අධයාඳනමඅතායංය
දිලයිනමපුරාමපිහිටිමජාතිකමඳාවල්ලමපුරප්ඳාඩුමවීමඇති
ශ්රීමංකාමඅධයාඳනමඳපාඳානමවවයලව මII/ IIIමවරයණිව
විදුශල්ඳතිමනතුරුමපුරප්ඳාඩුමපිරවීතම-ම2020
වේමවතඟමඇතිමඋඳවල්ඛනව මවශන්මජාතිකමඳාවල්ලමවිදුශල්ඳතිමනතුරුමපුරප්ඳාඩුමපිරවීතමවශාමසුදුසුම
නිධාරීන්ම වෝරාගැනීතටම රාජයම වවයලාම වක ිෂන්ම වාාව ම අධයාඳනම වවයලාම කිෂවේව ම නියතයම ඳපාදිම ශ්රීම
ංකාම අධයාඳනම ඳපාඳානම වවයලව ම IIම ශා IIIම වරයණිලම සුදුසුකේත්ම නිධාරීන්වගන්ම අයදුේඳත්ම
කැලනුමැවේ.
01. සුදුසුකේ
i.

ශ්රීම ංකාම අධයාඳනම ඳපාඳානම වවයලව ම වාතානයම වවයලකම වංඛයාලටම අයත්ම II වශෝම IIIම
වරයණිව මනිධාපාවයකුමවීත.ම
වශෝ
ශ්රීම ංකාම අධයාඳනම ඳපාඳානම වවයලව ම විවය වවයලකම වංඛයාලටම අයත්ම IIවරයණිව ම
නිධාපාවයකුමවීත.
වටශනම 1:ම ශ්රීම ංකාම අධයාඳනම ඳපාඳානම වවයලව ,ම වාතානයම වවයලකම වංඛයාලටම අයත්ම II
වශෝමIIIමවරයණිව මනිධාරීන්ටමවශමවිවය වවයලකමවංඛයාලටමඅයත්මIIවරයණිව මනිධාපාන්ටම
ඳතණක්මවතතමපුරප්ඳාඩුමවශාමඅයදුේමකෂමශැකිමඅර,මවලනත්මනිධාරීන්මවිසින්මඉදිපාඳත්ම
කරනුමබනමඉල්ලුේඳත්රමමප්රමතික්වයඳමකරනුමැවේ.
වටශනම 2:ම ශ්රීම ංකාම අධයාඳනම ඳපාඳානම වවයලව ම විවයම වවයලකම වංඛයාලටම අයත්ම
නිධාරීන්මIIවරයණියටමඳත්මවමඳසුම තමවරයණිව මවේර්ණ ණමවවයලාමකායමතුෂමඋඳපාතමවවම
ලවරම5ක්මවිදුශල්ඳතිම/මනිවයෝජයමවිදුශල්ඳතිමනතුරකමවවයලයමකමශැකිය.

ii.

රාජයම වවයලාම වක ිෂන්ම වාාලම වශෝම අධයාඳනම වවයලාම කිෂවේලම විසින්,ම ජාතිකම ඳාවල්ම
විදුශල්ඳතිලරුම වවම ඳත්ම කිරීතටම නුසුදුසුම බලටම දන්ලාම ඇතිම නිධාරීන්ටම අයදුේම කෂම
වන ශැකිය.

iii.

අයදුේකරුලන්මඅයදුේඳත්මාාරගන්නාමඅලවන්මදිනටමලයවමඅවුරුදුම58මටමවන ලැඩිමවියමයුතුය.ම
(දැනටතත්ම යේම ජාතිකම ඳාවකම විදුශල්ඳතිම නතුවණ ම ලැඩම බැලීතට/ම රාජකාපාම ඉවේකිරීතට/ම
රාජකාපාමආලරණයමකිරීතටමවිධිතත්ලමඳත්කරමඇතිමනිධාරීන්ටම තමවිදුශල්ඳතිමනතුරටතම
ඉල්ලුේමකිරීතමවශාමවතතමලයව්මසීතාලමඅදාෂමවන ව .)

02. අයදුේඳත්මමවය මුමකෂමයුතුමආකාරය
i.

අයදුේකරුලන්ම විසින්ම වේම වතඟම දක්ලාම ඇතිම ආදණ ම ආකෘතියටම අනුකූලම A4ම ප්රතාණව ම
කඩදාසිලමපිළිවයෂමකරනමදමඅයදුේඳමනිසිමඳපාදිමවේර්ණ ණමකර,මලියාඳදිංචිමැඳෑවන්ම
ඳතණක්ම ඳශම දැක්වලනම ලිපිනයටම 2020.12.04ම දිනටම වශෝම ඊටම වඳරම ැවබනම වවයම වියම
යුතුය.ම ඉල්ලුේඳත්රයම බශාම ලනම ලියුේම කලරව ම ලේඳවම ඉශෂම වකෂලවරහිම “ජාතිකම ඳාවල්ම
විදුශල්ඳතිම නතුරම -ම ශ්රී.ං.අ.ඳ.වවය.ම II/ III”ම යන්නම වශන්ම වක ටම තිබියම යුතුය.ම ප්රතාදම
වී ැවබනම අයදුේඳත්ම ප්රතික්වයඳම කරනුම ැවේ.ම අයදුේඳත්ම “වශකාරම වල්කේ,ම අධයාඳනම
වවයලාම ආයනම ාඛාල,ම අධයාඳනම අතායංය,ම ඉසුරුඳාය,ම බත්රමුල්”ම යනම ලිපිනයටම
වය මුමකෂමයුතුය.
වටශන
අයදුේඳත්මලියාඳදිංචිමැඳැටමවය මුමකරනමඅරමඳශමවශන්මවිදුත්මැඳැල්මලිපිනයටදම
වය මුම කෂම යුතුය.ම විදුත්ම ැඳැල්ම ලිපිනයටම වය මුම කරනම අයදුේඳත්ම වශාම කාඳ/ඳෂාත්ම
නිණ වේයමවේමුඛමඳරීක්ණමදිනයටමඉදිපාඳත්මකෂමයුතුය.මඅයදුේඳත්මකැදවීවේමඅලවන්මදිනටම
වඳරම (2020-12-04)ම ැවබන ලියාඳදිංචිම ැඳැ/ම විදුත්ම ැඳැටම වය මුම කරනම දම
අයදුේඳත්ම වශාම ඳතණක්ම වේමුඛම ඳරීක්ණම කැදවීතම සිදුම කරනුම ැවේ.ම විදුත්ම ැඳැම
අයදුේඳම ඳශම ලිපිනයටම දම බලම අධයාඳනම වවයලාම ආයනම ාඛාවලන්ම විදුත්ම ැඳැම
තඟින්තමඅයදුේකරුමවිසින්මශවුරුමකරමගමයුතුය.
විදුත්මැඳැල්මලිපිනයම-ම eseas.moe@gmail.com
sasese.moe@gmail.com

ii.

ඔබවේමතෑකදීමබාමගන්නාමදමඅඟල්ම2x21/2මලණ ණමඡායාරඳයක්මඅයදුේඳවත්මදකුණුමඳවම
ඉශෂමවකෂලවරහිමඅලාම වියමයුතුමව .

03. මක්රතව දය
ඳාවල්ම ඳදනේම කරගනිිෂන්ම විදුශල්ඳතිලරුම වවම නිධාරීන්ම වෝරාම වන ගන්නාම අර,ම
පුරප්ඳාඩුමඳලතිනමඳාවල්මවංඛයාලටමවතානමනිධාරීන්මවංඛයාලක්මවිදුශල්ඳතිලරුමවවමඳත්ම
කිරීතමවශාමවෝරාමගනුමැවේ.
වකවවයම වලත්මඅයදුේඳත්මවය මුමකිරීවේමදීමඅයදුේකරුලන්ටමතමතනාඳයමඳපාදිමඳාවල්ම 3ක්ම
නේම කෂම ශැකිම අර,ම විදුශල්ඳතිම නතුරටම ඳත්ම කිරීවේම දීම තම තනාඳයම දම වකාම බනුම
ැවේ.ම
ඒමඅනුල,මරාජයමවවයලාමවක ිෂන්මවාාව මඅධයාඳනමවවයලාමකිෂවේලමවිසින්මඅනුතමකරනමදම
වේම වතඟම දක්ලාම ඇතිකුණුම ඳටිඳාටියටම අනුල,ම තම කිෂවේලම විසින්ම ඳත්ම කරනම දම වේමුඛම
ඳරීක්ණම තණ්ඩයක්ම විසින්බාවදනුම බනම කුණු,ම අයදුේකරුවේතනාඳය,ම අයදුේකරුම
වේබන්ධවයන්ම ඳැලති/ම ඳලතිනම විනයම කටයුතු,ම වශම වකාම බැලියම යුතුම වලනත්ම කරුණුම දම
වැකිල්ටමගනිිෂන්මඅධයාඳනමවල්කේමවිසින්මබාවදනමනිණ වේයන්මතමඳදනේලමරාජයම
වවයලාම වක ිෂන්ම වාාව ම අධයාඳනම වවයලාම කිෂවේලම විසින්ම විදුශල්ඳතිම නතුරුම වශාම
ඳත්කරනුමැවේ.

රාජයමවවයලාමවක ිෂන්මවාාව මඅධයාඳනමවවයලාමකිෂවේව නියතයමඳපාදි,

තශාචාණ යමකපිමසී.වක්.මවඳවණ රාම
වල්කේම
අධයාඳනමඅතායාංය

ජාතිකමඳාවල්මවශාමවිදුශල්ඳතිලරුන්මවෝරාමඳත්මකරමගැනීතමශ්රීමංකාමඅධයාඳනමඳපාඳානම
වවයලව මII/ IIIමවරයණිව මනිධාරීන්
1. වවයලාමඳපුරුේද

ම

උඳපාතමකුණුම30

(විනයමදඬුලතක්මතමවශෝමලැවේප්මරහිමනිලාඩුමබාගැනීතමතමවශෝමවතුවේදායකමවවයලාමකායමඅහිිෂමවම
නිධාපායකුටමඳතණක්ම තමකායමවශාමකුණුමබාමවදනුමවන ැවේ.)
1.1මමIII වරයණිව මවවයලාමකායමවශා
1.2මමII වරයණිව මවවයලාමකායමවශා
මමමම
වටශන:

ලවරකටමකුණුම01මබැගින්
ලවරකටමකුණුම02මබැගින්

(තාවම12කමවවයලාමකායක්මවශාමඳතණක්මලවරකටමහිිෂමමුළුමකුණූමවංඛයාලමමහිිෂලනමඅර,මඊටමලඩාමඅඩුම
කායක්මවශාමකුණුමහිිෂමවන ව .)
උඳපාතමකුණුම15
1. අධයාඳනමසුදුසුකේමම
වි්ලම විදයාම ප්රතිඳාදනම වක ිෂන්ම වාාව ම ලියාඳදිංචිම වි්ල විදයායකින්/ම ආයනයකින්ම බාගත්ම
සුදුසුකේමවශාමඳතණක්මකුණුමබාමවදනුමැවේ
(බාමඇතිමඉශෂතමඅධයාඳනමසුදුසුකතමවශාමකුණුමහිිෂලනමඳපාදිම ක්මවශතිකයකටමඳතණක්මකුණූම
බාමවදනුමැවේ.)
ම2.1මඳ්චාත්මඋඳාධියමවශෝමඊටමඉශෂමසුදුසුකතක්
-මකුණුම15
2.2මඳ්චාත්මඋඳාධිමඩිප්වෝතාල
-මකුණුම12
2.3මමූලිකමඋඳාධිය
-මකුණුම09
2.4මඳාවල්මකෂතනාකරණයමපිළිබමඩිප්වෝතාල
-මකුණුම06
2. ඉංග්රීසිමාාාමනිපුණාලය
3.1මඉංග්රීසිමඩිප්වෝතාලක්මශදාරාමබාගත්මවශතිකයක්මවශෝමඊටමඉශෂමසුදුසුකතක්
(ඩිප්වෝතාලටමඅදාමකාසීතාලටමතාවම06ක්මවශෝමඊටමලැඩිමවියමයුතුයි)
3.2මඉංග්රීසිමවශතිකමඳත්රමඳාමතාාලක්මශදාරාමබාගත්මවශතිකයම(වශතිකමඳත්ර
ඳාමතාාලමඅදාමකාසීතාලටමතාවම03ක්මවශෝමඊටමලැඩිමවියමයුතුයි)

3. මමව රතුරුමශාමවන්නිව දනමාක්ණමදැනුත

උඳපාතමකුණුම05
-මකුණුම05
-කුණුම03

උඳපාතමකුණුම05

4.1මව රතුරුමාක්ණමඩිප්වෝතාලක්මශදාරාමබාගත්මවශතිකයක්මවශෝමඊටමඉශෂමසුදුසුකතක්
(ඩිප්වෝතාලටමඅදාමකාසීතාලටමතාවම06ක්මවශෝමඊටමලැඩිමවියමයුතුයි)
-මකුණුම05
4.2මව රතුරුමාක්ණමවශතිකමඳත්රමඳාමතාාලක්මශදාරාමබාගත්මවශතිකයම(වශතිකමඳත්ර
ඳාමතාාලමඅදාමකාසීතාලටමතාවම03ක්මවශෝමඊටමලැඩිමවියමයුතුයි)
-මකුණුම03
වටශන:
ඉශම3මවශම4මනිණ නායකයන්ටමඅදාෂමකුණුමබාමදීවේදී,
ක්ම ක්ම නිණ නායකයම යටවත්,ම බාම ඇතිම ඉශෂතම සුදුසුකතම වශාම කුණුම හිිෂලනම ඳපාදිම ක්ම
වශතිකයකටමඳතණක්මකුණූමබාමවදනුමැවේ.
අදාෂමවශතිකලමඳාමතාාමකායමවශන්මවන ව මනේ,ම තමකායමවනාථමකිරීතමවශාමඅයදුේකරුම
විසින්මඅදාෂමආයනවයන්මබාගත්මලිපියක්මවේමුඛමඳරීක්ණව මදීමඉදිපාඳත්මකෂමයුතුය.

4. වවයලාමඇගයීේ

උඳපාතමකුණුම05

අධයාඳනම වල්කේම මවශෝම වදඳාණ වේන්තුම ප්රධානියාම විසින්ම වඳ දුම 230ම බීම ප්රංවාම ශාම වදෝම දණ නම
ආකෘතියටමඅනුලමවිධිතත්මඳපාදිමනිකුත්මකරනමදමවවයලාමඇගයීේමවශා
-ම කකටමකුණුම1මබැගින්මඋඳපාතමවවයලාමඇගයීේම5මක්මවශා ම
වටශන:

(වදඳාණ වේන්තුම ප්රධානියාම යනු,ම ඳෂාත්ම අධයාඳනම වල්කේ,ම ඳෂාත්ම අධයාඳනම අධයක්,ම කාඳම අධයාඳනම
අධයක්,මවිාාගමවක තවාපාව්මජනරාල්මවශෝමඅධයාඳනමප්රකානමවක තවාපාව්මජනරාල්මය.)
උඳපාතමකුණුම05

7.මඅධයාඳනයටමඅදාෂමඳණ ව ණමවශමප්රකානම
(උඳපාතයමකුණුම5කටමයටත්ලමඳශමඳපාදිමකුණුමවදනුමැවේ)

7.1මඳණ ව ණම-ම( ක්මඳණ ව ණයකටමකුණුමම3මබැගින්)
(ඳ්චාත්ම උඳාධියටම /ම ඳ්චාත්ම උඳාධිම ඩිප්වෝතාලම වශාම ඉදිපාඳත්ම කරනම දම නිබන්ධනයටම අදාෂම
ඳණ ව ණ/මනිබන්ධනමවශාමකුණුමබාමවදනුමවන ැවේ)
7.2මප්රකානම-ම( ක්මප්රකාණයකටමකුණුමම2මබැගින්)
(වඳෂවඳ ත්මශාමඒමආශ්රිමරන්ථමවශාමකුණුමබාමවදනුමවන බනමඅර,මරන්ථමප්රකානම
තණ්ඩයමතඟින්මඅනුතතියමදමප්රකානමඳතණක්මකුණුමබාමදීවේදීමවෂකාමබනුමැවේ)

උඳපාතමකුණුම20

8. ඉදිපාඳත්මකිරීත

අධයාඳනම ක්වයත්රව ම නලම ප්රලණා,ම ලණ තානම අධයාඳනම ප්රතිඳත්තිම ශාම 21ම ලනම සියලවවයම අධයාඳනම
ක්වයත්රවයම හිම අියවයෝගාම යනම ක්වයත්රයන්ම පිළිබලම අලධානයම වය මුම කරිෂන්ම තාම ඉල්ලුේම කරනුම
බනම ක්ම ඳාවක්ම ගැනම ර්ණ ලම අධයයනයක්ම සිදුකරම තම ඳාවවල්ම අරමුණුම වාක්ාත්ම කිරීතටම
බාවඳ වර ත්තුමලනමවංලණ ධනමලැඩපිළිවලමඉදිපාඳත්මකිරීතටමදෘඩමපිටඳක්මඉදිපාඳත්මකෂමයුතුමඅර,ම
තමප්රාවයෝගිකමඅත්දැම්ේමදමඇසුරුකරමගනිිෂන්මවිනාඩිම 05කමලාචිකමඉදිපාඳත්මකිරීතක්මකෂම යුතුමය.මඒම
වශාමඳශමවශන්මකරුණුමයටවත්මකුණුමබාමවදනුමැවේ.
8.1මකායමකෂතනාකරණය
8.2මවන්නිව දනමකුවාලය
8.3මඅන්ණ ගයම-ම(ඳාවමශඳුනාගැනීත,මඅරමුණු,මවයෝජනා)
8.4මවතව්ථමඉදිපාඳත්මකිරීත

-මකුණුම05
-මකුණුම05
-මකුණුම05
-මකුණුම05

ම
9.
සිේධිමඅධයයනයම
උඳපාතමකුණුම10
(වේමුඛමඳරීක්ණමතණ්ඩයමවිසින්මඉදිපාඳත්මකරනුමබනමලාචිකමසිේධියක්මඇසුපාන්මප්ර්ණමවය මුම
කරනුමැවේ)

10. වේමුඛමඳරීක්ණව දීමදක්ලනුමබනමවතව්ථමකුවාලයමශාමවඳෞරුත්ල

උඳපාතමකුණුම05
මුළුමකුණුම 100

2"X 2½"

ජාතිකමඳාවල්මවිදුශල්ඳතිමනතුරුමවශාමඉල්ලුේමඳත්රයම-ම2020
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1. මුකුරුම වතඟම නතම (ඳැශැදිලිම හිිෂ/තයා/ිෂය/වතවනවියම ඉංග්රීසිම කැපිටල්ම අකුපාන්ම ලියන්න):ම
..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. මුකුරුමලලින්මශැඳින්වලනමනත/නේම:ම.......................................................................................
................................................................................................................................................
3. 3.1 උඳන්මදිනය:
3.2 ලයවම(අයදුේඳත්මාාරගන්නාමඅලවන්මදිනට):

අවු..............මතාවය................මදිනය...........
අවු..............මතාව.............මදින..............

3.3 ජාතිකමශැදුනුේඳත්මඅංකය:ම................................................
3.3මආගත:...............................................................................................................................
3.4 ව්ත්රී/පුරුමාාලය:..............................................................................................................
4. ලිපිනයම (ලිපිම ැඳැල්ම කෂම යුතුම ලිපිනයම X කුණින්ම දක්ලන්න.ම ඳැශැදිලිම ඉංග්රීසිම කැපිටල්ම අකුපාන්ම
ලියන්න)
4.1 රාජකාරීමලිපිනයම:ම..............................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.2 රාජකාරීමදුරකථනමඅංකය:..................................................................................................
4.3 විදුත්මැඳෑ:..................................................................................................................
4.4 ව්ථිරමලිපිනය:...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.5 වඳෞේගලිකමදුරකනමඅංකය:.............................................................................................
5. 5.1මශ්රීමංකාමඅධයාඳනමඳපාඳානමවවයලයටමඳත්මවමදිනය:…………………………
ම5.2මඅයත්මලනමවවයලකමවංඛයාලම(වාතානයම/මවිවය)ම:ම................................
5.2 දැනටමසිටිනමවරයණිය:ම........................
5.3 ශ්රීමංකාමඅධයාඳනමඳපාඳානමවවයලව මII වරයණියටමඋවව්මවමදිනය:…………….
6 6.1 දැනටමදරනමනතුර:ම..................................................................................................
6.2 තමනතුරටමඔබමඳත්මකරනමදමලිපිව මඅංකයමශාමදිනය
..........................................................................................................................................
6.3 ඉශම ඳත්වීතම අනුලම තම නතුවණ ම රාජකාරීම ාාරගත්ම දිනයම ශාම අයදුේඳත්ම කැලනම දිනටම තම
නතුවණ වවයලාකාය
..........................................................................................................................................

7 අධයාඳනමසුදුසුකේම(ඩිප්වෝතා/මඋඳාධි/ඳ්චාත්මඋඳාධිමඩිප්වෝතා/මඳ්චාත්මඋඳාධි)
උඳාධි/ඳ්චාත්මඋඳාධි
වඳනීමසිටිමතාධයය
ආයනය
වශතිකයමලංගුමලනමදිනය

8 ඉංග්රීසිමාාාමනිපුණාලම(වශතිකමඳත්රමඳාමතාා/මඩිප්වෝතා)
ඳාමතාාල
ආයනය

වශතිකයමලංගුමලනමදිනය

9 ව රතුරුමාක්ණමශාමවන්නිව දනමදැනුතම(වශතිකමඳත්රමඳාමතාා/මඩිප්වෝතා)
ඳාමතාාල
ආයනය
වශතිකයමලංගුමලනමදිනය

10 විදුශල්ඳතිමනතුරමවශාමඉල්ලුේමකරනුමබනමඳාවල්ම(තනාඳයමඅනුලමඅනුපිළිවලලින්මවශන්මකරන්න)
ප්රධාන

ඳාවවල්මනත

අංකය

ඳාවවල්මනත

අංකය

1
2
3
අතිවණ ක
1
2

තවිසින්මඉශමවශන්මකෂමව රතුරුමනිලැරදිමබලමවශතිකමකරිෂ.
................................
දිනය

මමමමම..............................................
අයදුේකරුවේමඅත්වන

11.මකාඳමඅධයාඳනමඅධයක්කවේමනිණ වේය
11.1-මනිධාපායාමශ්රීමං.අ.ඳ.වවයලයටමඳත්වීේමබාමඇතිමදිනමසිටමවේමදක්ලාමඅඩමලැවේප්මවහිම/ලැවේප්ම
රහිමනිලාඩුමබාමතිවේද?ම....................
බාමඇත්නේමඒමපිළිබලමවිව්ර
අදාෂමකායමඳපාච්වේදය
විව්රම(අඩමලැවේප්මවහිම/ලැවේප්මරහි)

11.2-ම නිධාපායාම ශ්රීම ං.අ.ඳ.වවයලයටම ඳත්වීේම බාම ඇතිම දිනම සිටම වේම දක්ලාම ඔහුටම විරුේධලම විනයම
පියලරමවගනමතිවේද?ම...................
විනයමපියලරමවගනමඇත්නේමඒමපිළිබමවිව්ර
අදාෂමකායමඳපාච්වේදය

විව්රම(විනයපියලර/මවිනයමනිවයෝග)

11.3ම රාජයම වවයලාම වක ිෂන්ම වාාලම වශෝම අධයාඳනම වවයලාම කිෂවේලම විසින්,ම ජාතිකම ඳාවල්ම විදුශල්ඳතිලරුම
වවමඳත්මකිරීතටමනුසුදුසුමබලටමදන්ලාමඇතිමනිධාරීයකුදම?ම......................ම
අයදුේකරුම විසින්ම ඉදිපාඳත්ම කරම ඇතිම ව රතුරුම නිලැරදිම බලත්,ම ජාතිකම ඳාවල්ම විදුශල්ඳතිම ව රතුරුම වශාම
කැවීේම නිව දනයටම අනුලම වාතානයම සුදුසුකේම යටවත්ම ලනම අලයාලන්ම වපුරාම ඇතිම බලත්,ම දැනටම වතතම
අයදුේකරුටම විරුේධලම කිසියේම විනයම ඳරීක්ණයක්ම වන ඳැලැත්වලන/ඳැලැත්වලනම බලත්,ම ර්ණ ලාවන්නම
අවුරුදුම 05ම කම වතුවේදායකම වවයලාම කායක්ම වහි/රහි,ම උවාවියකින්ම දඬුලේම බාම ඇතිම /ම වන තැතිම බලත්ම
වතයින්මවශතිකමකරිෂ.
................................
දිනය

මමමමම..............................................
අත්වන
(කාඳමඅධයාඳනමඅධයක්කවේමනිමමු්ාල)

12.මඳෂාත්මඅධයාඳනමවල්කේ/ඳෂාත්මඅධයාඳනමඅධයක්/වදඳාණ වේනතුමප්රධානියාවේමනිණ වේය
අයදුේකරුමවිසින්මඉදිපාඳත්මකරමඇතිමව රතුරුමනිලැරදිමබලටත්,මවතතමඅයදුේකරුටමවිරුේධලමකිසියේමවිනයම
ඳරීක්ණයක්ම ඳැලැත්වලන/ම වන ඳැලැත්වලනම බලටත්ම වශතිකම කරිෂ.ම වතතම නිධාපායා/නිධාපානියම
විදුශල්ඳතිම නතුරක්ම වශාම වෝරාගනුම ැබුලවශ ත්ම ඳෂාත්ම රාජයම වවයලවයන්/වවයලාම ව්ථානවයන්ම
අනුප්රාප්තිකවයකුමරහිලමනිදශව්මකිරීතටම කඟමවලිෂ/වන වලිෂ.

................................
දිනය

..............................................
අත්වන
මමමමමමමමමමම(ඳෂාත්මඅධයාඳනමවල්කේ*/අධයක්/වදඳාණ වේන්තුම
ප්රධානියාවේමනිමමු්ාල)

*ඳෂාත්මරාජයමවවයලව මනියුතුමනිධාපාන්මවශාමඳතණක්මඅදාෂමව .

