
 
 

ආදර් අයදුම්පත 
 
 

          කාර්යාලීය ප්රයයජනනය ිණිසවි 
 

“අභ්යාසලාා උ ාපාධාරාන් ර කියායා ත යාමේ ම් ලසටසලාන  ” යන ේ බඳලා  ේ ාපාධාරාන් ර  ා 

ඩිප් ෝමාරාන් ර ඌල පළාේ සලාභ්ාලන අයේ සිං   ා  දමළ මාරය පාසලා්වල පලින  ුරු  
ුරු පුරප්පාඩු සලාඳ ා බඳලා  සනීම - 2022 

 

                      
01.  ව්ථීර ඳදිංචි දව්ත්රික්කය         :                              :   
    

       (ඔඵ අයත්ලන දව්ත්රික්කය “ඵදුල්” ද “යභොණරාග” ද යන්න ඳැශැදලිල වශන් කරන්න). 

 
02.  2.1  විබාගයට යඳනී සිටින බාා භාධයය  :                                               සිිංශ - 1, යදභෂ - 2, ඉිංග්රීසි - 3 
 
 

                      2.2  ඉල්ලුම් කරනු ඵන විය            :  
 

                
  

(විය පුරප්ඳාඩු යල්ඛනය අනුල ඔඵ අයදුම් කරන විය ශා විය යක්ත අිංකය වශන් කරන්න) 
 

       2.3   ඉල්ලුම් කරන ඳාව        : 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
(උඳයල්ඛන 01 හි වශන් අයුරින් ඔඵ අයදුම් කරන වියට අදාෂල පුරප්ඳාඩු ඳලතින ඳාවල් 03 ශා ඳාවට අදාෂ අනුක්රමිකක අිංකය, කාඳය ශා 
ඳාව යල් නභ භනාඳයේ අනුිණළියලලින් වශන් කෂ යුතුය.  යභභ අනුිණළියල කිසිදු අයුරකින් යලනව් කරනු යනොැයේ.) 

 
 
03. 3.1 වම්පූර්ණ නභ  :.................................................................................................................... 
  (ඉිංග්රීසි කැිණටල් අරෙයරන්) 
   ..................................................................................................................... 
  

 3.2 අගට යයයදන නභ මුලින්ද අයනරෙත් නම්ල මුරෙරු ඳසුලද යයොදා නභ : Rev/Mr/Mrs/Miss  
  :............................................................................................................................................................. 
  (ඉිංග්රීසි කැිණටල් අරෙයරන්) උදා :- HERATH A.M.N. 
 

 3.3 වම්පූර්ණ නභ :....................................................................................................................
  (සිිංශයන් / යදභයෂන්)  
   ..................................................................................................................... 
 

04. 4.1 ව්ථීර ලිිණනය :....................................................................................................................
  (ඉිංග්රීසි කැිණටල් අරෙයරන්) 
   ..................................................................................................................... 
 
 4.2 ව්ථීර ලිිණනය :....................................................................................................................
  (සිිංශයන් / යදභයෂන්) 
  
 4.3 නිංගභ දුරකථන අිංකය :       
  

          
05. නාතික ශැඳුනුම්ඳත් අිංකය : 
     
 
 
 

විය විය යක්ත අිංකය 
  

අනු අිංකය කාඳය පුරප්ඳාඩු ඳාව 
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06. 6.1 ලර්තභාන යවේලා ව්ථානය  :....................................................................................................................
  
 6.2 යවේලා ව්ථානයේ ලිිණනය (සිිංශයන්/යදභයෂන්) :....................................................................................... 

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

 
 6.3 දුරකථන අිංකය     : 
   
07. 7.1 ව්ත්රී/පුරු බාලය : ව්ත්රී - 1 / පුරු - 0 

 7.2 උඳන් දනය : අවුරුද්ද                                   භාවය                 දනය 

          7.3     2019.12.31  දනට ලයව     : අවුරුදු                    භාව     දන  

  

08.   8.1 දැනට දරණ තනතුර :....................................................................................................................

   8.2 තනතුර අයත් යවේලා ගණය  :.................................................................................................................... 

   8.3 එභ තනතුරට ඳත්ව දනය   :................................................................................................................... 

   8.4 එභ තනතුරට ඳත්ව ලිිණයේ අිංකය ශා දනය :............................................................................................. 

      
09. අධයාඳන සුදුසුකම් :- 

9.1 අ.යඳො.ව. (වා/යඳෂ) විබාගය :         
 

 ලර්ය  :......................                               විබාග අිංකය :...................... 

වියය වාභර්ථය  වියය වාභර්ථය 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

 
9.2 අ.යඳො.ව. (උ/යඳෂ) විබාගය : 

 

9.3 ඵායගන ඇති උඳාධිය ිණළිඵ විව්තර : 

උඳාධිය  ඵාගත් ආයතනය ලිංගු දනය ශදාරා ඇති වියයන් උඳාධිය ඵා ඇති 
භාධය 

 
 
 

 
 

   

   
   

10. යගලා ඇති විබාග ගාව්තුල රු. :....................................................................................................................

 විබාග ගාව්තු  යගව දුඳත් අිංකය :.................................................................................................................... 

 දුඳත ඵාගත් ප්රායද්ය ය යල්කම් කාර්යාය :................................................................................................... 

 
 

          

 
 

ලර්ය  :......................                                                 විබාග අිංකය  :......................   

වියය වාභර්ථය 

1   

2   

3   

4   
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11. අයදුම්කරුයේ වශතිකය : 

 
 ....................................................................................ලන භා විසින් යභභ අයදුම්ඳයත් වශන් කර ඇති 

යතොරතුරු භා යේ දැනීයම් ශා වි්ලාවයේ ශැටියට වතය ශා ිවලැරද ඵල වශතික කරමික.  භා විසින් වඳයා ඇති යතොරතුරු 

වාලදය යැි යවොයා ගනු ැුවලයශොත් භා විසින් ඉල්ලුම් කර ඇති ඉශත තනතුරට ඳත් කිරීභ වශා ව භායේ හිමිකකභ 

යනොවකා ශරිනු ැබීභට ද භට විරුද්ධල විනයානුකූල කටයුතු කරනු ැබීභට ද ශැකි ඵල  දිවමික.  තලද, තරග විබාගය 

ඳැලැත්වීභ ශා ප්රතිප ිවරෙත් කිරීභ වම්ඵන්ධයයන් ඌල ඳෂාත් රානය යවේලා යකොමිකන් වබාල විසින් ඳනලනු ඵන නීතිරීති 

ලට වශ ප්රතිප ිවරෙත් කිරීභ වම්ඵන්ධයයන් ගනු ඵන ීරරණලට  භභ යටත් ලන ඵල ද ප්රකා කරමික.   

 

  

දනය :.............................................         ................................................. 

                                 අයදුම්කරුයේ අත්වන 

12.  අයදුම්කු ේ අේසලා  සලා ිනක යාන්ම : 

   

යභභ අයදුම්ඳත ඉදරිඳත් කරනු ඵන යභභ කාර්යායේ  ..................................................................... 

තනතුයර් යවේලය කරන .................................................................................................................... 

භශතා/භශත්මිකය/යභනවිය භා යඳෞද්ගලිකල දන්නා ශඳුනන ඵලත්, ඔහු/ඇය ........................................ ලන දන භා 

ඉදරිිණටදී ඔහුයේ/ඇයයේ අත්වන තැබූ ඵලද යභින් වශතික කරමික. 

(අනලය ලනන කඳා ශරින්න) 

 

දනය :.........................................                        .....................................................................

                අත්වන වශතික කරන ිවධාරියායේ අත්වන 

                                (ිව මුද්රාල තඵන්න) 

 

වශතික කරන අයයේ වම්පූර්ණ නභ:.................................................................................................................... 

තනතුර       :.................................................................................................................... 

ලිිණනය      :....................................................................................................................

      :....................................................................................................................  

(ිව මුද්රායලන් වනාථ කරන්න) 

(ආයතන ප්රධාිවයා විසින් ඵය ඳලරනු ැඵ ඇති භා්ඩලලික ිවධාරියයරෙ විසින් අත්වන වශතික කෂ යුතුය). 

 
13. ආයත  ප්රරාියයා ේ සලා ිනකය 

 

යභභ අයදුම්ඳත ඉදරිඳත් කරනු ඵන .............................................................................................  

භශතා/භශත්මිකය/යභනවිය .................................................දන සිට ......................................................... තනතුයර් යභභ 

ආයතනයේ/යදඳාර්තයම්න්තුයේ/අභාතයාිංයේ යවේලය කරන ඵලද, ඔහුයේ/ඇයයේ ලැල ඳැමිකණීභ, ශැසිරීභ වතුටුදායක 

ඵලද, ඔහුට/ඇයට විරුද්ධල විනයානුරෙල කටයුතු කර යනොභැති ඵලත්, කටයුතු කිරීභට අදශව් කර යනොභැති ඵලත්, ඉශත 

වශන් යතොරතුරු ිවලැරද ඵලත් වශතික කරන අතර, ඳත්වීභක් වශා ඔහු/ඇය යතජරා ගනු ැුවලයශොත් ඔහු/ඇය දැනට 

දරණ තනතු රින් ිවදශව් කෂ ශැකි ඵලත් ිවර්යද් කරමික.  

(අනලය ලනන කඳා ශරින්න) 

 

 

 දනය  :.....................................    ........................................................................ 

                        ආයතන ප්රධාිවයායේ අත්වන 

                                  (ිව මුද්රාල තඵන්න)  

 

 

 

මුදල් යගව දුඳත යභභ යකොටුල තුෂ යනොගැයලන යවේ අලන්න 
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14.  දපාර්ත ම් රතු ප්රරාියයා ේ සලා ිනකය 

 

යභභ අයදුම්ඳත ඉදරිඳත් කරනු ඵන .............................................................................................  

භශතා/භශත්මිකය/යභනවිය .................................................දන සිට ......................................................... තනතුයර් යභභ 

ආයතනයේ/යදඳාර්තයම්න්තුයේ/අභාතයිංයේ යවේලය කරන ඵලද, ඔහුයේ/ඇයයේ ලැල ඳැමිකණීභ, ශැසිරීභ වතුටුදායක 

ඵලද, ඔහුට/ඇයට විරුද්ධල විනයානුරෙල කටයුතු කර යනොභැති ඵලත්, කටයුතු කිරීභට අදශව් කර යනොභැති ඵලත්, ඉශත 

වශන් යතොරතුරු ිවලැරද ඵලත් වශතික කරන අතර, ඳත්වීභක් වශා ඔහු/ඇය යතජරා ගනු ැුවලයශොත් ඔහු/ඇය දැනට 

දරණ තනතු රින් ිවදශව් කෂ ශැකි ඵලත් ිවර්යද් කරමික.  

(අනලය ලනන කඳා ශරින්න) 

 

  

 දනය  :.....................................    ........................................................................ 

                        යදඳාර්තයම්න්තු ප්රධාිවයායේ අත්වන 

                                  (ිව මුද්රාල තඵන්න) 

  

යදඳාර්තයම්න්තු ප්රධාිවයායේ වම්පූර්ණ නභ :.................................................................................................................. 

තනතුර                  :.................................................................................................................. 

ලිිණනය                  :.................................................................................................................. 

(ිව මුද්රායලන් වනාථ කරන්න)   

 

 

15. අමාතයාිං  ්වකම් ේ ියර් ේය 

  

ඉශත යතොරතුරු වශන් .................................................................................................................................... 

භශතා/ භශත්මිකය/යභනවිය ...................................... දන සිට ......................................................................................... 

තනතුරක් ැඵ ...................................................................................................... ආයතනයේ /යදඳාර්තයම්න්තුයේ 

/අභාතයාිංයේ යවේලය කරන ඵලද ,ඔහු /ඇය ගුරු ඳත්වීභක් වශා යතජරාගනු ැුවලයශොත් දැනට දරණ තනතුයරන් 

ිවදශව් කිරීභට ශැකි/යනොශැකි ඵලද, වශතික කරමික. 

(අනලය ලනන කඳා ශරින්න) 

      

දනය: .......................................        ........................................................... 

 අභාතයාිං යල්කම්යේ අත්වන ශා ිව මුද්රාල 

 

නභ  :....................................................................................................................   

තනතුර  :.................................................................................................................... 

ලිිණනය  :....................................................................................................................  

(ිව මුද්රායලන් වනාථ කරන්න) 

 

 


