
 

SRI LANKA ADMINISTRATIVE SERVICE ASSOCIATION (SASA) 

POSTPONEMENT OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING 
 

Notice is hereby served to the membership that The 38th AGM of SASA which was scheduled to be held on March 31, 
2021 has postponed on the decision of Executive Committee due to unavoidable circumstances. 
 

The new date for holding 38th AGM will be May 07, 2021 at Waters’ Edge, Battaramulla, 9.00 a.m. onwards with the 
honorary participation of H. E. the President, Gotabaya Rajapaksha.  
 

All members intending to attend the AGM are advised to confirm your attendance on or before April 30, 2021 via 
telephone/fax or email.  
 

Aruna Devendra  
Honorary Secretary  
Sri Lanka Administrative Service Association (SASA) 

 
ශ්රී ංක පරිපන ස ේල  ංගමය  

38 වන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම කල්දැමීම 
 

2021 මර්තු ම  31 දින පලත්වීමට නියමිතල තිබූ ශ්රී ංක පරිපන ස ේල  ංගමසේ 38 ලන ලර්ෂික මහ  භ 
රැ වීම සනොලක්විය හකි සහේතන් මත කල්දමීමට විධයක  භල තීරණය කළ බල සියළු  මජිකයින් සලත 
සමයින් දනුම් සදනු සේ. 
  
38 ලන ලර්ෂික මහ  භ රැ වීම පලත්සලන නල දිනය 2021 මයි ම  07 දින ලන අතර එදින අතිගරු ජනධිපති 
සගෝඨභය රජපක්ෂ මතිතුමසේ සගෞරලණීය  හභගීත්ලසයන් බත්තරමුල් සලෝටර් එජ් හිදී සප.ල. 9.00 සිට 
පලත්වීමට කටයුතු සයොද ඇත. 
 

ලර්ෂික මහ  භ රැ වීමට  හභගි ලන සියළු  මජිකයින් 2021 අසරේල් ම  30 දිනට සපර දුරකථනසයන්/ෆක්  
මඟින් සහෝ විදුත් තප්සන් ේසේ පමිම ම  නථ කරන ස  දනුම් සදනු සේ. 
 

අරුණ සේසේන්ද්ර  
ගරු සල්කම්  
ශ්රී ංක පරිපන ස ේල  ංගමය 
 

,yq;if eph;thfr; Nrit rq;fk; (SASA) 
38tJ tUlhe;jg; nghJf; $l;lj;jpid gpw;NghLjy; 

 
2021 khh;r; 31 Mk; jpfjp eilngWtjw;Fj; jpl;lkplg;gl;l SASA ,d; 38 tJ tUlhe;jg; nghJf; 
$l;lkhdJ> jtph;f;f Kbahj #o;epiyfs; fhuzkhf epiwNtw;Wf; FOtpd; jPh;khdj;jpd; Nghpy; 
gpw;Nghlg;gl;Ls;sjhf mq;fj;jth;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ. 
 

SASA ,d; 38 tJ tUlhe;jg; nghJf; $l;lj;jpw;fhd Gjpa jpdkhfpa 2021 Nk 07 Mk; jpfjp> 
mjpNkjF [dhjpgjp Nfhj;jhga uh[gf;~ mth;fspd; Nkd;ikkpf;f gq;Nfw;Gld; gj;juKy;y> 
Nthl;lh;]; vl;[;[py; K.g. 9.00 kzpf;F ,lk;ngwTs;sJ. 
 

Nkw;gb tUlhe;jg; nghJf; $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;tjw;F tpUk;Gfpd;w midj;J mq;fj;jth;fSk;> 
2021 Vg;uy; 30 Mk; jpfjpad;Nwh my;yJ mjw;F Kd;dNuh njhiyNgrp/njhiyefy; my;yJ 
kpd;dQ;ry; Clhf jkJ tUifia cWjpg;gLj;JkhW mwpTj;jg;gLfpd;wdh;. 
 
mUz njNte;jpu 
nfsutr; nrayhsh; 
,yq;if eph;thf Nritr; rq;fk; (SASA). 

 


