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10) රාජකාරි විව්තරය  වැසකවින්) 
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11) දැනට සිටින තනතුරට බලා ගනු ැබූ බලා ගැනීසම් ඳරිඳාටිය 2සවේලා ලයලව්ථාල අනුල නියම කර ඇති 
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2. .................................................................................   ........................... 

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

 

12) සවේලා කාය පිළිබ විව්තරය  අලය සේ නම් ඇමුුමමක් භාවිතා කරන්න) 

 

සිට දක්ලා තනතුර සවේලා ව්ථානය සවේලා 
කාය අවුරුදු) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

13) ඉශත වශන් සතොරතුරු වතය නිලැරදි බලට වශතික කරි. 

දිනය ................................................    ..................................................  

             අයදුම්කරුසේ අත්වන  
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2 ේමොටං - ආාන  ප්රධාාියාා විසින් ං් පූ්යණය මය යුුරා. 

 

14) අයදුම්කරුලන් විසින් 1 සිට 12 දක්ලා වශන් කර ඇති සතොරතුරු නිලැරදි අතර,ජාතික ලැටුප් ශා සවේලක 

වංඛයා සකොින් වභාල විසින් ලැටුඳ වශා නිර්ස  බාදුන් ලිපිසේ පිටඳතක් ද, ඉදිරිඳත් කරි.ු/ඇ2ඇය 

සමම උවව් කිරීසම් ඳරිඳාටියට අන්තර්ග්රශණය කිරීම නිර්ස  කරි2සනොකරි. නිර්ස  සනොකරන්සන් නම් 

සශේතු වශන් ක යුතුය.) 
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දිනය        ආයතන ප්රධානියාසේ අත්වන ශා   

        නි මුද්රාල     

 

 

3 ේමොටං -  දකුණු පළාත් ප්රධාා  ේකම් ේ  ප්රේාජන ා ංහකා  

 

 

 

15) අයදුම්කරු2අයදුම්කාරිය සමම සවේලයට අන්තර්ග්රශණය කරි2සනොකරි. 
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17) අන්තර්ග්රශණය කරනු බන සරේණිය 
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දිනය        බය ඳැලරුුම නිධාරියාසේ අත්වන  

 

 

 අනලය ලකන කඳා ශරින්න. 

 

 

 

 


