
ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසක ව ලංශ්ව ස ලංරද ලංරසමරවඅ ලං්යයන  ලං න්ද්රයන ලංරද ලං

 ළම ස මණ ලං්යයන  ලංීඨයයන ලංමින්ද ලං ම දයනවු  ලංකග  ලං 

ව්යාපාරාපරපාරපාපාරාවේදී සරමානාේයරබාාිරප රපපාරාි රපාරාමනාවාදීරIIරකණ්ඩායනරබ2022 රමඳහාර

අයදුම්පාරත්රකැඳව්නුරවැදේ. 
 

 
මූලික විම්තප 
 

fuu mdGud,dfõ foaYk úYajúoHd, lÓldpd¾hjreka úiska i;s wka;fha § විශ්ව්විදHdවය තුළ 
iïuka;%K ieis f,i mj;ajkq ,nhs' 
 

mdGud,d udOHh - isxy, 

mdGud,d ld,h - jir 03 (මනාසික 06) 

mdGud,d .dia;=j - re' 195"000'00 ^jdßl 03 ka f.úh yelshs& 

m<uq jir m<uq iudislh wdrïNfha § re'75"000'00  
fojk jir m<uq iudislh wdrïNfha §    re'75"000'00  
;=kajk jir m<uqq iudislh  wdrïNfha § re'45"000'00 

 

පාරාමනාවාව් හැදෑරීන මඳහා අව්ශH කපේ සුදුසුකම් 

´kEu úIh Odrdjlska w'fmd'i' Wiia fm< ^mer‚ $ kj úIh ks¾foaY& tljr iu;aùu  
 
fyda 
 
jHdmdr l<ukdlrKh$ wf,ú l<ukdldrKh$ udkj iïm;a l<ukdlrKh$ uQ,H l<ukdlrKh$  
iq¿ yd uOH mßudK jHdmdr l<ukdlrKh ms<sn| tla wjqreÿ ämaf,daudjla$ iuQmldr l<ukdlrK 
Wiia ämaf,daudj iïmQ¾K lr ;sîu 
 
fyda 

nexl= lafIa;%fha jir foll wju m,mqreoao iu. ms<s.;a wdh;khlska msrskukq ,nk nexl=lrK 
úNd.fha m,uq woshr iu;aù ;sîu  

fyda  

AAT, ACCA, CA - Sri Lanka, CIMA – UK, CMA – Sri Lanka, SIM – Sri Lanka, CIM – UK, 

PQHRM – Sri Lanka jD;a;Sh iqÿqiqlï w¾O$mQ¾K f,i iïmQ¾K lr ;sîu 

 



 

අයදුම්පාරත් දයොමු කිරීන මඳහා පපාරදදම් 

1. දනන දව්ේ අඩවිදයන් අයදුම්පාරත්රය ාාගත කපදගේ එිර ඡායා පිටපාරතක් මුද්රණය කප ගන්ේ. 

2. ඉතා පාරැහැදිලි අත් අකුපාන් අයදුම්පාරත මම්පූර්ණ කපන්ේ. 

3. පාරාමනාවාව් මඳහා අව්ශය සුදුසුකම් තහවුරු කපේ මහතික ව්වරරදති  ලං ම  ලංක ඡායාපිටපාරත් 

අයදුම්පාරත මනඟ අමුණා එව්න්ේ. 

4. පප්පාරැන්ේ මහතිකදේ   මහ ජාතික හැදුනුම්පාරදතිර රදති  ලං ම  ලංකරඡායාපිටපාරත් ද අයදුම්පාරත මනග 

අමුණා එව්න්ේ. 

5. අයදුම්පාරත්රරගාම්තුව්රව්ේරරු.ර1000.00රබආපාරසුරදේොදගව්ේ රඕේෑනරවංකාරාැංකුරශාඛාව්කින්රශ්රීරවංකාර

මාපගමුව්රවිශ්ව්විදයාවදේරවිව් තරමහරදුපම්අරඅයයේරදක්න්ද්රදේරිණුමම්රඅංකරබ000226875) රටර

අයදුම්කරුදේරේන,රජා.හැ.රඅංකරමහරපපාරාි රපාරාමනාවාදීරේනරනිව්ැපදිව්රදක්ව්මින්රාැපරකළරයුතුරඅතප,ර

එනරාැංකුරපාසිට්පාරතරඅයදුම්පාරතරමනඟරඅමුණාරඑව්න්ේ. 

6. අයදුම්පාරත මහ අදේකුත් ලියකියවිලි   ාහාවේ ලියුම් කව්ප දේ දකුුම පාරම ඉහළ දකළව්ප 

“ව්යාපාරාප පාරපාපාරාවේදී ස මානාේයරබාාිරප  පපාරාි  පාරාමනාවාව් මඳහා ලියාපාරදිංචිවීදම් අයදුම්පාරත්රය” 

යනුදව්න් මඳහන් කපන්ේ. 

7. අයදුම්පාරත මහ අදේකුත් ලියකියවිලි ලියාපාරදිංචි තැපාරෑදවන් පාරහත ලිපිේයට එව්න්ේ. 

අයක්ෂ 

විව් තරමහරදුපම්අරඅයයේරදක්න්ද්රය 

ශ්රීරවංකාරමාපගමුව්රවිශ්ව්විදයාවය 

තැ.දපාර.ර02 

දාලිහුල්ඔය 

úuiSï 

අයක්ෂ 

විව් තරමහරදුපම්අරඅයයේරදක්න්ද්රය 

ශ්රීරවංකාරමාපගමුව්රවිශ්ව්විදයාවය 

තැ.දපාර.ර02 

දාලිහුල්ඔය 
06)ර2270159 
 
වාල්රගුණදමේකපරනහතා 

පාරාමනාවාරමනාදයෝජක 

කළනේාකපණරඅයයේරීඨමය 

051ර2868616 

 

්යනරසම්පත් ලංභසමු්ද ස ලං්වර්ද ලංදි යන ලං- ලං2022 ලං රැම්ගර් ලං23 

සිසු්ද ලං සෝමස ලංුැනීම ලං්යනරසම්පත් ලංඇුයීම ලංතුළි්ද ලංසිරස ලං මු  ලංකැ ේ. 

 


