රාජ්ය සේවාා සේම ිෂන්  සවාාා
ශ්රී සකාමා සද්යාත්මක ම සේවාේ  සI සේරණියේේ  සලධකරාන්්  සේජ්යනතාවාා ස ා සසලවකවාා ස ව ස
එ  සේවාේ  සද්ේ න සේරණියේ උ සසවවත සරීන්  ස
අංක 1877/27 දරන 2014 අග ෝව්තු මව 28 දිනැති ැවට් පත්රගේ  පෂ කරන ද, 1996/25 ශා 2016
ගදවැම්බර් මව 06 දිනැති අතිවිගේ ැවට්පත්රගය්  වංගෝනනය කරන ද 2006001001 දින ිට බා්මමක
ලන ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  ගවේලා ලයලව්ාා වං්රශගේ  1003 ල ් තිය ශා අනුමත බඳලා ැනීම්
පරිපාටිල විධිවිනාන ප්රකාරල, පශත වඳශ්  අමාතයාං / ගදපාර්තගම්් තුල පලතින පුරප්පාඩු 12ක් වඳශා
ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  I ගරේණිගේ  සුදුසුකම්්ම නිනරය්  එම ගවේලගේ  විගේ ගරේණිය සවව්
කිරීම වඳශා අයදුම්ප්ම කැඳලනු ැගේ0
01.

පුරප්පාඩු වංඛ්යාල:
අනු ස
අාම
01

අ ාවයාා  ස/ ස
ේපාර්වේේ් තු ස ස

වනතුර
ආණ්ඩුගේ රව පරීක්ක

ආණ්ඩුගේ රව
පරීක්ක
ගදපාර්තගම්් තුල

ආණ්ඩුගේ අතිගර්ක රව
පරීක්ක

02
ලන වංරක්ක ජනරාල්
අතිගර්ක ලන වංරක්ක
ජනරාල්
(ලන ආරක්ණ, ගමගශයුම්
ශා කෂමනාකරණ)
අතිගර්ක ලන වංරක්ක
ජනරාල්
(පර්ගේ ණ, අනයාපන ශා
පුහුණු)

04

කාගුණ විදයා
ගදපාර්තගම්් තුල
ජාතික සද්භිද
සදයාන
ගදපාර්තගම්් තුල

05

07

කාගුණ විදයා අනයක්
ජනරාල්
අනයක් ජනරාල්
අනයක් ජනරාල්

ජාතික
ගකෞතුකා ාර
ගදපාර්තගම්් තුල
06

02
01

ලන වංරක්ණ
ගදපාර්තගම්් තුල

03

පුරප්පාඩු ස
වාඛ්යාා
01

ලනජීවී වංරක්ණ
ගදපාර්ගම්් තුල
පරිවර අමාතයාංය

01

මාරණ
විගේ ගරේණිය සවව්
කිරීම
විගේ ගරේණිය සවව්
කිරීම ශා තනතුර ප්ම
කිරීම
විගේ ගරේණිය සවව්
කිරීම
විගේ ගරේණිය සවව්
කිරීම ශා තනතුර ප්ම
කිරීම

01

01

විගේ ගරේණිය සවව්
කිරීම

01

විගේ ගරේණිය සවව්
කිරීම

01

අතිගර්ක අනයක් ජනරාල්

01

ලනජීවී
අනයක් ජනරාල්
අතිගර්ක ගල්කම් (පරිවර
ප්රතිප්මති වැසුම්)

01
01

විගේ ගරේණිය සවව්
කිරීම
විගේ ගරේණිය සවව්
කිරීම ශා තනතුර ප්ම
කිරීම
විගේ ගරේණිය සවව්
කිරීම
විගේ ගරේණිය සවව්
කිරීම ශා තනතුර ප්ම
කිරීම

020

සවව් කිරීම වඳශා වපුරාලිය යුතු සුදුසුකම්0
I.

වි්ලවිදයා ප්රතිපාදන ගක ිෂ්  වභාල විිට්  පිළි ්ම වි්ලවිදයායකි්  ගශෝ සපාධි ප්රදානය
කිරීගම් ආයතනයක් ලගය්  වි්ලවිදයා ප්රතිපාදන ගක ිෂ්  වභාල විිට්  පිළිග න ඇති
ආයතනයකි්  ගශෝ අදාෂ බඳලා ැනීගම් පරිපාටිගේ  නි්චිතල වඳශ්  කරන ද විය ක්ගේත්රයකි් 
ප්චා්ම සපාධියක් බා තිබීම0

II.

සවව්වීම් වඳශා සුදුසුකම් බන දින ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  I ගරේණිගේ  ලවර පශක (05)
වක්රිය ශා වතුදාදායක ගවේලා කායක් වම්ර්ර්ණ කර තිබීම ශා පෂමු ගරේණිය සවව් කිරීගම්  පසු
ලැදාප් ලර්නක පශක් (05) සපයාග න ඇති නිනරගයකු වීම0

III.

සවව් කිරීම වඳශා සුදුසුකම් බන දින ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  ලවර 18ක ගන අඩු වක්රීය
ගවේලා කායක් වම්ර්ර්ණ කර තිබීම0

IV.

සවව්වීම් වඳශා සුදුසුකම් බන දින ර්ර්ලාව් න ලවර පශක් (05) තුෂ ලාර්ෂික කාර්ය වානනය
වතුදාදායක ගශෝ ඉශෂ මට් මක පැලතීම0

V.

රාජය ගවේලා ගක ිෂ්  වභා ච්රගල්ක: 01/2020 අනුල සවවවීම් වඳශා සුදුසුකම් බන දින
ර්ර්ලාව් නතම ලවර පශ (05) තුෂ වතුදාදායක ගවේලා කායක් තිබීම ශා විනයානුක දඬුලමක
ක් ගන වී තිබීම0

VI.

අනු ස
අාම
01

ේපාර්වේේ් තුා ස
/ සඅ ාවයාා

ආණ්ඩුගේ රව පරීක්ක
ආණ්ඩුගේ රව
පරීක්ක
ගදපාර්තගම්් තුල

02

වනතුර

ලන වංරක්ණ
ගදපාර්තගම්් තුල

ආණ්ඩුගේ අතිගර්ක රව
පරීක්ක
ලන වංරක්ක ජනරාල්

අතිගර්ක ලන වංරක්ක
ජනරාල්
(ලන ආරක්ණ,
ගමගශයුම් ශා
කෂමනාකරණ)

අතිගර්ක ලන වංරක්ක
ජනරාල්
(පර්ගේ ණ, අනයාපන
ශා පුහුණු)

සුදුසුම
I ිට V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම්
වම්ර්ර්ණ කරනු ැබූ ආණ්ඩුගේ රව
පරීක්ක
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිගයෝජය රව පරීක්ක තනතුර
දරන නිනරගයකු වීම0
I ිට V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම්
වම්ර්ර්ණ
කරනු
ැබූ
ලන
වංරක්ණ
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිනරගයකු වීම0
I ිට V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම්
වම්ර්ර්ණ කරනු ැබූ ලන වංරක්ණ
ගදපාර්තගම්් තුගේ ලන වංරක්ක
(ආරක්ණ ශා නීති ක්රියා්මමක කිරීම
/වමාජ ලන ලයාප්ති / ලන විදයා ශා
ලන කෂමනාකරණ / වැසුම් ශා
ප්රතිප්මති පාන / පරිවර වංරක්ණ
ශා කෂමනාකරණ / ලන වං ණන ශා
භූ විදයා ගත රතුරු / පරිවර වංචාරක /
ජජල විවින්මල ශා ජානාර
වංරක්ණ) යන තනතුරක ගවේලගේ 
නියුතු නිනරගයකු වීම0
I ිට V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම්
වම්ර්ර්ණ කරනු ැබූ ලන වංරක්ණ
ගදපාර්තගම්් තුගේ ලන වංරක්ක
(අනයාපන වශ නාරිතා වංලර්නන /
පර්ගේ ණ) යන තනතුරක ගවේලගේ 
නියුතු නිනරගයකු වීම0

03

04

කාගුණ විදයා
ගදපාර්තගම්් තුල

කාගුණ විදයා අනයක්
ජනරාල්

ජාතික සද්භිද
සදයාන
ගදපාර්තගම්් තුල

අනයක් ජනරාල්

05

අනයක් ජනරාල්
ජාතික
ගකෞතුකා ාර
ගදපාර්තගම්් තුල

06
ලනජීවී වංරක්ණ
ගදපාර්ගම්් තුල
07

03.

අතිගර්ක අනයක්
ජනරාල්
ලනජීවී
ජනරාල්

අනයක්

අතිගර්ක
ගල්කම්
(පරිවර ප්රතිප්මති ශා
පරිවර අමාතයාංය වැසුම්)

I ිට V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම්
වම්ර්ර්ණ කරනු ැබූ කාගුණ
විදයා
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිනරගයකු වීම0
I ිට V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම්
වම්ර්ර්ණ කරනු ැබූ ජාතික සද්භිද
සදයාන
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිනරගයකු වීම0
I ිට V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම්
වම්ර්ර්ණ කරනු ැබූ ජාතික
ගකෞතුකා ාර
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිනරගයකු වීම0
I ිට V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම්
වම්ර්ර්ණ කරනු ැබූ ලනජීවී
වංරක්ණ
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිනරගයකු වීම0
I ිට V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම්
වම්ර්ර්ණ කරනු ැබූ පරිවර
අමාතයාංගේ  ගශෝ ලන වංරක්ණ
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිනරගයකු
වීම0

සවව් කිරීගම් ්රමය0
(i) රාජය ගවේලා ගක ිෂ්  වභාල විිට්  අනුමත කරනු බන වම්මුඛ් පරීක්ණ මණ්ඩයක් විිට් 
වම්මුඛ් පරීක්ණය භාජනය කර එහි ප්රතිඵ ශා පල්මනා පුරප්පාඩු වංඛ්යාල අනුල විගේ ගරේණිය
සවව් කිරීම රාජය ගවේලා ගක ිෂ්  වභාල විිට්  ිටදු කරනු බයි0
(ii) වම්මුඛ් පරීක්ණගේ දී ගජය්්්මලය ශා කුවතාල ඇ යීම ක් කරනු ැගේ0 ඒ වඳශා ඇමුණුම I හි
ලන කුණු පරිපාටිය ගය දා නු ැගේ0

040
රාජය ගවේලගේ  ප්මවීම් පානය ගකගරන ගප දු ගක ් ගද්ිටල ද, ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලා
ලයලව්ාාගේ පනලා ඇති නියමය්  ශා ගක ් ගද්ිටල ද, (ශ්රී ංකා ප්රජාතා් ත්රික වමාජලාදී ජනරජගේ  අංක
1877/27 දරන 2014.08.28 දිනැති ැවට්පත්රගේ  පෂ කරන ද) එම ලයලව්ාාල කර ඇති ගශෝ ිෂ්  මතු
ගකගරන ගශෝ වංගෝනනල ද ය ්මල, ඉශත කී වම්මුඛ් පරීක්ණගය්  අනතුරුල ගතෝරා නු බන
නිනරයි්  පලතින පුරප්පාඩු වංඛ්යාල අනුල ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  විගේ ගරේණිය සවව් කරනු
ැගේ0
050
වම්මුඛ් පරීක්ණගේ  දී එක් එක් තනතුර අදාෂල ඉශෂම කුණු බාග න ශ්රී ංකා විදයා්මමක
ගවේලගේ  විගේ ගරේණිය සවව් කරනු බන නිනරයා / නිනරයි්  අතුරි්  රාජය ගවේලා ගක ිෂ්  වභාල
ප්මවීම් බනරයා ලන තනතුරු වඳශා එම ගක ිෂ්  වභාල විිට්  ප්ම කරනු ඇත0
060
පශත ආකෘතිය අනුල වම්ර්ර්ණ කරන ද අයදුම්පත්රය ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානියා / අමාතයාං
ගල්කම් ගශෝ ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානියා / අමාතයාං ගල්කම් ගලනුල අ්මව්  කිරීම බය්ම
නිනාරිගයකු ඉදිරිපි අ්මව්  කර එම අ්මවන ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානියා මින්  වශතික කර
ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානීගේ / අමාතයාං ගල්කම්ගේ නිර්ගද්යද වහිතල, ලියාපදිංචි තැපෑග්  2021 අගප්රේල්

මව 09 දින ගශෝ එදින ගපර ැගබන පරිදි “ ගල්කම්, රාජය ගවේලා පෂා්ම වභා ශා පෂා්ම පාන
අමාතයාංය, නිදශව් චතුරරය ,ගක ෂඹ 07 ” යන ලිපිනය එවිය යුතුය0 අයදුම්පත්රය බශා එලන කලරගේ 
ලම්පව ඉශෂ ගකෂලගරහි “ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  විගේ ගරේණිය සවව් කිරීම” ය් න පැශැදිලිල
වඳශ්  කෂ යුතුය0 එදින පසුල ැගබන කිිටදු අයදුම්පතක් භාර ගන ් නා අතර, අයදුම්පත්ර අව්ාාන ත
වීම ගශෝ ප්රමාදවීම වම්බ් නගය්  පැිෂණිලි ද භාර නු ගන ැගේ0
070 ගමම නිගේදනගයහි ිටංශ, ගදමෂ, ඉංග්රීිට පි ප්මල කරුණු අතර යම් අනනුකුතාලක් ඇති වුලගශ ්ම
ිටංශ පි පත බා්මමක ගේ0
අයදුම්පත්රය www.pubad.gov.lk ඔව්ගවේ ද බා ත ක ශැකිය0
රාජය ගවේලා ගක ිෂ්  වභාගේ නියමය පරිදි,

 ස
ගේ0ගේ0 ර්මනිටරි
ගල්කම්
රාජය ගවේලා, පෂා්ම වභා ශා පෂා්ම පාන අමාතයාංය
2021 මාර්තු මව 24 ලැනි දින
රාජය ගවේලා, පෂා්ම වභා ශා පෂා්ම පාන අමාතයාංය
නිදශව් චතුරරය
ගක ෂඹ 07.

ශ්රී සකාමා සද්යාත්මක ම සේවාේ  සද්ේ න සේරණියේ උ සසවවත ස රීන්  සවා ා සාන සවේඛ ඛ් සපන්ෂණනණේ  සකසල
පරිපාටි
01.

ේජ්යනතාත්මකා

 ස

 ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස සකසල  ස60

ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  වක්රීය ශා වතුදාදායක මු ස ගවේලා කාය වඳශා කුණු බා ගදනු ැගේ0
රාජය ගවේලා ගක ිෂ්  වභා ච්රගල්ඛ් 01/2019 අනුල එක් එක් අමාතයාංගේ  / ගදපාර්තගම්් තුගේ ඉශෂම
ගවේලා කායක් වහිත නිනරයා සපරිම කුණු ප්රමාණය ද අගනකු්ම නිනරය් ශ ට වමානුපාතික
ගව ද කුණු බා ගදනු ැගේ0
02.
I.

සලවකවාා

 ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස සකසල

 ස40

සපරි  සකසල
I.

ක්ගේත්රය අදාෂල ගක්ල ගශෝ කණ්ඩායම් ලගය්  ිටදු කරන ද;

i.

පර්ගේ ණා්මමක ප්රකාන (Research Publication) (කණ්ඩායම් ප්රකාන වඳශා
අදාෂ නිනරයාගේ මුලික්මලගය්  කරනු ැබූ ප්රකාන බල ගදපාර්තගම්් තු
ප්රනානියා විිට්  තශවුරු කෂ යුතුය) - එක් ප්රකානයක් වඳශා කුණු 04 බැින් 
(සපරිම ප්රකාන 4ක් වඳශා)

ii.

වාරාං (Abstract)

08

 ශ්රී ංකාල තුෂ (Local ) - එක් වාරාංයක් වඳශා කුණු 02 බැින් 
(සපරිම වාරාං 2ක් වඳශා)
 ජාතය් තර (International ) - එක් වාරාංයක් වඳශා කුණු 02 බැින් 
(සපරිම වාරාං 2ක් වඳශා)
II.

නිබ් නන - එක් නිබ් නනයක් වඳශා කුණු 2.5 බැින් 
( ගදලන කාර්යක්මතා කඩඉම ගශෝ I ගරේණිය සවව්වීම වකනු ැබූ ප්චා්ම
සපාධිය වඳශා ඉදිරිප්ම කරන ද නිබ් නනය ශැර ගලන්ම නිබ් නන වඳශා
පමණක් කුණු බා ගදනු ැගේ)
(සපරිම නිබ් නන 2ක් වඳශා)

III.

05

නලයතා / නගලෝ්මපාදන - අදාෂ නිනරයාගේ මූලික්මලගය්  වාර්ාකල
ක්රියා්මමක ව නගලෝ්මපාදනය්  බල ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානියා විිට්  තශවුරු 08
කෂයුතු ගේ (එක් නලයතාලක් / නගලෝ්මපාදනයක් වඳශා කුණු 04 බැින් )
(සපරිම නලයතා / නගලෝ්මපාදන 2ක් වඳශා)

IV.

පුල්මප්ම / වඟරා ලිපි - තමා විිට්  ජනතාල දැණුල්ම කිරීම
ගල්ඛ්න (එක් පුල්ම පතක් / වඟරාලක් වඳශා කුණු 02 බැින් )

(සපරිම පුල්මප්ම / වඟරා ලිපි 2ක් වඳශා)
මු ස කුණු

ලියන ද ලිපි 04

25

II.

ඉදිරිප්ම කිරීම (Power Point Presentation)

(කුණු - 15)

සක්ත I. හි වඳශ්  නලයතා / නගලෝ්මපාදන කාර්යයක් වම්බ් නගය්  පරි ණකය ආරගය් 
(Power Point) ිටදු කරනු බන විනාඩි 10ක ඉදිරිප්ම කිරීම0
i.

ii.
iii.
iv.
v.

ගතෝරාප්ම කරන තනතුගරහි කාර්ය වානනය වඳශා අරමුණු වශ දැක්ගමහි පලතින වබඳතාලය
- (Objective & Vision related to the Performance of the post to be Selected)
කුණු 03
අදාෂ්මලය (Relevancy)
කුණු 03
නිර්මාණශීලී්මලය / නලයතා (Creativity / Innovation)
කුණු 03
කා කෂමනාකරණය (Time Management)
කුණු 03
ඉංග්රීිට භාා ප්රවීණතාල (Proficiency)
කුණු 03

ව ශන අ) ඉශත (v) නිර්ණායකය ය ග්ම කුණු බා ත ශැක්ගක් අයදුම්කරු ඉංග්රීිට භාාල මින්  ගමම ඉදිරිප්ම
කිරීම ිටදු කර් ග්  නම් පමණි0
ආ) ඉදිරිප්ම කිරීම අදාෂ දෘඩ පි පත (Hard Copy) වම්මුඛ් පරීක්ණ මණ්ඩය එම අලව්ාාගේ දී
ඉදිරිප්ම කෂ යුතුය0 අමතර ලගය්  ඉංශ්රිිට මානයගය්  වකවන ද ඉදිරිප්ම කිරීගම් දෘඩ පි පතක් ද
ගමම අලව්ාාගේ දී ඉදිරිප්ම කිරීම අනිලාර්යය ගේ0

ආර්  සඅ දුේ සපත්ර
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 අමාතයාංගේ  / ගදපාර්තගම්් තුගේ ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ 
විගේ ගරේණිය සවව්වීම වඳශා ඉල්ලුම් කිරීම ශා විගේ ගරේණිගේ  00000000000000000000000000000000000000000000000 තනතුර
වඳශා ඉල්ලුම් කිරීම
1. නිනාරියා වම්බ් න ගත රතුරු
i.

වම්පුර්ණ නම
(ඉංග්රීිටගය් ) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(සදා: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)

ii.

මුකුරු වමඟ නම ( ඉංග්රීිටගය්  ):000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(සදා: GUNAWARDHANA, H0 M0 S0 K0)

iii.

වම්පුර්ණ නම (ිටංශග් ):00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

iv.

සප්  දිනය:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

v.

අයදුම්පත භාර ් නා අලව්  දින ලයව: අවු00000000000 මාව00000000000000000දින0000000000000000000

vi.

ජාතික ශැඳුනුම්ප්ම අංකය : 0000000000000000000000000000

vii.

ව්ථීර ලිපිනය :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

viii.

දුරකානය අංකය :
කාර්යාය : 000000000000000000000000000
ජං ම :000000000000000000000000000000000

2. තනතුර පිළිබඳ ගත රතුරු :
i.

ලර්තමාන ගවේලා ව්ාානය ශා ලිපිනය :

ii.

දැන අය්ම ගරේණිය ශා එම ගරේණිය ප්ම ව දිනය:

iii.

දැන දරන තනතුර:

iv.

එම තනතුර ප්ම ව දිනය:

v.

බා ඇති ප්චා්ම සපාධිය ශා එය බා ඇති ක්ගේත්රය:

3. ක්ගේත්රය අදාෂ සුදුසුකම්:
3.1. අදාෂ ක්ගේත්රය වඳශා දක්ලන ද විගේ දායක්මලය
පර්ේ නණ ස ා සප්රමා න

ද්වතවර

අාළ සාර්න

පර්ගේ ණා්මමක ප්රකාන
නිබ් නන
නලයතා/ සනගලෝ්මපාදන
පුල්මප්ම ලිපි
 පර්ගේ ණ වාරාංය වම්මුඛ් පරීක්ණය අලව්ාාගේ දී ඉදිරිප්ම කෂ යුතුය0

4.

අයදුම්කරුගේ ප්රකාය :
ඉශත වඳශ්  ගත රතුරු මා ද් නා තරිෂ්  වතය ශා නිලැරදි බල ගමයි්  වශතික කරිෂ0
දිනය : 0000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000
අයදුම්කරුගේ අ්මවන

II ගක ව
( ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානියා විිට්  වම්ර්ර්ණ කෂයුතු ගේ)
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 අමාතයාංගේ  / ගදපාර්තගම්් තුගේ ශ්රී ංකා
විදයා්මමක ගවේලගේ  I ගරේණිගේ  නිනාරී 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 මයා / ිෂය/ ගමනවිය විිට්  ඉදිරිප්ම කර ඇති අයදුම්පගතහි වඳශ් 
ගත රතුරු ගපෞද් ලික ලිපිග නුගලහි ඇති ගත රතුරු අනුල නිලැරදිය / ලැරදිය0 ඔහු

/ ඇය විරුද්නල විනය

ක්රියාමාර් කිිටලක් ගන මැති / ග න ඇති බල්ම, එලැනි ක්රියාමාර් ඉදිරිගේ  දී ැනීම අදශව් කර ගන මැති /
ඇති බල්ම, අයඳුම්ප්ම කැඳලන දින ර්ර්ලාව් න ලවර 05ක ලැදාප් ලර්නක සපයාග න ඇති / නැති බල්ම,
කාරුණිකල ද් ලා ිටටිිෂ0 ඔහුගේ / ඇයගේ අයදුම්පත නිර්ගද් කරිෂ / ගන කරිෂ0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
අමාතයාං ගල්කම්ගේ / ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානියාගේ අ්මවන
නි මුද්රාල
දිනය

