
                                   ආකෘතිඳත්ර අංක - 01

01.තනතුර ශා ඳන්තිය

02. ජාතික 

ශැඳුනුම්ඳත් 

අංකය

අ . පඳෞද්ගලික පතොරතුරු

03. වම්පූර්ණ නම :-

04. මුකුරු වමඟ නම :-

05. මුකුරු වමඟ නම 

       (ඉංග්රීසිපයන්)

06.  උඳන් දිනය :- 07. ලයව ( 2018.12.31 දිනට ) 08. ව්ත්රී/පුරු

             YYYY/MM/DD අවු...........මාව..........දින.......... භාලය

09. ව්ථිර ලිපිනය:- 10. තාලකාලික ලිපිනය:- 11. දුරකථන අංකය :-

       කාර්යාය :-

       පඳෞද්ගලික :-

12. විලාශක/අවිලාශක බල:- 13. කත්රයාපේ නම:-

15. දරුලන්  දරුලන් පිළිබ විව්තර:-  

1

2

3

4

ආ. පවේලා පතොරතුරු

16. ඳත්වීම් ලිපිපේ අංකය :- 17. ව්ථිර කර තිපේද :-

18. ලර්තමාන පවේලා ව්ථානය:- 19. පවේලා ව්ථානය පිහිටි නගරය :-

20. ලර්තමාන පවේලා ව්ථානයට ලාර්තා ක දිනය:- 21. ලර්තමාන පවේලා ව්ථානපේ පවේලා කාය :- 

             YYYY/MM/DD ( 2018.12.31 දිනට )

       අවු.............. මාව................. දින...................

22. ප්රියමනාඳ පවේලා ව්ථානයක පවේලය කර තිපේද

23 රාජය පවේලපේ පූර්ල පවේලා ව්ථාන  :-

සිට

1

2

3

4

පවේලා ව්ථානය

පවේලා කාය උඳපේඛනය 

අනුල 

ලර්ගීකරණය

ඇමුණුම - 01

අධ්යාපන අමාත්යාාංශයේ ය ේවයේ නියුතු ඒකාබද්ධ් ය ේවා යනොවන අනධ්යයන 

කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් නිලධ්ාරීන්යේ වාර්ෂික  ්ථානමාරු  ඳහා අයදුම්පත්

දරුලාපේ නම         ලයව               ඉපගනුම බන ඳාව/ඳාවේ

         කාර්යාලීය ප්රපයෝජනය වශා

14. කත්රයාපේ රැකියාල ශා පවේලා ව්ථානය 

:-

2022.09.30 දිනට)

දක්ලා



5

ඇ. ව්ථානමාරු ඉේලීම් කරන පවේලා ව්ථාන පිළිබ පතොරතුරු

       

24 පවේලා ව්ථානය

උඳපේඛනය 

අනුල 

ලර්ගීකරණය පවේලා ව්ථානය පිහිටි නගරය
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       නම්  ඒ බල වලදය වශතික ලලින් තශවුරු කිරීමට යටත්ල පලනම ලිපියක් මගින් පම් වමඟ අමුණන්න )

     වාමානය ව්ථානමාරු බා දීම වකා බැලීමට භාවිත කිරීමට එකඟ ලන්පන්ද?        ඔව් / නැත

     ඉශත දක්ලා ඇති පතොරතුරු සියේ වතය ශා නිලැරදි බල ප්රකා කරමි.

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

                           දිනය                   අත්වන

ඇ. විදුශේඳති පේ / ආයතන ප්රධානියා පේ නිර්පද්ය

                                ඉශත නම වදශන් නිධාරියාපේ ව්ථාන මාරු ඉේලීම අනුප්රාප්තිකපයකු වහිතල / රහිතල                  /ඳසුල                                                                                                                                                                                                                   බාදීපම් ඳදනම.......................................................... පවේලපේ පයදී සිටින .................................................................

     /ඳසුල  බාදීපම් ඳදනම මත නිර්පද් කරමි.මශතා/මශත්මිය/පමනවියපේ ව්ථානමාරු ඉේලීම අනුප්රාප්තිකපයකු වහිතල/ රහිතල/ ඳසුල බාදීපම් ඳදනම 

මත නිර්පද් කරමි.

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

                           දිනය         අත්වන ශා නි මුද්රාල

26. යම් පශයකින් ඔබට ලාර්ෂික ව්ථානමාරුලක් පනොද පශොත් ඉශත පතොරතුරු 2023.06.30 දින පතක්

25. ව්ථාන මාරු ඉේලුම් කිරීමට පශේතු :- ( නිධාරියා පශෝ යැපඳන්නන් යම් ආබාධිත තත්ලයකින් පඳපන්පන්

පවේලා ව්ථානය පිහිටි කාඳය


