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ආදර් අයදුම්පත  

 

ශ්රී ා අ අයඅපප පපාපඅප වවයලව   I වරයණියේව  ලධඅන් ත තපරුවලලප ප ක රන්ම  

වඳශඅ ලප ඉල්ලුම් පත්රය 

‘‘අ’’ ව ොපව 
 

1. 1.1 වම්පූර්ණ නම (සිංශලන්)  පූජ්ය / මයා / මිය / ලමනවිය  

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

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

(ඉිංග්රීසලයන්) 

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

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

1.2 නම ( ඳත්වීම් ලිපිලේ වශන් ආකාරයට) 

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

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

 

2. 2.1 උඳන්දිනය: අවුරුද්ද ....................  මාවය ................... දිනය .............................. 
 

2.2 ලයව (අයදුම්ඳත් භාරගන්නා අලවන් දිනට) : අවුරුදු ............ මාව............. දින............... 
 

2.3 ව්ත්රී / පුරු භාලය :............................................................................................... 
 

3. (ලිපිනයන් ඳැශැදිලි ඉිංග්රීස කැපිට අ අරෙලරන් ලියන්න. ලිපි පැඳැ අ කෂ යුතු ලිපිනය X 

රෙලණන් දක්ලන්න.)  

3.1 රාජ්කාරි ලිපිනය: 

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

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

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

 

3.2 රාජ්කාරි දුරකථන අිංකය   :................................................................................................ 

 

3.3 ව්ථිර ලිපිනය : 

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

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

 

3.4  ලඳෞද්ගලික දුරකථන අිංකය: ව්ථාලර ............................  ජ්ිංගම   ................................... 
 

4. ජ්ාතික ශැඳුනුම්ඳත් අිංකය :........................................................................................ 
 

5. ශ්රී ිං.අ.ඳ. ලවයලයට ඳත්වීලම් ව්ලභාලය :........................................................................ 

(විලෘප / සීමිප / ලජ්ය්ාපා රෙවෂපා / ලලනත් ඳදනම මප)  
 

6. ශ්රී ිං.අ.ඳ.ලවය. I ලරයණියට උවව් ව දිනය:...................................................................... 
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7. දැනට දරණ පනතුර:.................................................................................................. 

 

8. අධයාඳන දුදුදුකම් (ඳ්තාත් උඳා ඩ ප්ලෝලාමා/ඳ්තාත් උඳා ඩය): 

 

 උඳා ඩය / ප්ලෝලාමාල බාදුන් ආයපනය ලර්ය 

    

    

 

9. ලවයලා ඳෂපුරුද්ද: 

(ශ්රී ිං.අ.ඳ.ලවය. මු අ ඳත්වීලම් සට ලම් දක්ලා ලපොරතුරු ඇතුෂත් කරන්න) 

පනතුර 
පනතුර අයත් 

ලරයණිය 

කා සීමාල ලවයලා ව්ථානය 
සට දක්ලා 

     

     

 

 

ඉශප වශන් කෂ ලපොරතුරු නිලැරදි බලත්, ඳදුගිය අවුරුදු ඳශ (5) ඇතුෂපදී නියමිප ලැටුලෝ ලර්ධක 

මවිසන් උඳයා ලගන ඇති බලත්, කිසදු විනයානුකූ දඬුලමකට භාජ්නයවී ලනොමැති බලත් වශතික 

කරමි.  

 

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

                 දිනය       අයදුම්කරුලේ අත්වන 

 

‘‘ ආ ’’ ව ොපව 

 
අයදුම් වලවේ වපෞද්ගලි  ලිපිවගොනුල භඅර ආව තපතම මඅණ්ඩලි  ලධඅපායඅවේ වශති ය 

ලමම අයඳුම්ඳප ඉදිරිඳත් කරනු බන පූජ්ය ...................................... හිමි / මයා / මිය /ලමලනවිය, 
 
1. අිංක 1 සට 09 දක්ලා ඉදිරිඳත් කර ඇති ලපොරතුරු නිලැරදි / ලැරදිලේ. 

 
2. ශ්රී ිං.අ.ඳ.ලවය. I ලරයණියට උවව්වීම් ද .......................... දින සට …………….. දින දක්ලා අඩ 

ලැටුලෝ / ලැටුලෝ රහිප නිලාඩුබා ඇප / නැප . 
 
 එලවය අඩ ලැටුලෝ / ලැටුලෝ රහිප නිලාඩු බා තිලේ නම් ඒ පිළිබ ලපොරතුරු  
 

 

 අය අඩ ලැටුප් ලධලඅඩු ලැටුප් රහිත ලධලඅඩු 

........... සට ............ දක්ලා ...... අවු  ...... මාව ...... දින ...... අවු  ...... මාව ...... දින 

........... සට ............ දක්ලා ...... අවු  ...... මාව ...... දින ...... අවු  ...... මාව ...... දින 

........... සට ............ දක්ලා ...... අවු  ...... මාව ...... දින ...... අවු  ...... මාව ...... දින 
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3. පූර්ලාවන්න ලවර 05 තුෂ සයලුම ලැටුලෝ ලර්ධක උඳයාලගන ඇප / නැප. 
 

ලැටුලෝ ලර්ධක විම්බනය කර ඇත්නම් එලවය කිරීමට කිරිමට ලශයතු :  
 

 

4. පූර්ලාවන්න ලවර 05 තුෂ විනය, විගණන ලශා විමර්න ඇප / නැප. 
 

එලවය විනය, විගණන ලශා විමර්න ඇත්නම් ඒ පිළිබ ලපොරතුරු  

ලර්ය 
විපය / විගණප / 

විමර්ප ද ය තප 

එහි ල කම ත ත කලය 

  
 

  
 

  
 

  

(** ව ෝදපඅ පත්ර / විපය ලධවයෝග ලධුත ක  ර ඇ කපම් වලඅවයහි වශති   රප ද පිපප ක ඇමිණියේම අලධලඅර්ය වේ.) 

 

5. පූර්ලාවන්න ලවර 05 තුෂ වතුටුදායක ලවයලා කායක් වම්පූර්ණ කර  ඇප / නැප . 
 

6. නිලේදනලේ දක්ලා ඇති දුදුදුකම් යටලත් ලන අලයපාලයන් වපුරා ඇප / නැප . 
 

7. උවාවියකින් දඬුලම් බා ඇප / නැප. 
 
 
..............................                 .................................................... 
     දිනය           නම , අත්වන ශා නි මුද්රාල 
 

‘‘ ඇ’’ ව ොපව 

 

*පෂඅ ක රඅජ්ය වවයලය වඳශඅ ුදදඅශැර ඇති ලධඅන් ත වඳශඅ 
 

පෂඅ ක අයඅපප වල් ම්,  
 

ඉශප ඉදිරිඳත් කර ඇති ලපොරතුරු අනුල පූජ්ය ...................................... හිමි / මයා / මිය / ලමලනවිය 

......................... අමාපයාිංලේ /  ලදඳාර්පලම්න්තුලේ අධයාඳන අධයක් / විභාග / ප්රකාන 

ලකොමවාරිව් පනතුරකට ඉ අලුම් කිරීම වශා ඉදිරිඳත් කර ඇති අයදුම්ඳප නිර්ලද් කරමි / 

ලනොකරමි.   

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

    දිනය                   ඳෂාත් අධයාඳන අධයක් (අත්වන ශා නි මුද්රාල) 

විම්බප  අය වශයරුල 

........... සට ............ දක්ලා  

........... සට ............ දක්ලා 
 

........... සට ............ දක්ලා 
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වල් ම්, 

අයඅපප අමඅතයඅාය, 

 

ලමම අයඳුම්ඳප ඉදිරිඳත් කරනු බන පූජ්ය ......................................... හිමි / මයා / මිය / ලමලනවිය 

අධයාඳන අමාපයාිංලේ / ලදඳාර්පලම්න්තුලේ අධයාඳන අධයක් / විභාග / ප්රකාන ලකොමවාරිව් 

පනතුරකට ඉ අලුම් කිරීම වශා ඉදිරිඳත් කර ඇති අයදුම්ඳප නිර්ලද් කරමි / ලනොකරමි. පලද එම 

නිධාරියා / නිධාරිනියලමම පනතුර වශා ලපාරා ඳත් කර ගනු ැබුලලශොත් 

.................................ඳෂාත් රාජ්ය ලවයලලයන් අනුප්රාලෝතිකලයරෙ රහිපල නිදශව් කිරීමට එකව ලලමි / 

ලනොලලමි.  

 

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

 දිනය          ඳෂාත් අධයාඳන ල අකම් (අත්වන ශා නි මුද්රාල) 

 
 

‘ඈ’ ව ොපව 

**ජ්අති  පඅවල් ල / විභඅග වශෝ අයඅපප ර අප වදපඅර්තවම් තරුවේ / අමඅතයඅාව  වවයලව  
ලධයුරු ලධඅන් ත වඳශඅ 

 

වල් ම්,  

අයඅපප අමඅතයඅාය, 

 

ඉශප ඉදිරිඳත් කර ඇති ලපොරතුරු අනුල පූජ්ය ...................................... හිමි / මයා / මිය / ලමලනවිය 

.......................................  අමාපයාිංලේ / ලදඳාර්පලම්න්තුලේ අධයාඳන අධයක් / විභාග / 

ප්රකාන ලකොමවාරිව් පනතුරකට ඉ අලුම් කිරීම වශා ඉදිරිඳත් කර ඇති අයදුම්ඳප නිර්ලද් කරමි / 

ලනොකරමි.   

 

 

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

      දිනය         ලදඳාර්පලම්න්තු ප්රධාී  / අති.ල අ. (අ.ලවය.ආ) 

       (අත්වන ශා නි මුද්රාල) 

 

 
  


