ලි.්.අ.
ගර්යගයීය වයෝ්මය වඳශග

ශ්රී ා ග ගු ස වවයලවස වානගම රග ස ්ලුම් ප ්රය
රධ්යර ්ෂග - 2022
(රධ්යර ්ෂගව

්ෂග

්ගවලු ල වවයලය

රම සියම්ර ගු ස භලතුන්වේ වානගම රග ස වඳශග වරර ්ලුම් ප ්රය ්රක්
භගවි ග ෂ යුතුය)
1.රධ්යර ්ෂගව න් ............................................................................ ්ෂග ට
්ලුම් ප ්ර
05
2.රධ්යර ්ෂග රග්ය වවයලවයන් ්ගික ්ගවලු වවයලයට
්ලුම් ප ්ර
05
(අදග අා 1 වශෝ 2 ලටග රවුර් අඳින්ම)
01.ගු සලරයගවේ මර (මුකු ස වරඟ) (්ාග්රීසි

ැපිටලු අකුරින්)

02. උ්න් දිමය :-

්ගික

03. දුර නම අා ය:- ්ාගර

ශැඳුනු ප්

අා ය :-

වානගලර

1

අික
දුා ර

දුා ර

වමොලම

ප්රිය රමග්

විදයගවස මර

ප්රිය
රමග්

ග්ය

් ග
ප්රියරමග්

04. වාථිර ්දිාචි ලිපිමය :.........................................................................................................................................
05. වාත්රී/පුරු ස ල
:-..........................................................................................................................................
06. විලගශ /පුඅවිලගශ
ල :..........................................................................................................................................
07.මුලු ් වී ප දිමය
:-..........................................................................................................................................
08. ් වී ප ලිපිවස වඳශන් අනිලගර්ය වවයලග ගෂය.............................................. (මුලු ් වී ප ලිපිවස පිට් ් ්ලුම් ප
්රය භගරදිව ප දී අනිලගර්යවයන්ර ඇමිණිය යුතුය.)
09. ් වී ප විය (උදග : විදයගල/පුගණි ය/පු ග උ්ග/ප/පුගනමි ) ..............................................................................
10. දැමට උගන්ලම විය :-..........................................................................................................................................
11. දැමට වවයලය රම ්ගව ශග ලිපිමය :-................................................................................................................
12. ගු ස වවයලවස අදග ්න්ිකය ශග වරයණිය :-................................................................................................................
13. ්ගවවලු දැමට භගරල ඇික විය ගහිර ගර්යය/පු ගර්යයන් :-.....................................................................................
....................................................................................................................................................................................
14. ්ලුම් ප  සවේ වවයලග විවා ර (්ගවලු ලර්ගී රකය අනුල අදග ව ොටුවේ කුක වයොදන්ම)
වවයලග
සිට

ගය
ද්ලග

15. වානගම රග සල අවේ්ෂි ්ෂග ................................. ග්ය ..................................
අවේ්ෂි ්ගවලු
(්ගික ්ගවලු වවයලයට අයදු ප රන්වන් ම ප ්ගික ්ගවලු ්රක් අයදු ප රන්ම)
01..........................................................................................................................................................
02..........................................................................................................................................................
03..........................................................................................................................................................
16. වානගම රග සල ්ලුග ඇික ්ගවවලු රුරේ්ගඩු වමොරැික ම ප ්ලුග ඇික ග්වස වලම ඕමෑර ්ගව ට වානගම
රග සල  ග ගැනීරට ැරික ද? ....................................................................................................................................
17. වානගම රග සල ්ලුග සිටීරට වශයතුල (ව ටිවයන් ලියන්ම).......................................................................................
....................................................................................................................................................................................
18. විලගශ

ම ප වැමියගවේ/පුභගර්යගලවේ මර

ඔහුවේ/පුඇයවේ වවයලග වානගමවස ලිපිමය

:-...................................................................................................
:-...................................................................................................

19.  ග ඇික වවයලග අනුයු් පිළි ඳ විවා ර
01. ග සීරගල ............................. දිම සිට ............................. දිම ද්ලග ර්/පු.......................................... විදයගය
02. ග සීරගල ............................. දිම සිට ............................. දිම ද්ලග ර්/පු.......................................... විදයගය
03. ග සීරගල .............................. දිම සිට ............................. දිම ද්ලග ර්/පු......................................... විදයගය
20. අධ්යයම නිලගඩු ............................ දිම සිට ............................ දිම ද්ලග
21. විවය නිලගඩු .............................. දිම සිට ............................. දිම ද්ලග
22. විවේ නිලගඩු .............................. දිම සිට ............................. දිම ද්ලග
්ශ වඳශන්  සණු ව ය ල වරිනන් වශික
රමි. අව ය වශෝ ලැරදි ව ොරතුර් වඳශන් ිරීමර විමයගනුකල දඩුල ප
ැබිය ශැිර ලරද් ල දනිමි.
දිමය ......................................

..................................................
ගු සලරයගවේ අ වම

1 ලම ව ොටව
්ෂග රග්ය වවයලවයන් ්ගික ්ගවලු වවයලයට වශෝ අන් ර් ්ෂග රග්ය වවයලය වඳශග අයදු ප රම ගු සභලතුන් ් වී ප
වාථිර ව ොට ලවර ්ශ වවයලග ගය් වරුරග ිකබිය යුතුය. එර අයදු ප  සලන් වරහි වඳශන් දිවු ස ප  ගයද
ව පපූර්ක ෂ යුතුය. ඊට අර රල මුලු ් වී ප ලිපිවස ශග වවයලය වාථිර ිරීමව ප ලිපිවස වශික
ෂ පිට් ්ශ ැගින්
එවිය යුතුය.
දිවු ස ප  ගය
........................................... ්ෂගව ...................................................... දිවාත්රි් වස ...........................................
ගවේය ය වලු  ප ව ොට්ඨගවස අා ............................ දරක ........................................... ග්රගර වවයලග ලවව ප
...............................................................................................
යම
ලිපිමවස
්දිාචි
............................................................ ලම රග ................................................................ ලවයන් අලා ල , ව ය
වව , වගෞරල හුරගමවයන් යුතුල දිවුරග  ග ර සිටිම ලගම ප,
්ශ අා 01 සිට අා 22 ද්ලග වඳශන් ර ඇික  සණු ව ය ශග නිලැරදි ල වශික
රම අ ර අව ය වශෝ ලැරදි
ව ොරතුර් වඳශන් ර ිකබීර විමයගනුකල දඩුල ප ැබිය ශැිර ලරද් ල දනිමි.
්ශ දිවු ස ප  ග /පු ගික ගල රර වලමි.
............................ ලම දිම ................................................ දීය
....................................................................
 ග /පු ගික ගලවේ අ වම
2

්ශ වඳශන් සිේ/ප  ග /පු ගික ගල විසින්  ගික
 සණු ඔහුට/පුඇයට සිාශ භගගවලන් ිරයලග ව  ස ප ර දුන්
ල
එකී
 සණු ව ය
ලට පිළිවගම ිකාග දී ...................................... ලම දිම රග ්දිරිපිට
...................................................... දී අ වන් ැබූ ලට වශික
රමි.
................................................................
වගර විනිසු සවේ අ වම
2 ව ොටව
විදුශලු්ිකවේ නිර්වේය :.......................................................................................... ගනමි /පු ණිටු/පුරශ/පුරධ්ය රශ විදයගවස ශ්රී ා ග ගු ස
වවයලවස........ වරයණිවස
........................................................................................... හිමි/පුරයග/පුමිය/පුවරමවියවේ
වානගම රග ස පිළි ඳ ්ලුම් ප්රය ්දිරි්
රමි. වරර විදයගවස ........................ වරයණිවස සිට ......................... ද්ලග
්ාික ්ැලැ වේ. චක්රවලුයයට අනුල සිටිය යුතු ගු ස වායයගල ............................. ිර. වරර ්ගව තු
................................... විය යටව ගු ස අලය ගලය ........................... ් ලම අ ර දැමට වවයලය රම වායයගල
..................... ිර.
I.
ඒ අනුල උ් ගු ස භල ග .......................................... ග්යට/පු ්ෂග ට/පු ්ගික ්ගවලු වවයලයට නිදශවා
ශැිර/පුවමොශැිර ලද, වරර ගු ස භල ගවේ ලැඩ ආලරකය ිරීමරට ලැඩපිළිවල් වයදිය ශැිර/පුවමොශැිර ලද,
වශික
රමි.
II.
වරර
ගු ස
ලර්ගවස
ඌක ගලය්
්ැලිකය
ද
(
විවය
වශයතු)
................................................................................................ නිවග ලැඩ ආලරකය ිරීමරට ලැඩ පිළිවල් වයදිය
ශැිර ැවින් වරර ගු ස භල ග නිදශවා ෂ ශැිර ල දන්ලමි.
III.
වරර ගු ස භල ග පිළි ඳල විමය ්ීම්කය් වමෝැලැ වලම/පු්ැලැ වලම ල වශ විගකම විරසුර්
වමෝැලැ වලම/පු්ැලැ වලම ල වශික
රම අ ර, අනුගේික වයකු වහි ල/පුරහි ල නිදශවා ෂ ශැිර ල
ග සණි ල දන්ලමි.
IV.
වරර ගු ස භල ග ............................................. දිම සිට ............................................. දිම ද්ලග
...................................... ග්වස .......................................................... විදයගවස දලදය වශයතු/පුව්ෞේගලි වශයතු/ස
වශයතු/පුවවයලග අලය ග ර

ගල ගලි ල අනුයු් ල සිටි ලද වශික

දිමය ...............................................

රමි.

.............................................................
විදුශලු්ිකවේ අ වම ශග නි මුද්රගල

3 ලම ව ොටව
ග් ගු ස රග ස රණ්ඩවස නිර්වේය :-.....................................................................................................................
1.................................2.................................. 3................................. 4................................. 5.................................
6.................................7.................................. 8................................ 9................................ 10.................................
(ගු ස රග ස රණ්ඩවස තීරකය අ යලය වේ)
ග් අධ්යග්ම අධ්ය් නිර්වේය :I.
වරර ග්ය තු ............................................... විය යටව ගු ස අලය ගලය ................... ් ලම අ ර
දැමට වවයලය රම වායයගල .................... ිර. ඒ අනුල උ් ගු ස භල ග ...................................... ග්යට/පු ්ෂග ට/පු
්ගික ්ගවලු වවයලයට අනුගේික වයකු වහි ල/පුරහි ල නිදශවා ෂ ශැිර ල/පුවමොශැිර ල ග සණි ල දන්ලමි.
II.
වරර ගු සලර්ගවස ඌක ගලය් ්ැලිකයද (විවයවශයතු)................................................................ ලැඩ
ආලරකය ිරීමරට ලැඩ පිළිවල් වයදිය ශැිර ැවින් එර ගු ස භල ග නිදශවා ෂ ශැිර ල ද ග සණි ල දන්ලමි.
III.
වරර ගු ස භල ග ව ප න්ධ්ල විමය ්ීම්කය් වමෝැලැ වලම/පු්ැලැ වලම ල වශ විගකම විරසුර්
වමෝැලැ වලම/පු්ැලැ වලම ල ද, වශික
රමි.
IV.
.................................... දිම සිට .................................... දිම ද්ලග දලදය වශයතු ර /පු වවයලග අලය ගලය ර
............................................... අධ්යග්ම
ග්වස .................................................................... විදයගවස
ගල ගලි අනුයු්  ග වවයලවස වයදී සිටි ල වශික
රමි
දිමය ........................................
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..................................................................
ග් අධ්යග්ම අධ්ය්වේ අ වම
ශග නි මුද්රගල

4 ලම ව ොටව
්ෂග රග ස රණ්ඩවස නිර්වේය :1.................................2.................................. 3................................. 4................................. 5.................................
6.................................7.................................. 8................................ 9................................ 10.................................
(ගු ස රග ස රණ්ඩවස තීරක අ යලය වේ.)
ග්ය/පු්ෂග තුෂ වරර විය වඳශග ගු ස අිකරි් ය්/පු ඌක ගලය් ්ලිකම ැවින් ග් අධ්යග්ම අධ්ය්වේ
නිර්වේය ර අනුගේික වයකු වහි ල/පු රහි ල ..................................... ග්යට/පු ්ෂග ට/පු ්ගික ්ගවලු වවයලයට
නිදශවා ිරීමර නිර්වේ රම ල ග සණි ල දන්ලමි.
වරර වානගම රග සල නිර්වේ රමි./පු අනුර
රමි.
දිමය ..................................................

.................................................................................
රධ්යර ්ෂග ගු ස රග ස රණ්ඩවස වභග්ික/පු වලු  ප

සුශද වානගම රග සල
1. ් වී ප ව ොන්වේසි වරුරග ඇ ./පු මැ .
2. වවයලග ව ොන්වේසි වරුරග ඇ ./පුමැ .
3. ් වීමි විය වරගමල ඇ ./පුමැ .
4.උගන්ලම විය වරගමල ඇ /පුමැ .
ව ප අනුල සුශද වානගම රග සල ක්රියග ර

ිරීමරට නිර්වේ

දිමය ..................................................

රමි./පුවමො රමි.
.................................................................................
රධ්යර ්ෂග ගු ස රග ස රණ්ඩවස වභග්ික/පු වලු  ප

5 ලම ව ොටව
රධ්යර ්ෂග

අධ්යග්ම වලු  පවේ නිර්වේය

රධ්යර ්ෂග අධ්යග්ම අධ්ය්වේ නිර්වේය අනුල වරර ගු ස භල ග .............................................. ්ෂග ට/පු්ගික
්ගවලු වවයලයට අනුගේික වයකු වහි ල /පු රහි ල නිදශවා රමි.
දිමය ..................................................

.................................................................................
රධ්යර ්ෂග අධ්යග්ම වලු  ප

6 ලම ව ොටව
රධ්යර ්ෂග

වභගවේ රග්ය වවයලග ව ොමින් වභගවේ නිර්වේය :-

රධ්යර ්ෂග අධ්යග්ම වලු  පවේ නිර්වේය අනුල වරර ගු ස භල ග .................................. ්ෂග ට/පු්ගික
වවයලයට අනුගේික වයකු වහි ල /පු රහි ල නිදශවා රමි.
දිමය ..................................................
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්ගවලු

.................................................................................
රධ්යර ්ෂග රග්ය වවයලග ව ොමින් වභගවේ වලු  ප

