(කාර්යයාලීය ප්ර.යයජනයය ඳහාා)
ආදර්ශ ඉල්ලුම් පත්ර ය
ශ්රීශ ලංකා බ ලං්ධනාගබරබද ලංපාරබතමේප්ධනවපේ, ලංබුද්ධි ලංහබ ලංඅදක්ෂණ ලංඒ
පේ ලං්ධනාගබරබද ලංනියබම  ලං(පිරිමි) ලංේගවදට ලංත්රිවිා ලං
හමුාබපේ ලංනීේයබනුකූලවකව ලංව ද ලං12  ලංප ව
ේ පයධන ලංරසු ලංඉවත් ලංවූ ලංනිකාබරීධන ලං්ඳවබ ලංරැනීම

01. (අ) මුලකුරු අගට යයොදා මුලකුරු ඳමඟ යම : ..................................................................................................
(ඉංග්රී)සි ක කිටලටල් අකුය ්) උදා : (GUNAWARDHANA , M. G. B. S. K .)
(ආ) ඳම්පූර්ණ යම (ඉංග්රී)සි ක කිටලටල් අකුය ්) :................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(ඇ) ඳම්පූර්ණ යම (සි කංායල්/යදමයේ) : ...........................................................................................
...................................................................................................................................................................
02. (අ) ඳ්ථී
ලිටලයය (සි කංායල්/යදමයේ) : .....................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ආ) ඳ්ථී ලිටලයය (ඉංග්රී)සි ක කිටලටල් අකුය ්) (ප්ර.යශශ පත්ර  යමම ලිටලයයට වනු  ලිය ) : ...........................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
03. ඳ්ත්රී./පුරුෂ භානය :
ඳ්ත්රී. - 1, පුරුෂ - 0 (අදාෙ අංකය යකොටුන තුෙ ලිය්ය)
04. නාතික ාිඳුු ම්පත් අංකය:
05. දු කථය අංකය : නංගම
ඳ්ථාන
06. විනාාක / අවිනාාක බන : ..................................
07. උප් දියය :
නර්ෂය:

මාඳය:

දියය:

08. ඉල්ලුම් පත්ර  භා ග්යා අනඳාය දියට නයඳ (2021.02.05) :
අවුරුදු :

මාඳ:

දිය:

09. පු නිසි කභානය (ප ම්ප ායන් ද / ලියාපදිංචි කිරීයම්ද යය නග) :- ..........................................................
10. ශාරීරික මිු ම් :
උඳ
: අඩි
පපුන

: _______

: අඟල් : _______

අඟල් :______

11. යුධ/ගුන්/යාවික ාමුදා යඳේනය ටලළිබහ විඳ්ත ය. (යඳේනය ඳයාථ කිරීම ඳහාා ඔබ අනඳ් න ට යඳේනය
කෙ ඳ්ථායය මගි් ලබා ගත් ලිටලයක ඳාතික ක ය ලද ඡායා ටලටපතක් අයදුම්පත ඳමග අමුණා තිබීම අනිනර්යමය
අත , මුල් ටලටපත් ඔබ ඳතුන තබා ගත යුතු ය.)
(අ) අදාෙ යඳේනය : (යුධ/ගුන්/යාවික ) : ....................................................................
(ආ) අදාෙ තයතු /තයතුරු : ...............................................................
(ඇ) වම තයතු ට බිඳුණු දියය : .............................................
(ඈ) යඳේනයය් ඉනත් වූ දියය : ...............................................
(ඉ) යඳේනයය් ඉනත් විමට යාේතුන : .........................................
(ඊ) ත්රිෙවිධ ාමුදා යඳේනා කාලය : ................................................
12. අධයාපය දුදුදුකම් :
අ.යපො.ඳ.(ඳා.යපෙ)

අ.යපො.ඳ.(ඳා.යපෙ)

(i) විභාගයේ නර්ෂය :- ..........................
(ii) විභාග අංකය :- .............................
(iii) විභාග ප්ර.තිඵල :විෂයය

යේේණිය

අ.යපො.ඳ.(උ.යපෙ)

(i) විභාගයේ නර්ෂය :- ..........................
(ii) විභාග අංකය :..........................
(iii) විභාග ප්ර.තිඵල :විෂයය

යේේණිය

..

(i) විභාගයේ නර්ෂය :- ..........................
(ii) විභාග අංකය :- ............................
(iii) විභාග ප්ර.තිඵල :විෂයය

යේේණිය

13. යනයත් දුදුදුකම් : ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
14. කිසි කයම් න දක් ඳම්බ්ධයය් ඔබ උඳාවියේ න දකරු වී ඇත්යම් ඒ ාා ඳම්බ්ධ සි කයලුම විඳ්ත :.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

15. අයදුම්කරුයේ ඳාතිකය :
යමහි ඳහා් ක ඇති යතො තුරු මායේ දිනීයම් ාා විශ්නාඳය පරිදි ඳතය ාා නිනි දි බනත්, යමම අයදුම්පත්
කිහවීයම් නියශදයයේ ඳහා් යකෝයේසි ක අු න මා ු දුදුඳ්ඳකු බන කුමය යාජ අනඳ්ථානකදී අයාන ණය වුනයාොත්
යමම තයතු ට පත් ක ු  ලිබීමට යාජ යමම තයතු දිරීමට ු දුදුදු නය බන මා දනිමි.

දියය : ..........................

..................................................
අයදුම්කරුයේ අත්ඳය

16. අත්ඳය ඳාතික කිරීම :
යමම අයදුම්පත ඉදිරිපත් ක ු  ලබය............................................... මයා යපෞේගලිකන ාඳුයය බනත්, ඔහු මා
ඉදිරිටලට දී ........................ දිය ඔහුයේ අත්ඳය තිබූ බනත්, යමොහු අනඳ් න ට මායේ කහවුයර්/ය ජියම්්තුයශ
................................................................ නශයය් යඳේනය ක ................................................. දිය නීතයු කූලන
ඉනත්න ඇති බනත් යමයි් ඳාතික ක මි.
.
යම :- .....................................
තයතු :- ................................
ලිටලයය :- ................................
දියය :- ....................................
(නිල මුද්රායන් ඳාතික ක ්ය)

......................................................
අත්ඳය ඳාතික ක ය නිලධාරියායේ අත්ඳය
(ය ජියම්්තු ප්ර.ධාය / කදවුරු භා නිලධාරී )

