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අභ්යාසභාන් ලෙසභසෙවා ාෙග රෙකියා ාෙරහිත උොධාධාරාන් ලෙසර ධනරනෙලධභරා සෙසසය  පෙධ රෙයාන් පෙ

සභකාෙවැලී ෙසාහාෙසුදුසුකම්ෙධන්ක්ෂාෙයාන් ෙ-ෙ2020 

(ගරුෙස් ාමී ලෙ හ ලසසයභා/ෙකනයාෙසසොයු ස /ෙපිළිගඋෙහැයාෙසහයතු ලෙ උෙකලි ලෙදැනුම්ෙදීෙසම්මුඛෙ

ධන්ක්ෂණ පෙසනොධැමිණිෙඅ දුම්කරු  ල/ෙජාතිකෙප්රතිධ රතිෙසකකම්ස ෙෙ2020.02.10ෙදිනැතිෙලිපි ෙ

 ගි ලෙද ල ාෙඑ නෙභදෙඅ දුම්කරු  ල) 

 

පුහුණු අභ්යාසලාභාන් ල සභසලා ාධාධාරාන් ල වාගානීම ස සලාබනව ලරස් ල ගඅ අ   

අසධ/18/1113/805/019 හා 2018.06.06 දිඅීති අසාත්ය ස්ඩඩභ ීරණය් සලාහ අ   අසධ/18/1611/805/019-II 

හා 2018.08.01 දිඅීති අසාත්ය ස්ඩඩභ ීරණය අනුග 2018.08.20 දිඅ වාගානත් රැකි්ා විණහිත් ාධාධාරාන් ල 

සලා ගර්රඅ නිභරාරි සසලාේගාගට ධත් කින්සට අදාළ අ   අසධ/19/2004/105/063 හා 2019.08.07 දිඅීති අසාත්ය 

ස්ඩඩභ ීරණය් ප්ර ාණග හා අ   1745/11 හා 2012.02.14 දිඅීති සලා ගර්රඅ නිභරාරි සසලාේගා ගයගසලාථාාස  

සලාාහ ල සුදුසු බන සලාබනපුර්ය  ණඅ භද නිභරාන් ලට සලා ගර්රඅ නිභරාරි සසලාේගසේ සලාථථීණ ධත්වීබන භවා දීස 

සලාබනව ලර විධාවිරාඅ සලාහ ඒ සලාබනව ලරස් ල ණාජ්ය සසලාේගා ස  ිෂන ල සලාභ්ා සක බනස  2020.01.17 දිඅීති ලිපි් 

සගි ල භද ණාජ්ය සසලාේගා ස  ිෂන ල සලාභ්ා අනුසීති් ප්ර ාණග සලා ගර්රඅ නිභරාරි සසලාේගසේ සලාථථීණ ධත්වීසක් භවා දීස 

සලාභ ා වීලීස සලාාහා ධගත්ගඅ භද සලාබනමුඛ ධන්ක්නය්ට සඅ  ීාගඅ භද නරු සලාථගාමී ල ගහ ලසසලාේභා/ නරු 

 අයා සසලා රිරි්/ සලාබනමුඛ ධන්ක්නය්ට  ීාගඅ භද අමුත් පිළිනත් හීකි සහේතු ල සත්  ලි ල දීනුබන දී 

සඅ ධීිෂණි නිභරාන් ල / ජ්ාති  ප්රතිධත්ති සක බනස  2020.02.10 දිඅීති ලිපි් සගි ල ද ලගා එගඅ භද 

අ්දුබන රුග ල සලාාහා ගඅ විස ේන සලාබනමුඛ ධන්ක්නය්  2020 සධවි ා සෙ  සෙ 27 දිඅ සකොළඹෙ 07, ලධදහස්ෙ

චතුිස්රසේ ෙපිත ි ෙිාජයෙධ සධාභන,ෙස් සේශෙකපයුතු,ෙධළා රෙසභ්ාෙහාෙධළා රෙධාභනෙඅ ාඋයාරශසේ ෙදී ධගත්ගනු 

භීසේ. 

 

02. එස සලාබනමුඛ ධන්ක්නය් සලාාහා  ීාවීසට නි්ිෂත් සකඛඅ් සබන සලාසන අමුයා ඇති අත්ණ සබන ගඅ විට 

සලාබනමුඛ ධන්ක්නය් සලාබනව ලරස් ල සලාෑස අස්කුටස  කත්වා දුණ ාඅ සාර්නස් ල දීනුගත්  ණ ඇත්. සලාබනමුඛ 

ධන්ක්නය සලාාහා ධීිෂසයඅ විට ධහත් සලාාහ ල ලි්කි්විලිගභ මුක පිටධත් රැසනඅ ආ රිතු්. 

 

i. ජ්ාති  හීඳුනුබනධත් සහෝ ගභ ගු විසේ  නස ල වභධත්ර් සහෝ ගභ ගු රි්දුරු වභධත්ර්  
 

ii. ාප්ධී ලඅ සලාහති ් 
 

iii. ාධාධා සලාහති ් 
 

iv. ාධාධා ප්රතිලභ විසලාථත්ණාත්ස  සකඛඅ් (Academic Transcript) 
 

v. විසේ  වි ථගවිදයාභ ාධාධා්ක් අබන එස ාධාධාස්හි ගභ ගුත්ාග පිළිවාග වි ථගවිදයාභ ප්රතිධාදඅ 

ස  ිෂන ල සලාභ්ාග විසි ල නිකුත්  ණඅ භද ලිපි්  
 

vi. ඉහත් I සිට V හි දක්ගා ලි්කි්විලිගභ ඡා්ා පිටධත් (එස ඡා්ා පිටධත් ආ්ත්අ ප්රරානි්ා විසි ල 

සලාහති   ළ රිතු්.) 
 

vii. නිභරාරි්ා ධදි චි  ස  ට්ඨා සේ ග්රාස නිභරාන්සන ල භවා නත් ධදි චි සලාහති ් (.එ.එසලාථ.4 

ආ ෘති් සගි ල වි් රිතු්). 
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viii. සසස ත්අතුණ සලාාහා සුදුසු බන භීබීසට ඉදිරිධත්  ණඅ ාධාධා් භවානත් දිඅ සිට 2017.09.08 

දිඅ දක්ගා ඔව පුේනලි  අ  සේ/ ණාජ්ය අ  සේ සහෝ අර්ර ණාජ්ය සසලාේගසේ කිසිදු ආ්ත්අ්  

රැකි්ාග  නිණත් සඅ ව රැකි්ා විණහිත් ාධාධාරාරි්කු වගට දිවුරුබන ප්ර ා ්ක්/ප්රතිාාගක් 

ඉදිරිධත්  ළ රිතු අත්ණ, එස සකඛඅ් නිභරාරි්ා සලාථථිණග ධදි චි ප්රාසේය ් සක බන 

ස  ට්ඨාසලාසේ ප්රාසේය ් සක බන විසි ල සලාහති   ණ තිය ් රිතු ්. (සබන සලාසන ධළ  ණ ඇති  III 

ආ ෘති්) 
 

ix. ාප්ධී ලඅ සලාහති සේ සලාාහ ල අස හා සලාහති  ධත් ගභ සලාාහ ල ගඅ අසබන සගඅසලාක් ඇත්අබන, 

එස සගඅසලා ධීහීදිලි කින්ස සලාාහා විධාසත් ආ ෘති්කි ල රිත් දිවුරුබන ප්ර ා ්ක්.  

(අදාළ සලාහති  ගභ අබන සගඅ සගඅස සලාාහ ල  ණිෂ ල එස අබන ගලි ල සලාාහ ල ග ලස ල එ ස 

පුේනභ්කු වගට ප්ර ා   ණිෂ ල රු.50/-   ගභ ගු මුේදණ්ක් සත් ඔවස  අත්සලාඅ ත්වා සලාාසදාඅ 

විනිසුරුගණස්කු සහෝ දිවුරුබන ස  සසලාාරිසලාථගණ්කු විසි ල එ් සලාහති   ළ රිතු්. සබන සලාාහා විධාසත් 

දිවුරුබන ප්ර ා ්  ආ ෘති්ක් සසස නිස දඅ් සලාසන ධළ  ණ ඇත්) 
 

x. සලාබනපූර්ය  ණනු භීබූ සබන සලාසන ධළ  ණ ඇති II ආ ෘති ධත්ර්. 

 

 

03. නි්ිෂත් දිඅසේ දී සසස ධන්ක්නය්ට සඅ ධීිෂණීස වාගා නීම සට ඇතුළත් වීස සලාාහා නිභරාරි්ාස  

අසප්ක්නාගක් සඅ සීති සසලාේ සලාභ නු භවඅ අත්ණ, සබන සලාබනව ලරස් ල ධසුග  ණනු භවඅ කිසිදු ඉකලීසක්  ගණ 

සහේතුගක් සත් සහෝ සලාභ ා වභනු සඅ භීසේ. 

 

04. සබන සලාාහා නස ල වි්දබන සහෝ සගඅත් කිසිදු දීසඅාගක් සනගනු සඅ භීසේ. 

 

05. අ   අසධ/19/2004/105/063 හා 2019.08.07 දිඅීති අසාත්ය ස්ඩඩභ ීරණයසේ සලාාහ ල  රුණු, අ   

1745/11 හා 2012.02.14 දිඅීති සලා ගර්රඅ නිභරාරි සසලාේගා ගයගසලාථාාස  සලාාහ ල සි්ලුස විධාවිරාඅ සලාහ සසස 

වාගා නීම ස සලාබනව ලරග ණාජ්ය සසලාේගා ස  ිෂන ල සලාභ්ාග විසි ල සනඅ ඇති ීරණය සගි ල අසප්ක්ෂිත් සි්ලු 

සුදුසු බන සලාපුණා ඇති නිභරාන් ල ධසයක් 2020.01.01 දිඅ සිට වභධීගීත්සගඅ ධරිදි සලා ගර්රඅ නිභරාන් 

සසලාේගසේ III සරේණි්ට ධත් කින්සට  ටරිතු  ණනු භීසේ. ඒ අනුග සසස ධන්ක්නය් සුදුසු බන ධන්ක්නා කින්ස 

සලාාහා  ීාවීසක් ධසයක් ගඅ අත්ණ, එ් ධත්වීස භවා නීම සට ඇති අයිති්ක් සඅ ගඅ වග ද, සලාබනමුඛ 

ධන්ක්නය් සලාාහා  ීාවීස, සලා ගර්රඅ නිභරාන් සසලාේගසේ ධත්වීසක් භීබීසට සුදුසු සක් සඅ ගඅ වග ද ද ලගනු 

භීසේ. 

 

සැභයා ෙයුතුයි :-  අභ්යාසලාභාන් ධදඅිෂ ල වාගාසනඅ සබන ගඅ විට ධළාත් ණාජ්ය සසලාේගසේ පුහුණුග භවඅ 

ාධාධාරාන් නිභරාන් ල ණජ්සේ ඒ ාවේර සසලාේගසේ, සලා ගර්රඅ නිභරාරි සසලාේගසේ ධත්වීසක් 

භීබීසට සුදුසු බන සඅ භවඅ වග  ාරුණි ග සලාභ  ලඅ. 

 

 

 

එසලාථ. ආසභෝ ව්ඩඩාණ 

ඒ ාවේර සසලාේගා අරයක්න ජ්අණාක 



II 

නිලධාරියාග ේ නම : ………………………………………………………………………………………... 

ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංකය   : ………………………….…… 

නිලධාරියා පුහුණුවට වාර්තා කළ දිනය  : ………………………….…… 

(මෙෙ දිනය තහවුරු කර ගුනීෙ සඳහා පුහුණුවට වාර්තා කළ ලිපිමයේ සහතික කළ පිටපතකේ මේ සෙඟ ඉදිරිපතේ කිරීෙට කටයුතු 

කරනේමනේ නේ ෙුනවි.)  

 

2019/12/30

(පහත සඳහනේ ආකෘතිය පරිදි නිවාඩු වාර්තාව ආයතන පරධානියාග ේ නිර්ග ේශ සහිතව සම්පූර්ණ කර සම්මුඛ පරීකේෂණ 
දිනට රැග න ආ යුතුයි.) 

  

• පුහුණු කාලය තුළ එකේ මසකට නිවාඩු 02කේ හිමි ගේ, ඊට අමතරව නිවාඩු පවතී නම් ඒවා වැටුපේ රහිත නිවාඩු ගසේ 
සැලකිය යුතුයි. 
 

• පරසූත නිවාඩු උපරිමය වැටුපේ සහිත දින 84කි. (එම දින 84 ඉකේමවා පූර්ව අනුමැතිය සහිතව ලබා ඇති පරසූත නිවාඩු 
  වැටුපේ රහිත නිවාඩු ගසේ සලකනු ලැගේ.) 

 

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

දිනය                                                                                   මාණේඩලික නිලධාරියාග ේ අතේසන හා නිල මුද්රාව                                                                                                     
 

සු.යු: ඉහත සඳහනේ ආකෘතිය පරකාරව සකසේ මනාකරන ලද නිවාඩු විසේතර ඉදිරිපතේ වුවමහාතේ පතේවීෙ ලබා දීෙට බාධාවකේ බව 
කාරුණිකව දනේවමි. 

2018 - අග ෝසේතු    

2018 - සැපේතැම්බර්    

2018 - ඔකේගතෝබර්    

2018 - ගනාවැම්බර්    

2018 - ග සැම්බර්    

2019 - ජනවාරි    

2019 - ගපබරවාරි    

2019 - මාර්තු    

2019 - අගපරේලේ    

2019 - මැයි    

2019 - ජුනි    

2019 - ජුලි    

2019 - අග ෝසේතු    

2019 - සැපේතැම්බර්    

2019 - ඔකේගතෝබර්    

2019 - ගනාවැම්බර්    

2019 -  ග සැම්බර්    

   

 

 

මයාෙු අංකය:  ……………………....................………………… 



 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සු.යු:  

ඉහත සඳහනේ ආකෘතිය පරකාරව 2017.09.08 දිනට මපර රැකියා විරහිතභාවයට අදාළව දිවුරුේ පරකාශයකේ ඉදිරිපතේ මනාකළ 
අභයාසලාභී උපාධිධාරීනේ සංවර්ධන නිලධාරි මසේවමයේ සේථිර පතේවීේ ලුබීෙ සඳහා සුදුසුකේ මනාලබන බව කාරුණිකව 
අවධාරණය කරමි. 

III 

 

................................ දිසේතරිකේකගයේ. ....................................... පරාග ේශීය ගලේකම් ගකාට්ඨාශගයේ  ......................................    

 රාම නිලධාරි වසගමහි  ..................................................................................................................................................    

ලිපිනගයහි පදිංචි ......................................................................................................... වන මම ....................................   

ආ මිකගයකු ගලස ග ෞරව බහුමානගයනේ යුකේතව අවංකව, සතය ගලස පහත සඳහනේ කරැණු පරතිඥා දී පරකාශ කර සිටිමි. 

 

1) ඉහත ගතාරතුරැ සඳහනේ කරන, එගමනේම අතේසනේ කරනු ලබන පරතිඥා පරකාශකරැ මම ගවමි. 

2) මග ේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංකය ............................................... ගේ. 

3) මා උපාධිය ලබා  තේ ................................ දින (උපාධිය වලං ු වන දිනය) සිට 2017.09.08 දින  කේවා පු ේ ලික 

අංශගයේ/රාජය අංශගයේ ගහෝ අර්ධ රාජය ගසේවගයේ කිසිදු ආයතනයක සේථීර රැකියාවක නිරත ගනාවූ රැකියා විරහිත 

උපාධිධාරිගයකු ගවමි. 
 

 

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

 දිනය                                                                                        පරතිඥා පරකාශකරැග ේ අතේසන  

 

 

මයාෙු අංකය:  ……………………....................………………… 

 

ඉහත ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංක ............................................ .  රන  .............................................................................. 

...................................................................................... නම සඳහනේ පරකාශක/පරකාශිකාව උපාධිය ලබා  තේ 

.................................... දින (උපාධිය වලං ු වන දිනය) සිට 2017.09.08 දින  කේවා පු ේ ලික අංශගයේ/රාජය අංශගයේ 

ගහෝ අර්ධ රාජය ගසේවගයේ කිසිදු ආයතනයක සේථීර රැකියාවක නිරත ගනාවූ රැකියා විරහිත උපාධිධාරිගයකු බව සහතික 

කරමි.  

 
 
 

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

දිනය                                                                               රාම නිලධාරීග ේ අතේසන හා නිල මුද්රාව 

 
 
 
 
 

 

ඉහත  සඳහනේ ගතාරතුරැ සතය හා නිවැරදි බව සනාථ කරමි.  

 

 
 

..................................                                                                                 .......................................... 
දිනය                                                                          පරාග ේශීය ගලේකම්ග ේ අතේසන හා නිල මුද්රාව 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

(....නම......) මයා /මමය/මිය වන මාම ේ වයස අවුරුදු  (........) හා උපනේදිනය (දි.මා.වර්ෂය) මේ. මා 

(විවාහක/අවිවාහක), (ශ්රී ලාාංකික/මවනතේ) පුරවුසියකු බව ද (මබෞදේධ/හිනේදු/ඉසේලාම්/කමතෝලික/බර් ර්) 

භකේතිකයකු මලසද මාම ේ ජාතික හුඳුනුම්පතේ අාංකය (............) හා ලිපිනය (.............) මලස ද අවාංකව 

ද සතය මලස ද  රු  ාම්භීරතා පූර්වකව පහත කරුණු පරතිඥා දී පරකාශ කර සිටිමි. 
 

1) ඉහත මතාරතුරු සඳහනේ කරන එමමනේම අතේසනේ කරනු ලබන පරතිඥා පරකාශක මම මවමි. 
 

2) අාංක (..........) දරන (....ලියාපදිාංචි අාංකය......) දිනුති උපේපුනේන සහතිකමයේ මාම ේ නම 

සඳහනේ වනේමනේ (සම්පූර්ණ නම -  උපේපුනේන සහතිකමයේ සඳහනේ පරිදි) යනුමවනි. 
 

3) (නිකුතේ කරන ලද දිනය) දිනුති අාංක (ජා.හු.ප. අාංකය) දරන ජාතික හුඳුනුම්පමතහි මාම ේ 

නම සඳහනේ වනේමනේ (සම්පූර්ණ නම- ජා.හු.ප. සඳහනේ පරිදි) යනුමවනි. 
 

4) ජාතික පරතිපතේති ආර්ථික කටයුතු අමාතයාාංශ මලේකම් විසිනේ “රැකියා විරහිත උපාධිධාරීනේට 

රාජය ආයතනවල අභයාසලාභී පුහුණුව ලබාදීම” යන මුයිනේ නිකුතේ කරන ලද අාංක 

(XX/XXX/XXXX) දරන (ලිපිය අතේසනේ කරන ලද දිනය ) දිනුති උපාධිධාරි අභයාසලාභී 

මලස බඳවා  ුනීමම් ලිපිමයහි මාම ේ නම සඳහනේ වනේමනේ (පතේවීම් ලිපිමයහි සඳහනේ 

සම්පූර්ණ නම) යනුමවනි. 
 

5) (විශේව විදයාලය) ම ිනේ ලබා දී ඇති (අාංකය) අාංක දරන (දිනය) දිනුති උපාධිය සනාථ කිරීමම් 

ලිපිමයහි මාම ේ නම සඳහනේ වනේමනේ (සනාථ කිරීමම් ලිපිමයහි සඳහනේ සම්පූර්ණ නම) 

යනුමවනි. 
 

6) (විශේව විදයාලය) මඟිනේ ලබා දුනේ උපාධි විසේතරාතේමක පරතිඵල මලේඛනමයහි මාම ේ නම 

සඳහනේ වනේමනේ (සම්පූර්ණ නම- විසේතරාතේමක පරතිඵල මලේඛනය පරකාරව) යනුමවනි. 
 

7) (මවනතේ මලේඛන) මයහි මාම ේ නම සඳහනේ වනේමනේ (සම්පූර්ණ නම) යනුමවනි. 
 

8) ඉහත සඳහනේ පරිදි (1 වන නම), (2 වන නම), (3 වන නම), (4 වන නම), මලස ද හඳුනේවනේමනේ 

කිහිපමදමනකු මනාව එකේ තුනුතේමතකු වන (නිවුරදිව භාවිතා කරන සම්පූර්ණ නම) වන 

මා පමණකේ බව හා ඉදිරි සියලුම රාජකාරි කටයුතුවල දී (ඉදිරි රාජකාරි කටයුතුවල දී භාවිතා 

කිරීමට අමපේකේෂිත නම) මලස භාවිතා කරන බවටතේ මමයිනේ පරතිඥා දී පරකාශ කර සිටිමි. 
 

 

 

       

පරකාශකම ේ අතේසන 

 

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

       සමාදාන විනිශේචයකාරතුන  

 (නිල මුද්රාව තබනේන) 

ඉහත සඳහනේ පරකාශය දිවුරුම්කරුට වුටමහන 
(සිාංහල/මදමළ/ඉාං රීසි) භාෂාමවනේ මතේරුම් කර 
දීමමනේ පසුව එය නිවුරදි බවට පිළිම න වර්ෂ 

(xxxx)මස (xx) (xx)වන දින (දිසේතරිකේකය) දී මා 
ඉදිරිමයේදී ඔහු/ඇය පරතිඥා දී අතේසනේ තබන ලදී. 

මුදේදරය 



No Int. Call.Ref. No. Name NIC DATE TIME

1 DOS/2020/S/4A/2580 Rev. K. Sumiththa Thero 890010024V 2020.02.27 8.30 AM

2 DOS/2020/S/4A/2581 Rev. G. Sangarakitha Thero 852524693V 2020.02.27 8.30 AM

3 DOS/2020/S/4A/2582 Rev. K. Pugngnasiri Thero 850294828V 2020.02.27 8.30 AM

4 DOS/2020/S/4A/2583 Rev. D. Samitha Thero 900463588V 2020.02.27 8.30 AM

5 DOS/2020/S/4A/2584 Rev. G. Sasanarathana Thero 920790526V 2020.02.27 8.30 AM

6 DOS/2020/S/4A/2585 Rev. B. Dhammalankara Thero 870874120V 2020.02.27 8.30 AM

7 DOS/2020/S/4A/2586 Rev. M. Dhammajothi Thero 830583181V 2020.02.27 8.30 AM

8 DOS/2020/S/4A/2587 Rev. G. Deerananda Thero 853304433v 2020.02.27 8.30 AM

9 DOS/2020/S/4A/2588 Rev. D. Sudassana Thero 89347308V 2020.02.27 8.30 AM

10 DOS/2020/S/4A/2589 Rev. D. Thilakasiri Thero 872153470V 2020.02.27 8.30 AM

11 DOS/2020/S/4A/2590 Rev.K. Narada Thero 850773700V 2020.02.27 8.30 AM

12 DOS/2020/S/4A/2591 Rev. K. Sudhamma Thero 881654440V 2020.02.27 8.30 AM

13 DOS/2020/S/4A/2592 Rev. M. Pannarama Thero 890440975V 2020.02.27 8.30 AM

14 DOS/2020/S/4A/2593 Rev. D. Sanwara Thero 861522970V 2020.02.27 8.30 AM

15 DOS/2020/S/4A/2594 Rev. U.Wimalawansha Thero 910413929V 2020.02.27 8.30 AM

16 DOS/2020/S/4A/2595 Rev.W. Samiddhi Thero 911560941V 2020.02.27 8.30 AM

17 DOS/2020/S/4A/2596 Rev. B. Sumangala Thero 842304482V 2020.02.27 8.30 AM

18 DOS/2020/S/4A/2597 Rev. D.Sumana Thero 843061354V 2020.02.27 8.30 AM

19 DOS/2020/S/4A/2598 Rev. M. Santhindriya Thero 892900140V 2020.02.27 8.30 AM

20 DOS/2020/S/4A/2599 Rev. W. Mangala Thero 832302791V 2020.02.27 8.30 AM

21 DOS/2020/S/4A/2600 Rev. K. Pangasiri Thero 198330104765    2020.02.27 8.30 AM

22 DOS/2020/S/4A/2601 Rev. T. Pagngnaloka Thero 892744629V 2020.02.27 8.30 AM

23 DOS/2020/S/4A/2602 Rev. K.Siridhamma Thero 902111247V 2020.02.27 8.30 AM

24 DOS/2020/S/4A/2603 Rev. D.Pagngnasara Thero 881492628V 2020.02.27 8.30 AM

25 DOS/2020/S/4A/2604 Rev. M. Suneetha Thero 921312270V 2020.02.27 8.30 AM

26 DOS/2020/S/4A/2605 Rev. T. Sumaedha Thero 860660741V 2020.02.27 8.30 AM

27 DOS/2020/S/4A/2606 Rev. K. Somarathana Thero 890473571V 2020.02.27 8.30 AM

28 DOS/2020/S/4A/2607 Ms. A.D.V. Samarasekara 199074000190    2020.02.27 8.30 AM

29 DOS/2020/T/4A/2608 Ms. T. Darsika 857041984V 2020.02.27 8.30 AM

30 DOS/2020/T/4A/2609 Ms. S. Anusha 896032615V 2020.02.27 8.30 AM

31 DOS/2020/T/4A/2610 Ms. K. Manokary 886332645V 2020.02.27 8.30 AM

32 DOS/2020/T/4A/2611 Mr. I.S.M. Mahir 910460650V 2020.02.27 8.30 AM



No Int. Call.Ref. No. Name NIC DATE TIME

33 DOS/2020/T/4A/2612 Mr. M. Thileepan 891412894V 2020.02.27 8.30 AM

34 DOS/2020/T/4A/2613 Mr. P. Lathakaran 880254286V 2020.02.27 8.30 AM

35 DOS/2020/S/4A/2614 Ms. B.M.D. Dulangani 907191869V 2020.02.27 8.30 AM

36 DOS/2020/T/4A/2615 Mr. S. Sujeethkanth 830681370V 2020.02.27 8.30 AM

37 DOS/2020/T/4A/2616 Ms. T. Piriya 898634205V 2020.02.27 8.30 AM

38 DOS/2020/S/4A/2617 Ms. G.A.G.R.D. Premarathna 915360947V 2020.02.27 8.30 AM

39 DOS/2020/T/2H/1613 Rev. SR.L.M. X.  Croos 865022050V 2020.02.27 8.30 AM

40 DOS/2020/S/1C/0267 Ms. R.M. Weerasinghe 888442251V 2020.02.27 8.30 AM

41 DOS/2020/S/3A/1814 Mr. W.G.R. Jayalath 198811704685 2020.02.27 8.30 AM

* සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගිවන අයදුම්කරුවන් විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු මාර්ගගත දත්ත පත්රිකාව සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

දිනයේදී සම්පූර්ණ කරගැනීම අදහස ්කරන බැවින් ඊට පහසුව සැලයසන පරිදි සියලු අභයාසලාභීන් යප.ව.8.30ට කැඳවීම් 

කළ බව සැලකුව මැනවී.

* நேர்முகப் பரீட்சைக்கு ைமூகமளிக்கும் விண்ணப்பதரரிகளினரல் பூர்த்திசைய்யப்பட நவண்டிய ேிகல்ேிசைத் 

தரவுப்படிவம் நேர்முகப்பரீட்சை தினத்தில் பூர்த்தி சைய்துசகரள்ளப்படவிருப்பதரல் இதசன இைகுவரக்கும் 

சபரருட்டு ைகை பயிலுனர்களும் மு.ப. 8.30க்கு அசைக்கப்பட்டுள்ளரர்கள் என கவனத்தில் எடுக்கவும்.




