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ශ්රී ංකළ සත්ොරතුරු ශළ වනිනිසනදන ත්ළක්ස සවේලස  2 ඳනිතිස  නිධළරිනි 

 

ශ්රී ංකළ සත්ොරතුරු ශළ වනිනිසනදන ත්ළක්ස සවේලස  ඳත්වීේ ද 2 ඳනිතිස  නලක 

නිධළරිනිසේ සවේලළරේබක පුහුණු ඳළඨභළළල වංවිධළනය කිරීභ 

 

උක්ත් කරුස වේඵනිධසයනි වූ භසේ වභළංක ශළ 2020.09.18 දිනෆතිල සභභ අභළත්යළං වය සලබ් අඩවිස  

සලනත් නිසනදන යටසත් ඳ කරන ද ලිපි ශළ ඵෆසේ. 

 

02. ශ්රී ංකළ සත්ොරතුරු ශළ වනිනිසනදන ත්ළක්ස සවේලස  2 ඳනිතිය වශළ 2019.07.01 දින සිට 

ඵලළ ගත් නලක නිධළරිනිසගනි ICT2-IND20-2 කණ්ඩළයභ වශළ 2020 ඔක්සත්ෝේඵර් භව 05 දින 

ආරේබ කර මුල් දින සදසකහි ඳභසක් ඳෆලෆත්වූ සවේලළරේබක පුහුණු ඳළඨභළළල රසටහි ඳලතින සකොවිඩ් 

19 ලවංගත් ත්ත්ත්ලය සශේතුසලනි ඳෆලෆත්වීභට සනොශෆකි විය. 

 
03.  එඵෆවිනි එභ කණ්ඩළයභ වශළ වූ සවේලළරේබක පුහුණු ඳළඨභළළල 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 භළර්ගගත් ක්රභයට 

ඳෆලෆත්වීභට කටයුතු වංවිධළනය කර ඇති ඵල වතුටිනි දනිලමි. 

 

04. සභභ පුහුණු ලෆඩවටශන භළර්ගගත් ක්රභයට ඳෆලෆත්වීභට කටයුතු වංවිධළනය කර ඇති ඵෆවිනි ඒ 

වශළ වශබළගි ලන වභ නිධළරිසයකුටභ භළර්ගගත් ක්රභය ඔවහසවේ MS Teams භෘදුකළංගය වභඟ 

වේඵනිධවීසේ ශෆකියළල වහිත් ඳරිගසකයක් ශළ අනිත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ තිබීභ අලය ලන අත්ර සේ වශළ 

ලන පුහුණු වෆසියක් 2021.09.17 දින සඳ.ල. 9.00 ට භළර්ගගත් ක්රභයට ඳලත්ලනු ඵන අත්ර ඒ වශළ 

වශබළගී ලන සව කළරුණිකල දනිලමි. 

 

05. සභභ පුහුණු ලෆඩවටශන වශළ කෆවීේ ද ශ්රී ංකළ සත්ොරතුරු ශළ වනිනිසනදන ත්ළක්ස 

සවේලස                      2 ඳනිතිස  නිධළරිනි ආයත්න ප්රධළනියළසේ අනුභෆතිය වහිත්ල නියමිත් දිනයනිහිී 

භළර්ගගත් ක්රභය ඔවහසවේ පුහුණු ලෆඩවටශනට වශබළගි වීභ අනිලළර්යය සන. 

 

06. ශ්රී ංකළ සත්ොරතුරු ශළ වනිනිසනදන ත්ළක්ස සවේලස  නලක නිධළරිනි වශළ වංවිධළනය කරනු 

ඵන සභභ සවේලළරේබක පුහුණු ඳළඨභළළල වශළ නියමිත් ඳරිදි වශබළගි වී රළජ්ය සවේලය ලඩළත් 

කළර්යක්භ ශළ පදළ වල ඵළීභ වශළ එභ දෆනුභ ඉදිරිස ී සයොදළ ගනිනළ සව කළරුණිකල දනිලමි. 

 
 
 

එවහ. ආසෝකඵණ්ඩළර 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල් 

භසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எனது இல  உது இல  திகதி:         
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