
 

ශ්රී ලංකා ව ලංදේශ ස ලංශහා ව ලංයුක්ති ක ලං වයාංවාසශල ලංයාංවිංාව   ලංකියාංව ලංහා ව ලංදේශ සව   ලංටි/සිටි/සද ලංශාපවයනංගේශද ලං  ද ලං ාවන ගේ ලං

ශ නුශ ගේ ලං 2022 ලං  හශයාං ලං ශිෂ්යත්ව  ලං යනිනදමිමප ලංහා ව ලං ි   ලංහා ගේ ලංුදුසුද ්  ලංහුරාව ලංත ක ලංශිෂ්ය ලං ශිෂ්යව ගේශවගේ ලං දංුස් ිත්ව ලං
පවයාවව  ලංක්රපං ලංසහසශහා ලං  ලංOnline ලං) ලං ලං මා නු ලංකමශේ.                                

    සුදුසුකම් 

අ ) 5 ලසර ශිෂ්යත්ල 

 දාවක ලංදංුස්  වනශද ලංප  ලංශ ෝ ලංයනංව ලං2017.01.22 ලංංද ලංටිට ලං2022.01.22 ලං  ලංංද ලංාති ව ලංද ා ලං වකං ලංතුක ලං වයාංවාසශල ලං

යාංවිංාව ං ලංකබව ලංදේශ ස ලංව  ලංවී ලංකියාංව   ලංයුා   ලංටි/සං ලංක්තුං. 

 2021 ලං යාෂ්ශල ලංිම  ක ලං5 ලං හා ලංශිෂ්යත්ව  ලංදේාවවශංගේ ලං ලංංහසත්රිති  ලං ඩ්්  ලංකණු ල ලංකබව ලංහපත්ව ලංදේං ලංක්තුං. 

උඩුගත ක යුතු ( Upload ) ලිපි ලේඛණ 

 ාවන වශද ලංඋප්ිමගේද ලංහ  ක ශල ලංමුල් ලංයනටිශ හි ලංයනටි ති 

 ාවන වශද ලංදේාවව ලංහ  ක ශල ලංමුල් ලංයනටි ති 

 ප ියනංවශද ලංදේශ ස ලංවපගේබකිත්රශල ලංාවංවූපි ලංහහි  ලංයනටුශේ ලංයනටි ති 

සැකිය යුතුයි 

 ාවන ව ලං්ව ලප ලංකබද ලංිවහශල් ලංදේුස ල්ි කතුපව ලංදේටිගේ ලංහ  ක  ලං ාද ලංකා ලංාවන වශද ලංදේාවව ලංහ  ක ශල ලං ලං ව ලංහ  ක  ලං

 ාද ලං ාවන වශද ලංඋප්ිමගේද ලංහ  ක ශල ලංයනටිත්ව ලංපහතින් සඳහන් කර ඇති ලිපිනය ලං යාංවිංාව  ලං මිෑශකගේ ලං ශ   ලං

ශංොමු ලං ාද ලංශකහ ලං ව ලංඑප ලංයායන ලංශල්ඛණ ක ලංාණු ල ලංිහ ලංශ ළ ශයා ලං  ලංදංුස්  ලංිත්රං ලංහ් ූරයාණ ලංයාීමශපගේ ිුද ලංසබට ලං

කමශබද ලංලයොමු අංකය (reference no) ලංසඳහන් ලං ා ලංඑ ද ලංශකහ ලං වවනණි   ලංාගේ ව ලංටි/සිම 

ආ )  අ.ලපො.ස. (සාමානය ලපළ) ශිෂ්යත්ල 

 දාවක ලංදංුස්  වනශද ලංප  ලංශ ෝ ලංයනංව ලං2016.03.01 ලං  ලංංද ලංටිට ලං2021.03.01 ලංංද ලංාති ව ලංද ා ලං වකං ලංතුක ලං වයාංවාසශල ලං

යාංවිංාව ං ලංකබව ලංදේශ ස ලංව  ලංවී ලංකියාංව   ලංයුා   ලංටි/සං ලංක්තුං. 

 2020 ලං යාෂ්ශල ලංිම  ක ලංද.ශිො.හ. ලං හවිශි) ලංදේාවවං ලංද ප ලං සශංගේ ලංවණි  ලංදේෂ්ං ලංතතුළු  ලංදේෂ්ංගේ ලං06 ලංයාගේ ලංහපත්ව  ලං්ගේ ලං

දේෂ්ංගේ ලං03 ලංති ලංහා ව ලංහ් පවද ලංහවපවයාථ ලංහහි   ලංද.ශිො.හ ලං උිශි) ාවාිමගේ ලංටි/සද ලංශිෂ්ය ලංශිෂ්යව ගේ ලංදේං ලංක්තු.. 

උඩුගත ( Upload ) ක යුතු ලිපි ලේඛණ 

 ාවන වශද ලංඋප්ිමගේද ලංහ  ක ශල ලංමුල් ලංයනටිශ හි ලංයනටි ති 

 ාවන වශද ලංදේාවව ලංහ  ක ශල ලං ලංයනටි ති 

 ාවන වශද ලංජව ක  ලං මුසනු් ි  ලංයනටි ති 

 ප ියනංවශද ලංදේශ ස ලංවපගේබකිත්රශල ලංාවංවූපි ලංහහි  ලංයනටුශේ ලංයනටි ති 

සැකිය යුතුයි 

 ාවන ව ලං්ව ලප ලංකබද ලංිවහශල් ලංදේුස ල්ි කතුපව ලංදේටිගේ ලංහ  ක  ලං ාද ලංකා ලංාවන වශද ලංදේාවව ලංහ  ක ශල ලං ව ලංහ  ක  ලං

 ාද ලංකා ලංාවන වශද ලංඋප්ිමගේද ලංහ  ක ශල ලංයනටිත්ව ලංපහතින් සඳහන් කර ඇති ලිපිනය ලංශ   ලංයාංවිංාව  ලං මිෑශකගේ ලං

ශංොමු ලං ාද ලංශකහ ලං ව ලංඑප ලංයායන ලංශල්ඛණ ක ලංාණු ල ලංිහ ලංශ ළ ශයා ලං  ලංදංුස්  ලංිත්රං ලංහ් ූරයාණ ලංයාීමශපගේ ිුද ලංසබට ලං

කමශබද ලංලයොමු අංකය (reference no) ලංසඳහන් ලං ා ලංඑ ද ලංශකහ ලං වවනණි   ලංාගේ ව ලංටි/සිම 

ඇ  )  අ.ලපො.ස (උසස් ලපළ) ශිෂ්යත්ල 

 දාවක ලංදංුස්  වනශද ලංප  ලංශ ෝ ලංයනංව ලං2015.10.12 ලං  ලංංද ලංටිට ලං2020.10.12 ලංංද ලංාති ව ලංද ා ලං වකං ලංතුක ලං වයාංවාසශල ලං
යාංවිංාව ං ලංකබව ලංදේශ ස ලංව  ලංවී ලංකියාංව   ලංයුා   ලංටි/සං ලංක්තුං. 

 2020 ලං  යාෂ්ශල ලං ද.ශිො.හ ලං  උහහස ලං ශිළ) ලං හපත්ව ලං වී ලං ාජශල ලං දේසස  ලං දේායවකං  ලං ූරයාණ ලං  වලීද ලං දායගේ ා ලං උිවි ලං
ිවඨපවකව   ලංිකමු ලං හශයා ලංදධ්යවිදං ලං ාවාිමගේ ලංටි/සං ලංක්තුං. 
උඩුගත ( Upload  ) ක යුතු ලිපි ලේඛණ 

 ාවන වශද ලංඋප්ිමගේද ලංහ  ක ශල ලංමුල් ලංයනටිශ හි ලංයනටි ති 
 ාවන වශද ලංදේාවව ලංහ  ක ශල ලං ලංයනටි ති 
 ාවන වශද ලංජව ක  ලං මුසනු් ිශ හි ලංයනටි ති 
 උහහස ලං දධ්යවිදං ලං ාවාණ ලං ාවන ගේ ලංහා ව ලං දේසස  ලං දේායවක ලංර කිවාද ලං ශ ොිමෂ්ගේ ලංහාව  ලං දේටිගේ ලංදේසස  ලං දේායවකං ලංහා ව ලං

ශ ෝාව ලංවත්ව ලංබ ට ලංඑ ද ලංයායනං 
 ප ියනං ලංශද ලංදේශ ස ලංවපගේබකිත්රශල ලංාවංවූපි ලංහහි  ලංයනටුශේ ලංයනටි ති 

සැකිය යුතුයි 

 දේසස  ලංදේායවකශල ලංශල්ඛ වකා වීම ලංදේහගේ ලංශ ෝ ලංිවහශල් ලංදේුස ල්ි කතුපව ලංදේටිගේ ලංහ  ක  ලං ාණ ලංකා ලංාවන වශද ලංදේාවව ලං

හ  ක ශල ලංයනටි ති, ලංහ  ක  ලං ාද ලංකා ලංාවන වශද ලංඋප්ිමගේද ලංහ  ක ශල ලංයනටි ති ලං ව ලංදේසස  ලංදේායවක ලං මුසනු් ිශත්ව ලං

ාවංව ලංයනටි ති ලංපහතින් සඳහන් කර ඇති ලිපිනය  ලංශ   ලංයාංවිංාව  ලං මිෑශකගේ ලං ලංශංොමු ලං ාද ලංශකහ ලං ව ලංඑප ලංයායන ලං

ශල්ඛණ ක ලංාණු ල ලංිහ ලංශ ළ ශයා ලං ලංදංුස්  ලංිත්රං ලංහ් ූරයාණ ලංයාීමශපගේ ිුද ලංසබට ලංකමශබද ලංලයොමු අංකය (reference 

no) ලංසඳහන් ලං ා ලංඑ ද ලංශකහ ලං වවනණි   ලංාගේ ව ලංටි/සිම 

 අයදුම්පත්රය ලයොමු ක හැකි අලසාන ිනනය : 2022.05.31 ලේ 
 

 

 

 

 

 

ඉහතින් සඳහන් කර ඇති ලිපි ලේඛණ එවිය යුතු ලිපිනය 
 ළපණව වන ලංුදාහවධ්ද, 
ශ්රි ලංකා ව ලංදේශ ස ලංශහා ව ලංයුක්ති ක ලං වයාංවාසං, 
ුදාහවධ්ද ලංදාසං, 
දා  ලං234, ලංශඩගේටිල් ලංශ ොේබම ඩු  ලංපව  , 
ශ ොහස ත්ව , ලංබත්ව ාමුල්ක. 
 011-2880500 ලං ංගු ලංදා ං ලං-124) 

https://filehik.com/


,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpy; gjpT nra;Jnfhz;L njhopy;tha;g;Gf; fUjp ntspehL 
nrd;w/nrd;Ws;s ngw;Nwhu;fspd; gps;isfSf;F toq;Fk; Gyikg;guprpy; jpl;lj;jpd; fPo; 2022 Mk; 
Mz;bw;fhd tpz;zg;gq;fs; ,izaj;jsj;jpDhlhf (ONLINE) jw;NghJ Vw;Wf;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
 
jifikfs; 

m) 5 Mk; Mz;L Gyikg;guprpy; 
1) Fwpg;gpl;l tpz;zg;gjhupapd; jha;/je;ij 2017.01.22 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.01.22 Mk; jpfjp 

tiuapy; ,t; ,ilg;gl;l fhyg;gFjpapy; gzpaj;jpy; gjpTnra;J ntspehl;by; njhopy;Gupe;jpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

2) 2021 Mk; Mz;bw;fhd 05 Mk; Mz;L Gyikg; guPl;irapy; khtl;l ntl;Lg;Gs;spapy; 
rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 
 
juNtw;wg;glNtz;ba (upload) Mtzq;fs; 
 

- tpz;zg;gjhupapd; gpwg;G mj;jhl;rpgj;jpuj;jpd; %yg;gpujp. 
- guPl;irngWNgw;W ml;ltizapd; %yg;gpujp. 
- jha;/je;ijapd; flTr;rPl;bd; Gifg;glKs;s gf;fk;. 

Kf;fpa Fwpg;G :- Nkw;Fwpg;gpl;l Mtzq;fs; Kiwahf juNtw;wg;gLkplj;J jq;fSf;F njhlu; ,yf;fk; 
(Reference Number) xd;W fpilf;fg;ngWk;. ,t; ,yf;fj;ij ghlrhiy mjpgupdhy; cj;jpNahfG+u;t ,wg;gu; 
Kj;jpiuaplg;gl;L cWjpg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gjhupapd; gpwg;Gr; rhd;wpjo; gpujp kw;Wk; guPl;ir ngWNgw;W 
ml;ltiz gpujp vd;gtw;wpd; tyJ gf;f Nky; %iyapy; njspthf Fwpg;gpl;L fPo; jug;gl;l Kftupf;F 
gjpTj; jghy; %yk; mDg;gpitf;fTk;.  

M) f.ngh.j – (rh/j) Gyikg;guprpy; 
 1) Fwpg;gpl;l tpz;zg;gjhupapd; jha;/je;ij 2016.03.01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.01 Mk; jpfjp      

tiuapy; ,t; ,ilg;gl;l fhyg;gFjpapy; gzpaj;jpy; gjpTnra;J ntspehl;by; njhopy;Gupe;jpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

2) 2020 Mk; Mz;bw;fhd f.ngh.j (rh/j) guPl;irapy; Fiwe;jgl;rk; fzpjk; cs;spl;l 06 ghlq;fspy; 
rpj;jpngw;W mjpy; 03 ghlq;fspy; jpwikr;rpj;jpAld; rpj;jpaile;J f.ngh.j cau;juk; fw;gtuhf 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 
juNtw;wg;glNtz;ba (upload) Mtzq;fs; 

- tpz;zg;gjhupapd; gpwg;G mj;jhl;rpgj;jpuj;jpd; %yg;gpujp. 
- f.ngh.j – rh/j guPl;irngWNgw;W ml;ltizapd; %yg;gpujp. 
- tpz;zg;gjhupapd; Njrpa milahs ml;il. 
- jha;/je;ijapd; flTr;rPl;bd; Gifg;glKs;s gf;fk;. 

Kf;fpa Fwpg;G :- Nkw;Fwpg;gpl;l Mtzq;fs; Kiwahf juNtw;wg;gLkplj;J jq;fSf;F njhlu; ,yf;fk; 
(Reference Number) xd;W fpilf;fg;ngWk;. ,t; ,yf;fj;ij ghlrhiy mjpgupdhy; cj;jpNahfG+u;t ,wg;gu; 
Kj;jpiuaplg;gl;L cWjpg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gjhupapd; gpwg;Gr; rhd;wpjo; gpujp kw;Wk; f.ngh.j – rh/j 
guPl;ir ngWNgw;W ml;ltiz gpujp vd;gtw;wpd; tyJ gf;f Nky; %iyapy; njspthf Fwpg;gpl;L fPo; 
jug;gl;l Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;gpitf;fTk;.  

,) f.ngh.j – (c/j) Gyikg;guprpy; 
 1) Fwpg;gpl;l tpz;zg;gjhupapd; jha;/je;ij 2015.10.12 Mk; jpfjpapypUe;J 2020.10.12 Mk; jpfjp    

tiuapy; ,t; ,ilg;gl;l fhyg;gFjpapy; gzpaj;jpy; gjpTnra;J ntspehl;by; njhopy;Gupe;jpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

 2) 2020 Mk; Mz;L f.ngh.j cau;ju guPl;irapy;; rpj;jpaile;J jw;NghJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 
Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l jdpahu; my;yhj mur gy;fiyf;fofnkhd;wpy; KONeu cs;thup 
gl;lg;gbg;G Kjy; tUlj;jpy; fw;gtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 
juNtw;wg;glNtz;ba (upload) Mtzq;fs; 

- tpz;zg;gjhupapd; gpwg;G mj;jhl;rpgj;jpuj;jpd; %yg;gpujp. 
- f.ngh.j – c/j guPl;irngWNgw;W ml;ltizapd; %yg;gpujp. 
- Njrpa milahs ml;il. 
- gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; gy;fiyf;fofj;jpw;F njupTnra;ag;gl;lij 

cWjpg;gLj;jp mDg;gg;gl;l fbjj;jpd; %yg;gpujp. 
- jha;/je;ijapd; flTr;rPl;bd; Gifg;glKs;s gf;fk;. 

Kf;fpa Fwpg;G :- Nkw;Fwpg;gpl;l Mtzq;fs; Kiwahf juNtw;wg;gLkplj;J jq;fSf;F njhlu; ,yf;fk; 
(Reference Number) xd;W fpilf;fg;ngWk;. ,t; ,yf;fj;ij ghlrhiy mjpgupdhy; my;yJ 
gy;fiyf;fof gjpthsupdhy; cj;jpNahfG+u;t ,wg;gu; Kj;jpiuaplg;gl;L cWjpg;gLj;jg;gl;l 
tpz;zg;gjhupapd; gpwg;Gr; rhd;wpjo; gpujp> f.ngh.j – c/j guPl;ir ngWNgw;W ml;ltiz gpujp kw;Wk; 
gy;fiyf;foj;jpdhy; toq;fg;gl;l milahs ml;il gpujp vd;gtw;wpd; tyJ gf;f Nky; %iyapy; 
njspthf Fwpg;gpl;L fPo; jug;gl;l Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;gpitf;fTk;.  

       tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpfjp : 2022.05.31 

       Kftup :-  

               0112880500 - 124 
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