ආදර් අයදුම්ඳත්රය
කාර්යාලීය ප්ර ෝය ජනය වශා

ර/............................ විදයාෝව විදුශපතඳ ත තනර ර වශා අයදුම්ඳත්රය
01. මුකුරු වමඟ නම : ……………………………………………………………………………………… මයා/මිය/ෝමනවිය
02. මුකුරු ලලින් ශැඳින්ෝලන නම/නම් : …………………………………………………………………………………………
03. 3.1 උඳන්දිනය : අවු : …………….. මාවය …………………….. දිනය …………………………………..
3.2 ලයව ( 2019.01.23 දිනට ) අවු …………………… මාව ……………………. දින ………………...
3.3 ආගම : …………………………………………………………………………………………………………….
3.4 ව්ත්රී /රුරු වාලය : …………………………………………………………………………………………….
04. 4.1 රාජකාරී ලිපිනය : ……………………………………………………………………………………………..
4.2 රාජකාරී දුරකථන අංකය : ………………………………………………………………………………….
4.3 ව්ථිර ලිපිනය : ………………………………………………………………………………………………….
4.4 ෝඳෞද්ගලික දුරකථන අංකය : …………………………………………………………………………….
05. ජා තක ශැඳුනුම්ඳත් අංකය : ……………………………………………………………………………………………………….
06. ඔබ අයත්ලන ෝවේලය වශ අදා ඳන් තය / ෝරේණිය : ………………………………………………………………………
6.1 එයට ඳත්ව දිනය : …………………………………………………………………………………………………………….
07. එම ෝවේලයට ඳත්වීෝම් ව්ලවාලය : ……………………………………………………………………………………………….
08. 8.1 දැනට දරණ තනර ර ශා එම තනර රට ඳත් කරන ද ලිපිෝව අංකය ශා දිනය : …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8.2 ඉශත ඳත්වීමට අනුල එම තනර ෝර් රාජකාරී වාරගත් දිනය : …………………………………………………….
09. අධයාඳන සුදුසුකම්: ( උඳාධි/ඳ්චාත් උඳාධි සුදුසුකම්)
උඳාධි/ඳ්චාත් උඳාධි

ෝඳනීසිටි මාධය

ආයතනය

වශ තකය ලංගුලන දිනය

10. ලෘත්තීය සුදුසුකම්: ( ගුරු රුහුණුල/ශික්ණ විදයා ඩිප්ෝ මා/ඳ්චාත් උඳාධි ඩිප්ෝ මා)
ඳාඨමාාල

ෝඳනීසිටි මාධය

ආයතනය

වශ තකය ලංගුලන දිනය

11. ඉංග්රීසි වාාල පිළිබල බා ඇ ත සුදුසුකම් : ………………………………………………………………………………….
12. ඔබ කාර්යක්මතා කඩයිම් විවාගෝයන් වමත් වී ඇත්ද? ………………………………………………………………..
ලයව අවුරුදු 45 වම්පූර්ණ වීම නිවා නිදශව් වී  තෝේනම් ඒ බල වශන් කරන්න
13. විෝේ දක්තා/ලෘත්තීය ඳෂරුරුද්ද ( ෝද්ශීය ශා විෝද්ශීය ) ………………………………………………………………
14. ඔබ ෝමෝතක් දරා ඇ ත තනර රු පිළිබ ෝවේලා විව්තර :
තනර ර

ෝවේලය ක ව්ථානය

දින සිට

දින දක්ලා

වශකාර විදුශපතඳ ත
නිෝය ජය විදුශපතඳ ත
විදුශපතඳ ත

මවිසින් ඉශත වශන් කර ඇ ත ෝතොරර රු නිලැරදි බලද, ඳසුගිය ලවර ඳශ ඇර ත දී නියමිත ලැටුප්
ලර්ධක උඳයාෝගන ඇ ත බලද, කිසිඳු විනයානුකූ දඩුලමකට වාජනය වී ෝනොමැ ත බලද, වශ තක කරමි.

…………………………………………..
අයදුම්කරුෝේ අත්වන
දිනය : ……………………………………….
කාඳ අධයාඳන අධයක්ෝේ නිර්ෝද්ය :
අයදුම්කරු විසින් ඉදිරිඳත් කර ඇ ත ෝතොරර රු නිලැරදි බල ශා දැනට ෝමම අයදුම්කරුට විරුද්ධල කිසියම්
විනය ඳරීක්ණයක් ෝනොඳැලැත්ෝලන බලත්, උවාවියකින් දඩුලම් බා ෝනොමැ ත බලත්, මින් වශ තක කරමි.

……………………..……………………………..
කාඳ අධයාඳන අධයක්ෝේ අත්වන
ශා නි මුඳ්රාල
දිනය : ……………………………………….
ඳෂාත් අධයාඳන අධයක්ෝේ නිර්ෝද්ය :

……………………..……………………………..
ඳෂාත් අධයාඳන අධයක්ෝේ අත්වන
ශා නි මුඳ්රාල
දිනය : ……………………………………….

