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ශ්රී ලංකා ප ලංරපලිමේන්තුව  
 

ආදලිශ ලංඅයදු්රත්රය 

 

…………………………………………………………..… තනවර ලං 
 

10. (අ) මුලකුරු සමග නම (සාහනකතු) :- 
  ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

(ආ)  මුලකුරු වලින් හැදින්වවන නම් (සාහනකතු):-  
  ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

 )ඇ(  සම්පූර්ණ නම (ඉංග්රීසි ක පැපි්  අකුරින්):- (Mr./Mrs. /Miss.)  
  ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 

10.  යකංප හැම්නුම්ැහ අංපජ  

  

 

03.  )අ (  වැෞද්ගලිප ලිපිනජ:-  
  ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

දුරපථන අංපජ :- 
 
ආ ( ) පකර්ජකලයීජ ලිපිනජ:- 

  ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

 

දුරපථන අංපජ:- 
 

 

)ඇ (  ප්රවශ  ැ්රජ ැැැැ  ප  ුතු  ලිපිනජ 
  වැෞද්ගලිප        පකර්ජකලයීජ  

 

10. (අ) උැන් දිනජ :- ................................................... 
  (උප්ැැන්න සහංපවේ පි්ැැක් අමුණක එවිජ ුතු  ජ.) 
 

 (ආ) අජදුම්ැහ භකරගන්නක අවසන් දින් වජස :-  අවුරුදු   .......මකස  ....... .දින ....... 
 

15. විවකහප වව අවිවකහප /  : - (විවකහප / අවිවකහප) 
 

16. ස්ස / පුරුෂ භකවජ :- (ස්ස/ පුරුෂ) 
 

17 . ශ්රී ලංපකවශ පුරවැසි කජකු ය ජන වව:-  (ඔශ / නැැ) 
 

18. අධ්යකැන හක උසස් අධ්යකැන දුදුදුපම්:- (සහංප පි්ැහ ඇමිණිජ ුතු ජ)

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

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

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

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

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

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………........ 
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09. වෘහතීජ/ වවනහ දුදුදුපම්:- (සහංප පි්ැහ ඇමිණිජ ුතු  ජ.) 
 ………………………………………………………………………………………........ 

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

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

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

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

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

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

00. ැ පුරුද්ය :- (සහංප පි්ැහ ඇමිණිජ ුතු ජ) 
 

ආයතනය තනවර න ේ ප ලං පකය 

   

   

   

   

 

01 . වහමන් රැකිජකව පිළිවඳ විස්ැර 

)අ(  ආජැනවේ නම හක ලිපිනජ:-....................................................................... 

)ආ(  මු  ැහවීවම් දිනජ:-.................................................................................... 

)ඇ(  යැන් යරන ැනු ර:-.................................................................................... 

)ඈ(  මකසි කප මූලිප වැටුැ :-.......... ................................ .......................................... 

)ඉ(  දීමනක :-....................................................................................................... 

)ඊ(  ය  වැටුැ:-.................................................................................................... 
 

02 . ඔව කිසි කජම් සකැරකධී ක්රිජකවප් උසකවිජප දී වැරදිපරු වී ඇහ ය? (ඔශ/නැැ) 
  එවසේ නම් ඒ පිළිවඳ විස්ැර යක්වන්න:-
 ...............................................................................................................................  

03. ඔව මී් වැර රයජ ජ්වහ වසේවජ පර ංවේ ය ?    (ඔශ/නැැ) 
එවසේ නම් එම විස්ැර සඳහන් පරන්න. 

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

 

ම විසි කන් වමම අජදුම්ැ්රවජි  සඳහන් පර ඇං වැ රු රු සි කජ ල සැය හක ිවවැරදි වව් 
වමයින් සහංප පරමි. වමි  සඳහන් ජම් වැ රු රක් අසැය වහ  වැරදි වව් මක වැ රක 
ගැනීම් වැර වහළි වුවවහ හ, වමම ැනු ර සඳහක මක නුදුදුස්සකු වීම්හ, වැ රක ගැනීවමන් 
ැදු වහළි වුවවහ හ වන්දිජක් වන වගවක මක වසේවවජන් ැහපරනු ලැබීම්හ වහේු වන වව 
යිවමි. 
 
දිනජ :..............................   .............................................. 
      අජදුම්පරුවේ අහසන 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
නදරපලිතන්තුව ලං/ ලංආයතන ලංප්රධාපියයපන  ලංියලිනශශය 

 

(රපජ්ය ලංආයතන ක ලං/ ලංරාප්  ලංරපජ්ය ලංන ේ න  ලංියුතව ලංඅයදු් ුව තු ලං ඳහප ලංරමණි) 

 

ැකර්ලිවම්න්ු වශ මහ ව පම්, 
 
වමම ආජැනවේ ................................ ැනු ර යරන, ................................. මජක / මිජ/ වමවනවිජවේ 
අජදුම්ැැ ිවර්වද්  පර ඉදිරිැහ පරමි. ඔහු / ඇජ වමම ැනු වරි  ස්ථීර පර ඇං / වන මැං වවහ, 
ඔහුවේ / ඇජවේ වැඩ සහ හැසි කරීම සු ටුයකජප වවහ, ඔහු් වහ  ඇජ් එවරි ව විනජකනුකූල ප්ුතු  
කිසි කවක් වන මැං වවහ, එවැිව පරුණක් පිළිවඳව ප්ුතු  කිරීම් අයහස් පර වන මැං වවහ සහංප 
පරමි. ඔහු/ ඇජ වමම ැනු ර සඳහක වැ රක ගනු ලැබුවවහ හ, වසේවවජන් ිවයහස් ප  හැප / 
වන හැප. (පරුණකපර අනව ය වනන පැක හරින්න.) 
 
දිනජ : ...............................       ...................................................... 

වයැකර්ැවම්න්ු  / ආජැන ප්රධ්කිවජකවේ අහසන  
     (ිවල මුද්රකව) 


