
ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංව යේව  ලංI වරයණියේව  ලංලධක ග සන් ලංවිව යෂ ලංවරයණියේ උ ලංස  ක ලංරී ස  ලං 

ශ්රී ංකා ගණකාධිකාරී සවේලා ලයලවථාාසේ 10.3.1 ලගන්තිය අනුල පශත වඳශන් සුදුසුකම් වපුරාන ද 

නිතය සවේලක වං්යාසේ ටින න නිරාරීන්සගන් විසේ සරේණියටයඋ සවවථ රීරී උ අයදුම්පත් කැඳලනු 

ැසේ.  

02. ලංවිව යෂ ලංවරයණියේ උ ලංස  ක ලංරී ස  ලං ා ග ලං රාලගය   ලංතු ස ලංදුසුදු   

I. අදා ක්සේත්රසේ  පථාාත් සපාධියක් ාා තිී  

II. සවවථවීම් වඳශා සුදුසුකම් ාන දිනඋ විරායක සවේලා ගණසේ  Iලන සරේණියටසේ  ලවර 05ක 

වක්රීය ශා වතුදාදායක සවේලා කායක් වම්ර්ණ ණ කර තිී  ශා  Iලන සරේණියටයඋ සවවථ 

රීරීස න් පසු ලැදාප් ලණ රක 05ක් සපයාසගන තිී   

III. සවවථවීම් වඳශා සුදුසුකම් ාන දිනඋ සුදුසුකම් ාන සවේලා ගණසේ /තනතුරුලඋ 

අදාෂල විරායක සරේණියටසේ  ලවර 18කඋ සනොඅඩු වක්රීය සවේලා කායක් වම්ර්ණ ණ කර 

තිී  

IV. සවවථවීම් වඳශා සුදුසුකම් ාන ර්ණ ලාවන්න ලවර 05 තුෂ ලාණ ෂික කාණ ය වාරනය 

වතුදාදායක සශෝ ඉශෂ  ට්උ ක පැලතී  

V. සවවථවීම් වඳශා සුදුසුකම් ාන දිනඋ ර්ණ ලාවන්නත  ලවර 05 තුෂ වතුදාදායක සවේලා 

කායක් තිී  ශා විනයානුකූල දඬුල කඋ ක් සනොවී තිී  

03. ස  ක ලංරී සව  ලංක්ර   

ශ්රී ංකා ගණකාධිකාරී සවේලසේ  විසේ සරේණීයේසේ  සම් දක්ලා ඇතිව පුරප්පාඩු ගණන - 29 

රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වාාල  ඟින් අනු ත කරනු ාන වම්මු් පරීක්ණයකඋ ාාජ්නය කර 

සජ්යථාතාලය ශා සලවතාලය ද වැරීලටඋ සගන පලත්නා පුරප්පාඩු ර ාණය අනුල සවවථ කරනු 

ැසේ. 

ඉශත 02 සේදසේ  සුදුසුකම් වපුරා ඇති නිරාරීන් සම් ව ඟ ලන ආකෘති පත්රයඋ අනුල වම්ර්ණ ණ කරන 

ද අයදුම්පත අ ාතයාං සලටකම්ලරුන්ෙ සදපාණ තසම්න්තු රරාීනන්  ඟින් රාජ්ය පිපපාන ශා 

කෂ නාකරණ අ ාතයාං සලටකම් සලත 2010.10.28 දිනඋ සපර ැසාන සවේ එවිය යුතුය. එදිනඋ පසුල 

එලන අයදුම්පත් රීටිදු සශේතුලක්  ත ාාරගනු සනොාන අතර වසදොවථල ශා අවම්ර්ණ ණල එලන අයදුම්පත් 

රතික්සේප කරනු සේ. 

ඔා විටින් ඉශත වඳශන් මූලික සුදුසුකම් වපුරා ඇත්නම් ප ණක් අයදුම්පත් ඉදිිපපත් රීරී උ කඋයුතු 

කරන ස න් දන්ලා ටින න අතර දැනඋ විරා  සගන ටින සේ  වුලද ඉශත දිනයන්උ අදාෂල සවවථවී  ැී උ 

සුදුසුකම් ාන දින සතක් සශෝ එදිනඋ පසු දිනයක් සතක් සවේලසේ  සයදී ටින  වශ සවවථ වී උ ඉශත 02 



සේදසේ  වඳශන් සුදුසුකම් වපුරා ඇතිෙ සපර සවවථවීම් අලවථාාසේදී වම්මු් පරීක්ණයඋ සපීන ටින  නමුත් 

සවවථවීම් සනොද සශෝ ඉලටලුම් රීරී උ සනොශැරී ව නිරාරීන් ශඋ ස   සවවථවී  වඳශා ඉලටලුම් කෂ 

ශැක. 

“ රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වාාසේ නිය ය පිපදි” 

 

 

 

දින  ලං: 2016.10.05 වේ. ලංවේ. ලංලත්නසිරි 

වේ   

ලගජ්ය ලංරරිරගකන ලං ග ලං ම නග ලා ලංම ග්යගා   
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ශ්රී ලංකා  ලංගණ ධි රී ලංස ේවසෙහි ලං I සරේණිසේ ලංනිකධරීන් 

විස ේෂ ලංසරේණිෙඋ ලංඋ   ලංරීරීභ ලං   ලංදෙදුපඳත 

 

       ර්ෙලීෙ ලං ප්රසෙජනනෙ ලංිණණි ි 

     දෙදුපඳත් ලංදා ෙ 

(අ) ක ොටව - නිධාරියා විසින් වම්පූර්ණ  ෂ යුතුය. 

1. නභ ලං-  

 1.1  පපූර්ණ ලංනභ ලං:      සභෙ/මිෙ/භෙ 

 1.2 ඳත්වීප ලංලිිණසෙහි ලං  න් ලංනභ ලං:  

2. නති  ලං ඳුනුපඳත් ලංදා ෙ ලං : 

3. උඳන් ලංදිනෙ ලං : 

4. සඳෞද්ගලි  ලංලිිණනෙ ලං : 

5. දුර ථන ලංදා ෙ ලං-   5.1   නිව  ලං:    5.2   නාගභ ලං:  

6. 6.1   තනතුර ලං: 

 (දනඋ ලංදරණ ලං/ දනඋ ලංවිරමි  ලංනප ලංවිරභ ලංෙන ලංදව ථ ලංසේදී ලං දර) 

 6.2   දනඋ ලංවිරමි  ලංනප ලංවිරභ ලංගත් ලංදිනෙ ලං: 

7. දභතා ෙ ලං/ සදඳර්තසපන්තුව ලං :  

8.  ර්ෙලීෙ ලං ලිිණනෙ ලං: 

9. 9.1    ර්ෙලීෙ ලංදුර ථන ලංදා ෙ ලං :    

9.2    ර්ෙලීෙ ලංෆක්  ලං දා ෙ ලං : 

10. ඳත්වීප ලං/ උ  වීප ලං දින ලං-  

 10.1   ශ්රී ලංකා.ග.ස ේ. III සරේණිෙඋ ලංඳත්වීප ලංදිනෙ ලං : 

 10.2   ශ්රී ලංකා.ග.ස ේ. II සරේණිෙඋ ලංඋ   ලං වීප ලංදිනෙ ලං ලං  : 

 10.3   ශ්රී ලංකා.ග.ස ේ. I සරේණිෙඋ ලංඋ   ලං වීප ලංදිනෙ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං :  

( I ලං සරේණිෙඋ ලං / I ඳන්තිෙඋ ලංඋ  වීප ලංලිිණසේ ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත ලං10.3 ව සෙන් ලංදා  ලං ර ලංඇමිණිෙ ලං

යුතුෙ.) 

S 
F 
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11. I සරේණිෙඋ උවව් වීකෙන් පසු කවේලකේ කනොසිටි  ා සීොලන් වශ විනයානුකූ දඩුලම් ැබීෙ ෙත 

කවේලා  ාය අඩුවීම් -  

11.1   නිවඩු ලංකඵ ලංගනීභ ලංභත ලංස ේව ලං කෙ ලංදඩුවීභ ලං (දදළ ලංසේ ලංනප ලංඳභණක් ලං පපූර්ණ ලං රන්න)
  

දනු ලං

දා ෙ 
නිවඩු ලංදනුභතිෙ ලං   ලංදදළ ලං

ස ොන්සද්සි 

 ක ලංසීභව 

 

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං

දින ලංගණන 

සිඋ දක්

ව 

දවු: භ  දින 

i ආෙතන ලං ාග්ර සේ‹ V:2.5.4      

ii ආෙතන ලං ාග්ර සේ‹ XII:16      

iii  ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං

දා  10 

     

iv  ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං

දා  33 

     

v ආෙතන ලං ාග්ර සේXII:36      

vi සවනත් ලංවටුප් ලංරහිත ලංනිවඩු      

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං පපූර්ණ ලංදින ලංගණන    

 

(නිවඩු ලං දනුභත ලං ළ ලංලිිණ ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලං 11.1.i, 11.1.ii, 11.1.iii ආදී ලංව සෙන් ලං
 රුණඋ ලංදළව ලංදා  ලං ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

11.2 විනෙ ලං රුණු ලංභත ලංස ේව ලං කෙ ලංදඩු ලංවීභ ලං (දදළ ලංසේ ලංනප ලංඳභණක් ලං පපූර්ණ ලං රන්න)  

විනෙ ලංතීරණෙ සචජදන ලංඳත්රෙ ලං

දනුව ලංවරද ලංසිදුව ලං

 ක ලංසීභව 

 

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලංදින ලං

ගණන 

දවු: භ  දින 

I වටුප් ලංවර්ධ  ලං .........ක් ලං විකපබනෙ ලං
රීරීභ 

    

Ii සවනත්     

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං පපූර්ණ ලංදින ලංගණන    

 

(විනෙ ලංතීරණ ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලං11.2.i, 11.2.ii ආදී ලංව සෙන් ලං රුණඋ ලංදදළව ලංදා  ලං

 ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

11.3 11.1   ලං11.2 හි ලංමුළු ලංඑ තුව ලං: දවු. ............ භ  ලං.......... දින ලං.............. 

11.4 I සරේණිෙඋ ලං ඳත්ව ලං දිසනන් ලං ඉදිරිෙඋ ලං ඉ ත ලං 11.3 ලං හි ලං  ක ලං සීභව ලං ඉවත් ලං  ක ලං විඋ ලං දිනෙ ලං : 
................................... 
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12. පූර්ව න්න ලංඳ  ලංව ර ලංතුළ ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලංකඵ ලංතිබීභ . 

 

12.1 උ   ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං පූර්ව න්න ලං ව ර ලං 05 තුළ ලං සිෙළු ලං වටුප් ලං වර්ධ ** 
උඳෙසගන ලංතිසේ ලං/ නත.* 

(ආෙතන ලං ාග්ර සේ ලංXII:16:9, XII:16:10    ලංXII:36:1:4(i)   ලං(ii) ෙඋසත් ලංකඵ ලංඇති ලංවටුප් ලං
වර්ධ  ලංඋ   ලං වීප ලං   ලංිණළිගනු ලංසනොකසේ .) 

  *(දදළ ලංසනොවන ලංවචනෙ ලං ඳ ලං රින්න) 

12.2 උ   ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං පූර්ව න්න ලං ව ර ලං 05 තුළ ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලංකඵ ලංසනොභති ලං
නප ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලං 05 කඵන ලංදින ලංසතක් ලංඋ   ලං වීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ ලංනවත ලංගණනෙ ලං

 ළ ලංයුතුෙ. ඒ ලංදනුව ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ** : ..................... 

**(වටුප් ලං වර්ධ  ලං ඳත්රි  ලං ඳස ේ(05) ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලං 12.1 සිඋ 12.5 දක්ව ලංදා  ලං ර ලං
දමුණන්න) 

13.  පූර්ව න්න ලංව ර ලං05 තුළ ලංවිනෙනුකක ලංදඬුවභ උ ලංබනනෙ ලංවී ලංසනොතිබීභ . 

 

13.1 සගොනුව ලං දනුව, උ   ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං පූර්ව න්න ලං ව ර ලං 05තුළ ලං රීසිඳු ලං විනෙ ලං
දඬුවභ උ ලංකක් ලංවී ලංසනොභත. (සදඳර්තසපන්තු ලංප්රධනිෙ ලංවිසින් ලංසප ලංඵව ලංලිිතත ලංප්ර  ෙරීන් ලං
  ති  ලං ළ ලංයුතුෙ ලං - ඉඛලුපඳසතහි ලං“ආ” ලංස ොඋ  ලංෙඋසත්) 

13.2  13.1 හි ලං   න් ලං  කසීභව ලං තුක ලං විනෙ ලං දඬුවභ උ ලං කක්ව ලංඇති ලංදතර ලං 11.2 ෙඋසත් ලං රුණු ලං

  න් ලං  ර ලං ඇත්නප ලං    ලං ඒ ලං දනුව ලං උ   ලං වීප ලං දිනෙ ලං  ාස ජධනෙ ලං සේ ලං නප ලං එභ ලං දිනෙ ලං : 
...............................  

13.3 උ   ලංවීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ ලං12.2 ලං  ලං13.2 දනුව ලං ාස ජධනෙ ලංසේ ලංනප ලංනව ලං ාස ජධිත ලං
දිනෙ ලං: ............................ 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

14. පූර්ව න්න ලංඳ  ලංව ර ලංතුක ලංවර්ෂි  ලං ර්ෙ ලං ධන ලංඇගයුභ ලංදනුව ලංවඩ ලං සිරීභ ලංෙ ඳත් ලංඵව ලංිණලිබිඹු ලංවීභ 

 ඉ ත ලං 12 ලං ස ජ ලං 13 ලං දනුව ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලංදිනඋ ලංදදක ලංවර්ෂෙඋ ලංපූර්ව න්න ලංවර්ෂ ලං 05 ඳ ත ලංවගුසවහි ලං
ඳකමු ලං තීරුසේ ලං  උ න් ලං  ක ලං යුතුෙ. දදක ලං  ර්ෙ ලං ධන ලංවර්ත ලං05 හි ලං  ති  ලං ක ලංිණඋඳත් ලංඇමිණිෙ ලං

යුතුෙ.  ර්ෙ ලං  ධන ලං වර්තසේ ලං දව න ලං ඇගයුසභහි ලං වි ඛඳ ලං නිර්සද්  ලං එ  උ ලං වඩ ලං දක්ව ලංඇති ලං   ලං
දදළ ලංනිකධරිෙසේ ලං දත් න ලං  ලංනික ලංමුද්රව ලංතඵ ලංසනොභති ලංවර්ත ලංිණළිගනු ලංසනොකසේ . 

වර්ෂෙ දව න ලංඇගයුභ 

විශිෂඨ  ිලං / ලං භන ලංප්රභණෙඋ ලංවඩ ලංඉ ළ  ිලං/ ලං තුටුදෙ  ිලං / ලං

ද තුටුදෙ ි 

දදළ ලං

නිකධරිෙ ලං

දත් න් ලං

තඵ ලංඇත ලං/ ලං

නත 

   

   

   

   

   

 එක් ලංඑක් ලංවර්ෂසේ ලං ර්ෙ ලං ධන ලංවර්තව ලංදනුව ලං ්භ ලංසප්ළිෙක් ලං  ලංතීරුවක්භ ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 

15. ස ේව ලංවව ථසේ ලං 10.3.1(i) ලංසුදුසු භ ලං පපූර්ණ ලං ර ලංතිබීභ 

 
15.1 

දනු ලංදා ෙ 

15.2  

ඳ චත් ලං
උඳධිසේ ලං
නභ 

15.3 

විෂෙ ලං
ක්සෂේත්රෙ 

15.4 

එභ ලං
උඳධිෙ ලං
ිණරිනභන ලං

කද ලංවි ව ලං
විදකෙ 

15.5 

එභ ලංවි ව ලංවිදකෙ, 
වි ව ලංවිදකෙක් ලං
ව සෙන් ලංවි ව ලං

විදක ලංප්රතිඳදන ලං
ස ොමිෂන් ලං බව ලං
ිණළිසගන ලංතිසේද ලං

ෙන ලංවග 

15.6 
උඳධි ලං
 ක ලං
සීභව ලං

(ආරපබ  ලං
  ලං

දව න ලං

දිනෙ) 
 

15.7 

උඳධිෙ ලං
වකාගු ලං
දිනෙ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
 

 (15.1 ව සෙන් ලං දා  ලං සෙොද ලං උඳධි ලං   ති ෙ ලං    ලං වි තරත්භ  ලං ප්රතිපක ලං  උ සනහි ලං   ති  ලං  ළ ලං
ිණඋඳත් ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

ඉ ත ලංදා  ලං01 සිඋ ලං15 සතක් ලංනිරවද ලං  ලං පපූර්ණ ලංසතොරතුරු ලං හිත ලංඉඛලුපඳත ලං   ලංදමුණ ලංඑවන ලංසක  ලං  න් ලං

 ර ලං ඇති ලං සිෙළු ලං සඛ න ලං වක ලං   ති  ලං  ළ ලං ිණඋඳත් ලං  රුණඋ ලං දදළ ලං දා ෙ ලං එක් ලං එක් ලං සඛ නසේ ලං දකුණු ලං ඉ ළ ලං

ස ළවසරහි ලං උ න් ලං ර ලංඅං  පිළිකලලින් අමුණා ක ොනුලක් ලකයන් ව ව්  ර, සප ලං භඟ ලංඉදිරිඳත් ලං රමි. 
 

දිනෙ ලං: ............................     ............................................ 
       ඉඛලුප රුසේ ලංදත් න  
       තනතුරු ලංනභෙ ලං   ලංනික ලංමුද්රව 
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(ආ) ක ොටව - කදපාර්තකම්න්තු ප්රධානියා විසින් වම්පූර්ණ  ෂ යුතුය. 
 
සඛ ප, 
රන ලංඳරිඳකන ලං  ලං ළභන රණ ලංදභතා ෙ ලං / දදළ ලංදභතා ෙ 
 
1. නිකධරිෙ ලං ඉ ත ලං  න් ලං ර ලංඇති ලංසිෙළු ලං රුණු ලංනිවරදිෙ. 
2. දා  ලං11,12   ලං13 උ ලංදළ ලං රුණු ලංසගොනුව ලංදනුව ලං   ලංඵකන ලංකදී.   න් ලං ර ලංඇති ලං රුණු ලංනිවරදි ලං

ඵවද ලංසිෙළු ලංසතොරතුරු ලං පපූර්ණව ලංඉදිරිඳත් ලං ර ලංඇති ලංඵවද ලංදළ ලංසිෙළු ලංසඛ න ලංවක ලංවශති   ෂ ලං ිණඋඳත් ලං

දමුණ ලංඉදිරිඳත් ලං ර ලංඇතිඵවද ලං  ති  ලං රමි . 
3. නිකධරිෙඋ ලං එසරහිව ලං විනෙ ලං  උයුතු ලංආරපබ ලංරීරීභඋ ලං උයුතු ලං රමින් ලංස ජ ලං විනය පරීක්ණ සිදු කලමින් 

පලතියි / කනොපලතියි  
 
3.1 ඉ ත ලංිණළිතුර ලං“ඳවතිි” ලංනප ලංවරද ලං ළ ලංදිනෙ ලං: 
3.2 විනෙ ලංඵකධරිෙ ලංවිසින් ලංසචජදන ලංඳත්රෙ ලංනිකුත් ලං ළ ලංදිනෙ ලං : 
 

4. ........................................ ලං භ ත ලං / භ ත්මිෙ ලං / සභනවිෙ ලං ස ජ ලං රන රි ලං / ඳමිණීභ ලං /  සිරීභ ලං

 තුටුදෙ ෙ. ඔහුසේ ලං / ඇෙසේ ලං ර්ෙ ධනෙ, නෙ ත්වෙ,  රීෙව ලං  ලං ඊළඟ ලංඋ   ලං වීභඋ ලංදළව ලං
තනතුරු ලං  ලංවගකීප ලංදරීසප ලං රීෙව ලං ක  ලංඵලීමි. ඔහු ලං/ ඇෙ ලංශ්රී ලංකා  ලංගණ ධි රී ලංස ේවසේ ලංවිස ේෂ ලං

සරේණිෙඋ ලංඋ   ලංරීරීභ ලංනිර්සද්  ලං රමි. 
5. නිවරදිව, දනනව ලං  පපූර්ණ ලං  ක ලං අයදුම්පතද, එක් ලං එක් ලං  රුණඋ ලංදදළ ලංදා ෙ ලං උ න් ලං රමින් ලංදා  ලං

ිණළිසවළින් ලංඅදාෂ කේඛන ල වශති   ෂ පිටපත් ද අමුණා ව ව්  රන ද ක ොනුල කම් වෙඟ එලමි . 
 
 
දිනෙ ලං: .................................    .............................................. 

සදඳර්තසපන්තු ලං / ආෙතන ලංප්රධනිෙසේ 
දත් න, තනතුරු ලංනභෙ 

   ලංනික ලංමුද්රව 
 
 උ න ලං: සනොගළසඳන ලංවචන ලං ඳ රින්න. 
 

(ඇ) ක ොටව - අදාෂ අොතාංකේ කේ ම් විසින් වම්පූර්ණ  ෂ යුතුය . 
 
සඛ ප, 
රන ලංඳරිඳකන ලං  ලං ළභන රණ ලංදභතා ෙ. 
 
1. ශ්රී ලං කා  ලං ගණ ධි රී ලං ස ේවසේ ලං I සරේණිසේ ලං ................................................. භ ත ලං / භ ත්මිෙ ලං / 

සභනවිෙ ලං සේ ලං රන රි ලං   ලං  සිරීභ ලං ිණළිඵව ලං සදඳර්තසපන්තු/ ආෙතන ලං ප්රධනිෙසේ ලං නිර්සද්  ලං  භඟ ලං
එ ඟ කලමි / එ ඟ කනොකලමි. 
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2.  ලංනිකධරිෙසේ ලං රන රි ලං /  සිරීභ ලං/ විස ේෂ ලංකු කත ලං  ලං ර්ෙ ලං ධනෙ ලං ඇගයීභඋ ලංකක් ලං සළමි . 
 ............................................................. භ ත ලං / භ ත්මිෙ ලං / සභනවිෙ ලං ශ්රී ලං කා  ලං ගණ ධි රී ලං

ස ේවසේ ලංවිස ේෂ ලංසරේණිෙඋ ලංඋ   ලංරීරීභ ලංනිර්කේ  රමි. / කනො රමි.* 
 
 (*නිර්සද්  ලංසනො රන්සන්නප, ස ේතුව ලංස ටිසෙන් ලං  න් ලං රන්න.) 
 
3. නිවරදිව, දනනව ලං  පපූර්ණ ලං  ක ලං අයදුම්පතද, එක් ලං එක් ලං  රුණඋ ලංදදළ ලංදා ෙ ලං උ න් ලං රමින් ලංදා  ලං

ිණළිසවළින් ලංඅදාෂ කේඛන ල වශති   ෂ පිටපත් ද අමුණා ව ව්  රන ද ක ොනුල කම් වෙඟ එලමි . 
 
 

දිනෙ ලං: .................................                 .................................. 
සඛ ප, 
.......................... දභතා ෙ 
 ලංනික ලංමුද්රව 




