
ශ්රී ලංකා ර ලංයේ ප ලංස්තකා රකධරපතඳ ස ලං තයේ ප ලංIII  රයණියටධබ ලංවේර ලංනීමේ ස ලංමිත ා ලංායන ලං

විභරනධ ලං- 2019(2022) 

 

2022.12.06 දිනැතිව අමාත්ාාංශයීය වෙ ්වඅඩ අයේ ්ළ ඳර  ලන    ශ්රී  ාං ා ලේ්ළ ස්තකත් ා ොපතඳති ්තයව්ළ III 

්රයණියේ්ළ ඳවීමකම ල   ා නැම ම ත ා වන තම්මුඛ ඳරී ලෂණෙ ත ා සුදුසු ම්   ා ඇති අෙදුම් රුවන්්ේ නාම 

්ේඛන්ළ ත න් නි ධාරින් ත ා තම්මුඛ ඳරී ලෂණෙ 2022.12.16 දින ලාේ ඳරිඳා න  තකව්ේශයීය  ටයුතු  ඳරාවී 

තභා  ා ඳරාවී ඳා න අමාත්ාාංශයීය්ළ පව ඳවවීවලබ   න අත්ල ේ භාන නි්ය න්ළ ත න් අ්ෂ ල මත් ික   අධාඳන  

වෘවීතීෙ සුදුසු ම්  ා ඳරස්රුේ  තස්ලා ඇති  ව තනාථ වන්්න් නම් ශ්රී  ාං ා ලේ්ළ ස්තකත් ා ොපතඳති ්තයව්ළ III 

්රයණියේ්ළ ඳවීමකම ල ත ා ්ත්ෝලානලබ ඇත්. 

  

02. තම්මුඛ ඳරී ලෂණෙ ත ා  ැවලබ   න ්ය ාවන්  ා රැ්නන ආ යුතු  පි්ේඛන  ා ආ ෘතිඳත්ර ඳ තින් 

 ැ ල්ය. 

තම්මුඛ ඳරී ලෂණ  දිනෙ ත  ්ය ාව 

රැ්නන ආ යුතු  පි්ේඛන 

ආ ෘතිඳත්ර -  ඇමුණුම - 01, ඇමුණුම - 02 

 

නිධත ා ලංදින ප ලංතසමුඛ ලංඳරීක්ෂණධබ ලං නොඳීත ණීම ලංඳත්වීමක් ලංකවර ලංනීමේම ලංතහර ලංඔව ේ ලංඅ ේක්ෂරේක් ලං නොමී ස ලං තය ලං

තක නු ලංකවන ලං අාය,  ස ලංතසවන්ධ ධන් ලංඳසුේ ලං යනු ලංකවන ලංකිසිදු ලං විමමිමක් ලං මොනම ලං  හයතුේක් ලංමා ලං හෝ ලං තළ ර ලං

වකනු ලං නොකී ේ. 

 

 

එතක. ආ් ෝ  ණ්යාල 

ඒ ා ේධ ්තයවා අධ ලෂ ේනලාේ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இயங்கை நூயைர் சேகலின் தம் III க்கு ஆட்சேர்ப்பு சேய்லதற்ைான 

ட்டுப்படுத்தப்பட்ட சபாட்டிப்பாீட்கே -  2019(2022) 

 

2022.12.06 ஆந் திைதி அகச்ேின் இகைத்தரத்தில் சலரிிடப்பட்ட இயங்கை நூயைர் 

சேகலின் தம் III க்கு சேர்பைப்பாீட்கேக்ைாை தகைகப் சபற்றுள்ர  லிண்ைப்பதாாிைரின் 

சபர்ப்பட்டிலிலுள்ர அலுலயர்ைளுக்ைான சேர்பைப் பாீட்கே 2022.12.16 ஆம் திைதி சபாது 

ேிருலாை, உள்ோட்டலுலல்ைள், ாைாை ேகபைள் ற்றும் உள்ளூாட்ேி அகச்ேில் 

ேடத்தப்படுலதுடன்  பாீட்கே அமிலித்தலில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர எதிர்ப்பார்க்ைப்படும் அடிப்பகட 

ற்றும் ைல்லித் தகைகைகர பூர்த்திசேய்துள்ரதாை உறுதிப்படுத்தப்பட்டால்  இயங்கை நூயைர் 

சேகலின் தம் III இன் பதலிில் ேினசான்றுக்ைாை சதாிவுசேய்ப்படுலர் 

  

02. சேர்பைப் பாீட்கேக்ைாை அகறக்கும் திைதி ற்றும் சேம் ற்றும் சைாண்டுல சலண்டி 

ஆலைங்ைள் படிலங்ைள் சதாடர்பான தைலல்ைள் ைீசற தப்பட்டுள்ரது. 

சேர்பைப் பாீட்கே திைதி ற்றும் சேம் 

சைாண்டுலசலண்டி ஆலைங்ைள் 

படிலம் -  இகைப்பு - 01, இகைப்பு - 02 

 

குமித்த திைதிில் சேர்பைப் பாீட்கேக்கு ேபைரிக்ைத் தலமினால் ேீங்ைள் ேினசான்கமப் 

சபறும் சோக்ைம் இல்யாதலசனக் ைருதப்படுலதுடன், இது சதாடர்பாை பின்பு சேய்ப்படும் 

சலண்டுசைாள்ைள் எக் ைாைத்தின் சபாிலும் ைலனத்திற் சைாள்ரப்படாட்டாது 

 

 

ஒப்பம்./ எஸ். ஆசயாைபண்டா 

இகைந்த சேகலைள் பைிப்பாரர் ோைம் 

 

 



අන ු
අංකය

සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැඳවීම් 
අංකය

නම දිනය වේලාව

01 SLLS/2019/L/S/A/01 ආර්.එම්.ඩී.එස්.බී. රත්නායක මයා 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

02 SLLS/2019/L/S/A/02 ආර්.එම්.එන්. බණ්ඩාර මයා 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

03 SLLS/2019/L/S/A/03 ජී.කක්.වී.ටී. ගයාතරි මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

04 SLLS/2019/L/S/A/04 එච්.ඊ. විකරමආරච්චි මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

05 SLLS/2019/L/S/A/05 එස්.පී. දිලර්ුක්ෂ ිමිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

06 SLLS/2019/L/S/A/06 ඒ.ඒ.එන්.එන්. අධිකාරි මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

07 SLLS/2019/L/S/A/07 එම්.ඒ.සී. මනත ුංග මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

08 SLLS/2019/L/S/A/08 කක්.එච්.ඩී. එරන්දනී මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

09 SLLS/2019/L/S/A/09 කක්.ටී.ටී. පරකබෝධිනී මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

10 SLLS/2019/L/S/A/10 කක්.එම්.එස්.එස්. ද සලිව්ා මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

11 SLLS/2019/L/S/A/11 ඒ.කක්. සජීවනී මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

12 SLLS/2019/L/S/A/12 ඒ.කක්.ඩබ්ලිව්.එස්. ආරියරත්න කමය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

13 SLLS/2019/L/S/A/13 කේ.එච්.එම්.එන්. ජයසනු්දර මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

14 SLLS/2019/L/S/A/14 පී.එල්. ශිවන්ති කමය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

15 SLLS/2019/L/S/A/15 කක්.ඩබ්ලිව්.ටී.එම්.එන්. කාරියවසම් මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

16 SLLS/2019/L/T/A/16 එම්.එන්.එෆ්. රවසුානා මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

17 SLLS/2019/L/T/A/17 එන්.එම්.එෆ්. බීවි මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

18 SLLS/2019/L/S/A/18 ඊ.ඒ. ක මාරි මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

19 SLLS/2019/L/S/A/19 බී.ඩබ්ලිව්.කක්.එම්. පරියදර්ශණී මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

20 SLLS/2019/L/S/A/20 ඩබ්ලිව්.ජී.ආර්.ඩී. කාන්ති මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 9.30

21 SLLS/2019/L/S/A/21 එස්.එල්. බඹරවානකග ්මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

22 SLLS/2019/L/S/A/22 බී.ඒ.පී. කර්ණුකා කමය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

23 SLLS/2019/L/S/A/23 වී. රණවීර මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

24 SLLS/2019/L/S/A/24 එල්.කක්.ආර්.ජී. ක මාරි මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

25 SLLS/2019/L/S/A/25 ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.එස්. දයාරත්න මයා 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

26 SLLS/2019/L/S/A/26 ආර්.ජී. රසාුංජල ීමිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

27 SLLS/2019/L/S/A/27 බී.වයි.ඊ. නිමලවීර මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

28 SLLS/2019/L/S/A/28 එච්.ඒ.සී. ත ෂාරි මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

29 SLLS/2019/L/S/A/29 කක්.ඩී.කක්.එම්. ද සලිව්ා මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

30 SLLS/2019/L/S/A/30 කක්.එච්.පී. ද සලිව්ා මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30
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අන ු
අංකය

සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැඳවීම් 
අංකය

නම දිනය වේලාව

31 SLLS/2019/L/S/A/31 ඒ.එල්.පී. බර්නි මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

32 SLLS/2019/L/S/A/32 ජී.ඒ.එන්. පරියුංකා මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

33 SLLS/2019/L/S/A/33 එම්.ටී. ආතිරා මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

34 SLLS/2019/L/S/A/34 ආර්.එම්.අයි.එම්. රත්නායක මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

35 SLLS/2019/L/S/A/35 එච්.ආර්. පරනාන්දු මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

36 SLLS/2019/L/S/A/36 ඩබ්ලිව්.ජී.ඒ.ඩී. ෂර්මිලා මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30

37 SLLS/2019/L/S/A/37 ජී.එස්. කස්දර මිය 2022.12.16 පෙ.ව. 11.30
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සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා රැගගන ආ යුතු ගේඛන හා ආකෘති පත්ර 

 

අදාෂ කැඳවීම් ලිපිය තැපෑලන් ලයොමු කරන අතර නාම ලේඛනලේ වඳශන් පරිදි නියමිත දින නියමිත 

ලේාලට වම්මුඛ පරීක්ණය වඳශා වශභාගි ලන ලව ලමයින් දැනුම් ලදනු ැලේ. වම්මුඛ පරීක්ණයට 

පැමිලණන විට පශත වඳශන් ලියකියවිලි රැලගන ආ යුතුය.  

 

I. ජාතික ශැඳුනුම්පත, ලංගු විලේ ගමන් බපත්රය ලශෝ ලංගු ශ්රී ාංකික රියදුරු බපත්රය 
 

II. උප්පැන්න වශතිකය  

 

III. විභාග අයදුම්පත වම්පූර්ණ කිරීලම්දී උපලයෝගී කරගත් සියලුම අධ්යාපන වශ ල්ත්ය ය දුදුදුකම් 

දැක්ලලන වශතිකල මුේ පිටපත්  

 

IV. ඉහත I, II හා III  හි සඳහන් ලියකියවිලි වල ඡායා පිටපත් 

 

V. පුව්තකා වශායක/පුව්තකා ලවේලක තනතුලර් පත්වීම් ලිපිය, ලවේලය ව්ථීර කිරීලම් ලිපිය (මුේ 

පිටපත්) 

 

VI. රජලේ ලවේලලේ (පෂාත් රාජය ලවේලාලන්ල  ලනොලන) ලදපාර්තලම්න්තුගත ප්රාථමිමික ල්ේය ය ලනොලන 

(PL-01) ලවේලා ගණලේ, සක්රීයව හා ණඛඩ ව පුව්තකා ශා වම්බන්ධ්ල රාජකාරි කටයුතුල නිරත 

ව නිධ්රයකු ලව ලමම විභාගයට අයදුම් කලෂේ නම්, ඒ බලට ආයතන ප්රධ්ානියා විසින් විිමමත්ල 

තශවුරු කරන ද ලේඛන ( අදාෂ පත්වීම් ලිපි, රාජකාරි ැයිව්තු ආදිය වශතික කර ඉදිරිපත් කෂ 

යුතුය.) 

 

VII. ඔබ භාවිතා කරන නලම් ශා උප්පැන්න වශතිකලේ වශ අලනකුත් වශතිකපත්ල වඳශන් ලන නලම් 

දුලු ලශෝ ලලනවක් ඇත්නම්, එම ලලනව පැශැදිලි කිරීම වඳශා විිමමත් ආක්තියකින් යුත් දිවුරුම් 

ප්රකායක් (අදාෂ වශතික ල නම් ලලන ලලනම වඳශන් කරමින් එම නම් ලලින් වඳශන් ලන්ලන් 

එකම පුේගයකු බලට ප්රකා කරමින් රු. 50/-ක අලංගු ලනොකරන ද මුේදරයක් මත ඔබල  

අත්වන තබා වාමදාන විනිදුරුලරයකු ලශෝ දිවුරුම් ලකොමවාරිව්ලරයකු විසින් එය වශතික කෂ 

යුතුය.) 

 

VIII. විභාග ලකොමවාරිව් ජනරාේ විසින් ඔබ ලලත ලපෞේගලිකල නිකුත් කෂ උක්ත තරග විභාග ප්රතිඵ 

ලේඛනලේ මුේ පිටපත.(ලම් ලන විට ඔබ ලලත ැබී ඇත්නම්) 

 

IX. ලමම කැඳවීම් ලිපිය, ඔබ ලවේලය කරන ලදපාර්තලම්න්තුලේ ප්රධ්ානියා විසින් වම්පූර්ණ කර වශතික 

කරන ද ආක්ති පත්රය (ඇමුණුම - 01) වමග අදාෂ කර ගනු ැබූ සියලු ලිපි ලේඛන ල වශතික 

කෂ පිටපත් වශ ඔබ විසින් වම්පූර්ණ කෂ යුතු දුදුදුකම් පරීක්ණ ලාර්තාල (ඇමුණුම - 02)  



                                              ඇමුණුම - 01  
 
ශ්රී කා ර යේ ප ස්තකා රකධරපති ස  තයේ ප III  රයණියටධබ වාේර නීමේ ස මිත ා ායන භාගරනධ - 2019(2022) 

 ෙිරර්ා සන්තු ප්රධාරියධර භාිනන් තසූරර්   යුතතු භාතකාය ක ත ස ි්රධ 

 
1. ියකධායධර ේ නම :-........................................................................................................................... 

 

2. ියකධායධර ේ ේර ස  හීඳුනුසිත් අා ධ :-................................................................................................. 

 

3. භාගරනධබ අධදුස  යන අේතකථර ේ දී ෙීරූ  ානතුය :-  ................................................................................. 

 

4. 2020.08.24 දිනබ කීබූ ේීටුි, යරේය ිිපිරකන ක්ර ේඛ අා   03/2016 අනුේ ේී ටුප්  ේා අා ධ හර ේීටුප් 

ිිපමර ධ :-  ................................................................................................................................................ 

  

.................................................................................................................................................................... 
 

5. ියමු ිත්වීස දිනධ හර ඉන්ිසු ෙීරූ ානතුරු තහ  රක මිමරේ (ිත්වීස ලිපිේක තහ ස   යන කෙ පිබිත් 

අමු න්න):-   ..............................................................................................................................           

  

...................................................................................................................................................................... 
 
6. 2020.08.24 දිනබ තක්රිධ  තයේර  රකධ 
 
 අවුරුදු ...........     මරත ............  දින   .............. 
  
7. ානතු ර් තකථීය කිරී ස ලිපිධේ ියකුත්  ය  ස ේ ෙ? (එ තයනස, එම ලිපි ප තහ ස   යන කෙ පිබිාේ 

අමු න්න) 
 

 ...................................................................................................................................................................... 
 
 
8. 2020.08.24 දිනබ යරේය  තයේර    ත නන් තගර ක්ර ේඛ අා  01/2020 ි  තාහන් භාපතභාධාරනධන්බ අනුූලකේ 

භානධරනුූලක ෙඬුේම බ ධබත්    බ  ස ේ ෙ? 

 

 ..................................................................................................................................................................... 
 
9. ියකධායධර  තසවන්ධාේ භානධරනුූලකේ  බුතතු  ය ඇත්නස  මි  ිහා තාහන්  යන්න 
  

9.1 ෙීනබ භානධරනුූලක ිරීේන  ිීේීත් ේන් න් ෙ? .............................................................................. 
 
9.2 ඉහා 9.1 තාහර පිළිතුය “ඔේ” නස, 
 

i. මූලි  භාමර්ශනධේ ිීේීත් ේ ෙ? .......................................................................................... 

ii.  කෝෙනර ි්රධේ ියකුත්  ය  ස ේ ෙ? .................................................................................... 

iii.  ේනත් ................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 
     10. ියකධාරිපධර/ියකධාරිපියධ  තයේර  රකධ තුක ේීටුප් යි ා ියේරඩු කවර  ස ේ ෙ? 

..................................................................................................................................................................... 

 
11.  කවර  ස ේ නස එම  රකමිමරේ තාහන්  යන්න. (..................දින ිනබ .........දින ෙේේර ධනරදී  කත) 

 
...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 

 



12. යේ ප  තයේ ප (ියරත් යරේය  තයේරේන් ේ  න ේන)  ෙිරර්ා සන්තුනා ප්රරථත   ල්ේය ධ  න ේන (PL-01) 

 තයේර න  ප, තක්රීධේ හර අඛඩ ේ ස්තකා රක හර තසවන්ධාේ යරේ රිප  බුතතුේක ියයා වේබ කධාන 

ප්රධාරියධර භාිනන් භාපතමත්ේ ාහවුරු  යනු කවන ියකධායධකු  කත  මම භාගරනධබ අධදුස   යය නස ිම ේ,  

 12.1. ියකධායධර 2020.08.24 දිනබ  ිය ානතු ර් තකථීය  ය  ස ේ ෙ? ............................................................. 

 12.2. 2020.08.24 දිනබ ියකධායධර ේ තක්රීධ  තයේර  රකධ :-  අවුරුදු ...........     මරත ............  දින   ................ 

 

 ියකධායධර ිරතක   තයේධ  යන අධකු නස එම ිරතක ේර ස  ිරතකේ ෙ නීා හ ත් ියරත් ිරතකේ ෙ ධන්න 

තාහන්  යන්න  

 

..................................................................................................................................................................... 

 

 

ඉහා තාහන්  ය ඇ ස  ා යතුරු ියේීයදි වේබත්, අා  2186 ෙයන 2020.07.24 දිනී ස ශ්රී කා ර ප්රේරාරන්්රි  තමරේේරදී 

ේනයේ ප නීතට් ි්ර ප ිය  යන කෙ කේා ායන භාගරන ිය ේෙනධ තහ අා  2225 ෙයන 2021.04.23 දිනී ස ශ්රී කා ර 

ප්රේරාරන්්රි  තමරේේරදී ේනයේ ප නීතට් ි්ර ප ිය  යන කෙ එම භාගරන ිය ේෙන තා ශෝධානධ ප්ර රයේ, ඔහු/ඇධ ශ්රී 

කා ර යේ ප ස්තකා රකධරපති ස  තයේ ප III  රයණියටධබ වාේර නීමේ ස මිමීා ායන භාගරනධබ  ිමේ ිනටීමබ ිනධලු සුදුසු ස 

කවර  සබූ වේබත්, ියකධායධර ියරත් යරේය  තයේ ප  තයේධ  යන ියකධායධකු  න ේන වේබත්,  අේශය ේන ිිපදි ඔහු/ඇධ 

 ෙිරර්ා සන්තු ේන් ියෙහතක කිරීමබ එ න ේන වේබත් තහ ස   යත .  

 

 

 

   ............................                                                                                  ........................................ 

 දිනධ                                                                          ෙිරර්ා සන්තු ප්රධාරියධර ේ අත්තන 

 

 

නම  :- .................................. 

ානතුය  :- .................................. 

(ියක මුද්රරේ මන්න් තනරථ  යන්න)   
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ඇමුණුම - 02 

ශ්රී කා ර යේ ප ස්තකා රකධරපති ස  තයේ ප III  රයණිධට 

බඳේර ගැනී ේ සීමිා ායග විභරගධ  - 2019(2022) 

                                                                    

 

           

සුදුසු ේ ිරීක්ෂණ ේරර්ාරේ    

 
  

01. i. තේපූර්ණ නම ................................................................................................................මධර/මිධ/ මධ 

 

 ii. මුකකුරු තමග නම (අ) සාහ කන්/ ෙම ෙන්:  ...................................................................................... 

              

      (ආ) ඉාග්රීස ධන්:  ....................................................................................................

   

iii. ේර ස  හැඳුනුේිත් අා ධ: ................................................................................................................... 

  

02.  i.  ිෞද්ගලි  ලිපිනධ (අ) සාහ කන්/ ෙම ෙන්: .....................................................................................             

 

     ............................................................................................................................ 

  

        (ආ)  ඉාග්රීස ධන් :.................................................................................................. 

  

        (ඇ)  දුය ථන අා ධ : ........................................................................................... 

 

ii. ඔබ ෙැනට  තයේධ  යන ආධානධ :- ........................................................................................ 

  

(අ)   ානතුය :  ..................................................................................................................................... 

  

  (ආ)   තයේර තකථරන ප ලිපින ධ : ............................................................................................................ 

                    

.................................................................................................................................................... 
 

(ඇ) යරේය  තයේ ප ෙ/ිෙරත් යරේය  තයේ ප ෙ ධන ේග : ........................................................................ 
   

03.   i.  උින්දිනධ : ........................................   

 

ii. 2020.08.24 දිනට ේධත: අවුරුදු ........... මරත ............. දින .......   
 

04. ඔබ ෙැනට සටින  තයේ ප ිත්වීම කෙ දිනධ:- ................................................................................................ 

  

05.  ධෝගයාරේධ:- 
 

 i. යරේය ිරිිරකන චක්ර ඛ  03/2016ට අනුේ ආයේභ  ේැටුි:-..................................................................... 
   

ii. විභරගධට අධදුේ කිරී ේ දී ෙයමින් සටි ානතුයට ිත්වූ දිනධ:-.................................................................... 
   

iii. එම ානතු යහි තකථීය  යනු කැබ  ස ේෙ? ................................................................................................ 
    

iv. තකථීය  ය ඇත්නේ එම ලිපි ප පිටිාක්  ස ේ ෙ? .................................................................................... 
   
v.  යේ ප  තයේ ප (ිෙරත් යරේය  තයේරේන්    න ේන)  ෙිරර්ා ේන්තුගා ප්රරථමි  ල්ඛය ධ  න ේන (PL-01) 

 තයේර ගණ ප, තක්රීධේ හර අ ඩ ේ ස්තකා රක හර තේබන්ධේ යරේ රරි  ටයුතුේක නියා වූ නිකධයධකු  කත 

 මම විභරගධට අධදුේ   ෙය නේ, ඒ බේට ආධාන ප්රධරනිධර විසන් විපතමත්ේ ාහවුරු  ය  ස ේ ෙ?  
 

.................................................................................................................................................................... 

 

vi. ඔබ ෙැනට  තයේධ  යන ආධාන ධන් මුෙර හැරීමට ආධාන ප්රධරනිධර ූදෙරනේ ෙ? .......................................... 

 

 

  
 

 

 ධ මු අා ධ -  

 තයේධ - ඒ රබද්ධ  තයේධ 

ානතුය - ශ්රී කා ර යේ ප ස්තකා රකධරපති ස - III 
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06. අ. ි .ත (තර. ිෙ) අධයරින සුදුසු ේ:-        
  

 විභරග අා ධ :      ................................................................................................................
    

              විභරගධට  ිනී සටි ේර්ෂධ : ................................................................................................................    

  

  

 
 

07. ේෘත්තීධ සුදුසු ේ :-  පිළිගත් විශකේවිෙයරකධ  ස්තකා රක විෙයරේ පිළිබඳ තුන් අවුරුදු ඩිප් කෝමර ිරඨමරකර ේ ිෙමුේන 

ේතය තමත්වීම /ශ්රී කා ර ස්තකා රක තාගම ප ස්තකා රක විෙයරේ පිළිබඳ තුන් අවුරුදු ඩිප් කෝමර ිරඨමරකර ේ ිෙමුේන 

ේතය තමත් වීම. 

ිරඨමරකර ේ නම  : .....................................................................................     

ආධානධ  : ......................................................................................  

තමත් වූ ේතය  : ..................................................................................... 
 

 

මර ඉහා ෙැක්වූ ානතුය තඳහර  ාෝයර ගා හ ත් ශ්රී කා ර යේ ප ස්තකා රකධරපති ස  තයේ ප ිත්වීමක් භරයගැනීමට  ැම ස 

බේත්, ඉහා  ා යතුරු තාය හර නිේැයදි බේත් තහ ස   යමි. ාේෙ මර ිත්වීමක් කැීමමට සුදුතකතකු වුේ හ ත් ිත්  යනු 

කබන  තයේර තකථරනධ   තයේධ කිරීමට එ ග ේන බේෙ, කිසදු  හයතුේක් මා  තයේර තකථරනධ  ේනතක කිරීමට ඉඛලීේ 

 න  යන බේටෙ  ි  ය න්දු  ේමි.  

  
 

දිනධ : ...........................................                       ................................................. 

                 අධදුේ රු   අත්තන  

 
  
තේමු  ිරීක්ෂණ මඩ ක ප නිරීක්ෂණ  

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
 

 
අත්තන     I  ......................  II  .........................   III   ...........................   IV ............................ V ......................... 

 

නම              ......................       .........................         .............................     ...........................        ........................ 
 

ානතුය         .....................        ..........................        ............................      ............................       ........................ 
 

 
 

SLLS/          2022 /    /  

විෂධධ  රයණිධ විභරගධට  ිනී සටි ේර්ෂධ 

 

i. සාහක / ෙමෙ භරෂරේ‚ 

ii. අා  ගණිාධ/ේරණිේ ගණිා ධ/ගණිාධ 

iii. ...................................................... 

iv. ...................................................... 

v. ...................................................... 

vi. ...................................................... 

vii. ...................................................... 

viii. ...................................................... 

ix. ...................................................... 

x. ...................................................... 
 

 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

    රර්ධරලීධ ප්ර ධෝේනධ තඳහර  

 ේනත් සුදුසු ේ :- 

 යේ ප  තයේ ප  ෙිරර්ා ේන්තුගා ප්රරථමි  ල්ඛය ධ  න ේන (PL-01)  තයේර ගණ ධට අධත් වීම. 

 2020.08.24 දිනට ේතය 05/10 තක්රීධ  තයේර  රකධ තේපූර්ණ  ය  සීමම. 

 2020.08.24 දිනට යරේය  තයේර    මිෂන් තභර චක්ර ඛ  අා  01/2020 හි තඳහන් විපතවිධරනධන්ට අනුූලකේ 

විනධරනුූලක ෙඬුේම ට ධටත්    ට  න  සීමම. 


