
  

 

අයදුම්පත පිරවීමම් උපමෙස් පත්රිකාව 

 

 

 

 
 

(1) (a) උප්පැන්න සහතිකමේ සෙහන් වී ඇති පරිදි සම්ූර්ණ නම සිංහල අකුමරන් ලියන්න 

 

(b) උප්පැන්න සහතිකමේ සෙහන් වී ඇති පරිදි සම්ූර්ණ නම ඉිංග්රීස කැපිටල් අකුරින් ඉතා 

පැහැදිලි ව ලියන්න.   

 

(2)        මුලකුරු සමග නම 

 (a) මුලකුරු  

 (b) වාසගම/පවුමල් නම 

 

(3) සම්බන්ධතා මතාරතුරු 

(a) ලිිිපිනය 

(b) දුරකථන අිංක - නිවස 

                                 ජිංගම 

(c) jsoHq;a ;eme,a ,smskh 
 

(4) උපන්දිනය -  අවුරුද්ෙ                      මාසය                         දිනය 

2018 ජනවාරි 18 දිනට වයස     අවුරුදු                         මාස                          දින 

 

(5) (a)ජාතික හැදුණුම් අිංකය -  

(b) ස්ී පුරුෂ භාවය-  පුරුෂ                                ස්ී 

 

(6) අධයාපන සුදුසුකම්-  

(a)අධයයන මපාදු සහතික පත්ර විභාගය - විභාග  අිංකය 

                                                                                                          අවුරුද්ෙ 

   විෂයයන් සහ ප්රථිපල ලියන්න 

 

   (b) අධයයන මපාදු සහතික පත්ර විභාගය - විභාග අිංකය 

                                                                         අවුරුද්ෙ 

   විෂයයන් සහ ප්රථිපල ලියන්න 

 

(7) මවනත් අධයාපන සුදුසුකම් 

 

(8) ඔබමේ රැකියාමේ විස්තර 

 

(A) ඔබ රාජය මස්වමේ මයමෙන්මන් නම්/මපෞද්ගලික අිංශමේ මස්වමේ මයමෙන්මන් නම් 

    (a) වර්තමාන මස්වා ස්ථානමේ නම 

    (b) ලිපිනය 

    (c) රාජකාරී දුරකථන අිංකය 

    (d) තනතුර 

    (e) රැකියාවට පත්වුනු දිනය-    වර්ෂය                 මාසය                දිනය 

    (f) මස්වා කාලය-   වර්ෂ                   මාස           දින 

 

(B) ස්වයිං රැකියාවක මයමෙන්මන් නම්  {ඔබ ඉහත  (8) (A) ට අොල මනාවන්මන් නම් පහත 

මකාටස   පුරවන්න} 

    (a) ස්වයිං රැකියාව 

    (b) ලියාපදිිංචි කළ දිනය - අවුරුද්ෙ                   මාසය                    දිනය 

පරිගණකමේ ෙත්ත ගබඩා කීරීමට සදු ව ඇත්මත් ඉිංග්රීස බසන් මහයින් අොළ මතාරතුරු ඉිංග්රීස 

බසන් ම සෙහන් කරන්න. 

 



  

    (c) ස්වයිං රැකියාව ආරම්භ කළ දිනය-     අවුරැද්ෙ                 මාසය                දිනය 

    (d) 2018 ජනවාරි 18 දින වන විට ස්වයිං රැකියාව කළ කාලය-අවුරුදු       මාස        දින 

    (e) ස්වයිං රැකියාව ලියාපදිිංචි කළ ලිපිනය 

 

(9) ඔබමේ මපර රැකියාවන් පිළිබෙ විස්තර (ඇත්නම් පමණක්) 

(a) රැකියාව කළ ස්ථානමේ නම 

(b) ලිපිනය 

(c) තනතුර 

(d) මස්වා කාලය- අවුරුදු                   මාස                    දින  

 

දිනය         අයදුම්කරුමේ/අයදුම්කාරියමේ අත්සන 

     
 

(10) අත්සන සහතික කිරීම 

 

(a ) ඔබ රජමේ රැකියාවක නියුක්ත වන්මන් නම් මහෝ මපෞද්ගලික ආයතනයක මස්වමේ 

මයමෙන්මන් නම් ඔබමේ අත්සන සහතික කළ යුතු වනමන් ඔබමේ ආයතනමේ විධායක 

නිළධාරිමයකු විසනි 

 

 

 

නිළධාරියාමේ නම- 

තනතුර 

අිංශය 

ලිපිනය 

දිනය- අවුරැද්ෙ                             මාසය                     දිනය 

 

 

 

රබර් මුද්රාව                                                                               නිළධාරියාමේ/නිළධාරිනියමේ 

අත්සන 

 

 

 

(b) ඔබ ස්වයිං රැකියාවක නිරත වන්මන් නම් ඔමේ වසමම් ග්රාම නිළධාරි විසන් ඔබමේ 

අත්සන සහතික කළ යුතුය 

 

 

 

ග්රාම නිළධාරී නම 

ග්රාම මස්වා වසමම් නම 

ලිපිනය 

දිනය - වර්ෂය                      මාසය                           දිනය 

 

 

 

 

රබර් මුද්රාව                                                           ග්රාම මස්වා නිළධාරියාමේ/නිළධාරිනියමේ 

අත්සන 

 

 

 

******************************************************* 


