කෘ.දද./ආ/2/17/ලා.ව්.මා./තා.ව./2021
කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ තාක්ණ වශායක දවේලා ගණල තනතුරු දරණ නිධාරින්දේ
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වශා අයදුේඳත
තනතුර

ඳන්තිය

01.දඳෞද්ගලික දතොරතුරු
1. වේපුර්ණ නම :
2. මුකුරු වමඟ නම :
3. මුකුරු වමඟ නම :
(ඉංග්රීසියෙදයන්
4. උඳන් දිනය :
YYYY/ MM / DD

5. ලයව ( 2020.12.31දිනට
අවු........ මාව .......... දින .........

8. ව්ථිර ලිපිනය :

9. තාලකාලික ලිපිනය :

11. විලාශක/අවිලාශක
බල
...............................
14. කත්රයාදේ රැකියාල:

12. කත්රයාදේ නම :
..................................

6. ජාතික ශැඳුනුේඳත්
අංකය :

7.ව්ත්රී/ පුරු භාලය:

10. දුරකථන අංකය
කාර්යාය :
දඳෞද්ගලික :
13. කත්රයාදේ උඳන් දිනය :
YYYY /MM / DD
....................................
15. කත්රයාදේදවේලා ව්ථානය :-

02. දරුලන් පිළිබ විව්තර
අනු
අංකය

මුකුරු වමග නම

උඳන් දිනය
YYYY/MM/DD

ඉදගනුම බන ඳාව

03. දවේලා දතොරතුරු
1. මුල් ඳත්වීේ දිනය :.....................................

2. ව්ථිර කර තිදේද :....................................

3. ලර්තමාන දවේලා ව්ථානය ශා අධයක් අංය :...........................................................
...........................................................
5. ලර්තමාන දවේලා ව්ථානයට ලාර්තා ක දිනය :(YYYY/MM/DD

4. දවේලා ව්ථානය පිහිටි නගරය :..........................................
6. ලර්තමාන දවේලා ව්ථානදේ දවේලා කාය
(2020.12.31 දිනට
අවු........ මාව ....... දින .......

04. කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ පූර්ණ දවේලා කාය
අනු
අංකය

දවේලා ව්ථානය

සියෙට

දවේලා කාය
දක්ලා

දවේලා ව්ථානය
අයත් ලන්නා ව
අධයක් අංය

දවේලා ව්ථානය
පිහිටි නගරය

05. ව්ථාන මාරු ඉල්ලීම පිළිබද දතොරතුරු
අනු
අංකය

දවේලා ව්ථානය

දවේලා ව්ථානය අයත් ලන්නා වු
අධයක් අංය

දවේලා ව්ථානය පිහිටි
නගරය

01.
02.
03.
06. ඉශත වදශන් කර ඇති දවේලා ව්ථානලට අමතරල ඊට ආවන්න දවේලා ව්ථානයකට ව්ථාන මාරුලක් බා දදන්දන්නේ
ඊට එකගද? ඔේ/ නැත ............................
07. අ. ව්ථාන මාරු ඉල්ලීමට දශේතු ( නිධාරියා දශෝ යැදඳන්නන් ආබාධිත තත්ලදයන් දඳදන්දන් නේ ඒ බලට වලදය
වශතික ලලින් වනාථ කිරීමට යටත්ල දමහි වදශන් කරන්න
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ඉශත දක්ලා ඇති දතොරතුරු සියෙයල් වතය ශා නිලැරදි බල ්රකා කරි.
.........................
..............................
දිනය
අත්වන
ආ. ඒකක ්රධානියාදේ නිර්දද්ය :
ඉශත නේ වදශන් නිධාරියාදේ/ නිධාරිණියදේ ව්ථාන මාරු ඉල්ලීම අනු්රාප්තිතිකදයකු වහිතල/ රහිතල/ ඳව ල බා
දීදේ ඳදනම මත නිර්දද් කරි.
.....................................
.....................................
දිනය
අත්වන(ඒකක ්රධානි
නි මුද්රාල
ඇ. අදා අධයක් අංදේ අධයක්දේ නිර්දද්ය :
ඉශත නේ වදශන් නිධාරියාදේ/ නිධාරිණියදේ ව්ථාන මාරු ඉල්ලීම අනු්රාප්තිතිකදයකු වහිතල/ රහිතල/ ඳව ල බා
දීදේ ඳදනම මත නිර්දද් කරි.
.....................................
දිනය

.....................................
අත්වන(අධයක්
නි මුද්රාල

කෘ.දද./ආ/2/17/ලා.ව්.මා/තා.ව.2021

කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ තාක්ණ වශායක දවේලා ගණල තනතුරු දරන නිධාරින්දේ
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නාම දල්ඛනය
වටශන :-

එක් එක් තනතුර වශා දලන දලනම දමම ආකෘතිය වේපූර්ණ කරන්න.

ඒකකය:- ...........................................................................
තනතුර :- ...........................................................................
අනු
අංක
ය

මුකුරු වමග නම

ඳංතිය

ජාතික
ශැදුනුේඳත්
අංකය

ඳත්වීේ
දිනය

අධයක් අංය :- ..............................................

ලර්තමාන
දවේලා
ව්ථානය

ලර්තමාන දවේලා
ව්ථානදේ දවේලා
කාය

සියෙට

ලවර
ගණන

ව්ථාන
මාරුවීමට
අදප්තික්ෂිත
දවේලා
ව්ථාන

දක්ලා

තාක්ණ වශායක දවේලා ගණල තනතුරු දරණ නිධාරින්දේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නාම දල්ඛනය නිලැරදි බලට
්රකා කරි.
වකව් කදෂේ

:-

අත්වන :- ..................................

ඳරීක්ා කදෂේ :-

අත්වන :- ..................................

.....................................
දිනය

.....................................
අත්වන(ඒකක ්රධානි
නි මුද්රාල

කෘ.දද./ආ/2/17/ලා.ව්.මා./තා.ව./2021
එක් දවේලා ව්ථානයක ලවර 05 ක දවේලා කායක් වේපූර්ණ කර ඇති තාක්ණ වශායක දවේලා ගණල
තනතුරු දරණ නිධාරින් දමම ආකෘතිය වේපූර්ණ ක යුතුය
01. දඳෞද්ගලික දතොරතුරු
i.
වේපූර්ණ නම
:-..........................................................................................................................
ii.
මුකුරු වමග නම :- .........................................................................................................................
iii.
උඳන් දිනය
:- ................................................ 2020.12.31 දිනට ලයව ..................................
iv.
ජාතික ශැදුනුේඳත් අංකය :- ....................................... ව්ත්රී/ පුරු භාලය :-.........................................
v.
ව්ථිර ලිපිනය
:-..........................................................................................................................
තාලකාලික ලිපිනය :-..........................................................................................................................
vi.
දුරකථන අංකය
: කාර්යාය :-............................... දඳෞද්ගලික : ................................................
vii.
විලාශක/ අවිලාශක බල :- .......................................... කත්රයාදේ දවේලා ව්ථානය:...........................................................................................................................................................
දරුලන් පිළිබද විව්තර
මුකුරු වමග නම

උඳන් දිනය

02. දවේලා දතොරතුරු
i.
තනතුර :-.........................................................
ii.
ඳත්වීේ ලිපිදේ අංකය :-..................................
iii.
ලර්තමාන දවේලා ව්ථානය ශා අධයක් අංය :i. .........................................................
iv.
ලර්තමාන දවේලා ව්ථානයට ලාර්තා ක දිනය :i. ............................................
කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ
අනු
දවේලා ව්ථානය
අංකය

ඉදගනුම බන ඳාව

ඳන්තිය :- .............................................
ව්ථිර කර තිදේද :-................................
දවේලා ව්ථානය පිහිටි නගරය :...................................................
ලර්තමාන දවේලා ව්ථානදේ දවේලා කාය
.(2020.12.31 දිනට
.................................................

පූර්ල දවේලා කාය
දවේලා ව්ථානය අයත් අධයක්
අංය

දවේලා කාය
සියෙට

දක්ලා

01.
02.
03.
03.

ලාර්ෂික, අභයන්තර ව්ථානමාරු වීමක් වදශා අයදුේ කර තිදේද? අයදුේ කර දනොමැති නේ ව්ථානමාරුවීමක්
ැබුනදශොත් මාරු වී යාමට කැමති කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ දවේලා ව්ථාන 03 ක්
i.
ii.
iii.
ඉශත දතොරතුරු වතය ශා නිලැරදි බල ්රකා කරි.
.......................................
දිනය
ඉශත වදශන් දතොරතුරු නිලැරදිය.
.......................................
දිනය

..........................................
නිධාරියාදේ අත්වන
..........................................
ඒකක/ අං ්රධානි අත්වන

කෘ.දද./ආ/2/17/ලා.ව්.මා./තා.ව./2021

එක් දවේලා ව්ථානයක ලවර 05 ක දවේලා කායක් වේපූර්ණ කර ඇති තාක්ණ වශායක දවේලා ගණල
තනතුරු දරණ නිධාරින්දේ නාම දල්ඛනය

අනු අංකය

ඒකකය:- ...........................................................................
තනතුර :- ...........................................................................
මුකුරු වමග නම

ඳංතිය

ජාතික
ශැදුනුේඳත්
අංකය

ඳත්වීේ
දිනය

අධයක් අංය :- ..............................................

ලර්තමාන
දවේලා ව්ථානය

ලර්තමාන දවේලා
ව්ථානදයහි දවේලා
කාය
සියෙට




ලවර
ගණන

ව්ථාන
මාරුලක්
ැබුණ දශොත්
යාමට කැමති
ව්ථාන 3 ක්

දක්ලා

දමම කාර්යාදේ අවුරුදු 05 ට ලැඩි දවේලා කායක් වහිත තාක්ණ වශායක දවේලා ගණල තනතුරුලට
අයත් සියෙයළුම නිධාරීන් පිළිබ විව්තර දමම දල්ඛනයට ඇතුත් කර ඇති බල වශතික කරි.
සියෙයළු දතොරතුරු නිලැරදි බලට වෑහීමට ඳත්වීදමන් අනතුරුල වශතික කරි. වාලදය දතොරතුරු වැඳීමම
වේබන්ධදයන් අදාෂ විනය බධාරියාට ලාර්තා කිරිමට සියෙදුවිය ශැකි බල ද වැකිල්ට ගනිින් වශතික
කරි.
වකව් කදෂේ

:-

අත්වන:-..................................

ඳරීක්ා කදෂේ :-

අත්වන:-..................................

.....................................
දිනය

.....................................
ඒකක ්රධාී  අත්වන ශා
නි මුද්රාල

වටශන: - ලැඩිම දවේලා කායක් ඇති නිධාරීන්දේ නේ මුලින්ම ඇතුෂත් කරන්න.

