
                                                                                                                                                  ඇමුණුම 02 
 

බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ාංශය යටතේ පවතින මධම සංස්කෘතික අරමුදතේ 

අධක්ෂ ( පාලන)/ අධක්ෂ ( මුදේ)/ නිතයෝජ් අධක්ෂ/සහකාර අධක්ෂ (මුදේ) ත්නතුර සඳහා වන 

අයදුම් පත්රය  
 

 

  

 

1. අයදුම් කරන තනතුර :  
........................................................................................................................ 
 

2. අයදුම්කරු පිළිබඳ විස්තර 
 

I. සම්ූරණ නම ( සිංහලෙන්)  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………              

   
II. Full Name of Applicant (BLOCK LETTERS in English) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

                             
III. ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය : …………………………………………………………………………… 
IV. වයස : ………………………………………………………………………………………………………… 
V. වර්තමාන පදිංචි ලිපිනය: ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
VI. දුරකථන අිංක : ( වට්ස්අප් (WhatsApp) අිංකයද සඳහන් කරන්න) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
VII. විදුත් තැපෑෙ (Email) :  

……………………………………………………………………………………………………. 
VIII. අයත් වන ලස්වය හා පත්ීම් දනය : 

……………………………………………………………………………………. 
IX. වර්තමානලේ අයත් වන ලර්ණිය : 

……………………………………………………………………………………… 
X. වර්තමාන ලර්ණියට උසස්ීම් ෙද දනය : 

……………………………………………………………………………. 
XI. වර්තමාන තනතුර : ………………………………………………………………………………………. 

XII. වර්තමාන තනතුරට පත්ීම් ෙද දනය : …………………………………………………………… 
XIII. වර්තමාන තනතුරට අදාළ අමාතාිංශය : ………………………………………………………… 
XIV. ලදපාර්තලම්නතුව : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



3. අධ්ාපන / වෘත්ීය සුදුසුකම් ( සහතික කරන ෙද පිටපත් අමුණා තිබිය යුතුය) 
 

3.1 අධ්ාපන හා වෘත්ීය සුදුසුකම් 
  

පශ්චාත් 
උපාධි/ඩිප්ලෙෝමා/ 
සහතික පත්ර 
සුදුසුකම් සහ 
වෘත්තිය සුදුසුකම් 

කලෂ්ත්රය විශ්වවිදාෙය/ආයතනය ක්රියාත්මක වන දනය 

(Effective 
Date)(YYYY/MM/DD) 

තහවුරු කිරීමට අදාළ 
ලේඛන ලේ නම් 
ඇමුණුම් අිංකය ( 
අනිවාර්ය ලේ) 

          

          

 

3.2 ලස්වා පෙපුරුද්ද 

 

ලස්වා ස්ථානය තනතුර ලස්වා කාෙය ලවනත් 
    

    

 

3.3 ෙබා ඇති පුහුණු පිළිබඳ විස්තර  

 

පුහුණුව ෙබා දුන්/අදාළ වන 
ආයතනය/සිංවිධ්ානය 

කාෙ සීමාව තහවුරු කිරීමට අදාළ 
ලේඛන ලේ නම් 
ඇමුණුම් අිංකය ( 

අනිවාර්ය ලේ) 

        

        

  

3.4 භාෂා ප්රීණතාවය ( මේ භාෂාවට අමතර භාෂා සම්බන්ධ්ලයන්) 

 

භාෂාව සුදුසුකම ක්රියාත්මක වන දනය 

(Effective 
Date)(YYYY/MM/DD) 

තහවුරු කිරීමට අදාළ 
ලේඛන ලේ නම් 
ඇමුණුම් අිංකය ( 

අනිවාර්ය ලේ) 

        

        

        

 



3.5 පර්ලේෂණ, නලවෝත්පාදන සහ ලතාරතුරු තාකෂණය මත පදනම් වු නව නිපැයුම් පිළිබඳ 

විස්තර ( තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ ලිපිලේඛන ද  ඇමුණුම් ලෙස අමුණන්න) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

මා විසන් ඉහතින් ඉදරිපත් කර ඇති ලතාරතුරු, මාලේ දැනුම අනුව සත හා නිවැරද බවට 

තහවුරු කරමි. 

 

 

…………………………………………………… 

අයදුම්කරුලේ අත්සන 

4. ලදපාර්තලම්න්තු ප්රධ්ානියාලේ සහතිකය 

අයදුම්කරුට එලරහිව කිසදු විනය ක්රියාමාර්ගයක ලගන ලනාමැති බවත්, සහ අයදුම්කරු ලමම 

තනතුර සඳහා ලතෝරාගතලහාත්, ඔහු/ඇය/ඔහුලේ/ඇයලේ වත්මන් තනතුලරන් අනුප්රාප්තිකලයකු 

රහිතව නිදහස් කළ හැක/ ලනාහැක. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ලදපාර්තලම්න්තු ප්රධ්ානියාලේ අත්සන 

 

නිෙ මුද්රාව 


