ඇමුණුම අංක 01

ඳෂාත් ුධයාඳන ගදඳාණ තගපූ ලවගේ
ප්රගයෝනන වදශා (උදා:WP/01/150)

ුඟ අ 1.5 X 2
(ඳාව්ගඳෝට්
ප්රභානග)

සුභග ශියත්වල - අයදුම්පත්රය
ඳෂාත:-

කාඳය:-

ඳාව:-...........................................................................................
පුලත්වපත්ව දැන්වීමම් වඳශන් උපමදව් අනුල ඉල්ලුම් කරන කාණ්ඩයට අදාෂල නිලැරදි ල අයදුම්පත්රය
වම්පූර්ණ කරන්න. කාණ්ඩ කිහිපයකින් ඉල්ලුම් කරන්මන් නම් එක් එක් කාණ්ඩය යටමත්ව මලන් මලන්
ලමයන් ඉල්ලුම් කෂ යුතු ය. මමහිදී එක් එක් කාණ්ඩය යටමත්ව අදාෂ සුදුසුකම් වනාත කිරීම වඳශා
වශතික කෂ පිටපත්ව අමුණා එවිය යුතු ය.
කාණ්ඩ අංක 01

1.

2.

ඉල්ලුම් කරන කාණ්ඩ :-

කාණ්ඩ ුංක 02
කාණ්ඩ ුංක 03

ශියා/ශියාල පිළිබඳ විව්තර :2.1
ශියාග /ශියාලග වපූර්ණ න නභ :........................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2

මුකුරු වභඟ නභ :(ඉංග්රීසි ක කිටල් අ ුකුන් ල යනය ලන.

2.3

ගඳෞද්ගයනක යනටලනය:(ඉංග්රීසි ක කිටල් අ ුකුන් ල යනය ලන.

2.4

ගඳෞද්ගයනක දුරකථන ුංකය :ලණ ය

භාවය

2.5

උඳ ල දිනය :-

2.6

ව්ත්රී /රුරු බාලය:-

2.7

ු.ගඳො.ව (වා.ගඳෂ විබාගය් ගඳනී සි කටි ඳාව:-

ව්ත්රී

(ඉංග්රීසි ක කිටල් අ ුකුන් ල යනය ලන.

රුරු

දිනය

2.8

ු.ගඳො.ව(උ/ගඳෂ ) වශා ගලනත් ඳාවක් ඇවෂත් වී ඇත්නපූ එභ ඳාව:(ඉංග්රීසි ක කිටල් අ ුකුන් ල යනය ලන.

3. ඳශත වශ ල නිණ නායකල් ුදාෂ ල ශිය/ශියයාල ල ද්වලා ඇි  ද්වතා වශ ල කර ලන. ගභහි
දී උඳන්භ ද්වතා ගඳ ලලන ද/උඳන්භ කුණු ිබිය ශිකි ුලව්ථා වන්ව ඳභන්ව වශ ල කර ලන.

නාි ක

කාඳ

(1/2/3/
කුවතා/ඉදි
න්ඳත්වීභ

(1/2/3/ඉදින්
ඳත්
වීභ

ු ලතණ 
නාි ක

ඵා ඇි  නයග්රශනය

(1/2/3/
වශබාගීත්ල)

ඵා ි ගේ නපූ ලණ ය

නල නිඳියුභ

ගේ් ලට් ඵා ඇත/නිත

3.1 නල නිපැයුම් වඳශා බා ගත්ව ජයග්රශණ
තරගය ඳලත්ලන ද
ආයතනය

ු ලතණ 
නාි ක

නාි ක

කාඳ

(1/2/3

(1/2/3)

ඵා ඇි  නයග්රශනය

(1/2/3

ඳලත්ලන ද ලණ ය

ගවෞ ලදණ ය ක්රියාකාරකභ/
තරගය

ඒක/වමශ

3.2 මවෞන්දර්ය ක්රියාකාරකම් වඳශා බා ගත්ව ජයග්රශණ
තරගය ඳලත්ලන ද
ආයතනය

hhjjjk
ඳෂාත්
kkllllj
භට්්භ
kjfhhjj
kk

කාඳ
භට්්භ
තීරු
ුංක 02

තීරු
ුංක 03

ඳාව අ
භට්්භ

නිණ නායක

තීරු
ුංක 01

කුණු
(කාණ යායීය
ප්රගයෝනනය වශා

3.3 ක්රීඩා වඳශා බා ගත්ව ජයග්රශණ

නාි ක

කාඳ
(1/2/3)

තරගය ඳලත්ලන ද
ආයතනය

(1/2/3

ු ලතණ නාි ක
(1/2/3

ඳලත්ලන ද ලණ ය

ක්රීඩා තරගය

ග්වල/කණ්ඩායපූ

ඵා ඇි  නයග්රශනය

3.4 අන්තර්ජාතික මට්ටමම් දක්තා
ඉ අලුපූ කරනු ඵන කාණ්ඩය් ුභතර ලගය ල වශබාගී ව තරග/
ක්රියාකාරකපූ එක්ව ඳභන්ව වශ ල කර ලන.
තරගය / ක්රියාකාරකභ

ඳලත් ලන ද
ලණ ය

ඵා ඇි  නයග්රශනය
(1/2/3/ වශබාගීත්ලය)

3.5 විය වමගාමී ක්රියාකාරකම්
විය වමගාමී
ක්රියාකාරකම
බාදක්
බාදක්ෂිකා
ශියභට
පරිවර නියමු

බා ඇති පදක්කම

තරගය ඳලත්ලන ද ආයතනය

3.6

වමව්ත ංකා මටට්මම් භාා,ගණිතය, විදයාල ඇතු අ අමනත්ත්ව වියයන් ්රිත
ක්රියාකාරකම්

ක්රියාකාරකභ/ තරගය

ඳලත් ලන ද ලණ ය

ඵා ඇි 
ව්ථානය (1/2/3)

තරගය / ක්රියාකාරකභ ඳලත්ලන
ද ආයතනය

3.7 වමව්ත ංකා මටට්මම් මතොරතුරු ශා වන්නිමේදන තාක්ණ ක්රියාකාරකම්
තරගය / ක්රියාකාරකභ

ඳලත් ලන ද
ලණ ය

ඵා ඇි  නයග්රශනය
(1/2/3/ වශබාගීත්ලය)

තරගය ඳලත් ලන ද ආයතනය

3.8 අ.මපො.ව( උ.මපෂ)ට ඇතුෂත්වවිමට අදාෂ අ.මපො.ව( වා.මපෂ )ප්රතිඵ
i.
ු.ගඳො.ව වා.ගඳෂ (විබාගය් ගඳනී සි කටි ලණ ය-:
ii.
ු.ගඳො.ව.(වා.ගඳෂ විබාග ුංකය :iii.
ු.ගඳො.ව.(වා.ගඳෂ විබාග ප්රි ප ඳශත ලුවගේ වශ ල කර ලන.
ුනු ුංකය
වියය
වාභාණ ථය
1
2
3
4
5
6
7
8
9

භා විසි ක ල ඉශත වශ ල කර ඇි  ගතොරවරු වතය ශා නිලිරදි ඵලත් ුභබග ශියත්ලය්ව ඵා ගිනීභ වශා
භා ගතෝරා ගත ගශොත් එභ ශියත්ලය් ුදාෂ නීි ීති ල් එකඟ ලන ඵලත්, ප්රකා කරි.. භා විසි ක ල
වශ ල කරන ද යපූ ගතොරවර්ව ුවතය ඵල/ූට්ඵල ගශි  වුලගශොත් භාග ශියත්ලය ුහිි.ලන ඵල
භභ දනිි..
දිනය:

.......................................
ශියයාග /ශියාලග ුත්වන

අ.මපො.ව )වා. මපෂ( ඉමගනුම ැබූ පාවමල් විදුශල්පතිමේ වශතිකය
.............................................................................................................ශියයා/ ශියාල ු.ගඳො.ව
(වා.මපෂ විබාගය් ගභභ විදයාගය ල ගඳනී සි කටි ඵලත්,ඔහු /ඇය යශඳත් ශිසි කීතභකි ල යුව
සි කුභගල්ව/සි කුභවිය්ව ලන ඵලත් ඉශත ද්වලා ඇි  ගතොරවරු භා ද ලනා තරි. ල නිලිරදි ඵලත්, ුභබග
ශියත්ලය්ව ඵා දීභ වශා ුභදුුභ ඵලත් නිණ ගද් කරි..
ඳාවග අ දුරකථන ුංකය:
දිනය:

..............................................
විදුශ අඳි ග ුත්වන ශා නි මුද්රාල

අ.මපො.ව )උවව් මපෂ( ඉමගනුම බන පාවමල් විදුශල්පතිමේ වශතිකය
..............................................................................................................ශියයා/ ශියාල ..............
ගරේණියේග) සි ක් ගභභ ඳාවග අ ඉගගනුභ ඵන ඵලත්, ු.ගඳො.ව (උවව් ගඳෂ ශිදෑීතභ
වශා.....................................................................................විදයාගය ල ගභභ ඳාව් ඳිි.ණියේ ඵලත්,
ඔහු/ඇය යශඳත් ශිසි කීතභකි ල යුව සි කුභගල්ව/සි කුභවිය්ව ලන ඵලත් ඉශත ද්වලා ඇි  ගතොරවරු භා ද ලනා
තරි. ල නිලිරදි ඵලත්, ුභබග ශියත්ලය්ව ඵා දීභ වශා ුභදුුභ ඵලත් නිණ ගද් කරි..
ඳාවග අ දුරකථන ුංකය:
දිනය:

..................................................
විදුශ අඳි ග ුත්වන ශා නි මුද්රාල

කාර්යායීය ප්රමයජජන වදශා
ුයදුපූකරුල ල එ්ව එ්ව නිණ නායක ුනුල ඵා ගනු ඵන කුණු ඳශත ලුවගේ වශ ල කර ලන.
ඉල්ලුම් කරන කාණ්ඩය:

කාණ්ඩඅංක 01
කාණ්ඩුංක02
කාණ්ඩුංක03

නිර්ණායකය
විගේ නිණ නායක

ගඳොදු නිණ නායක I

ගඳොදු නිණ නායක II

i.
ii.
iii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

නල නිඳියුපූ වශා ඵා ගත් නයග්රශන
ගවෞ ලදණ ය ක්රියාකාරකපූ වශා ඵා
ගත් නයග්රශන
ක්රීඩා වශා ඵා ගත් නයග්රශන
නල නිඳියුපූ වශා ඵා ගත් නයග්රශන
ගවෞ ලදණ ය ක්රියාකාරකපූ වශා ඵා
ගත් නයග්රශන
ක්රීඩා වශා ඵා ගත් නයග්රශන
ඕනෑ භ ්වගේත්රයකි ල ු ලතණ නාි ක
භට්්ගපූ ද්වතා
විය වභගාමී ක්රියාකාරකපූ
බාා, ගණියේතය ශා විදයාල ආරිත
ක්රියාකාරකපූ
ගතොරවරු ශා ව ලනිගේදන තා්වන
ක්රියාකාරකපූ
ු.ගඳො.ව (උ.ගඳෂ ් ඇවෂත් විභ්
ුදාෂ ු.ගඳො.ව (වා.ගඳෂ ප්රි ප

බා දිය යුතු
ත්ණු

බා ගත්ව ත්ණු
පාවල්
කාප
පෂාත්ව
මට්ටම
මට්ටම
මට්ටම
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මුළු කුණු

ඳාව අ ගත්ීතපූ කි.ටු:
නිණ ගද්ය

ඉශත කුණු
නිරලදය ඵල
වශි ක කරි.

1........................ 2.......................

3.........................

කාඳ ගත්ීතපූ කි.ටු :
නිණ ගද්ය:

ඉශත කුණු
නිරලදය ඵල
වශි ක කරි.

1........................ 2.......................

3.........................

ඳෂාත් ගත්ීතපූ කි.ටු:
නිණ ගද්ය:

ඉශත කුණු
නිරලදය ඵල
වශි ක කරි.

1........................ 2.......................

3.........................

