
වයඹ පළාත් සභා නිළධාරීන් සඳහා විදේශ නිවාඩු ඉල්ලීදේ අයදුේ පත්රය.    

1 ක ොටස 
(විකේශ නිවොඩු ඉල්ලුම්  රන නිලධොරියො විසින්ම සම්ූර්ණ  ල යුතුය) 

 

 

1. මුලකුරු සමඟ නම :- .................................................................................................................................... 
 

2. ජොති  හැදුනුම්පත් අං ය :- 
 
 

3. ගමන්බලපත්ර අං ය:- 
 

4. තනතුර:- ............................................................... ඛණ්ඩය/පන්තිය :- .........................................................  
 

5. කසේවොව :- ..................................................................................................................................................... 
 

6. රොජ ොරී ලිපිනය :- ........................................................................................................................................ 
 

7. කපෞේගලි  ලිපිනය :- ................................................................................................................................... 
 

8. පුේගලි  දුර ථන අං ය :-  
 

9. රොජ ොරී දුර ථන අං ය :- 
 

  

10. නිවොඩුකේ සේවොභොවය: - කපෞේගලි   රොජ ොරී විකේශ රැකියො කවනත්  
 

11. ඉහත 10 සඳහො පිළිතුර “රොජ ොරි” නම් වයොපිති/ අධයයන ාොරි ො/ ිෂ්යත්ව කහ  කවනත්  ොරණය් සඳහොද  
යන වග.:- ....................................................................................................................................................... 

 

12. විකේශ ගත වන රට :- ....................................................................................................................................... 
 

13. නිවොඩු  ොලකේදී ලිපිනය (විකේශීය) :- .............................................................................................................. 
 

14. නිවොඩුව ආරම්භ වන දිනය: -   වර්්ය          මොසය             දිනය  
 

15. නිවොඩුව අවසන් වන දිනය: -   වර්්ය          මොසය             දිනය  
 

  

16. කමයට කපර විකේශ නිවොඩු ලබො කගන ඇත්ද?     ඔේ     නැත  
  

17. ඉහත 13 සඳහො පිළිතුරු “ඔේ” නම් පසුගිය වසර 5 ඇතුළත විකේශ ගතවීම් පිළිබඳ විසේතර :- (අවශය නම් කවනම 
ඇමුණුම් භොවිතො  රන්න) 
 

 

රට  ොලසීමොව කහේතුව 

   

   
   

   
 

18. මුල්ලපත්වීම් දිනය :- ...................................       වර්තමොන ඛණ්ඩයට/පංතියට පත්ූ දිනය :-................................ 
 

19. වර්තමොන කසේවොකේ සේිර  ර ඇත්ද?   ඔේ                     නැත  
 

20. අදොල  ොලය තුළ ඔබකේ වියදම් ආවරණය  ර ගන්නො ක්රමය :- කපෞේගලි              අනුග්රොහ        කවනත්  
 
              පළොත් සභො අරමුදල්ල            රජකේ අරමුදල්ල 
  

ඉහත සඳහන් කතොරතුරු සෑම අතින්ම  සතය හො නිවැරදි බවට සහති    රමි. 
 
 
දිනය:- ...........................................      ................................ 

                                                                                                        (නිලධොරියොකේ අත්සන) 

          

          

          

          



 

II ක ොටස                                         

                                                                                              කයොමු අං ය:............................. 

(ආසන්නතම අධී්්ණ නිලධොරියො විසින් සම්ූර්ණ  ල යුතුය)   (√) ලකුණ කයොදන්න 

21. නිලධොරියො කසේවකේ සේීර  ර ඇත්ද?  ඇත  නැත   

 

22. නිලධොරියොට විරුේධව ක්රියොමොර්ගය් ගනිමින් පවද ද යන්න කහ  ේකසේ ගැමටමට  අදහසේ  ර ඇත්ද යන වග? 

                          ඔේ    නැත        

 

23. රොජ ොරී ආවරණය සඳහො නිශේිත ක්රමකේදය්  :- ඇත        නැත     නැත 

 
                 

24. නිලධොරියො රොජ ොරීයට බොධොවන අයුරින් නිරන්තරකයන් නිවොඩු ලබො ගැමටම සිදු රන්කන්ද? 

ඔේ  නැත   

 

25. පවත්නො වර්්කේ හො ේයට කපර වර්්කේ ලබොගත් නිවොඩු :- 

 ලබොගත් නිවොඩු ඉතිරි නිවොඩු 
අනියම් විකේ  අනියම් විකේ  

ප්රවර්තන වර්්ය     

ප්රවර්තන වර්්යට කපර වර්්ය     
ේ තුව     

 

26. නිවොඩු නිර්කේශ  රන ක්රමකේදය:-    
 

 වැටුප් සහිත  (...........................................සිට.....................................ද්වො) 
 

 (දින ගණන)   

 වැටුප් රහිත   (...........................................සිට.....................................ද්වො) 

 (දින ගණන) 

 
 

27. විකේ  නිවොඩු වලින් හිලේ කිරීකම් පදනම මත නිවොඩු ලබො කේ නම්, 
 

I.       පවත්නො වර්්කේ නිවොඩු සංඛයොකවන් හිලේ වන ප්රමොණය (දින ගණන) :-   
                       
                   (...........................................සිට.....................................ද්වො) 

II.       කපර වර්්කේ නිවොඩු සංඛයොකවන් හිලේ වන ප්රමොණය (දින ගණණ) :-  
 

                  (...........................................සිට.....................................ද්වො) 

                                       
 

28. ..................................................................................(ආයතනකේ නම) කසේවය  රන 

...........................................................................................................................................සේවොමින්වහන්කසේට/නිල

ධොරියො/නිලධොරිණිය සම්බන්ධකයන් සපයො ඇති කතොරතුරු ඔහුකේ/ඇයකේ කපෞේගලි  ලිපිකගොනුව අනුව සතය හො 

නිවැරදි බවත් පිරි්සුම් ලැයිසේතුකේ සඳහොන් අවශය ලියකියවිලි නිවරැදිව ඉදිරිපත්  ර ඇති බවත් සහති  

 රමි/කනො රමි.  

 

……………………                                                                                      .……………………………….. 

දිනය                                                                        අධී්්ණ නිලධොරී 

                                                                                                                      (අත්සන හො මුද්රොව) 



 

 

 

III ක ොටස 

                                                                                                                  කයොමු අං ය : …………………… 

 

 

1) ඉහත සේවොමින්වහන්කසේට/නිලධොරියො/නිලධොරිණිය සම්බන්ධකයන් සපයො ඇති කතොරතුරු 

අනුව..................................... ොර්යය සඳහො.....................................සිට.......................................ද්වො කමම 

අයදුම්පකත්රේ ් 23 ක ොටකසේ කය ජිත පරිදි විකේශ නිවොඩු ලබො දීම මවිසින් නිර්කේශ  රමි/කනො රමි. 

 

2) අදොල  ොල සීමොව රොජ ොරී ආවරණය / වැඩ බැලීම සඳහො සුදුසු වැඩපිළිකවල් ස සේ  ර ඇති බවද, 

නිළධොරියොකේ විකේශ නිවොඩුව නිර්කේශ කනොකිරීමට කහේතුවන , කහේතුවිය හැකි කිසිදු  රුණ් අනොවරණය වී 

කනොමැති බවද සහති   රමි. 

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

 ආයතන ප්රධොනියො 

 (නිල මුද්රොව) 

IV ක ොටස 

                                                                                               කයොමු අං ය.........................   

කදපොර්තකම්න්තු ප්රධොනියො විසින් සම්ූර්ණ  ළ යුතුය. 

 

ඉහත සදහන්  රුණු නිවැරදි බවට පරී්්ො  ර,................................................................ 

සේවොමින්වහන්කසේට/නිලධොරියො/නිලධොරිණිය සදහො .......................................සිට..............................ද්වො කමම 

අයදුම්පත්රකේ  ් 23 ක ොටකසේ කය ජිත පරිදි විකේශ නිවොඩු ලබො දීම මවිසින් නිර්කේශ  රමි./කනො රමි. 

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

දිනය කදපොර්තකම්න්තු ප්රධොනියො 

                                                                                                                           (අත්සන සහ නිල මුද්රොව) 
                                                       

V ක ොටස 

                                                                                                     කයොමු අං ය:............................. 

ඉහත සේවොමින්වහන්කසේට/නිලධොරියො/නිලධොරිණියට 

.............................................සිට............................................ද්වො කමම අයදුම්පකත්රේ ් 23 ක ොටකසේ කය ජිත පරිදි 

විකේශ නිවොඩු ලබො දීම මවිසින් නිර්කේශ  රමි/කනො රමි. 

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

 අමොතයොංශ කල්ල ම්, 

 (අත්සන හො නිලමුද්රොව) 

 

VI ක ොටස 

 

ප්රධොන කල්ල ම්කේ නිර්කේශය 



                                                                                                              

 

    කයොමු අං ය:............................. 

 

ඉහත සේවොමින්වහන්කසේට/නිලධොරියො/නිලධොරිණිය සම්බන්ධ  ඩඉම් නිර්කේශ සල ො  බලො 

.....................................................................................සඳහො..........................………….සිට.................................

ද්වො .........................................රටට යොම සදහො පහත සඳහන් පරිදි දිවයිකනන් බැහැරව සිටීම මවිසින් නිර්කේශ  ර 

/ නිර්කේශ කිරීකමන් කතොරව ගරු ආණ්ඩු ොරතුමොකේ අනුමැතිය සදහො ඉදිරිපත්  රමි. 

 

වැටුප් සහිත විකේශ නිවොඩු   (...........................................සිට.....................................ද්වො) 
 

                                     (දින ගණන) 

වැටුප් රහිත විකේශ නිවොඩු   (...........................................සිට.....................................ද්වො) 

                                     (දින ගණන) 

              

 

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

දිනය                                                                                                              ප්රධොන කල්ල ම්/ 

                                                                                                                     නිකය ජය ප්රධොන කල්ල ම් 

                                                                                                                    (අත්සන හො නිල මුද්රොව) 

 
 

 

VII   ක ොටස 

 

                                                                                                                       කයොමු අං ය:.................... 

  

ඉහත සේවොමින්වහන්කසේට/නිලධොරියොට/නිලධොරිණියට ....................................................................... සඳහො 

............................ යොමට ........................................  දින සිට .....................................  දින ද්වො  ොලයට 

දිවයිකනන් බැහැරව සිටීමට ගරු ආණ්ඩු ොරතුමොකේ අනුමැතිය / ආවරණ අනුමැතිය ලැබී ඇත / නැත. 

 

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

දිනය ආණ්ඩු ොරවර කල්ල ම් 

                                                                                                                           (අත්සන සහ නිල මුද්රොව)  

 


