උතුරු පළාත් රාජ්ය සේවසේ පුරප්පාඩු පවතින තාක්ෂණික නිලධාරි
(සිවිල්) සේවක සංඛ්යාව යටසත් සකාන්ත්රාත් පදනම මත තාක්ෂණික
නිලධාරි අභ්යාසලාභී තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අයඳුම්පරය -2018
01. අයඳුම්කරුසේ සම්ූර්ණ නම:
සිංහසලන්ත්

: ............................................................................................මහතා/ මහත්ිය/ සමනවිය

ඉංග්රීසිසයන්ත් (කැපිටල් අකුරු වලින්ත්) : ........................................................................................................
02. තැපැල් ලිපිනය : ..................................................................................................................................................
03. හැඳුණුම්පත් අංකය:

:

04. දුරකතන අංකය

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

05. ේී පුරුෂ භ්ාවය (අදාළ සකාටුසේ x ලකුණ සයාදන්ත්න)

ේී

06. අයඳුම්කරු/ සදමාපියන්ත් උතුරු පළාසත් උපන්ත්සන්ත්ද?
( අදාළ සකාටුසේ x ලකුණ සයාදන්ත්න)
07. අයඳුම්කරු ේීර පදංචි දේික්කය
පදංචි කාලසීමාව

ඔේ

පුරුෂ
නැත

: ………………………………………………...

: ..............................සිට ............................. දක්වා

08. උපන්ත් දනය

: ………………………………………………...

09. 2018.03.22 අයඳුම්පත් භ්ාර ගන්ත්නා අවසන්ත් දනට වයස : අවුරුදු.......... මාස.......... දන............
10. අධයාපන සුදුසුකම්
10.1 අ.සපා.ස. (සා/සපළ) විභ්ාගය
වර්ෂය: .............................
විෂය
01.
02.
03.
04.
05.

විභ්ාග අංකය : ..................................................
සාමාර්ථය විෂය
06.
07.
08.
09.
10.

සාමාර්ථය

10.2 අ.සපා.ස. (උ/සපළ) විභ්ාගය
වර්ෂය: .............................
විෂය
01.
02.
03.
04.

විභ්ාග අංකය : ..................................................
සාමාර්ථය

10.3

වෘත්ීය සුදුසුකම්
(උතුරු පළාත් සභ්ාසේ සවබ්අඩවිසයහි පළ කර ඇති දැන්ත්ීසමහි 4.2 සේදයට
අනුව)



ඔබ වෘත්ීය සුදුසුකම් සම්ූර්ණසයන්ත්ම ලබා සගන ඇත්නම්
ලබාසගන ඇති සහතිකය : ……………………………………………………………..
සහතිකය වලංගු වන දනය : …………………………………………………………..
වෘත්ීය සුදුසුකම් නිකුත් කරන ලද ආයතනය :…………………………………



ඔබ වෘත්ීය සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අවසන්ත් විභ්ාගයට සපනී සිට ප්රතිඵල
බලාසපාසරාත්තුසවන්ත් සිටින්ත්සන්ත් නම්
අවසන්ත් විභ්ාගයට සපනී සිටි වර්ෂය : ………………………………………………..
සම්ූර්ණ කිරීමට බලා සපාසරත්තු වන වෘත්ීය සහතිකය :……………………….
වෘත්ීය සුදුසුකම් ලබා ගන්ත්නා ලද ආයතනය :………………….……………………



ඔබ වෘත්ීය සුදුසුකම් ලබා ගැනීම පිණිස අර්ධ කාලීනව (සති අන්ත්ත) අධයාපනය
හදාරන අසයක් නම්
සම්ූර්ණ කිරීමට බලා සපාසරත්තු වන වෘත්ීය සහතිකය :………..……………..….
වෘත්ීය සුදුසුකම් ලබා ගන්ත්නා ලද ආයතනය:…………………….…………………..

11. අයඳුම්කරුසේ සහතිකය
අ) සමම අයඳුම්පරසේ මා විසින්ත් ඉදරිපත් කරන ලද සතාරතුරු මා දන්ත්නා පරිද මාසේ
දැනුමට අනුව සතය හා නිවැරද බව සමමගින්ත් ප්රකාශ කරි. යි කිසි සකාටසක්
සම්ූර්ණ කර සනාමැති ීම සහෝ වැරද සතාරතුරු ඇතුලත් කිරීම සේතුසවන්ත් සිදු වන
පාඩුව මා විසින්ත් දරා ගැනීමට එකඟ සවි. තවද මා විසින්ත් ඉදරිපත් කරන ලද සියළු
සතාරතුරු නිවැරදව සම්ූර්ණ කරන බව මා ප්රකාශ කරි.
ආ) මා විසින්ත් ඉදරිපත් කරන ලද සතාරතුරු අසතය බව පත්ීම් ලැබීමට සපර සහළි
වුවසහාත් සුදුසුකම් අසහෝසි වන අතර පත්ීසමන්ත් පසු සේවසයන්ත් පහ කරන බව ද මා
සහාඳින්ත් දනිි.
ඇ) සමම පත්ීම් සම්බන්ත්ධව සියළු සකාන්ත්සේසි කියවා බලා දැනගත්සති.

…………………….
දනය

……………………………..
අයඳුම්කරුසේ අත්සන

