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දිස්ත්රිපක්කය   -             ප්රාදේශීය   දේශල් ම් දේශ ්ඨාසාස  - 

එන්ටර්ප්රතයිසසස ශ්රීාශකා වශඩසටසට   

දිඩවශසුරැකුම්ශමධ්යිස ාව ශ වර් ශම්ඩටකශුහුණුවඩශදරර් ශල්ලුමම්ශත්රේ  

1. පතෞද්ගලි  ප ොරතුරු 

1.1. සම්පූර්ණ නම - 

1.2. ස්ථීර ලිපින  -      

1.3. දුර ථන ංක   - නිවස - 

                      ජකගම - 

1.4 ග්රාම නිලධාරී දේශ ්ඨාසාස  -      

1.5   උපන් දින  -     1.6 ව ස - 

   1.7    ජාති  හැදුනුම්පත් ංක   - 

   1.8    ස්ත්රීහ / පුරුෂ භාව  - 

   1.9   විවාහ / ංවිවාහ  බව - 

   1.10 ජන වර්ග - 

 

2.ශශශඅධ්යිවත ශසුසුසුශ ම් 

      2.1. ං.දේශප්.ස (සා.දේශප) 

      2.1.1. වසර-                         2.1.2.විභාග ංක  - 

  

     

 

 

 

විෂ  සමාර්ථ  විෂ  සමාර්ථ  
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  2.2. ං.දේශප්.ස (උ.දේශප) 

      2.2.1. වසර-                   2.2.2.විභාග ංක  - 

 

 

  

 

2.3.දේශවනත් ංධ්  ාපන සුදුසු ම් 

සුදුසු ම (සහති  
පත්රද/ඩිප්දේශලෝමා/උපාධි) 

ආ තන  වසර 

   

   

   

    

3.ශඩෘත්තී ශසුසුසු ම්    

3.1 ඔබ දැනට දිවා සුරැකුම් මධ්ස්ථාන   දේශස ව   රි  ද?   ඔව්  නැත  

 ඔව් නම් 3.2 .දේශත්රතුරු සප න්න 

 නැත නම් 3.6. සිට දේශත්රතුරු සප න්න 

3.2 දැනට දරන තනතුර   -    

                  මධ්ස්ථාන ප්රධාන පාලි ා     

                  සහ  පාලි ා                                  

                 ළමා රැ වරණ සහා    

3.3 දිවා සුරැකුම් මධ්සථ්ානදේශ  දේශස ව   රන  ාල  (වසර) 

3.4 දැනට ඔබ දේශස ව  ලබා දී ඇති දරුවන් සකඛ්්ාව 

3.5 ඔබදේශේ රාජ ාරී / වගකීම් 

 

 

විෂ  සවමවර්ා  
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3.6 දරුවන් රැ බලා ගැනීමට ංදාලව ඔබ ලබා දේශගන ඇති පුහුණු වීම් 

ආ තන   ාල සීමාව පුහුණූදේශව් නම 
   

   

   

 

 3.7   ඔබ පුහුණුව ංදේශප්ක්කයෂා  රන්දේශන් කුමන තනතුරක්කය සඳහා ද? 

 1. මධ්ස්ථාන ප්රධාන පාලි ා  

 2. සහ  පාලි ා      

 3.ළමා රැ වරණ සහා     

ශශ4.පඩ ත් 

4.1 ඔබ  ම් ංපරාධ  ට වරද රු වී තිදේශේ ද?  ඔව්   නැත   

එදේශස  නම් වරදේශී ස්වභාව  විස්තර  රන්න ………………………….. 

4.2 ඔබ  ම් දේශහ තුව ට දේශප්ලීසිදේශ න් වරද රු වී තිදේශේ ද? ඔව්   නැත    

ඔව් නම් පැහැදිලි  රන්න………………………….. 

 

ශශ5.අ සුම් රුපේශප්රත ව   

 මාදේශේ දැනීදේශම් හා විශ්වාසදේශ  හැටි ට ඉහත ලබා දේශදන ලද දේශත්රතුරු සත් හා නිවැරදි බවත්, 

ලබා දේශදන පුහුණුව ංදාල දේශ ්න්දේශීසි වලට ංනුව විධිමත්ව ංවසන් කිරීමටත් දිවා සුරැකුම් 

ක්කයදේශෂ ත්රදදේශ  රැකි ාව ංඛ්්ඩවව ඉු  කිරීමටත් එ   දේශවි. 

 

 ……………………………….     ………………………………… 

 

 ං දුම් රුදේශේ ංත්සන       දින  
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ශශ6. අ සුම් රුපේශඅත්ස ශස ති ශකිරීම 

 …………………………………………………. ම ා/ි  මා ඉදිරිපිට දී……………………….. (ස්ථාන ) 

……………………………. දින ංත්සන්  ළ බව සහති   රි. 

 

 …………………………………………… 

              ංත්සන 

 නම 

 තනතුර 

 දින  

ලිපින   

            (නිල මුද්රාව දේශ ්දන්න) 

   

 අ සුම් රුපේශඅත්ස ශස ති ශකිරීමශඅ සුම් රුශරස ටමත්ශදිඩවශසුරැකුම්ශමධ්යිස ාව   ශපසේඩ ශ

 රන්පන්ශ ම්ශදිඩවශසුරැකුම්ශමධ්යිස ාව ශප්රතධ්යව ශභවර රුශඅ සුම්ත ශස ති ශ කශයුතු . 

 අ සුම් රුශ දිඩවශ සුරැකුම්ශ මධ්යිස ාව   ශ පසේඩ ශ ප ො රන්පන්ශ  ම්ශ සවමරව ශ විනි  චශ

  වරඩර කු/දිවුරුම්ශ ප ොමසවරිස ඩර කු/ප ොට්ඨව පේශ ග්රවමශ නිකධ්යවරී/නිතිඥඩර කු/ප්රතධ්යව ශ

ප ො වරිස ඩර කු/ත්රි විධ්යශ  දාරවපඅශ අකා වරීකත්ශනිකධ්යවරි කු/රජපේශ ප ෝශ තළවත්ශ රවජිශ පසේඩපේශ

ප ෝශ ස ථීරශ මව්ඩටලි ශ පරේණියේපේශ නිකධ්යවරිප කු/රජපේශ තවසස්ලශ ප්රතධ්යවනි කු/ප ෞද්ධ්යශ

වි වරස ාව   ශ වි වරවකාතතිශ ප ෝශ  ව  ශ ස ඩවමින්ශ ඩ න්පසේශ  මක්ශ ප ෝශ අ ිවගමි ශ ුහජවශ

ස ාව  ක්ශ භවරශ ුහජ ඩරප කුශ ප ෝශ කඩවශ අ සුම්තප හිශ අ සුම් රුපේශ අත්ස ශ ස ති ශ  කශ

යුතු . 

 

  


