
රජයේ ප්රගවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  ධීක්ෂණ  ළම නරළර  සහළරර - මර්ෂණණිළ යසේවෘර 

ග යේ  (MN-03-2016) මර්ෂණ  නිලධරරි (යගොඩනැගිලි ධළු්තවෘැඩියර හර නඩ්තුව) 

මනුවර සඳහර බඳවෘරගැනීයන විවෘතම මරග විභරගය - 2017 

රජයේ ප්ර වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  ධීක්ෂණ  ළම නරළර  සහළරර මර්ෂණණිළ යසේවෘර ග යේ         

(MN-03-2016)  මර්ෂණ  නිලධරරී (යගොඩනැගිලි ධළු්තවෘැඩියර හර නඩ්තුව) මනුවයරහි පුරප්ාරඩු 01්ෂ 

සඳහර විවෘතම ධරරරවෘ යටය්ත බඳවෘර ගැනී ට ාහම සඳහ්ත සුදුසුළන සපුරර ඇි  ස්ත්රී  / පුරුණ 

ධයදුනළරුවෘ්තයග්ත ධයදුනා්ත ළැඳවෘනු ලැයේ. 

       01.  රජයේ ප්ර වෘත්ති  ධධයඇ්ෂණ ජනරරල් විසි්ත ධනු ම ළරනු ලබන ආයමනය්ෂ  ගි්ත ාවෘ්තවෘනු ලබන 

ලිඛිම ාරී්ෂණ යළ ප්ර ි ලල ධනුවෘ ුසසලමරවෘ  ම සුදුසුළන සපුරර ඇි  ධයප්්ෂණළයයුස මර්ෂණ  නිලධරරී      

( යගොඩනැගිලි ධළු්තවෘැඩියර හර නඩ්තුව) පුරප්ාරඩුවෘ සඳහර ා්ත කිරී ට යමෝරර ගනු ඇම. 

      02.ධධයඇරාන සුදුසුළන හර වෘත්තය ය සුදුසුළන 

මනුවර මර්ෂණ  නිලධරරී ( යගොඩනැගිලි ධළු්තවෘැඩියර හර නඩ්තුව) 

ධධයඇරාන සුදුසුළන I. ය ෞි ළ විපයඇරවෘ/රසරයන විපයඇරවෘ ඇුවම්තවෘ විපයඇර විණයය්ත 
ුවනකි්ත ධ.යාො.ස. (උ.යාම) වි රගය එළවෘර ස ්ත වී    සහ 

II. සිිංහල/යප ම/ඉිංග්රීඅසි  රණරවෘ,විපයඇරවෘ,ගණිමය සහ මවෘ්ත එ්ෂ 
විණයයළට සන රන ස ර්තථය්ෂ සහිමවෘ එළවෘර විණයය්ත 
හයකි්ත(06)  ධ.යාො.ස. (සර.යාම) වි රගය ස ්ත වී . 

වෘත්තය ය සුදුසුළන ය ොරටුවෘ විශ්වෘවිපයඇරලය යහෝ ධනාරර හරඩි ආයමනය විසි්ත 
පිරින නු ලබන ජරි ළ මර්ෂණණිළ ඩිප්යලෝ රවෘ    යහෝ  
ජරි ළ ආධුනිළ්තවෘ හර ළර්තමිළ පුහුණු කිරීයන ධධිළරරිය විසි්ත 
පිරින නු ලබන ඉිංජිය්තරු විපයඇර ජරි ළ ඩිප්යලෝ රවෘ 

යහෝ 
ධධයඇරාන හර උසස ් ධධයඇරාන ධ රමයඇරිංශය විසි්ත පිරින නු 
ලබන ජරි ළ උසස ්ඉිංජිය්තරු  ඩිප්යලෝ ර වෘ 

යහෝ 
ශ්රීජ ලිංළර විවෘතම විශ්වෘ විපයඇරලය විසි්ත පිරින නු ලබන 
මර්ෂණණිළ ඩිප්යලෝ රවෘ 

යහෝ 
ශ්රිෂ ලිංළර ඉිංජිය්තරු ආයමනය විසි්ත ාවෘ්තවෘනු ලබන ඉිංජිය්තරු 
වි රගයේ 1 යළොටස සර්තථළවෘ සනපූ්ත  කිරී  

යහෝ 
   යගොඩනැගිලි ධළු්තවෘැඩියර හර නඩ්තුව (සිවිල් ඉිංජිය්තරු)    
්ෂයණේත්ර යට ධපරමවෘ ජරි ළ වෘත්තය ය ුසසලමර (NVQ) 6  ට්ටයන 
සුදුසුළන සනපූ්ත  ළර ි බී ,                    
යහෝ 
 

උසස් ධධයඇරාන ධ රමයඇරිංශය සහ ඉහම සඳහ්ත මර්ෂණ  
සහි ළ නිුස්ත ළරන ආයමනවෘලි්ත වි සර ධපහස් ලබර 
ගැනීය ්ත ධනුවරුවෘ ඉහම සඳහ්ත මර්ෂණණිළ සුදුසුළන වෘලට 
සියළු ධි ්ත ස රන යැයි මති යිළ හර වෘත්තය ය ධධයඇරාන 
යළොමිණ්ත ස රවෘ විසි්ත පිළිගනු ලබන යවෘන්ත මර්ෂණණිළ 
සුදුසුළන ලබර ි බී . 

 

 

 



03. ළරයිළ සුදුසුළන :- 

සෑ  ධයදුනළරුයවෘුස  ශ්රීජ ලිංළරය  ෑනෑ  ප්ර යශශයළ යසේවෘය කිරී ට හර මනුවය්ත රරජළරරී ඉටු කිරී ට 

ප්ර  ර වෘ්ත ශරරීරිළ හර  රනසිළ යයෝගයඇමරවෘකි්ත ුක්ෂම විය ුකුවය. 

 

04. යවෘන්ත සුදුසුළන :- 

 ශ්රීජ ලිංළරය  පුරවෘැසියයුස විය ුකුවය. 

 විශිණ්ට චරිමයකි්ත ුක්ෂම විය ුකුවය. 

 මනුවරට බඳවෘර ගැනී ට ධවෘශයඇ ඉහම ප්ෂවෘර ඇි  සුදුසුළන සනපූ්ත  ළම ුකුව බවෘට  ධයදුනා්ත 

ළැඳවීයන නිය පනයේ/ ගැසට් ාත්ර යේ සඳහ්ත ළරනු ලබන දිනට එ  සුදුසුළන සෑ  ආළරරයකි්ත  

සනපූ්ත  ළර ි බිය ුකුවයි. 

05. වෘයස :- ධයදුනා්ත ළැඳවීයන ධවෘසරන දිනයට ධවුරුදු 18 යනොධඩු හර ධවුරුදු 30ට යනොවෘැඩි විය ුකුවය. 

06. බඳවෘර ගැනීයන ක්රට ය:- ලිඛිම මරඟ වි රගයළ සහ ස රනයඇ සනමුඛ ාරී්ෂණ යළ  ප්ර ි ලල  ම බඳවෘර 

ගනු ලැයේ. 

07. බඳවෘර ගැනීයන ලිඛිම වි රගය:- 

ය   වි රගය රජයේ ප්ර වෘත්ති  ධධයඇ්ෂණ ජනරරල් විසි්ත ධනු ම ළරනු ලබන ආයමනය්ෂ  ින්ත සිිංහල හර 

යප ම  රණර  රධයඇවෘලි්ත යළොම  නගරයේී  ා  ්ෂ ාැවෘැ්තය . 

 ප්ර ශ්න ාත්ර ය විණය නි්තයශශය ළරලය මුළු ලුසණු ස ්ත 
ලුසණු 

0
1 
බුශධි ාරී්ෂණ ය ධයප්්ෂණළයරයේ 

සිය යන 
ම්තළරනුකූල්තවෘය්ත, 
සිය යන විශය්ල්ණ  
ම්තවෘය්ත, ය ර ය 
කිරීයන ශ්ෂි ය්ත 
විනිශ්චය කිරී  සඳහර 
සැළසූ බහුවෘර  
ප්ර ශ්නවෘලි්ත ුකුව ප්ර ශන් 
ාත්ර යකි. 

ාැය 01 100 40 

0
2 
යාොදු ාරී්ෂණ ය  
( විණයරනුබශධ මර්ෂණණිළ 
ාරී්ෂණ ය) 

මනුවරට ධපරමවෘ 
බහුවෘර  
ස්වෘරූායය්ත ුක්ෂම 
ප්ර ශ්න හර යමෝරරයගන 
පිළිුවරු සැායිය හැකි 
වෘතහගම ස්වෘ රවෘයේ 
ප්ර ශ්නවෘලි්ත 
ස ්තවිමය. 

ාැය 01 100 40 

 

08. සර රනයඇ සනමුඛ ාරී්ෂණ ය:- රජයේ ප්ර වෘත්ති  ධධයඇ්ෂණ ජනරරල් විසි්ත  ා්තළරනු ලබන සනමුඛ        

ාරී්ෂණ   ණ්ඩලය්ෂ  ින්ත  සුදුසුළන ාරී්ෂණර කිරී  සඳහර ා  ්ෂ ාවෘ්තවෘන ලබන ධමර ඒ සඳහර ලුසණු 

ලබර යපනු යනොලැයේ. 

    09. වෘැටුප් ාරි ර ය: 



රු.31,040 – 10 x 445 – 11 x 660 – 10 x 730 – 10 x 750 - රු.57 ,550/= 

10. යසේවෘයේ නිුක්ෂම ළරවී යන යළෝතයශසි :- 
 

 බඳවෘර ගනු ලබන නිලධරරියර දිවෘයිය්ත ෑනෑ  ප්ර යශශයළ යසේවෘය කිරි ට ළැ ි  විය ුකුවයි. 

 ා්ත ළරනු ලබන මනුවර ස්ථීරය. විශ්රාර  වෘැටුප් සහිමය.  

 ය   ා්තවී  ලබන පුශගලයර වෘැ්තපඹු හර ධන්තපරු විශ්රාර   වෘැටුප් ක්රට යට පරයළ විය ුකුවයි. 

 

11. ය   පැ්තවීයන ධවෘසරනයේ යා්තනුන ළර ඇි  ආප්තශ ධයදුනාමට ධනුවෘ 1 සිට 05 ප්ෂවෘර ාමමු පිටුවෘට 

ප ධයන්ෂ යළොටස් යපවෘන හර ුව්තවෘන පිටුවෘටප ඇුවම්ත වෘන යසේ A4 ප්ර  ර යේ යළොමයළ යපාස  

 රවිමයට ගනිමි්ත ධයදුනාත්ර ය සැළසිය ුකුවය. වි රගයට යානී සිටින  රධයඇයය්ත ධයදුනා්ත සළස ්

ළම ුකුවය. ය   නිය පනයේ නිය ය්තට ධනුකූල යනොවෘන ධයදුනා්ත ප්ර ි ්ෂයණේා ළරනු ලැයේ. 

 

12. ධයදුනා්ත ලැබුන බවෘ ප්තවෘර එවෘනු යනොලැයේ. ප්ර  රපවී ලැයබන ධයදුනා්ත  රර ගනු යනොලැයේ. 
 

13. සුදුසුළන ලැබූවෘ්ත වි රගයට ළැඳවෘනු ලබන ධමර ඒ බවෘ සි  යපළළට ප්ර ථ  ධයදුනායමහි සඳහ්ත 

ලිපිනයට පැනුන යපනු ලැයේ. 
 

I. මැාෑයල්ත නැි වි  යහෝ සිදු වූ ප්ර  රප, සඳහර වෘන ාැමිණිලි කිසිවෘ්ෂ  රරගනු යනොලැයේ. 

II. “රජයේ ප්ර වෘත්ති  ධධයඇ්ෂණ ජනරරල්, රජයේ ප්ර වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ, ධිංළ 163, කිරුමාන 

 රවෘම,යළොම  05” යන ලිපිනයට හැර යවෘන්ත ලිපිනයළට එවෘනු ලබන ධයදුනාත්ර  සඳහර වෘන 

ාැමිණිලි කිසිවෘ්ෂ  රරගනු  යනොලැයේ. 

III. රජයේ යසේවෘයේ සිටින ධය යපාර්තමයන්තුව ප්ර ධරනියර  ගි්ත ධයදුන ළම ුකුවයි.යමෝරරගනු ලබන විට 

පැනට පරන මනුවයර්ත නිපහස් කිරී ට එළඟ බවෘ සඳහ්ත ළල ුකුවයි. 

IV. ඉල්ලුනාය්ත ඡරයර පිටාම්ෂ ම ර  රරයේ මබර ගැනී  ප්ර යයෝජනවෘ්ත වෘනු ඇම 

V. වි රගයට ප්ර ය ශාත්ර  එවී  බබයේ සුදුසුළන සනරථ ළම බවෘට සැලකිල්ලට යනොගම ුකුවය. 

 

 

14. ය   වි රගයට යානී සිටී ට දින 07ළට ප්ර ථ යය්ත ප්ර ය ශාත්ර  යනොලැබී ි යේ නන ාහම සඳහ්ත 

විස්මර වෘලට ධනුවෘ “රජයේ ප්ර වෘත්ති  ධධයඇ්ෂණ ජනරරල්, රජයේ ප්ර වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ, ධිංළ 163, 

කිරුමාන  රවෘම,යළොම  05” ලිපිනයට පැ්තවිය ුකුවය. (දුරළථන ධිංළය: 011-2514266 , ෆැ්ෂස ්

ධිංළය :  011-2514092) 

 

 ඉල්ලුන කිරීයන ලිපිය 

 වි රගයේ න  

 ධයදුනළරුයේ සනපූ්ත  න  

 ජරි ළ හැඳුනුනා්ත ධිංළය 

 ධයදුනළරුයේ මැාැල් ලිපිනය 

 ධයදුනාය්ත ඡරයර පිටාම 

 ඉල්ලුනා්ත මැාැල් ළම මැාැල් ළර්තයරලය හර ලියරාදිිංචි ධිංළය හර දිනය 

 වි රග ගරස්ුව යගවෘර ඇ්තනන එහි ඡරයර පිටාම 

 ප්ර ය ශා්ත එවී  සඳහර බබයේ  ෆැ්ෂස් ධිංළය 



 

15. ධයදුන ළම ුකුව ක්රට ය :- 

 

(ධ)  ධයදුනළරුවෘ්ත යන ස ග ඇි  ආප්තශ ධයදුනාම බහරලන ළවෘරයේ වෘනාස ඉහම යළලවෘය්ත “ මර්ෂණ  

නිලධරරී (යගොඩනැගිලි ධළු්තවෘැඩියර හර නඩ්තුව) මනුවර සඳහර බඳවෘර ගැනී  විවෘතම මරග වි රගය - 2017” 

යනුයවෘ්ත සඳහ්ත ළර 2017/  ර්තුව /  03 වෘැනි දිනට යාර  “රජයේ ප්ර වෘත්ති  ධධයඇ්ෂණ ජනරරල්, රජයේ ප්ර වෘත්ති  

යපාර්තමයන්තුවවෘ, ධිංළ 163, කිරුමාන  රවෘම,යළොම  05” යන ලිපිනයට ලියරාදිිංචි මැාෑයල්ත එවිය ුකුවයි. 
 

 

 

(ආ) ධයදුනා්ත  රරග්තනර ධවෘසරන දිනය 2017 /   ර්තුව   /  03 ය . 
 

 

(ඇ) “රජයේ ප්ර වෘත්ති  ධධයඇ්ෂණ ජනරරල්, රජයේ ප්ර වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ, ධිංළ 163, කිරුමාන 

 රවෘම,යළොම  05” යන ලිපිනයට ලියූ යළොම   හ මැාැල් ළර්තයරලයය්ත යගවිය හැකි මුපල් ඇ වු ්ෂ 

 ගි්ත රු.1000.00 ළ වි රග ගරස්ුවවෘ්ෂ සෑ  ධයප්්ෂණළයයුස විසි්ත  යගවිය ුකුවයි. වි රග ගරස්ුවවෘ ුස න 

යහේුවවෘ්ෂ නිසරවෘ්ත ආාසු යගවෘනු යනොලැයේ. 
 

16. ධ්තසන සහි ළ කිරී :- 

ශ්රීජ ලිංළර ාරිාරලන යසේවෘයේ / ධධයඇරාන ාරිාරලන යසේවෘයේ / රජයේ ග ළරධිළරරි යසේවෘයේ/ රජයේ 

ාරසලළ විදුහල්ාි වෘරයයුස/ සර පරන විනිශ්චයළරරවෘරයයුස/නීි ඥවෘරයයුස යහෝ රරජයඇ ාරිාරලන 

චක්රටයල්ඛ ධිංළ 06/2006 යශ්රාේණිගම කිරී  ධනුවෘ මතය ය යහෝ යජයඇණ්ම  ට්ටයන රරජයඇ යසේවෘයේ සථ්ීර 

මනුවර්ෂ පරන නිලධරරියයුස යහෝ විසි්ත ධයදුනළරුයේ/ ධයදුනළරරියයේ ධ්තසන සහි ළ ළර ගම ුකුවයි. 

සැලකිය ුකුවයි - 

 ධයදුනාය්ත සෑ  වෘග්ති ය්ෂ  සනපූ්ත  ළර ඇි  බවෘ හර එ  යමොරුවරුවෘල නිවෘැරදි බවෘ පිළිබඳවෘ සහි ළ 

විය ුකුවයි. 
 

 සුදුසුළනවෘලට ධපරම සහි ළ ළරන ලප පිටා්ත ඇමිණිය ුකුවයි. 
 

 ඉහම ාරිදි බඳවෘරග්තනර ලප සියළු  යපනර රජයේ යසේවෘළය්තට ධපරම වෘන සියළු  නීි  රීි  ශ්රීජ ලිංළර 

ප්ර ජරමර්තත්රිිළ ස රජවෘරී  ජනරජයේ රරජයඇ යසේවෘර යළොමිණ්ත ස ර ළර්තය ාරිාරටිළ රීය ්තට,ආයමන 

සිංග්රහහයේ විධි විධරනය්තට, රජයේ ප්ර වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ  ගි්ත නිය  ළරනු ලබන ප්ර ි ා්ති වෘලට, 

මුපල් යරගුලරසි හර යවෘන්ත යරගුලරසි වෘලටප රජය විසි්ත වෘරි්ත වෘර ානවෘනු ලබන නීි  රීි  හර 

නියයෝගය්තට ප යට්ත වෘනු ඇම. 
 

 පුරප්ාරඩු ප්ර  ර ය සනපූ්ත යය්ත යහෝ ධවෘශයඇ ප්ර  ර ය සනපූ්ත  කිරීයන සනපූ්ත  බලය රජයේ ප්ර වෘත්ති  

ධධයඇ්ෂණ ජනරරල් සුවය. 
 

 මනුවරු සඳහර බඳවෘර ගැනී  සනබ්තධයය්ත ය   චක්රටයල්ඛයය්ත ආවෘර ය වෘන යහෝ යනොවෘන යන 

ළරු ්ෂ සනබ්තධයය්ත ගැටළු සහගම ම්තවෘය්ෂ ඇි  වුවෘයහෝත ඒ පිළිබඳවෘ රජයේ ප්ර වෘත්ති  ධධයඇ්ෂණ 

ජනරරල්යේ ය ර ය ධවෘසරන ය ර ය වෘනු ඇම. එයසේ  ය හි සිිංහල, යප ම හර ඉිංග්රීඅසි ාරම ධමර යන 

ාරස්ාරමරවෘ්ෂ ඇි  වුවෘයහෝත එවිට සිිංහල  රණර ාරමය බල ාැවෘැ්තවිය ුකුව වෘ්තය්තය. 
 
 

 

                                                                                        

 ආචර්තය රිංග ළල්තසූරිය 

                                       රජයේ ප්ර වෘත්ති  ධධයඇ්ෂණ ජනරරල් 

 

2017   ජනවෘරරි  ස   13  වෘැනි දින     



රජයේ ප්ර වෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ,  

ධිංළ 163, කිරුමාන  රවෘම,යළොම  ී ය.                                                                                                                                                                                                             

රජයේ ප්රගවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  ධීක්ෂණ  ළම නරළර  සහළරර මර්ෂණණිළ යසේවෘර ග යේ 

(MN-03-2016) මනුවර මර්ෂණ  නිලධරරි (යගොඩනැගිලි ධළු්තවෘැඩියර හර නඩ්තුව) මනුවර සඳහර 

බඳවෘර ගැනීයන විවෘතම මරඟ විභරගය - 2017 

 

ඉල්ලුන ළරන ධිංශය : 

වි රගයට යානී සිටින  රණර  රධයඇ : 

 සිිංහල - 01 

 යප ම - 02 

(ධපරම ධිංළය යළොටුවෘ ුවම ලිය්තන) 

01. 1.1 ධයදුනළරුයේ මුලුසරු ස ඟ න  : Mr./Mrs. /Miss.:        

            ( ඉිංග්රීඅසි ළැපිටල් ධුසයර්ත ) උපර: Mr./Mrs. /Miss. SILVA   A. B 

 

1.2 සනපූ්ත  න :                                                                                             

            ( ඉිංග්රීඅසි ළැපිටල් ධුසයර්ත ) 

 

1.3 සනපූ්ත  න :      

            ( සිිංහයල්ත/යප යම්ත) 

 

02. 2.1 ලිපිනය ( යාෞශගලිළ) :      

            ( ඉිංග්රීඅසි ළැපිටල් ධුසයර්ත ) 
 

 

2.2 ලිපිනය ( යාෞශගලිළ) :       

         ( සිිංහයල්ත/යප යම්ත)                                                                                                                                       

 

03. 3.1 උා්ත දිනය:      

     

        

 

 

3.2 ධයදුනාම  රර ග්තනර ධවෘසරන දිනට වෘයස :         

     

        

 

 
 

04. ජරි ළ හැඳුනුනා්ත ධිංළය :      

 

05. ස්ත්රී / පුරුණ රවෘය :       

වෘ්තණය 
    

  රසය 
  

දිනය 
  

ධවු: 
  

  රස: 
  

දින: 
  



 

 

 

 

 

06. ධධයඇරාන සුදුසුළන : 

(ධ)  ධධයඇයන යාොදු සහි ළ ාත්ර  ( සර රනයඇ යාම) වි රගය : 

 

    වෘ්තණය :                                    වි රග ධිංළය :             

විණය සර ර්තථය 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

10.  

 

(ආ)   ධධයඇයන යාොදු සහි ළ ාත්ර  ( උසස ්යාම) වි රගය : 

 

    වෘ්තණය :                         වි රග ධිංළය :        

 

 

07. වෘත්තය ය සුදුසුළන / මර්ෂණණිළ සුදුසුළන : 

 

7.1 ලබර ඇි  උාරධිය/ඩිප්යලෝ රවෘ 

 

7.2 ධපරල උාරධිය / ඩිප්යලෝ රවෘ පිරින නු ලැබූ ආයමනය :- 

විණය සර ර්තථය 

1.  

2.  

3.  



 

7.3 ධපරල උාරධිය / ඩිප්යලෝ රවෘ වෘලිංගු වෘන දිනය:- 

 

 

08. යවෘන්ත වියශේණ සුදුසුළන හර ාමපුරුශප:             

 

09. වි රග ගරස්ුව යගවූ ලදුාම පිළිබඳ විස්මර :                                                

 

I.  වි රග ගරස්ුව යගවූ ළර්තයරලය :                                                     

II. ලදුා්ත ධිංළය හර දිනය :             

III.  යගවූ මුපල :                                           

 

 

 

 

10. ධයදුනළරුයේ සහි ළය : 

 

ය හි සඳහ්ත ළර ඇි  යමොරුවරු  රයේ පැනී  හර විශව්ෘරසය ාරිදි සමයඇ හර නිවෘැරදි බවෘ ප්ර ළරශ ළරමි. ය   

වි රගය පිළිබඳ යළෝතයශසි ධනුවෘ  ර විසි්ත සරවෘපයඇ   යමොරුවර්ෂ ප්තවෘර ඇයමෝත, වි රගයට යාර යහෝ ාසුවෘ 

යහෝ  රයේ වි රග ධයප්්ෂණළ්තවෘය ධවෘලිංගු ළම හැකි බවෘ්ත යමෝරර ගැනිය ්ත ාසුවෘ ඒ බැ  යහළි වුවෘයහෝත 

යසේවෘයය්ත ාහ කිරී ට යට්ත වෘන බවෘ්ත පනිමි. 

 

දිනය :                                  

                  ධයදුනළරුයේ ධ්තසන 

11. ධයදුනළරුයේ ධ්තසන සහි ළ කිරී  : 

 

ය   ධයදුනාම ඉදිරිා්ත ළරනු ලබන ...................................................................  යර/මිය/ය නවිය  ර 

යාෞශගලිළවෘ ප්තනර හඳුනන බවෘප, බහු / ඇය  ර ඉදිරිපිටී  ............................ දින බහුයේ/ඇයයේ ධ්තසන 

මැබූ බවෘ ප සහි ළ ළරමි. 

 

 

          

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