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මාස  තුළ 
සංවිධාන  කරන 
සි ෆම ප්ුහුණු 
වැඩසටහනේ දින 
යප්නේනුඹ කර ි 

අද දින 
උප්නේදින 
සමරන 
නිලධාරීනේ 

බාහිර ආ තන මඟිනේ 
ප්වතේවන ලද පු්හුණු 

ප්ාඨමාලා 

වියදේශ ශිෂ්යතේව අවසේාා ප්ළායතේ සි ෆම නිලධාරීනේ යවත 
දැනේවි   ුතු පු්හුණු පි්ළිබඳ යප්ාදු 

නියේදන 

පු්හුණු අංශ  මඟිනේ සංවිධාන  කරන 
සි ෆම ප්ුහුණු වැඩසටහනේ 

ප්දේධති ට ඇතුලතේ වීම සඳහා ඔබ ආ තන ට ලබා දී ඇති 
ප්රිශීලක නම හා මුරප්ද  ඇතුලතේ කර ප්දේධති ට පි්වියසනේන 
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ප්රිශලීකප්වුරුව (User Interface) 

ඔබයගේ කාර් ාල ට අදාල ප්රිශීලක නම හා මුරප්ද  ඇතුලතේ කිරීයමනේ ප්හත දිසේයවන ඔබයගේ 
ප්ාලන පු්වරුවට ඇතුලතේ වි  හැක. 

 

 

 

කාර් මණ්ඩල  ඇතුලතේ කිරීම 

නිලධාරීනේ ඇතුලතේ කිරීම 

1. ඡා ාරප්  - Browse යබාතේතම මඟිනේ අදාල නිලධාරි ායගේ ඡා ාරප්  යතෝරාගනේන. 
(ඡා ාරප්ය ේ ප්රමාණ  1MB යහෝ ඊට වඩා අඩුවි   ුතු .) 

2. ජ්ාතික හැඳුනුඹප්තේ අංක  (අනිවාර් ) - ඉංගරසීි අෂරෂ්ර  සමඟ හැඳුනුඹප්තේ අංක .  
( අංක 12කිනේ  ුතු නව හැඳුනුඹප්තේ අංක සඳහා අවශය යනායේ.) 
 

කාර් මණ්ඩල  
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3. සඹපූ්ර්ණ නම (අනිවාර් ) - මුලකුරු සමඟ සඹපූ්ර්ණ නම. (උදාහරණ ෂර දෂරවා ඇත.) 
4. උප්නේදින  - දී ඇති කැලැනේඩරය නේ යතෝරනේන. 
5. සේතරී/පුපු්රුෂ් භාව  - ඊතල  ෂරලිෂර කිරීයමනේ යතෝරාගනේන. 
6. තනතුර - ඊතල  ෂරලිෂර කිරීයමනේ යතෝරාගනේන. 
7. කාර් ාල  - ඊතල  ෂරලිෂර කිරීයමනේ යතෝරාගනේන. 
8. ජ්ංගම දුරකාන අංක  (අනිවාර් ) - නිවරදි ජ්ංගම දුරකාන අංක  ඇතුලතේ කරනේන. 

(පු්හුණු සඳහා පූ්ර්ව දැනුවතේ කිරීඹ යකටි ප්ණිවිඩ මඟිනේ ලබා යදනේයනේ යමම අංක ට යේ.) 
9. රාජ්කාරී දුරකාන අංක  (අනිවාර් ) - කාර් ාලය ේ දුරකාන අංක  
10. ඊ යඹලේ ලිපි්න  - අදාල නිලධාරි ාට ඊයඹලේ ලිපි්න ෂර ඇතේනඹ ඇතුලතේ කරනේන  
11. තනතුයරහි සේවභාව  - යතෝරනේන 
12. යසේව  - යතෝරනේන 
13. ප්නේති  - I ,I I ,I I  යහෝ වියශේෂ් ආදී වශය නේ 
14. මුලේ ප්තේවීයඹ දින  - දී ඇති දී ඇති කැලැනේඩරය නේ යතෝරනේන. 
15. වර්තමාන තනතුරට ප්තේවූ දින  - දී ඇති දී ඇති කැලැනේඩරය නේ යතෝරනේන. 

 

සි ලු විසේතර නිවරදිව ඇතුලේ කිරීයමනේ ප්සු ඇතුලේ කරනේන  න යබාතේතම ෂරලිෂර කරනේන. 

( * ය ාදා ඇති විසේතර අනිවාර ය නේ ඇතුලේ කළ  ුතු .) 

සි ෆම කාර්  මණ්ඩල  

 

යමමඟිනේ ඔබ කාර් ාලය ේ නිලධාරීනේ අවශය ආකාර කට filter කර ලැ ිසේතු වශය නේ ලබාගත 
හැක. ඔබට යතෝරා ගැනීමට අවශය කාණ්ඩ  යතෝරා (තනතුර/පුයසේව /පුනම ආදී වශය නේ) යසා නේන 
 න යබාතේතම ෂරලිෂර කරනේන. 

කාර්  මණ්ඩල යතාරතුරු යවනසේ කිරීම 
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කාර්  මණ්ඩල යතාරතුරු යවනසේ කිරීම 

යවනසේ කිරීමට අදාල යතාරතුරු ඇතුලතේ කර යවනසේ කරනේන යබාතේතම ඔබනේන 

කාර්  මණ්ඩල යතාරතුරු ඉවතේ කිරීම 

 

 

නිලධාරි ායගේ යතාරතුරු දතේත ප්දේධතිය නේ ඉවතේ කිරීමට අවශය නඹ ඉවතේ කරනේන යබාතේතමද, 
ඉවතේ කිරීම අවලංගු කිරීමට අවලංගු කරනේන යබාතේතමද ඔබනේන. 
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ප්ුහුණ ුවිෂ් භාර නලිධාරීනේ 

පු්හුණු විෂ් භාර නිලධාරි ා ඇතුලතේ කරනේන 

  පු්හුණු විෂ් භාර නිලධාරි ායගේ හැඳුනුඹප්තේ අංක  ඇතුලේ කරනේන. 

 

 

 

 

 

 

 

පු්හුණු විෂ් භාර නිලධාරි ායගේ යතාරතුරු බලා ගැනීම හා නිලධාරි ා ඉවතේ කිරීම 

 

       පු්හුණු විෂ් භාර නිලධාරි ා ඉවතේ කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

පු්හුණු විෂ්  භාර නිලධාරි ා ඉවතේ කිරීමට අවශය නඹ ඉවතේ කරනේන යබාතේතමද, ඉවතේ කිරීම 
අවලංගු කිරීමට අවලංගු කරනේන යබාතේතමද ඔබනේන. 
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ප්ුහුණ ුඅවශයතා 

පු්හුණු අවශයතා ඇතුලතේ කරනේන  

 

පු්හුණු අවශයතා ඇතුලතේ කිරීමට අවශය නඹ ඉහත මුහණුයතේ දැෂරයවන ප්රිදි තනතුරු නාම  හා 
පු්හුණු අවශයතාව  යතෝරා ගනේන. පු්හුණු සැලැසේයමහි යනාදැෂරයවන පු්හුණු යවනතේ අවශයතාව නේ 
 ටයතේ ඇතුලතේ කළ හැකි . ඒ සඳහා සහභාගී වීමට අයප්ේෂරෂ්ිත නිලධාරීනේ ගණන සහ ඊට අමතරව 
වියශේෂ් කරුණු යේනඹ සඳහනේ කර ඇතුලතේ කරනේන  න යබාතේතම ෂරලිෂර කරනේන. 

ඉහත පු්හුණු විෂ්  භාර නිලධාරීනේ යකාටයසේ ප්රිදිම ඇතුලතේ කල පු්හුණු අවශයතා යවනසේ කිරීම හා 
ඉවතේ කිරීම සි ෆම පු්හුණු අවශයතා යකාටසිනේ සිදු කල හැක. ඔබ විසිනේ ඇතුලතේ කරන පු්හුණු 
අවශයතා, වාර්ෂ්ික පු්හුණු සැලැසේම සකසේ කිරීම සඳහා උප්ය ෝගී කර ගනේනා බැවිනේ, මම අවශයතා 
යවනසේ කිරීම හා ඉවතේ කිරීම අතයාවශය නඹ ප්මණෂර සිදු කරනේන 

ප්ුහුණ ුවැඩසටහනේ සඳහා අ ඳුඹ කිරීම 

සංවිධාන  කර ඇති පු්හුණු වැඩසටහනකට අ ඳුඹ කිරීම සඳහා අදාල නිලධාරි ායගේ ජ්ා.හැ.අංක  
ඇතුලතේ කර පු්හුණු වැඩමුෆව යතෝරනේන. 

  

පුහුණු සැලැස්ම 
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යමහිදී පු්හුණූ වැඩ සටහන සඳහා නිලධාරි ායගේ අදාලතේව , ප්රමුතතා අංක , නවාතැනේ හා ආහාර 
පි්ළිබඳ විසේතර ඇතුලතේ කර පු්හුණුව සඳහා ඉලේලීම සඹපූ්ර්ණ කරනේන 

 

වාර්ෂ්ික ප්ුහණු ුසැලැසේම 

යමම යකාටසිනේ අදාල කාර් ාලය ේ පු්හුණු වැඩ සටහනේ සඳහා සඹබනේධ වාර්තා ලබා ගත හැක. 

 

වාර්ෂ්ික පු්හුණු සැලැසේම 

අදාල වර්ෂ්  සඳහා නිය ෝජ්ය ප්රධාන යලේකඹ (පු්හුණු) ආ තනය නේ සකසේ කල වාර්ෂ්ික 
පු්හුණු සැලැසේම ලබා ගත හැක. 

පු්හුණු ඉලේලීඹ 

ඒ ඒ වර්ෂ්  සඳහා තම කාර් ාලය නේ ඉදිරිප්තේ කල පු්හුණූ ඉලේලීඹ ලබා ගත හැක. 

පු්හුණු අ දුඹප්තේ 

ඒ ඒ වර්ෂ්  සඳහා තම කාර් ාලය නේ පු්හුණූ වැඩමුෆ සඳහා අ දුඹ කල නිලධාරීනේයගේ 
විසේතර ලබා ගත හැක. 

පු්හණු වැඩ සටහනේ සඳහා සහභාගී වූ නිලධාරීනේ 

ඒ ඒ වර්ෂ්  සඳහා තම කාර් ාලය නේ පු්හුණූ වැඩමුෆ සඳහා සහභාගී වූ නිලධාරීනේයගේ විසේතර 
ලබා ගත හැක. 

වාර්තා 

 


