
 

 

ප්රඳසම්පාදන දනන්වීමයි 
ශී්රහ ජයවර්ධනපුර ම ජය ර ජයහමලර  ජය 

රිමිකම් ජයහුොරෑ ජය ළසිමුමු, ජයර සතිකකොාොමහරු් ජයසර ජයශ්ර ාාාොමහරු් ජයත්න ු ජයදරරත්ර ආදිර ජය
භුමිදාුර ජයකිරී  ජය ජයසඳරො ජයමිළ ජයාුු් ජයකුඳවී  ජය2023/2024 

Q 451/22 
 
2023/2024 ජය ්ධනෂර ජය සඳරො ජය හ   ජය ශිී්ර ජය වර්ධනපුර ම ජය  ර ජය හමලරහ   ජය රිමිකම් ජය හුොරෑ ජය  ළසිමුමු, ජය
ර සතිකකොාොමහරු් ජයසර ජයශ්ර ාාාොමහරු් ජයත්න ු ජයදරරත්ර ආදිර ජයභුමිදාුර ජයකිරී  ජයසඳරො ජයඑ  ජයකොධනර ජය
සඳරො ජයසුදුසුකම් න් ජයදරදුම්කමු්ු්හාු් ජයමිළාුු් ජයකුඳ්ුු ජය ුහේ. 
 

ඒ ජය සඳරො ජය මුරිර   ජය 2,500.00 ජය ක ජය ආරසු ජය හුොහා්ු ජය  ුද ක් ජය රො ජය මුරිර   ජය 5,000.00 ජය ක ජය ුු්න ජය

හා්ු ජයනුු්රනු්ක් ජයසඳරො ජයහමලර   ජයදරකුමි ජයහ්න ජය ුද   ජයහා්ො ජයඑ  ජයරිසිට්රන් ජයස ා ජය ිඛින ජයත   ී ක් ජය

සුරරුම් ජය දංශ්රර ජය හ්න ජය තදිරිරන් ජය කිරීහ ු් ජය ආකෘික රනී ජය රො ජය හකොු්හද සි ජය  ො ෝ ජය 06.12.2022 ජය දිු ජය

දක්්ො ජය හරම්මු ජය 9.00 ජය සිට ජය රස්්මු ජය 3.00 ජය දක්්ො ජය සිකහර් ජය ්ුඩකමු ජය දිු් දී ජය  බොාන ජය රුක. 

හනොමොාන් ජය හකොු්නීොන්කමු ජය එ  ජය කොධනර ජය කිරී ට ජය දහරොහරොසන් ජය  ්්හරොන් ජය තරන ජය සඳරු් ජය මුරිර   ජය

5,000.00 ජයුු්න ජයආරසු ජයහා්ුු ජයහුො ුහේ.  

 

මිළ ජය ාුු් ජය තදිරිරන් ජය කමු්ුු් ජය විසිු් ජය එහස් ජය  බොාන් ජය ආකෘික ජය රනී ජය සම්රරධන  ජය කම ජය  ුරතෝ ජය නුබත ජය

ක්මරක ජයබරො ජය ිරොරදිංචි ජයනුරෑහ ු් ජයරරන ජයසඳරු් ජය ිරිුරට ජයඑවී ට ජයහරල ජයඑ  ජය ිරිුහර් ජයනබො ජයඇික ජය

හටු්ඩධන ජය හරට්ටිහර් ජය බරො ී ට ජය හරල ජය ර ළු්ු. ජය දරදුම්රන් ජය භොමාු්ුො ජය ද්සොු දිුර ජය 08.12.2022 ජය

හරම්මු ජය10.00 ජයහේ. ජයක්මහර් ජය්ම්රස ජයඋඩ ජයහක ්හධන ජය“රිමිකම් ජයහුොරෑ ජය ළසිමුමු, ජයර සතිකකොාොමහරු් ජය

සර ජය ශ්ර ාාාොමහරු් ජය ත්න ු ජය දරරත්ර ආදිර ජය භුමිදාුර ජය කිරී  ජය  ජය සඳරො ජය මිළ ජය ාුු් ජය කුඳවී  ජය

2023/2024¶ රුුහ්ු් ජයසඳරු් ජයක  ජයරුනුර. 

 

08.12.2022 ජය දිු ජය හරම්මු ජය 10.00 ජය ට ජය  ුබී ජය ඇික ජය සිරළු  ජය මිළ ජය ාුු් ජය වි්ෘන ජය කමු ජය දනම ජය

දරදුම්කමු්ු්ට ජයහ කී ජයද්ස්ථෝට ජයරුමිණී ට ජයද්කොශ්ර ජය ුහේ.  

 
සභොරික ජය-ර සම්රොදු ජයකමිට ් 
ශිී්ර ජයවර්ධනපුර ම ජය ර ජයහමලර  
න රන්රිටිර 
ුුහා්හාොඩ. 
 

 

   


