENT ICT2-IND20-2

18 M.M.N.H.THILAKARATHNE DISTRICT SECRETARIAT- KEGALLE ICT2-IND20-2

19 M.R.MOHAMED RIYAS TECHNICAL COLLEGE - SAMMANTHURAI ICT2-IND20-2

20 M.U. RAFIYA HASEENA DEPARTMENT OF AGRICULTURE ICT2-IND20-2

21 O.V.A.V.KARUNARATHNA ELECTION COMMISSION ICT2-IND20-2

22 P.H.S.V.SEWVANDI
MINISTRY OF BUDDHASASANA, CULTURAL AND RELIGIOUS 

AFFAIRS
ICT2-IND20-2

23 R.M.A.U.RATHNAYAKA DEPARTMENT OF FISHERIES & AQUATIC RESOURCES ICT2-IND20-2

24 R.M.M.V.K.RAMASINGHE NATIONAL PROCUREMENT COMMISSION ICT2-IND20-2

25 S.B.E. SENADEERA DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT ICT2-IND20-2

26 S.H.S.C.DE SILVA DEPARTMENT OF LAND TITLE SETTLTMTNT ICT2-IND20-2

27 T.H.H.J.NISHANTHA DEPARTMENT OF INLAND REVENUE ICT2-IND20-2

28 W.D.C.P.K.WIJITHAPALA DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING ICT2-IND20-2

29 W.G.D.P.C.WIJESINGHE MINISTRY OF JUSTICE ICT2-IND20-2

30 W.R.A.J.W.WIJEWARDANA MINISTRY OF HEALTH ICT2-IND20-2

31 W.Y.H.SENEVIRATNE DEPARTMENT OF LABOUR ICT2-IND20-2

THE LIST OF NAMES OF GROUP 02-  ICT2-IND20-2

ANNEX 01

THE LIST OF NAMES OF THE  CLASS 2 OFFICERS WHO HAVE BEEN SELECTED FOR INDUCTION 
TRAINING PROGRAM - 2020




