කාර්යාලයීය ප්රවයෝජයය සඳාා
අයදුම්පත් අංකය :
කාණ්ඩය අනුව අනුක්රමික අංකය :

නිර්මාණශීලිත්වයට හරසර

“සහසක් නිමැවුම් 2020”
ජාත්යන්ත්ර නව නිපැයුම් ප්රදරර්ශනයය ාා ත්රාාවලිය වවනුවවන්
පළාත් මට්ටමින් යව නිපැයුම් වත්ෝරාගැනීවම් මූලික ඇගයීම් සඳාා අයදුම් පත්රය
(උපවදරස් ාා මාර්වගෝපවේශන පත්රිකාවේ සඳාන් පරිදි අයදුම් පත්රවයි ඉල්ලා ඇති සියළු වත්ාරතුරු නිවැරදිව සා
පැාැදිලිව සම්ූර්ණ කළ යුතුය).

අයදුම් කරනු ලබන අංශය
පාසල්

විව ත

විශ්වවිද්යාල හා
ත තියික අධ්යාපන තයතන

වාණිජකරණ

 පළාත් මට්ටමම් නව නිපැයුම් මතෝරාගැනීමම් මූලික ඇගයීම සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අමේක්ෂිත පළාත - ...................................................
බස්නාහිර පළාත නම් මතෝරාගැනීමම් මූලික ඇගයීම සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අමේක්ෂිත ස්ථානය
කළුතර
ගම්පහ
මකාමිසම (මකාළඹ 08)
ද්කුණු පළාත නම් මතෝරාගැනීමම් මූලික ඇගයීම සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අමේක්ෂිත ස්ථානය
 ඔබමේ නව නිපැයුමමහි ස්වභාවය

හම්බනමතාට
මාතර
ගාල්ල

ක්රියාකා ආ තක තිය  
ඔබමේ නව නිපැයුම ඒකපුද්ගල
නිෂ්පාද්නය  
කණ්ඩායම්
සංකල්පය  
කණ්ඩායම් නව නිපැයුමක්ෂ නම්, සාමාජිකයන ගණන : .....................

සැ. යු. : ඔබමේ නව නිපැයුම කණ්ඩායම් නිපැයුමක්ෂ නම් පහත 1-12 ද්ක්ෂවා මතාරතුරු එක්ෂ එක්ෂ කණ්ඩායම් සාමාජිකයන සඳහා
මවන මවනම සම්ූර්ණ කර, අද්ාල සාමාජිකයනමේ අත්සන ද් සහිතව මමම අයදුම් පත්රය සම

අුණණා එවිය යුතුය.

පාසල් අයදුම්කරුවන සඳහා උපරිම කණ්ඩායම් සාමාජිකයන ගණන 02  .
 නව නිපැයුමමහි නම

: …………………………………………….........................................................................................................................................................
(සංහල භාෂාමවන)
...………………………………………………....................................................................................................................................................
(ඉංග්රීස භාෂාමවන - අනිවාර්යය මේ)

1). අයදුම්කරුවේ සම්ූර්ණ යම

:…………..……..………..............................................................................................................................................................
………..……………………….…………….….….………................................................................................................................

2). මුලකුරු සමා යම

: ……………………….…………………………….………................................................................................................................
(ඉංග්රීස භාෂාමවන)

3). සාතික පත්රවේ සඳාන් විය
යුතු ආකාරවයන් ඔබවේ යම

: ……………………….…….……………………….………...............................................................................................................
(ඉංග්රීස කැටලටල් අකුරින අනිවාර්යමයන සඳහන කරනන)

4). ස්ී/ ප රුරුභ වාවය

: ………………….…….……………….

6). ජාතික ාැඳුනුම්පත් අංකය

: ……………………………………….......……………………...........................................................................................................

5). උපන් දියය : ........................................................................

පිටුව
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7). ත

ාරතුරු දැනුම් දිය යුතු ලිපියය (වපෞේගලික) : …………………………….………………………......................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
8). දිස්ත්රික්කය

: ………………………….……………….....................

9). පළාත් : .............................................................................................

10). ඔබව සම්බන්ධ කරග හැකි වපෞේගලික දුරකථන අංකය (අනිවාර්යය වේ) : ……........................................................................
.
11). විදරුත් ත්ැප ල (email) - වඩාත් වයෝගය වේ : ……….………......................................................................................................................................................
12). ෆැක්ස් (තිවේ යම්)

: ……………………………….…………………….………...........................................................................................

13). පාසල් අංශනවයන් ඉදිරිපත් වය සිසුන් සඳාා පමණි (අංක i සට vii ද්ක්ෂවා සම්ූර්ණ    ආම අනිවාර්ය මේ).
i.

පාසමල් නම (සංහමලන)

: ..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………......………….………

ii.

පාසමල් නම (ඉංග්රීස කැටලටල් අකුරින) : ...........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….........……….

iii.

ඉමගනුම ලබන මේණිය

:.........................................

iv.

පාසමල් දුරකථන අංකය ............................................................

v.

නව නිපැයුම් අධීක්ෂෂණ තචාර්යවරයාමේ නම : ........................................................................................................................................................
(ටලටු අංක 5හි අද්ාළ විස්තර පුරවා විදුහල්පති නිර්මද්ශය සම

එවීම අනිවාර්යය වේ.)

vi.

අධ්යාපන කලාපය

: ...........................................................................................................................................................................

vii.

පාසමල් ලිටලනය

: ...........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………........................................................

viii.
ix.

ෆැක්ෂස්

: ……………………………….…………………….………...........................................................................................

පාසමල් විද්ුත් තැපෑල (email)

: ...........................................................................................................................................................................

14). විශ්වවිදරයාල සා ත් තියික අධ්යාපය ආයත්ය අංශනවයන් ඉදිරිපත් වය සිසුන් සඳාා පමණි.
i.

විශ්වවිද්යාලමතෘත තියික අධ්යාපන තයතනමත නම (ඉංග්රීස කැපිටල් අකුරින් අනිවාර්යමයනම සඳහන කරන්න):
……………………………………........................................................................................................................……..................................................................................
...........…………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................

ii.

විශ්වවිද්යාලමත ෘ ත තියික අධ්යාපන තයතනමත ලිටලනය: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………………………..

iii.

දුරකථන අංකය: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

iv.

හද්ාරමින සටින පාඨමාලාව: ……………………………………………………………………………………………………………………………………........……………

v.

ශිෂය ලියාපදිංි අංකය: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….......…………………..
(ශිෂය හැඳුනුම්පමත් පිටපතක් අමුණා එවීම අනිවාර්යය මේ)

15). යව නිපැයුම පිළිබඳ වකටි ාැඳින්ීමක්:
(මමම හැඳිනවීම නව නිපැයුම් විනිශ්චය සඳහා හා නව නිපැයුම් අත්මපාමතහි ඇතුලත්    ආමට වැද්ගත් වන බැවින
කරුණාකර යව නිපැයුවමි ක්රියාකාරීත්වය පැාැදිලි වය වස් සාරාංශ ගත් කර ඉදිරිපත් කරනන)
(වාකය හතරක උපරිමයකට යටත්ව සිංාල වාභාවවන් ඉදිරිපත් කරනන)
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
පිටුව
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(වාකය හතරක උපරිමයකට යටත්ව ඉංග්රීසි වාභාවවන් ඉදිරිපත් කරනන)
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

16). ඔබමේ නව නිපැයුම අයත් ක්ෂමෂ්ත්රය : අද්ාළ මකාටුව තුල “✓” සලකුණ මයාද්නන.
ඔබවේ යව නිපැයුම පාත් සඳාන් ක්වේත්රයන්වගන් වඩාත්ම සුදුසු එක් ක්වේත්රයකට අයත් විය යුතු ය.
මහජන තරක්ෂෂාව, සුභසාධ්නය හා ජාතික තරක්ෂෂාව

රසායන විද්යාව

තහාර තාක්ෂෂණය

සාම්රද්ායික ෛවද්ය විද්යාව

ෛවද්ය විද්යාව හා ධෂධ්මේද්ය

මභෞතික විද්යාව

මපාදු කර්මානත හා යටිතල පහසුකම්

ක ිකර්මය

මතාරතුරු හා සනනිමේද්න තාක්ෂෂණය

බලශක්ෂතිය

වයවහාරික විද්යා හා තාක්ෂෂණ

රවාහන

පරිසර සංරක්ෂෂණය

ඉංජිමනරු

17). ඔබමේ නව නිපැයුම සඳහා බුද්ිමය මද්පළ හිමිකම් ලබාමගන මහෝ අයදුම්කර තිමේ ද් ?

ඔේ

නැත

(වාණිජකරණ අංශනය මගින් අයදුම් කිරීවම්දී බුේිමය වේපළ ිමිකම ලබා තිබීම වාෝ අයදුම්කර තිබීම අනිවාර්යය වේ.)

18). ඔබමේ ටලළිතුර “ඔේ” නම් මේටනට් බලපත්ර අංකය, වලංඟු රට හා නිකුත් කළ දිනය මහෝ අයදුම්පත් අංකය හා මයාුණ කළ
දිනය: ..................................................................................................................................................... (අද්ාල මල්ඛනමත ටලටපතක්ෂ අුණණා එවිය යුතුයි).
19). රද්ර්ශනය සඳහා නව නිපැයුම ඉදිරිපත්    ආමමන ඔබ බලාමපාමරාත්තු වනමන :
ජයග්රහණ ලබා ගැනීම

-

වාණිජකරණය සඳහා අවස්ථාවක්ෂ ලබා ගැනීම

-

තමයෝජකයන හුණවීමෘමූලයමය අනුග්රහය

-

මේටනට් බලපත්රය පවරා ීම

-

නිෂ්පාද්කයින හුණවීම

-

ඔබමේ නිර්මාණශීලීත්වය සමාජගත    ආම

-

මවනත්

-

(“මවනත්” ටලළිතුරක්ෂ නම් කරුණාකර සඳහන කරනන) ......................................................................’..............................................................................
20). නව නිපැයුමම් රමාණය (මස.මි.)

දිග :………………...….....

21). නව නිපැයුමම් බර (  . ග්රෑම්)

: …………………...............

පළල :………………...…...

22). නව නිපැයුම් රද්ර්ශනය සඳහා අවශය පරිසරය :
ශාලාව තුළ
(රද්ර්ශන මධ්යස්ථානමත නීති  ආති මත මම් සම්බනධ්මයන අවසන ීරරණය ගනු ඇත)

උස :………………...…....

ශාලාමවන ටලටත

23). ඔබමේ නව නිපැයුම තද්ර්ශනය    ආම සඳහා විදුලි පහසුකම් අවශය ද්?
ඔේ
(උපරිම විභවය මවෝල්ට් 230, ධ්ාරාව ඇම්ටලයර් 5)
ඔබට මමම රමාණයට වඩා වැඩි විභවයනෘධ්ාරාවක්ෂ අවශය මේ නම් ඒ බව සඳහන කරනන

නැත

......................................................................................................................................................
24). ඔබමේ නව නිපැයුම තද්ර්ශනය    ආම සඳහා ජල පහසුකම් අවශය ද්?

ඔේ

නැත

පිටුව
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25). ඔබමේ නව නිපැයුම සඳහා ඉනධ්න මහෝ මවනත් ගිනි ඇවිමලන සුළු ද්රවයයක්ෂෘවායුවක්ෂ භාවිතා මේ ද්?

ඔේ

නැත

ඔේ

නැත

ඔේ

නැත

ඔේ

නැත

ඔේ

නැත

ඔේ

නැත

ඔේ

නැත

ටලළිතුර "ඔේ" නම් එය කුමක්ෂ ද් ?....................................................................................................................................................
26). ඔබමේ නව නිපැයුම සඳහා රසායනික ද්රවය භාවිතා මේ ද්?
ටලළිතුර "ඔේ" නම් එය කුමක්ෂ ද් ?...................................................................................................................................................
27). ඔබමේ නව නිපැයුමමන රසායනික ද්රවය විමමෝචනය මේ ද්?
ටලළිතුර "ඔේ" නම් එය කුමක්ෂ ද් ?...................................................................................................................................................
28). ඔබමේ නව නිපැයුම සඳහා ස්මඵෝටක (පුපුරන) ද්රවය භාවිතා මේ ද්?
ටලළිතුර "ඔේ" නම් එය කුමක්ෂ ද් ?...................................................................................................................................................
29). ඔබමේ නව නිපැයුම සඳහා අි සම්ීඩිත වාතය/ද්රව භාවිතා මේ ද්?
ටලළිතුර "ඔේ" නම් එය කුමක්ෂ ද් ?...................................................................................................................................................
30). ඔබමේ නව නිපැයුම ුණවහත් උපකරණ වලින සමනවිත මේ ද්?
ටලළිතුර "ඔේ" නම් එය කුමක්ෂ ද් ?...................................................................................................................................................
ඒවා සඳහා තරක්ෂිත තවරණයන මයාද්ා තිමේ ද් ?
31). ඔබමේ නව නිපැයුම තද්ර්ශනය    ආමම්ී ගිනි ද්ැල්වීමක්ෂ සදු මේ ද්?

32). ඔබමේ නව නිපැයුම සඳහා භාවිතා වන හානිද්ායකෘ අනතුරුද්ායක යැයි සැල  ය හැ   මවනත් ද්රවය මේ නම් සඳහන කරනන
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
33). ඔබට ජයග්රාණයක් ිමිුවවවාාත් නව නිපැයුම් මතාරතුරු අඩංඟු මපාත සඳහා ඔබමේ සහ නව නිපැයුමම් ඡායාරූප
ඇතුලත්    ආමට ඔබ එක වනමන ද්?
ඔේ
නැත

34). ඔබ විසන ඉදිරිපත් කරන මමම නව නිපැයුම මීට ඉහතී මකාමිසම විසන සංවිධ්ානය කළ ජාතිකෘ ජාතයනතර මට්ටමම්
තර වලී ජයග්රහණ ලබා තිමේ ද්?
ඔේ
නැත

35). ටලළිතුර “ඔේ” නම්, ඒ කුමන තර යකී ද්?
වර්ෂය ?

ජනාිපති සම්මාන

සහසක්ෂ නිමැවුම්

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

36). ඔබමේ ශා ආරික අපහසුතාවයක්ෂෘදුබලතාවයක්ෂ මේතුමවන ඔබට රද්ර්ශන භූමිය තුළ විමශ්ෂ ස්ථානයක්ෂ අවශය මේ ද්?
ඔේ

නැත

ටලළිතුර "ඔේ" නම් එය පැහැදිලි කරනන ?....................................................................................................................................................................................

37). ඔබමේ නව නිපැයුම රද්ර්ශන භූමිය මවත රවාහනය    ආමට බර වාහනයක්ෂ භාවිතා    ආමට අවශය මේ ද්?
ඔේ

නැත

38). ඔබමේ නව නිපැයුම රද්ර්ශනය    ආම සඳහා ඇවැස මවනත් අවශයතා ඇමතාත් මකටිමයන සඳහන කරනන.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
අයදුම්කරුවේ ප්රකාශනය (සියළුම අයදුම්කරුවන් විසින් ප්රකාශනය කියවා අත්සන් කළ යුතුය)
මා විසන සඳහන කළ මතාරතුරු සයල්ල සතය හා නිවැරදි බවත්, මා විසන විස්තර කර ඇති නව නිපැයුමම් අයිතිය මා සතු බවත්
පහත අත්සන මයාද්ා සහතික කරමි. තව ද් “සහසක්ෂ නිමැවුම් - 2020” ජාතයනතර නව නිපැයුම් රද්ර්ශනයට අද්ාල වන
මාර්මගෝපමද්ශ මහාඳින   යවා බලා, ශ්රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවනමේ මකාමිසම විසන පනවනු ලබන සහ පළාත් නව නිපැයුම්
තර මත උපමද්ස් හා මාර්මගෝපමද්ශමත සඳහන මකානමද්ස වලට යටත්ව රද්ර්ශනයට සහ තර යට සහභාගීවීමට මා එක
වන බව ද් සහතික කරමි.

දිනය :…………………..........

අත්සන : ………………………..……..........

පිටුව
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ඔබ විසින් පිටු අංක 05 සිට 06 ි සඳාන් වත්ාරතුරු සම්ූර්ණ කළ යුතු අත්ර එම කරුණු අදරාළ කරගනු ලබන්වන්
ඔබ “සාසක් නිමැුවම් 2020” ජාත්යන්ත්ර ත්රාය සඳාා වත්ෝරාගත්වාාත් පමණි.
පාසල් සිසුන් සමග ප්රදරර්ශනයය සඳාා සාවාගී වය ගුරුවවතුන්වේ විස්ත්ර ලබාගැනීවම් වපෝරමය
පිරිමි ළමුන් සමග සාවාගී වය ගුරුමාත්ාවේ විස්ත්ර - ................................................................................................විදරයාලය
ශිෂය අයදුම්කරු මේ නම : .........................................................................................................................................................................................................................
ගුරුභවතාමේ නම : .........................................................................................................................................................................................................................................
ගුරුභවතා නව නිපැයුම් කවය භාර තචාර්යවරයා ද් යන වග
පාසමල් ලිටලනය
දුරකථන අංක,

ඔේ

නැත

:......................................................................................................................................................................................................................
පාසල :..................................................

නිවස ......................................................

ජංගම .........................................................

“සහසක්ෂ නිමැවුම් 2020” තර මතී නවාතැන පහසුකම් සඳහා ඉල්ුම්කරනමන නම්, එම නවාතැන පහසුකම් ලබාීම හා
සම්බනධ් ශ්රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවනමේ මකාමිසමම් නීති  ආති වලට එක
මවමින ශිෂයයා සම
රද්ර්ශන කාලය තුළ
ශිෂයයාමේෘශිෂයයනමේ භාරකරු වශමයන සහභාගී වීමට එක මවමි.
.....................................
දිනය

.................................................
අත්සන

ගැාැණු ළමුන් සමග සාවාගී වය ගුරුමාත්මියවේ විස්ත්ර -

................................................................................ විදරයාලය

(ගැහැණු ළුණන රද්ර්ශනයට සහභාගී මනාමේ නම් ගුරුමහත්මියක සහභාගී වීම අතයවශය මනාමේ)
ශිෂය අයදුම්කරු මේ නම : .........................................................................................................................................................................................................................
ගුරුමහත්මිය මේ නම ...................................................................................................................................................................................................................................
ගුරුමහත්මිය නව නිපැයුම් කවය භාර තචාර්යවරිය ද් යන වග
පාසමල් ලිටලනය
දුරකථන අංක,

ඔේ

නැත

:......................................................................................................................................................................................................................
පාසල :..................................................

නිවස ......................................................

ජංගම .........................................................

“සහසක්ෂ නිමැවුම් 2020” තර මතී නවාතැන පහසුකම් සඳහා ඉල්ුම්කරනමන නම්, එම නවාතැන පහසුකම් ලබාීම හා
සම්බනධ් ශ්රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවනමේ මකාමිසමම් නීති  ආති වලට එක මවමින ශිෂයාව සම රද්ර්ශන කාලය තුළ
ශිෂයාවමේෘශිෂයාවනමේ භාරකරු වශමයන සහභාගී වීමට එක මවමි.
.....................................
දිනය

.................................................
අත්සන

විදුාල්පතිතුමාවේ සාතිකය සා වස්වා දිරිගැන්ීවම් ලිපි ප්රදරායය කිරීම සම්බන්ධ්වයන් විදුාල්පතිතුමාවේ
නිර්වේශනය
විදුහමල් නව නිපැයුම් සමාජයක්ෂ ටලහිටුවා ඇත
1.

නැත

අයදුම්පමත් ඉහත සඳහන සසුන ෘ ශිෂයයා ෘ ශිෂයාව සහ ඔවුනමේ නව නිපැයුම සම

“සහසක්ෂ නිමැවුම් 2020” ජාතයනතර

නව නිපැයුම් රද්ර්ශනයට ............................................................................................................................................................... විද්යාලය නිමයෝජනය
කරමින සහභාගීවීම සඳහා .......................................................................................................................................................... ගුරු මහතාෘගුරු
මහත්මිය නම් කරනු ලබන අතර ශිෂය ශිෂයාවනමේ තරක්ෂෂාව හා විනයානුල ල හැස ආම සම්බනධ්මයන එම ගුරු
මහතාෘගුරු මහත්මිය වගකීම් ද්රමින කටයුතු කරනු ඇති බවට සහතික කරමි.
2.

මස්වා දිරිගැනවීමම් ලිටල රද්ානය    ආම සම්බනධ්මයන විදුහල්පතිතුමාමේ නිර්මද්ශය :
…………………………………………………………............................................................................................................... ගුරුමහතාට/ගුරු මහත්මියට මස්වා
දිරිගැනවීමම් ලිටලය රද්ානය    ආම සඳහා නිර්මද්ශ කරමි.
විදුහල්පතිතුමාමේ නම: ……………………………………………………………………………………
දිනය ...........................

අත්සන...........................................
නිල ුණද්රාව

පිටුව

5/6

කාර්යාලයීය ප්රවයෝජයය සඳාා

අයදුම්පත් අංකය :

“සාසක් නිමැුවම් 2020” ජාත්යන්ත්ර යව නිපැයුම් ත්රාවේදී යවාත්ැන් පාසුකම් සඳාා අයදුම් කිරීම
“සහසක්ෂ නිමැවුම් 2020” ජාතයනතර නව නිපැයුම් තර යට සහභාගී වීමම්ී,
ශ්රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවනමේ මකාමිසම විසන සපයනු ලබන නවාතැන පහසුකම් ලබාගැනීමට අවශය නම් පහත මපෝරමය
පුරවා, අයදුම්පත සම

අප මවත මයාුණ කරනන.

(පාසල් අංශමත සාමූහික නව නිර්මාණ සඳහා කණ්ඩායමම් සාමාජිකයන මද්මද්නාටම මකාමිසම මඟින නවාතැන පහසුකම් ලබා
මද්න බව කාරුණිකව සලකනන)
නව නිපැයුම්කරුමේ නම : ............................................................................................................................................................................................................................
ස්ීෘපුරුෂ භාවය : ........................................................

වයස : ..............................................................

නවාතැන අවශය සාමාජිකයන ගණන : ........................................................................................................
නවාතැන පහසුකම් ලබාීම හා සම්බනධ් ශ්රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවනමේ මකාමිසමම් නිීර  ආති වලට එක

වන බවට සහතික

මවමි.
...............................................................................
අයදුම්කරුමේ අත්සන

මව / ප පියා / ප වාරකරුවේ ප්රකාශනය (පාසල් අංශනය සඳාා පමණක් අදරාළ වේ).
මාමේ පුතා ෘ දියණිය වන ................................................................................................................................................. හට “සහසක්ෂ නිමැවුම් 2020”
ජාතයනතර නව නිපැයුම් රද්ර්ශනය හා තර ාවලිමතී ශ්රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවනමේ මකාමිසම විසන සපයාමද්නු ලබන
නවාතැන පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා අවසර මද්මි.
මව ෘ ටලයා ෘ භාරකරුමේ නම : ........................................................................................................................
දුරකථන අංක

: නිවස : ....................................................................................

ජංගම : ....................................................................................

අත්සන : ...........................................................

“සාසක් නිමැුවම් 2020” ජයග්රාණ වවනුවවන් මුදරල් ත්යාග පිරියැමීමට අදරාලව
බැංකු ගිණුම් වත්ාරතුරු ලබාගැනීම (සියළුම අංශන සඳාා)

බැංකු ගිණුමම් සඳහන තකාරයට නම

:.......................................................................................................................................................................................

බැංකු ගිණුම් අංකය

:.......................................................................................................................................................................................

බැංකුව

:.......................................................................................................................................................................................

ශාඛාව

:.......................................................................................................................................................................................

සැ.යු. බැංකු වපාවත් විස්ත්ර ඇතුලත් පිටුවේ ඡායාපිටපත් වම් සමා වයාමු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

පිටුව
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