තිරසර සංවර්ධන වනජීවි හා ප්රාදේශීය ස සංවර්ධන අමාත්ාංශස
ජාතික උීිද උදාන දේශදරාර්ත්දේශ්තුව
ප්රාථමික ක ල්පිය ස දේශනාවන දේශසාවා යේදේශ (PL-1) ත්නුරුවලට
බඳවා යැනීම සඳහා අසදු්රත්රස
 ඔබ විසින් අයදුම්කරන තනතුර ඉදිරියයන් (√)
ලකුණ ද ඉදිරියයන් ඇති හිස් යකොටුයේ
අදේශේක්ෂිත් දේශසාවා සාථමිානස ද සඳහන් කරන්න.

(කොර්යොලීය ප්රයයජනනය සඳහො)

 තනතුරු එකකට වැඩි ගණනක් සඳහො ඉල්ලුම්
කරන්යන් නම් යවනම අයදුම්පතක් ඉදිරිපත්
කළ යුතුයේ.
ත්නුර

අදේශේක්ෂිත් දේශසාවා සාථමිානස

උදයොන කම්කරු
ආරක්ෂක නියොමක
01.

1.1

සම්ුර්ණ නම (ඉංග්රිසි කැපිටල්ල අකුරින්).................................................
.............................................................................................................

(උදො :- HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA
GUNAWARDHANA)
1.2

අගට යයයදන නම මුලින්ද අයනකුත් නම්වල මුලකුරු පසුවද යයොදො නම
(ඉංග්රිසි කැපිටල්ල අකුරින්)
.....................................................................................................

(උදො :- GUNAWARDHANA .H. S. K.)
1.3

සම්ුර්ණ නම (සිංහයලන් / යදමයළන්)
.....................................................................................................
.....................................................................................................

02.

2.1

ස්ිර ලිපිනය (ඉංග්රිසි කැපිටල්ල අකුරින්)
.....................................................................................................
.....................................................................................................

2.2

ස්ිර ලිපිනය (සිංහයලන් / යදමයළන්)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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2.3

ලිපි එවිය යුතු ලිපිනය (ඉංග්රිසි කැපිටල්ල අකුරින්)
.....................................................................................................
.....................................................................................................

03.

3.1

ස්ි / ුරුෂ වොවය
ුරුෂ -

0

ස්ි

1

-

:-

(අදොළ අංකය යකොටුව තුළ ලියන්න.)

04.

3.2

නොතික හැදුනුම්පත් අංකය

3.3

දුරකථන අංකය

3.4

විවොහක / අවිවොහක බව

4.1

උපන් දිනය

:-

වර්ෂය
4.2

මොසය

06.

මොසය

දිනය

5.1

දිස්ික්කයප පදිංව ව සින්න්යන් කවදො සිට ද :- ..........................................

5.2

උප දිසොපති / ප්රොයිය ය යල්ලකම් යකොඨාසොසය :- ......................................

5.3

ග්රොම නිලරොරි යකොඨාසොසය :- ..............................................................

අරයොපන සුදුසුකම්.
6.1
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දිනය

2017.10.19000 දිනට වයස
වර්ෂය

05.

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

අ.යපො.ස. (සො.යපළ) විවොගය පිළිබඳ විස්තර (පළමුවර)
i.)

විවොගයප වර්ෂය හො මොසය

:- ......................................

ii.)

විවොග අංකය

:- ......................................

iii.)

ප්රතිලල

විෂයය

6.2

යර්ණිය විෂයය

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

යර්ණිය

අ.යපො.ස. (සො.යපළ) විවොගය පිළිබඳ විස්තර
i.)

විවොගයප වර්ෂය හො මොසය

:- ......................................

ii.)

විවොග අංකය

:- ......................................

iii.)

ප්රතිලල

(යදවන වොර සමත් අයදුම්කරුවන් පමණක් යමම ආකෘතිය අනුව එම ප්රතිලල සඳහන්
කරන්න.)
විෂයය

07.

යර්ණිය විෂයය

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

යර්ණිය

යවනත් අරයොපන සුදුසුකම් / වෘත්ීය සුදුසුකම් / පළුරුිද
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................
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08.

ඔබ කවරදොක යහජ කවර යහජ ය ජදනොවක් සඳහො උසොවියකින් වරදකරු කරනු ලැබ
තියේද?
(අදොල යකොටුයේ (√) ලකුණ යයොදන්න.) ඔේ නම් විස්තර සඳහන් කරන්න.
ඔේ

නැත

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
09.

අයදුම්කරුයේ සහතිකය :(අ)

යමම ඉල්ලුම් පත්රයප මො විසින් සකසො ඇති යතොරතුරු මො දන්නො තරිනන් සතය
හො නිවැරදි බව යගෞරවයයන් ප්රකො කර සින්ින. යමහි යම් යකොටස් සම්ුර්ණ
යනොකිරියමන් සහ / යහජ වැරදි යලස සම්ුර්ණ කිරීයමන් සිදුවිය හැකි අලොවය
විඳ දරො ගැනීමට එකඟ යවින. තව ද යමහි සියුම යකොටස් නිවැරදිව සම්ුර්ණ
කර ඇති බවද ප්රකො කරින.

(ආ)

මො විසින් කරන ලද යමම ප්රකො ය අසතය යැි  ඔ්ු ුවවයහොත් පත් කරන
ලැබීමට යපර නුසුදුස්සකු වන බව සහ පත්ීම ලැබීයමන් පසු යස්වයයන්
පහ කරනු ලැබීමට යටත් වන බවද ප්රකො කරින.

(ඇ)

යමහි සඳහන් කිසිදු යතොරතුරක් පසුව යවනස් යනොකරින.

දිනය :- ...........................................

..................................................
අයදුම්කරුයේ අත්සන

10.

අයදුම්කරුයේ අත්සන සහතික කිරීම.
යමම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ........................................................මයො / ිනය
යමයනවිය මො යපෞිගලිකව දන්වො හඳුනන බව ද

ඔහු / ඇය මො ඉදිරිපිටදී

..................................... දින ඔහුයේ / ඇයයේ අත්සන තැබු බව සහතික කරින.

දිනය :- ...........................................

..................................................
අත්සන සහතික කරන
නිලරොරියොයේ අත්සන

4

11.

සහතික කරන නිලරොරියොයේ සම්ුර්ණ නම :- .........................................................
i.)

තනතුර

:- .........................................................

ii.)

ලිපිනය

:- ..........................................................
..........................................................
(නිල මුද්රයවන් සනොථ කරන්න.)

12.

රොනය යස්වයප සින්න අයදුම්කරුවන් සඳහො පමණි .
යදපොර්තයම්න්තු ප්රරොනියොයේ සහතිකය
යමම

ඉල්ලුම්කරු

/මහත්ිනය/යමනවිය

වන

........................................................................මහතො

දැනට

යමම

අමොතයොං යප

/

යදපොර්තයම්න්තුයේ

.................................................... ව යයන් ස්ිර / තොවකොලික නිලරොරියයක්
/ ඇයට යමම පත්ීයම් රොනකොරිය ඉටු කිරීමට හැකියොව ඇති / යනොමැති
යහයකින් යමම තනතුර සඳහො ඔහු / ඇය යතොරොගනු

බව ද සඳහන් කරින. යම්

ලැබුවයහොත් යමම

යදපොර්තයම්න්තුයේ දැනට දරන තනතුයරන් නිදහස් කිරීමට

බව ද ඔහු

අමොතයොං යප

හැකියොව ඇති/නැති බව ද සඳහන්

කරින.

.............................................................
ආයතන ප්රරොනියොයේ අත්සන් නිලමුද්රව
දිනය

:- ...........................................

නම

:- ...........................................

තනතුර

:- ...........................................

අමොතයොං ය / යදපොර්තයම්න්තුව

:- ...........................................
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