
 

ශ්රීන ලංකා ර ලං්ෂණ ම ලං්ඩලයක  ලං 1 2017 ලංසැප්තැම්බර් 

්ෂණ ම ලංඋපද ශ් වරුන ්ලංදවත ලං 

ශ්රීන ලංකා ර ලං්ෂණ ම ලං්ඩලයකද න් ලංපණිවිය ෂණ 

 

ශ්රීන ලංකා රදර ලං්ෂණ ම ලංවයරපර්ද  ්ලංසාවර්ධන  ලංඋද සර ලං්ෂණ ම ලංඋපද ්ශ වරුන් ලං
විසනි් ලංසුවිදශ ් ලං රර් භර් ෂණ ලංඉටු ලං ලං ්න ුලං ලංකබ .ි ලං්ෂණ ම ලංවයරපර්ද ් ලං

සරර්ථ ත්ව  ලංසහ ලංඋන්නති  ලංසඳහර ලංඔබදග් ලං ර  ත්ව  ලංඉතර ලංවැ ගත් ලංදර. ලංඔබ, ලං
්ෂණ ම ලංස්රග් ලංසහ ලං්ෂණ ති ර ලංසම්බනධ් ලං ්න ලංපරුු ෂණ ලංවැන ි. ලංඑදහ ින ්ලං

්ෂණ ම  ලංසම්බන්ධද න් ලං්හජනතරවදග් ලං්ත  ලංහර ලංආ ක්ප ලංඔබදග ්ලං
ක්රිණ ර කරප  ලං්ත ලංදබරදහෝ ලංදු්ට ලං්ඳර ලංපවතී. 

 
එබැවින්, ලං්ෂණ ම ලංඋපද ්ශ ව්ද  ු ලංදකස ලං ට ුතු ලංකිරීදම් ලං ී ලංපහත ලංසඳහන ්ලං

 රුමු ලංද ද්හි ලංඔබදග් ලංවිදශ්  ලංඅවධරන  ලංද ර් ුලංකිරී් ලංවැ ගතද්ර. 
 
 

 ්ෂණ ම ලංඔපප්වුෂණ ලංන ිතු ්ලංකිරී්ට ලංදප්; 
 

1. පරරිදභෝගි  රදග ්ලංඅවශයතර ලංහුනනරගන්න 
 

 පරරිදභෝගි  රදග් ලං අදපෂ්ණ රවන් ලං (අනරගත ලංඅ්්ුම ුලංහර ලං්ූකය ලංඅවශයතර) ලං පිළිබඳ ලංනිසි ලං
අවදබෝධ ෂණ ලංඔබට ලංතිබි  ලං ුතු . ලං 

 පරරිදභෝගි  ර ලං හට ලං වයර් ලං සුදුසු ලං ්ෂණ මරව්ම  ලං සම්බන්ධද න් ලං උපද ස් ලං කබර ී් ලං
සඳහර ලං ඔහුදග් ලං දහෝ ලං ඇ දග් ලං ආ ර ම් ලං හර ලං ස්රජ ලං ආර්ථි  ලං තත්ව  ලං පිළිබඳව ලං   ලං
 ැනුවත්ව ලංසිටි  ලං ුතු . 

 අනරගතද ් ලං  ී ලංතෘප්ති්ත් ලංපරරිදභෝගි   ු ලංබිහි ලංකිරී් ලංසඳහර ලංවර්ත්රනද ් ලං  ී ලංඔබට ලං
 ර   ලංවි  හැකි ලංක්රර්  ලංවන්දන්, ලංඅවශය ලංඅවස්ථරදර ලං ී ලංපරරතිකරභ ලංකබරගැනම්ට ලංහැකි රව ලං
සැකදසන ලං පරි ි, ලං පරරිදභෝගි  රදග් ලං අවශයතරව න්ට ලං ගැළදපන ලං ්ෂණ ම ලං ඔප්පුවෂණ ලං
අදකවි ලංකිරී් ි. 
 

2. පරරිදභෝගි  ර ලංදවත ලංස ිළු ලංවැ ගත් ලංදතර්තුරු ලංදහළි ්ර ලං ්න්න 
 

 ්ෂණ ම ඔප්පුවෂණ ලං හුනන්වර ලං  ීදම් ී, ලං පරරිදභෝගි  ර ලං විසින් ලං  ැන ලං ගත ලං  ුතු ලං සි ළු ලං
දතර්තුරු ලංසුදුසු ලංඅවස්ථරදර ී ලංඔහු ලංදහෝ ලංඇ  ලංදවත ලංකබර ලංද න්න. 

 ජීවිත ලං ්ෂණ ම ෂණ ලං සඳහර ලං දගවනු ලං කබන ලං වරරි  ලං ්ු ක්, ලං බැා ුව  ලං ්ු ක් ලං තැන්පත ්ලං
කිරී්  ලං  ී ලං ද්න් ලං දපරළ ිත් ලං ස්ඟ ලං ආපසු ලං කබරගැනමදම් ලං හැකි රවෂණ ලං දනර්ැති ලං බව ලං
පරරිදභෝගි  න් ලං ැනුවත් ලංකිරී් ලංඉතර ලංවැ ගත් . ලං්ෂණ ම  ලං න ලංසා ක්ප  ලංපිළිබඳව ලං
ඔබදග් ලංපරරිදභෝගි  ර ලං ැනුවත් ලංකිරී් ලං  ලංඅවශය ලං ලංදර. 

 ඔප්පුදර ලංපරරතිකරභ, ලංද රන්ද ්සි, ලංවරරි  ලං්ු ක් ලංදගවී්, ලංස්රග් ලංවිසින් ලංඅ  ලං ්න ලංගරස්තු ලං
හර ලං බැහැ් ලං කිරීම් ලං ආ ී ලං වැ ගත් ලං  රුමු ලං පිළිබඳවත් ලං ස්රගදම් ලං දස්වර ලං තත්ව  ලං
පිළිබඳවත් ලංසතය ලංහර ලංසම්පරර්ම ලංදතර්තුරු ලංපරරිදභෝගි  ර ලංදවත ලංකබර ලංද න්න. ලං 

 කිසිවිදට  ලං ඔබ ලං අදකවි ලං  ්න ලං ්ෂණ ම ලං ඔප්පු ලං සම්බන්ධද න් ලං වැ ගත් ලං දතර්තුරු ලං
පරරිදභෝගි  රදගන් ලං වසන් ලං කිරීද්න් ලං දහෝ ලං පරරිදභෝගි  ර ලං දවත ලං අසතය ලං දතර්තුරු ලං
කබර ලං ීද්න් ලංවළකින්න. 

 



 

ශ්රීන ලංකා ර ලං්ෂණ ම ලං්ඩලයක  ලං 2 2017 ලංසැප්තැම්බර් 

3. ද ෝජනර ලංපතරර  ලං්ඟින් ලංසතය ලංහර ලංසම්පරර්ම ලං රුමු ලංදහළි ්ර ලංකිරීදම් ලංවැ ගත් ් ලංපහ ර ලං
ද න්න ලං 

 

 ද ෝජනර ලං පතරර  ලං පි්වීදම් ලං  ී ලං සි ළු ලං සතය ලං හර ලං වැ ගත් ලං  රුමු ලං දහළි ්ර ලං කිරීදම් ලං
නමති්  ලංඅවශයතරව  ලංපිළිබඳව ලංපරරිදභෝගි  ර ලං ැනුවත් ලං ්න්න. ලං 

 ජීවිත ලං ්ෂණ ම   ලං  ී ලං නම්, ලං විදශ් ද න්් ලං ත් ලං වර්ත්රන ලං හර ලං දප් ලං පැවති ලං දසෞඛ්යය ලං
තත්ව  ලංපිළිබඳව ලං ලංඅසතය ලංදහෝ ලංඅසම්පරර්ම ලංදතර්තුරු ලංකබර ලං ීදම් ලංසහ ලංවැ ගත් ලං රුමු ලං
දහළි ්ර ලංදනරකිරීදම් ලංපරරතිවිපර  ලංඋ රහ්ම ලංසහිතව ලංපරරිදභෝගි  රට ලංපහ ර ලංද න්න. 

 ද ෝජනර ලං පතරර  ලං පි්වීදම් ී ලං සිදුවන ලං අයුපරයු ලං දහ්තුදවන්, ලං ඔප්පුව ලං අවකාගු ලං වී ලං දගවර ලං
වරරි  ලං ්ු ක් ලං පවර ලං අහිමිවී් ලං දහෝ ලං ්ෂණ ම ලං වන් ි ලං දනරකැබී ර් ලං වැනි ලං අහිත ් ලං
පරරතිවිපර  න්දගන් ලංඔබදග් ලංපරරිදභෝගි  ර ලංආ්ෂණ ර ලං ්ගැනම් ලංඔබදග් ලංවගකී්කි. ලං 

 
4. ඔප්පුව ලංපවත්වරදගන ලං ර්ට ලංඇති ලංහැකි රව ලංපිළිබඳ ලංඅවධරන  ලංද ර්ු ලං ්න්න 

 

 ්ූකි  ලං සහ ලං අ්ත් ලංආව්ම ලං පිළිබඳව ලං උපද ස් ලං කබර ලං  ීදම් ලං  ී ලං අ රක ලං වරරි  ලං දගවී් ලං
සඳහර ලංපරරිදභෝගි  ර ලංසතු ලංහැකි රව ලංපිළිබඳව ලං  ලංසක ර ලංබැකී් ලංඔබදග් ලංවගකී්කි. 

 පරරිදභෝගි  රට ලංපවත්වරදගන ලං ර ලංදනරහැකි ලං්ෂණ ම ලංඔප්පුවෂණ ලංඅදකවි ලංකිරී් ලංඔබදග ්ලං
ද ටි රකීන ලං  රර් සරධන  ලං සඳහර ලං දහ්තු ලං වි  ලං හැකි ලං න්ුත්, ලං එ  ලං අ රක ලං
පරරිදභෝගි  රට ලං  ලංස්ස්ත ෂණ ලංවශද න් ලං්ුළු ලං්ෂණ ම ලං ර්්රන්ත ට ලංඅහිත ් ලංදකස ලං
බකපර ි. ලං ත් ලං ්ෂණ ම ලං ඔප්පු ලං අවකාගු ලං කිරී්ට ලං ද්වැනි ලං පරරිදභෝගි  න් ලං දපකදෙන ලං
අත් ලං එ්ගින් ලං සිදු ලං වන්දන් ලං ්ෂණ ම  ලං පිළිබඳ ලං අහිත ් ලං ආ ක්ප ලං ස්රජ  ලං තුළ ලං
පැතිරී් .ි 
 

5. පරරිදභෝගි  න්දග් ලංදතර්තුරුවක ලං්හසයභරව  ලංආ්ෂණ ර ලං ්න්න 
 

 පරරිදභෝගි  ර ලං විසින් ලං ්ෂණ ම ලංස්රග් ලං දවත ලං සප න ලං ත් ලං පු ්ගකි  ලං දතර්තුරුවක ලං
්හසයභරව  ලංආ්ෂණ ර ලං ් ලංගැනම්  ලංඔබදග් ලං ුතු ්කි. ලං 

 එ් ලං දතර්තුරු ලං කිසිවිදට ත් ලං දතවන ලං පරර්ශව ෂණ ලං දවත ලං දහළි ලං දනරකිරී්ට ලං ඔබ ලං වග ලං
බකර ලංගත ලං ුතු . ලං 

 එදකස ලං පරරිදභෝගි  න්දග් ලං දතර්තුරුවක ලං ්හසයභරව  ලං ආ්ෂණ ර ලං කිරී්, ලං ඔබට ලං
ඔවුන්දග ්ලං විශ්වරස  ලං  ිනර ලං ගැනම්ටත ්ලං ්ෂණ ම ලං  ර්්රන්ත  ලං ද ද්හි ලං ්හජනතරවදග ්ලං
විශ්වරස  ලංවැඩි ලං ි ුමුවී්ටත් ලංදහ්තු ලංදර. 

 
 

 ්ෂණ ම ලංඔපප්වු ලංන ිතු ්ලංකිරීද්න ්ලංපස;ු 
 
1. ්ෂණ ම ලංඔප්පුව ලංපිළිබඳව ලංපහ ර ලංද න්න 

 

 ්ෂණ ම ලං ස්රග් ලං ්ගින් ලං ඔප්පුව ලං නි ුත් ලං කිරීද්න් ලං අනතුරුව ලං දනරප්රව ලං ඔප්පුහිමි ර ලං
හ්ුවී් ලංඉතර ලංවැ ගත් .  

 ඔප්පුව ලංඅදකවි ලංකිරීදම් ලං ී ලංඔබ ලංපරර රශ ලං ළ ලං රුමු ලං්ෂණ ම ලංඔප්පුව ලංඇසුද්න් ලංපැහැ ිකි ලං
 ් ලං  ී් ලං ්ගින්, ලං ත්න් ලං කබරගත් ලං ්ෂණ ම ලං ඔප්පුව ලං ද ද්හි ලං ද්න්් ලං ඔබ ලං පිළිබඳවත් ලං
පරරිදභෝගි  රදග් ලංවිශ්වරස  ලංතහවුරු ලංදර.  

 ඔප්පුව ලංඅවකාගු ලංකිරීදම් ලංඅ ිති , ලංපවර්ම  ලංකිරී්, ලංවරරි  ලංදගවී්, ලංඔප්පුව ලංඅපරරරණි වී්, ලං
 ක්පිරී්, ලං වන් ි ලං කබරගැනම් ලං ආ ි ට ලං අ රක ලං ද රන්ද ්සි ලං පිළිබඳව ලං ඔප්පුහිමි රව ලං
තවදු්ටත් ලං ැනුවත් ලංකිරී්ට ලංද්් ලංපසුබිදම් ී ලංඔබට ලංඅවස්ථරව ලංසැකදස්. 



 

ශ්රීන ලංකා ර ලං්ෂණ ම ලං්ඩලයක  ලං 3 2017 ලංසැප්තැම්බර් 

 නි ුත් ලං ් ලංඇති ලං්ෂණ ම ලංඔප්පුව ලංත් ලංඅදප්ෂණ රවන්ට ලංදනරගැළදප් ලංනම්, ලංආ්ම්භද ් ලං ී ලං
් ලංඑ  ලංඅවකාගු ලංකිරී්ට ලංදහෝ ලංඅවශය ලංදවනස් ම් ලංසිදු ලං ්ගැනම්ට ලං  ලං ලංපරරිදභෝගි  රට ලං
ද්්ඟින් ලංඅවස්ථරව ලංහිමිදර. 
 

2. වරරි  ලංදගවී් ලංපිළිබඳව ලං ැනුවත් ලං ්න්න 
 

 ්ෂණ ම ලංවරරි   ලංදගවි  ලං ුතු ලං  ින ත්, ලංඑ ිනට ලංදප් ලංවරරි   ලං්ෂණ ම ලංස්රග් ලංදවත ලං
දනරකැබුමදහරත් ලං ඇතිවි  ලං හැකි ලං පරරතිවිපර  ලං පිළිබඳවත්, ලං ඔප්පුහිමි රව ලං නිසි ලං පරි ි ලං
 ැනුවත් ලං ්න්න. ලං 

 වරරි  ලං දගවී් ලං සඳහර ලං ්ෂණ ම ලංස්රග් ලං විසින් ලං පහසු ම් ලං සකසර ලංඇති ලං සි ළු් ලංක්රර් ලං
පිළිබඳවත්, ලංවිදශ් ද න්් ලංබැා ු ලංගිමු්ෂණ ලංහ්හර ලංස්ථරව් ලංනිද ෝග ෂණ ලං්ඟින ්ලංවරරි  ලං
දගවීදම් ලංඇති ලංවරසි ලංපිළිබඳවත්, ලංපරරිදභෝගි  ර ලං ැනුවත් ලං ්න්න. ලං 

 වරරි  ෂණ ලංදගවී්ට ලංපරර්ර  ලංවී් ලං දහෝ ලං දගවන ලංක  ලංවරරි  ෂණ ලංස්රග් ලංදවත ලංකැබී්ට ලං
පරර්ර  ලං වී් ලං දහ්තුදවන් ලං අවශය් ලං ද්රදහරත  ලං  ී ලං ්ෂණ මද ් ලං පරරතිකරභ ලං කබර ලං ගැනම්ට ලං
ඔප්පුහිමි  ුට ලං දනරහැකි ලං වුවදහරත්, ලං ්ෂණ ම ලං අදකවි ්මද ් ලං නි ුතු ලං ඔබ ලං සැ්දග් ලං
අනරගත ටත් ලං ්ෂණ ම ලං වයරපර්ද ් ලං  ි ුමුවටත් ලං එ  ලං අහිත ් ලං දකස ලං බකපරන ලං බව ලං
සිහිද ් ලංතබරගන්න. 

 
3. ඔප්පුහිමි න් ලංස්ඟ ලං ිගු ලං රකීන ලංසබඳතර ලංදගරයනගරගන්න 

 

 ඔබදග ්ලං රරුණි  ලංහර ලංසුහ ශමකී ලංදස්ව , ලං්ුළු ලංඔප්පු ලං රකසම්රව ලංතුළ ී් ලංඔප්පුහිමි රට ලං
අවශය ලංදර. 

 ඔප්පුවෂණ ලංඅදකවිකිරීද්න් ලංපසු ලංඔබට ලං්ූකය ලංපරරතිකරභ ලංහිමිවන ලං රකසම්රදවන් ලංඔබ්බටත් ලං
ඔප්පුහිමි න්දග් ලං අවශයතරව න් ලං (වන් ි ලං ඉක්ලුම් ලං කිරී්, ලං ඔප්පු ලං ද රන්ද ්සි ලං පැහැ ිකි ලං
 ්ගැනම්, ලං අතිදර්  ලං ආව්ම ලං කබර ලං ගැනම් ලං දහෝ ලං ඉවත් ලං  ්ගැනම් ලං ආ ි ) ලං පිළිබඳ ලං
සැකකිකි්ත් ලංවන්න. ලං 

 ඔප්පුහිමි න්දග් ලං අනරගත ලං ්ූකය්  ලං අවශයතර ලං හර ලං අ්්ුමුවක ලං සිදුවන ලං දවනස් ම් ලං
පිළිබඳව ලංනි්න්ත් ලංඅවධරනද න් ලංසිටින්න. ්ෂණ ම  ලංපිළිබඳ ලංසුභවර ී ලං්හජන ලං්ත ෂණ ලං
දගරයනැගම් ලං පිණිසත් ලං ්හජනතරවදග් ලං විශ්වරස  ලං වැඩි ලං  ි ුමු ලං කිරී්ටත් ලං ඔබදග් ලං
ක්රිණ රශමකී ලංහර ලංසුහ ශමකී ලංපරරිදභෝගි  ලංදස්ව  ලංදබදහවින් ලංඉවහක් ලංවනු ලංඇත. ලං 

 
 

 අදන තු ්ලංදපරදු ලං රුමු; 
 
1. ඔබදග්ත් ලං්ෂණ ම ලංඋපද ්ශ  ලංවෘත්තිද ්ත් ලංදගෞ්ව  ලංආ්ෂණ ර ලංවන ලංඅ ුරින් ලං ට ුතු ලං ්න්න 

 

 දස්වර ලං  ට ුතු ලං කිරීදම් ී ලං නිත්් ලං වෘත්තී් බව, ලං අවා වබව ලං හර ලං විශ්වසනම බව ලං
සුරැද න ලංඅ ුරින් ලං ට ුතු ලංකිරී්ට ලංවගබකර ලංගන්න. ලං 

 අදන ුත් ලං ්ෂණ ම ලංස්රගම්, ලංඑ් ලංස්රගම් ලං්ගින් ලංනි ුත් ලං ද ද්න ලං්ෂණ මරව්ම, ලංඑ් ලං
ස්රගම්වක ලංදස්වර ලංතත්ව  ලංහර ලංඅදන ුත් ලං්ෂණ ම ලංඋපද ්ශ වරුන් ලංපිළිබඳ ලංඅසුබවර ී ලං
්ත ලං දහෝ ලං අ හස් ලං පරරිදභෝගි  න් ලං හ්ුදර ලං පරර රශ ලං කිරීද්න් ලං වළකින්න. ලං ස්ස්ත ෂණ ලං
වශද න් ලං්ෂණ ම ලං ර්්රන්ත  ලංපිළිබඳව ලං්හජන ර ලංඅත් ලංඅසුබවර ී ලංඅ හස් ලංඇතිවී්ට ලං
එවැනි ලංපරර රශ ලංදහ්තු ලංවි  ලංහැ . ලං 

 ඔබදග් ලංහැසිරී්, ලංපරර රශ ලංහර ලංඔබ ලංවිසින් ලංකබර ලංද න ලංදපරද්රන්දු ලංඔබ ලංද ද්හිත් ලං්ෂණ ම ලං
ස්රගම් ලංද ද්හිත් ලංපරරිදභෝගි  ර ලංතබන ලංවිශ්වරස  ලංද ද්හි ලංසෘජුව් ලංබකපරන ලංබව ලං
සිදත් ලංතබරගන්න. ලං 



 

ශ්රීන ලංකා ර ලං්ෂණ ම ලං්ඩලයක  ලං 4 2017 ලංසැප්තැම්බර් 

  ම් ලං ්ෂණ ම ලං උපද ්ශ   ු ලං ්ෂණ ම ලං  ර්්රන්තද ් ලං අභිවෘ ්ධි ට ලං අහිත ් ලං දකස ලං
බකපරන ලං අ ුරින් ලං  ට ුතු ලං  ්න්දන් ලං නම්, ලං පළ්ුදවන්් ලං ඒ ලං බව ලං අ රක ලං ්ෂණ ම ලං
ස්රග්ටත් ලංද වනුව ලං්ෂණ ම ලං්ඩලයක ටත් ලං ැනුම් ී් ලංඔබදග් ලං ුතු ් ි. 

 
2. ්ු ක් ලංපරිහ්මද ් ලං ී ලංසැකකිකි්ත් ලංවන්න 

 

 ්ෂණ ම ලං උපද ්ශ   ු ලං වශද න් ලං ්ෂණ ම ලං ඔප්පුහිමි න්දග් ලං ්ු ක් ලං සහ ලං ඔබදග් ලං
දපෞ ්ගකි  ලං්ු ක් ලංඅත් ලංඇති ලංදවනස ලංපැහැ ිකිව ලංහුනනරදගන ලං ට ුතු ලං ළ ලං ුතු . 

 ඔබ ලං  න්නර ලං පරි ි, ලං ඔප්පුහිමි න්දග් ලං ්ු ක් ලං අනිසි ලං දකස ලං පරිහ්ම  ලං  ් ලං ඇති ලං බව ලං
තහවුරු ලං වුවදහරත් ලං ඔබට ලං නැවත ලං ්ෂණ ම ලං ෂණද ්තරරද ් ලං රැකි රවෂණ ලං කිරීදම් ලං ඉය ය ලං
ඇහිද්නු ලංඇත. ලං 

 එබැවින,් ලංඔප්පුහිමි න් ලංවිසින් ලංඉක්කර ලංසිටින ලංඅවස්ථරව  ී ලංහැ්, ලං්ෂණ ම ලංස්රග් ලංදවත ලං
දගවී් ලංසඳහර ලංඔවුන්දග් ලං්ු ක් ලංබර්ගැනමද්න් ලංවැළකී්ටත්, ලංඑදස් ලං්ු ක් ලංබර්ගත් ලංවිට  ී ලං
දනරප්රව ලංඑ් ලං්ු ක් ලං්ෂණ ම ලංස්රග් ලංදවත ලංදපරර් ම  ලංද රට ලංඒ ලංසඳහර ලංරිසිට්පතෂණ ලං
ඔප්පුහිමි ර ලංදවත ලංකබර ලං ී්ටත් ලංවග ලංබකරගන්න. 

 
3. සුදුසු ම් ලංහර ලං ැනු් ලංවැඩි ලං ි ුමු ලං ්ගන්න 
 

 ්ෂණ ම , ලං දනරද ෂණ ලං්ෂණ මරව්ම, ලංඅදන ුත් ලං ්ෂණ ම ලංස්රගම් ලං්ඟින් ලංනි ුත් ලං ්න ලං
්ෂණ ම ලංඔප්පු, ලං්ෂණ ම ලංනි ර්නද ් ලංසිදු ලංවන ලංදවනස් ම් ලංසහ ලංඅදකවි ්ම  ලංපිළිබඳ ලං
ඔබදග් ලං සුදුසු ම් ලං හර ලං  ැනු් ලං තවදු්ටත් ලං වැඩි ලං  ි ුමු ලං  ්ගැනම්ට ලං අවධරන  ලං ද ර් ුලං
 ්න්න. ලංඋපද ්ශ ව්  ු ලංදකස ලංඔබදග් ලං රර්  භර්  ලංවයර ලංසරර්ථ ව ලංඉටු ලංකිරී්ට ලං
සහ ලංවෘත්තී්  ලංවශද න් ලංඉහළ ලංතක න්ට ලංළඟර ලංවී් ලංසඳහර ලංඑ් ලං ැනු් ලංඅතයවශය ලංදර. 
 

 ්දට් ලං ස්රජ-ආර්ථි  ලං පරිස්  ලං හර ලං ඔප්පු ලං හිමි න්දග් ලං අවශයතර ලං පිළිබඳ ලං අවදබෝධ , ලං
පරරිදභෝගි  ර ලං දවත ලං වයර ලං සුදුසු ලං ්ෂණ මරව්ම ලං ද ෝජනර ලං කිරී් ලං සඳහර ලං දබරදහෝ ලං
දස ින් ලංවැ ගත් ලංදර. ලං 
 

 එබැවින් ලං අ රක ලංවෘත්තී  ලංපරඨ්රකර ලංහැ ෑරී්, ලංවැය්ුළුවකට ලංසහභරගම ලං වී්, ලං දපරතපත ලං
හර ලංඅන්තර්ජරක  ලංපරිහ්ම  ලංකිරී් ලංසහ ලංෂණද ්තරරද ් ලංපරරවීම න් ලංඇසුරු ලංකිරී් ලංආ ී ලංක්රර් ලං
්ගින් ලංදනරනවත්වර් ලංඔබදග් ලං ැනු් ලංවර්ධන  ලං ්ගන්න. 
 

 

ශ්රීන ලංකා ර ලං්ෂණ ම ලං්ඩලයක  
11 වන ලං්හක, නැදගනහි් ලං ුළුම 

දකෝ  ලංදවළඳ ්ධයස්ථරන , ද රළෙ ලං01. 

දු් ථන: 011 2396184-9 ලංෆැෂණස්: ලං011 2396190 

ඊ-දම්ක්: info@ibsl.gov.lk ලංදවබ් ලංඅයවි : www.ibsl.gov.lk 
 
 

 
 
 

 
  


