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         (කළර්යළයීය ප්රදය නය වෙශළ) 

 

වෘබළග නිදේෙනයබ අනුල ඉමලුේකරු වෘබළගයබ දඳනි න්ටිභබ අදේක්ළ කරන නගරය ශළ නගර 

අංකය වෙශන් කරන්න.(වෘබළග භධයවහනළන පිිටුලන නගර වශ නගර අංක වෘබළග නිදේෙනදල 5  

දේෙය ඵන්න.)   

නගරය නගරඅංකය 
  

 

5.  5.5 මුකරු අගබ දයොෙළ මුකුරු වභග නභ : 

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

(ඉංග්රීන් කෆපිබම අකුදරන්)  (උෙළ: PERERA, A.B.C) 

1.2 වේපර්ණ නභ :.................................................................................................................. 

     (ඉංග්රින් කෆපිබම අකුදරන්) 

5.3 වේපර්ණ නභ :................................................................................................................. 

(න්ංශදන්9 දෙභදෂන්) 

1.4 ශෆඳුනුේඳත් අංකය :  

 

2.  

      2.5 වහථිර ඛිපිනය:.................................................................................................................... 

     (ඉංග්රීන් කෆපිබම අකුිපන්) 

 2.2  වහථිර ඛිපිනය:.................................................................................................................... 

     (න්ංශදන්9දෙභදෂන්) 

 2.3 ප්රදේ ඳ්ර එවෘය යුතු ඛිපිනය : ............................................................................................ 

     (ඉංග්රීන් කෆපිබම අකුිපන්) 

          2.4 දඳෞේගඛික දුරකනන අංකය   

 

     3.  වහත්රී9 පුරු බළලය :   - පුරු 

     5 - වහත්රී   

     (අෙළෂ අංකය දකොටුල තුෂ ඛියන්න) 

4.0  

     4.1  අයදුේකරු වහථිර ඳනයංචි නයවහත්රික්කය :   රත්නපුර -  5 

      කගම -  2  

 

           (අෙළෂ අංකය දකොටුල තුෂ ඛියන්න) 

 

 

          

          

 
 

 
 



  4.2 ප්රළදේය ය දමකේ දකෝ ශළය: ........................................................................ 

          4.3 ඳනයංචිල න්ටින කළ සීභළල : .............................................................................. 

          4.4 ග්රළභ නිධළරී දකෝ ශළය: .............................................................................. 

 

 

 5.   5.5  උඳන් නයනය:      ලර්ය                භළවය  නයනය 

 

     5.2  2 56.12.15 නයනබ  ලයව     අවුරුදු            භළව                        නයන          

  

 

6.0   අධාඳන සුදුසුකේ 

 6.5  අ.දඳො.ව. (වළ.දඳෂ) වෘබළගය පිළිඵ වෘවහතර 

  I. වෘබළගදල ලර්ය ශළ භළවය: ................................................ 

  II. වෘබළග අංකය : .................................................................... 

           III. ප්රතිප : 

    

වෘයය දරේණිය වෘයය දරේණිය 
5.  6.  
2.  7.  
3.  8.  
4.  9.  
5.  5 .  

 

 6.2  අ.දඳො.ස. (උ.දඳළ) වෘභාගක පිළිබ වෘස් ර 

  I. වෘබළගදල ලර්ය ශළ භළවය: ........................................................ 

  II. වෘබළග අංකය: ............................................................................. 

   III. ප්රතිප: 

    

වෘයය දරේණිය 
5.  
2.  
3.  
4.  

  

 6.3 ව ත්තීක සුදුසුකේ හා ඳළර්රුේෙ  

     I.   වශතික ඳ්රදල අංකය :- 

               II.  නිකුත් කෂ නයනය:- 

               III. වශතික ඳ්රය නිකුත් ක ආයතනදල නභ:- 

           (ඡළයළ පිබඳත් ඉනයිපඳත් කෂ යුතුය) 

 

 

 

    

        

       



7.  ඔඵ කලරෙළක දශ  කලර දක ෙනළලක් වෙශළ උවළවෘයකින් ලරෙකරු කරනු ෆඵ තිදේෙ?(අෙළෂ 

දකොටුදේ  කුණ දයොෙන්න) (ඔේ නේ වෘවහතර වෙශන් කරන්න.) 

 

 

 

8.0 වෘභාග ගාස්තු දගවු ලදුඳ  පිළිබෙ වෘස් ර: 

I.    වෘබළග ගළවහතු දගව කළර්යළය : ...................................................................................... 

II.   දුඳදත් අංකය ශළ නයනය : .............................................................................................. 

III.  දගව මුෙ : ................................................................................................................... 

 

 
දුඳත දනොගෆදලන දවේ දභි අලන්න 

           (දුඳදත් ඡළයළ පිබඳතක් ෂ  තඵළ ගෆනිභ ප්රදය නලත් දලනු ඇත.) 
 

 

9.0 අකදුේකරුදේ සහබිකක : 

      (අ) අයදුේඳ්රදල භවෘන්න් වඳයළ ඇති දතොරතුරු භළ ෙන්නළ තරමින් වතය ශළ නිලෆරනය ඵලත් 

දගෞරලදයන් ප්රකළ කර න්ටිමි.දභි යේ දකොබවහ වේපර්ණ දනොකිරීදභන් වශ 9දශ  ලෆරනය දව 

වේපුර්ණ කිරීදභන් න්දුවෘය ශෆකි අළබය වෘ ෙරළ ගෆනිභබ එක  දලමි.තලෙ දභි න්යලුභ දකොබවහ 

නිලෆරනයල වේපුර්ණ කර ඇති ඵලෙ ප්රකළ කරමි. 

(ආ) භවෘන්න් කරනු ඵන දභභ ප්රකළය අවතය යෆිය ඔේපු වුලදශොත් , ඳත් කරනු ෆීමභබ දඳර 

නුසුදුවහවකු ලන ඵල වශ ඳත්වීභ ෆීමදභන් ඳසු දවේලදයන් ඳශකරනු ෆබිභබ යබත්ලන ඵලෙ ප්රකළ 

කරමි. 

    (ඇ) දභි වශන් කින්දු දතොරතුරක් ඳසුල දලනවහ දනොකරමි. 

    

     (ඈ) වෘබළගය ඳෆලෆත්වීභ වේඵන්ධදයන් වඵරගමුල ඳෂළත් වභළ සුඵවළධන, ඳිපලළව ෂභළරක්ක ග්රළභ 

වංලර්ධන ශළ ග්රළමීය ය කර්භළන්ත අභළතයං දමකේ වෘන්න් ඳනලනු ඵන මේති රීති ලබ භභ යබත් ලන 

ඵලෙ ප්රකළ කරමි. 

නයනය: ........................     ........................................................ 

       අයදුේකරුදේ අත්වන 

10.0 අකදුේකරුදේ අත්සන සහබික කිරීම 

 

දභභ අයදුේ ඳ්රය ඉනයිපඳත් කරනු ඵන ................................................................ භයළ 9 මිය 9 

දභනවෘය භළ දඳෞේගඛිකල ෙන්නළ ශඳුනන ඵලෙ ඔහු9ඇය භළ ඉනයිපපිබනය .....................................නයන 

ඔහුදේ 9ඇයදේ අත්වන තෆබු ඵලෙ , මුෙම දගලන ෙ දුඳත අලළ ඇති ඵලෙ වශතික කරමි. 

      

:................................  …………………………………………………….  

නයනය         වශතික කරන්නළදේ අත්වන 

වශතික කරන නිධළිපයළදේ වේපුර්ණ නභ : ...................................................... 

තනතුර            : ....................................................... 

ඛිපිනය            : ........................................................ 

(නි මු්රළදලන් වනළන කරන්න.) 

ඔේ නෆත 


