
6 
 

  

ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව 
 

ආෙර්ලශ් අයදුේපත්රය 

……………………… තනුර  
 

01. (අ) ුලකුරු සමෙ නම (සංහමලන්ත) :-..................................................................... 
  …………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………….. 

(අ)  ුලකුරු වින්ත හැදින්තමවන නේ (සංහමලන්ත): -  .................................................  
  …………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………….. 

 )ඇ(  සේූර්ලණ නම (ඉාංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්ත):- (Mr./Mrs. /Miss.) ............................ 
  …………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………….. 

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

02.  ජ්ාතික හැඳුනුේපත්ත අාංකය  
  

03.  )අ (  මපෞද්ෙික ිපිනය:-.. ......................................................................................  
  …………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………….. 

දුරකථන අාංකය :- 
 

ආ ( ) කාර්ලයාලයීය ිපිනය ..................................................... ..................................  
  …………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………….. 

දුරකථන අාංකය :-     
 

 

)ඇ (  ප්රමේශ පත්රය තැපැේ කළ යුු ිපිනය 
 

  මපෞද්ෙික        කාර්ලයාලයීය  
 

04. (අ) උපන්ත දිනය :- - ................................................... 
)යුුයඋප්පැන්තන සහතිකමේ පිටපතක් ඇමිණිය  (  

 (ආ) අයදුේපත්ත භාරෙන්තනා අවසන්ත දිනට වයස :-  අවුරුදු   .......මාස  ....... .දින ....... 
 

05. විවාහක අවිවාහක බව/  : - (විවාහක / අවිවාහක) 
 

06. ස්ී / පුරුෂ භාවය :- (ස්ී/ පුරුෂ) 
 

07 . ශ්රී ලාංකාමේ පුරවැසියකු ද යන බව :-   (ඔේ / නැත) 
 

08. අධ්යාපන හා උසස් අධ්යාපන සුදුසුකේ:- (සහතිකවල පිටපත්ත ඇමිණිය යුුය)
 ………………………………………………………………………………………............ 

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

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

09. වෘත්තීය සුදුසුකේ :- (සහතික පිටපත්ත ඇමිණිය යුු ය.) 
 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
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10. මවනත්ත සුදුසුකේ:- ........................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  

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

11. පළපුරුද්ද :- (සහතිකවල පිටපත්ත ඇමිණිය යුුය) 
 

ආයතනය තනුර මස්වා කාලය 

   

   
 

12 . වත්තමන්ත රැකියාව පිළිබඳ විස්තර 

)අ (  ආයතනමේ නම හා ිපිනය:-............................................................................ 

)ආ(  ුේ පත්තීමේ දිනය:-........................................................................................ 

)ඇ (  දැනට දරන තනුර:-......................................................................................... 

)ඈ (  මාසික මූික වැටුප :-.......... ................................ ............................................. 

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

)ඊ(  දළ වැටුප:-... .............................. ...................................................................... 
 

13 . ඔබ කිසියේ සාපරාධී ක්රියාවකට උසාවියක දී වැරදිකරු ී ඇත්ත ද? (ඔේ/නැත) 
  එමස් නේ ඒ පිළිබඳ විස්තර දක්වන්තන:-
 ....................................................................................................................................  

14. ඔබ මීට මපර රජ්ය යටමත්ත මස්වය කර තිමේ ද ?    (ඔේ/නැත) 
එමස් නේ එම විස්තර සඳහන්ත කරන්තන. 

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

ම විසින්ත මමම අයදුේපත්රමයහි සඳහන්ත කර ඇති මතාරුරු සියේල සතය හා නිවැරදි බවට 
මමයින්ත සහතික කරමි. මමහි සඳහන්ත යේ මතාරුරක් අසතය මහෝ වැරදි බවට මා මතෝරා 
ෙැනීමට මපර මහළි වුවමහාත්ත, මමම තනුර සඳහා මා නුසුදුසස්කු ීමටත්ත, මතෝරා 
ෙැනීමමන්ත පසු මහළි වුවමහාත්ත වන්තදියක් මනාමෙවා මා මස්වමයන්ත පහකරනු ලැබීමටත්ත 
මහ්ුවන බව දනිමි. 
 

දිනය :..............................   .............................................. 
      අයදුේකරුමේ අත්තසන 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
මෙපාර්ලතමේන්තු/ආයතන ප්රධානියාමේ සහතිකය  

 

(රාජය/ ආයතනවල  පළාේ රාජය  මස්වමේ නියුු අයදුේකරුවන්ත සඳහා පමණි) 
 

පාර්ලිමේන්තුමේ මහ මේකේ, 
 

මමම ආයතනමේ ............... තනුර දරන, ................................. මයා / මිය/ මමමනවියමේ 
අයදුේපත නිර්ලමද්ශ කර ඉදිරිපත්ත කරමි. ඔහු / ඇය මමම තනුමරහි ස්ීර කර ඇති / මනාමැති 
බවත්ත, ඔහුමේ / ඇයමේ වැඩ සහ හැසිරීම සුටුදායක බවත්ත, ඔහුට මහෝ ඇයට එමරහිව 
විනයානුකූල කටයුු කිසිවක් මනාමැති බවත්ත, එවැනි කරුණක් පිළිබඳව කටයුු කිරීමට අදහස ්
කර මනාමැති බවත්ත සහතික කරමි. ඔහු/ ඇය මමම තනුර සඳහා මතෝරා ෙනු ලැබුවමහාත්ත, 
මස්වමයන්ත නිදහස් කළ හැක / මනාහැක. 
 

දිනය : ...............................       ...................................................... 
මදපාර්ලතමේන්තු / ආයතන ප්රධ්ානියාමේ අත්තසන  
     (නිල ුද්රාව) 
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