
ස ෞඛ්ය දසපාර්තමසන්තුව  ද ථාර  දාරු  දල්ලුමන දා්රය 

1. අයදුම්කරුගේ නම :- ................................................................................................... 
 

2. වර්තමාන නිල නාමය :-................................................................... 

පංතිය ග ෝ ගරේණිය:- .............                වර්තමාන ස්ථානගේ ගසේවා කාලය :-.................. 

මුල් පත්වීගම් දිනය:-..................   අවු: ..............   මාස:.................. 

 

3. උපන් දිනය:-...................................................... 
 

4. ලබා ඇති විග ේෂ පුහුණුව :-................................................................... 
 

5. භාෂා ප්රවීතතා :-     සං ල :            ගෙමළ:          ඉංග්රීස:  

   

6. ස්ථිර පදිංචිය :-................................................................................... 

දිස්ත්රික්කයකය :-..................................................................................... 

 

7. විවා ක අවිවා ක තත්ත්වය :-........................................... 
 

8. (අ) සැමියා/ බිරිඳ රැකියාවක්කය කරයිෙ ?........................................ 

(ආ) එගසේ නම් ඔහුගේ/ ඇයගේ නම  :-.................................................................................. 

නිල නාමය :-................................................................. 

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

9. (අ) පාසල් යන ළමයින් ගතන :-................................................. 

      (ආ) ඔවුන් පිළිබඳ විස්තර  :-................... 

  නම     ගරේණිය    විෙයාලගේ නම 

 

 

 

10. ගසේවය කර ඇති ස්ථාන (මුල් පත්වීගම් සට පිළිගවලින්) 

 ගසේවා ස්ථානය    සට  ෙක්කයවා  අවුරුදු 

I.          

II.          

III.          

IV.  

 

11. තමා ස්ථාන මාරුවක්කය බලාගපොගරොත්තු වන දිස්ත්රික්කයකය :- (ගකොළඹ/ගම්ප /කළුතර) 

 

12. ස්ථාන මාරුවක්කය බලාගපොගරොත්තුවන ගසේවා ස්ථානය :- ( ප්රමුතතාවය අනුව ස්ථාන 4ක්කය) 

1.       2. 

3.       4. 



 

13. ස්ථාන මාරුවක්කය ඉල්ලීමට ග ේතුව :- (වර්ෂ 5ක්කය සම්පූර්ත වීම/ ගපෞද්ගලික ග ේතුවක්කය) 

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

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

14. වර්තමාන ගසේවා ස්ථානගේ තවත් වර්ෂයක්කය රැඳීසටීමට ඉල්ලන්ගන් නම් ඉදිරිපත් ගකගරන 

සාධාරත ග ේතු:-...................................................................................................................... 

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

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

ඉ ත සඳ න් ගතොරතුරු සතය  ා නිවැරදි බව ගමයින් ස තික කරමි. 

 

දිනය : 20                                                     ඉල්ලුම්කරුගේ  අත්සන 

15. ආයතන ප්රධානියාගේ නිර්ගද් ය :- 

නිර්ගද්  කරමි /ගනොකරමි. අනුප්රාප්තිතිකගය න ගනොමැතිව මුොලිය  ැක/ගනො ැක. 

 

දිනය : 20                                                    ආයතන ප්රධානියාගේ අත්සන 

16. විමධයගත ගකොට්ඨා  ප්රධානියාගේ නිර්ගද් ය :- 

නිර්ගද්  කරමි /ගනොකරමි. අනුප්රාප්තිතිකගය න ගනොමැතිව මුොලිය  ැක/ගනො ැක. 

 

දිනය : 20                                                   ප්රාගද්ය ය  ගසෞතය ගසේවා අධයක්කයෂ  

      (ගකොළඹ/ගම්ප /කළුතර) 

 

17. පළාත් ගසෞතය ගසේවා අධයක්කයෂගේ නිර්ගද් ය:- 

නිර්ගද්  කරමි /ගනොකරමි. අනුප්රාප්තිතිකගය න ගනොමැතිව මුොලිය  ැක/ගනො ැක. 

 

දිනය : 20                                                     පළාත් ගසෞතය ගසේවා අධයක්කයෂ  

                                                                                   බස්නාහිර පළාත  

18. පළාත් ගසෞතය ගල්කම්ගේ නිර්ගද් ය :- 

 නිර්ගද්  කරමි /ගනොකරමි. අනුප්රාප්තිතිකගය න ගනොමැතිව මුොලිය  ැක/ගනො ැක. 

 

 දිනය : 20                                                         ගල්කම් 

       ගසෞතය  ා ගද්ීයය ෛවෙය අමාතයං ය  

                                                                                   (බ.ප) 

 



ාධ්යා දාර්ය දස   ය දස   දාාර්  දාර්ය දස   ය ද හ ර ද ථාර  දාරු  දල්ලුමන දා්රය 

(ාර්ය දාිපාරන  දක්රස්ලඛ් ද5  ද  ද1  දනුව ි) 
(ඉල්ලුම්කරු ගමම අයදුම්පත පිටපත් 05කින් සම්පූර්ත කර ගෙපාර්තගම්න්තු ප්රධානියා මිනන් ඉදිරිපත් කළ ුතතුය) 

 

පළාත් අමාතයං ය :-                                                  ගෙපාර්තගම්න්තුව :- 
 

01. නිලධාරියාගේ සම්පූර්ත නම පැ ැදිලි අ නරින්  :-........................................................................... 
(ගපළපත් නමට යටින් ඉරක්කය ඇඳිය ුතතුයි) 

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

02.  

I. රාජකාරී ලිපිනය :- .................................................................................................... 

II. ගපෞද්ගලික ලිපිනය :- ............................................................................................... 

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

III. ස්ථිර පදිංචි ස්ථානගේ ලිපිනය :- ................................................................................ 

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

03.  

I ගසේවගේ නම :- ......................................................................................................... 

II ෙැනට සටින පංතිය ග ෝ ගරේණිය :- ............................................................................ 

III ෙැනට  සටින පංතියට / ගරේණියට  පත්කරන ලෙ ග ෝ උසස් කරන ලෙ දිනය :- ............... 

IV ෙැනට ලබන වාර්ෂික වැටුප :-....................................................................................... 

V ගසේවයට ඇතුළත්වූ මාධයය :- ..................................................................................... 

VI මුල් පත්වීගම්  දිනය :- ................................................................................................. 

VII උපන් දිනය :- .................................................................................................. 

 

04. ගසේවයට ඇතුළත් වූගේ පළාත් සභා පත්වීම් ක්රමය යටගත්ෙ? නැතග ොත් මධයම රාජය ගසේවය 

යටගත්ෙ? යනවග  :- ................................................................................................................ 

I පළාත් සභා පත්වීම් ක්රමය යටගත් නම්  පත්වීම් ලැුවග  විභාගයක ල නණු මතෙ? 

එගසේනම්  

                    (අ) විභාගගේ නම  ා වර්ෂය:- .................................................................................... 

                   (ආ) විභාග අංකය :- .................................................................................................... 

                   (ඇ) ලබාගත් ල නණු ප්රමාතය:- ................................................................................... 

 

II මධයම රාජය ගසේවය යටගත් නම් ...................................................පළාත් රාජය 

ගසේවයට අන්තර්ග්ර තය වූ දිනය :- 

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

05.   
(අ) කලත්රයාගේ නම :- ..................................................................................................... 

(ආ) කලත්රයා රැකියාවක්කය කරන්ගන් නම් ගසේවා ස්ථානගේ  ලිපිනය :- .................................. 

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

     (ඇ) කලත්රයාගේ සථිර පදිංචි ලිපිනය :- .............................................................................. 

 

 



තම කලත්රයා ත්රිවිධ  මුොග  ග ෝ ගපොලිසගේ බල ඇණිගේ ගසේවගේ නිුතතුෙ ? 

එගසේ නම් ඔහු / ඇය අයත්වන ගසේවාව  ා තනතුර :- .................................................................. 

06. ලබා ඇති භාෂා ප්රවීතත්වය :- 

I සං ල (සමත් වී ඇති ප්රවීතතා පරීක්කයෂත මට්ටම  :-.......................................... 

II ගෙමළ (සමත් වී ඇති ප්රවීතතා පරීක්කයෂත මට්ටම  :-.......................................... 

III ඉංග්රීස(ඉතා ග ොඳයි /ග ොඳයි /  දුර්වලයි ) :-.................................................. 

 

07. ගසේවයට ඇතුළත් දිනගේ සට එක්කය එක්කය කාර්ය ස්ථානයක ගෙපාර්තගම්න්තුවකෙ / අමාතයං යකෙ 

ගමයට කලින් ගසේවය කළ කාල සීමාව ස  ෙැනට ගසේවය කරන කාර්ය ස්ථානය  ගෙපාර්තගම්න්තුව 

ස  අමාතයං ය ස  එහි කාලය :- 
 

සට / ෙක්කයවා     මුළු කාලය      කාර්ය ස්ථානය             ගෙපාර්තගම්න්තුව      කවර අමාතයං ය  

                         අවු : මාස                                                                            යටගත්ෙ යන වග  

 

 

 

 

 

 

08.  

I නිලධාරියා මාරුවීම අගප්තික්කයෂා කරන්ගන් මධයම රාජය ගසේවය   පළාත් සභා රාජය ගසේවය සඳ ා ෙ 

යන වග. 

(අ) පළාත් සභාව / පළාත් අමාතයං ය :- ........................................................... 

(ආ) පළාත් ගෙපාර්තගම්න්තුව :-. ...................................................................... 

(ඇ) ගසේවා ස්ථානයන් :-.................................................................................... 

II මධයම රාජය ගසේවය සඳ ා නම් :- 

(අ) මාරුවීම් අගප්තික්කයෂා කරන අමාතයං ය :- ...................................................... 

(ආ) ගෙපාර්තගම්න්තුව :- .................................................................................. 

(ඇ) ගසේවා ස්ථානයන්:- .................................................................................... 

 

 

09. මාරුවීම් ඉල්ලුම් කිරීමට ග ේතු:- ........................................................................................... 

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

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

ඉ ත ෙක්කයවා ඇති ගතොරතුරු සතය බව ප්රකා  කරමි. 

 

 

 

 

දිනය:-.............................                                                          .......................................... 

                                                                                         නිලධාරියාගේ අත්සන 

 

 

 



ආයතන ප්රධානියාගේ නිර්ගද් ය :- 

   අයදුම්පත නිර්ගද්  කරමි/ ගනොකරමි  අනුප්රාප්තිතිකගය න ගනොමැතිව මුොලිය  ැක/ගනො ැක. 

 

 

දිනය:-.............................                                                         ........................................ 

                                                                                              ආයතන ප්රධානියාගේ අත්සන 

 

(අ) ගෙපාර්තගම්න්තු නිරීක්කයෂත 

 

පළාත් ගසෞතය ගසේවා අධයක්කයෂ(බ.ප) 

       ඉල්ලුම්පත්රය නිර්ගද්  කරමි/ ගනොකරමි. අනුප්රාප්තිතිකගය න ගනොමැතිව මුොලිය  ැක/ගනො ැක. 

 

දිනය:-.............................                                                         .................................................. 

                                                                                         ප්රා.ගසෞ.ගසේ.අධයක්කයෂගේ අත්සන 

ගල්කම්  

පළාත් ගසෞතය  ා ගද්ීයය ෛවෙය අමාතයං ය. 

           ඉල්ලුම්පත්රය නිර්ගද්  කරමි/ ගනොකරමි. 

 

දිනය:-.............................                                                        .................................................. 

                                                                                                 ගෙපාර්තගම්න්තු ප්රධානියාගේ අත්සන 

(ආ) අමාතයං  නිරීක්කයෂත 

 

                                                                                         මගේ අංකය :- 

ප්රධාන ගල්කම්  බස්නාහිර පළාත. 

               ඉල්ලුම්පත්රය නිර්ගද්  කරමි/ ගනොකරමි. 

 

 

දිනය:-.............................                                                        .................................................. 

                                                                                                                    ගල්කම් 

 

(ඇ) ප්රධාන ගල්කම්ගේ නිර්ගද් ය 

                                                                                       මගේ අංකය :- 

පළාත් රාජය ගසේවා ගකොමිෂන් සභාව  බස්නාහිර සභාව. 

....................................................................................................පළාත් සභාව/මධයම රාජය ගසේවයට 

මුො ැරීම සුදුසු බව නිර්ගද්  කරමි/ ගනොකරමි. 

 

දිනය:-.............................                                                        .................................................. 

         ප්රධානගල්කම්  බස්නාහිර පළාත 

 

...........................................................................................අමාතයං ගේ ගල්කම්  ගකොළඹ. 

ඒකාබද්ධ ගසේවා අධයක්කයෂ  ගකොළඹ. 

ගල්කම්  පළාත් රාජය ගසේවා ගකොමිෂන් සභාව ....................................................................පළාත. 

       ගමම නිලධාරියා / නිලධාරිනිය විසන් අයදුම්පගත් සඳ න් කර ඇති කරුණු බලා  මධය රාජය /...... 

................. පළාත් රාජය ගසේවයට බඳවාගැනිමට එක  වන්ගන් ෙ යන්න ගනොපමාව මා ගවත ෙන්වන්ගන් 

නම් මැනවි. 

 

දිනය:-.............................                                     ....................................................... 

                                                                      ගල්කම්  බස්නාහිර පළාත් රාගජයස්වා ගකොමිෂන් සභාව 



 

 


