
                                                                                                   

 

 
 

රාජ්ය ේව ලා ළෂා්  වාා ශා ළෂා්  ළා  මාා්යාාංය 

ඇබෑර්තු 
මධ්යක්ෂ ජ් රා්   001  

0ශ්රී ාං ා වාංලර්ධ්  ළපාළා  තය් ය - SLIDA) 
 
ශ්රී ලංා ස ලංවාලධන ප ලංිපාිසප ලං යතපයේ ලං(SLIDA) ඉහත ලංතපතුර ලංවඳහස ලංසුදුසු ම් ලංත් ලංනි සරීන්යෙන් ලංඅයදුම්ිත් ලං
 ැඳලනු ලංැයේ. 
 

සුදුසු ම් වශ නිපුණ්ාලන් 
 

 ශ්රී ාං ා වාංලර්ධ්  ළපාළා  තය් ේව ෂයය ළනයන්අ මළාෂ ළාතා්  උළායකයක්ෂ වත ් ශ්රී ාං ා ළපාළා  

ේව ලේව  ෂයේ  ේර ණියේේව නිධ්රේය ව ම ා වශ ෂයධ්ාය  /  ෂා ා රණ ් තුරුල ලවර 20   ේව ලා 

 ායක්ෂ වම්පුර්ණ  ර තිබීා ශා ඉන් මවුරුදු ළශ  005   ායක්ෂ ේජ්යාක  ෂා ා රණ ාටමඅේම් 

ළෂපුරුද්ළ බා තිබීා.     

        ේශෝ, 

 ශ්රී ාං ා වාංලර්ධ්  ළපාළා  තය් ේව ෂයය ළනයන්අ මළාෂල ෂයාල ෂයළයා රතිළාළ  ේ ොමින් වාාල 

ෂයසින් පිළිග්  ළාතා්  උළායකයක්ෂ බා තිබීා.   

වශ 

 ශ්රී ාං ා වාංලර්ධ්  ළපාළා  තය් ේව ේජ්යාක  ෂා ා රණ ෂයධ්ාය  ාටමඅේම් නිධ්ාපාේය ව ලේයන් 

ලවර 20   ළෂපුරුද්ළ වශ ඉන් ලවර තු ක්ෂ 003  මතිේර්  මධ්යක්ෂ ජ් රා් ලරේය ව ලේයන් ේව ලය  ර 

තිබීා.  

 ේශෝ 

 ශ්රී ාං ා වාංලර්ධ්  ළපාළා  තය් ේව ෂයය ළනයන්අ මළාෂල ෂයාල ෂයළයා රතිළාළ  ේ ොමින් වාාල 

ෂයසින් පිළිග්  ළාතා්  උළායකයක්ෂ වත ් රජ්ේව ේශෝ ලයලවානාපි් ා්ඩලය  ේශෝ ෂයධ්ාය  /  ෂා ා රණ 

් තුරුල ලවර 20   ේව ලා  ායක්ෂ වම්පුර්ණ  ර තිබීා ශා ඉන් මවුරුදු ළශ  005   ායක්ෂ ේජ්යාක 

 ෂා ා රණ ාටමඅේම් 0HM 2 -1) ළෂපුරුද්ළ බා තිබීා. 

 ලයව මවුරුදු 35 අ ේ ොමඩු ශා මවුරුදු 55 අ ේ ොලැඩි ෂයය යුතුය. මායන්්ර මයදුම් රුලන් වශ රජ්ේව 

ේව ල යන් උළපාා ලයවා සීාාල බ ේ ොළායි. 

 සියලු ලංදත්ත ලංඇතුළත් ලංජීල ලංදත්ත ලංිත්රි සල ලංව අ ලංඅයදුම්ිරය ලං2021 ේළබරලාපා ාව 09 ල  දි  ේශෝ ඊඅ ේළර ලං

ැයෙප ලංිපාදි, ලංේ්  ම්, රාජ්ය ේව ලා ළෂා්  වාා ශා ළෂා්  ළා  මාා්යාාංය,නිළශවා තරරරය,ේ ොෂ  0  ලං

යප ලංලිපිපය ලංයලත ලංඑවිය ලංයුතුය. ලංඅයදුම්ිර ලංෙහසලු ලං ලරයේ ලංලම් ලංිව ලංඉහළ ලංය ළලයරි ලං“ ශ්රී ාං ා වාංලර්ධ්  

ළපාළා  තය් ේව මධ්යක්ෂ ජ් රා්  ් තුර ” ලංයන්ප ලංවඳහන් ලං ළ ලංයුතුය. 

 

 

ේේ.ේේ.ර්  සිපා            ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

යේ ම්, 

රසජ්ය ලංයවේලස, ිළසත් ලංවභස ලංහස ලංිළසත් ලංිසප 

අ සතයසාය. 

  


