
 

පළාත් රාජ්ය ේව ාා ේමාිෂන්  වාාේ  නුමැතිය  වහාා දිරිපපත් මරුම බන  

විශ්රාැ නත් ේේඅ න ම්අපර  

 I  ක ොටස 

 

1. අයදුම් රුකේ නම  :- …........................................................................................................... 

 

2. වර්තමොන තනතුර :- ….......................................................................................................... 

  පන්තිය/ කරේණිය :- ….......................................................................................................... 

3. වර්තමොන කසේවො සේථොනය    :- ….................................................................................................... 

  කපෞද්ගලි  ලිපිනය  :- ….......................................................................................................... 

    …........................................................................................................... 

4. උපන්ත දිනය :- ….......................................................................................................... 

5. මුල්පත්වීම් දිනය :- ….......................................................................................................... 

6. මුල් පත්වීම් ලිපි කේ කයොමු අං ය හො දිනය :-…............................................................................... 

7. කසේවය සේිර  ර ඇත්වද? යන වග :- …............................................................................................ 

8. කසේවය සේිර කිරීකම් ලිපිකේ අං ය හො දිනය :- …........................................................................... 

         (ලිපිකේ සහි   ල පිටපතක් යො  ල යුතුය) 

9. වත්වමන්ත කසේවයට අදොල වැටුප් ක්රමය :- …........................................................................................ 

10. දැනට කසේවො දිගුවක් යටකත්ව සිටීනම් එය අවසන්ත වන දිනය :- …...................................................... 

         (අවසොන කසේවො දිගුකේ සහි   ල පිටපතක් යො  ල යුතුය) 

11. දැනට විනය  ටයුත්වත ට භොජනය ී ඇත්වද ? :- …......................................................................... 

12. නැතකහොත්ව විනය  ටයුත්වතක් ආරම්භ කිරීම් තත්වවය ට මුහුණදී ඇත්වද ? :- …................................. 

13. පළොත්ව රොජය කසේවයට අන්තතර්ග්රහනය ූ  දිනය හො ටට අදොල ලිපි කයොමුව :- ….................................. 

 …................................................................................................................................................ 

 

 

 මො දන්තනො තරමින්ත ඉහත සදහන්ත කතොරතුරු නිවැරදි හො සතය වවත්ව …................................. දිනට 

මකේ වයස අවුරුදු  …................. ක් සම්ූර්ණ වන වවත්ව, එදින සිට විරොම ගැම ම ඉල්ලො සින න වවත්ව, සහි  

 රමි. 

 

 

 

 

දිනය:- 2020.   .       නිලධොරියොකේ අත්වසන 

 

 

 



 

11 ක ොටස 

ආයතන ප්රධොනියොකේ නිර්කද්යය :- (අදොල කනොවන තීරු  පො හරින්තන) 

 

I. ….................................................................................... මයො / මිය …...................................දින 

සිට විරොම ගැන්තීම නිර්කද්ය  රමි./ කනො රමි. 

II. අයදුම් රු / අයදුම් ොරිය ඉදිරිපත්ව  ර ඇි කමම විරොම අයදුම් පරකේ අං   - 3 දක්වො ූ  කතොරතුරු 

කමම  ොර්යොලකේ නඩත්වතු  රනු ලවන ඔහුකේ / ඇයකේ කපෞද්ගලි  ලිපිකගොනුව අනුව , සැසකදන වව 

හො නිවැරදි වව සහි   රමි. 

 

       …................................................ 

       දිනය :-2020.0 .       අත්වසන හො නිල මුද්රොව 

      (ආයතන ප්රධොනියො කපෞද්ගලි ව අත්වසන්ත  ල යුතුය) 

 

111. ක ොටස 

කදපොර්තකම්න්තතු ප්රධොනියොකේ නිර්කද්යය :- 

  නිර්කද්ය  ර ඉදිරිපත්ව  රමි. 

 

       …...............................................  

        අත්වසන හො නිල මුද්රොව 

 

ප්රධොන කල් ම්, 

වයඹ. 

   නිර්කද්ය  ර ඉදිරිපත්ව  රමි. 

 

             …...............................................   

දිනය :- 2020.0 .            අමොතයොංය කල් ම්  

             අත්වසන හො නිල මුද්රොව  

  

 

කල් ම්, 

වයඹ පළොත්ව රොජය කසේවො ක ොමිනන්ත සභොව. 

                               නිර්කද්ය  ර ඉදිරිපත්ව  රමි. 

  

            …............................................... 

 දිනය:-            ප්රධොන කල් ම් වයඹ  


