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M මස 14 වන නට ෙයO ඇත. අ#$ අ% &දට ග)ෙද*
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.10.00 ක කා ය@ E[ ප\ර@
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අංශය බැං වට

‚රණය කරන අතර, වැය වන ඉ 6

දරා ගත VEය. ඒ සඳහා පහත H)B සටහ

හර -

නැ ම සංවFධන ෙදපාFතෙB Eෙව

හර -

වැය H)ම උ$සව කටVE (බැං ෙව

දල

තැUය VEය.

‚රණය කරගත VE අර ද9 H)ම
දරණ දල)

බැර - ජංගම H)ම/ ද9 H)ම
4.6

අ% ! උ$සවය පව$වා අෙ 9
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ෙතYරE

ආකෘ

ස්|@කෙf

ය# බැං
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4.7

ද9 සBබ ධ

ප† 4 ට අ*ව සB‚Fණ කර ාෙ&‡ය ෙ9කBෙˆ cFෙ&ශ ස ත ස්|@

නැ ම අධr@ෂ ෙවත ෙයY

ඉ9‹B සBබ ධව

‚රණය කරගත VE

නැ ම අංශෙf @‰Š ලr කළමනාක

ඉ9‹B කරන ලද

‚රණ

ද9 සBබ ධ වාFතාව

අංශයට ෙයY A1ම අcවාFය ෙW. ඉ

අනE ව කරන

‚රණ ද9 ලබාOම ! ෙනYෙකෙF.

අ#$ අ% ! උ$සවය සඳහා බා ර සං ධාන/ පාFශව වල සහාය හා ආධාර ලබාගැqමට
හැAයාව ඇ අතර, ඒ සBබ ධ t^ ෙගY* Œමව$ ෙලස නඩ$E A1ම කළ VEය.
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5.1

ජා ක හා ස්|@ ඉල@ක කරා වැඩසටහන ඉ 6යට ෙගන යාමට සහාය ලබාෙද
ඉල@කය සaරාගැqමට කටVE කළ VEය. (ඔබ බැං
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ස

බල ෙ&ශෙf

බැං

ස
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වල අ% ! ග)ෙද*, ඉE B

වැඩසටහන හා අ#$ අ% ! උ$සවය පැවැ$Jමට බැං

ස

වFධන

කළමනාක ෙˆ මග ෙප Jම

හා අŽ@ෂණය ලබා ය VEය.
5.3

වැඩසටහ

වල ග ය O ඇ උපෙදස් ප6

ස්|@

නැ ම අංශයට ෙයY කළ VEය.

5.4

අ#$ අ% ! උ$සවය සඳහා ධායක ක [ සාමාmකය ෙˆ දායක$වය ලබාOම හා ඉE B
වFධන වැඩසටහන ^sබඳ දැ*ව$ A1ම ජා සං ධාන හරහා ! කළ VEය.
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නැ ම අංශෙS කා6ය භාරය
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ය#ම ජා ල බැං

හා බැං

ස

සඳහා ෙමම චŒෙ9ඛනෙf උපෙදස් ප6

අදාල වැඩසටහන සාFථකව සං ධානය කර ඉල@ක සaරාගැqමට දැ*ව$ කළ VEය.
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වFධන වැඩසටහන යටෙ$ වසමකට ලබාO ඇ

ඉල@කය හා ස්|@කය

ය#ම
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අ#$ අ% ! උ$සවය පැවැ$Jමට cය ත නය හැර ෙවන$ නය@ ෙතiරාගැqමට කරන
ඉ9‹B වල O ඔබෙˆ අ*මැ ය ලබාOමට ෙපර ඒ ^sබඳ ^sගතහැA ෙහMEව@ ඇ$නB
පමණ@ අ*මැ ය ලබාOම හා ඒ ^sබඳව ජා ල බැං
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අ#$ අ% ! ග)ෙද* හා අ#$ අ% ! උ$සවය සඳහා ස්|@

නැ ම අංශෙf කාFය
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6.5
07.

ග වාFතා c ප6 ලබාෙගන ජා ල බැං
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බැං
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වැkම තැ පE දල@ <ස්කරන ලද cලධා1
ෙප Jම යටෙ$ සම

10 ෙදනා ෙතiරාෙගන ාෙ&‡ය ෙ9කBෙˆ මග

සටහන@ හා ශංසා සහ කය@ ලබාOම.
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ස
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ස්|@කෙf වසB ම’ට

ජා ල

ශංසා සහ ක

ෙතiරාගත VE~.
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ඇගxමට ල@A1ම
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ෙමම වැඩසටහන ^sබඳ ජා ක ම’ට

cලධා1

!කළ V$ෙ$ ෙමම

පම“.
ඇගxම@ ඉ 6 නක
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ල බැං
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9.1

2015 ඉE B

වFධන වැඩසටහන යටෙ$ ඉE B H)B සඳහා වF•කරණය@ ෙනYමැ ව

නැ ම ජා ල බැං

වල dයා$මක
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