ආදර් අයදුම්පත

බව්නාහිර පෂාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්තදම්න්තුදේ ප්රාථමික ක ිල්පීය ය දනනලනස දවාලා යේද
කම්කරු තනතුරු පුරප්පාඩු වඳශා බඳලා යැනීම
01. 1. මුකුරු වමග නම : ..............................................................................................................
11. මුකුරු ලලින් ශැඳින්වලන නම් : ...........................................................................................
...............................................................................................................................
02. 1. ව්ථිර ලිපිනය : .......................................................................................................................
11. රාජකාරී ලිපිනය, ...................................................................................................................
111. දුරකථන අංකය : වඳෞද්ගලික ..................................

රාජකාරී ....................................

03. 1. ව්ථිර ඳදංචි දව්ත්රික්කයකය : ..................................................
11. අයදුම්ඳත් භාරගන්නා අලවාන දනය ලන 2019.08.27 දනට බව්නාහිර ඳෂාවත් ව්ථිර ඳදංචිය
අවු :....................
මාව :.............
දන :.............
04. 1. උඳන් දනය : ..................................................................
11. 2019.08.27 දනට ලයව : අවු:............
මාව:...........
දන:...........
(වම්මුඛ ඳරීක්කයණවේදී උප්ඳැන්න වශතිකවේ මුල් පිටඳත ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.)
111. ජා.ශැ.අංකය : .....................................................
IV. ව්ත්රී ප රුරු භාලය: ..............................................
05. අධයාඳන දුදුදුකම් :
(වම්මුඛ ඳරීක්කයණවේදී වශතිකල මුල් පිටඳත් ඉදරිඳත් කෂ යුතුය)
5.1 අ.වඳො.ව (වා.වඳෂ) විභාගය
ලර්ය :- ...............................
විභාග අංකය :- .......................................
වියය

බා ඇති වාමාර්ථමිය

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
........................................................................................ ලන මා විසින් වමම අයදුම්ඳවතහි වශන් කර

ඇති වතොරතුරු මාවේ දැනීවම් ශා වි්ලාවවේ ශැටියට වතය ශා ිවලැරද බල වශතික කරි.. වමහි මා
විසින් වඳයන ද වතොරතුරු අවතය බල වශ වාලදය බල වශලි වුලවශොත් සවව වාලදය බල වශි  ූයවේ
වත රා ගැනීමට වඳර නම් වමම තනතුර වශා මා නුදුදුව්වවකු ලන බලත්, වත රා ගැනීවමන් ඳදු වශි 
වුලවශොත් කිසිදු ලන්දයක්කය වනොමැතිල මා වවලවයන් ඳශ කිරීමට යටත් ලන බලත් දිවි.. තලද ලුශගත
වම්මුඛ ඳරීක්කයණවේ නීති රීතිලට මම යටත් ලන බල ද ප්රකා කරි..
.......................
දනය

................................................
අයදුම්කරුවේ අත්වන

06. දැනටමත් රාජය ප ඳෂාත් රාජය වවලවේ ිවයුතු අය වශා වදඳාර්තවම්න්තු ප්රධාිවයාවේ වශතිකය

.............................................................................................................. මයා පි.ය ප වමය වමම
වදඳාර්තවම්න්තුවේ.......................................................... ලවයන්.........................දන සිට වවලය
කරන බලත්, පූර්ලාවන්න ලවර 05 තුෂ අලලාද කිරීමක්කය ශැර වලනත් විනයානුකූ දඬුලමක්කය බා
වනොමැති බලත්, වවලා කාය තු සියළුම ලැටුප් ලර්ධක උඳයාවගන ඇති ප නැති බලත්, පූර්ලාවන්න
ලවර 02 තුෂ ලැටුප් රහිත ිවලාඩු බා ඇති ප නැති බලත් අයදුම්ඳවත් වශන් කර ඇති වතොරතුරු
ිවධාරියාවේ වඳෞද්ගලික ලිපි වගොනුල අනුල ඳරීක්කයා කර බැලූ බලත්, ඒලා ිවලැරද බලත් වශතික
කරි..

......................................................
දනය :- ............................

වදඳාර්තවම්න්තු ප්රධාිවයාවේ අත්වන
(ිව මුද්රාල තබන්න)

