
……………………………………………………………………………………………………………සමුපකාර සමිතිය. 

තනතුරු ඇබෑර්තතු 
 

……………………………………………………………………………..සමිතියේ පුරප්පාඩු වී ඇති තනතුර සඳහා සුදුසුකම්ලත් 

සමිති බල ප්රයශයයේ වසර 02 ක සථිර පදිංචිය සහිත අයදුම්කරුවන්යෙන් .........................දන සිට ................... 

දන දක්වා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැයේ. 
 

තනතුර වැ.ප අංකය හා 

ශ්රේණිය 

පුරප්පාඩු සංඛ්යාව මාසික වැටුප් පරිමාණය 

    

    

 

02.  යෙෙ තනතුර සථි රය. සමූපකාර විශ්රාෙ වැප්ප් අරදලදලට දායකත්වය හිමිය. 

03.  බඳවාෙැනීයම් සුදුසුකම් 

 සමුපකාර ශ්සේවක ශ්කාමිෂන් සභා බඳවාගැනීශ්ේ පරිපාටියට අදාලව සුදුසුකේ සඳහන් කරන්න. (තනතුරු සංඛ්යාව මත 

දැන්ීම පුළුල් වන්ශ්න් නේ ආසන්නතම බසේනාහිර පළාත් සමුපකාර සමිතියකින් සුදුසුකේ ලබාගත හැකි බව දැන්ිම 

ප්රමාණවත්ය ) 

 

05. වයසථ සීොව   - අවුරුදු .......... (අයදුම්පත් භාරෙන්නා අවසන් දනට) 

06. බඳවා ෙැනීයම් ක්රෙය  - වුහෙත සම්දලඛ පරීක්ෂණයක් ෙගින් 
 

07. ඉල්ලුම්පත්රය ිරරවීයම්ී  ඉතා සැලිලිමෙත් ව ිවවැරද යතාරතුරු සැපියය ුතතු අතර බඳවාෙැනීයම් නීති රීති 

අනුව යම් අයදුම්කරුයවකු නුසුදුසු බව අනාවරණය වුවයහාත් සම්දලඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීෙට යපර යහෝ 

පැවැත්වීයම්ී  යහෝ පැවැත්වීයෙන් පසුව යහෝ අයදුම්පත  අවලිංගු කළ හැිලය. 

08. අයදුම්පත්රය යයාදලිලරීෙ 

I. අයදුම්පත්රය බහා වවන කවරයේ වම් පස ඉහළ යකළවය  “සී/ස 

........................................සමිතිශ්ේ ....................... තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම” යන්න සඳහන් 

කළ ුතතුය. 
 

II. සම්ූ ණ කරන ලද අයදුම්පත්රය .................... වැිව දනට යහෝ ටට යපර ලැයබන යසථ පහත දැක්යවන 

ිමිරනයට ිමයාපදිංචි තැපෑයලන් යැවිය ුතතුය. (අතින් යෙනවිත් භාරී ෙට ද හැිලයාව ඇත.) යෙදනට 

පසුව ලැයබන අයදුම්පත් ප්රතික්යෂථප කරනු ඇත.  

සභාපති, 

............................ සමිතිය. 

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

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

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

.................... දනී ය, සභාපති, 

  .................................සමිතිය, 



 

……………………………………………………………………………………………………………සමුපකාර සමිතිය. 

තනතුරු ඇබෑර්තතු 
 

……………………………………………………………………………..සමිතියේ පුරප්පාඩු වී ඇති තනතුර සඳහා සුදුසුකම්ලත් 

සමිති අභයන්තරයයන්  .........................දන සිට ................... දන දක්වා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැයේ. 

තනතුර වැ.ප අංකය හා 

ශ්රේණිය 

පුරප්පාඩු සංඛ්යාව මාසික වැටුප් පරිමාණය 

    

    

 

02. යෙෙ තනතුර සථි රය. සමූපකාර විශ්රාෙ වැප්ප් අරදලදලට දායකත්වය හිමිය. 

03. බඳවාෙැනීයම් සුදුසුකම් 

 සමුපකාර ශ්සේවක ශ්කාමිෂන් සභා බඳවාගැනීශ්ේ පරිපාටියට අදාලව සුදුසුකේ සඳහන් කරන්න. 

05. වයසථ සීොව   - අදාල යනායේ 

06. බඳවා ෙැනීයම් ක්රෙය  - වුහෙත සම්දලඛ පරීක්ෂණයක් ෙගින් 
 

07. ඉල්ලුම්පත්රය ිරරවීයම්ී  ඉතා සැලිලිමෙත් ව ිවවැරද යතාරතුරු සැපියය ුතතු අතර බඳවාෙැනීයම් නීති රීති 

අනුව යම් අයදුම්කරුයවකු නුසුදුසු බව අනාවරණය වුවයහාත් සම්දලඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීෙට යපර යහෝ 

පැවැත්වීයම්ී  යහෝ පැවැත්වීයෙන් පසුව යහෝ අයදුම්පත  අවලිංගු කළ හැිලය. 

08. අයදුම්පත්රය යයාදලිලරීෙ 

III. අයදුම්පත්රය බහා වවන කවරයේ වම් පස ඉහළ යකළවය  “සී/ස 

........................................සමිතිශ්ේ ....................... තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම” යන්න සඳහන් 

කළ ුතතුය. 
 

IV. සම්ූ ණ කරන ලද අයදුම්පත්රය .................... වැිව දනට යහෝ ටට යපර ලැයබන යසථ පහත දැක්යවන 

ිමිරනයට ිමයාපදිංචි තැපෑයලන් යැවිය ුතතුය. (අතින් යෙනවිත් භාරී ෙට ද හැිලයාව ඇත.) යෙදනට 

පසුව ලැයබන අයදුම්පත් ප්රතික්යෂථප කරනු ඇත.  

සභාපති, 

............................ සමිතිය. 

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

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

 

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

සභාපති, 

.................... දනී ය, 

  .................................සමිතිය, 


