
 

 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අංය   இணைந்த  சேணைகள் பிரிவு COMBINED SERVICES DIVISION 
 

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.          சுதந்திச ்சதுக்க், ககொழு்பு 07,  இலங்கக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකථන සෆක්වහ ඊ-සේල් සලබ් අඩවිය   
கதொகலபபசி:(94) 011- 2694560 கதொகலநகல்:(94) 011- 2692254 மின்னஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk  இகைத்தள்: www.pubad.gov.lk 

Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළංය 
அரே சேணைகள், மாகாை ேணைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அணமேச்ு 
Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

අමළත්යළං සල්කේලරු  

දිවහත්රික් සල්කේලරු  

සදඳළර්ත්සේ තු ප්රධළීන  

 

ශ්රී ංකළ සත්ොරතුරු ශළ ව නිසනදන ත්ළක්ස සවේලස  ඳත්වීේ ද 2 ඳ තිස  නලක නිධළරි සේ 

සවේලළරේභක පුහුණු ඳළඨමළළල වංවිධළනය කිරීම 

 

උක්ත් කරුස වේබ ධසය  වූ මසේ වමළංක ශළ 2020.09.18 දිනෆතිල සමම අමළත්යළං වය සලබ් අඩවිස  

සලනත් නිසනදන යටසත් ඳ කරන ද ලිපිය ශළ බෆසේ. 

 

02. ශ්රී ංකළ සත්ොරතුරු ශළ ව නිසනදන ත්ළක්ස සවේලස  2 ඳ තිය වශළ 2019.07.01 දින සිට බලළ 

ගත් නලක නිධළරි සග  ICT2-IND20-2 කණ්ඩළයම වශළ 2020 ඔක්සත්ෝේබර් මව 05 දින ආරේභ කර 

මුල් දින සදසකහි ඳමසක් ඳෆලෆත්වූ සවේලළරේභක පුහුණු ඳළඨමළළල රසටහි ඳලතින සකොවිඩ් 19 ලවංගත් 

ත්ත්ත්ලය සශේතුසල  ඳෆලෆත්වීමට සනොශෆකි විය. 

 

03.  එබෆවි  එම කණ්ඩළයම වශළ වූ සවේලළරේභක පුහුණු ඳළඨමළළල 2021.09.21 දින සිට 2021.10.01 

දින දක්ලළ කළය තු වතිස  දින ල සඳ.ල. 9.00 සිට ඳ.ල. 4.00 දක්ලළ මළර්ගගත් ක්රමයට ඳෆලෆත්වීමට 

කටයුතු වංවිධළනය කර ඇති බල වතුටි  ද ලමි.   

 

04. සමම පුහුණු ලෆඩවටශන මළර්ගගත් ක්රමයට ඳෆලෆත්වීමට කටයුතු වංවිධළනය කර ඇති බෆවි  ඒ 

වශළ වශභළගි ලන වම නිධළරිසයකුටම මළර්ගගත් ක්රමය ඔවහසවේ MS Teams මෘදුකළංගය වමඟ 

වේබ ධවීසේ ශෆකියළල වහිත් ඳරිගසකයක් ශළ අ ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ තිබීම අලය ලන අත්ර සේ වශළ 

ලන පුහුණු වෆසියක් 2021.09.17 දින සඳ.ල. 9.00 ට මළර්ගගත් ක්රමයට ඳලත්ලු බයි. 

 

05. ඒ අුල සමම නිධළරි ට ඊට වශභළගි වීම වශළ අලය ඳශසුකේ  වවළ සදන සව කළරුණිකල 

ඉල්න අත්ර ශ්රී ංකළ සත්ොරතුරු ශළ ව නිසනදන ත්ළක්ස සවේලස  නලක නිධළරි  සලුසල  

වංවිධළනය කරු බන සමම සවේලළරේභක පුහුණු ලෆඩවටශන වළර්ථක කර ගෆීනමට ඔසබ  ෆසබන 

වශසයෝගය ඉත්ළ අගය සකොට වකමි. 

 

 

 

එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර 

 ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල් 
 

 

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