නිපුණතා වංලර්ධන,රැකිරක්ා ශා කම්කරු වබතා අමාතාංය
ශ්රි ංකා ද ේ වේලා නියුක්ති කාර්යාං ේ ලියාඳදංචිල ද ේ රැකියාලන්හී නිරත/නිරතල සිටි
ශ්රමිකකින් ේ දු දරුලන් ලනු ලන් ශිත්ල ප්රදානය කිීම-2020
ශ්රි ලංකා ව ලංදේශ ස ලංශ ා ව ලංයුක්ති ක ලං වයාංවාසශ
පිරිනැමීම

ලිංවපදාචි  ලංරැකිංව ලං දහව ලංදේශ ස ලංගත  ලංසිටින/සිටි ශදමවපිංන්ශේa දු ලංදරු න් ලංශ නුශ න් 2020

ඳහව පහත ලං ඳහන් ලංසුදුසු ම් ලං පුරව ලංඇ ක ශිෂ්ය,ශිෂ්යව න්ශගන් අංදුම්පත්

ශයා ලංදී ශිෂ්යත්

ැඳ නු කැශේ.

සුදුසු ම්
අ) ලං5 ලං

ර ලංශිෂ්යත්
1

අදවක ලංඅංදුම් රුශේ ලංම  ලංශහෝ ලංපිංව 2014.08.04 දන සිට 2019.08.04 දන දක්ලා අතර ලං වකං ලංතුක ලං වයාංවාසශ  ලංලියාඳදංචිය  ලංකබව ලං කබිං ලංක්තුං.

2

2019 යාෂ්ශ  ලංපැ  ක ලං5 ලං

ර ලංශිෂ්යත්  ලංපීකතිෂ්යශංන් ලංවදේභවගශංන්) ලංද ්ත්රිති ලං ඩයිම් ලංකකුණු ලංකබව ලං මත් ලංදේං ලංක්තුං.

ආ) ලංඅ.ශපො. . ලංව ව/ශප) ලංශිෂ්යත්
1

අදවක ලංඅංදුම් රුශේ ලංම  ලංශහෝ ලංපිංව ලං2013.12.03 දන සිට 2018.12.03 දන දක්ලා අතර ලං වකං ලංතුක ලං වයාංවාසශ  ලංලියාඳදංචිය  ලංකබව ලං කබිං ලංක්තුං.

2

2018 ලව ර්A ඳැලති අ. ඳො.ව (වා/ ඳ) දභාගය අලම ල යන් ගණිත දය ඇතුළුල දයන් 6 කින් වමත්ල ඉන් දයන් 03 ක් වදශා වම්මාන
වාමාර්ථ වහිතල ආ. ඳො.ව. (උ/ ඳ) ශදාරමිකන් සිටින ශි/ශිාලන් දය යුතුය.

ඇ) උවව් අධඳන ශිත්ල
ශහෝ ලංපිංව ලං2013.08.06 දන සිට 2018.08.06 දන දක්ලා අතර ලං වකං ලංතුක ලං වයාංවාසශ  ලංලියාඳදංචිය  ලංකබව ලං කබිං ලංක්තුං.

1

අදවක ලංඅංදුම් රුශේ ලංම

2

2018
ශයා ලං අ.ශපො.  ලං උ
හදවරමින් ලංසිටිං ලංක්තුං.

් ලං ශපළ ලං මත් ලං වී රජ ේ ද්ල දදායක පුර්ණ කාලීන අභන්තර උඳාි  ඳාමමාාලක පළමු ලං

ශයා ලං අධ්යපනං ලං

ශමම ලං සුදුසු ම් ලං පුරව ලං ඇ ක ලං අංදුම් රු න් ලං දේසින් ලං ශමහි ලං ප්රසි ධ් ලං ර ලං ඇ ක ලං අංදුම්පත ලං ම්පුයාය ලං ශ ො  ලං පහත ලං ඳහන් ලං ලිපිශේඛය ලං මග ලං ලියාඳදංචි තැඳෑ න්
2020.04.30 දන ශෝ එදනට ඳර ලංපහත ලංලිපිනං  ලංඑවීම  ලං ක්තු ලං ළ ලංක්තුං. ලංඅංදුම්පත් ලංඑ න ලංදේ  ලංලික්ම් ලං රශ  ලං ම්ප  ලංඉහක ලංශ ක ශයා ලං“ශිත්ල ප්රදානය 5
ලවර/වා. ඳ/උවව් අධඳන- 2020” යනු ලන් වශන් වශන් කෂ යුතුය. ව ලංශමහි ලංතමව ලංඉේලුම් ලං රන ලං වණ්ඩං ලංපමයති ලං ඳහන් ලං ළ ලංක්තුං)
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං1. ලං ලං ලංශිෂ්යංව/ශිෂ්යව ශේ ලංඋප්පැන්න ලං හ ක ශ  ලං හ ක  ලං රන ලංකද ලංපි පතති ලංව ලංදේදුහේප ක ලංශහෝ ලංශේඛ වධි වීක ලංයුළ ලංමුද්රව  ලංතබව ලං තය ලංපි පතති ලංබ

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

හ ක  ලං ර ලං කබිං ලංක්තුං)
2’

ශිෂ්යංව/ශිෂ්යව ශේ ලංප්ර කඵක ලංශේඛයශ  ලංපි පත ලංවදේදුහේප ක ලංශහෝ ලංශේඛ වධි වීක ලංයුළ ලංමුද්රව  ලංතබව ලං තය ලංපි පතති ලංබ

 ලං හ ක  ලං ර ලං කබිං ලංක්තුං)

3. ම /පිංව ලංශේ ලංදේශ ස ලංගමන් ලංබකපත්රශ  ලංජවංවරූපං ලං හිත ලංපිටුශේ ලංපි පතති
4.

ශිෂ්යත්  ලංඅංදුම් රුශේ ලංශහෝ ලංදේශ ස ලංගත ලංඅංශේ ලංවම /පිංව) ලංනම් ලං ක ලංංම් ලංශ න ති ලංඇත්නම් ලංවඋප්පැන්න ලං හ ක ශ , ලංදේශ ස ලංගමන් ලංබකපත්රශ , ලං
ප්ර කඵක ලංශේඛයශ ) ලං ලංඒ ලංපිළිබඳ ලං වමදවන ලංදේයුසුරුශ කු ලංමගින් ලංඉදරිපත් ලං රනු ලංකබන ලංදවුරුම් ලංප්ර වසං

5.

ශිෂ්යංව/ශිෂ්යව ශේ ලංජව ක  ලංහැදුනුම්පශත් ලංපි පත ලංවඅ.ශපො.  ලංව ව.ශප) ලංහව ලංඋ

් ලංඅධ්යවපන ලංශිෂ්යත්  ලංඅංදුම් රු න් ලං ඳහව ලංපමණි.)

6.

දේස්  ලංදේදයවකශ  ලංහදවරනු ලංකබන ලංපවාමවකව  ලංපිළිබඳ ත්, ලංඑහි ලං වකසීමව  ලං හ ලංප්රථමම ලං

ශයා ලංඅධ්යපනං ලංහදවරන ලංඅංකු ලංබ

 ලංශේඛ වධි වීකශේ ලං

අත් න ලං හිත  ලංඔහු ලංදේසින් ලංකබව ලංශදන ලංලිපිශ  ලංමුේ ලංපි පත

ඉතව ලං ැදගත්




අංදුම්පශතහි ලං3 ලංශ ො  ලංදදුශල්ඳති/ඳරි ලණාි ඳති/ආයතන ප්රධාී/ ල්ඛකාි කාී ලංදේසින් ලං ම්පුයාය ලං ර ලංයුක ලංමුද්රව  ලංතබව ලං හ ක  ලං ක ලංක්තුං
එ ම ලං වණ්ඩශ  ලංශිෂ්යත් ංති ලං ඳහව ලංඅංදුම් ක ලංහැතිශති ලංඑති ලං රති ලංපමණි.
අංදුම්පත් ලංභවරගන්නව ලංඅ න් ලංදනං ලං2020.04.30 ලංශේ. ලං(අයදුම්ඳත් භාරගැීම 2020.07.31 දක්ලා දීර්ඝ කර ඇත)

ඉහත ලං ශ ොන්ශ සි ලං පුරව ලං ශනොමැ ක ලං ශහෝ ලං යුංමිත ලං ලිංකිංදේලි ලං මඟ ලං ඉදරිපත් ලං රනු ලං ශනොකබන ලං ශහෝ ලං අ ම්පුයාය ලං අංදුම්පත් ලං හ ලං
යුංමිත ලංදන  ලංපසු  ලංකැශබන ලංඅංදුම් ලංපත් ලං ප්රතික් ේඳ කරන අතර, ඒලා කුමන ශේතුලක් මත ශෝ වකා බනු නොැ ේ.
අංදුම්පත් ලංශංොමු (-

ළමයව රුවසුභ වධ්න)
ශ්රි ලංකා ව ලංදේශ ස ලංශ ා ව ලංයුක්ති ක ලං වයාංවාසං"
අා  ලං234," ශඩන්සිේ ලංශ ොේබෑ ඩු  ලංමව ත
ශ ො ් ත්ත, ලංබත්තරමුේක

දුර ථමන ලංඅා ං(-

011-2864117

www.slbfe.lk ලංංන ලං වයාංවාස ලංශ ේ ලංඅඩදේශංන් ලංශතොරතුරු ලංකබව ලංගත ලංහැ .
භවප ක
ශ්රි ලංකා ව ලංදේශ ස ලංශ ා ව ලංයුක්ති ක ලං වයාංවාසං
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jpwd;fs; mgptpUj;jp> Ntiytha;g;G kw;Wk; njhopy; cwTfs; mikr;R
,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpy; gjpT nra;J nfhz;L ntspehl;by;
njhopy;GupAk;/Gupe;j ngw;Nwhu;fspd; gps;isfSf;F Gyikg;guprpy; toq;Fjy; -2020
,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpy; gjpT nra;J nfhz;L njhopy;tha;g;Gf; fUjp ntspehL nrd;w/nrd;Ws;s
ngw;Nwhu;;fspd; gps;isfSf;F toq;Fk;
Gyikg;guprpy; jpl;lj;jpd; fPo;> 2020 Mk; Mz;bw;fhd tpz;zg;gq;fs;
gpd;tUk;
jifikfisAila khzt khztpfsplkpUe;J Nfhug;gLfpd;wd.

jifikfs;
m) 5Mk; Mz;L Gyikg;guprpy;
1)
2)

Fwpg;gpl;l tpz;zg;gjhuupd; jha;/je;ij 2014.08.04 Mk; jpfjpapypUe;J 2019.08.04 Mk; jpfjp tiuapy; ,t; ,ilg;gl;l fhyg;gFjpapy;
gzpafj;jpy;; gjpTnra;jpUj;jy;.
2019 Mk; Mz;L 5 Mk; Mz;L Gyikg; guPl;irapy; khtl;l ntl;Lg;Gs;spapy; rpj;jpaile;J ,Uj;jy;.

M) f.ngh.j (rh/j) Gyikg;guprpy;
1) Fwpg;gpl;l tpz;zg;gjhuupd; jha;/je;ij 2013.12.03 Mk; jpfjpapypUe;J 2018.12.03 Mk; jpfjp tiuapy; ,t; ,ilg;gl;l fhyg;gFjpapy;;
gzpafj;jpy;; gjpTnra;jpUj;jy;.
2) 2018 Mk; Mz;L f.ngh.j (rh/j) guPl;irapy; Fiwe;jgl;rk; fzpjk;> cs;spl;l 06 ghlq;fspy; rpj;jp ngw;W mjpy; 03
jpwikr;rpj;jpAld; rpj;jpaile;J f.ngh.j (cau; juk;) fw;gtuhf ,Uj;jy;;.

ghlq;fspy;

,) cau; fy;tp Gyikg;guprpy;
1) Fwpg;gpl;l tpz;zg;gjhuupd; jha;/je;ij 2013.08.06 Mk; jpfjpapypUe;J 2018.08.06 Mk; jpfjp tiuapy; ,t; ,ilg;gl;l fhyg;gFjpapy;
2)

gzpafj;jpy;; gjpT nra;jpUj;jy;.
2018 Mk;; Mz;L cau; jug;guPl;irapy;
tUlj;jpy; fw;gtuhf ,Uj;jy;.

rpj;jpaile;J jw;NghJ mur gy;fiyf;fofk; xd;wpy;

KONeu cs;thup gl;lg;gbg;G Kjy;

Nkw;gb jifikfisAila tpz;zg;gjhuupdhy; ,q;F gpuRupf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;ij G+u;j;jp nra;J fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
Mtzq;fSld; gjpTj; jghy; %yk; 2020.04.30 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;d
; h;; fPo; fhZk; tpyhrj;jpw;F mDg;gpitj;jy; Ntz;Lk;.
tpz;zg;gk; mDg;gpitf;Fk;NghJ fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy ;“Gyikg;guprpy; toq;fy; -Mz;L-5 /f.ngh.j.(rh.j) /cau;juk;
2020”vd Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; (,jpy; jhd; tpz;zg;gpf;Fk; gpupit khj;jpuk; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; )
1.

khztd;/khztpapd; gpwg;G mj;jhl;rpg;gj;jpuj;jpd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujp (mjpgupdhNyh/gjpthsupdhNyh ,wg;gu; Kj;jpiuapl;L
cz;ik gpujp vd cWjpg;gLj;jp ifnahg;gkply; Ntz;Lk;)

2.

khztd;/khztpapd; fy;tpg; ngWNgw;W rhd;wpjopd; gpujp. (mjpgupdhNyh/gjpthsupdhNyh ,wg;gu; Kj;jpiuapl;L cz;ik gpujp vd
cWjpg;gLj;jp ifnahg;gkply; Ntz;Lk;)

3.

jha;/je;ijapd; flTr;rPl;bd; Gifg;glk; nghwpf;fg;gl;Ls;s gf;fj;jpd; gpujp.

4.

Gyikg;guprpy; tpz;zg;gjhuupd; my;yJ ntspehL nrd;Ws;s (jhapd;/je;ijapd; ) ngau;fspy; VNjDk;
khw;wq;fs; ,Ug;gpd;
(gpwg;gj;jhl;rpg; gj;jpuj;jpy;;> flTr;rPl;by;> fy;tpg; ngWNgw;wpy;) mJ njhlu;ghf rkhjhd ePjthd; xUtupdhy; toq;fg;gLk; rj;jpaf;
fljhrp.

5.

khztdpd;/khztpapd; Njrpa milahs ml;ilapd; gpujp (f.ngh.j (rh.j) kw;Wk; cau;juk; fw;gtu;fSf;F kl;Lk;)

6.

gy;fiyf;fofj;jpy; fy;tp; fw;Fk; ghlnewp gw;wpAk; mjd; fhy vy;iy kw;Wk;; Kjyhk;
gjpthsuhy; ifnahg;gkplg;gl;L cWjpg;gLj;jg;gl;l fbjk; (%yg;gpujp fl;lhak;)

tUlj;jpy; fy;tp gapy;fpd;whu; vd;W

kpf Kf;fpakhdJ




tpz;zg;gg;gj;jpuj;jpd; 3 Mk; gFjp mjpgupdhy; /gpuptpd; jiytupdhy; /epWtd caujpfhupapdhy; /gjpthsupdhy; G+uzg;gLj;jp
,wg;gu;; Kj;jpiuapl;L cWjpg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;
xU Gyikg;guprpiyg; ngWtjw;F xU jlit khj;jpuNk tpz;zg;gpf;f KbAk;.
tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj;jpfjp 2020.04.30 MFk;. ලං වtpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj;jpfjp vjpu;tUk;
2020.07.31 tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ)

Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;;s epge;jidfis G+u;j;jpnra;ahj my;yJ cupa Mtzq;fspd; gpujpfs;
,izf;fg;glhj
my;yJ G+uzkhf G+u;j;jp nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; fhyjhkjkhfp fpilf;fg;
ngWfpd;w
tpz;zg;gq;fs;
vf;fhuzk; nfhz;Lk; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ vd;gNjhL kPz;Lk; mt; tpz;zg;gq;fs;
vf;fhuzk; nfhz;Lk; ftdj;jpy; nfhs;sg;glkhl;lhJ.
tpz;zg;gk; mDg;g Ntz;ba tpyhrk; :- Kfhikahsu; (eyd;Gup)
,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;
,y.234 nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
nfh];tj;j> gj;juKy;y.
njhiyNgrp ,y:-

011-2864117
www.slbfe.lk vd;w gzpafj;jpd; ,izaj;jsk; ClhfTk; jfty;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiytu;
,yq;if ntspehl;L Ntiytha;gG
; g; gzpafk;
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ආදර් අයදුම්ඳත $ khjpup tpz;zg;gg; gbtk;
ශ්රී ා ව දේශ  ශවාලව යුක්ති ක වර්යවාශ ලියවඳදාචි වී දේශ  රැකියවලන්හි යුරත/යුරතල සිටී
ශදභවපියන්ශේ ද දරුලන් වශව ශියත්වල ්රදවනය - 2020
,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpy; gjpTnra;Jnfhz;L njhopy;tha;g;Gf; fUjp ntspehL
nrd;Ws;s/nrd;w ngw;Nwhh;fspd; gps;isfSf;F Gyikg; guprpy; toq;Fk; nraw;jpl;lk; - 2020
වර්යවලීය ්රශයජනනය වශව
fhupahya cgNahfj;jpw;F kl;Lk;
1. ශ ොටව $ 1 Mk; gFjp
අයදුම්

රන ශියත්වල ලර්යය -

උවව් අධයවඳන

tpz;zg;gpf;Fk; Gyikg;guprpy; tif -

අ.ශඳො.ව.(වව/ශඳ)

cau; fy;tp

5 ලවර

f.ngh.j(rh.j )

5 Mk; Mz;L

අයදුම් රුශේ නභ මුකුරු වභඟ ( ශියයව / ශියවල)
tpz;zg;gjhupapd; ngah; KjnyOj;Jf;fSld;
(khztd;/khztpapd;)
G A M A G E
A R U N A
ශියයව / ශියවලශේ වම්පර්ණ නභ (ඉාග්රිව් ිපිට අ අකුනන්) (Ex D E
S I L V A
(නශභහි ශ ොටව් අතර එති ශ ොටුලති හිව්ල තඵමින් එති අකුර ට එති ශ ොටුලති බවදේතව රන්න)
khztd;/khztpapd; KOg;ngau; (ngaiu vOJk;NghJ xU $l;bDs; xU vOj;J vd;w mbg;gilapy; Mq;fpy
KjnyOj;Jf;fspy; ngau;fSf;fpilapy; xU $L ,ilntsptplg;gl;L vOjg;gly; Ntz;Lk;)

උඳන් දනය
gpwe;j
jpfjp

නායභ දුර තන අා ය
ifalf;f njhiyNgrp ,yf;fk;
ව්ථවලර දුර ථන අා ය
epiyahd njhiyNgrp ,yf;fk;

නව ක ශශජ තිඳි අ ශිදුනුම්ඳත්ව අා ය
Njrpa my;yJ jghy; milahs
ml;il ,yf;fk;

ව්ත්රි/පුර් බවලය
ghy;(Mz;/ngz;)
්රවශ යය ශ අ ම් වර්යවය
gpuNjr nrashsu; gpupT
දව්ත්රිති ය
khtl;lk;
ඳෂවත
khfhzk;

ලිපිනය
Kftup

අදව දේබවයයට ඉදනඳත්ව ව ඳවව ශව දව්ත්රිති ය
guPl;irf;F
Njhw;wpa
ghlrhiyapd;
ngaUk;
ghlrhiy mike;Js;s khtl;lj;jpd; ngaUk;

mg;

ශිෂ්යත්වය ලබාගැනීමට ලහභාගීවිය ලභනි ලසහ්නමටලමැය ලල ල)
Gyikg;guprpiy ngw;Wf; nfhs;tjw;F gq;Fgw;w ,aYkhd mz;ikapYs;s efuk; ()
ක ොළඔ

නුයය

ැගල්බ

අම්පගය

nfhOk;G

fz;b

fhyp

mk;ghiw

ෑැල්බ

අනුයගධපුය

Nffhiy

mDuhjGuk;

ගපම
aho;g;ghzk;

කුරුණෑැබ
FUehfiy

ටඩ ළපුය

ත්රිකුණගටබ

ාදුල්බ

kl;lf;fsg;G

jpUNfhzkiy

gJis

2.ක ො හ $ 2 Mk; gFjp
දේශ  යත අයශේ නභ
ntspehL nrd;w/nrd;Ws;stupd; ngau;

ඥව ක වම්ඵන්ධතවල
cwTKiw

භල$jha;
පියව/je;ij

නව ක ශිදුනුම්ඳත්ව අා ය
Njrpa milahs
ml;il ,yf;fk;

යභන් ඵඳත්ර අා ය
flTr;rPl;L ,yf;fk;
රැකියවශේ ශයදුනු /ශයශදන රට
njhopy; GupAk; / Gupe;j ehL

රැකියවල
njhopy;

භව දේසින් ඉදනඳත්ව ර ඇ ක ඉශත වශන් ශතොරතුරු වතය ශව යුලිරද ඵලට ්ර ව රමි.
Nkw;gb
tpguq;fs;
ahTk;
vdJ
mwpTf;nfl;batiuapy;
rupahditnadTk;
cWjpg;gLj;JfpNwd;.

………………………………

………………………………

දනය
jpfjp
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cz;ikahditnadTk;

අයදුම් රුශේ(ශියයව/ශියවල)අත්වවන
tpz;zg;gjhupapd; ifnahg;gk;
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3.ශ ොටව $ 3 Mk; gFjp
දේදුශ අඳ කශේ $ ශ අඛ වධි වරීශේ යුර්ශ ය (mjpgupd; / gjpthsupd; gupe;Jiu:දේදුශශ අ/දේ්ල දේදයවශ නභ
ghlrhiyapd; / gy;fiyfofj;jpd; ngau;
ශියයව /ශියවලශේ නභ
khztdpd; / khztpapd; ngau;
ඉශයනුභ ඵන ලවර
fy;tp gapYk; Mz;L
පීඨය (උවව් අධයවඳන ශියත්වල අයදුම් රුලන්)
gPlk; (cau;fy;tp gapy;gtu;fs;);
ශියත්වලයට අදව දේබවයය ශව ශඳනීසිටි ලවර
Gyikg;guprpYf;Fupa guPl;irAk; mg; guPl;irf;F
Njhw;wpa tUlKk;
ඉශයනුභ ඵන භවධයය ()
jw;NghJ fy;tpia njhlUk; nkhop. ()

දේබවය අා ය
guPl;ir
Rl;nlz;
සිාශ
rpq;fs
%yk;

nkhop

ශදභෂ
jkpo; nkhop
%yk;

ඉාග්රිසි
Mq;fpy nkhop
%yk;

අදවෂ දේබවයශ කුණු ශශජ ්ර කප
cupa guPl;irapd; Gs;spfs; my;yJ ngWNgW
ඉශත දේව්තර වශන් ශියයව /ශියවල ශභභ දේදුශශ අ /දේ්ල දේදයවශ ඉශයනුභ ඵන ඵලත්ව භව ඉදනපිට දී අත්වවන් තඵන ද ඵලත්ව
වශ ක
රමි.
Nky; Fwpg;gplg;gl;Ls;s khztd; / khztp ,g;ghlrhiyapy; / gy;fiyf;fofj;jpy; fy;tp gapy;fpd;whu;; vd;gNjhL
vdJ Kd;dpiyapy; ifnahg;gkpl;lhu; vd;gjidAk; cWjpg;gLj;JfpNwd;.
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දනය
jpfjp

අත්වවන ශව යුෂ මුද්රවල
cj;jpNahfG+u;t Kj;jpiuAk; ifnahg;gKk;

වර්යවලීය ්රශයජනනය වශව $ fhupahya cgNahfj;jpw;F kl;Lk;
අා ය
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ඇත
cz;L

නිත
,y;iy

ශලනත්ව
NtW

වශ ක
රන ද උප්ඳින්න වශ ක ශ පිටඳත
cWjpg;gLj;jg;gl;l gpwg;G mj;jhl;rpg;gj;jpuj;jpd; gpujp
වශ ක
රන ද ශිදුනුම්ඳත්ව පිටඳත
cWjpg;gLj;jg;gl;l milahs ml;ilapd; gpujp
දේදුශ අඳ ක වශ ක
රන ද ්ර කප ශ අඛනය
mjpgupdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;l fy;tpg; ngWNgw;W rhd;wpjopd; gpujp
යභන් ඵඳත්ර පිටඳත
flTr;rPl;L gpujp
නම්ල ශලනවති ඇත්වනම් දවුරුම් වශ ක ය
ngau;fspy; VNjDk; khw;wq;fs; ,Ug;gpd; rj;jpaf;fljhrp
අයදුම්ඳත්රශ දේදුශ අඳ කශේ වශ ක ය
tpz;zg;gg;gj;jpuk; mjpgupdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;bUj;jy;
ලියවඳදාචිය අදවෂ ව සීභවල තු ඇ කද?
gjpT chpa fhyj;jpy; cs;sjh?

ඳරීතිව ශෂමි
guPl;rpj;Njd;

අධීතිණය ශ ොට වතය ඵල වශ ක
Nkw;ghh;it
nra;J
cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;

................................
දේයබවර යුෂධවරී
tplaj;jpw;F nghWg;ghd cj;jpNahfj;jh;

............................................
අධීතිණ යුෂධවරී
Nkw;ghh;it cj;jpNahfj;jh;

යුර්ශ  රමි/ශනො රමි
ghpe;Jiuf;fpd;Nwd;/,y;iy

අනුභත රමි
mDkjpf;fpd;Nwd;

................................
ෂභණව රු (සුබවවධන)
Kfhikahsh;(eyd;Ghp)

...........................................
යුශයජනය වවභවනයවධි වරී (සුබවවධන)
gpujp nghJKfhikahsh;(eyd;Ghp)
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