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ලාර්ෂික වථ්ාන මාරු අයදුම්ඳත්රය  

(ලර්තමාන සවේලා ව්ථානසේ සවේලා කාය අවු: 05 සශෝ ඊට ලැඩි සියළුම නිධාරීන් සමම අයදුම්ඳත්රය 

වම්පූර්ණ කිරීම අනිලාර්ය සේ.) 

සවේලය : 
 

ඳන්තිය ශා සරේණිය ය : 

 

අ.) සඳෞද්ගලික සතොරතුරු 

01. වම්පූර්ණ නම  
 

02. මුකුරු වමග නම  
 

03. මුකුරු වමඟ නම 
      (ඉංග්රීසිසයන්) 

 

04. උඳන් දිනය  05. ජා. ශැ. ඳ. අංකය  

06. 2020/12/31ට 
ලයව 

 07. ව්ත්රී රුරු වාලය  

08.1 ව්ථිර ලිපිනය 08.2 තාලකාලික ලිපිනය  
 

09. දුරකථන අංකය  කාර්යාය: 

 
                               සඳෞද්ගලික: 

10. විලාශක අවිලාශක 
බල 

11. කත්රයාස  නම 12. කත්රයාස  ැකකියාල ශා 
සවේලා      ව්ථානය 

 
 

13. දරුලන් ගණන 13.1  ඔවුන්ස  ලයව 14. ඉසගනුම බන ඳාවල් 

  

  

  

  

ආ.) සවේලා සතොරතුරු 

15. ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය : 16. සවේලා ව්ථානය පිහිටි නගරය : 
 
 

17. දැනට රාජකාරී ඉටු කරනු බන අංය : 

18. ඉටු කරනු බන විය රාජකාරීන් : 
 

අංක 01 ආකෘතිය 
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19. බා ඇති ඉශෂම අධයාඳන දුදුදුකම 20. සවේලා කාය තු දී බා ඇති රුහුණුවීම් 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

21. ලර්තමාන සවේලා ව්ථානයට ලාර්තා ක දිනය: 22. ලර්තමාන සවේලා ව්ථානසේ සවේලා කාය : 
      (2020.12.31 දිනට) 
 

       අවු . . . . . . . මාව . . . . . . . . දින . . . . . .  

23. රජසේ සවේලසේ පූර්ල සවේලා ව්ථාන 

සවේලා ව්ථානය 
සවේලා කාය 

සිට දක්ලා කාය 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

ඇ.)  වථ්ාන මාරු ඉල්ලීම පිළිබ සතොරතුරු (තම කැමැත්සත් අනුපිළිසලෂට සවේලා වථ්ාන 05ක් 
නම් කරන්න) 

24. සවේලා ව්ථානය පිහිටි නගරය 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

25. ව්ථාන මාරු ඉල්ලුම් සනොකිරීමට විසේ සශේතු : (නිධාරියා සශෝ යැසඳන්නන් යම් ආබාධිත 

තත්ලයකින් සඳසෂන්සන්  නම් ඒ බලට වලදය වශතිකලලින් තශවුරු කිරීමට යටත්ල සමහි වශන් 

කරන්න./ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ක්රියාත්මක ලන කාය තු ප්රසූතත නිලාු යාමට නියමිතල ඇති නම් ඒ 

බල වශන් කරන්න) 

 
 
 

26. ඔබ 2019 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් ලට යටත්ල ව්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මක සනොවසේ නම් ේසවේ 

වීමට සශේතුල 
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27. ඉශත දක්ලා ඇති සතොරතුරු සියල් වතය ශා නිලැරදි බලටත්, අවතය සතොරතුරු ලාර්තා කිරීසමන් 

මට විරුද්ධල විනයානුකූල කටයුතු කිරීමට ශැකි බල දන්නා බලටත් වශතික සලමි. 

 
 
 
     ................................                                                               ............................... 
                  දිනය                                                                                    අත්වන 

ඈ.) ආයතන ප්රධානියා/ සදඳාර්තසම්න්තු ප්රධානියා/ අමාතයාං සල්කම් නිර්සද්ය 

28    ඳෂාත් අධයක්/සකොමවාරිව ්

        දකුණු ඳෂාත් .............................. සදඳාර්තසම්න්තුල. 

 

i.  නිධාරියා විසින් අනු අංක 01 සිට 27 දක්ලා වම්පූර්ණ කර ඇති සතොරතුරු ඔහුස /ඇයස    

 සඳෞද්ගලික ලිපිසගොනුල අනුල නිලැරදි බලට වශතික කරමි. 
 

ii.  නිධාරියාස  වථ්ාන මාරු ඉල්ලීම අනුප්රාප්තිතිකසයකු (වහිතල/රහිතල/ඳදුල බා ගැනීසම් ඳදනම  

 මත) නිර්සද් කරමි / නිර්සද් සනොකරමි. 

 
 
    ...............................                                                           .............................................. 
            දිනය                                                                                  ආයතන ප්රධානියාස  
                                                                                                     අත්වන ශා නි මුද්රාල 

29.   සල්කම්, 
        දකුණු ඳෂාත් ............................ අමාතයාංය. 
 

i. නිධාරියා විසින් අනු අංක 01 සිට 27 දක්ලා වම්පූර්ණ කර ඇති සතොරතුරු ඔහුස /ඇයස  

සඳෞද්ගලික ලිපිසගොනුල අනුල නිලැරදි බලට වශතික කරමි. 
 

ii. නිධාරියාස  වථ්ාන මාරු ඉල්ලීම අනුප්රාප්තිතිකසයකු (වහිතල/රහිතල/ ඳදුල බා ගැනීසම් ඳදනම 

මත) නිර්සද් කරමි / නිර්සද් සනොකරමි. 
 

 
    ................................                                                               ................................................. 
                  දිනය                                                                            සදඳාර්තසම්න්තු ප්රධානියාස    

අත්වන ශා නි මුද්රාල 
30.   ප්රධාන සල්කම්, දකුණු ඳෂාත. 
 
i. නිධාරියා විසින් අනු අංක 01 සිට 27 දක්ලා වම්පූර්ණ කර ඇති සතොරතුරු ඔහුස /ඇයස  

සඳෞද්ගලික ලිපිසගොනුල අනුල නිලැරදි බලට වශතික කරමි. 
 

ii. නිධාරියාස  වථ්ාන මාරු ඉල්ලීම අනුප්රාප්තිතිකසයකු (වහිතල/රහිතල/ ඳදුල බා ගැනීසම් ඳදනම 

මත) නිර්සද් කරමි / නිර්සද් සනොකරමි. 

 
 
    ................................                                                               ................................................. 
                  දිනය                                                                                අමාතයාං සල්කම්ස    
                                                                                                          අත්වන ශා නි මුද්රාල 

 


