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පධාන ආයතනය'> ධා[තාව' වැ�n{f p£ම සඳහා k�f වැඩසටහ' Jලධා£' 
දැ^ව( p£L සඳහා සLබ'ධව කට{P කෙලG.එ>/ සLප( මධ+ස්ථාන හරහා සLප( 
�වමාQ වැඩසටහ' Äයා(මක කරG' ශාස්~ය ප
ෙ@ෂණ qෙෂේතයට එම දායක(වය 
උප[ම ලබා hJG. 

D. nව�ෙ' පාසැY, $ශ්ව$ද+ාල හා  අධ+ාපන ආයතනවල අධ+ාපන $ෂය මාලා සංස්කරණ 
කට{Pවල/ අවශ+තාව ප[n නව තාqෂ;ක $ෂය ධාරා එකPp£ම Wxබඳ ආයනනෙ@ 
අධ+qෂ හරහා දැ^ව( p£ෙL කට{Pවල Jරත�ම. 

E. ෙL ෙදපා
තෙL'Pවටම අය( ෙබො�Yල m ලංකා ජා5ක ආ{
ෙ.ද ( }qෂණ ) 
ෙරෝහෙල> පාලන අංශෙය> පෙYඛන සහකාර තනPෙ
 2010.03.16 7ට 2011.10.17 
ෙතq වසරකට අ�ක කාලයq පාලන රාජකා[වල Jරතව 7uG. 
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ආයතනය තනPර ෙසේවය කළ කාලය ඉව(�මට ෙහේPව 

බ.ආ.අ.ප
ෙ@ෂණාය. පෙYඛන සහකාර 2005-2007 වා
Çක සථ්ාන මාQ 

ෙ1.ෛව.ජා.ආයතනය පෙලඛන සහකාර 2007-2010 වා.සථ්ාන මාQ 

ආ.}.ජා.ෙරෝහල පෙලඛන සහකාර 2010-2011 වා.සථ්ාන මාQ 

ආ.ක.මධ+සථ්ානය ප[පාලන Jලධා£ 2011 7ට ෙL දqවා උසස�්L �p.අවසථ්ා 

 

ඔ.  

 

නැත � 

 

F. 2011.11.18 nන 7ට ෙL දqවා ආපදා කළමනාකරණ මධ+ස්ථානෙ@ මානව සLප( 
අංශෙ@ ප[පාලන Jලධා£ තනPරට අය( ප[පාලන රාජකා[වල Jරතව 7uG. 

11.0   M
ව �pයාව' Wxබඳ $ස්තර :  

 

 

 

12.0 ඔබ කවරදාක ෙහෝ ෙචෝදනාවq සඳහා උසා$යp' වරදකQ කර^ ලැබ 5ෙÈද ( අදාළ 
ෙකො¤ෙ. �ලSණ ෙයොද'න) ඔ. නL $ස්තර සඳහ' කර'න. 
 

 

13.0 අයhLකQෙK සහ5කය :  

 

ෙමම ඉYtLපතෙ@ මා $7' සපයා ඇ5 ෙතොරPQ මා ද'නා තරG' සත+ හා Jවැරn 

බවද ෙම> 7යtම ෙකොටස ්Jවැරnව සLM
ණ කර ඇ5 බවද පකාශ කරG. 

 

nනය : .....................................                             ............................................. 

                                                                                  අයhLකQෙK අ(සන 

 

14.0  ෙදපා
තෙL'P පධාJයාෙK සහ5කය (රාජ+ ෙසේවෙ@ J{Pzව' සඳහා පම;) 

 

ෙමම අයhLපත ඉn[ප( කරන HI( Jශා'ත ෙහේවෙK මහතා ආපදා කළමනාකරණ 
මධ+ස්ථානෙය> 2011.10.18 nන 7ට ප[පාලන Jලධා[ වශෙය' ස්_ර තනPරක ෙසේවය 
කරන බවද ඔ�ෙK ෙසේවය සP¤දායක බවද ෙමම සLRඛ ප£qෂණෙ@ ප5ඵල අ^ව 
ප(�මq සඳහා ෙතෝරා ග^ ලැyවෙහො( ඔ� දැනට දරන තනPෙර' Jදහස් කරන බවද 
ඉහත සඳහ' කර ඇ5 ෙතොරPQ සත+ බවද සහ5ක කරG. 

 

 

                                                           ............................................................... 

             ෙදපා
තෙL'P පධාJයාෙK අ(සන හා Jල Rදාව 

 nනය : .......................................... 

 සහ5ක කරන Jලධා[යාෙK නම : ෙLජ
 ෙජනරාY ගාGÉ ෙහcuආරÊo ($ශාGක) 
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