
ආදර් අයදුම්පත් රය 

ලයඹ ප්රාදේශීය ය වම්ප ස වරලර් අ අකාරාිදේශේ  

  ̎රෂමඅාරරණ  අ යක්ෂ ̎ ත්අතුර වඳශා බඳලා ගැනීම 

    
 

 

 

                                                                                                                                රාර්යාලීය ප්රදේශයෝජඅය වඳශා පමණි 

             
 

  01. මුකුරු වමග නම     :-     

(i). සිංශලන්    :- 

       (ii). ඉිංග රීසලයන්         :-  
 

  02.  මුකුරු ලලින් ශැඳින්ලලන නම (පැශැදිලි අකුලරන්)  

             (i). සිංශලන්   :- 

             (ii). ඉිංග රීසලයන්  :- 
 

  03. ලිපිනය ශා දුරකථන අිංකය  :- 

(i). කාර්යාලීය ලිපිනය :- 

             දුරකථන අිංකය     :-  

      (ii). ව්ථිර ලිපිනය   :- 

            දුරකථන අිංකය   :- 
 

  04. උපන් දිනය          :- ලර්ය : .............  මාවය  : ...................   දිනය   :  ..................... 

        ලයව    :- අවු  : ............... මාව  : ...............  දින   : ..................... 
  

  05. ජාතික ශැඳුනුම්පත් අිංකය  :- 
 

  06. ව්ත් ර/ීපුරුරු භාලය        :- 
 

  07. විලාශක/පුඅවිලාශක භාලය  :- 

  08. ලයඹ පෂාත් තු ව්ථීර පදිිංචි කාය :- අවු : ........................... 
   

   09. අධ්යාපන දුදුදුකම්     :- 

          (i). උපාධිලේ නම : -  ............................................................................................................................ 

 වි්ල විද්යාය   :- ................................................................................... 

 උපාධිය ලිංගු ලන දිනය     :- ................................................................................... 

 වාමාර්ථය     :- ................................................................................... 

  



 10. ලෘත්තීය දුදුදුකම් :- ................................................................................................................................. 

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

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

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

 

  11. ලලනත් දුදුදුකම්:-  .................................................................................................................................. 

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

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

 

  12. ඔබ ලකදිනක ලශෝ කලර ලශෝ ල ෝද්නාලක් වඳශා උවාවියකින් 

        ලරද්කරු කරනු ැබ තිලේ ද් ?  (√)  කුණ ලයොද්න්න.      

ඔව් :   නැත් :   

              

”ඔව්” නම් විව්ත්ර වඳශන් කරන්න. 
 

  13. අයදුම්කරුලේ වශතිකය   :- 
 

ලමම අයදුම්පලත්හි මා විසන් වපයා ඇති ලත්ොරතුරු වත්ය ශා ිවලැරදි බල ලමයින් වශතික කර සටිමි. ලමහි 

ඇතුෂත් ලත්ොරතුරු අවත්ය යැයි මා ලත්ෝරා ගැනීමට ලපර ඔප්රු වුලලශොත් අලප්ක්කභාලය අලිංගු ලන 

බලත් පත්වීම ැබීලමන් පදු ඔප්රු වුලලශොත් ලවේලලයන් පශ කරනු ැබීමට යටත් ලන බලත් මම ද්ිවමි. 
 

 

දිනය  :-             අයදුම්කරුලේ අත්වන. 
 

 

දේශදපාර්ත්දේශම්න්තු/ආයත්අ ප ර ාියයාදේශ  වශිකරය 
 

ලයඹ  පෂාත් ප්රාලීය ය වම්පත් විංලර්ධ්න අධිකායේලේ   ” කෂමනාකරණ  අධ්යක් ” ත්නතුර වඳශා ඉල්ලම් කර 

සටින ................................................................... අමාත්යාිංලේ/පුලද්පාර්ත්ලම්න්තුලව්/පුනයත්නලේ ලවේලය කරන 

......................................... මයා/පුමිය/පුලමලනවිය ද්ැනට........................... ත්නතුලර් ලවේලය කරන බල ද්, 

ඔහුලේ/පුඇයලේ ලැඩ ශා ශැසරීම වතුටුද්ායක බල ද් වශතික කරමි. ඔහු ලමම ත්නතුර වඳශා ලත්ෝරා ගත්ලශොත් 

ලවේලලයන් ිවද්ශව් කෂ ශැකිය./පුලනොශැකිය. 

 

 

 

 

ලද්පාර්ත්ලම්න්තුලව්/පුනයත්නලේ ප රධ්ාිවයාලේ අත්වන                                                                                            

 

දිනය :- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website - http://www.applications.lk 

Facebook - http://www.facebook.com/applications.lk 

Twitter - http://www.twitter.com/applicationslk 

 

 

 

http://www.applications.lk/
http://www.facebook.com/applications.lk
http://www.twitter.com/applicationslk

