
 
ශ්රී ලංකා ප ලංඳපලිමේන්තුව  

 

ආදලිශ ලංඅරදු්ඳත්රර 

   ............................................................. තනව  ලං 
 

01.  (ද)  මුකුරු වම් නම (සාහනකතු):- ................................................................................ 
  ……………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………. 

(ආ)  මුකුරු ලලින් ශිදින්මලන නේ (සාහනකතු) :- ............................................................ 
  ……………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………. 

 (ඇ) වේපූර්ණ නම (ඉිග්රීයන කිිළටේ දකුිතන්) :- (Mr/Mrs /Miss) ..................................... 
  ……………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………. 
 

  02.  ජ්ාතික ශිඳුනුේඳ්ව දිකය:-  
 

03.  (ද)  මඳෞද්්ලික ලිිළනය :-................................................................................................ 
  ……………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………. 

දුරකථන දිකය :-   
 

(ආ)  කාර්යායීය ලිිළනය :-............................................................................................... 
  ……………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………. 

දුරකථන දිකය:-     
 

 

(ඇ)  ්රමේ ඳත්රය තිඳිේ කෂ යුතු ලිිළනය 
  මඳෞද්්ලික        කාර්යායීය  
 

04.  (ද)  උඳන් දිනය:-  ලර්ය : ................ මාවය : .............. දිනය : ............... 
(උප්ඳින්න වශතිකමේ ිළටඳතක් ඇමිණිය යුතුය)  

 (ආ)  දයදුේඳ්ව භාර්න්නා දලවන් දිනට ලයව:-  දවුරුදු : ........ මාව : ........ දින : ........ 
 

05.  ිශලාශකෘ දිශලාශක බල :-  (ිශලාශකෘ දිශලාශක) 
 

06.  වඨත්රීෘ පුරු භාලය :-  (වඨත්රීෘ පුරු) 
 

07.  ්රී ිකාමේ පුරලියනයකු ද යන බල :-  (ඔේෘනිත) 
 

08. දධයාඳන සුදුසුකේ :- (වශතික ිළටඳ්ව ඇමිණිය යුතු ය) 
විභපගර විාරර සපමපලිථරතු සමත්වූ ලං ලිාර 

ද.මඳො.ව 

(උෘමඳෂ) 

   
   
   

   
 
 

විභපගර විාරර සපමපලිථරතු සමත්වූ ලං ලිාර 

ද.මඳො.ව 

(වාෘමඳෂ) 

යනිශෘ මදමෂ   
්ණිතය   
ඉිග්රීයන   

   
   
   
   
   
   
   

 

 

             

          

          



 

9. උවවඨ දධයාඳනෘලෘ්වයය සුදුසුකේ :- (වශතික ිළටඳ්ව ඇමිණිය යුතු ය) 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 

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

10. ඳෂපුරුද්ද :- (වශතික ිළටඳ්ව ඇමිණිය යුතුය.) 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 

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

11.  ල්වමන් ැිනයාල ිළියබ ිශවඨතර 

(ද)  ආයතනමේ නම ශා ලිිළනය :-................................................................................... 

(ආ) දිනට දරණ තනතුර:-................................................................................................ 

(ඇ)  මුේ ඳ්වවීමේ දිනය:-................................................................................................. 
(ඈ)  මායනක මලික ලිටුඳ :-................................................................................................ 

(ඉ) දීමනා :-.................................................................................................................... 

(ඊ) දෂ ලිටුඳ:-............................................................................................................... 
 

12.  ඔබ ිනයනයේ වාඳරාධී ක්රියාලකට උවාිශයක දී ලිරදිකරු වී ඇ්ව ද?   (ඔේෘනිත) 
   එමවේ නේ ඒ ිළියබ ිශවඨතර දක්ලන්න:- 
 ............................................................................................................................................. 

13. ඔබ මීට මඳර රජ්ය යටම්ව මවේලය කර තිමේ ද?     (ඔේෘනිත) 
එමවේ නේ එම ිශවඨතර වශන් කරන්න. 

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

ම ිශයනන් මමම දයදුේඳමතහි වදශන් කර ඇති මතොරතුරු යනයේ වතය ශා නිලිරදි බලට මමයින් 
වශතික කරමි.  මමහි වශන් යේ මතොරතුරක් දවතය මශෝ ලිරදි බලට මා මතෝරා ්ිනීමට මඳර 
මශිය වුලමශෝව, මමම තනතුර වශා මා නුසුදුවඨවකු වීමට්ව, මතෝරා ්ිනීමමන් ඳසු මශිය 
වුලමශෝව ලන්දියක් මනොම්ලා මා මවේලමයන් ඳශකරනු ිබීමට්ව මශේතු ලන බල දනිමි. 
 

 

දිනය :-  .........................................   ......................................................    
         දයදුේකරුමේ ද්වවන 

 

 

නදඳපලිතන්තුව/ ලංආරතන ලංප්රධපනිරපන  ලංසහික ර 
 

( පවය ලං/ඳළපත් ලං පවය ලංආරතන ක ලංනසේ නේ ලංනියුව, ලංඅරදු් රු තු ලංසහප ලංඳමණි) 
 

ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේ, 
 

මමම ආයතනමේ ................................තනතුර දරන,........................මයාෘ මියෘ මමමනිශයමේ 
දයදුේඳත නිර්මද් කර ඉදිිතඳ්ව කරමි.  ඔහුෘ ඇය මමම තනතුමරහි වඨථිර කර ඇතිෘ මනොමිති බල්ව, 
ඔහුමේෘඇයමේ ලිඩ වශ ශිසීරීම වතුටුදායක බල්ව, ඔහුට මශෝ ඇයට එමරහිල ිශනයානුකූ කටයුතු 
ිනයනලක් මනොමිති බල්ව, එලිනි කරුණක් ිළියබල කටයුතු ිනරීමට දදශවඨ කර මනොමිති බල්ව වශතික 
කරමි.  ඔහුෘඇය මමම තනතුර වශා මතෝරා ්නු ිබුලමශෝව, මවේලමයන් නිදශවඨ කෂ ශිකෘ මනොශික. 
 

 

දිනය :-.....................................   ..................................................................... 
මදඳාර්තමේන්තුෘ ආයතන ්රධානියාමේ ද්වවන 

(නි මුද්රාල)  

 


