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සියලුම පඅමළත්යළාං පදල්කේල්  

දදඳළර්ත්දේ තු පප්රධළීන  ප 

දිවහත්රික් පදල්කේල්  ප 

ප්රදේීයය පදල්කේල්  පදලත්  

 

ඒකාබද්ධ ස ේවසේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු  - 2023  

ශ්රී කාකා සකතුරුරු  ා  නිවේසන න කාෂණ ස ස ේවසේ3 ඳනිතිසේ වේකධාරිනිසේ සකතුරුරු කැවීම. 

 

ඒකළබේධ ප දවේලදේහි ප නිධරය දවේ ප ලළර්ෂික ප වහථළන ප මළ් ප - 2023 යන ප මෆදය  ප නිකුත් ප කරන ප ද ප

2022.08.01 පදිනෆති පඒකළබේධ පදවේලළ පචක්රදල්ඛ පඅාංක ප02/2022 පහි ප9.07 පහි පa ලග තිය පඅනුල පකටයුතු පකිරීම ප

වශළ පදත්ොරතු් පශළ පව නිදේදන පත්ළක්ණ පදවේලදේ ප3 පඳ තිදේ පනිධළිප දේ පදත්ොරතු් පදග ලළ පගත් 

යුතුල පඇත්.  

 

02.       ඒ පඅනුල පදවේලදේ පවහථළන පමළ් පඅදේක්ෂිත් ප 3 ප ඳ තිදේ පනිධළිප  පසියලු පදදනළ පඳශත් පවබෆඳිය ප ප

භළවිත් පකර පඅදළෂ පGoogle සඳෝුමය 2022.08.20 දිනට සඳු පවේපූර්ණ පකර පදයොමු පකෂ පයුතුදේ. 
 

https://bit.ly/3z0Tm4O 

 

03.     ඉශත් ප චක්රදල්ඛදේ ප විධිවිධළන ප ප්රකළරල ප කටයුතු ප කිරීදේී ප නිධළිප දේ ප දත්ොරතු් ප ත්ළක්ණ ප

නිපුණත්ළ පශඳුනළගත් පයුතු පබෆවි  පදමම පGoogle දඳෝරමය පවේපූර්ණ පකර පනියමිත් පදිනදේී පදයොමු පකර පඇති ප

නිධළිප දේ පවහථළන පමළ් පඉල්ලීේ පඳමණක් පවහථළන පමළ් පමණ්ඩදේී පවකළ පබෆලීමට පසිදුලන පබල පවකනු ප

මෆනවි. ප 

 

04.      ඒ පඅනුල පකටයුතු පකරන පදව පඔබ පයටදත් පලන පශ්රී පාංකළ ප දත්ොරතු් පශළ පව නිදේදන පත්ළක්ණ ප

වශකළරල් පදෆනුලත් පකිරීම පමෆනවි. 

 

 

 

එ ්. ආසකෝකබණ්ඩාු      

ඒකළබේධ පදවේලළ අධයක් පජ්නරළල් ප 

 

 

 
 

 

 

 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல  திகதி:         
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