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ඉ
ක්නස ඇති ඛ ොර  රු ් ය බන ාා ප්රකසශය/ද කරමි. ාස විසිුව ඉ තිුව ්ඳ ුව කර ඇති ඛ ොර  රු
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(ෂ්කධසරිදසඛේ අත්්හ

II ඛකොට්
ැහට අනුයුක් න ඛ්නද කරහ ඛ්නස ප්රධසනීුවඛේ ෂ්්ෂඛිශය/ද දළසත් අධයක්පඛේපඅංශය/ද ප්රධසෂ්දසඛේ
ෂ්්ෂඛිශය/දද
ඉේලු්ප දත්රඛදහි ්ඳ ුව කර ඇති ඛ ොර  රු ෂ්නැරදි බන ් තික කරමි. සුුමසු අනුප්රසේතිකඛදකු
්හි නපරහි න ෂ්කධසරිදස මු ස ැරිද ැකිද.

දිහද:

අත්්හ
ෂ්ක මුද්රසන

____________________________________________________________________________
දළසත් රසජය ඛ්නදට අුව ්ෂ්ර ණද කර ඇති ෂ්කධසරිුවට දාණක් අ සක ඛේ.
දළසත් අාස යසංශය/ද ඛේක්පඛේ ෂ්්ෂඛිශය/දද

සුුමසු අනුප්රසේතිකඛදකු ්හි නපරහි න ෂ්කධසරිදස මු ස ැරිද ැකිද.

දිහද:

අත්්හ
ෂ්ක මුද්රසන

දළසත් ප්රධසහ ඛේක්පඛේ ෂ්්ෂඛිශය/දද

සුුමසු අනුප්රසේතිකඛදකු ්හි නපරහි න ෂ්කධසරිදස මු ස ැරිද ැකිද.

දිහද:

අත්්හ
ෂ්ක මුද්රසන

දළසත් රසජය ඛ්නස ඛකොමිපුව ්වසඛේ ෂ්්ෂඛිශය/දද

සුුමසු අනුප්රසේතිකඛදකු ්හි නපරහි න ෂ්කධසරිදස .......................................................................
දළසත් රසජය ඛ්නඛ මු ස ැරීා ෂ්්ෂඛිශය/ද කර ඇ .

දිහද:

අත්්හ
ෂ්ක මුද්රසන

ආකෘති අංක II
ශ්රී කංකස ්ත්ත්න ෂ්පාදස හ ස ඛ්ෞය ඛ්නඛ නස්ෂිකක ්ාාසහ ාසරු අදුම්ප ඛහොකරහ ෂ්කධසරිුව
්්පපූ්ෂණ කළ යු   අදුම්ප දත්රද

ැහටඛ්නදකරහ

01.

අාස යසංශය/දදපඛ දස්ෂ ඛ්පුව  න

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

දළස

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

දි්ාත්රික්කද

02.

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

ප්රසඛියද ඛේක්ප ඛකොට්ඨසශය/දද

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

දශු වන ය ඛකොට්ඨසශය/දද

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

I. ෂ්කධසරිදසඛේ ්්පපූ්ෂණ හා ....................................................................
...............................................................................................................

03.

II. ජසතික ැඳුනු්පදත් අංකද

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

I. ්ාථිර ඛදෞිගලික ලිපිහද:

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

..................................................................................................................
II. ැහට දදිංචි ්ාාසහඛ ලිපිහද: ....................................................................
...................................................................................................................
අවු
04.

දිහද

I. උදුව දිහද
II. ්ාත්රීපරුරුප වසනද:

05.

ාස්ද

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

I. ෂ්කධසරිදස විනස කපඅවිනස ක දහ බන: .....................................
II.

රුනුව ගණහ, ඔවුුවඛේ හ්ප ස නද්ා, දස්ේ දුවඛුව හ්ප ඔවුුවඛේ දස්ේ:
රුනුවඛේ හ්ප

නද්

දස්ක

III. කකත්රදසඛේ හා ..........................................................................................
කකත්රදසඛේ ඛ්නස ්ාාසහද ..........................................................................
....................................................................................................................
කකත්රදස ත්රිවිධ මු සඛේ ඛ ෝ ඛදොලි්ා ඛ්නඛ ක්රිදසුවවි ඛ්නඛ ෂ්යු   ?එඛ්හ්ප
ඔහුපඇද අදත්නහ ඛ්නසන ස හ  ර: ......................................................................
..................................................................................................................................

06

I. ශ්රී කංකස ්ත්ත්න ෂ්පාදස හ ස ඛ්ෞය ඛ්නඛ
II.

රහ හ  ර: .....................................

ැහට සිටිහ දුවතිද ඛ ෝ ඛරණිය:ද: ...........................................................................

III. එා දුවතිදටපඛරණිය:දට දත්ව දිහද: ..........................................................................
IV. මුේ දත්වී්ප දිහද :
V.

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

දළසත් රසජය ඛ්නදට අුව ්ෂ්ර ණද කර ඇති දුවහ .............................................
එඛ් හ්ප අුව ්ෂ්ර ණද කළ ලිපිඛ ඛදොමු අංකද: .............................................
දිහද: .................................................

VI. නත්ාුව ඛ්නස ්ාාසහඛ ලිපිහද: ..........................................................................
.............................................................................................................................
07. නස්ෂිකක්ාාසහාසරු්ඳ ස අදුම්ප කර ඛහොාැති බැවිුව ්ාාසහ ාසරුනක් කබස ුමහ ඛ ොත් ඛ්නද
කිරීාට කැාති අාස යසංශය/දපඛ දස්ෂ ඛ්පුව  පදළසත් ්වස   හක් ්ඳ ුව කරුවහ.
I.
II.
III.
IV.
V.

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

08. විඛශය/දපඛදුව ්ඳ ුව කිරීාට ඛනහත් ඛ    ඇත්හ්ප
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
09. ්ාාසහ ාසරු දරිදසටිද අනුන ාසට හිමි නුවඛුව දැයි අඛේක්පස කරහ කකුුම ප්රාසණදුව
(දරිදසටිඛ 9.2 අනුන
අනු

කසරණද

කකුුම ප්රාසණය

අංකද
1.

ඛ්නද කරහ ක ඛ්නස ්ාාසහ අනුන (7 ඛේ ද දටඛත් ්ඳ ුව කර ඇති
කකුුමනක මුළු එක  න ්ට ුව කරුවහ

2.

්ාථිර දදිංචිද

3.

කකත්රදසඛේ ැකකිදස ්ාාසහදපඅවසනද

4.

දස්ේ දහ රුනුව සිටීා

5.

ාසරු ාණ්ඩකඛ අභිා ද දරිදි ්ැකකිේකට ගත් කරුුම

6.

කස්ෂද ්සධහද (ලිඛි

වුරු කිරි්ප ්හි
මුළු එක  න

ආ්ුවහ න්ර 05 ක කස්ෂද ්සධහ නස්ෂ ස පිටදත් අමුණස ඇ .
ඉ
ක්නස ඇති ඛ ොර  රු ් ය බන ාා ප්රකසශය/ද කරමි. ාස විසිුව ඉ තිුව ්ඳ ුව කර ඇති ඛ ොර  රු
අ් ය බන ඔේරු වුනඛ ොත් ාස ට විරුිධන විහදසනුකුකන කටයු   කළ ැකි බන ාා ෂ්මි.
දිහද: .................................................

................................................................
(ෂ්කධසරිදසඛේ අත්්හ

II ඛකොට්
ැහට අනුයුක් න ඛ්නද කරහ ඛ්නස ප්රධසනීුවඛේ ෂ්්ෂඛිශය/ද දළසත් අධයක්පඛේපඅංශය/ද ප්රධසෂ්දසඛේ
ෂ්්ෂඛිශය/දද
ඉේලු්ප දත්රඛදහි ්ඳ ුව කර ඇති ඛ ොර  රු ෂ්නැරදි බන ් තික කරමි. සුුමසු අනුප්රසේතිකඛද  
්හි නපරහි න ෂ්කධසරිදස මු ස ැරිද ැකිද.

දිහද:

අත්්හ
ෂ්ක මුද්රසන

____________________________________________________________________________
දළසත් රසජය ඛ්නදට අුව ්ෂ්ර ණද කර ඇති ෂ්කධසරිුවට දාණක් අ සක ඛේ.
දළසත් අාස යසංශය/ද ඛේක්පඛේ ෂ්්ෂඛිශය/දද

සුුමසු අනුප්රසේතිකඛදකු ්හි නපරහි න ෂ්කධසරිදස මු ස ැරිද ැකිද.

දිහද:

අත්්හ
ෂ්ක මුද්රසන

දළසත් ප්රධසහ ඛේක්පඛේ ෂ්්ෂඛිශය/දද

සුුමසු අනුප්රසේතිකඛදකු ්හි නපරහි න ෂ්කධසරිදස මු ස ැරිද ැකිද.

දිහද:

අත්්හ
ෂ්ක මුද්රසන

දළසත් රසජය ඛ්නස ඛකොමිපුව ්වසඛේ ෂ්්ෂඛිශය/දද

සුුමසු අනුප්රසේතිකඛදකු ්හි නපරහි න ෂ්කධසරිදස .......................................................................
දළසත් රසජය ඛ්නඛ මු ස ැරීා ෂ්්ෂඛිශය/ද කර ඇ .

දිහද:

අත්්හ
ෂ්ක මුද්රසන

ආකෘති අංක III
එක් අාස යසංශය/දදක, ඛ දස්ෂ ඛ්පුව  නක අවුරුුම ද කට නැ/එ පඑක් දළසත් ්වසනක අවුරුුම 10 කට නැ/එ
කසකදක් ඛ්නද කර ඇති උදඛේණග
හ  රු ඛහො රහ සිදළුා ෂ්කධසරිුවඛේ වි්ා ර ඛාහි
අෂ්නස්ෂදඛදුවා ඇ  ළත් විද යු   බන ්කකුවහ.
නැ/එා ඛ්නස කසකද ඇති ෂ්කධසරිුවඛේ හා මුලිුවා ඇ  ළත් විද යු   බන ්කකුවහ. (ඛ්නස කසකද
ගණහද කළ යුත්ඛත් න්ඛ්ෂ ජූෂ් 30 දිහටයි.
අාස යසංශය/දදපඛ දස්ෂ ඛ්පුව  නපදළසත් ්වසන
..........................................................................................................................
දි්ාත්රික්කද .............................................................
ෂ්කධසරි
දසඛේ
හා
(ාදසපමිද
පඛාද
දුවහ
්ඳ ුව
කරුවහ

ජසතික
හ  රප
ැ.ද. ඛරණිය:ද
අංකද

උදුව
දිහද ස
..............
... දිහට
නද්

න්ෂ ාසහ
ඛ්නස
්ාාසහද
ස එහි
ඛ්නස
කසකද
ජූෂ් 30
දිහට

විනස කප කකත්ර
රුනුව
අවිනස ක දසඛේ ්ංයසන ස
බන
ඛ්නස දස්ේ දහ
්ාාසහ රුුව
ද
්ංයසන

්ක්ා කඛළ: හා .....................................................
........................................................

අත්්හ:

ැහට
දදිංචි
ප්රඛිශය/ද
ද ස
ලිපිහ
ද

මුේ
දත්වී
ඛ්ප දිහ
සිට
ඛ්නද
කළ
්ාාසහ
ස
කසක
සීාසන
ුව

නස්ෂිකක
්ාාසහ
ාසරු ්ඳ ස
අදුම්පකර
තිඛේ ?
අදුම්පකර
ඛහොාැති
හ්ප ්ාාසහ
ාසරුනක්
කැබුණඛ ො
ත් ඛ්නද
කිරීාට
කැාති
අාස යසංශය/ද
පඛ දස්ෂ
ඛ්පුව  පද
ළසත් 3 ක්
අනුපිළිඛන
ලිුව

ඛාා අාස යසංශය/දඛ ,ඛ දස්ෂ ඛ්පුව  ඛේ අවුරුුම ද කට නැ/එපඑක් දළසත් ්වසනක අවුරුුම 10 කට නැ/එ
ඛ්නස කසකදක් ්්පපූ්ෂණ කර ඇති ශ්රී කංකස ්ත්ත්න ෂ්පාදස හ ස ඛ්ෞය ඛ්නඛ සිදළුා ෂ්කධසරිුව
පිළිබඳ වි්ා ර ඛාා ඛේහදට ඇ  ළත් කර ඇති බනත්, සිදළුා ඛ ොර  රු ෂ්නැරදි බනත් ඛායිුව
් ති කරමි. ්සන ය ඛ ොර  රු ්ැදීමා ්්පබුවධඛදුව අ සළ විහද ෂ්කධසරිදසට නස්ෂ ස කිරීාට සිුම විද
ැකි බන ්ැකකිේකට ගෂ්මිුව ් තික කරමි.

්ක්ා කඛළ: හා ....................................................
.................................................

දිහද:

අත්්හ

අාස යසංශය/ද ඛේක්පපඛ දස්ෂ ඛ්පුව   ප්රධසෂ්දසඛේ
අත්්හ

(ෂ්ක මුද්රසන

