
ජාතික ඳාවල් විදුශල්ඳති තනතුරු වශා ඉල්ලුම් ඳත්රය - 2021 
ශ්රී අ.ප.ඳ .සවේ 1 සරේණිසේ විදුශල්ඳති තනතුරු වශා 

 

1. මුලකුරු සමඟ නම (ඳැහැදිලි ඉංග්රීසි ක පැටල් අ ුකුන් ල ලි් ලන): 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

හිමි/ම්ා/මි්/මමමනවි්  

 

2. මුලකුරු වලි ල හැඳි ලමවන නම/නම් : 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

3. 3.1 උඳ ල දින්:             ුවු.............. මාස්................ දින්........... 

3.2 ව්ස (ු්දුම්ඳත් භාරග ලනා ුවස ල දින්):    ුවු.............. මාස............. දින.............. 

3.3 ජාතිප හැදුනුම්ඳත් ුංප්: ................................................ 

3.4 ආගම:................................................................................................................. 

3.5 ස්ත්රී/රුරුෂභාව්:.................................................................................................... 

 

4. ලිටලන් (ලිටල තැඳැ අ පළ යුතු ලිටලන් X ලකුණි ල දක්ව ලන. ඳැහැදිලි ඉංග්රීසි ක පැටල් අ ුකුන් ල 

ලි් ලන) 

4.1 රාජපාරී ලිටලන් : ..................................................................................................  

.......................................................................................................................... 

4.2 රාජපාරී දුරපථන  ුංප් ........................................................................................ 

4.3 විදුත් තැඳෑල: ...................................................................................................... 

4.4 ස්ථිර ලිටලන්:........................................................................................................ 

........................................................................................................................  

4.5 මඳෞද්ගලිප දුරපතන ුංප්:................................................................................... 

 

5. 5.1 ශ්රී ලංපා ුධයාඳන ඳන්ඳාලන මසයව්් ඳත් ව දින්: ..................................   

5.2 ශ්රී ලංපා ුධයාඳන ඳන්ඳාලන මසයවම  I මරයණි්් උසස් ව දින්: ........................  

 

6. 6.1 දැන් දරන තනතුර: ............................................................................................. 

6.2 එම තනතුර් ඔබ ඳත් පරන ලද ලිටලම  ුංප් හා දින් 

....................................................................................................................... 

6.3 ඉහත ඳත්වීම ුනුව එම තනතුමේ රාජපාරී භාරගත් දින් හා ු්දුම්ඳත් පැවන දින් එම 

තනතුමේ මසයවා පාල් 

    ......................................................................................................................... 

 

2"X 2½" 



 

 

7. ුධයාඳන දුදුදුපම් (ඩිප්මලෝමා/ උඳාධි /ඳශ්චාත් උඳාධි ඩිප්මලෝමා/ ඳශ්චාත් උඳාධි) 

උඳාධි/ඳශ්චාත් උඳාධි මඳනී සි කටි මාධය් ආ්තන් සහතිප් වලංගු වන දින් 

    

    

    

    

    

    

 

8. විදුහ අඳති තනතුර සහා ඉ අලුම් පරනු ලබන ඳාස අ (මනාඳ් ුනුව ුනුටලළිමවලි ල සහ ල 

පර ලන) 

ප්රධාන ඳාවසල් නම පඅකය 

1   
2   
3   

පතිසේක ඳාවසල් නම පඅකය 
1   
2   

 

මවිසි ක ල ඉහත සහ ල පළ මතොරතුරු නිවැරදි බව සහතිප පරමි. 
 
 
................................     .............................................. 

දින්        ු්දුම්පරුමේ ුත්සන 
 

09. කාඳ පධයාඳන පධයක්ෂකස  ිරේසශය 

9.1- නිලධාන්්ා 1 මරයණි්් උසස්වීම් ලබා ිති දින සි ක් මම් දක්වා ුව වැප්ප් සහිත /වැප්ප් රහිත 

නිවාඩු ලබා තිමේද? .................... 

ලබා ිත්නම් ඒ ටලළිබව විස්තර 

පදාෂ කාය ඳරිච්සේදය විව්තර (පඩ ලැටුප් වහිත /ලැටුප් රහිත) 
  

  

  

  

  
 

9.2- නිලධාන්්ා 1 මරයණි්් උසස්වීම් ලබා ිති දින සි ක් මම් දක්වා ඔහු් විරුද්ධව වින් ටල්වර 

මගන තිමේද? ................... 

වින් ටල්වර මගන ිත්නම් ඒ ටලළිබ විස්තර 

පදාෂ කාය ඳරිච්සේදය විව්තර (විනය පියලර/ විනය ිරසයෝග) 
  

  

  

  

  



 

9.3 - රාජය මසයවා මපොමිෂ ල සභාව මහෝ ුධයාඳන මසයවා පමිප්ව විසි ක ලජ ජාතිප ඳාස අ විදුහ අඳතිවරු 

මලස ඳත් කිරීම් නුදුදුදු බව් ද ලවා ිති නිලධාරී්කුද ? ......................  

  

ු්දුම්පරු විසි ක ල ඉදින්ඳත් පර ිති මතොරතුරු නිවැරදි බවත්ජ ජාතිප ඳාස අ විදුහ අඳති තනතුරු සහා 

පැවීම් නිමේදන්් ුනුව සාමානය දුදුදුපම් ්්මත් වන ුවශයතාව ල සරුරා ිති බවත්ජ දැන් මමම 

ු්දුම්පරු් විරුද්ධව කිසි ක්ම් විධිමත් වින් ඳරීක්ෂණ්ක් මනොඳැවැත්මවන/ඳැවැත්මවන බවත්ජ 

පූේවාස ලන ුවුරුදු 05 ප සතුප්දා්ප මසයවා පාල්ක් සහිත/රහිතජ උසාවි්කි ල දඬුවම් ලබා ිති / 

මනොමැති බවත් මමයි ල සහතිප පරමි. 

 

................................     .............................................. 

දින්         ුත්සන 
 (පලාඳ ුධයාඳන ුධයක්ෂපමේ  

නිල මුද්රාව) 
 

 

10. ඳෂාත් පධයාඳන සල්කම්/ඳෂාත් පධයාඳන පධයක්ෂ/සදඳාේතසම්්තු ප්රධාිරයාස  ිරේසශය 
 

ු්දුම්පරු විසි ක ල ඉදින්ඳත් පර ිති මතොරතුරු නිවැරදි බව්ත්ජ මමම ු්දුම්පරු් විරුද්ධව කිසි ක්ම් 

වින් ඳරීක්ෂණ්ක් ඳැවැත්මවන/ මනොඳැවැත්මවන බව්ත් සහතිප පරමි. මමම 

නිලධාන්්ා/නිලධාන්නි් විදුහ අඳති තනතුරක් සහා මතෝරාගනු ලැබුවමහොත් ඳළාත් රාජය 

මසයවම් ල/මසයවා ස්ථානම් ල ුනුප්රාප්තිපම්කු රහිතව නිදහස් කිරීම් එපඟ මවමි/මනොමවමි. 

 

................................      ..................................... 

දින්        ුත්සන 

           (ඳළාත් ුධයාඳන ම අපම්*/ුධයක්ෂ/මදඳාේතමම් ලතු  
ප්රධානි්ාමේ නිල මුද්රාව) 

*ඳළාත් රාජය මසයවම  නියුතු නිලධාන් ල සහා ඳමණක් ුදාළ මේ. 


