
 
 
 
 

 

රාජ්ය ක ළමනාාළර  ක හකළාර ක ේහ යේ  ක III පන්තිේ  ක නිලධාරින්ත ක හඳකා ක යා ක ළාර්යක්ෂනතා ක ළඩඉම් ක
විභාගේ  කපරිග ළ කකැකියාය කවිනහා කපරීක්ෂ ය කහනත් කනිලධාරින්ත කහඳකා කේගයනු කලබා කදීනාාය කලබා ක

ගැනීේම් කඅයදුම්පත්රය. 
 

1. සම්පූර්ණ නම   : ..................................................................... 
                                                              : ..................................................................... 

2. තනතුර  : ..................................................................... 
3. පත්වීම්ප දිනය     : ..................................................................... 
4. විභාගය පැවැත්වූ දිනය    :..................................................................... 
5. ජාතික හැදුනුම්පපත්ව අංකය               : ..................................................................... 
6. විභාග අංකය    : ..................................................................... 
7. පරිගණක විෂයට ලබාගත්ව ලකුණු : ..................................................................... 
8. විභාගයට පපනි සිටිපේ පත්වීම ක්රියාත්වමක වන දින සිට පැවති වෙපවනි විභාග වාරපේ ? 

පළමු / ප වන / පතවන /................ 
 

ඉහත නම සඳහන් මා විසින් ඉදිරිපත්ව කරන ල  පතාරතුරු නිවැරදි බවට සහතික වන අතර මීට පපර ඉහත සඳහන් 
පරිගණක පුහුණු දීමනාව වන රු.7000.00ක මු ල මා විසින් ලබාපගන පනාමැති බැවින් එම දීමනාව ලබා ප න 
පමන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 
 
......................................                                                                                       ..............................................                                                                                                                                                                                 
     දිනය       නිලධාරියාපේ අත්වසන 
    
පමම නිලධාරියාට ක/ කනිලධාරිණියට ඒකාබද්ධ පසේවා චක්රපල්  අංක 06/2007 හි 02 වන පේ ය යටපත්ව පුහුණු විය ම්ප 

ප්රතිූර්ණය ිරීමම සඳහා රු.7000.00 ක දීමනාව් පගීමට සුදුසු බව නිර්ේේශ කළරමි ක/ කේාාළරමි. ක ක*(අ ාළ පනාවන 
වචන කපා හරින්න.) 
 
 
 

......................................                                                                         ...............................................                                                                                                                                                                                 
දිනය                                                                                         ආයතන ප්රධානියාපේ අත්වසන 

                                                                                                              නම, තනතුරු නාමය සහිත නිල  මුද්රාව     
 

ඉහත ආයතන ප්රධානියාපේ නිර්පද්යයට එළඟ ක ේයමි/ේාාේයමි.ඒ අනුව උ්ත නිලධාරියාට ක / ක නිලධාරිණියට 

පරිගණක පුහුණු දීමනාව වන රු.7000.00 ් පගීමට සුදුසු බව නිර්ේේශ කළරමි ක/ කේාාළරමි. ක*(අ ාළ පනාවන වචන 
කපා හරින්න.) 
 
 

......................................                                                                        .............................................                                                                                                                                                                                
දිනය                                                                                        ප පාර්තපම්පන්තු ප්රධානියාපේ අත්වසන 

                                                                                                             නම, තනතුරු නාමය සහිත නිල මුද්රාව  
    
ඉහත ප පාර්තපම්පන්තු ප්රධානියාපේ නිර්පද්යයට එළඟ කේයමි/ේාාේයමි.ඒ අනුව උ්ත නිලධාරියාට ක/ කනිලධාරිණියට 

පරිගණක පුහුණු දීමනාව වන රු.7000.00 ් පගීමට සුදුසු බව නිර්ේේශ කළරමි ක / ක ේාාළරමි. ක  ක *(අ ාළ පනාවන 
වචන කපා හරින්න.) 
 

 

......................................                                                                        .............................................                                                                                                                                                                                 
දිනය                                                                                        අමාතාංය පල්කම්පපේ අත්වසන 

                                                                                                             නම, තනතුරු නාමය සහිත නිල මුද්රාව     
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