
       ඇමුණුම  II 

ජීවදත්ත තතොරතුරු පත්රිකාව 

1. අයදුම්කරන තනතුර 
 

තනතුර දදඳාර්තදම්න්තුල/අංය/දිව්ත්රික්කයකය/ආයතනය මනාඳ අනුපිළිදලෂ 

 (ශ්රී ංකා රමවම්ඳාදන දව ලද  දරන ද 

තනතුරු ඇතුෂත් කරන්න) 

 

 

2. අයදුම්කරු පිළිබ විව්තර 
 

I. නම 

II. ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අංකය 

III. ලයව 

IV. ඳදිංචි ලිපිනය 

V. දුරකථන අංක 

VI. විදුත් ලිපිනය 

VII. දව ලාල අදාෂ දර ණිය 

VIII. දව ලයට ඳත් කරන ද දිනය 

IX. දව ලද  ලර්තමාන දර ණියට සවව් කරන ද දිනය 

X. තනතුරු නාමය 

XI. ලර්තමාන තනතුරට ඳත් කරන ද දිනය 

XII. අමාතාංය 

XIII. දදඳාර්තදම්න්තුල 

 

3. ලර්තමාන දර ණිද  දව ලය පිළිබ දතතරතුරු 

I. ලැටුප් රහිත/අඩ ලැටුප් නිලාඩු 
 

සිට දක්කයලා මුළු කාය 

(ලර්/මාව/දින) 

නිලාඩු බා ගත් කාරණය 

    

    

    

    

 

 

II. කාර්යක්කයමතා කඩඉම් 

 

කාර්යක්කයමතා 

කඩඉම 

වමත්වීමට 

නියමිත 

දිනය 

වමත් වූ දිනය කාර්යක්කයමතා කඩඉදමන් නිදශව ්

කරන ද/ වශන බා දදන ද 

ලිපිද  අංකය ශා දිනය 
    

    

    

 

  



 

III. විනය ක්රියාමාර්ගයකට යටත්ල ඇතිනම් 
 

ද ෝදනා 

ඳත්රද  අංකය 

ශා දිනය 

විනය නිදයෝගය 

(විනය නිදයෝගය 

දමදතක්කය නිකුත් 

කර නැත්නම් ඒ 

බල වශන් 

කරන්න) 

දඩුලම ක්රියාත්මක 

ලන දිනය    (එනම් 

ලරද සිදු කරන ද 

දිනය) 

රාජ දව ලා දකතමින් 

වභා ඳටිඳාටික රීති 186 

(II) අනුල වතුටුදායක 

දව ලා කාය ගණනය 

කිරීදම් දී ඉලත් දකදරන 

කාය 

    

    

 

4. ඳෂපුරුද්ද 

4.1 දව ලයට ඳත් කරන ද දින සිට ඳෂපුරුද්ද 
 

තනතුර  අමාතාංය/ 

දදඳාර්තදම්න්තුල/

ආයතනය 

කා සීමාල තනතුදරහි රාජකාරී ශා 

ලගකීම් ව්ලභාලය දකටිදයන් 

 

සිට  දක්කයලා 

     

     

     

     

     
 

4.2 අදාෂ විද  ඳෂපුරුද්ද  (රාජකාරී පැවරීම් ලිපිවල සහතික කළ පිටපත් අමුණන්න.) 
 

තනතුර අමාතාංය/ 

දදඳාර්තදම්න්තුල/

ආයතනය 

කා සීමාල තනතුදරහි රාජකාරී ශා 

ලගකීම් ව්ලභාලය දකටිදයන් සිට  දක්කයලා 

     

     

     
 
 

4.3. ඔබ විසින් අදාෂ වියදයහි අත්කරදගන ඇති දැනුම වාර්ථක දව සඳදයෝගී කරදගන   

විවන ද  අභිදයෝගාත්මක ගැටළුලක්කය විව්තර කරන්න. (සඳරිම ල න 150) දශෝ 
 



වංලර්ධන වැසුම්කරණද  දී ඔදේ නිර්මාණශීලිත්ලය වශ නදලෝත්ඳාදනය භාවිතා කෂ 

අලව්ථාලක්කය විව්තර කරන්න. (සඳරිම ල න 150) 

 

5.ලෘත්තීය සුදුසුකම් (අදාළ සහතිකවල සහතික කරන ලද පිටපත් අමුණන්න.) 
 

5.1 ඳ් ාත් සඳාධි සුදුසුකම් 

ඳ් ාත් සඳාධි 

සුදුසුකම් 

වියය වි්ලවිදාය/ ආයතනය සුදුසුකම ලංගු ලන දිනය 

    

    

    

 

5.2 පුහුණුල 

පුහුණුල ආයතනය/ 

වංවිධානය 

කාසීමාල 

   

   

   

 

5.3 භාා ප්රවීණතාලය 

භාාල සුදුසුකම/ ආයතනය/ වංවිධානය ලංගු දිනය 

   

   

   
 

ඉශත දතතරතුරු මා දන්නා ඳරිදි වත ශා නිරලද බල වශතික කරමි. 
 

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

අයදුම්කරුදේ අත්වන 

 

තදපාර්තතම්න්තු ප්රධාාිගත  සහතික    
 

I. අයදුම්කරුදේ පුද්ගලික ලිපිදගතනුදේ යාලත්කාලීන කරන ද ලාර්තා අනුල ඉශත 3 දකතටදවහි 

වශන් දතතරතුරු වත බල ද  දම් ලන විට අයදුම්කරුට එදරහිල විනයානුකල කටයුතු කිරීමට 

අදශව් කර දශෝ දනතමැති බල ද වශතික කරන අතර  ඉශත තනතුර වශා දතෝරාගනු 

ැබුලදශතත් අයදුම්කරු ලර්තමාන තනතුරින් නිදශව් කෂ දනතශැකි බල/ අනුප්රාප්තිකදයක්කය 

වහිතල/ රහිතල නිදශව් කෂ ශැකි බල දන්ලමි. 
 

II. අයදුම්කරුදේ පුද්ගලික ලිපිදගතනුදේ යාලත්කාලීන කරන ද ලාර්තා අනුල ඉශත 3 දකතටදවහි 

වශන් දතතරතුරු වත බල වශතික කරන අතර ඉශත තනතුර වශා දතෝරාගනු ැබුලදශතත් 

අයදුම්කරු ලර්තමාන තනතුරින් නිදශව් කෂ දනතශැකි බල/ අනුප්රාප්තිකදයක්කය වහිතල/ රහිතල 

නිදශව් කෂ ශැකි බල දන්ලමි. තලද  දම් ලන විට අයදුම්කරුට අදාෂල මූලික විමර්නයක්කය ඳලතින 

බල/ ඳැලැත්වීමට අදශව් කර ඇති බල දන්ලන අතර ඔහු/ඇය ට එදරහිල ඳලතින ඳැමිණිලි සිදු කෂ 

බලට වැක දකදරන විමා ාර වංක්කයෂිප්තල ඳශත ඳරිදි දේ. 

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

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

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

 

*අනල දකතටව් කඳා ශරින්න. 

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

           දදඳාර්තදම්න්තු ප්රධාී 


