
 
ශ්රී ලංකා ප ලංරපලිමේන්තුතු  

 

ආදලිශ ලංඅ සු්රත්ර  

   නින ෝජ්ය ලංම්බතුීක ණ  ලංංාිනනතුු තනතුණ 
  

 

01.  (අ)  මුකුරු වමෙ නම (සිාහනකතු):- ................................................................................ 
  ……………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………. 

(ආ)  මුකුරු ලලින් ශැදින්මලන නේ (සිාහනකතු) :- ............................................................ 
  ……………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………. 

 (ඇ) වේපූර්ණ නම (ඉාංග්රීසි කැිළ ේ අකුිතන්) :- (Mr/Mrs /Miss) ..................................... 
  ……………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………. 
 

  02.  ජ්ාතික ශැඳුනුේඳ්ත අාංකය:-  
 

03.  (අ)  මඳෞද්ෙලික ලිිළනය :-................................................................................................ 
  ……………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………. 

දුරකථන අාංකය :-   
 

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

  ……………………………………………………………………………………. 

දුරකථන අාංකය:-     
 

 

(ඇ)  ප්රමේ ඳත්රය තැඳැේ ක ුතතු ලිිළනය 
 

  මඳෞද්ෙලික        කාර්යායීය  
 

04.   (අ)  උඳන් දිනය:-  …………………… (උප්ඳැන්න වශතිකමේ ිළ ඳතක් ඇමිණිය ුතතුය)  
 (ආ)  අයදුේඳ්ත භාරෙන්නා අලවන් දින  ලයව:-  ලර්ය : ........ මාවය : ........ දිනය : ........ 
 

05.  ිශලාශක/ අිශලාශක ෙල :-  (ිශලාශක/ අිශලාශක) 
 

06.  වටත්රී/ පුරු භාලය :-  (වටත්රී/ පුරු) 
 

07.  ්රී ාංකාමේ පුරලැසියකු ද යන ෙල :-  (ඔේ/නැත) 
 

08. උවවට අධයාඳන සුදුසුකේ :- (වශතික ිළ ඳ්ත ඇමිණිය ුතතු ය) 
 
 

උරපධි  විශ්  ලංවිදයපක  උරපධි  ලංකබපගත් ලංදින  

 

  

 

 

9. ලෘ්තීරය සුදුසුකේ :- (වශතික ිළ ඳ්ත ඇමිණිය ුතතු ය) 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 

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

 

 

 

 

             

          

          



10. ඳෂපුරුද්ද :- (වශතික ිළ ඳ්ත ඇමිණිය ුතතුය.) 
  

ආ තන  තනතුණ  පකසීමප  

   

   

   

   
 

11.  ල්තමන් රැිනයාල ිළිෙ ිශවටතර 

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

(ආ) දැන  දරන තනතුර:-................................................................................................ 

(ඇ)  මුේ ඳ්තවීමේ දිනය:-................................................................................................. 

(ඈ)  මාසික මලික ලැටුඳ :-................................................................................................ 
(ඉ) දීමනා :-.................................................................................................................... 

(ඊ) දෂ ලැටුඳ:-............................................................................................................... 
 

12.  ඔෙ ිනසියේ වාඳරාධී ක්රියාලක  උවාිශයක දී ලැරදිකරු වී ඇ්ත ද    (ඔේ/නැත) 
   එමවේ නේ ඒ ිළිෙ ිශවටතර දක්ලන්න:- 
 ............................................................................................................................................. 

13. ඔෙ මී  මඳර රජ්ය ය ම්ත මවේලය කර තිමේ ද      (ඔේ/නැත) 
එමවේ නේ එම ිශවටතර වශන් කරන්න. 

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

ම ිශසින් මමම අයදුේඳතහි වදශන් කර ඇති මතොරතුරු සියේ වතය ශා නිකලැරදි ෙල  මමිනන් 
වශතික කරමි.  මමහි වශන් යේ මතොරතුරක් අවතය මශෝ ලැරදි ෙල  මා මතෝරා ෙැනීම  මඳර 
මශි වුලමශෝත, මමම තනතුර වශා මා නුසුදුවටවකු වීම ්ත, මතෝරා ෙැනීමමන් ඳසු මශි 
වුලමශෝත ලන්දියක් මනොමෙලා මා මවේලමයන් ඳශකරනු ැබීම ්ත මශේතු ලන ෙල දනිකමි. 
 

 

දිනය :-  .........................................   ......................................................    
         අයදුේකරුමේ අ්තවන 

 

 

නදරපලිතන්තුතු/ ලංආ තන ලංප්රපපනි පනේ ලංමහති   
 

(ණපජ්ය ලංනමේ නේ ලං/රළපත් ලංණපජ්ය ලංනමේ නේ ලංනිුතතු, ලංඅ සු් ු තු ලංමඳහප ලංරමි) 
 

ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේ, 
 

මමම ආයතනමේ ................................තනතුර දරන,........................මයා/ මිය/ මමමනිශයමේ 
අයදුේඳත නිකර්මද් කර ඉදිිතඳ්ත කරමි.  ඔහු/ ඇය මමම තනතුමරහි වටථිර කර ඇති/ මනොමැති ෙල්ත, 
ඔහුමේ/ඇයමේ ලැඩ වශ ශැසීරීම වතුටුදායක ෙල්ත, ඔහු  මශෝ ඇය  එමරහිල ිශනයානුකූ ක ුතතු 
ිනසිලක් මනොමැති ෙල්ත, එලැනික කරුණක් ිළිෙල ක ුතතු ිනරීම  අදශවට කර මනොමැති ෙල්ත වශතික 
කරමි.  ඔහු/ඇය මමම තනතුර වශා මතෝරා ෙනු ැබුලමශෝත, මවේලමයන් නිකදශවට කෂ ශැක/ මනොශැක. 
 

 

දිනය :-.....................................   ..................................................................... 
මදඳාර්තමේන්තු/ ආයතන ප්රධානිකයාමේ අ්තවන 

(නික මුද්රාල)  
 

 


