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ශ්රී ලංකා න ලංත්ය ලංානික  ලංමුදානේ  ලං ඩේට් ලංත්කධනරි සඳමන ලංඉල්ලුම්ප 

 

 

1. පුරවඩසිභනවය: ………………………………………………………………………………….. 

(ශ්රී ලංකා න ලංපුරවඩසිේය ව ලංවනේේනේ ලංේපතපන්නේ ලංා ලංයායනපංා ව ලංමෙේ්නේ ලංා ලංයනේා ලංසඳමනේ ලං රනේා. යායනපංා ව ලං

කිරීේ්නේ ලංාම් ලංඑ් ලංසමන්  ලංපත්රේේ  ලංංාය ලංසම ලංංා ය ලංසඳමනේ ලං රනේා) 
 

2. ඉල්ලුම් ලං රා ලංංාශය ලං(ප්රුදතනවය ලංංුවව): ………….…………………………………………… 

 
3. සම්ූර්ණ ලංා් ලං(ජනන්  ලංමඩඳුුවම්පට ලංංුවව): ………………………………………………………. 

 

4. ජනන්  ලංමඩදුුවම්පත් ලංංා ය: ……………………………………………………………………… 

 
5. සථීර ලංයාපිාය: ………………………………………………………………………………….. 

 

6. ඩපඩල්ල ලංයාපිාය: ………………………………………………………………………………... 
 

7. ිකාුත් ලංයාපිාය: …………………………………………………………………………………. 

 

8. උපනේ ලංංාය: ……………………………………………………………………………………. 
 

9. වසස ලංංවුරුදු ලං..................  ්නස ලං………...... ලං ංා ලං.............. ලං(2022 ේානවඩම්බර් ලං්ස ලං28 ලංවා ලංංාට) 

 
10. උස ලං......................... (ංඟල්ල)   පපුව ලං......................... (ංඟල්ල)    බර ලං.......….…......... (කි.ග්රෑ.) 

 

11. සථීර ලංයාපිායට ලංංයත් ලංේපනයාසථ ලංසථථනාය: ලං…………………………………………………………. 

 

12. ංසථික් ය:……………………………………………………………………………………….. 

 

13. ඡනේා ලංේ න්ඨනසය:……………………………………………………………………………...... 
 

14. ග්රන් ලංත්තධනරී ලංේ න්ඨනසය: …………………………………………………………………….. 

 
15. දුර ථා ලංංා ය ලං/ Whatsapp ලංංා ය: ...………………...……..……………………………….. 

 

16. ිකවනම  ලං/ ලංංිකවනම  ලංබව:…….……………………………………………………………………. 

 
17. සථී ලංපුරුභ ලංභනවය: ………………………………………………………………………………. 

18. ංධයනපාය ලංකඩ ප ලංපනසල්ල ලංපිළිබඳ ලංිකසථර:  

පනසේල්ල ා් ස්ත් ලංිකභනගය ිකභනගයට ලංේපනී ලංසිටි ලං

වර්භය 

ස්ත් ලංවූ ලංිකභයයනේ 

(ේරථණි ඇ ලංුලුුව) 

 ං.ේපන.ස ලං(සන.ේපත) 

ං.ේපන.ස ලං(උ.ේපත) 

ේවාත් 
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19. පනසේකනේ ඉවත් ලංවූ ලංපසු ලං ත ලංරැකියන ලංපිළිබඳ ලංිකසථර 

ේසථවන ලංේයෝජ යනේේ ලං

ා් ලංසම ලංයාපිාය 

රැකියනේ  ලංසථවභනවය ේසථවන ලං නකය 

සිට ාක්වන 

    

 

20. ්  පියනේ ලංපිළිබඳ ලංිකසථර 

සම්ූර්ණ ලංා් උපනේ ලංසථථනාය රැකියනව වර්්නා ලංයාපිාය 

පියන 

්ව 

   

 

 

21. ඉල්ලුම් ලං රා ලංංාශය ලංසඳමන ලංුන් ලංිකේශථභ ලංසුදුසු ම්: …………………………………………………. 

 

22. ක්රීටන ලං ංන්නේ ලං ාඩාට ලංපවත්ාන ලං ිකෂ්භථඨන ලං පිළිබඳ ලංිකසථර ලං ( බ ලංසමභනගී ලං වූ ලංරඟ ලංසම ලංක්රීටන ලං ඩාටනයම්  ලං
ංායනේ ලංමන ලංකඩ ප ලංිකෂ්භථඨන ලංාක්වනේා): ……………………………………..……….…………… 

     

23. පනසේල්ලදී ලංේමෝ බනහිර ලංසාිකධනාවකදී ලංාක්වන ලංුන් ලංේවාත් ලංිකෂ්භථඨන ලං(ංායනේ ලංස්ඟ ලංිකසථර ලංාක්වනේා): 
…………………………………..……………………………………………………………..… 

 

24. සනේාද්ධ ලංේසථවන ලං/ ලංසථේ ච්ඡන ලංබක ලංේසථානේ  ලං/ ලංෂ්භයභට ලංබක නේේ  ලංේමෝ ලංබනකාක්භ ලංවයනපනරේේ  ලං න් ලංේසථවය: 

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

25. ශ්රී ලංකා න ලංානික  ලංමුදානවට ලංේමෝ ලංසනේාද්ධ ලංමුදාන ලංකිසිව ට ලංේමෝ ලංේපනයාසියට ලංේමෝ බඩඳී් ලංසඳමන ලං බ ලංිකසිනේ ලං

මීට ලංේපර ලංඉල්ලීම් ලං ර ලංන්ේේ ලංා? ලංඑේසථ ලංාම් ලංඒ ලංපිළිබඳ ලංිකසථර ලංසම ලංඒ ලංඉල්ලීම්වකට ලංසිදුවූේේ  ලං ව්ක්ාඩයි ලං
සඳමනේ ලං රනේා: ……………………………………………………………………….. 

 

26. සිිකල්ල ලංේමෝ ලංයුධ ලංංධි රණය  ලංදී ලං බ ලංවඩරං රු ලං ර ලංේමෝ ලංංත්හිටවූ ලංසිර ලංාඩුව්ක් ලංකබන ලංන්ේේා? එේසථාම් ලං

ිකසථර ලංසඳමනේ ලං රනේා: ………………………………………………………………………… 
 

27. චරි ලංසමන්  ලංපිළිබා ලංිකසථර 

 

28. ංයදුම් රු ලංිකසිනේ ලංංත්සනේ ලං ත ලංයුලු ලංප්ර නශය 
 

 ූර්ේවෝක් ලංප්ර නශවකට ලං්න ලංිකසිනේ ලංදී ලංුන් ලංපිළිලුරු ලං්නේේ ලංාඩනීේම් ලංමන ලංිකශථවනසේේ  ලංමඩටියට ලංසය ලං

මන ලංත්වඩරං ලංබව ලංංවා ව ලංප්ර නශ ලං රි.. ලංශ්රී ලංකා න ලංජාරජේේ  ලංගඩස් ලංපත්රේේ  ලංපතවූ ලංශ්රී ලංකා න ලංානික  ලංමුදානේ  ලං

ංධි නරිය ලංසඳමන ලංේෝරනගුව ලංකබා ලංංේේක්භ යනේ ලංසම්බනේධේයනේ ලංංුවග්ාය ලං රා ලංක්රියන ලංපිළිේවක ලංමන ලං
ංානත ලංවා ලංේරගුකනසි ලංා ලං්් ලංකියවන ලංංවේබෝධ ලං ර ලංගන්ි.. 

 

 

 

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

 ංාය                      ංයදුම් රුේේ ලංංත්සා  

ා් පාිකය ඩපඩල්ල ලංයාපිාය 

   


