
 

 

 

විශ ේෂ නිශේදනයයි. 

 

ශ්රී ලං කා ග ලං කා ගකා ග ස ලං වසයේව  ලං I වරයණියේව  ලං තහත ලං තුරු ප ලං රප්පාතගව ේ ලං තේන ු ලං /ේුරප්පාතගව  ලං ම ට ලං

නියමිත ලංඅත් ලංශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංවසයේව  ලං I වරයණියේයට ලංසසසීම ල ලංක / ලංන ුට ලංශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග  ලං

වසයේව  ලංII/III  ලංවරයණියේව  ලංතුරු ප ලංවසයේය ලං ්ු ලංනිකරග ස  ලංඑ  ලංතුරු පේකට ලංතත් ලංකි ස  ලං ලංසඳහග ලංඉල්ලී ල ලං

කා ගකා ග ස ලංවසයේග ලංඅාශය ලංවේත ලංවයොමු ්ු ලංවකස ලං ග පණියේ ේ ලංන ේග ලංසිටිමි. ලං 

 

පුරප්පාඩුව පවතින/ පුරප්පාඩුවීමට නියමිත තනතුරු 

 

අනු.

අං. 

ආයතනය තනතුර ශරේණිය පුරප්පාඩු පවතින/ 

පුරප්පාඩු වීමට 

නියමිත දිනය 

1.  රප්ගවිනයග ලංවනතගතමතව ල රුේ ප්රරගු ලංකා ගකා ග ස I වරයණියේය 2019.07.02 

2.  ස ෘද්කා ලංසාේතමරු ලංවනතගතමතව ල රුේ ප්රරගු ලංකා ගකා ග ස I වරයණියේය 2019.08.06 

3.  ජු ගරය ලංඅ ගතයගාශය ප්රරගු ලංඅ්ය ත් ලං

විකා  

I වරයණියේය 2019.08.06 

4.  ව ෞරු ගකග් ලංවනතගතමතව ල රුේ ප්රරගු ලංඅ්ය ත් ලං

විකා  

I වරයණියේය 2019.08.17 

5.  ත ත ල් ලංවනතගතමතව ල රුේ ප්රරගු ලංඅ්ය ත් ලං

විකා  

I වරයණියේය 2019.08.31 

6.  අ්ය ත් ලංහග ලංසීේවද්ශ ලං ටුතරු ලංසහ ලංතළගත් ලං

ස්ග ලංහග ලංතළගත් ලංතගකු ලංඅ ගතයගාශය - 

අ්ය ත් ලං ටුතරු ලංඅාශය 

ප්රරගු ලංඅ්ය ත් ලං

විකා  

I වරයණියේය 2019.09.15 

7.  /සීුගහි් ලංතළගත් ලංස්ගේ  අරයක්ෂ 

(ආනගය ල ලංහග ලංමුනල්) 

I වරයණියේය 2019.09.21 

8.  වනහිේක ලංකල්කිසීස ලං හුක් ලංස්ගේ ප්රරගු ලංකා ගකා ග ස I වරයණියේය 2019.10.01 

9.  ේ විලි ලං තම ග ත ලංඅ ගතයගාශය ප්රරගු ලංඅ්ය ත් ලං

විකා  

I වරයණියේය 2019.10.31 

10.  / රුගකග් ලංවනතගතමතව ල රුේ අ්ය ත් ලංවිකා  I වරයණියේය 2019.12.31 

 

02. ත  ලං නිතය ලං තුරු්ට ලං අ ත්ේ ලං ඉහත ලං තරු පේක ලං ේ   ලං / ලී  ලං සඳහග ලං අවපාක්ෂග ලං  ්ු  ලං ක/ු ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

I වරයණියේව  ලංනිකරග ස  ලංත  ලංආයතු ලංප්රරගනියග ලං ින  ලංඉල්ලී ල ලං ්ු ලංවකස ලංන ේමි. ලං 

 

දිුය ලං- ලං2019.11.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


