ශ්රී ලංා ප ලංඳපලිමේන්තුතුල

ඇබෑලිතු
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩමේ පුරප්ඳාඩුල ඳලතින ඳශත වශන් තනතුරු
වශා මනා මවෞඛ්ය ත්ත්තලයිනන් ශා ිශිෂට රිතතයිනන් යුතු ්රී ාිිනක පුරලියනයන්ම්න්
අයදුේඳ්ත කිලනු ිමේ.
මමහි ඳශත දික්මලන ආදර් ආකෘති ඳත්රය ්රකාරල ිළියමය කර්්ත අයදුේඳ්ත, අධයාඳන
ලෘ්තතීය සුදුසුකේ ශා ඳෂපුරුද්ද ිළියබ වශතිකල ිළ ඳ්තද වමඟ 2022 ලංනනොලැ්බලි ලංමව ලං18 ලං
ලන දින මශෝ ඊ මඳර ිමබන මවේ “ඳපලිමේන්තුතුනේ ලංමශ ලංනේ ්, ශ්රී ලංා ප ලංඳපලිමේන්තුතුල,
ශ්රී ලං ජයලලිධනපුර ලං න ෝට්නට්” ලං යන ලිිළනය ලියාඳදිිචි තිඳෑමන් එිශය යුතුය. තමන්
අයදුේකරන තනතුර ලියුේ කලරමේ ඉශෂ ලේ මකෂලමර් වශන් කෂ යුතුය. (මමම දින්වීම
www.parliament.lk මලේ අඩිශය ඔවටමවේද බා ්ත ශිිනය)
වැ.යු. : තමන් අයදුේකරන තනතුර අයදුේඳත්රමයහි ඉශලින් වශන් ිනීමම අිවලාර්යය මේ.

දත්ත ලංඳදන් ලංඳප  ලංතනතුර

01.
1.1

ලැටුප් ලං ඳරිමපණය:- 2016.11.07 දිනිති අික 06/2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා
රක්රමේඛ්මේ උඳමේඛ්න I අනුල මමම තනතුර හිමි මායනක ලිටුප් ඳිතමාණය
රු.52,955 - 5x 1335/8x 1630 – 72,670 /- මේ. (යනයලුම අතිමර්ක දීමනා වහිතල
මමම ලිටුප් ඳිතමාණය අදාෂ අලම ආරේභක දෂ මායනක ලිටුඳ රු. 110,000/ඳමණ මේ).

1.2

ලයව් ලං සීමපල ලං:- අයදුේඳ්ත භාර්න්නා අලවන් දින ලයව අවුරුදු 22 මනොඅඩු ශා
අවුරුදු 35 මනොලිඩි ිශය යුතුය. (අභයන්තර අයදුේකරුලන් වශා උඳිතම ලයවට
සීමාල බ මනොඳානු ඇත.)

1.3

අධයපඳන ලංසුසුසු ්:- ඳිත්ණක ිශදයාල මතොරතුරු ශා වන්ිවමේදන තාක්ණය
මතොරතුරු තාක්ණය ිළියබ ිශදයාමේදී උඳායකයක් බා තිම.ම.

1.4

ඳෂපුරුද්ද:බපහිර ලං අයසු් රුලතු ලං වශප - ඉශත සුදුසුකේ වේපර්ණ ිනීමමමන් අනතුරුල ද්තත
ඳදනේ ඳාකලරමයකු මව ලවර ඳශක (05) ඳෂපුරුද්දක් බා තිම.ම.
අභ්යතුතර ලං අයසු් රුලතු ලං වශප - ඉශත සුදුසුකේ වේපර්ණ ිනීමමමන් අනතුරුල
ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩමේ මතොරතුරු ඳද්ධති ශා
කෂමනාකරණ මදඳාර්තමේන්තුමේ ලවර අ ක (08) ඳෂපුරුද්දක් බා තිම.ම.

1.5

02.

බලප ලං ගැනීන් ලං ක්රමය:- ලිඛිත ලෘ්තතීය ඳීමක්ණයක් ශා වේමුඛ් ඳීමක්ණයක්
මඟිිව.

ගබඩප ලංභ්පර රු ලංතනතුර
2.1

ලැටුප් ලං ඳරිමපණය:- 2016.11.07 දිනිති අික 06 2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා
රක්රමේඛ්මේ උඳමේඛ්න I අනුල මමම තනතුර හිමි මායනක ලිටුප් ඳිතමාණය රු.
32,330 - 3 x 380 10 x 445 4 x 660 - 40,560 මේ. (යනයලුම අතිමර්ක දීමනා
වහිතල මමම ලිටුප් ඳිතමාණය අදාෂ අලම ආරේභක දෂ මායනක ලිටුඳ රු.
74,000/- ඳමණ මේ).

1

2.2

ලයව් ලං සීමපල:- අයදුේඳ්ත භාර්න්නා අලවන් දින ලයව අවුරුදු 30
අවුරුදු 40 මනොලිඩි ිශය යුතුය.

2.3

අධයපඳන ලංසුසුසු ්:- අ.මඳො.ව (උ.මඳෂ) ිශභා්ය ිශයයන් ශතරිනන් (ඳිරණි ිශය
ිවර්මද්ය) මශෝ නල ිශය ිවර්මද්ය ය ම්ත ිශයයන් තුනිනන් එක් ලරකදී වම්ත
වී තිම.ම.
වශ
යනිශ භාාල මශෝ මදමෂ භාාල , ඉිග්රීයන භාාල ශා ්ණිතය වේමාන
වාමාර්ථ ද වහිතල අධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (වාමානය මඳෂ) ිශභා්මයන්
ිශයයන් ශයිනන් මදලරක මනොලිඩි ලාර ්ණනකදී වම්තල තිම.ම.

2.4

ලෘත්තීය ලං සුසුසු ්:- විඳයුේ ශා ද්රලය කෂමනාකරණ ආයතනය මලතින් බා්්ත
්බඩාකරණය ්බඩා කෂමනාකරණය ිළියබ වශතිකයක් බාතිම.ම වශ ද්තත
ඇතුෂ්ත ිනීමම (Data Entry) ශා ඳිත්ණක භාිශතය (Office Package) ිළියබ මලික
දිනුමක් බාතිම.ම.

2.5

ඳෂපුරුද්ද:- රජමේ මශෝ ිළිය්්ත ආයතනයක ්බඩා කෂමනාකරණය ිළියබ ලවර
තුනක මනොඅඩු ඳෂපුරුද්දක් බා තිම.ම.

2.6

බලප ලංගැනීන් ලංක්රමය:- ලිඛිත ඳීමක්ණයක් ශා වේමුඛ් ඳීමක්ණයක් මඟිිව.

මනොඅඩු ශා

විසුමේ ලං පලිමි  ලංතනතුර

03.
3.1

ලැටුප් ලංඳරිමපණය:- 2016.11.07 දිනිති අික 06 2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා
රක්රමේඛ්මේ උඳමේඛ්න I අනුල මමම තනතුර හිමි මායනක ලිටුප් ඳිතමාණය
රු.28,250-9x 300/10x 330/3x 380- 35,390 - මේ.(යනයලුම අතිමර්ක දීමනා
වහිතල මමම ලිටුප් ඳිතමාණය අදාෂ ආරේභක දෂ මායනක ලිටුඳ රු. 68,000 ඳමණ මේ.)

3.2

ලයව් ලං සීමපල:- අයදුේඳ්ත කිවීම අලවන් ලන දින ලයව අවුරුදු 18
අවුරුදු 35 මනොලිඩි ිශය යුතුය.

3.3

අධයපඳන ලං සුසුසු ්:- යනිශ මශෝ මදමෂ භාාල, ්ණිතය වශ ඉිග්රීයන ඇතුළුල
ිශයයන් 06 ිනන් මදලරක මනොලිඩි ලාර ්ණනකදී අ.මඳො.ව (වාමානය මඳෂ)
ිශභා්ය වම්තල තිම.ම.

මනොඅඩු ශා

3.4  ලං ලං ලං ලං ලංලෘත්තීය ලංසුසුසු ්:- ිශදුලි ක්මේත්රමයහි NVQ IV වශතිකයක් බා තිම.ම.
3.5

ඳෂපුරුද්ද:- ිළිය්්ත ආයතනයිනන් ිශදුලි ඉමක්මරොිවක මිනුේ උඳකරණ
භාිශතය ආදී කාර්යයන්හි අලම ලමයන් ලවර 3 ක මනොඅඩු ඳෂපුරුද්දක් බා
තිම.ම.
ශ්රලය දෘය ක්මේත්රමේ රැිනයාමලහි ිවයුතු අයදුේකරුලන් මකමරහි ිශමේ
විෂිනේක් දක්ලනු ිමේ.

3.6

බලප ලංගැනීන් ලංක්රමය:- ලෘ්තතීය ඳීමක්ණයක් ශා වේමුඛ් ඳීමක්ණයක් මඟිිව
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04.

නඳදනලිරු ලංතනතුර
4.1

ලැටුප් ලංඳරිමපණය:- 2016.11.07 දිනිති අික 06 2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා
රක්රමේඛ්මේ උඳමේඛ්න I අනුල මමම තනතුර හිමි මායනක ලිටුප් ඳිතමාණය
රු.28,250-9x 300 10x 330 3x 380- 35,390 - මේ. (යනයලුම අතිමර්ක දීමනා
වහිතල මමම ලිටුප් ඳිතමාණය අදාෂ අලම ආරේභක දෂ මායනක ලිටුඳ රු.
68,000 - ඳමණ මේ.)

4.2

ලයව් ලං සීමපල:- අයදුේඳ්ත භාර්න්නා අලවන් දින ලයව අවුරුදු 18
අවුරුදු 35 මනොලිඩි ිශය යුතුය.

4.3

අධයපඳන ලංසුසුසු ්:- යනිශ මශෝ මදමෂ භාාල වශ ්ණිතය ඇතුළුල ිශයයන් 06
ිනන් මදලරක මනොලිඩි ලාර ්ණනකදී අ.මඳො.ව (වාමානය මඳෂ) ිශභා්ය
වම්තල තිම.ම.

මනොඅඩු ශා

(වටශන ලං- ලංඉදිකිරී් ලංක්නේත්රයට ලංඅදපෂල ලංNVQ III ලංනශෝ ලංඊට ලංඉශෂ ලංවශති යක් ලංබප ලංතිනේ ලං
න් ලංඉශත ලංඳරිදි ලංඅ. ලංනඳො.ව. ලං(වපමපනය ලංනඳෂ  ලංවිභ්පගය ලංවමත්ල ලංතිීමම ලංඅිවලපලිය ලංනනොනේ.

4.4

ලෘත්තීය ලංසුසුසු ්:- ඉදිිනීමේ ිෂේපී (මඳදමර්රු) NVQ IV වශතිකයක් බා තිම.ම.

4.5

ඳෂපුරුද්ද:- ිළිය්්ත ආයතනයක මඳදමර්රු ක්මේත්රමේ ලවර 3 ක
ඳෂපුරුද්දක් බා තිම.ම.

4.6

බලප ලංගැනීන් ලංක්රමය:- ලෘ්තතීය ඳීමක්ණයක් ශා වේමුඛ් ඳීමක්ණයක් මඟිිව.

05. ලං

මනොඅඩු

පුහුණු ලං ් රු ලං(සිවිේ  ලංතනතුර

5.1

ලැටුප් ලංඳරිමපණය:- ලං2016.11.07 දිනිති අික 06 2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා
රක්රමේඛ්මේ උඳමේඛ්න I අනුල මමම තනතුර හිමි මායනක ලිටුප් ඳිතමාණය
රු.25,520-9x270 10x300 6x330- 32,930 - මේ. (යනයලුම අතිමර්ක දීමනා
වහිතල මමම ලිටුප් ඳිතමාණය අදාෂ අලම ආරේභක දෂ මායනක ලිටුඳ
රු.63,000 - ඳමණ මේ.)

5.2

ලයව් ලං සීමපල:- ලංඅයදුේඳ්ත භාර්න්නා අලවාන දින ලයව අවුරුදු 18
අවුරුදු 30 මනොලිඩි ිශය යුතුය. ලං

5.3

අධයපඳන ලංසුසුසු ්:- යනිශ මශෝ මදමෂ භාාල වශ ්ණිතය ඇතුළුල ිශයයන් 06
ිනන් මදලරක මනොලිඩි ලාර ්ණනකදී අ.මඳො.ව. (වාමානය මඳෂ) ිශභා්ය
වම්තල තිම.ම.

මනොඅඩු ශා

(වටශන ලං- ලංඉදිකිරී් ලංක්නේත්රයට ලංඅදපෂල ලංNVQ III ලංවශති යක් ලංබප ලංතිනේ ලංන්, ඉශත ලංඳරිදි ලං
අ. ලංනඳො.ව. ලං(වපමපනය ලංනඳෂ  ලංවිභ්පගය ලංවමත්ල ලංතිීමම ලංඅිවලපලිය ලංනනොනේ.

5.4

ලෘත්තීය ලංසුසුසු ්:- ලං ලෘ්තතීය පුහුණු අයකකාිතය
ජාතික ආධුිවක්තල වශ
කාර්මික පුහුණු ිනීමමේ අයකකාිතය මශෝ රජමේ ිළිය්්ත ආයතනයක් මඟින් ිවකු්ත
කරන ද ඉදිිනීමේ කාර්යයන් (යනිශේ) ල අදාෂල NVQ III වශතිකයක් බා
තිම.ම. ලං

5.5 ලං

ඳෂපුරුද්ද:- ලං රාජය මවේලමේ ිළිය්්ත ආයතනයක ඉදිිනීමේ කාර්යයන් (යනිශේ)
ල අදාෂල ලවර 03 ක මනොඅඩු ඳෂපුරුද්දක් තිම.ම.

5.6

බලප ලං ගැනීන් ලං ක්රමය:- ලං ලිඛිත ලෘ්තතීය ඳීමක්ණයක් ශා වේමුඛ් ඳීමක්ණයක්
මඟිිව.
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06. ලං

පුහුණු ලං ් රු ලං(විසුමේ  ලංතනතුර

6.1

ලැටුප් ලංඳරිමපණය:- 2016.11.07 දිනිති අික 06 2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා
රක්රමේඛ්මේ උඳමේඛ්න I අනුල මමම තනතුර හිමි මායනක ලිටුප් ඳිතමාණය රු.
25,520-9x270 10x300 6x330- 32,930 - මේ. (යනයලුම අතිමර්ක දීමනා වහිතල
මමම ලිටුප් ඳිතමාණය අදාෂ අලම ආරේභක දෂ මායනක ලිටුඳ රු. 63,000 ඳමණ මේ.)

6.2

ලයව් ලං සීමපල:- අයදුේඳ්ත භාර්න්නා අලවාන දින ලයව අවුරුදු 18
අවුරුදු 30 මනොලිඩි ිශය යුතුය.

6.3

අධයපඳන ලංසුසුසු ්:- යනිශ මශෝ මදමෂ භාාල වශ ්ණිතය ඇතුළුල ිශයයන් 06
ිනන් මදලරක මනොලිඩි ලාර ්ණනකදී අ.මඳො.ව. (වාමානය මඳෂ) ිශභා්ය
වම්තල තිම.ම.

මනොඅඩු ශා

(වටශන ලං - ලං විසුමේ ලං ක්නේත්රයට ලං අදපෂල ලං NVQ III ලං වශති යක් ලං බප ලං තිනේ ලං න්, ඉශත ලං ඳරිදි ලං
අ. ලංනඳො.ව. ලං(වපමපනය ලංනඳෂ  ලංවිභ්පගය ලංවමත්ල ලංතිීමම ලංඅිවලපලිය ලංනනොනේ.

6.4

ලෘත්තීය ලං සුසුසු ්:- ලෘ්තතීය පුහුණු අයකකාිතය ජාතික ආධුිවක්තල වශ කාර්මික
පුහුණු ිනීමමේ අයකකාිතය මශෝ රජමේ ිළිය්්ත ආයතනයක් මඟින් ිවකු්ත කරන ද
ිශදුලි ඉමක්මරොිවක මිනුේ උඳකරණ භාිශතය ආදී කාර්යයන් අදාෂල NVQ
III මට් මේ වශතිකයක් බා තිම.ම.

6.5

ඳෂපුරුද්ද:- රාජය මවේලමේ මශෝ ිළිය්්ත ආයතනයක ිශදුලි ඉමක්මරොිවක
මිනුේ උඳකරණ භාිශතය ආදී කාර්යයන් අදාෂල ලවර 03 ක මනොඅඩු
ඳෂපුරුද්දක් තිම.ම.

6.6

බලප ලං ගැනීන් ලං ක්රමය:- ලිඛිත ලෘ්තතීය ඳීමක්ණයක් ශා වේමුඛ් ඳීමක්ණයක්
මඟිිව.

07. ලං

භ්පණ්ඩ ලංභ්පරගැනීන් ලංවශපය  ලංතනතුර

7.1

ලැටුප් ලංඳරිමපණය:- 2016.11.07 දිනිති අික 06/2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා
රක්රමේඛ්මේ උඳමේඛ්න I අනුල මමම තනතුර හිමි මායනක ලිටුප් ඳිතමාණය
රු.25,520-9x 270/10x 300/6x 330- 32,930 /- මේ. (යනයලුම අතිමර්ක දීමනා
වහිතල මමම ලිටුප් ඳිතමාණය අදාෂ අලම ආරේභක දෂ මායනක ලිටුඳ රු.
63,000/- ඳමණ මේ).

7.2

ලයව් ලං සීමපල:- අයදුේඳ්ත භාර්න්නා අලවන් දින ලයව අවුරුදු 18
අවුරුදු 30 මනොලිඩි ිශය යුතුය.

7.3

අධයපඳන ලං සුසුසු ්:- යනිශ මශෝ මදමෂ භාාල යන ිශයයන් වශා වේමාන
වාමාර්ථයක් ද ්ණිතය ශා ඉිග්රීයන යන ිශයයන් වශා වාමානය වාමාර්ථයන් ද
වහිතල අ.මඳො.ව. (වාමානය මඳෂ) ිශභා්ය ිශයයන් 06 ිනන් මදලරක මනොලිඩි
ලාර ්ණනකදී වම්තල තිම.ම.

7.4

ලෘත්තීය ලං සුසුසු ්:- ්රී ිකා විරාරක වශ මශෝ ේ කෂමනාකරණ ආයතනය
(SLITHM) මශෝ රජය ිශයනන් ිළිය්නු බන මලන්ත ආයතනයක, මාව 05ක
මනොඅඩු මලික සඳමේදී වශතිකඳත්ර ඳාමමාාල මලික ආශාරඳාන වශතිකඳත්ර
ඳාමමාාල ශදාරා වශතිකයක් බා තිම.ම.
මශෝ

මනොඅඩු ශා

සඳමේදී මශෝ ආශාරඳාන මවේලා ක්මේත්රමේ NVQ II වශතිකයක් බා තිම.ම.
7.5

ඳෂපුරුද්ද:- තරු ඳිතිමේ මශෝ යක ිළිය්්ත ආයතනයක භාණ්ඩ භාර ්ිනීමේ
වශායක මුළුතින්ම්යි වශායක මභෝජනා්ාර වශායක ක්මේත්රමේ මාව ශයක
මනොඅඩු ඳෂපුරුද්දක් බා තිම.ම.
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7.6

08.

09.

බලප ලං ගැනීන් ලං ක්රමය:- ලිඛිත ලෘ්තතීය ඳීමක්ණයක් ශා වේමුඛ් ඳීමක්ණයක්
මඟිිව.

නවේලප ලංිවයමයතු ලංශප ලංන ොතුනද්සි:(i)

මමම තනතුරු වටථිරය. මමම තනතුරුල හිමි ිශශ්රාම ලිටුප් ක්රමය ිළියබ
රජය ිශයනන් ඉදිිතමේදී ්නු බන ්රතිඳ්තතිමය තීරණයක අයදුේකරුලන්
ය ්ත ිශය යුතුය. මතෝරා ්නු බන අයදුේකරුලන් මලිකල ලවර තුනක (03)
ඳිතලාව කායක ය ්තල ඳ්ත කරනු බන අතර, අභයන්තර අයදුේකරුලකු
මශෝ රාජය මවේලමේ මශෝ ඳෂා්ත රාජය මවේලමේ තනතුරක මවේලය වටථිර කරනු
ිබූ පුද්්මයක් මතෝරා ්නු ිබුලමශෝත ඔහු ඇය ලවරක ලිඩ බිලීමේ
කායක ය ්තල ඳ්ත කරනු ඇත.

(ii)

මතෝරා ්නු බන අයදුේකරුලන් ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේමේ කාර්ය
මණ්ඩය අදාෂ ලන මය ශා මදඳාර්තමේන්තු මරගුායනල ය ්ත ලනු
ඇත.

(iii)

මතෝරා ්නු බන අයදුේකරුලන්, රජය ිශයනන් ිවයම කරනු බන
්රතිතයක අනුල ලින්දු/ ලින්දු/ පුරු අන්තදරු ිශශ්රාම ලිටුප් අරමුද
තම ලිටුමඳන් දායක මුදේ ම්ිශය යුතුය.

(iv)

මතෝරා ්නු බන අයදුේකරුලන් වලදය ඳීමක්ණයක භාජනය ිශය යුතුය.

(v)

මතෝරා ්නු බන අයදුේකරුලන් ඳ්ත කරනු ිම.ම මඳර ඔවුන් ිළියබල
ආරක්ක ිවටකාණ මතොරතුරු ලාර්තා බා ්නු ඇත.

අයදුේකරුලන්
අයදුේඳ්තල
යුතුය.
(අ)
(ආ)
(ඇ)
(ඈ)

ිශයනන් ඳශත වශන් වශතිකල ිළ ඳ්ත (මුේ ිළ ඳ්ත මනොමේ) යනය
අමුණා එිශය යුතු අතර, ඉේා යනටින ිශම ක මුේ ිළ ඳ්ත ඉදිිතඳ්ත කෂ
උප්ඳින්න වශතිකය
අධයාඳන සුදුසුකේ වනාථ මකමරන වශතික
ලෘ්තතීයමය සුදුසුකේ වනාථ මකමරන වශතික
ඳෂපුරුද්ද වනාථ මකමරන වශතික

10.

රාජය ඳෂා්ත රාජය මවේලමේ රාජය විවටථා ලයලවටථාිළත මණ්ඩල මවේලය කරන
අයදුේකරුලන්
වශ
අභයන්තර
අයදුේකරුලන්
යනය
අයදුේඳ්ත
අදාෂ
මදඳාර්තමේන්තු ආයතන ්රධාිවයා ශරශා එිශය යුතුය.

11.

තනතුරු බා ්ිනීමේ අරමුණින් කලර මශෝ ආකාරයිනන් බඳෑේ ිනීමම තනතුර
වශා නුසුදුසුකමක් ලනු ඇත.

12.

අයදුේඳත්රමයහි වශන් ලන කලර කරුණක් මශෝ ලිරදි යියි යමකු මතෝරා ්ිනීම
මඳර මවොයා ්නු ිබුලමශෝත, ඔහු ඇය නුසුදුවටවකු බල නේ කරනු ිම.ම ද, ඳ්ත
ිනීමමමන් ඳසු එමවේ අනාලරණය වුලමශෝත, මවේලමයන් ඳශ කරනු ිම.ම ද මශේතු ලනු
ඇත.

13.

අයදුේඳ්ත භාර ්න්නා අලවන් දින ඳසුල එලනු බන මශෝ ඉශත වශන් කෂ,
වශතිකල ිළ ඳ්ත රහිතල එලනු බන මශෝ මදඳාර්තමේන්තු ආයතන ්රධාිවයා
ශරශා එලනු මනොබන අයදුේඳ්ත ්රතික්මේඳ කරනු ිමේ. අයදුේඳ්ත භාර ්න්නා
අලවන් දින ඳසුල ිමබන මදඳාර්තමේන්තු ආයතන ්රධානීන් මඟින් ඉදිිතඳ්ත කරනු
බන අයදුේඳ්ත ද ආදර් ආකෘති ඳත්රය ්රකාරල ිළියමය මනොකරන ද අයදුේඳ්ත ද
්රතික්මේඳ කරනු ිමේ.
ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේ

්රී ිකා ඳාර්ලිමේන්තුල
්රී ජයලර්ධනපුර මකෝට්මට්
2022 මනොලිේබර් මව 04 ලිිව දින.
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ශ්රී ලංා ප ලංඳපලිමේන්තුතුල
ආදලි ලංඅයසු්ඳත්රය

……………………… තනතුර ලං
10.

(අ)

මුකුරු වම් නම (සිාශනතු) :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

(ආ)

මුකුරු ලලින් ශිදින්මලන නේ (සිාශනතු): …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

( ඇ)

වේපර්ණ නම (ඉිග්රීයන කිිළ ේ අකුිතන්):- (Mr./Mrs. /Miss.)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

10.
03.

ජාතික ශිම්නුේඳ්ත අිකය
(අ)

මඳෞද්්ලික ලිිළනය:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

දුරකථන අිකය :(ආ)

කාර්යායීය ලිිළනය:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

දුරකථන අිකය:(ඇ)

්රමේ ඳත්රය තිඳිේ කෂ යුතු ලිිළනය
මඳෞද්්ලික

10.

(අ)
(ආ)

උඳන් දිනය :- ...................................................
(උප්ඳින්න වශතිකය අමුණා එිශය යුතු ය.)
අයදුේඳ්ත භාර්න්නා අලවන් දින ලයව :- අවුරුදු ....... මාව ....... .දින .......

15.

ිශලාශක

16.

වටස පුරු භාලය :- (වටස පුරු)

17 .

්රී ිකාමේ පුරලියනයකු ද යන බල:- (ඔේ නිත)

18.

කාර්යායීය

අිශලාශක බල : - (ිශලාශක අිශලාශක)

අධයාඳන ශා උවවට අධයාඳන සුදුසුකේ:- (වශතික ිළ ඳ්ත ඇමිණිය යුතුය)
………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………........

09.

ලෘ්තතීය සුදුසුකේ :- (වශතික ිළ ඳ්ත ඇමිණිය යුතු ය.)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

10.

මලන්ත සුදුසුකේ:- (වශතික ිළ ඳ්ත ඇමිණිය යුතු ය.)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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01.

ඳෂපුරුද්ද :- (වශතික ිළ ඳ්ත ඇමිණිය යුතුය)
ආයතනය

තනතුර

නවේලප ලං පය

02 .

ල්තමන් රැිනයාල ිළියබ ිශවටතර
(අ)
ආයතනමේ නම ශා ලිිළනය:-.......................................................................
(ආ) මුේ ඳ්තවීමේ දිනය:-....................................................................................
(ඇ) දින දරන තනතුර:-....................................................................................
(ඈ) මායනක මලික ලිටුඳ :-....................................................................................
(ඉ)
දීමනා :-.......................................................................................................
(ඊ)
දෂ ලිටුඳ:-....................................................................................................

03 .

ඔබ ිනයනයේ වාඳරාධී ක්රියාලක උවාිශයක දී ලිරදිකරු වී ඇ්ත ද? (ඔේ නිත)
එමවේ නේ ඒ ිළියබ ිශවටතර දක්ලන්න:...............................................................................................................................
ඔබ මී මඳර රජය ය ම්ත මවේලය කර තිමේ ද ? (ඔේ නිත)
එමවේ නේ එම ිශවටතර වශන් කරන්න.
...............................................................................................................................

04.

ම ිශයනන් මමම අයදුේඳත්රමයහි වශන් කර ඇති මතොරතුරු යනයේ වතය ශා ිවලිරදි
බල මමයින් වශතික කරමි. මමහි වශන් යේ මතොරතුරක් අවතය මශෝ ලිරදි බල
මා මතෝරා ්ිනීම මඳර මශිය වුලමශෝත, මමම තනතුර වශා මා නුසුදුවටවකු වීම ්ත,
මතෝරා ්ිනීමමන් ඳසු මශිය වුලමශෝත ලන්දියක් මනොම්ලා මා මවේලමයන් ඳශකරනු
ිම.ම ්ත මශේතුලන බල දිවමි.
දිනය :..............................

..............................................
අයදුේකරුමේ අ්තවන
--------------------------------------------------------------------------------------------------------නදඳපලිතන්තුතු ලං/ ලංආයතන ලංප්රධපිවයපන  ලංිවලිනද්ය
(රපජය ලංආයතනල ලං/ ලංඳෂපත් ලංරපජය ලංනවේලන  ලංිවයුතු ලංඅයසු් රුලතු ලංවශප ලංඳමි
ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේ,
මමම ආයතනමේ ................................ තනතුර දරන, ................................. මයා මිය
මමමනිශයමේ අයදුේඳත ිවර්මද් කර ඉදිිතඳ්ත කරමි. ඔහු ඇය මමම තනතුමරහි වටථීර කර
ඇති මනොමිති බල්ත, ඔහුමේ ඇයමේ ලිඩ වශ ශියනීමම වතුටුදායක බල්ත, ඔහු මශෝ ඇය
එමරහිල ිශනයානුකූ ක යුතු ිනයනලක් මනොමිති බල්ත, එලිිව කරුණක් ිළියබල ක යුතු
ිනීමම අදශවට කර මනොමිති බල්ත වශතික කරමි. ඔහු ඇය මමම තනතුර වශා මතෝරා ්නු
ිබුලමශෝත, මවේලමයන් ිවදශවට කෂ ශික මනොශික. (කරුණාකර අනලය ලරන කඳා
ශිතන්න.)
දිනය : ...............................

......................................................
මදඳාර්තමේන්තු ආයතන ්රධාිවයාමේ අ්තවන
(ිව මුද්රාල)
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