ආදර්ශ අයදුම්පත්රරය
(කාර්යාලීය ප්රභයයජනයය ිණිසයි)

ඌව පළාත් සභා රාජ්යණ ේසවේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම - 2016

A.

ඔබ අයදුම්කරය තයතුර හා යරේිිසය

:

B.

ය්ථීර පදිංචි දය්ත්රි ක්කය

:

C.

විභාගයට යපනී සිටිය භාෂා මාධ්යයය

:

01.

1.1

සිිංහල - 1
යෙමළ - 2
ඉිංග්රීනසි - 3

මුලකුරු අගට යයොො මුලකුරු යමග යම:Mr/Mrs/Miss .......................................................................................
(ඉිංග්රීනසි කිිණට අ අකුයර්)
උො :- PERERA A.B.C. (Mr/Mrs/Miss යමහිද යය වචය අතරි් අොළ යයොවය වචය කපා හරි්ය)

02.

03.

04.

1.2

යම්පූර්ණ යම
:............................................................................................................................
(ඉිංග්රි සි කිිණට අ අකුයර්)

1.3

යම්පූර්ණ යම
(සිිංහයල්/යෙමයළ්)

2.1

ය්ථීර ලිිණයය
:............................................................................................................................
(ඉිංග්රීනසි කිිණට අ අකුයර්)
.............................................................................................................................

2.2

ය්ථීර ලිිණයය
(සිිංහයල්/යෙමයළ්)

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

2.3

දුරකථය අිංකය

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

3.1

ය්ත්රී./පුරුෂ භාවය

: ය්ත්රි  - 1 පුරුෂ - 0

3.2

උප් දයය

: අවුරුද්ෙ

3.3

2017.01.16 දයට වයය

: අවුරුදු

3.4

නාතික හිඳුනුම්පත් අිංකය

:

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

මායය
මාය

දයය

දය

4.1 දය්ත්රි ක්කයප පදිංචිව සිටි්ය් කවො සිටෙ?

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

4.2 පදිංචි ප්රභායද්ය ය ය අකම් යකෝඨාශය

:

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

4.3 පදිංචි ග්රාම ලධලධ්යාරි යකොටඨාශය

:

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

2
05.

අධ්යයාපය දුදුදුකම් :5.1

අ.යපො.ය. (යා/යපළ) විභාගය :
පළමු වර
වර්ෂය :............. විභාග අිංකය :...................
විෂයය

යෙවයවර
වර්ෂය :............. විභාග අිංකය :................

යාමාර්ථය

1
2
3
4
5
6
7
8

විෂයය

යාමාර්ථය

1
2
3
4
5
6
7
8

5.1

අ.යපො.ය. (උ/යපළ) විභාගය :
1. වර්ෂය

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

2. විභාග අිංකය :.......................................

විෂයය

යාමාර්ථය

1
2
3
4
5.2

වෘත්තීය දුදුදුකම් ිණළිබඳ විය්තර :
පාඨමාලායේ යම

6.

ලබාගත් ආයතයය

යහතිකය
වලිංගු දයය

හොර ඇති විෂයය්

යවයත් දුදුදුකම් : ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

7.

විභාග ගාය්තු යගවු ලදුපත් අිංකය :................................
ලදුපත ලබාගත් ප්රභායද්ය ය ය අකම් කාර්යාලය :.........................................................
මුෙ අ යගවූ ලදුපත යමම යකොටුව තුල යයොගිලයවය යයේි අලව්ය

8.

අයදුම්කරුයේ යහතිකය :
................................................................වය මා විසි් යමම අයදුම්පයත් යඳහ් කර ඇති යතොරතුරු මායේ ෙිනීයම්
හා විශ්වායයප හිටියට යතය හා ලධවිරද බව යහතික කරමි. මා විසි් යපයා ඇති යතොරතුරු යාවෙය යිි යයොයා ගනු
ලිබුවයහොත් මා විසි් ඉ අලුම්කර ඇති ඉහත තයතුරට පත් කිරිම යඳහා වූ මායේ හිමිකම යයොයලකා හරිනු ලිබීමට ෙ
මට විරුද්ධ්යව වියයානුකූල කටයුතු කරනු ලිබීමටෙ හිකි බව ෙ ෙලධමි. තවෙ, විභාගය පිවිත්වීම යම්බ්ධ්යයය්
පයවනු ලබය නීතිරීතිවලට මම යටත් වය බව ෙ ප්රභකාශ කරමි.
දයය :.............................................

................................................................
අයදුම්කරුයේ අත්යය
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අයදුම්කරුේේ අත්සන සහතික කිරීම
යමම අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරය ........................................................................................................
ලිිණයයප පදිංචි ........................................................................................... මයා /මිය / යමයවිය මා යපෞද්ගලිකව
හඳුයය බවත්, ඔහු /ඇය ........................................ දය මා ඉදරිිණටදී ඔහුයේ /ඇයයේ අත්යය තිබූ බවත් යහතික
කරමි.
දයය :.........................................

.....................................................................
අත්යය යහතික කරය ලධලධ්යාරියායේ අත්යය
(ලධල මුද්රාාව තබ්ය)

යහතික කරය අයයේ යම්පූර්ණ යම :.....................................................................
තයතුර

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

ලිිණයය

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

රජ්යේ ේහෝ පළාත් රාජ්යණ ේසවේ දැන ේසවේ ියයතු අයදුම්කරුව්  සඳහා ේදපාර්තේම්් තු ්ර.ධාාියයාේේ
සහතිකය
...................................................................මයා/මිය/යමයවියෙියට ........................................................
........................................... අමාතයාිංශයප /යෙපාර්තයම්්තුයේ /ආයතයයප ..................................... දය සිට
................................................................... වශයය් ය්ථීර විරාම විටු ස යහිත තයතුරක යයේිවයප යයදී සිටිය
බවත්, ඔහු /ඇයට විරුද්ධ්යව වියයානුකුලව කටයුතු කර යයොමිති බවත්, කටයුතු කිරීමට අෙහය් කර යයොමිති බවත්,
ඉහත යඳහ් යතොරතුරු ලධවිරද බවත් යහතික කරය අතර, පත්වීමක් යඳහා ඔහු/ඇය යතජරා ගනු ලිබුවයහොත්
ඔහු/ඇය ෙියට ෙරණ තයතුරි් ලධෙහය් කළ හිකි බවත් ලධර්යද්ශ කරමි.
දයය

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

........................................................................
යෙපාර්තයම්්තු ප්රභධ්යාලධයයේ අත්යය
(ලධල මුද්රාාව තබ්ය)

යෙපාර්තයම්්තු ප්රභධ්යාලධයායේ යම්පූර්ණ යම :................................................................
තයතුර
:..................................................................
ලිිණයය
:.................................................................
..................................................................

