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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

ශ්රී ලංකා ස ලංසාසෘ ික   ලං්යසපන ක ලංන්ද්රය,                                                       නයොමු ලං්ා ය ලං1819- 017  

 

2018 ඔ්න ෝම්බර් ලං28 

 

දයසබර ලංනදමසපියද් ලංනෙ , 

 

සිසු ලංසිසුවියද්නේ ලංද්ෂ ස ලං්ගැයීම ලං2018- ලං2019 

 

ඔබනේ ලංදරුෙද්නේ ලංද්ෂ ස ලංසඳහස ලං්ෙසෘ සේ ලංකබසදීම ලංමුල් රනගක ලං්පන  ලංදහම් ලංපන සසක ලංවිසිද් ලංඇගැයීම් ලංමසකසේ ලං
නමම ලං්යයක ලංෙසර ලංුලක ලංපන ැෙැත්වීමට ලං ටයුුල ලංනයොදස ලංඇ . ලං 

 

නමම ලංඇගයීම් ලංපන ැෙැත්නෙක ලංදිකයද්, ලං්යදුම් ලංකිරීම ලංසඳහස ලං්ෙසසක ලංදිකය ලංආදිය ලංසඳහස ලංපන හ  ලංෙගුෙ ලංනෙ  ලං
්ෙසකය ලංනයොමු ලං රමු. ලං 

දක්ෂ ස ලංණ්ඩාසයම ඇගයීම් ලංපන ැෙැත්නෙක ලං
දිකය(ද්) 

අයදුේපත් 

භාරගන්නා 

අවසන් දනය 

ෙැඩි ලංවිසෘ ර ලංසහ ලං්යදුම්පන   

1.  ථි  ලං 2018 ලංනදසැ. ලං14 ලංසහ ලං
21 

2018 බෙසැ. 

07 
https://goo.gl/forms/y2f3lDZx8CoXoXmU2 

සැ.යු.: ලං ථි  ලංදසෘ ම් ලංඉදිරිපන ත් ලං රක ලංසිසු ලංසිසුවියද් ලංසඳහස ලංෙැාමුළුේ ලං2018 ලංනකොෙැම්බර් ලං16 ලංදස ලංපන ැෙැත්නේ. ලං4-8 ලං
ද්ෙස ලංපන ද්ක ෙක ලංසිසු ලංසිසුවියද් ලංසඳහස ලං12:00 ලංසිට ලං1:00 ලංද්ෙසද, ලං1-3 ලංද්ෙස ලංසිසු ලංසිසුවියද් ලංසඳහස ලංසෙස ලං4:15 ලංසිට ලං5:15 ලං
ද්ෙසද ලංනමම ලංෙැාමුළුෙ ලංපන ැෙැත්නේ. 

2. පන දය ලංගසයකස ලං 2019 ලංජක. ලං18 ලංසහ ලං25 2019 ජන. 11 https://goo.gl/forms/yptz7EBZ7Yo4REQz1 

3. සිාහක ලංකියවීම ලං
සහ, ෙැඩිම ලං
නපන ොත් ලංගණක් ලං
කියවීම 

2019 ලංනපන බ. ලං15 ලංසහ ලං22 2019 බප . 08 https://goo.gl/forms/soq4tPZJsI2M7AwW2 

4. පිරිත් ලං ටපන සාම් ලං
දීම ලං 

2019 ලංමසර්.15 ලංසහ ලං22 2019 මාර්. 08 https://goo.gl/forms/AWFdxWfgfnS76AsX2 

ඉහ  ලංසඳහද් ලංදික ලංඇුලළ  ලං්යදුම්පන ත් ලංභසරදීමට ලංසැකැසෘ විය යුුල ් ර එම නේකසනෙද් ලංපන සුෙ කැනබක ්යදුම්පන ත්ර 
්ෙකාගු ෙක බෙද  රුණසනෙද් සක ද්ක. ලං  ෙද, ලං දහම්පන සසනල් ලං නෙබ් ලං ්ාවිනේ ලං ඇක  ලං ්යදුම්පන   ලං පන මණ් ලං
සම්පූර්ණ ලං ක ලංයුුල ලං් ර ලංemail මගිද් එෙනු කබක ්යදුම් පන ත්ර ලංබසර ගනු නකොකැනබ්. 

 
යම් ලංනහයකිද් ලං්යදුම්පන ත් ලංභසරදී ලංසහභසගී ලංවීමට ලංනකොහැකි ලංෙද්නද් ලංකම් ලංඒ ලංබෙ ලංලිඛි ෙ ලංදැනුම් ලංදීමට ලං සරුණි  ලං
ෙකනමද් ලං රුණසනෙද් ලංඉල්කස ලංසිටිමු. ලං ලං ලං 

 

න රුෙද් ලංසරණයි! 
 

සාවිසය  ලංම්ඩාකය, ඩුබසයි ලංදහම් ලංපන සසක 

https://goo.gl/forms/y2f3lDZx8CoXoXmU2
https://goo.gl/forms/yptz7EBZ7Yo4REQz1
https://goo.gl/forms/soq4tPZJsI2M7AwW2
https://goo.gl/forms/AWFdxWfgfnS76AsX2

