
 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය් ේස යේ   තාක්ෂණ ේස යේ   සත්ය සංයර්ධන උපේේශක  තනතුරු සඳහා බඳයා ගැනීම    - 2017 

          ය භාෙ අංකය  

          
01.       නිේ දනේ  අංක 1 අනුය  ඉේලුම්කරන තනතුරු නාමය  
 

 
 
02. භාණා මාධේය 

(අදාල ේකොු ය තුළ ල ව  ේයොදන්න.) 

 
03. අ.  මුල වරු සම  නම  - 

 ආ.  සම්පූර්  නම (යකංහේලන්/ේදමේළන්) 
 ඇ.  සම්පූර්  නම (ඉංග්රීපයක කැපිටේ අ වරින්)  
 

ඈ. ජ්යාතික හැදුනුම්පත් අංකය    

 

04. 1.ස්ථිර ඛිපිනය (යකංහල/ේදමේළන්)  -       

11.ස්ථිර ඛිපිනය  (ඉංග්රීපයක කැපිටේ අ වරින් )- 

     111. ස්ථිර පදිංචි දිස්ත්රිී්ෂකය -  (අදාළ ේකොු ය තුළ  ල ව  ේයොදන්න) 

   ේකොළඔ    ෙම්පහ     කු තර  

 1V.අයදුම්පත් භාර ෙන්නා අයසාන දිනය යන .................. දිනට අදාළ දිස්ත්රිී්ෂකේ  ස්ථිර පදංචිය - 

 යර්ණ-  මාස-  දින- 

 V.දුරකථන අංකය -  

05.    1. උපන් දිනය -  යර්ණය -  මාසය -   දිනය - 

  11. අයදුම්පත් භාර ෙන්නා අයසාන දිනය යන .............. දිනට යයස - 

 යර්ණය -  මාසය -   දිනය - 
06.  ස්ත්රීස/පුරුණ භායය -(අදාළ ේකොු ය තුල ල ව  ේයොදන්න) 
 ස්ත්රීස  -  පුරුණ -  

 

07. අධේාපන සුදුසුකම් - (අයදුම්පත් කැඳවීේම් නිේ දනේ  06 අනුය ඉේලුම් කරන තනතුරට අදාල සුදුසුකම් දැ්ෂය ය  
 තුතු අතර සතේ පිටපත් ඇමිණිය තුතුය.) 

 
7.1.  නිේ දනය අනුය අ.ේපො.ස. (සා/ේපළ) සුදුසුකම්   

   

  ය ණයය සාමාර්ථය   ය ණයය සාමාර්ථය 
1     5     
2     6     
3     7     
4     8     

 

යකංහල    

ේදමළ     

 

          
 

 



ලදුපත  ේමම  ේකොු ය  තුළ  ේනොෙැලේයන  ේස   අලයන්න 

 

 

 

 

 

7.2 .නිේ දනය අනුය අ.ේපො.ස. (උ/ේපළ) සුදුසුකම්   

  ය ණයය සාමාර්ථය   ය ණයය සාමාර්ථය 
1     3     
2     4     
 

  7.3 තා්ෂණණික  සුදුසුකම්  

ආයතනය  හදාරා ඇති පාඨමාලාය කාල සීමාය සාමාර්ථය  සහතිකපත් අංකය හා 
යලංගු දිනය 

     

 

08. ය භාෙ ොස්තු ේෙවූ ලදුපත් අංකය -       දිනය-  

       ලදුපත් ලබා ෙත් ප්ර්ාේේය ය ේේකම් කාර්යාලය - 
 

 
09. ..................................................................................  යන මා ය යකන් ේමම අයදුම්පේත් සඳහන් කර ඇති ේතොරතුරු 
මාේේ දැනීේම් හා ය ශ්යාසේ  හැියයට සතේ හා නියරදි බය සහතික කරමි. මා ය යකන් සපයා ඇති ේතොරතුරු සායධේ යැයි ේසොයා ෙනු ලැබුයේහොත් මා 

ය යකන් ඉේලුම් කර ඇති තනතුරට පත් කිරීම සඳහා වූ මාේේ හිමිකම ේනොසලකා හරිනු ලැ ඇමටද මට ය රුේධය ය නයානුකූලය කටතුතු කරනු 

ලැ ඇමටද හැකි බය මම ේහොඳාකාරය දනිමි.තයද ය භාෙය පැයැත්වීම සම්බන්ධේයන් පනයනු ලබය නීති රීත යලට මම යටත් යන බයද ප්ර්කාශ කරමි. 
තයද ය භාෙය පැයැත්වීම සම්බන්ධේයන්  පනයනු ලබන නීතිරීති යලට මම යටත් යන බය ද ප්ර්කාශ කරමි. 

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

දිනය - අයදුම්කරුේේ අත්සන  

අයදුේකරුේේ අත්සන සහතික කිරීම  

(අනයශ් යනන කපා හරින්න) 

ේමම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන  --------------------------------------------  මයා/මිය/ේමනය ය මා ේපෞේෙඛිකය හඳුනන බයත්,ඔහු /ඇය ----------------

දින මා ඉදිරිපිට දී ඔහු/ඇයේේ අත්සන තැබූ බයත්, සහතික කරමි. 

සහතික කරන අයේේ නම - -------------------------------   අත්සන - -------------------------------------  

තනතුර හා නිලමුද්රාය        ----------------------------------  

ේමම සහතිකය රජ්යේ  ය දුහලක ය දුහේපතියරය ව , සමාදාන ය නිශ්චයකාරයරේය ව දිවුරුම් ේකොමසාරිස් යරය ව නීතීඥේය ව , ප්ර්යකේධ 

ේනොතාරිස්යරේය ව ,ත්රිීය ධ හමුදාේ  අධිකාරී බලය ලත් නිලධාරියරේය ව ේපොඛිස් ේස යේ  ෙැසට් කළ තනතුර්ෂ දර  නිලධාරිේය ව,රු 240360/- 

යැඩි යාර්ෂික යැු ප්ෂ ලබන රාජ්යේ /පළාත් රාජ්යේ ේස යේ  නිලධාරිය ව ය යකන් සහතික කරනු ලැබ තිියය තුතුයි.) 

රජ්යේ  ේහෝ පළාත් රාජ්යේ ේස යේ  දැනට ේස යේ  නිතුතු අයදුම්කරුයන් සඳහා ේදපාර්තේම්න්තු ප්ර්ධානියාේේ සහතිකය 
 (අනයශේ යචන කපා හරින්න) 
..........................................................මයා/මිය/ේමනය  දැනට -------------------------------------------  අමාතතේංශේ  

/ේදපාර්තේම්න්තුේ  ආයතනේ  -------------------------------  යශේයන් ස්ථිර ය ේාම යැු ප් සහිත තනතුරක ේස යේ  ේයදී යකියන බයත්, ඔහු /ඇයට 
ය රුේධය ය නයානුකූලය කටතුතු කර ේනොමැති බයත්, ය නයානුකූලය කටතුතු කිරීමට අදහස් කර ේනොමැති බයත්, ඉහත සඳහන් ේතොරතුරු නියැරදි 
බයත් සහතික කරන අතර ේමම ය භාෙේ  ප්ර්තිලල අනුය පත්වීම්ෂ සඳහා ඇය/ඔහු ේතොරාෙනු ලැබුයේහොත් ඔහු/ඇය   දැනට දරන තනතුරින් නිදහස් 
කළ හැකි බයත් නිර්ේේශ බයත්  කරමි. 
      ........................................................ 
   දිනය - -----------------                                               ේදපාර්තේම්න්තු අත්සන (නිලමුද්රාය තබන්න) 



 


