ආදර්ශ අයදුම්පත්රය - නීති නිලධාරී
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තත් ෙවඳ අමාත්යංශය
වාණිජ ෙදපාර්ත්ෙම්න්තුව

(කාර්යාලීය ප්රයයජනයය දහාා මණි)
1.0 යමෞද්ගලික ය ාරතුරු :
1.1. මුල අකුරු දණග යණ (ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් ) :- ……..…………………….................………….
1.2. දම්පුර්ණ යණ (ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් ) :- …………...................…………………………………
………….…………………………………………………………..…………..…………………..…

1.3. දම්පුර්ණ යණ (සිංායලන් /යහණයෙන්) :-…….………………….…………..………………..……
………….………………………………………………….…………..…………………..………….
1.4. දථිර ලිපියය (සිංායලන් /යහණයෙන්) :- ………….……...……………………….………......……
………….………………………………………………….…………..…………………..………….
1.5. දථිර ලිපියය (ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින්) :- ………….…..………………….................………….…
………….………………………………………………….…………..…………………..………….
1.6. දථී/ ප ුරු භාවය :- …………………

1.7. විවාාක/ පඅවිවාාක බව :- ………………...……….

1.8. නාතික ාැදුනුම්පමත් අංකය :1.9. උමන් දියය

:- වර් ය

ණාදය

දිය

1.10.දුරකථය අංකය

:- ..………………………….................……………..…………………………

1.11. විහුත් ලිපියය :- ..………………………….....………………………………………...………...
2.0. අධ්යාමය දුදුදුකම්ප :2.1 අ.යමා.ද.(දා/ පයමෙ) : වර් ය :- ……………..
වි ය

යරථිය

විභාග අංකය :- …………………
වි ය

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

1

යරථිය

2.2. අ.යමා.ද.(උ/ පයමෙ) : වර් ය:- ……………..
වි ය

විභාග අංකය :- …………………
යරථිය

1
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3
4
2.3. (i) උමාධිය ලහ දියය

:- …………………………………………………………...…

(ii) විශථවවිහයාලය / ආය යය :- …………………………………………………………...…
(iii) ලියාමදිංචි අංකය

:- …………………………………………………………...…

(iv) බාහිර / අභයන් ර

:- …………………………………………………………...…

(v) උමාධි

:- …………………………………………………………...…

(vi) වි යයන්

:- …………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………….
(vii) මන්තිය
ඉාෙ / මාෙ
(viii) උමාධිය වලංගු දියය

:- …………………………………………………………...…
:- …………………………………………………………...…
:- …………………………………………………………...…

(ix) විභාගයට යමනී සිටි භා ා ණාධ්යය :- ……………………………………………………..
3.0. වෘත්ීය දුදුදුකම්ප :-

4.0. යවයත් දුදුදුකම්ප:-
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5.0. ඔබ කවරහාක යාජ යම්පිසි ය ජහයාවක් දඳාා වරහකරු කර තියේහ? එයදථ යම්ප විදථ ර දඳාන් කරන්ය.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

6. ඥාීන් යයාවය යහයහයයකු පිළිබහ විදථ ර :යණ / දුරකථය අංකය

යතුර

ලිපියය

7. .0. අයදුම්පකරුයේ දාතිකය :යණණ අයදුම්පමයත් ණා විසින් දම්පුර්ණ කර ඇති ය ාරතුරු ණා හන්යා රමින් ද ය ාා නිවැරදි බව ප්රකාශ
කරමි.
………………

…………………………..

දියය

අයදුම්පකරුයේ අත්දය

8.0 අයදුම්පකරුයේ අත්දය දාතික ිරීණ :යණණ අයදුම්පම ඉදිරිමත් කරනු ලබය ..…………………………………………………….......… ණයා/ ප
මිය/ ප යණයවිය ණා යමෞද්ගලිකව හන්යා ාදුයය බවහ ඔහු/ ප ඇය ණා ඉදිරිපිටදී .............................. දිය ඔහුයේ / ප
ඇයයේ අත්දය ැබූ බවහ දාතික කරමි.
………………………………
අත්දය දාතික කරය නිලධ්ාරියායේ අත්දය
යණ

: …………………………………………………………………………………………

යතුර : …………………………………………………………..……...........………………...
ලිපියය : ………………………………………………………………………………………
දියය

: …………………………..

(අත්දය දාතික කරය නිලධ්ාරියා රනයේ විහයාලයක විදුාල්මතිවරයයකු දාණහාය විනිශථ යකාරවරයයකු
දිවුරුම්ප යකාණදාරිදථවරයයකු ප්රසිද්ධ් යයා ාරිදථවරයයකු ත්රිවිධ් ාමුහායේ අධිකාරී බලයලත් නිලධ්ාරයයකු යාජ
ෘතිය යාජ යනය ථඨ ණට්ටයම්ප රානය යදථවයේ දථිර යතුරක් හරය නිලධ්ාරියකු විය යුතුය.)
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9.0. (යණණ මරිච්යේහය අහාෙ වනුයේ අයදුම්පකරු රානය යදථවයේ නියුක් යම්ප මණි)
අණා යාංශ/ ප යහමාර් යම්පන්තු/ ප ආය ය ප්රධ්ානියායේ දාතිකය
යණණ අයදුම්පම ඉදිරිමත් කරනු ලබය අම අණා යාංශයේ/ ප යහමාර් යම්පන්තුයේ / ප ආය යයේ යදථවය කරනු ලබය
..…………………………………………………….......…
…………….……………………………………...

ණයා/ ප

මිය/ ප

යණයවිය

යතුයර් යදථවය කරනු ලබය අ ර ඔහුයේ / ප ඇයයේ

වැඩ ාා ාැසිරීණ දතුටුහායක බවත් ඔහුට/ පඇයට එයරහිව වියයානුකූල පියවරක් යගය යයාතියබය අ ර
ඉදිරියේදී එවැනි පියවරක් ගැනීණට ිසිදු ීරණයක් යගය යයාණැ . ඔහු / ප ඇය යණණ යතුර දහාා ය ජරා ගනු
ලැබුවයාාත් යණණ ආය යයේ යදථවයයන් නිහාදථ ිරීණට ාැි/ ප යයාාැි බව ප්රකාශ කරමි.
………………………………………………..
අණා යාංශ/ ප යහමාර් යම්පන්තු/ ප ආය ය ප්රධ්ානියායේ අත්දය
දියය

:- ………………………………….

යණ

:-…………………………………………………………...…………………………….

යතුර :- ………………………………………………………........…………………………..
අණා යාංශය / ප යහමාර් යම්පන්තුව / ප ආය යය :- ……………………………….…………………..
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