
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 MDTI-SP/TU/TP/2022/10   2022.10.27 
 

ප්රධාන  ේකම්,  ප්රධාන  ේකම්, මන්යානයා  
ආණ්ඩුමනර ේකම්,  ආණ්ඩුමනර ේකම්, මන්යානයා  
සභන ේකම්,  සභන ේකම්, මන්යානයා  
ේකම්,  පළනත් රනජ්ය ේස ාන ේම ිෂන් සභනා  
සිාළුම අමනත්යනාංශ ලේ ේකම්,ා/  ි සිාළුම ෝජේා ජ්ය ප්රධාන  ේකම්,ා/   
සිාළුම ේෙපන්යත්ේ්,්තු ප්රධානීන් ි ායාසථානිතත් ආාත්  ප්රධානීන්  
ෙකුණු පළනත්. 
 
 

2023 ලර්ය වශා දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ිළෂධාීන්ගේ  මානල ව්පඳත් වවලර්ධනය  දදාෂ ුහුණණු ලඩමුළු 

වවවිධානය කිීනම. ( මාර්ගගත - Online ) 

ෙකුණු පළනත් රනජ්ය ෝජයධානීන්ේ  ෙැනුම, කුසයත්න හන ආමකප සාංා්යධා ා කිීනම සඳහන ෙකුණු පළනත් 

මළම නමරණ සාංා්යධා  හන පුහුණු ආාත් ා මඟි් 2023 ා්යනාට අෙනයා පුහුණු ාැඩමුළු සාංවිධාන ා 

කිීනමට සැයසු්, මර ඇත්. එහි මුලිම ිතාාර ේයස ෙකුණු පළනත් මළම නමරණ සාංා්යධා  හන පුහුණු 

ආාත් ා ේාත් පුහුණු අාශ ලේයත්න ේා මු කිීනේ්, ්රමේදො සහ පුහුණු ාැඩමුළු ස්,බ්ීකමරණා 

ස්,බ්ධාේා්  දකුණු ඳෂාත් වභාේේ ආයතනල ුහුණණු ව්පබ්ගධීකරණ ිළධාීන්ග ෙැනුාත් කිීනම සඳහන 

ාැඩමුළුාක් 2022 ේනොලඩ්පබර් මව 04 ා  දි  මන්යගගත් ්රමා ( Zoom ) ඔසථේස  පැාැත්වීමට මටයුතු 

සාංවිධාන ා මර ඇත්. 

02. ේමම ාැඩමුළුා සඳහන ඔබේ  ආයතනේේ ුහුණණු ව්පබ්ගධේය්ග ක යුතු කරන මාණ්මලික ිළධාරියා 

වශ ුහුණණු ව්පබ්ගධීකරණ ිළධාරියා සහභනගී මරා  ේම් මන/ ණිමා ඉකයිෂ. ේමම ාැඩමුළුා එදි  

ේප.ා 9.00ට ආර්,භ වී ප.ා 12.00ට අාස් වීමට ෝජාිෂත් අත්ර සබැඳිා පරික්නන මර බයන පුහුණු ාැඩසටහ  

ආර්,භාට වි නඩි 15 මට ේපර ඔේේ ආාත් ා  ිෂ් සහභනගීත්ාා ත්හවු/  මර ගත් යුතුේද. 

03. පහත් සඳහ් සබැඳිා මඟි් 2022 ේ  ාැ්,බ්ය මස 01 ා  දි ට ේපර සහභනගීත්ාා ත්හවු/  මර  ේම් 

මන/ ණිමා ඉකයිෂ. සබැඳිා ක්ලික් කිීනේම් විාෘත් ේ  ේද  ්,  පරිගණමේේ ේාේ බ්රවුසරේේ Address 

Bar මත් Copy  Paste ේම ට enter කිීනේම් සබැඳිා විාෘත් මර ගත් හැම. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGJwWJa8DaE3NaAjOGnZPVdQL4ueBM7l0CNVnC

cOYlLo-iNg/viewform?usp=sf_link 

04.ඒ සඳහන ස්,බ්ධා වීමට අාශ ලේය Meeting ID සහ Passcode පහත් සඳහ් මර ඇත්. 
 

Meeting ID : 884 9474 0971 

Passcode : bbcdgh 

https://us06web.zoom.us/j/88494740971?pwd=b2JOdVpHTVhOYVVVUDhSWndLelZCdz09  

 

 

05. ඔබේ  පහසුා සඳහන මළම නමරණ සාංා්යධා  හන පුහුණු ආාත් ා විසි් 2023 ා්යනේේ පුහුණු අාශ ලේයත්න 

යබන ගැීනේ්, ්රමේදො ඇතුළත් ඇමුණු්, 04 ක් ේ්, සමඟ ඔබ ේාත් ේා මු මරිෂ. 

 

 

I.       01 ඇමුණුම - පුහුණු අාශ ලේයත්න ේා මු කිීනේ්, දී අනුගම ා මළ යුතු ්රමේදො ඇතුයත් උපේෙසථ මනයනා 

II.     02 ඇමුණුම - ආේයශ ලේ ආමෘති පත්රා 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGJwWJa8DaE3NaAjOGnZPVdQL4ueBM7l0CNVnCcOYlLo-iNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGJwWJa8DaE3NaAjOGnZPVdQL4ueBM7l0CNVnCcOYlLo-iNg/viewform?usp=sf_link
https://us06web.zoom.us/j/88494740971?pwd=b2JOdVpHTVhOYVVVUDhSWndLelZCdz09


III.    03 ඇමුණුම - 2023 ා්යනා සඳහන සාංවිධාන ා කිීනමට අේේක්ෂිත් පුහුණු ාැඩසටහ් හන ේක්ත් අාංම  

IV.    04 ඇමුණුම - ඇමුණුම 03 හි සඳහ් ේ  ා  ඔබ ආාත් ේේ මන්යා මණ්ඩයා ේානුේා් සාංවිධාන ා 

කිීනම සඳහන ඔබ විසි් ේා ජ් න මර  පුහුණු ාැඩසටහ් ඉදිරිපත් කිීනේ්, ආමෘතිා. 

06. ඒ අනුා 2023 ා්යනා සඳහන ඔබ ආාත් ේේ පුහුණු අාශ ලේයත්න එවීේ්,දී ඔබ ආාත් ාට අනුයුක්ත්ා සහ ඔබ 

ආාත් ා ාටේත් ඇති සිාළුම ආාත් ාය සහ උප මන්යානයාය ේස ාා මර  ෝජයධානරි්ේ  පුහුණු අාශ ලේයත්න 

ෙ ේ්, සමඟ එවීමට අාශ ලේය මටයුතු මර  ේම් මන/ ණිමා ඉකයිෂ. එක් ෝජයධානරිාකුට අාදු්, මය හැක්ේක් 

පුහුණු ාැඩසටහ් 03 ක් පමණක් ා  අත්ර එම සාංඛ්යනාට ාඩන පුහුණු ාැඩසටහ් අාදු්, මය ේහ ත් මුලි්ම 

අාදු්, මර ඇති පුහුණු ාැඩසටහ් 03 පමණක් පුහුණු අාශ ලේයත්නාා ේස  සයමනු යැේේ. 

07. ඔබ විසි් ඉහත් උපේෙසථ ප්රමනරා පුහුණු අාශ ලේයත්න එවීේ්,දී ඔබ ආාත් ාට අෙනළා ේ්, ා  විටත් සමසථ 

මර ඇති පසථ අවු/ දු උපනා මන්යගිම සැයැසථේ්, ඉයක්ම යඟනමර ගෝජිෂ් ආාත් ේේ මන්යාක්නමත්නා හන 

ඵයෙනයීත්නා ඉහළ  ැාංවීම සඳහන ඔබ මන්යාමණ්ඩයාට යබනදිා යුතු පුහුණු අාශ ලේයත්නාා හඳු නේග  එම 

පුහුණු අාශ ලේයත්න ඉදිරිපත් මර  ේයස මන/ ණිමා ේාන සිිමිෂ.  

08. එේම්ගම දකුණු ඳෂාත් කෂමනාකරණ වවලර්ධන ශා ුහුණණු ආයතනේයහි ුහුණණු වඩඩව්ේමහි ේනොමඩති 

ුහුණණු ඳාඨමාාල්ග වශා ද ඉල්ලු්ප කිීනම  ඔබ ආයතනය  දලව්ථාල්ග ඳලතින දතර, එම ුහුණණු ලඩමුළු 

ඳලත්ලන සුවිේේෂි ආයතනය්ග ේලත ේයොුළ කර එකි ුහුණණුවී්ප බා දීම වශා ප්රතිඳාදන ේල්ග කිීනම  

වඩසු්ප කර ඇත. එබඩවි්ග ඔේේ ආයතනය  දදාල එලඩිළ ුහුණණු දලයතා ශඳුනාේගන ඉදිරිඳත් කරන 

ේව ලඩඩිදුර ත් ද්ගලමි. 

09. රනජ්ය අාංශ ලේා තුළ මන ා ස්,පත් සාංා්යධා ා කිීනම ස්,බ්ධාා 2018.01.24 දි ැති ා ෝජකුත් මර ඇති රනජ්ය 

පරිපනය  ච්රේකඛ් - 02ි2018 හන 2019.01.30 දි ැති ෝජකුත් මර  යෙ ප්රධාන  ේකම්, ච්රේකඛ් (පුහුණු) - 

01ි2019  2020.05.20 දි ැති ප්රධාන  ේකම්, ච්රේකඛ් (පුහුණු) - 01ි2019(I) ස්,බ්ධාා ඔබේ  අාධාන ා 

ේා මු මරා  අත්ර ඒ අනුා ඔබ මන්යා මණ්ඩයේේ සෑම ෝජයධානරිේාකු සඳහන ම ාසරමට අාම ාශ ලේේා් පැා 

12 මට ේ   අඩු පුහුණු අාසථානාක් යබනදීමට මටයුතු මළ යුතුා. එේම්ම මන්යගගත් පුහුණු ාැඩසටහ් 

පැාැත්වීේ්, දී ප්රධාන  ේකම්, ච්රේකඛ් (පුහුණු) – 01ි2022 අනුා මටයුතු මර  ේම් ත්ාදුරටත් ේාන 

සිිමිෂ. 

10. ඔබ විසි් ඉහත් උපේෙසථ ප්රමනරා පුහුණු අාශ ලේයත්න එවීේ්, දී ඉහත් 05 ේේෙේේ සඳහ් විධිවිධාන  ිතළිබඳා 

ෙ සැයකිලිමත් ා  ේයස ේා  අත්ර ඒ අනුා ඔබ විසි් හඳු නගත් පුහුණු ාැඩමුළු ඔබ ආාත්  පරිශ්රේේ 

සාංවිධාන ා කිීනමට අාශ ලේය  ්, එම අාශ ලේයත්න ෙ දධයක්ෂ, කෂමනාකරණ වවලර්ධන ශා ුහුණණු ආයතනය ේාත් 

ේාන එවීේම් පුහුණු ආාත් ා හරහන එාැෝජ පුහුණු ාැඩසටහ් සාංවිධාන ා කිීනමට පහසුම්, සයසන දිා 

හැකි බාෙ ාැඩිදුරටත් ේාන සිිමිෂ. 

11. ඒ අනුා 2023 ා්යනා සඳහන ඔබ මන්යා මණ්ඩයාට අාශ ලේය පුහුණු අාශ ලේයත්න හදු නේග  යබන දී ඇති 

ඇමුණු්, ාය සඳහ් උපේෙසථ ායට අනුා ස්,පූ්යණ මර  යෙ පුහුණු අාශ ලේයත්න mdtisptn@gmail.com විදුත් 

තඩඳඩල් ලිපිනය  ඳමණක්ෂ 2022.12.06 දිනය  ේපර ේා මු කිීනමට මටයුතු මර  ේම් මන/ ණිමා ේාන 

සිිමිෂ. 

 

 

 

සුමිත් දශේකෝ්ග  

ප්රධාන  ේකම්,  

ෙකුණු පළනත්. 
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