
 

     

01. අ. නිලධාරියාගේ/නිලධාරිණියගේ නම -: ..................................................................................... 

 ආ. ස්ත්රී / රුෂ  භාවය -: ..................................................................................... 

02. අ. ස්ථිර (ග ෞද්ගලික) ලිපිනය -: ..................................................................................... 

 ආ. දැනට  දිංචි ලිපිනය -: ..................................................................................... 

03. අ. උ න් දනය -: ..................................................................................... 

 ආ. 2021.12.31 දනට වයස        අවු :   ..........        මාස :  ...........      දන :  ........... 

 ඇ.           ජාතික හැදුනුම් ත් අිංකය :  

 

04. අ. වත්මන් ගසේවා ස්ථානය හා ලිපිනය -: ........................................................................

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

 ආ. වත්මන් ගසේවා ස්ථානය අයත් අමාත්ාිංශය -: ........................................................................ 

 ඇ. වත්මන් ගසේවා ස්ථානය පිහිටි නගරය -: ........................................................................ 

05.  කාර්යාලයීය  

දුරකථන අිංකය  
- ....................................  

ග ෞද්ගලික  

දුරකථන අිංකය 
- ....................................  

06. අ. වත්මන් ගසේවයට  ත්වු දනය හා මාධය -: ........................................................................ 

 ආ. වත්මන්  න්තියට/ගරේණියට  ත්  ද දනය -: ........................................................................ 

07.  ප්රතිලාභ ලනන ගසේවා ස්ථානයක ගසේවය කර 

තිගේද? විස්ත්ර දක්වන්න 

-: ........................................................................

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

08. අ. නිලධාරියා විවාහකද / අවිවාහකද යන වග -: ........................................................................ 

 ආ. විවාහක නම් කලත්රයාගේ    

  i. නම -: ...................................................................................... 

  ii. ගසේවා ස්ථානය -: ...................................................................................... 

  iii. ගසේවා ස්ථානය පිහිටි නගරය -: ...................................................................................... 

 ඇ. i.  ාසල් යන දෂවන් ගණන -: ..................................................................................... 

  ii. ඔවුන්ගේ වයස -: ..................................................................................... 

  iii. ඔවුන් ඉගගනුම ලනන  ාසල් -: .....................................................................................

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

09.  කලත්රයා ්රියාන්විත් ගසේවගේ නියුක්ත්ව සිට අනාධිත් ත්ත්වයට  ත්ව ඇති ත්රිවිධ හදාදාගප/ග ිලිසිගේ 

නිලධාරිගයක් නම් විස්ත්ර සඳහන් කරන්න.(ලිඛිත් සාක්ෂි සමග) 

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

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

 

10.  වත්මන් ගසේවයට  ත්වු දන සිට 2021.12.31 දක්වා ගසේවා කාලය පිළිනඳ සම්පූර්ණ විස්ත්ර  හත් 

දැක්ගවන  රිද සකස් කරන්න (අවශ නම් ගවනම ඇදාුමමක් භාවිත්ා කරන්න) 

කාල සීමාව දාළු 
ගසේවා 
කාලය 

ගසේවා ස්ථානය  ළාත් අමාත්ාිංශය 
  

     

     

     

     

     

     

 

 
 
 

CSWP/PTR/FO/11A 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සසේවසේ ඒකාබද්ධ සසේවාවන්හි තනතුරුවල වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා 

ඉල්ලුම් පත්රය - 2022 

පළාත් අමාතයාාංශ මාරු මණ්ඩලය 
 

ත්නතුර / ගසේවය :- ....................................................................................................................................................... 

ගරේණිය/  න්තිය :- ............................................... 



 
 
 

 
11. 

  
ස්ථාන මාෂ ඉල්ලුම් කරන ගසේවා ස්ථාන (කැමැත්ත් අනුපිළිගවලින්) 

   

 ගසේවා ස්ථානය පිහිටි නගරය 

01.   

02.   

03.   

04.   

05.   

 

 
12. 

  
ස්ථාන මාෂ ඉල්ලුම් කිරීමට 
ගහේතුව/ගහේතු 

 
-: 

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

 
13. 

  
ගමයට ග ර වාර්ෂික ස්ථාන මාෂ ලැන අභියාචනා මගින් අවලිංගු කරගගන තිගේ ද?     .................... 
 

එගසේ නම් විස්ත්ර  

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

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

 

  ඉහත් සඳහන් ගත්ිරතුෂ සියල්ල නිවැරද නව හා සත් නව ප්රකාශ කරි 

   
දනය : ............................................ 

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

අයදුම්කෂගේ අත්සන 

ආයතන ප්රධාියයාස  ියර්සද්ශය 

  

ඉහත් අයදුම් ගත් සඳහන් ගත්ිරතුෂ සියල්ල ග ෞද්ගලික ලිපි ගගිනුව අනුව නිවැරදය. අනුප්රාප්තිතිකය  

සහිත්ව / රහිත්ව නිලධාරියා / නිලධාරිනිය දාදා හැරීම නිර්ගද්ශ කරි. 

 
 ගවනත් නිර්ගද්ශ 

 
-: ....................................................................................................................

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

  
 
දනය : ............................................ 

  
.......................................... 
ආයත්න ප්රධානියාගේ අත්සන 
නිල දාද්රාව 
 

සෙපාර්තසම්න්තු ප්රධාියයාස  ියර්සද්ශය 

  

 ඉහත් ආයත්න ප්රධානියාගේ නිර්ගද්ශය හා එක  ගවි / ගනිගවි. 

 ස්ථාන මාෂ අයදුම් ත් නිර්ගද්ශ කරි / ගනිකරි. 

 සුදුසු අනුප්රාප්තිතිකය  අවශය / අනවශය. 

 
  

දනය : ................................................ 
 ...................................................... 

ගද ාර්ත්ගම්න්තු ප්රධානියාගේ අත්සන 
නිල දාද්රාව 


