ශ්රී ා ප රජාපාප්ත්රි වජපජාලපදී ජානරජායේ අතිගරු ජානපධිපති මජත්රීපප
සිරියවේන ජැතිතුජපයේ වා ල්පයක් අනුල
“්රිවිධ හ ශදාවපල්ත විධ ශ්රපමි

ජපනල වම්පා ජාපති

වාලර්හන වඳශප යයොවප ගැනීජ”

ත්රිවිධ ධ ශදාදනලහි සවේලන කනය අවුරුදු 22 ක් වම්පූර්ණ වීම මත සශෝ එකම නියක රැඳි සිටිය ශැකි උඳරිම සවේලන
කනය ඉක්මවීම මත විධ ශ්රනම ්හිනන ත්රිවිධ ධ ශදාදන නිධනරීහි වශ සවසු නියහිසේ සවේලය රනජ්ය සවේලසය
පුරප්ඳනඩු වශන සකොහිත්රනත් ස වශ තනලකනක ක ඳදනම මත නැලත බන ්ැනීමට රජ්ය තීරණය කර ඇත.
සමම නිධනරීහි අතරිහි වැකිය යුතු ප්රමනණයක් ඉාජිය්තරු, මලවය, මිනුම්, යශව, පරිපූර , අතුරු මලවය
යවේලප, පර්මි , ාපක්ණි ශප ක්රීඩප ආදි විධ විධ ධ ලෘත් සතීය සමහිම තනක්ණික නිපුණතනලක හි ශන විධ සේ
ප්රනගුණ්ණයයකිහි සශි  ලයව අවුරුදු 42 – 45 ලයව් සීමනසේ ඳසුසේ.
සම් වශන ඉශත වශහි ක්සේත්රයහිසේ ප්රවීණතන ව ත අයදුම්කරුලහි ඳශත වශහි අයදුම්ඳත වම්පූර්ණ කර
අයදුම්ඳත බශනන කලරසේ ලම්ඳව ඉශ සකසෂලසර “විධ ශ්රපමි රිවිධ රු කියායප - නිහපරී/ යවසු නි” සව
වශහි කර 2016.08.01 දිනට සශෝ ඊට සඳර ඳශත ක පිනයට සයොදා කරහින.
අහයක්,
විධ ශ්රපමි රිවිධ රු සුාවපහන අාය,
ආරක් රපජාය අජපායපාය,
අා 15/5, බපවක් ජපලා, ය ොෂඹ 03
යලබ් අඩවිධ ය ජගි්තඳ යම් වඳශප ඉල්ලුම්
යලබ් ලිපිනය
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ආවර් අයදුම්පත්රය
1. දාකුරු වමඟ නම
වම්පූර්ණ නම

:
:

2. ක පිනය

:

3. ශැඳුනුම්ඳත් ස අංකය

:

4. උඳහි දිනය

:

5. 2016 අස්ෝව්තු 01 දිනට ලයව

:

6. ව්ත්රී / පුරු භනලය

:

7.

Y

Y

අවු

Y

M

8. ආවහිනතම සඳොක ව් ව්ථනනය

:

9. දුරකථන අංකය
ව්ථනලර
ජ්ං්ම

:
:

10. විධ දුත් ස තැඳ 

:

M

D

මනව

රපයීය ය යල් ම්
ය ොට්ඨපය

ග්රපජයවේලප ලවජ

11. ඔබ අයත් ස සවේලය
:
(ආදන සකොටුල තුෂ √ වෂකුණ සයොදහින)

යුීහ ශදාවපල
නපවිධ  ශදාවපල
ගුල්ත ශදාවපල

12. විධ ශ්රනම යන විධ ට දැර තනතුරු ප්රසේද
:
(ආදන සකොටුල තුෂ √ වෂකුණ සයොදහින)

නිෂහපරී
යවසු නිෂ

13. අ. සවේලන අංකය
ආ. නිය/තනතුර

Y

:
:

14. බන ඇති අධයනඳන ශන ලෘත් සතීය සුදුසුකම:
අහයපපන ශප ල්තීය ය සුදුසු ම්
විධ ය ක්යේත්රය
අයපොව (වප.යපෂ)
I
අයපොව (උ.යපෂ)
Ii
උපපධි
Iii
ප්චපතී උපපධි
Iv
ල්තීය ය
V
(අදනෂ සකොටුල තුෂ √ වකුණ සයොදන විධ ය ක්සේත්රය වශහි කරහින)

දිව්්රික් ය

D

15. සුදුසුකම් බන ඇති ක්සේත්රය:
(අදන ක්සේත්ර අතරිහි අසප්ක්ෂිත ක්සේත්රය සශෝ ක්සේත්ර ඉදිරිසයහි √ වශහි කරහින)

ක්යේත්රය
i
Ii
iii

අහයපපන අාය
ාපක්ණි වශ ඉාජිය්තරු අාය
විධ දුලි / ඉයක්යරොනි වශ පරිගි

iv
V
Vi
vii
Viii
Ix
x
xi

ඉඳියාරීම් අාය
යශෝටල් වශ වාචපර
නඩතීතු අාය
නි්පපවන අාය
්ෂි පර්මි අාය
යවෞඛ්ය අාය
ආයාන ටයුතු
යලනතී

ල්තීය ය අාය

විධ යේඥාපලය

අාය

ර්ජප්තාය

16. විධ සේඥතනලය තශවුරු කිරීම වශන සවේලන ඳපුරුද්ද :
ආයානය

ානතුර

පය
සිට

වක්ලප

17. සලනත් ස සුදුසුකම් ශන දක්තන
අනු අා ය

සුදුසු ජ

ාශවුරු ශැයා යල්ඛ්ි
(වශති පත්ර)

ඉශා වඳශ්ත යාොරතුරු ජපයේ වැනීජ අනුල වාය ශප නිලැරදි බල යජින්ත ර ප

දිනය:-..............

.............................................
අත් සවන

ඉංජිසහිරු කරුණනසවේන සශට්ටිආරච්චි
සේකම්
ආරක්ක අමනතයනංය
අංක15/5, බනදක් මනලත, සකොෂඹ 03

ර සිිමමි.

