ශ්රී ලංකා ව ලංසවතු ව ලංද්යවඥ ස ලංවතයසව  ලං1 ලංවරයණියේව  ලංලධකරවන්වේ ලංවතයසව ලංපළපුරුද් ලංහව ලංකුතකතවසය ලංමත
1 ලංවරයණියේව  ලංපුරප්පවඩු ලංපිරවීම ලංතඳහව ලංඅයදුම් ලංපත්රය.
I ලංසන ලංව ොටත ලං- ලධකරවනයව ලංද්සි්ම ලංතම්පූර්ණ ලං ළ ලංයු වය.
1. නිලධාරියාගේ සම්පූර්ණ නම (සිංහගලන්) :- .......................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. නිලධාරියාගේ අගට ගයගෙන නම මුලින්ෙ අගනකුත් නම්වල මුලකුරු පසුවෙ ගයොො නම (ඉිංග්රීස
කැපිටල් අකුගෙන්) :- ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. නිලධාරියාගේ සම්පූර්ණ නම (ඉිංග්රීස කැපිටල් අකුගෙන්) :- ................................................................
.........................................................................................................................................................
4. ස්ත්රී/ ප රුරුභ වාවය
:- ස්ත්රී
රුරුභ

5. උපන් දිනය

6. ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය

:- වර්භය

මාසය

දිනය

:-

7. ෙැනට නියුක්ත ගසේවා ස්ථානය :- ........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
8. (i) ස්ථිෙ ලිපිනය ඉිංග්රීස කැපිටල් අකුගෙන් (ලිපිය නවනු ල්න්ගන් ගමම ලිපිනයටය) :- ......................
.........................................................................................................................................................
(ii) දුෙකතන අිංකය

:-

9. (i) ශ්රී ලිංකා වාස් ව ද්ෙයාඥ ස ගසේවග 1 වන ගරේණියටයට පත්  ද දිනය -: ....................................................
(ii) ශ්රී ලිංකා වාස් ව ද්ෙයාඥ ස ගසේවග
කාලය :වර්භ

මාස

1 ගරේණියටයට පත්  ද දින සට අයදුම්පත් කැීමේගම් දිනට ගසේවා
දින

10. අධයාපන හා ව්ත්ය ය සුදුසකම් :අනු අරයවපන ලංදුදුදු ම
අා:
1. ආචාර්ය උපාධිය
2.

ෙර්ශනපති උපාධිය

3.

ද්ෙයාපති උපාධිය

4.

ගවනත්

දුදුදු ම් ලංතම්පූර්ණ ලං ළ ලං
සර්ෂය

ආයතනය

11. ගසේවා පළරුරුද්ෙ
(i) ලකුණු පරිපාටිගයහි 2.2.1 යටගත් ක්ගභේත්රයට අොලව ඉදිරිපත් කෙන ලෙ ්රකාශන :..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(ii) ලකුණු පරිපාටිගයහි 2.2.2 යටගත් වාස් ව ද්ෙයාවට අොලව ගද්ය/ය/ ප ද්ගද්ය/ය පිගතගත් ආයතනයක
ෙෙන ලෙ තන වරු :............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
12. (i) ශ්රී ලිංකා වාස් ව ද්ෙයාඥ ස ගසේවග
නිවා හ ල්ා තිගේෙ?
අනු
අා:

1 ගරේණියටයට පත්  ද දින සට වැප් ර ෙහිත නිවා හ ගහ අව වැප් ර

වරණය

වකය
දින ලංසිට

දින ලංක්සව

(ii) අයදුම්පත් කැීමේගම් අවසන් දිනට පූර්වාසන්න වසෙ 05 ක සයළුම වැප් ර වර්ධක උපයාගගන
තිගේෙ?
ඔව්

නැත

13. (i) ඉකුත් අවුරුදු 05  වළ ද්නය ෙඬුවමකට ලක් මේ තිගේෙ? ....................................................................
(ii) ගනොනිමි ද්නය කරුණු පවය ෙ? ....................................................................................................
14. ඉල්ලුම් කෙනු ල්න තන වරු (්රමුතතා අනුපිගතගවල අනුව අිංක 1 හා 2 ගලස සටහන් කෙන්න)
(i)

ගජයභ්ව වාස් ව ද්ෙයාඥ ස

(ii)

අධයක්භ (වාස් ව ද්ෙයා)

15. ඉහත සීහන් ගතොෙ වරු නිෙවෙය හා ද්ශ්වාස ගලස මා සපයා තති ්ැව් ්රකාශ ගකොට සහතික කෙමි.

.....................................................
දිනය

..........................................................
නිලධාරියාගේ අත්සන

II ලංසන ලංව ොටත ලං- ලංවපවර්තවම්් ව ලංප්රරවලධයවවේ ලංලධර්වද්යය ලංහව ලංතහික ය
අොල ගනොවන ගකොටස් කපා හරින්න.
(i) ගමම අයදුම්කරු සම්්න්ධගයන් ද්නය ක්රියා මාර්ග ගගන ගහ ගැනීමට අෙහස් කෙ ගනොමැති ්ව,
(ගගන තත්නම් වෙෙ කළ දිනය: ෙඬුවම් ආදී ද්නය ක්රියා මාර්ග පිගත්ී ද්ස්තෙ ෙක්වන්න)
(ii) ගමම අයදුම්කරු 1 ගරේණියටයට උසස් මේගමන් පසුව වැප් ර ෙහිත ගහ අව වැප් ර නිවා හ ල්ා ගගන
තත/ ප නැත. (තත්නම් කාල වකවානු පහත වගුගව් ෙක්වන්න)
වකය
සිට

අඩ ලංසැටුප්/ ලංසැටුප් ලංරහිත ලං
ලධසවඩු

වරණය

ක්සව

(iii) උසස් කිරීගම් දිනට පූර්වාසන්නතම වසෙ පහ (05)  වළ සයලු වැප් ර වර්ධක උපයා ස වප්ොයක
ගසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කෙ තත/ ප නැත.
(iv) ඒ අනුව, ඔහු/ ප තය ගමම සම්මුත පරීක්භණයට ගපනී සටීමට අවශය ූලලික සුදුසුකම් සරුො තති/ ප
නැති ්ැද්න් අයදුම්පත නිර්ගද්ශ කෙමි/ ප ගනොකෙමි.

.....................................................
දිනය

..........................................................
ගෙපාර්තගම්න් ව ්රධානියාගේ අත්සන

