
 
                                                                                                                                                    ඇමුණුභ (01) 

1ක ොටස 
 

ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  II ේන කරයණියේක   නිළධවරීන් I කරයණියේ ට සසසක රීරීභ. 
ආදර්ශ අ දුම් ඳත්ර  

 
 

1. (අ).  මුකකුරු සභඟ නභ :-......................................................................භ ව/මි / කභනදු  

(ආ). මුකකුරු ේලින් හැදින්කේන නභ :-..............................................................................................  

(ඇ).  නභ කේනසක  කපත නම් මීට කඳර බවදුතව  රන කද  නභ :-...............................................................  

..............................................................................................(නභ කේනසක  ර ඇත්නම් ඳභණියේ)   

2. සඳන් දින     :-............................................... 

3. ජව ස  හැදුනුම්ඳත් අා    :-............................................... 

4. කඳෞද්ගලි  ලිපින    :-.................................................................................................. 

5. දුර ථන අා            :            කඳෞද්ගලි :-...................................... රවජ වරී:-.......................................... 

6. දැනට කසයේ   රන ඳවසකපත ලිපින  :-.................................................................................................. 

7. දැනට දරන තනතුර   :-.................................................................................................. 

8. 8.1 ඳළවත් රවජය කසයේ ට මුදවහැර ඇත්නම් :-ඳළවත :-...........................  කවඳ :-................................. 

                8.2       කසයේ   රන්කන් ජව ස  ඳවසක  නම් ඳවසක අ ත් ඳළවත :-..................................................... 

9. ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  2-11/II කරයණියේක  ඳත්වීභ ක්රි වත්භ  දින  :-..................................................... 

10. ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  2-11/II කරයණියේ ඳත්වීම් ලිපික  අා   සහ දින  :-............................................... 

11. ඳත්වීභ සකථීර  ළ දින                       :-.................................................................................................... 

12. 12.1     වර් ක්ෂභතව  ඩඉභ සභත් ව දින  හව දුබවග අා   :-................................................................  

12.2     වර් ක්ෂභතව  ඩඉම් සහන කඵව ඇත්නම්, එභ  වක  :-................................................................ 

13. දුදුහපතඳ ස 2-11/II කරයණියේක  ේසර 6 ක් සම්ර්ර්ව ව දින   :-.........................................................................   

 (දුධිභත්ේ ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේ ට අන්තර්රහව   ක 2014.01.01 දින සිට අවුරුදු 6 කේ.) 

14.  කදේන රවජය බවෂවේ සභත් ව දින      :-................................................................................................. 

15. එභ ලිපික  ක ොමු අා   සහ දින        :-................................................................................................. 

16.  දුරවභ කගන ඇත්නම් එභ දින  :-.................................................................................................  
 

කභභ අ දුම් ඳත්රක  භව දුසින් සඳ න කද කතොරතුරු සතය හව නිේැරදි ඵේ සහ ස   රමි. කභහි සහන්  ර ඇ ස 

කතොරතුරු රීසිේක් අසතය කහ  ේැරදි ඵේ භව සසසක රීරීභට කඳර කහළිදරේ වුේකහොත් භව නුසුදුසකසකු වීභට  ටත් 

ඵේටත්, සසසක රීරීකභන් ඳසු කහළිදරේ වුේකහොත් සසසක වීභ අේකාගු රීරීභට  ටත් ඵේටත් භභ එ ඟකේමි. 

.................... දින සිට ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  I ේන කරයණියේ ට සසසක  රන කභන් ඉපතකව සිමිමි.  

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

            දින        අත්සන 

ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  II කරයණියේක  නිළධවරීන් I කරයණියේ ට සසසක රීරීභට අදවක ේන ඳහත සහන් කපතවනේක 

 කවඳ අධයවඳන අධයක්ෂ  දුසින් සහ ස   රන කද ඡව ව පිටඳත් ඉදිරිඳත්  රන්න.  (අමුවව ඇ ස කපතවන 

ඉදිරික න් √ කකුව ක ොදන්න.) 

i.ජව ස  හැදුනුම්ඳත           

ii.සප්ඳැන්න සහ ස    

iii.සහ ස ේක නකභහි කේනසක ම් සහව දිවුරුම් ප්ර වශ ක්.(නකභහි කේනසක ම් ඇත්නම් ඳභණියේ)  

iv.ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  මුපත ඳත්වීම් ලිපි  (ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  අධිකසයේ  ඳදනභ භත 
ඳත්වීම් කඵව දී ඳසුේ දුදුහපතඳ ස කසයේ ට අන්තර්රහව   ර ඇත්නම් එභ ඳත්වීම් ලිපි කද භ අේශය කේ.)   

 

v.ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  මුපත ඳත්වීභට අනුේ ේැඩ බවරගත් කකො ස සටහන  
vi.ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  ඳත්වීභ සකථීර  ළ ලිපි   

vii.නේ දුදුහපතඳ ස කසයේව ේයේසකථවේ අනුේ අන්තර්රහව   රන කද / අදවක ඵේට දැන්ව ලිපි   

viii.දුදුහපතඳ ස කසයේක   වර් ක්භෂභතව  ඩඉභ සභත් ප්ර සපක කපතවන   
ix.ඳත්වීම් ලිපි  ප්ර වරේ අදවළ  වක ීමභවේ තුක  වර් ක්ෂභතව  ඩඉභ සභත් කනොභැ ස නම්   වර් ක්ෂභතව 
 ඩඉම් සහන කඵවගත් ඵේ සහන් ලිපි  

 

x.අකනක් රවජය බවෂවේ සභත් වීකම් ප්ර සපක සටහන   
xi.කසයේව සහ ස   (එහි දැනට දරන තනතුර සහන්දු  යුතු අතර ර්ර්ේවසන්න ේසර 06 තුළ කසයේ   ළ 
ඳවසපත හව එභ ඳවසපතේක කසයේ   ළ  වකීමභවේන්ද සහන් දු  යුතුයි. ) 

 

       

  

    



 

  

 ඇමුණුභ (02)                           

II ක ොටස 
 

ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  II ේන කරයණියේක  නිකධවරීන් I කරයණියේ ට සසසකරීරීභ.  

( කවඳ අධයවඳන අධයක්ෂ දුසින් සම්ුරර්ව  ළ යුතු ේවර්තවේ) 
 

 

දුදුහපතඳ ස කරයණියේධවරි වක ස නභ : ................................................................................................... 

ඳවසකපත ලිපින    :  .................................................................................................. 

1. ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  2-11/ II කරයණියේක  ඵේව ගැනීම් ලිපි ට අනුේ ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේ ට 

අන්තර්රහව   ක 2014.01.01 දින සිට ේසර 06ක් සුරරන ................................ දිනට සක්රී  හව සතුදාදව   

කසයේව  වක ක් සම්ර්ර්ව  ර (ඇ ස/නැ ස).............. අතර ේැදාප් ේර්ධ  06ක් සඳ වකගන (ඇත/නැත) 

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

1.1.ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේ ට ඳත්වීකම්දී දුදුහපතඳ ස කසයේ ට අදවළේ පිහිදාේන කද ේැදාප් පි ේර පිළිඵ කතොරතුරු       

(කභභ ේගුේ සම්ර්ර්ව  රන්න) 
 

දුදුහපතඳ ස කසයේක  
මුපත ඳත්වීම් දින  හව 
ඳන් ස  / කරයණියේ   

දුදුහපතඳ ස කසයේක  මුපත 
ඳත්වීභ අනුේ පිහිදාේන 
කද ේැදාප් පි ේර (රු.)  

 වර් ක්ෂභතව 
 ඩඉම් ේැදාප් 
පි ේර (රු.) 

 වර් ක්ෂභතව 
 ඩඉභ සභත්ව / 
නිදහසක ව දින   

 වර් ක්ෂභතව  ඩඉභ 
සභත් කනොදුභ/ 
සම්ර්ර්ව කනොරීරිභ 
භත  ේැදාප් ේර්ධ  
දුකම්බන   ර  සකේ 
නම් එභ ේර්ෂ 

     

     

     

 

1.2.  වර් ක්ෂභතව  ඩඉම් සහන කඵව ඇත්නම් එභ  වක  (අදවළ ලිපි අමුවන්න) : ......................................... 

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

1.3. නිකධවරි වක ස ේැදාප් ේර්ධ   වර් ක්ෂභතව  ඩඉභ හැර  කේනත් කහයතුේක් නිසවකේන් දුකම්බන  වී ඇත්නම් 

එභ කහයතුේ හව  වක ීමභවේ .................................................................................................................... 

02. සසසකවීභට සුදුසු ම් කඵන දිනට ර්ර්ේවසන්න ේසර 06 තුළ ේැදාප් රහිත නිේවඩු/අඩ ේැදාප් කඵව  සකේද?(ඔේ/ නැත)  

2.1. ේැදාප් රහිත නිේවඩු /අඩු ේැදාප් කඵව  සකේ නම් ඒ පිළිඵ කතොරතුරු (කභභ ේගුේ සම්ර්ර්ව  රන්න) 
 

         ේර්ෂ  ේැදාප් රහිත නිේවඩු  වක  අඩ ේැදාප් සහිත නිේවඩු  වක  

 

2014.01.01 - 2015.01.01 

2015.01.01 – 2016.01.01 

2016.01.01 – 2017.01.01 

2017.01.01 – 2018.01.01 

2018.01.01 - 2019.01.01 

2019.01.01 – 2020.01.01 

 

.............. සිට .............. දක්ේව  

.............. සිට .............. දක්ේව 

.............. සිට .............. දක්ේව 

...............සිට .............. දක්ේව 

............ ..සිට .............. දක්ේව 

...............සිට .............. දක්ේව 

 

.............. සිට ............. දක්ේව  

.............. සිට ............. දක්ේව 

.............. සිට ............. දක්ේව 

...............සිට ............. දක්ේව 

...............සිට ............. දක්ේව 

............. .සිට ............. දක්ේව 

 

       

 කවඳ අධයවඳන අධයක්ෂ :  ...................................... 
             (අත්සන හව නික මුද්රවේ) 

 



 

 

03.  සසසකවීභට සුදුසු ම් කඵන දිනට ර්ර්ේවසන්න ේසර 06 තුළ දුන  දඬුේම් කඵව ඇත්නම් , දුන  ක්රි වභවර්ග 

ආරම්බ  ර  සකේ නම් කහ  දුගවන / දුභර්ශන කතොරතුරු  සකේ නම් එභ කතොරතුරු  (කභභ ේගුේ සම්ර්ර්ව  රන්න) 
 

ේර්ෂ  දුන  ක්රි වභවර්ග  දුගවන/දුභර්ශන තත්ත්ේ  

2014.01.01 - 2015.01.01   

2015.01.01 – 2016.01.01   

2016.01.01 – 2017.01.01   

2017.01.01 – 2018.01.01   

2018.01.01 - 2019.01.01   

2019.01.01 – 2020.01.01   
 

*ඉහත ේගුකේ ර්ර්ේවසන්න ේසර 06 තුළ දුන /දුගවන/දුභර්ශන ඳැේ සක  නම් කම් ේන දුට අේසන්ේ : (ඇත/නැත),  

දුන /දුගවන/දුභර්ශන අේසන්ේ කනොභැ සනම් එහි ේර්තභවන තත්ත්ේ  පිළිඵ කතොරතුරු කේනභ ලිපි රීන් ක ොමු 

 රන්න.     

*ක  දනව ඳත්ර ක් නිකුත්  ර  සකේ නම් එහි සහ ස   ළ පිටඳතද , දුන  නික  ග  කඵව දී  සකේ නම් එභ 

නික  ගක හි සහ ස   ළ පිටඳතද අමුවන්න. 
 

04. අනුභත  වර්  සවධන ඇගයීකම් ඳමිඳවමි  අනුේ සසසකවීකම් දින ට කඳරවතුේ ව ේසර 06 තුළ  වර්  සවධන  

පිළිඵ කතොරතුරු. (කභභ ේගුේ සම්ර්ර්ව  රන්න) 
 

ේර්ෂ                                             වර්  සවධන භට්ටභ 

දුර්ේකයි සතුදාදව  යි කහොයි ඉතව කහොයි 

2014     

2015     

2016     

2017     

2018     

2019     

 

05. කභභ  කවඳක  ................................................................................................... දුදයවකක  කසයේක  නියුතු 

ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  ............. ඳන් සක  නිකධවරී ...................................................... භහතව/භහත්මි , 

සසසකවීම් සහව සුදුසු ම් කැබීභට ර්ර්ේවසන්නක  ව ේසර ඳහ (05) තුළ රවජය කසයේව ක ොමිෂන් සබව   ක්රකපතව 

1/2020 හි සහන් දුධිදුධවන න්හි දක්ේව ඇ ස ඳරිදි දුන වනුකූක දඩුේභක් කඵව  ......................... (ඇත/නැත) .   

 

06. නිකධවරි ව දුරවභ කගන ඇත්නම් එභ දින  (දුරවභ ලිපි  අමුවන්න):-...................................................... 
 

ඉහත සහන්  ර ඇ ස කතොරතුරු කභභ නිකධවරි වක ස කඳෞද්ගලි  ලිපිකගොනුේ අනුේ නිේැරදි ඵේට සහ ස   රමි.

  

 

දින  : ......................................                            කවඳ අධයවඳන අධයක්ෂ :  .......................................... 

               (අත්සන හව නික මුද්රවේ) 

 

 



 

  ඇමුණුභ  (03) 

රවජය ඳරිඳවකන  ක්රකපතව 1/2014( VIII) දුධිදුධවන අනුේ සසසක රීරීභ සහව ේන ආ ෘ ස  

ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  II ේන කරයණියේක  නිකධවරීන් I කරයණියේ ට සසසකරීරීභ. 

( කවඳ අධයවඳන අධයක්ෂ දුසින් සම්ුරර්ව  ළ යුතු ේවර්තවේ) 

 
දුදුහපතඳ ස කරයණියේධවරි වක ස නභ : ................................................................................................... 

ඳවසකපත ලිපින    :  .................................................................................................. 

2. ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක   2-11/ II කරයණියේක  ඳත්වීම් ලිපි ට අනුේ ේැඩ බවරගත් ................................ දින 

සිට කභභ නිකධවරි ව 2019.08.27 දක්ේව  කසයේක  නිරතේන ඵේත් 2019.08.27 දිනට ේසර 06  සක්රී  හව 

සතුදාදව   කසයේව  වක ක් සම්ර්ර්ව  ර (ඇ ස/නැ ස).............. අතර ේැදාප් ේර්ධ  06ක් සඳ වකගන (ඇත/නැත) 

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

1.1.ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේ ට ඳත්වීකම්දී දුදුහපතඳ ස කසයේ ට අදවළේ පිහිදාේන කද ේැදාප් පි ේර පිළිඵ කතොරතුරු       

(කභභ ේගුේ සම්ර්ර්ව  රන්න) 

දුදුහපතඳ ස කසයේක  
මුපත ඳත්වීම් දින  හව 
ඳන් ස  / කරයණියේ   

දුදුහපතඳ ස කසයේක  මුපත 
ඳත්වීභ අනුේ පිහිදාේන 
කද ේැදාප් පි ේර (රු.)  

 වර් ක්ෂභතව 
 ඩඉම් ේැදාප් 
පි ේර (රු.) 

 වර් ක්ෂභතව 
 ඩඉභ සභත්ව / 
නිදහසක ව දින   

 වර් ක්ෂභතව  ඩඉභ 
සභත් කනොදුභ/ 
සම්ර්ර්ව කනොරීරිභ 
භත  ේැදාප් ේර්ධ  
දුකම්බන   ර  සකේ 
නම් එභ ේර්ෂ 

     

     

     
 

1.2.  වර් ක්ෂභතව  ඩඉම් සහන කඵව ඇත්නම් එභ  වක  (අදවළ ලිපි අමුවන්න) : ......................................... 

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

1.3. නිකධවරි වක ස ේැදාප් ේර්ධ   වර් ක්ෂභතව  ඩඉභ හැර  කේනත් කහයතුේක් නිසවකේන් දුකම්බන  වී ඇත්නම් 

එභ කහයතුේ හව  වක ීමභවේ .................................................................................................................... 

02. සසසකවීභට සුදුසු ම් කඵන දිනට ර්ර්ේවසන්න ේසර 06 තුළ ේැදාප් රහිත නිේවඩු/අඩ ේැදාප් කඵව  සකේද?(ඔේ/ නැත)  

2.1. ේැදාප් රහිත නිේවඩු /අඩු ේැදාප් කඵව  සකේ නම් ඒ පිළිඵ කතොරතුරු (කභභ ේගුේ සම්ර්ර්ව  රන්න) 

         ේර්ෂ  ේැදාප් රහිත නිේවඩු  වක  අඩ ේැදාප් සහිත නිේවඩු  වක  

 

2013.08.27 - 2014.08.27        

2014.08.28 – 2015.08.27 

2015.08.28 – 2016.08.27  

2016.08.28 – 2017.08.27 

2017.08.28 – 2018.08.27  

2018.08.28 – 2019.08.27 

 

.............. සිට .............. දක්ේව  

.............. සිට .............. දක්ේව 

.............. සිට .............. දක්ේව 

...............සිට .............. දක්ේව 

............ ..සිට .............. දක්ේව 

...............සිට .............. දක්ේව 

 

.............. සිට ............. දක්ේව  

.............. සිට ............. දක්ේව 

.............. සිට ............. දක්ේව 

...............සිට ............. දක්ේව 

...............සිට ............. දක්ේව 

............. .සිට ............. දක්ේව 

       

 කවඳ අධයවඳන අධයක්ෂ :  ...................................... 
             (අත්සන හව නික මුද්රවේ) 

 

 

 



03.  සසසකවීභට සුදුසු ම් කඵන දිනට ර්ර්ේවසන්න ේසර 06 තුළ දුන  දඬුේම් කඵව ඇත්නම් , දුන  ක්රි වභවර්ග 

ආරම්බ  ර  සකේ නම් කහ  දුගවන / දුභර්ශන කතොරතුරු  සකේ නම් එභ කතොරතුරු  (කභභ ේගුේ සම්ර්ර්ව  රන්න) 

ේර්ෂ  දුන  ක්රි වභවර්ග  දුගවන/දුභර්ශන තත්ත්ේ  

2013.08.27 - 2014.08.27          

2014.08.28 – 2015.08.27   

2015.08.28 – 2016.08.27    

2016.08.28 – 2017.08.27   

2017.08.28 – 2018.08.27    

2018.08.28    – 2019.08.27   

 

*ඉහත ේගුකේ ර්ර්ේවසන්න ේසර 06 තුළ දුන /දුගවන/දුභර්ශන ඳැේ සක  නම් කම් ේන දුට අේසන්ේ : (ඇත/නැත),  

දුන /දුගවන/දුභර්ශන අේසන්ේ කනොභැ සනම් එහි ේර්තභවන තත්ත්ේ  පිළිඵ කතොරතුරු කේනභ ලිපි රීන් ක ොමු 

 රන්න.     

*ක  දනව ඳත්ර ක් නිකුත්  ර  සකේ නම් එහි සහ ස   ළ පිටඳතද , දුන  නික  ග  කඵව දී  සකේ නම් එභ 

නික  ගක හි සහ ස   ළ පිටඳතද අමුවන්න. 
 

04. අනුභත  වර්  සවධන ඇගයීකම් ඳමිඳවමි  අනුේ සසසකවීකම් දින ට කඳරවතුේ ව ේසර 06 තුළ  වර්  සවධන  

පිළිඵ කතොරතුරු. (කභභ ේගුේ සම්ර්ර්ව  රන්න) 

ේර්ෂ                                             වර්  සවධන භට්ටභ 

දුර්ේකයි සතුදාදව  යි කහොයි ඉතව කහොයි 

2014     

2015     

2016     

2017     

2018     

2019     

 

05. කභභ  කවඳක  .......................................................................................... දුදයවකක  කසයේක  නියුතු ශ්රී 

කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  ............. ඳන් සක  නිකධවරී ...................................................... භහතව/භහත්මි , රවජය 

ඳරිඳවකන  ක්රකපතව 1/2014( VIII) දුධිදුධවන අනුේ සසසකවීම් කැබීභ සහව සුදුසු ම් කඵන 2019.08.27 දිනට 

ර්ර්ේවසන්නක  ව ේසර ඳහ (05) තුළ රවජය කසයේව ක ොමිෂන් සබව   ක්රකපතව 1/2020 හි සහන් දුධිදුධවන න්හි 

දක්ේව ඇ ස ඳරිදි අනුකූකේ දුන වනුකූක දඩුේභක් කඵව  ......................... (ඇත/නැත) .   
 

06. නිකධවරි ව දුරවභ කගන ඇත්නම් එභ දින  (දුරවභ ලිපි  අමුවන්න):-...................................................... 

ඉහත සහන්  ර ඇ ස කතොරතුරු කභභ නිකධවරි වක ස කඳෞද්ගලි  ලිපිකගොනුේ අනුේ නිේැරදි ඵේට සහ ස   රමි.

  

 

දින  : ......................................                            කවඳ අධයවඳන අධයක්ෂ :  .......................................... 

               (අත්සන හව නික මුද්රවේ) 

 

  

      

 



 ඇමුණුභ  (04) 

රවජය ඳරිඳවකන  ක්රකපතව 1/2014( VIII) දුධිදුධවන අනුේ සසසක රීරීභ සහව ේන ආ ෘ ස  

ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  III ේන කරයණියේක  නිකධවරීන් II කරයණියේ ට සසසකරීරීභ. 

( කවඳ අධයවඳන අධයක්ෂ දුසින් සම්ුරර්ව  ළ යුතු ේවර්තවේ) 

 
දුදුහපතඳ ස කරයණියේධවරි වක ස නභ : ................................................................................................... 

ඳවසකපත ලිපින    :  .................................................................................................. 

1. ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක   III කරයණියේක  ඳත්වීම් ලිපි ට අනුේ ේැඩ බවරගත් ................................ දින සිට 

කභභ නිකධවරි ව 2019.08.27 දක්ේව  කසයේක  නිරතේන ඵේත් 2019.08.27 දිනට ේසර 06  සක්රී  හව සතුදාදව   

කසයේව  වක ක් සම්ර්ර්ව  ර (ඇ ස/නැ ස).............. අතර ේැදාප් ේර්ධ  06ක් සඳ වකගන (ඇත/නැත) .....................    

1.1.ශ්රී කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේ ට ඳත්වීකම්දී දුදුහපතඳ ස කසයේ ට අදවළේ පිහිදාේන කද ේැදාප් පි ේර පිළිඵ කතොරතුරු       

(කභභ ේගුේ සම්ර්ර්ව  රන්න) 

දුදුහපතඳ ස කසයේක  
මුපත ඳත්වීම් දින  හව 
ඳන් ස  / කරයණියේ   

දුදුහපතඳ ස කසයේක  මුපත 
ඳත්වීභ අනුේ පිහිදාේන 
කද ේැදාප් පි ේර (රු.)  

 වර් ක්ෂභතව 
 ඩඉම් ේැදාප් 
පි ේර (රු.) 

 වර් ක්ෂභතව 
 ඩඉභ සභත්ව / 
නිදහසක ව දින   

 වර් ක්ෂභතව  ඩඉභ 
සභත් කනොදුභ/ 
සම්ර්ර්ව කනොරීරිභ 
භත  ේැදාප් ේර්ධ  
දුකම්බන   ර  සකේ 
නම් එභ ේර්ෂ 

     

     

     
 

1.2.  වර් ක්ෂභතව  ඩඉම් සහන කඵව ඇත්නම් එභ  වක  (අදවළ ලිපි අමුවන්න) : ......................................... 

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

1.3. නිකධවරි වක ස ේැදාප් ේර්ධ   වර් ක්ෂභතව  ඩඉභ හැර  කේනත් කහයතුේක් නිසවකේන් දුකම්බන  වී ඇත්නම් 

එභ කහයතුේ හව  වක ීමභවේ .................................................................................................................... 

02. සසසකවීභට සුදුසු ම් කඵන දිනට ර්ර්ේවසන්න ේසර 06 තුළ ේැදාප් රහිත නිේවඩු/අඩ ේැදාප් කඵව  සකේද?(ඔේ/ නැත)  

2.1. ේැදාප් රහිත නිේවඩු /අඩු ේැදාප් කඵව  සකේ නම් ඒ පිළිඵ කතොරතුරු (කභභ ේගුේ සම්ර්ර්ව  රන්න) 

         ේර්ෂ  ේැදාප් රහිත නිේවඩු  වක  අඩ ේැදාප් සහිත නිේවඩු  වක  

 

2013.08.27 - 2014.08.27        

2014.08.28 – 2015.08.27 

2015.08.28 – 2016.08.27  

2016.08.28 – 2017.08.27 

2017.08.28 – 2018.08.27  

2018.08.28 – 2019.08.27 

 

.............. සිට .............. දක්ේව  

.............. සිට .............. දක්ේව 

.............. සිට .............. දක්ේව 

...............සිට .............. දක්ේව 

............ ..සිට .............. දක්ේව 

...............සිට .............. දක්ේව 

 

.............. සිට ............. දක්ේව  

.............. සිට ............. දක්ේව 

.............. සිට ............. දක්ේව 

...............සිට ............. දක්ේව 

...............සිට ............. දක්ේව 

............. .සිට ............. දක්ේව 

       

 කවඳ අධයවඳන අධයක්ෂ :  ...................................... 
             (අත්සන හව නික මුද්රවේ) 

 

 

 

 



03.  සසසකවීභට සුදුසු ම් කඵන දිනට ර්ර්ේවසන්න ේසර 06 තුළ දුන  දඬුේම් කඵව ඇත්නම් , දුන  ක්රි වභවර්ග 

ආරම්බ  ර  සකේ නම් කහ  දුගවන / දුභර්ශන කතොරතුරු  සකේ නම් එභ කතොරතුරු  (කභභ ේගුේ සම්ර්ර්ව  රන්න) 

ේර්ෂ  දුන  ක්රි වභවර්ග  දුගවන/දුභර්ශන තත්ත්ේ  

2013.08.27 - 2014.08.27          

2014.08.28 – 2015.08.27   

2015.08.28 – 2016.08.27    

2016.08.28 – 2017.08.27   

2017.08.28 – 2018.08.27    

2018.08.28    – 2019.08. 27   

 

*ඉහත ේගුකේ ර්ර්ේවසන්න ේසර 06 තුළ දුන /දුගවන/දුභර්ශන ඳැේ සක  නම් කම් ේන දුට අේසන්ේ : (ඇත/නැත),  

දුන /දුගවන/දුභර්ශන අේසන්ේ කනොභැ සනම් එහි ේර්තභවන තත්ත්ේ  පිළිඵ කතොරතුරු කේනභ ලිපි රීන් ක ොමු 

 රන්න.     

*ක  දනව ඳත්ර ක් නිකුත්  ර  සකේ නම් එහි සහ ස   ළ පිටඳතද , දුන  නික  ග  කඵව දී  සකේ නම් එභ 

නික  ගක හි සහ ස   ළ පිටඳතද අමුවන්න. 
 

04. අනුභත  වර්  සවධන ඇගයීකම් ඳමිඳවමි  අනුේ සසසකවීකම් දින ට කඳරවතුේ ව ේසර 06 තුළ  වර්  සවධන  

පිළිඵ කතොරතුරු. (කභභ ේගුේ සම්ර්ර්ව  රන්න) 

ේර්ෂ                                             වර්  සවධන භට්ටභ 

දුර්ේකයි සතුදාදව  යි කහොයි ඉතව කහොයි 

2014     

2015     

2016     

2017     

2018     

2019     

 

05. කභභ  කවඳක  .......................................................................................... දුදයවකක  කසයේක  නියුතු ශ්රී 

කා ව දුදුහපතඳ ස කසයේක  ............. ඳන් සක  නිකධවරී ...................................................... භහතව/භහත්මි , රවජය 

ඳරිඳවකන  ක්රකපතව 1/2014( VIII) දුධිදුධවන අනුේ සසසකවීම් කැබීභ සහව සුදුසු ම් කඵන 2019.08.27 දිනට 

ර්ර්ේවසන්නක  ව ේසර ඳහ (05) තුළ රවජය කසයේව ක ොමිෂන් සබව   ක්රකපතව 1/2020 හි සහන් දුධිදුධවන න්හි 

දක්ේව ඇ ස ඳරිදි අනුකූකේ දුන වනුකූක දඩුේභක් කඵව  ......................... (ඇත/නැත) .   
 

06. නිකධවරි ව දුරවභ කගන ඇත්නම් එභ දින  (දුරවභ ලිපි  අමුවන්න):-...................................................... 

ඉහත සහන්  ර ඇ ස කතොරතුරු කභභ නිකධවරි වක ස කඳෞද්ගලි  ලිපිකගොනුේ අනුේ නිේැරදි ඵේට සහ ස   රමි.

  

 

දින  : ......................................                            කවඳ අධයවඳන අධයක්ෂ :  .......................................... 

               (අත්සන හව නික මුද්රවේ) 

 


