ඇ
1.

අංක - 02 ආකෘ ය

ලං ක ව ට උපෙදස්

1.1

වෂ වෂ ෙදකක කාල මාව සඳහා ඉඩ
ක !ර#$ %&ෙ ෙදපාත ෙ )*ෙ+, පහත දැ-ෙවන
/ාෙ01ය හා 2ස්4- කාය ාල සඳහා 56 පදනම මත ෙගාඩනැ89 ලබා ගැ;ම සඳහා ෙදපාත ෙ )*
/ස පාදන ක < සභාප >?) ල ගණ) කැඳවA ලැෙB.
1.අල+ව
2.ෙකDEෙE

1.2

!? පF2 ස Gණ කරA ලැH අයI පJය KටපM ෙදක%) KNෙයල කර ඉ2FපM කරන ලංO
අයI පෙM (ඇ
අංක 1 ආකෘ ය) $ Kටපත හා අAKටපත යAෙව) සඳහ) කර ෙවන ෙවනම
9R කවර වල බහා කවර ෙදක එක කවරය- *ල බහා $ තබා පහත සඳහ) 9Kනයට 2021.08.20
2න ප.ව. 2.00ට ෙපර 9යාප2ංT තැපෑෙල) එVමට ෙහD කාය ාලෙW තබා ඇ ෙට)ඩ ෙපEXයට
ෙගන>M බහා6මට කටR* කළ R*ය. අයI පM බහා එවන කවරෙW ව පස ඉහළ ෙකලවෙ ඔබ
ෙගාඩනැ89 සැප[මට අදහස් කරන කාය ාලෙW නම 9යා “
පදනම මත ෙගාඩනැ
සැප ම”
යAෙව) සඳහ) කළ R*ය. !? පF2 ආකෘ පJ ස Gණ කර ල ගණ) ඉ2FපM කළR* 9Kනය
ගණකා]කා& (/ස පාදන), ඉඩ
ක !ර#$ %&ෙ ෙදපාත ෙ )*ව, අංක 1200/6,
කත
මැIර, රජම$ වMත පාර, බMතර $ල ෙ+.

1.3

/මාද V ලැෙබන ලංO / -ෙෂ්ප කරA ලැෙB. ලංO භාරෙගන අවස) # වහාම ලංO >වෘත %&ම ?I
කරA ලබන අතර, එම අවස්ථාවට ඔබ ෙහD ආයතනෙW !ෙයDdතය5ට සහභාe >ය හැක.

1.4

ල ගණ) කැඳවA ලබ)ෙ) වසර ෙදකක කාල මාව- සඳහා ෙ+. වැE බI සඳහා 9යාප2ංT
ආයතනය- න ලංO පJය සමඟ ඉ2FපM කරA ලබන ලගණ) වැE බI ර තව සඳහ) කර වැE බI
ෙවනම දැ->ය R*ය. වැE බI 9යාප2ංT අංක ලංO පJෙW සඳහ) කළ R*h.

1.5

ලංO 9ය>9 වල සටහ) කරන ලද ය ෙදය- කපා ෙහD මකා ෙවනස් කළෙහාM ඒ සෑම ස්ථානයකම
ලංOකk ෙකX අMසන හා 2නය ෙය2ය R*ය.

2.

>ෙශ්ෂ ෙකා)ෙ0?

2.1

ඉ2FපM කරන ලගණ) 2න 60 - සඳහා වලංm >ය R*h.

2.2

ඔබෙn ෙගාඩනැo$ල ලබාගැ;මට ෙදපාත ෙ )*ව pරණය කර /දාන 9Kය !5M කළ 2න ?ට
ස ය- ඇ*ලත ෙදපාත ෙ )*ව සමඟ 8>Oම- අMස) කළ R*h.

2.3

ෙගාඩනැo$ල සඳහා ලංOකkට !ර#$ අh ය- qය R* අතර, ඔබෙn ෙගාඩනැo$ල ලබාගැ;මට
ෙතDරා ගැ;ෙම) පO
ක ස බ)ධව අදාල ෙ$ඛන වශෙය) ඉඩෙ ඔtuව සහ ෙගාඩනැo$ෙ$
අAමත සැලැස්ම ඉ2FපM %&මට හැ% >ය R*h.

2.4

ෙගාඩනැo9 59යට ගැ;ම සඳහා වන ය ලංOව- ෙහD ?යvම ලංO / -ෙෂ්ප %&ෙ අh ය ඉඩ
ක !ර#$ %&ෙ ෙකාමසාFස් ජනරා$ ස* ෙ+.

