
විනය ඳරීක්ෂණ නිලධාරී සංචිතයට බැඳීම සහා අයදුම් ඳත්රය 

01. මුකුරු වමඟ නම  :- .................................................................................................................... 

02. මුකුරුලලින් ශැඳින්වලන නම් :- ................................................................................................... 

03. ව ෞද්ගලික ලිපිනය :- .................................................................................................................... 

04.  දිංචි දව්ත්රික්කය :- ....................................................................................................................... 

05. අයත් ග්රාම ලධරා ව ලවම :- ............................................................................................................ 

06. ප්රාවද්ය ය වමකම් වක්ඨාසාවය :- .................................................................................................... 

07. ව ෞද්ගලික දුරකථන අිංකය :- ලධලව  -  .....................................  ජිංගම - ...................................... 

08. උ න් දනය :- ............................................................................................................................... 

09. ජාතික ශැඳුනුම් ත් අිංකය :- ........................................................................................................... 

10. රාජය වව ලව  අලවන් ලර  ැැූ  නනතුර :- .................................................................................... 

11. (අ) අලවන් ලර  වව ලය කෂ වැ ාර්නවම්න්තුල :- .......................................................................... 

(ආ) අැාෂ අමානයාිංය :- .............................................................................................................. 

(ඉ) මාණ්ඩලික වර ණියේව  නනතුරක වව ලය කෂ කාය :- (මාණ්ඩලික ලධරාරිවයක් නම් ලවර 10ක 

වව ලා කායක් ැ / නීතිඥලරවයක් නම් අලම ලවයන් ලවර 10ක  ෂපුරුද්ැක් ැ අලයය.) 

 නනතුර ලැටුප්  රිමාණය අයත් ව වව ලාල 
වශ වර ණියේය  

 ත්ව දනය වව ලා කාය  

අවු. මාව 

1       

2       

3       

 

මුළු වව ලා කාය :- ............................. 

12. අලවන් ලර  ත් ලාර්ෂික ඒකාබද්ර ලැටු  :- .................................................................................. 

අැාෂ චක්රවම  අිංකය :- ..................................... ලැටුප් වක්න අිංකය :- ......................................... 

13. විරාම ය ය දනය :- ................................................ විරාම ලැටුප් අිංකය :- ....................................... 

(විරාම ශැඳුනුම් වනහි ඡායා පි  නක් අයඳුම් න  අමුණා ඉදරි ත් කෂ යුතුය.) 

14. ලර්නමානව  යම්කිසි ලෘත්තියක ලධරන වී සිටින්වන් ැ යන ලග :- ..................................................... 

එවව  නම් ඒ පිළිබඳ විව්නර :- ......................................................................................................... 

15. විනය   වක්ණ  ැලැත්විය ශැකි මාරය :- සිිංශ / වැමෂ / ඉිංග්රීසි  : ................................................. 

16. විනය   වක්ණ  ැලැත්විය ශැකි දව්ත්රික්ක / දව්ත්රික්කය :- ............................................................... 

17. විනය   වක්ණ  ැලැත්වීම පිළිබඳ  ෂපුරුද්ැ :- .............................................................................. 

18. රාජය වව ලව  වශ   ෂාත් රාජය වව ලව   වව ලව  වයී  සිටි කාය තුෂී  යම් විනය ැඬුලමක් බා 

තිවේැ?  ඔව් / නැන (පිළිතුර ඔව් නම් ඒ පිළිබඳ  ැශැදලි කි වමක් ඉදරි ත් කෂ යුතු ය.) 

 

ඉශන වඳශන් වන්රතුරු ලධලැරද බල වශතික කරමි. 

 

මා විනය   වක්ණ ලධරාරිවයකු ලවයන් වන රාගනු ැබුලවශ්ත් 2020 වැවැම්බර් 15 ලැලධ දන 

සි  බාත්මක ලන බව්නාහිර  ෂාත් වභා විනය කාර්යය  රි ාටිව  වඳශන් රිතී ප්රකාර ශා රජය / 

බව්නාහිර  ෂාත් ගරු ආණ්ඩුකාරලරයා විසින් ලරින්ලර  නලන වක්න්වද්සි අනුල ක යුතු කරන 

බල  ශා විනය   වක්ණය අලවන්වී වති 03ක් ඇතුෂන  ැශැදලි විනය   වක්ණ ලාර්නාල අැාෂ 

සියලු වම න ැ වහිනල විනය බරාරියා වලන භාරවැන බල  ව ්වර්න්දු වලමි. 

 

 

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

         අයදුම්කරුවේ අත්වන  

දනය :- ..................................... 



 

දෙඳාර්තදම්න්තු ප්රධානියාද  නිර්දශයය 

 

......................................................................... මයා/ මිය/ වමනවිය විසින් ඉදරි ත් කරන ැ 

අයදුම් ත්රව  ඉශන වන්රතුරු ලධලැරද බලත් අයදුම්කරු/ අයදුම්කාරිය මාණ්ඩලික ලධරාරියකු ලවයන් 

ැව ලවරක වව ලා කායක් වම්පූර්ණ කර ඇති/ නැති බලත් ................................ දන රජව  වව ලවයන් 

විරාමත් බලත් වශතික කරන අනර  ........................................................................ මයා/ මිය/ 

වමනවියවේ අයදුම් න ලධර්වද් කර ඉදරි ත් කරමි. 

 

 

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

වැ ාර්නවම්න්තු ප්රරාලධයාවේ අත්වන 

(ලධ මුද්රාල) 

දනය :- ..................................... 

 

 

 

 

 

අොළ අමාතාංය ද්ගම්ද  නිර්දශයය 

 

ඉශන ලධර්වද්ය  එකඟ වලමි / එකඟ වන්වලමි. 

 

 

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

වමකම්වේ අත්වන 

(ලධ මුද්රාල) 

දනය :- ..................................... 

 

 

 

 

 


