රාජ්ය සේවාා සේම ිෂන්  සවාාා
ශ්රී සකාමා සද්යාත්මක ම සේවාේ  සI සේරණියේේ  සලධකරාන්්  සේජ්යනතාවාා ස ා සසලවකවාා ස ව සඑ  සේවාේ  සද්ේ න ස
ේරණියේ උ සසවවත සරීන්  ස
අංක 1877/27 දරන 2014 අග ෝස්තු මස 28 දිනැති ැසට් පත්රගේ  ප කරන දද, 1996/25 හා 2016
ගදසැම්බර් මස 06 දිනැති අතිවිග ේෂ ැසට්පත්රගන්  සංග ෝනනන කරන දද 2006001001 දින ිට බදා්මමක
වන ශ්රී දංකා විදයා්මමක ගසේවගේ  ගසේවා වයවස්ාා සං්රහගේ  100 ව ් තින හා අනුමත බඳවා ැනීම්
පරිපාටිවද විධිවිනාන ප්රකාරව, පහත සඳහ්  අමාතයාං / ගදපාර්තගම්් තුවද පවතින පුරප්පාඩු 12ක් සඳහා
ශ්රී දංකා විදයා්මමක ගසේවගේ  I ගරේණිගේ  සුදුසුකම්ද්ම නිදනරන්  එම ගසේවගේ  විග ේෂ ගරේණින සසස්
කිරීම සඳහා අනදුම්ප්ම කැඳවනු දැගේ0
01. පුරප්පාඩු සංඛ්යාව:
අනු ස
අාම
01

අ ාවයාා  ස/ ස
ේපාර්වේේ් තු ස ස

වනතුර
ආණ්ඩුගේ රස පරීක්ෂක

ආණ්ඩුගේ රස
පරීක්ෂක
ගදපාර්තගම්් තුව
02

වන සංරක්ෂණ
ගදපාර්තගම්් තුව

ආණ්ඩුගේ අතිගර්ක රස
පරීක්ෂක
වන සංරක්ෂක ජනරාල්
අතිගර්ක වන සංරක්ෂක
ජනරාල්
(වන ආරක්ෂණ, ගමගහයුම්
හා ක මනාකරණ)
අතිගර්ක වන සංරක්ෂක
ජනරාල්
(පර්ගේ ෂණ, අනයාපන හා
පුහුණු)

0
04

කාදගුණ විදයා
ගදපාර්තගම්් තුව
ජාතික සද්භිද
සදයාන
ගදපාර්තගම්් තුව

05

වනජීවී සංරක්ෂණ
ගදපාර්ගම්් තුව

07
පරිසර අමාතයාං න

02
01
01

මාරණ
විග ේෂ ගරේණින සසස්
කිරීම
විග ේෂ ගරේණින සසස්
කිරීම හා තනතුර ප්ම
කිරීම
විග ේෂ ගරේණින සසස්
කිරීම
විග ේෂ ගරේණින සසස්
කිරීම හා තනතුර ප්ම
කිරීම

01

01

විග ේෂ ගරේණින සසස්
කිරීම

01

විග ේෂ ගරේණින සසස්
කිරීම

අනයක්ෂ ජනරාල්
අනයක්ෂ ජනරාල්

ජාතික
ගකෞතුකා ාර
ගදපාර්තගම්් තුව
06

කාදගුණ විදයා අනයක්ෂ
ජනරාල්

පුරප්පාඩු ස
වාඛ්යාා
01

01

අතිගර්ක අනයක්ෂ ජනරාල්

01

වනජීවී
අනයක්ෂ ජනරාල්
අතිගර්ක ගල්කම් (පරිසර
ප්රතිප්මති සැදසුම්)

01
01

විග ේෂ ගරේණින සසස්
කිරීම
විග ේෂ ගරේණින සසස්
කිරීම හා තනතුර ප්ම
කිරීම
විග ේෂ ගරේණින සසස්
කිරීම
විග ේෂ ගරේණින සසස්
කිරීම හා තනතුර ප්ම
කිරීම

020 සසස් කිරීම සඳහා සපුරාලින යුතු සුදුසුකම්0
I.

වි ්වවිදයාද ප්රතිපාදන ගක ිෂෂ්  සභාව විිට්  පිළි ්ම වි ්වවිදයාදනකි්  ගහෝ සපාධි ප්රදානන
කිරීගම් ආනතනනක් ව ගන්  වි ්වවිදයාද ප්රතිපාදන ගක ිෂෂ්  සභාව විිට්  පිළිග න ඇති
ආනතනනකි්  ගහෝ අදා බඳවා ැනීගම් පරිපාටිගේ  නි ්චිතව සඳහ්  කරන දද විෂන ක්ගෂේත්රනකි් 
ප ්චා්ම සපාධිනක් දබා තිබීම0

II.

සසස්වීම් සඳහා සුදුසුකම් දබන දින ශ්රී දංකා විදයා්මමක ගසේවගේ  I ගරේණිගේ  වසර පහක (05)
සක්රින හා සතුදාදානක ගසේවා කාදනක් සම්ර්ර්ණ කර තිබීම හා ප මු ගරේණින සසස් කිරීගම්  පසු
වැදාප් වර්නක පහක් (05) සපනාග න ඇති නිදනරගනකු වීම0

III.

සසස් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් දබන දින ශ්රී දංකා විදයා්මමක ගසේවගේ  වසර 18ක ගන අඩු සක්රීන
ගසේවා කාදනක් සම්ර්ර්ණ කර තිබීම0

IV.

සසස්වීම් සඳහා සුදුසුකම් දබන දින ර්ර්වාස් න වසර පහක් (05) තු
සතුදාදානක ගහෝ ඉහ මට් මක පැවතීම0

V.

රාජය ගසේවා ගක ිෂෂ්  සභා ච්රගල්ක 01/2020 අනුව සසසවීම් සඳහා සුදුසුකම් දබන දින
ර්ර්වාස් නතම වසර පහ (05) තු සතුදාදානක ගසේවා කාදනක් තිබීම හා විනනානුකූද දඬුවමක
දක් ගන වී තිබීම0

වාර්ෂික කාර්න සානනන

VI.

අනු ස
අාම
01

ේපාර්වේේ් තුා ස
/ සඅ ාවයාා

ආණ්ඩුගේ රස පරීක්ෂක
ආණ්ඩුගේ රස
පරීක්ෂක
ගදපාර්තගම්් තුව

02

වනතුර

වන සංරක්ෂණ
ගදපාර්තගම්් තුව

ආණ්ඩුගේ අතිගර්ක රස
පරීක්ෂක
වන සංරක්ෂක ජනරාල්

අතිගර්ක වන සංරක්ෂක
ජනරාල්
(වන ආරක්ෂණ,
ගමගහයුම් හා
ක මනාකරණ)

අතිගර්ක වන සංරක්ෂක
ජනරාල්
(පර්ගේ ෂණ, අනයාපන
හා පුහුණු)

සුදුසුම
I ිට V දක්වා ිටනලුම සුදුසුකම්
සම්ර්ර්ණ කරනු දැබූ ආණ්ඩුගේ රස
පරීක්ෂක
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිගනෝජය රස පරීක්ෂක තනතුර
දරන නිදනරගනකු වීම0
I ිට V දක්වා ිටනලුම සුදුසුකම්
සම්ර්ර්ණ
කරනු
දැබූ
වන
සංරක්ෂණ
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිදනරගනකු වීම0
I ිට V දක්වා ිටනලුම සුදුසුකම්
සම්ර්ර්ණ කරනු දැබූ වන සංරක්ෂණ
ගදපාර්තගම්් තුගේ වන සංරක්ෂක
(ආරක්ෂණ හා නීති ක්රිනා්මමක කිරීම
/සමාජ වන වයාප්ති / වන විදයා හා
වන ක මනාකරණ / සැදසුම් හා
ප්රතිප්මති පාදන / පරිසර සංරක්ෂණ
හා ක මනාකරණ / වන සං ණන හා
භූ විදයා ගත රතුරු / පරිසර සංචාරක /
ජජව විවින්මව හා ජදානාර
සංරක්ෂණ) නන තනතුරක ගසේවගේ 
නියුතු නිදනරගනකු වීම0
I ිට V දක්වා ිටනලුම සුදුසුකම්
සම්ර්ර්ණ කරනු දැබූ වන සංරක්ෂණ
ගදපාර්තගම්් තුගේ වන සංරක්ෂක
(අනයාපන සහ නාරිතා සංවර්නන /
පර්ගේ ෂණ) නන තනතුරක ගසේවගේ 
නියුතු නිදනරගනකු වීම0

0

04

කාදගුණ විදයා
ගදපාර්තගම්් තුව

කාදගුණ විදයා අනයක්ෂ
ජනරාල්

ජාතික සද්භිද
සදයාන
ගදපාර්තගම්් තුව

අනයක්ෂ ජනරාල්

05

අනයක්ෂ ජනරාල්
ජාතික
ගකෞතුකා ාර
ගදපාර්තගම්් තුව

06
වනජීවී සංරක්ෂණ
ගදපාර්ගම්් තුව
07

අතිගර්ක අනයක්ෂ
ජනරාල්
වනජීවී
ජනරාල්

අනයක්ෂ

අතිගර්ක
ගල්කම්
(පරිසර ප්රතිප්මති හා
පරිසර අමාතයාං න සැදසුම්)

I ිට V දක්වා ිටනලුම සුදුසුකම්
සම්ර්ර්ණ කරනු දැබූ කාදගුණ
විදයා
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිදනරගනකු වීම0
I ිට V දක්වා ිටනලුම සුදුසුකම්
සම්ර්ර්ණ කරනු දැබූ ජාතික සද්භිද
සදයාන
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිදනරගනකු වීම0
I ිට V දක්වා ිටනලුම සුදුසුකම්
සම්ර්ර්ණ කරනු දැබූ ජාතික
ගකෞතුකා ාර
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිදනරගනකු වීම0
I ිට V දක්වා ිටනලුම සුදුසුකම්
සම්ර්ර්ණ කරනු දැබූ වනජීවී
සංරක්ෂණ
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිදනරගනකු වීම0
I ිට V දක්වා ිටනලුම සුදුසුකම්
සම්ර්ර්ණ කරනු දැබූ පරිසර
අමාතයාං ගේ  ගහෝ වන සංරක්ෂණ
ගදපාර්තගම්් තුගේ
නිදනරගනකු
වීම0

0 0 සසස් කිරීගම් ්රමන0
(i) රාජය ගසේවා ගක ිෂෂ්  සභාව විිට්  අනුමත කරනු දබන සම්මුඛ් පරීක්ෂණ මණ්ඩදනක් විිට් 
සම්මුඛ් පරීක්ෂණන භාජනන කර එහි ප්රතිලද හා පව්මනා පුරප්පාඩු සංඛ්යාව අනුව විග ේෂ ගරේණින
සසස් කිරීම රාජය ගසේවා ගක ිෂෂ්  සභාව විිට්  ිටදු කරනු දබයි0
(ii) සම්මුඛ් පරීක්ෂණගේ දී ගජයෂ්්්මවන හා කුසදතාව ඇ යීම දක් කරනු දැගේ0 ඒ සඳහා ඇමුණුම I හි
වන දකුණු පරිපාටින ගන දා නු දැගේ0
040 රාජය ගසේවගේ  ප්මවීම් පාදනන ගකගරන ගප දු ගක ් ගද්ිටවද ද, ශ්රී දංකා විදයා්මමක ගසේවා
වයවස්ාාගේ පනවා ඇති නිනමන්  හා ගක ් ගද්ිටවද ද, (ශ්රී දංකා ප්රජාතා් ත්රික සමාජවාදී ජනරජගේ  අංක
1877/27 දරන 2014.08.28 දිනැති ැසට්පත්රගේ  ප කරන දද) එම වයවස්ාාව කර ඇති ගහෝ ිෂ්  මතු
ගකගරන ගහෝ සංග ෝනනවද ද න ්මව, ඉහත කී සම්මුඛ් පරීක්ෂණගන්  අනතුරුව ගතෝරා නු දබන
නිදනරයි්  පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්යාව අනුව ශ්රී දංකා විදයා්මමක ගසේවගේ  විග ේෂ ගරේණින සසස් කරනු
දැගේ0
050 සම්මුඛ් පරීක්ෂණගේ  දී එක් එක් තනතුර අදා ව ඉහ ම දකුණු දබාග න ශ්රී දංකා විදයා්මමක
ගසේවගේ  විග ේෂ ගරේණින සසස් කරනු දබන නිදනරනා / නිදනරයි්  අතුරි්  රාජය ගසේවා ගක ිෂෂ්  සභාව
ප්මවීම් බදනරනා වන තනතුරු සඳහා එම ගක ිෂෂ්  සභාව විිට්  ප්ම කරනු ඇත0
060 පහත ආකෘතින අනුව සම්ර්ර්ණ කරන දද අනදුම්පත්රන ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානිනා / අමාතයාං ගල්කම්
ගහෝ ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානිනා / අමාතයාං ගල්කම් ගවනුව අ්මස්  කිරීම බදනද්ම නිදනාරිගනකු
ඉදිරිපි අ්මස්  කර එම අ්මසන ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානිනා මින්  සහතික කර ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානීගේ /

අමාතයාං ගල්කම්ගේ නිර්ගද් නද සහිතව, ලිනාපදිංචි තැපෑගද්  2021 අගප්රේල් මස 09 දින ගහෝ එදින
ගපර දැගබන පරිදි “ ගල්කම්, රාජය ගසේවා ප ා්ම සභා හා ප ා්ම පාදන අමාතයාං න, නිදහස් චතුරරන
,ගක ඹ 07 ” නන ලිපිනන එවින යුතුන0 අනදුම්පත්රන බහා එවන කවරගේ  වම්පස ඉහ ගක වගරහි “ශ්රී
දංකා විදයා්මමක ගසේවගේ  විග ේෂ ගරේණින සසස් කිරීම” න් න පැහැදිලිව සඳහ්  ක යුතුන0 එදින පසුව
දැගබන කිිටදු අනදුම්පතක් භාර ගන ් නා අතර, අනදුම්පත්ර අස්ාාන ත වීම ගහෝ ප්රමාදවීම සම්බ් නගන් 
පැිෂණිලි ද භාර නු ගන දැගේ0
070 ගමම නිගේදනගනහි ිටංහද, ගදම , ඉංග්රීිට පි ප්මවද කරුණු අතර නම් අනනුකුදතාවක් ඇති වහවගහ ්ම
ිටංහද පි පත බදා්මමක ගේ0
අනදුම්පත්රන www.pubad.gov.lk ඔස්ගසේ ද බා ත කද හැකින0
රාජය ගසේවා ගක ිෂෂ්  සභාගේ නිනමන පරිදි,
 ස
 ස සේේ.ේේ.රත්මකනසිරි,
ගල්කම්,
රාජය ගසේවා, ප ා්ම සභා හා ප ා්ම පාදන
අමාතයාං න
2021 මාර්තු මස 24 වැනි දින0
රාජය ගසේවා, ප ා්ම සභා හා ප ා්ම පාදන අමාතයාං න,
නිදහස් චතුරරන,
ගක ඹ 070

ශ්රී ස කාමා ස ද්යාත්මක ම ස ේවාේ  ස ද්ේ න ස ේරණියේ උ ස සවවත ස රීන්  ස වා ා ස ාන ස වේඛ ඛ් ස පන්ෂණනණේ  ස කසල  ස
පරිපාටි
01.

ේජ්යනතාත්මකා

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

ශ්රී දංකා විදයා්මමක ගසේවගේ  සක්රීන හා සතුදාදානක මු ස ගසේවා කාදන සඳහා දකුණු දබා ගදනු දැගේ0
රාජය ගසේවා ගක ිෂෂ්  සභා ච්රගල්ඛ් 01/2019 අනුව එක් එක් අමාතයාං ගේ  / ගදපාර්තගම්් තුගේ ඉහ ම
ගසේවා කාදනක් සහිත නිදනරනා සපරිම දකුණු ප්රමාණන ද අගනකු්ම නිදනරන් හ ට සමානුපාතික
ගදස ද දකුණු දබා ගදනු දැගේ0
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.

ක්ගෂේත්රන අදා ව ගක්වද ගහෝ කණ්ඩානම් ව ගන්  ිටදු කරන දද

i.

පර්ගේ ෂණා්මමක ප්රකා න (Research Publication) (කණ්ඩානම් ප්රකා න සඳහා
අදා නිදනරනාගේ මුලික්මවගන්  කරනු දැබූ ප්රකා න බව ගදපාර්තගම්් තු
ප්රනානිනා විිට්  තහවහරු ක යුතුන) - එක් ප්රකා නනක් සඳහා දකුණු 04 බැින් 
(සපරිම ප්රකා න 4ක් සඳහා)

ii.

සාරාං (Abstract)

08

 ශ්රී දංකාව තු (Local ) - එක් සාරාං නක් සඳහා දකුණු 02 බැින් 
(සපරිම සාරාං 2ක් සඳහා)
 ජාතය් තර (International ) - එක් සාරාං නක් සඳහා දකුණු 02 බැින් 
(සපරිම සාරාං 2ක් සඳහා)
II.

නිබ් නන - එක් නිබ් නනනක් සඳහා දකුණු 2.5 බැින් 
( ගදවන කාර්නක්ෂමතා කඩඉම ගහෝ I ගරේණින සසස්වීම සදකනු දැබූ ප ්චා්ම
සපාධින සඳහා ඉදිරිප්ම කරන දද නිබ් නනන හැර ගවන්ම නිබ් නන සඳහා
පමණක් දකුණු දබා ගදනු දැගේ)
(සපරිම නිබ් නන 2ක් සඳහා)

III.

05

නවයතා / නගවෝ්මපාදන - අදා නිදනරනාගේ මූලික්මවගන්  සාර්ාකව
ක්රිනා්මමක  න නගවෝ්මපාදනන්  බව ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානිනා විිට්  තහවහරු 08
ක යුතු ගේ (එක් නවයතාවක් / නගවෝ්මපාදනනක් සඳහා දකුණු 04 බැින් )
(සපරිම නවයතා / නගවෝ්මපාදන 2ක් සඳහා)

IV.

පුව්මප්ම / සඟරා ලිපි - තමා විිට්  ජනතාව දැණුව්ම කිරීම
ගල්ඛ්න (එක් පුව්ම පතක් / සඟරාවක් සඳහා දකුණු 02 බැින් )

(සපරිම පුව්මප්ම / සඟරා ලිපි 2ක් සඳහා)
මු ස දකුණු

ලිනන දද ලිපි 04
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II.

ඉදිරිප්ම කිරීම (Power Point Presentation)

(දකුණු - 15)

සක්ත I. හි සඳහ්  නවයතා / නගවෝ්මපාදන කාර්නනක් සම්බ් නගන්  පරි ණකන ආරගන් 
(Power Point) ිටදු කරනු දබන විනාඩි 10ක ඉදිරිප්ම කිරීම0
i.

ii.
iii.
iv.
v.

ගතෝරාප්ම කරන තනතුගරහි කාර්න සානනන සඳහා අරමුණු සහ දැක්ගමහි පවතින සබඳතාවන
- (Objective & Vision related to the Performance of the post to be Selected)
දකුණු 0
අදා ්මවන (Relevancy)
දකුණු 0
නිර්මාණශීලී්මවන / නවයතා (Creativity / Innovation)
දකුණු 0
කාද ක මනාකරණන (Time Management)
දකුණු 0
ඉංග්රීිට භාෂා ප්රවීණතාව (Proficiency)
දකුණු 0

ස හන අ) ඉහත (v) නිර්ණානකන න ග්ම දකුණු දබා ත හැක්ගක් අනදුම්කරු ඉංග්රීිට භාෂාව මින්  ගමම ඉදිරිප්ම
කිරීම ිටදු කර් ග්  නම් පමණි0
ආ) ඉදිරිප්ම කිරීම අදා දෘඩ පි පත (Hard Copy) සම්මුඛ් පරීක්ෂණ මණ්ඩදන එම අවස්ාාගේ දී
ඉදිරිප්ම ක යුතුන0 අමතර ව ගන්  ඉංශ්රිිට මානයගන්  සකසන දද ඉදිරිප්ම කිරීගම් දෘඩ පි පතක් ද
ගමම අවස්ාාගේ දී ඉදිරිප්ම කිරීම අනිවාර්නන ගේ0

ආර්  සඅ දුේ සපත්ර
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 අමාතයාං ගේ  / ගදපාර්තගම්් තුගේ ශ්රී දංකා විදයා්මමක ගසේවගේ 
විග ේෂ ගරේණින සසස්වීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම හා විග ේෂ ගරේණිගේ  00000000000000000000000000000000000000000000000 තනතුර
සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
1. නිදනාරිනා සම්බ් න ගත රතුරු
i.

සම්පුර්ණ නම
(ඉංග්රීිටගන් ) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(සදා HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)

ii.

මුදකුරු සමඟ නම ( ඉංග්රීිටගන්  ) 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(සදා GUNAWARDHANA, H0 M0 S0 K0)

iii.

සම්පුර්ණ නම (ිටංහගද් ) 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

iv.

සප්  දිනන 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

v.

අනදුම්පත භාර ් නා අවස්  දින වනස අවහ00000000000 මාස00000000000000000දින0000000000000000000

vi.

ජාතික හැඳුනුම්ප්ම අංකන 0000000000000000000000000000

vii.

ස්ථීර ලිපිනන 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

viii.

දුරකානන අංකන
කාර්නාදන 000000000000000000000000000
ජං ම 000000000000000000000000000000000

2. තනතුර පිළිබඳ ගත රතුරු
i.

වර්තමාන ගසේවා ස්ාානන හා ලිපිනන

ii.

දැන අන්ම ගරේණින හා එම ගරේණින ප්ම  න දිනන

iii.

දැන දරන තනතුර

iv.

එම තනතුර ප්ම  න දිනන

v.

දබා ඇති ප ්චා්ම සපාධින හා එන දබා ඇති ක්ගෂේත්රන:

3. ක්ගෂේත්රන අදා සුදුසුකම්
3.1. අදා ක්ගෂේත්රන සඳහා දක්වන දද විග ේෂ දානක්මවන
පර්ේ නණ ස ා සප්රමා න

ද්වතවර

අාළ සාර්න

පර්ගේ ෂණා්මමක ප්රකා න
නිබ් නන
නවයතා/ සනගවෝ්මපාදන
පුව්මප්ම ලිපි
 පර්ගේ ෂණ සාරාං න සම්මුඛ් පරීක්ෂණන අවස්ාාගේ දී ඉදිරිප්ම ක යුතුන0

4.

අනදුම්කරුගේ ප්රකා න
ඉහත සඳහ්  ගත රතුරු මා ද් නා තරිෂ්  සතය හා නිවැරදි බව ගමයි්  සහතික කරිෂ0
දිනන 0000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000
අනදුම්කරුගේ අ්මසන

II ගක ස
( ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානිනා විිට්  සම්ර්ර්ණ ක යුතු ගේ)
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 අමාතයාං ගේ  / ගදපාර්තගම්් තුගේ ශ්රී දංකා
විදයා්මමක ගසේවගේ  I ගරේණිගේ  නිදනාරී 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 මනා / ිෂන/ ගමනවින විිට්  ඉදිරිප්ම කර ඇති අනදුම්පගතහි සඳහ් 
ගත රතුරු ගපෞද් ලික ලිපිග නුගවහි ඇති ගත රතුරු අනුව නිවැරදින / වැරදින0 ඔහු

/ ඇන විරුද්නව විනන

ක්රිනාමාර් කිිටවක් ගන මැති / ග න ඇති බව්ම, එවැනි ක්රිනාමාර් ඉදිරිගේ  දී ැනීම අදහස් කර ගන මැති /
ඇති බව්ම, අනඳුම්ප්ම කැඳවන දින ර්ර්වාස් න වසර 05ක වැදාප් වර්නක සපනාග න ඇති / නැති බව්ම,
කාරුණිකව ද් වා ිටටිිෂ0 ඔහුගේ / ඇනගේ අනදුම්පත නිර්ගද් කරිෂ / ගන කරිෂ0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
අමාතයාං ගල්කම්ගේ / ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානිනාගේ අ්මසන
නිද මුද්රාව
දිනන

