
 

ශ්රීල ලංකා න ලංත්ය් ලංානික  ලංමුදානේ  ලංධුනත්  ලංිෂ්්භට  ලංත්කානි  ලංඳහමන ලංල්ලුම්පතය 

 

1. පුරවැසිභාවය :- …………………………………………………………………………………………………………………………. 
    (ශ්රී: කා ා පුරවැසිකය ව වනේකනේ කපතපන්නේ  , ලියාපදාචි වීකෙනේ   යනේන සඳහනේ  රනේන.  ලියාපදාචි   
     කිරීකෙනේ නම් එෙ සහන්  පත්රුකේ  දනය සහ ංා ය සඳහනේ  රනේන.). 

 

2. ඉල්ලුම්  රන ංාශය (ප්රලමුඛතාාවය ංුව) :- ………………………………………………………………………………….. 

3. සම්පූර්ණ නෙ (ජාන්  හැඳුුම්පාට ංුව) :- ………………………………………………………………………………. 

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

4. ජාන්  හැඳුුම්පත් ංා ය :- ………………………………………………………………………………………………………. 

5. ස්ථිර ලිපිනය :- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

6. ාැපැල් ලිපිනය :- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

7. උපනේ දනය :- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. වයස ංවුරුදු  . . .  ොස . . .  දන . . . :  (ංයදුම්පත් භාර ගනේනා ංවසනේ දනට) 

9. උස : . . . . . . . . . . (කස. මී.)  පපුව . . . . . . . . (කස. මී.)  බර . . . . . . . . (කි. ග්රෑ…)  

10. ස්ථිර ලිපිනයට ංයත් කපොලිස් ස්ථානය :- …………………………………………………………………………………… 

11. දස්ත්රිපක්කය ය :- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. ඡනේ  ක ොට්ඨාසය :- ………………………………………………………………………………………………………………… 

13. ග්රෑාෙ ලධකරා ක ක ොට්ඨාසය :- ……………………………………………………………………………………………………. 

14. දුර ථන ංා ය :- …………………………………………………………………………………………………………………… 

15. විවාහ  කහෝ ංවිවාහ  බව :- …………………………………………………………………………………………………. 

16. ස්ත්රී  පුරුභ භාවය :- ………………………………………………………………………………………………………………….. 

17. ංරයාපනය කැ ප පාසක :- …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



18. පාසක සහ, කහෝ විශ්වවි යාක පිබඳබඳ විස්ාර : 

 

පාසකල් /විශ්ව 
වි යාකයකේ  

නෙ 

සෙත් විභාගය විභාගයට කපනී 
සිටි 

වර්භය 

සෙත් වූ විභයයනේ 
(කේවණි ඇ ුළුවව) 

 
 ං.කපො.ස. 

(සා.කපත)  
 
 
 
 

  

 ං.කපො.ස. 
(උ.කපත) 
 
 
 

  

 කවනත්  

 

 

 

 

19. පාසැකකනේ/විශ්වවි යාකකයනේ ඉවත් වූ ප ක  ත කිකියා පිබඳබඳ විස්ාර : 

කසවවා කයෝජ යාකේ 
නෙ සහ ලිපිනය 

කිකියාකේ ස්වභාවය 
කසවවා  ාකය 

සිට  ක්කයවා 

 

 

  

 

 

 

 
20. ෙේපියනේ පිබඳබඳ විස්ාර : 

සම්පූර්ණ නෙ උපනේ ස්ථානය කිකියාව වර්ාොන ලිපිනය 
පියා : 
 
ෙව : 

   
 
 
 

 
21. ානළුර සඳහා ුන් විකශවභ  කදු ක ම් :- ……………………………………………………………………………………… 

22. ක්රීරඩා ා ංන්නේ  ැනට පවත්නා විෂ්භ්ටාා පිබඳබඳ විස්ාර : (ඔබ සහභාගි වූ ාරග සහ ක්රීරඩා ා  ඩාඩා ායම්, 
දනයනේ හා කැ ප විෂ්භ්ටාා  ක්කයවනේන.) :- …………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
23. පාසකල් දී, විශ්වවි යාකකේ දී කහෝ බාර ර සාවිරානවක දී  ක්කයවා ුන් කවනත් විෂ්භ්ටාා (දනයනේ සෙග 

විස්ාර  ක්කයවනේන) :- ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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



24. සනේනද්ර කසවවා කහෝ ස්කේච්ඡා බක කසවනාකේ කහෝ ෂ්භයභට බක ාකේ  කහෝ බාක ක්කයභ වයාපාරකේ  

ුන් කසවවය :- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
25. ශ්රී: කා ා නාවි  හමුඛ ාවට කහෝ සනේනද්ර හමුඛ ා කිසිව ට කහෝ කපොසිසියට කහෝ බැම ෙ සඳහා ඔබ 

විසිනේ මිනේ කපර ඉල්සිම්  ර න්කේ   ? එකසව නම්, ඒ පිබඳබඳ විස්ාර සහ ඒ ඉල්සිම්වකට සිදුවූකේ  

 වෙක්කය ැයි සඳහනේ  රනේන. :- ………………………………………………………………………………………………………… 

 

26. සිවිල් කහෝ යුර ංධි රණය  දී ඔබ වැරද රු  ර කහෝ ුඟ බැඳ න්කේ   ? එකසව නම් විස්ාර සඳහනේ 

 රනේන. :- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

27. රජකේ  ක පාර්ාකම්නේළුව  දී කහෝ රාජය ංාශකයර / ෙඩාඩා කය / සාස්ථාව  (ෙහ බැා ව, ජාන්  

බැා ව, විශ්වවි යාක, රජය විසිනේ පාකනය  රන සිවිල් වයාපාර, සොගම් ආදය ුළුවව) කසවවකයර  කයදී 

සිටිකේ  නම් එර  කසවවය ංවසනේ කිරීෙට කහවළු :- ……………………………………………………………………………….. 

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

28. ච කා සහන්  පිබඳබඳ විස්ාර :- 

 

නෙ ප විය ාැපැල් ලිපිනය 

 

 

 

  

 

29. ංයදුම් රු විසිනේ ංත්සනේ  ත යුළු ප්රල ාශය: 

 

 පූර්කවෝක්කයා ප්රල ාශවකට ො විසිනේ දී ුන් පිබඳළුරු ොකේ  ැනීකම් හා විශ්වාසකේ  හැටියට සාය හා 

ලධවැරද බව ංවා ව ප්රල ාශ  රමි. ශ්රී: කා ා ජනරජකේ  ගැසට් පත්රුකේ  පතවූ ශ්රී: කා ා නාවි  හමුඛ ාකේ 

ංධි ා කය සඳහා කාෝරාගු කබන ංකේක්ෂ  යනේ සම්බනේරකයනේ ංුගෙනය  රන ්රි යා පිබඳකවක හා ඒ 

ංයට ං ාත වන වයවස්ථා  ෙෙ කියවා ංවකබෝර  ර ගන්මි. 

 

        ………………………………… 

ඉල්ලුම් රුකේ ංත්සන. 

දනය : ……………………………………….. 


