
ශ්රී ලංා ග ලංරුරු ලං්යගපනඥ ස ලංවවයලව  ලංII වශ ලංIII වරයණිල  ලංවයයතා ග ලංව    
ව වත ලංකිරීම ලංවම්බන් ලංනිවේද ය 

 

 

ශ්රී ලංා ග ලංරුරු ලං්යගපනඥ ස ලංවවයලව  ලංII / III වරයණිව  ලංනිගරීන්වජ ලංවයයතා ග ලංව    ලංව වත ලංකිරීම ලං
වඳශග ලං සියලුම ලං යගති  ලං ්යගපනඥ  ලං ද්දයගපීඨ ා ලං ලන්න් ලං වශ ලං  ගපනඥ ලං ්යගපනඥ  ලං  ගර්යග ලං ලන්න් ලං ව ොරතුරු ලං
 ැඳල  ලංදී. 
 
ඒ ලං්නුල ලංයගති  ලං්යගපනඥ  ලංද්දයගපීඨ ා ලංවශ ලං ගපනඥ ලං්යගපනඥ  ලං ගර්යග ලංලන්න් ලංද ලංව ොරතුරු ලංආරවයන් ලං
වමම ලංවයයතා ග ලංව    ලංව වත ලං ර  ලංදී. ලංඑබැද්න් ලංදැ ට ලංව වත ලං ර ලංඇති ලංවමම ලංව    ලං ගල ගන්  ලං
ව    ලංල  ලං් ර ලංඉදිරිව දී ලංවම් ලංවඳශග ලංවාවෝ  ලංසිදු ලංද්ය ලංශැකිය. 
 
වමහි ලං ම් ලංවදශන් ලංව ොල  ලංනිගරීන් ලංසිටී ලං ම්, ලංඔවුන් ලං්දගෂ ලංයගති  ලං්යගපනඥ  ලංද්දයගපීඨ ාය ලංවශෝ ලං ගපනඥ ලං
්යගපනඥ  ලං ගර්යගය ලංශග ලංවම්බන් ලංවී ලං2023.02.10 ලංදි ට ලංවපනඥර ලං්දගෂ ලංආ ෘතිවයන් ලංව ොරතුරු ලංඉදිරිපනඥත් ලං
කිරීමට ලං ටයුතු ලං ෂ ලංයුතුය. 
 
 ලද ලං ඔබට ලං වම් ලං වම්බන්වයන් ලං යම් ලං ්දශවත/ඉ ලීම් ලං ඇත් ම් ලං 2023.02.10 ලං දි ට ලං වපනඥර ලං
moesltes.branch@gmail.com ද්දුත් ලං  ැපනඥටට ලං වයො ක ලං කිරීමට ලං  ටයුතු ලං  ෂ ලං යුතුය. ලං එම ලං දි වයන් ලං
පනඥසුල ලංැවබ  ලංඉ ලීම් ලංව ග ලංබනු ලංව ොැවේ. 
 
 
 

,yq;if Mrpupau; fy;tpapayhsu; Nritapd; juk; II kw;Wk; juk; III ,d; %g;Gg; 

gl;bay; rku;g;gpg;gjw;fhd mwptpj;jy;. 

 

,yq;if Mrpupau; fy;tpapayhsu; Nritapd; juk; II/ III cj;jpNahfj;ju;fspd; %g;Gg; 

gl;bay; rku;g;gpg;gjw;fhf midj;J Njrpa fy;tpapaw; fy;YhupfspYk; kw;Wk; tya 

fy;tpf; fhupahyaq;fspYk; jfty; Nfhug;gl;lJ.  

 

mjdbg;gilapy; Njrpa fy;tpapaw; fy;YhupfspdJk; kw;Wk; tya fy;tpf; 

fhupahyaq;fspdJk; jfty;fspd; gb ,t; %g;Gg; gl;bay; jahupf;fg;gl;Ls;sJ. 

mjdhy; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s ,g; gl;bay; jw;fhypf gl;bayhf ,Ug;gJld; ,Wjpapy; 

,J rk;ge;jkhf jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;. 

 

,g; gl;baypy; ngau; Fwpg;gplg;glhj cj;jpNahfj;ju;fs; ,Ug;gpd;> mtu;fs; cupa 

fy;tpapaw; fy;Yhup my;yJ tya fy;tpf; fhupahyaq;fspy; njhlu;G nfhz;L 

2023.02.10 Mk; jpfjpf;F Kd;du; cupa ml;ltizg;gb jfty; rkug;gpf;f eltbf;if 

vLf;fTk;.  

 

kw;Wk; ,J rk;ge;jkhf fUj;Jfs;/ Nfhupf;iffs; ,Ug;gpd; 2023.02.10 Mk; jpfjpf;F 

Kd;du; kpd;dQ;ry; Kftupf;F rku;g;gpg;gjw;F eltbf;if vLf;fTk;. mj; jpfjpf;F 

gpd;du; mDg;gg;gLk; Nfhupf;iffs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. 
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