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දිස්ත්රිපක්කය   -     ප්රාරදේශීය   දේශල් ම් දේශ ්ඨාසරස  - 

එන්ටර්ප්රතයිසසස ශ්රීනශකා වශඩසටසට   

දිඩවශසුරැකුම්ශමධ්ය්ස ාව ශදදිශිරීමමශස ශඩසි ශදිුණුශිරීමමශසඳ ව 

ණයශප සු ම්ශදල්ලුම්ශිරීමම 

ආදර්ශශදල්ලුම්ශපත්ර ය 

1. සම්පූර්ණ නම - 

2. ලිපින  -       

3. දුර ථන ංක   - ස්ථරවර- 

   ජකගම- 

4. උපන් දින  -     ව ස -     

5. ජරති  හැදුනුම්පත් ංක   - 

6. ස්ත්රීහ/පුරුෂ - 

7. විවරහ /ංවිවරහ  බව- 

8. ජන වර්ග - 

9. ඔබ ණ  පහසු ම් ඉල්ලුම්  රන දිවර සුරැකුම් මධ්යිස්ථරන  -   

 නව ඉදිකිරීමකි   -           ප්රාශ්්න ංක  10 

 වැඩි දියුණු කිරීමකි -            ප්රාශ්්න ංක  11 
 

10. ණයශප සු ම්ශදල්ලුම්ශ රනුශකබන්නන්ශ ඩශදදිිරීමමක්ශසඳ වශ ම්ශ 

10.1. දේශ ෝජිත භූමිදේශේ හිමි රරීත්ව  

තමරදේශේම -              කුලි ට -                  බීදට -                 දේශවනත් - 

10.2. දේශ ෝජිත භූමිදේශේ ප්රාමරණ  
ංක්කය ර -                   රූඩ් -                   පර්චස් - 
 

10.3.  භූමි  පිහිටි  
 දිස්ත්රිපක්කය   - 
 ප්රාරදේශීය   දේශල් ම් දේශ ්ඨාසරස  - 

 ග්රාරම ලධාධ්යරරී දේශ ්ඨාසරස - 
 
 

            (දේශම් පිළිබඳ ස ස්  රන ාද විරපෘති දේශ ෝජනරවක්කය දේශම් සමඟ ඇමිණි  යුතු ) 
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10.4. පහසු ම් සැාසීමට බාරදේශප්දේශර්ත්තු වන දරුවන් සකඛ්යිරව 

ඩයස ශප්රතමවණය දරුඩන්ශසාඛ්ය්වඩ 

බිළිඳුන් (මරස 4 සිට ංවුරුදු 1 දක්කයවර)  

සිඟිත්තන් (ංවුරුදු 1 සිට ංවුරුදු 3 දක්කයවර)  

දේශපර පරසල් ව දේශසේ ළමයින් (ංවුරුදු 3 – 5 දක්කයවර)  

පරසල්  න ව දේශසේ ළමයින්- ප්රාරථමි  (ංවුරුදු 6 - ංවුරුදු 10)  

පරසල්  න ව දේශසේ ළමයින් - ීවිතියි  (ංවුරුදු 11 - ංවුරුදු 12)  

 

10.5. දේශමම මධ්යිස්ථරන  සඳහර දේශ දවීමට සුදුසු  රර්  මණ්ඩා ක්කය සිටී ද? 
සිටී නම් ,  
 

ශත තුර සාඛ්ය්වඩ 

මධ්යිස්ථරන ප්රාධ්යරන පරලි ර  

සහ  පරලි ර  

ළමර රැ වරණ සහර    

ස්දේශේච්ඡර දේශසේව යින්  

ංභ්යින්තර සහර  යින්  

 
11. ණයශප සු ම්ශදල්ලුම්ශ රනුශකබන්නන්ශදස ටශපඩති ශදිඩවශසුරැකුම්ශමධ්ය්ස ාව යක්ශඩසි ශදිුණුශ

ිරීමමශසඳ වශ ම්ශ 

 දැනට පවත්නර මධ්යිස්ථරනදේශේ නම, ලිපින , ලි රපදිකචි  ,දැනට පහසු ම් සාසන දරුවන් සකඛ්යිරව, 
පවත්නර දේශග්ඩනැගිල්ාා, දරුවන්ට සප ර ඇති පහසු ම්,  රර්  මණ්ඩා  හර ඔවුනදේශේ ංධ්යිරපලධ  
සුදුසු ම් ඇතුළුව තමන් විසින් ස ස්  රන ාද වරර්තරවක්කය හර ණ  පහසු ම් ඉල්ලුම්  රන වැඩිදියුණු 
කිරීම සම්බන්ධ්යව න ටිශඩ්වපිතිශඩවර්තවඩක්ශඇමිණියශුණතුය. 

 

12. නව ඉදිකිරීම ට දේශහෝ වැඩිදියුණු කිරිමට ඉල්ලුම්  රනු ාබන ණ  මුදා දේශ ්පමණ ද? 

 

 

13. ඔබ දේශහෝ ඔබදේශේ දිවර සුරැකුම් මධ්යිසථ්රන  රර්   මණ්ඩා  නන්ටර්ප්රායිසස් ්රීු ාක ර විරපෘති  
මගින් දේශන්මිදේශල් පුහුණුව ාබර ගැනීමට බාරදේශප්දේශර්ත්තු වන්දේශන් නම් පහත දේශත්රතුරු සප න්න. 
(පුහුණුව සඳහර නක්කය නක්කය ඉල්ලුම්  රුවන් දේශවනුදේශවන් පුවත් පත් දැන්වීදේශම් සඳහන් ආ රර ට 
ං දුම්පත් ඉදිරිපත්  ළ යුතු .) 
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පුහුුශිරීමමටශබකවනපොනරොත්තුශඩ ශත තුර සාඛ්ය්වඩ 

මධ්යිස්ථරන ප්රාධ්යරන පරලි ර  

සහ  පරලි ර  

ළමර රැ වරණ සහර    

 

ශශ14.අයදුම් රුනේශප්රත වශය 

 

මරදේශේ දැනීදේශම් හර විශ්්වරසදේශේ හැටි ට ඉහත ාබර දේශදන ාද දේශත්රතුරු සති හර ලධවැරදි බවත්, දේශමම 
ාබරගන්නර ණ  මුදා දේශ ්දවමින් දිවර සුරැකුම් මධ්යිස්ථරන විරපෘති  නළදේශ න ගිවිසුම පරිදි ඉටු 
කිරීමට න ඟ දේශවමි. 

 

 

ං දුම් රුදේශේ ංත්සන -       දින  - 

  
 

15.අයදුම් රුනේශඅත්ස ශස ති ශිරීමම 

 …………………………………………………. ම ර/මි  මර ඉදිරිපිට දී……………………….. (ස්ථරන ) 

……………………………. දින ංත්සන්  ළ බව සහති   රමි. 

 

 …………………………………………… 

              ංත්සන 

 නම 
 තනතුර 
 දින  

ලිපින   
            (ලධා මුද්රරව දේශ ්දන්න) 

 

 සවමදව ශ විනිශ චශ ය වරඩරයකු/දිවුරුම්ශ න ොමසවරිස ඩරයකු/න ොට්ඨවශනේශ ග්රාවමශ

නිකධ්යවීම/නිතිඥඩරයකු/ප්රතධ්යව ශ න ොතවරිස ඩරයකු/ත්රිේවිධ්යශ  දාදවනඅශ අකා වීමකත්ශ

නිකධ්යවරියකු/රජනේශ න ෝශ පළවත්ශ රවජ්ශ නසයඩනේශ න ෝශ ස ීරරශ මව්ඩටික ශ නරේයණිනේශ

නිකධ්යවරිනයකු/රජනේශ පවසසල්ශ ප්රතධ්යවනියකු/නබෞද්ධ්යශ වි වරස ාව ය ශවි වරවකාපතිශන ෝශ වය ශ

ස ඩවමින්ශ ඩ න්නසයශ  මක්ශ න ෝශ අ ්වගමිමි ශ පුජවශ ස ාව යක්ශ රවරශ පුජ ඩරනයකුශ න ෝශ කඩවශ
අයදුම්පනතහිශඅයදුම් රුනේශඅත්ස ශස ති ශ කශුණතුය. 


