ආදර්ශ අයදුම් පත්රය
........................................................... අමාත්ාාං/ ෙ /රඳාමේත්/තුවේ /් රී ාං ා ද්රාත්මකම

/වයල/ I

/රයණි/ .............................................................ත්නේ රු වශා ඉල්ලුත කිරීම

1. නිධාරියා වතබුවධ /ත්ොරේ රු
i.

වතපුමේණ නම
(ඉාංරීසියෙ/යුව. ...................................................................................................................
(උරා: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)

ii.

මුකුරු වමඟ නම ( ඉාංරීසියෙ/යුව .:....................................................................................
(උරා: GUNAWARDHANA, H. M. S. K.)

iii.

වතපුමේණ නම (සියොංශ/ුව.:...............................................................................................

iv.

උඳුව දිනය:..................................................................

v.

අයදුතඳත් භාර ගුවනා අලවුව දිනට ලයව: අවු........... මාව.................දින...................

vi.

ජාති

vii.

ව්ථීර ලිපිනය :.................................................................................................................

ශැඳුනුතඳත්මක අාං ය : ............................

........................................................................................................................................
viii.

දුර ථනය අාං ය :
ාමේයාය : ...........................
ජාංගම :..................................

2. ත්නේ ර පිළිබ /ත්ොරේ රු :
i.

ලමේථමාන /වයලා ව්ථානය ශා ලිපිනය :

ii.

රැනට අයත්මක /රයණිය ශා ම /රයණියට ඳත්මක  ද දිනය:

iii.

රැනට රරන ත්නේ ර:

iv.

ම ත්නේ රට ඳත්මක  ද දිනය:
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3. ක්/යත්රයට අරාෂ ුදදුුද ත:
3.1. අරාෂ ක්/යත්රය වශා රක්ලන ර ද්/ය රාය ත්මකලය
 ඳමේ/ ණ ශා ප්ර ාන
ඳමේ/ ණාත්මකම

ද්ව්ත්ර

අරාෂ ලමේය

ප්ර ාන

නිබුවධන
නලත්ා ෙ න/ලෝත්මකඳාරනයුව
පුලත්මකඳත්මක ලිපි
 ඳමේ/ ණ වාරාාංය වතමුඛ ඳරීක්ණ අලව්ථා/් දි ඉදිරිඳත්මක
4.

ෂයුේ ය.

අයදුත රු/ේ ප්ර ාය :
ඉශත් වශුව /ත්ොරේ රු මා රුවනා ත්රමිුව වත් ශා නිලැරදි බල /මයිුව වශති
දිනය : ...............................

රමි.

..........................................
අයදුත රු/ේ අත්මකවන

II / ොටව
( /රඳාමේත්/තුවේ  ප්රධානියා ද්සියෙුව වතූරමේණ

ෂයුේ  /්.

..................................................................................... අමාත්ාාං/
ද්රාත්මකම

ෙ /රඳාමේත්/තුවේ /් රී ාං ා

/වයල/ I / II /රයණි/ නිධාරී .............................................................................................

........................................................ මයා ෙ මියෙ /මනද්ය ද්සියෙුව ඉදිරිඳත්මක
/ත්ොරේ රු /ඳෞද්ගලි

ර ඇති අයදුතඳ/ත්හි වශුව

ලිපි/ගොනු/ලහි ඇති /ත්ොරේ රු අනුල නිලැරදිය ෙ ලැරදිය. ඔහුට ෙ ඇයට ද්රුද්ධල

ද්නය ක්රියාමාමේග කිසියෙලක් /නොමැති ෙ ඇති බලත්මක, ලැනි ක්රියාමාමේග ඉදිරි/  ග ගැමටමට අරශව්
ෙ ඇති බලත්මක, අයඳුතඳත්මක

ැලන දිනට ූරමේලාවුවන ලවර 05

ාරුණි ල රුවලා සියෙටිමි. ඔහු/ේ ෙ ඇය/ේ අයදුතඳත් නිරි/ද්
.........................................................
අමාත්ාාං /ල් ත/ේ ෙ /රඳාමේත්/තුවේ  ප්රධානියා/ේ අත්මකවන
නි මුද්රාල
දිනය
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ලැටුප් ලමේධ

ර /නොමැති

උඳයා/ගන ඇති ෙ නැති බලත්මක,

රමි ෙ /නො රමි.

