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ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව 

ඇබෑර්ලු 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

පාර්ලිමේන්තුමේ මහ මේකේමේ කාර්ලය මණ්ඩලමේ පුරප්පාඩුව පවතින පහත සඳහන්ත තනුරු 

සඳහා මනා මසෞඛ්ය තත්තත්තවයකින්ත හා විශිෂ්ට චරිතයකින්ත යුු ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියන්තමෙන්ත 

අයදුේපත්ත කැඳවනු ලැමේ. 

මමහි පහත දැක්මවන ආදර්ලශ ආකෘති පත්රය ප්රකාරව පිළිමයල කරෙත්ත අයදුේපත්ත, අධ්යාපන/ 

වෘත්තීය සුදුසුකේ හා පළපුරුද්ද පිළිබඳ සහතිකවල පිටපත්තද සමඟ 2022 මාර්ලු මස 11 වන දින 

මහෝ ඊට මපර ලැමබන මස් “පාර්ලිමේන්තුමේ මහ මේකේ, ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව, ශ්රී 

ජයවර්ලධනපුර මකෝට්මට්”යන ිපිනයට ියාපදිාංචි තැපෑමලන්ත එවිය යුුය. තමන්ත අයදුේකරන 

තනුර ියුේ කවරමේ ඉහළ වේ මකළවමර්ල සඳහන්ත කළ යුුය. (මමම දැන්තීම 

www.parliament.lk මවේ අඩවිය ඔස්මස්ද ලබා ෙත හැකිය) 

සැ.යු. : තමන්ත අයදුේකරන තනුර අයදුේපත්රමයහි ඉහින්ත සඳහන්ත කිරීම අනිවාර්ලයය මේ. 

01. පාර්ලිමේන්තු කථා පරිවර්ලතක (සංහල/ ඉංග්රීස/ සංහල) 

පාර්ලිමේන්තු කථා පරිවර්ලතක (සංහල/ මෙමළ/ සංහල)  

පාර්ලිමේන්තු කථා පරිවර්ලතක (ඉංග්රීස/ මෙමළ/ ඉංග්රීස)  
 

 1.1 වැටුප් පරිමාණය 

2016.11.07 දිනැති අාංක 06/2016 දරන කළමනාකරණ මස්වා චක්රමේඛ්මේ 

උපමේඛ්න I අනුව මමම තනුරට හිමි මාසික වැටුප් පරිමාණය රු.47,340 -3x 

755/13x 1,030 - 62,995 /- මේ. (සියලුම අතිමර්ලක දීමනා සහිතව මමම වැටුප් 

පරිමාණයට අදාළ අවම  ආරේභක දළ මාසික වැටුප රු. 95,000.00 පමණ  මේ.) 

 1.2 වයස් සීමාව 

අයදුේපත්ත භාරෙන්තනා අවසන්ත දිනට වයස අවුරුදු 22 ට මනාඅඩු සහ අවුරුදු 40 ට 

මනාවැඩි විය යුු ය. (දැනටමත්ත රාජ්ය මස්වමේ/ පළාත්ත රාජ්ය මස්වමේ ස්ිර කර ඇති 

අයදුේකරුවන්ත සඳහා උපරිම වයස් සීමාව අදාළ මනාමේ.) 

 1.3 අධයාපන සුදුසුකේ හා පළපුරුද්ෙ 

පහත සඳහන්ත (අ) සහ (ආ) යටමත්ත සඳහන්ත කවර ආකාරයකට මහෝ අධ්යාපන සුදුසුකේ 

සහ පළපුරුද්ද සපුරා ඇති අයදුේකරුවන්ත හට ඉහත සඳහන්ත තනුරු සඳහා අයදුේකළ 

හැකිය. 

(අ) විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත පිළිෙත්ත විශ්ව විදයාලයකින්ත 

උපාධියක් ලබා තිබීම.   

(පාර්ලිමේන්තු කථා පරිවර්ලතක (සංහල/ ඉංග්රීස / සංහල) තනුර සඳහා 

අයදුේකරන අයදුේකරුවන්ත සංහල මහෝ ඉංග්රීස භාෂාව ෙ, පාර්ලිමේන්තු කථා 

පරිවර්ලතක (සංහල/ මෙමළ / සංහල) තනුර සඳහා අයදුේකරන අයදුේකරුවන්ත 

සංහල මහෝ මෙමළ භාෂාව ෙ පාර්ලිමේන්තු කථා පරිවර්ලතක (ඉංග්රීස / මෙමළ / 

ඉංග්රීස) තනුර සඳහා අයදුේකරන අයදුේකරුවන්ත ඉංග්රීස මහෝ මෙමළ භාෂාව ෙ 

උපාධිය සඳහා හොරා තිබිය යුුය.) 
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සහ 
 

අ.මපා.ස (සාමානය මපළ) විභාෙය ෙණිතය සහ උපාධිය සඳහා හදාරා මනාමැති  

භාෂාව සඳහා සේමාන සාමාර්ලථයන්ත සහිතව මදවරකට මනාවැඩි වාර ෙණනක දී 

විෂයයන්ත 6 කින්ත සමත්ත ී සිටිය යුුය.  

සහ 

ඉහත සුදුසුකේ ලබා ෙැනීමමන්ත අනුරුව රජ්මේ මහෝ පිළිෙත්ත ආයතනයක ගුරු 

වෘත්තතිය, කථා පරිවර්ලතනය, භාෂා පරිවර්ලතනය සහ ජ්න සන්තනිමේදනය වැනි භාෂා 

ආශ්රිත ක්මෂ්ත්රයක වසර මදකකට මනාඅඩු පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම.  

සහ 

භාෂාවන්ත අතර අපහසුවකින්ත මතාරව කථා පරිවර්ලතනය කිරීමේ හැකියාව  

(ආ) අ.මපා.ස. (උසස් මපළ) විභාෙමේදී (පැරණි නිර්ලමද්ශය) එකවර විෂයයන්ත 04ක් 

සමත්ත ී තිබීම මහෝ නව නිර්ලමද්ශය යටමත්ත එකවර විෂයයන්ත 03ක් සමත්ත ී තිබීම  

සහ 
අ.මපා.ස. (සාමානය මපළ) විභාෙමේදී ෙණිතය සහ අදාළ භාෂාවන්ත සඳහා  

සේමාන සාමාර්ලථ සහිතව මදවරකට මනාවැඩි වාර ෙණනක දී විෂයයන්ත 6 කින්ත 

සමත්ත ී සිටිය යුුය.  

 

(පාර්ලිමේන්තු කථා පරිවර්ලතක (සංහල/ ඉංග්රීස / සංහල) තනුර සඳහා 

අයදුේකරන අයදුේකරුවන්ත සංහල සහ ඉංග්රීස භාෂාවන්ත සඳහා ෙ,  පාර්ලිමේන්තු 

කථා පරිවර්ලතක (සංහල/ මෙමළ / සංහල) තනුර සඳහා අයදුේකරන 

අයදුේකරුවන්ත සංහල සහ මෙමළ භාෂාවන්ත සඳහා ෙ පාර්ලිමේන්තු කථා පරිවර්ලතක 

(ඉංග්රීස / මෙමළ / ඉංග්රීස) තනුර සඳහා අයදුේකරන අයදුේකරුවන්ත ඉංග්රීස සහ 

මෙමළ භාෂාවන්ත සඳහා ෙ සේමාන සාමාර්ලථ ලබා තිබිය යුුය.) 
 

සහ 
 

ඉහත සුදුසුකේ ලබා ෙැනීමමන්ත අනුරුව රජ්මේ මහෝ පිළිෙත්ත ආයතනයක ගුරු 

වෘත්තතිය, කථා පරිවර්ලතනය, භාෂා පරිවර්ලතනය සහ ජ්න සන්තනිමේදනය වැනි භාෂා 

ආශ්රිත ක්මෂ්ත්රයක වසර පහකට මනාඅඩු පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම.  
 

සහ 
 

භාෂාවන්ත අතර අපහසුවකින්ත මතාරව කථා පරිවර්ලතනය කිරීමේ හැකියාව  
 

 1.4 බඳවා ගැනීමේ ක්රමය - ක්ෂණික කථා පරිවර්ලතන හා භාෂා පරිවර්ලතනය පිළිබඳ 

පරීක්ෂණ සහ සේුඛ් පරීක්ෂණයක් මඟිනි. 

සටහන : ඉහත 1.3 (අ) මහෝ (ආ) යටමේ සුදුසුකේ සපුරා ඇති අයදුේකරුවන්ත හට 

තමන්ත ඉේුේ කරන ධාරාවට අොළ මාධය භාෂාවන්ත අතර සමගාමීව කථා පරිවර්ලතනය 

කිරීමේ හැකියාව තිබීම අවශ්ය වන අතර සමගාමි කථා පරිවර්ලතනය පිළිබඳ  මස්වා 

පළපුරුද්ෙක් අතයාවශ්ය මනාමේ. 

02. පරිගණක වැඩසටහන්ත සේපාෙක තනුර 

 2.1  වැටුප් පරිමාණය:- 2016.11.07 දිනැති අාංක 06/2016 දරන කළමනාකරණ මස්වා 

චක්රමේඛ්මේ උපමේඛ්න I අනුව මමම තනුරට හිමි මාසික වැටුප් පරිමාණය රු.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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43,565-9 x 755/ 6 x 930 – 55,940 මේ. (සියලුම අතිමර්ලක දීමනා සහිතව මමම වැටුප් 

පරිමාණයට අදාළ අවම ආරේභක දළ මාසික වැටුප රු.89,000.00 පමණ මේ). 

 2.2 වයස් සීමාව :- අයදුේපත්ත භාරෙන්තනා අවසන්ත  දිනට වයස අවුරුදු 22 ට මනාඅඩු හා 

අවුරුදු 35 ට මනාවැඩි විය යුුය. (අභයන්තතර අයදුේකරුවන්ත සඳහා උපරිම වයස් සීමාව 

බල මනාපානු ඇත.) 

 2.3  අධයාපන සුදුසුකේ :- විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත පිළිෙත්ත විශ්ව 

විදයාලයකින්ත පරිෙණක විදයාව/මතාරුරු තාක්ෂණය/ මතාරුරු පද්ධ්ති පිළිබඳ 

උපාධියක් ලබා තිබීම. 

සහ 

අධ්යයන මපාදු සහතික පත්ර (සාමානය මපළ) විභාෙමයන්ත සිාංහල/ මදමළ භාෂාව, 

ෙණිතය සහ ඉාංග්රීසි භාෂාව යන විෂයයන්ත සඳහා සේමාන සහිතව විෂයයන්ත හයකින්ත 

මදවරකට මනාවැඩි වාර ෙණනකදී සමත්තී තිබීම. 
 

 2.4 පළපුරුද්ෙ:- ඉහත සුදුසුකේ ලබාෙැනීමමන්ත පසුව, පිළිෙත්ත ආයතනයක පරිෙණක 

වැඩසටහන්ත සේපාදක තනුරක “PHP, Java, Java Script” සහ “MS  SQL හි   

RDBMS, MySQL” යනාදී මවේ අඩවි පදනේ වූ මයදවුේ සාංවර්ලධ්නයට අදාළ අවම 

වශමයන්ත වසර 3 ක මස්වා පළපුරුද්දක් ඇති අමයකු ීම. 

 2.5  බඳවා ගැනීමේ ක්රමය:- ිඛිත පරීක්ෂණයක්/වෘත්තීය පරීක්ෂණයක් හා වුහෙත 

සේුඛ් පරීක්ෂණයක් මඟිනි. 

03. කාර්ලමික නිලධාරී (විදුි) තනුර 

 3.1 වැටුප් පරිමාණය:- 2016.11.07 දිනැති අාංක 06/2016 දරන කළමනාකරණ මස්වා 

චක්රමේඛ්මේ උපමේඛ්න I අනුව මමම තනුරට හිමි මාසික වැටුප් පරිමාණය 

රු.34,605-9 x 660/ 3 x 755 - 42,810/- මේ. (සියලුම අතිමර්ලක දීමනා සහිතව මමම 

වැටුප් පරිමාණයට අදාළ අවම ආරේභක දළ මාසික වැටුප රු. 63,000.00 පමණ මේ). 

 3.2 වයස් සීමාව :- අයදුේපත්ත භාරෙන්තනා අවසන්ත  දිනට වයස අවුරුදු 25 ට මනාඅඩු හා 

අවුරුදු 35 ට මනාවැඩි විය යුුය. (දැනටමත්ත රාජ්ය මස්වමේ/ පළාත්ත රාජ්ය මස්වමේ 

ස්ිර කර ඇති අයදුේකරුවන්ත සඳහා උපරිම වයස් සීමාව අදාළ මනාමේ.) 

 3.3 අධයාපන සුදුසුකේ:- අ.මපා.ස (උ.මපළ) විභාෙ ය ෙණිතය විෂයය ධ්ාරාව යටමත්ත 

විෂයයන්ත හතරකින්ත (පැරණි විෂය නිර්ලමද්ශය) මහෝ නව විෂය නිර්ලමද්ශය යටමත්ත 

විෂයයන්ත ුනකින්ත එක් වරකදී සමත්ත ී තිබීම.  

සහ 

සිාංහල භාෂාවට මහෝ මදමළ භාෂාවට, ඉාංග්රීසි භාෂාවට මහෝ ඉාංග්රීසි සාහිතයයට හා 

ෙණිතයට සේමාන සාමාර්ලථ ද සහිතව අධ්යයන මපාදු සහතික පත්ර (සාමානය මපළ) 

විභාෙමයන්ත විෂයයන්ත හයකින්ත මදවරකට මනාවැඩි වාර ෙණනකදී සමත්තව තිබීම. 

 3.4 වෘේීය සුදුසුකේ:-  

  (i) ජ්ාතික තාක්ෂණික ඩිප්මලෝමාව (NDT) 

         (විදුි/ඉමලක්මරානික්/විදුි සාංමද්ශ)  මහෝ 

  (ii) උසස් ජ්ාතික ඉාංජිමන්තරු ඩිප්මලෝමාව (HNDE) 

   (විදුි/ඉමලක්මරානික්/විදුි සාංමද්ශ)  මහෝ 

  (iii) ජ්ාතික ඉාංජිමන්තරු විදයා ඩිප්මලෝමාව (NDES) 

   (විදුි/ඉමලක්මරානික්/විදුි සාංමද්ශ)  මහෝ 
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  (iv) විවෘත විශ්ව විදයාලමේ තාක්ෂණික ඩිප්මලෝමාව 

   (විදුි/ඉමලක්මරානික්/විදුි සාංමද්ශ)  මහෝ 

(v) විදුි/ඉමලක්මරානික්/විදුි සාංමද්ශ ක්මෂ්ත්රයට අදාළව NVQ 6 සහතිකයක් 

ලබා තිබීම. 

 3.5 පළපුරුද්ෙ :- ඉහත (3.3)  සහ (3.4) හි සඳහන්ත අධ්යාපන සහ වෘත්තීය සුදුසුකේ 

සේූර්ලණ කිරීමමන්ත අනුරුව පිළිෙත්ත ආයතනයක, ඉමලක්මරෝනික/ ශ්රවය දාශය/ 

විදුි සාංමද්ශ/ විකාශනය මහෝ  සමාන ක්මෂ්ත්රයක කාර්ලමික නිලධ්ාරිමයකු මලස වසර 

ුනකට මනාඅඩු පළපුරුද්ද  

ශ්රවය දෘශය විකාශන ක්මෂ්ත්රමේ රැකියාමවහි නියුු, අමර්ලඛීය දෘෂය සාංස්කරණය, 

කැමරාකරණය, දෘෂය සාංකලනය, විකාශන පද්ධ්ීන්ත ස්ථාපනය සහ විනයාසෙත කිරීම 

(Configuration), මපාදුමේ භාවිතා වන දෘෂය ආකෘීන්ත පිළිබඳ පුළුේ දැනුම සමඟ 

පරිෙණක මෘදුකාාංෙ සහ දෘඩාාංෙ පිළිබඳ නිපුණතාවය සහ ප්රාමයෝගික අත්තදැකීේ සහිත 

අයදුේකරුවන්ත මකමරහි විමශ්ෂ සැළකිේලක් දක්වනු ලැමේ. 

 3.6 බඳවා ගැනීමේ ක්රමය :- ිඛිත පරීක්ෂණයක් හා සේුඛ් පරීක්ෂණයක් මඟිනි. 

04. මස්වා නියමයන්ත හා මකාන්තමද්ස:- 

(i)  මමම තනුරු ස්ි රය.  මමම තනුරවලට හිමි විශ්රාම වැටුප් ක්රමය පිළිබඳ රජ්ය 

විසින්ත ඉදිරිමේදී ෙනු ලබන ප්රතිපත්තතිමය ීරණයකට අයදුේකරුවන්ත යටත්ත විය 

යුුය.  මතෝරා ෙනු ලබන අයදුේකරුවන්ත මූිකව වසර ුනක (03) පරිවාස 

කාලයකට යටත්තව පත්ත කරනු ලබන අතර, රාජ්ය මස්වමේ මහෝ පළාත්ත රාජ්ය 

මස්වමේ විශ්රාම වැටුප් සහිත තනුරක, මස්වය ස්ිර කරනු ලැබූ පුද්ෙලමයක් 

මතෝරා ෙනු ලැබුවමහාත්ත ඔහු/ ඇය වසරක වැඩ බැලීමේ කාලයකට යටත්තව පත්ත 

කරනු ඇත. 
 

(ii)  මතෝරා ෙනු ලබන අයදුේකරුවන්ත පාර්ලිමේන්තුමේ මහ මේකේමේ කාර්ලය 

මණ්ඩලයට අදාළ වන මූලය හා මදපාර්ලතමේන්තු මරගුලාසිවලට යටත්ත වනු ඇත. 
 

(iii) මතෝරා ෙනු ලබන අයදුේකරුවන්ත, රජ්ය විසින්ත නියම කරනු ලබන ප්රතිශතයකට 

අනුව වැන්තදඹු/වැන්තදඹු පුරුෂ අනත්තදරු විශ්රාම වැටුප් අරුදලට තම වැටුමපන්ත 

දායක ුදේ මෙවිය යුුය.   
 

(iv) මතෝරා ෙනු ලබන අයදුේකරුවන්ත වවදය පරීක්ෂණයකට භාජ්නය විය යුුය. 
 

(v)  මතෝරා ෙනු ලබන අයදුේකරුවන්ත පත්ත කරනු ලැබීමට මපර ඔවුන්ත  පිළිබඳව 

ආරක්ෂක නිශ්කාෂණ මතාරුරු වාර්ලතා ලබා ෙනු ඇත. 
 

05. අයදුේකරුවන්ත විසින්ත පහත සඳහන්ත සහතිකවල පිටපත්ත (ුේ පිටපත්ත මනාමේ) සිය 

අයදුේපත්තවලට අුණා එවිය යුු අතර, ඉේලා සිටින විමටක ුේ පිටපත්ත ඉදිරිපත්ත කළ 

යුුය. 

(අ)  උප්පැන්තන සහතිකය 

(ආ) අධ්යාපන සුදුසුකේ සනාථ මකමරන සහතික 

(ඇ)  වෘත්තීයමය සුදුසුකේ සනාථ මකමරන සහතික 

(ඈ) පළපුරුද්ද සනාථ මකමරන සහතික 
 

06.   රාජ්ය/ පළාත්ත රාජ්ය මස්වමේ/ රාජ්ය සාංස්ථා/ වයවස්ථාපිත මණ්ඩලවල මස්වය කරන 

අයදුේකරුවන්ත, සිය අයදුේපත්ත අදාළ මදපාර්ලතමේන්තු/ආයතන ප්රධ්ානියා හරහා එවිය 

යුුය. 
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07.  තනුරු ලබා ෙැනීමේ අරුණින්ත කවර මහෝ ආකාරයකින්ත බලපෑේ කිරීම තනුර සඳහා 

නුසුදුසුකමක් වනු ඇත. 

08.   අයදුේපත්රමයහි සඳහන්ත වන කවර කරුණක් මහෝ වැරදි යැයි යමකු මතෝරා ෙැනීමට මපර 

මසායා ෙනු ලැබුවමහාත්ත, ඔහු/ ඇය නුසුදුස්සකු බවට නේ කරනු ලැබීමට ද, පත්ත කිරීමමන්ත 

පසු එමස් අනාවරණය වුවමහාත්ත, මස්වමයන්ත පහ කරනු ලැබීමට ද මහ්ු වනු ඇත. 

09. අයදුේපත්ත භාර ෙන්තනා අවසන්ත දිනට පසුව එවනු ලබන මහෝ ඉහත සඳහන්ත කළ, සහතිකවල 

පිටපත්ත රහිතව එවනු ලබන මහෝ මදපාර්ලතමේන්තු/ ආයතන ප්රධ්ානියා හරහා එවනු 

මනාලබන අයදුේපත්ත ප්රතික්මෂ්ප කරනු ලැමේ.  අයදුේපත්ත භාර ෙන්තනා අවසන්ත දිනට පසුව 

ලැමබන මදපාර්ලතමේන්තු/ ආයතන ප්රධ්ානීන්ත මඟින්ත ඉදිරිපත්ත කරනු ලබන අයදුේපත්ත ද 

ආදර්ලශ ආකෘති පත්රය ප්රකාරව පිළිමයල මනාකරන ලද අයදුේපත්ත ද ප්රතික්මෂ්ප කරනු 

ලැමේ. 

 

                                                                                            පාර්ලිමේන්තුමේ මහ මේකේ 

ශ්රී ලාංකා පාර්ලිමේන්තුව 

ශ්රී ජ්යවර්ලධ්නපුර මකෝට්මට් 

2022 මපබරවාරි මස .........වැනි දින. 
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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) 


