
ත ොරතුරු බා ගැනීතේ අයදුේපත්රය 

 

මෙෙ  අයදුම්පත්රය ිරවීමෙ අ්යවශ්ය මව ම  වම් මෙය පහැහිලිවවශ  ම් වතුරු ඉ්ලීමෙ  බගම  පැසුවශ ඳහැ  ිරීයමය  රව 

ඇ්. අ්යවශ්ය ම් වතුරු පහැහිලිවවශ ඳහැ්  රවින්  ිවිරය්, විද්යුත් ක රහපහ්ල පවිවිකය් මැ  වශ ක ර ඉ්ලීමේ බග  ර  

ැහර. 

 

ම් වතුරු නි ධ රී 

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

 

1.අයදුම්රරුම  වෙ:  ............................................................................................................................... 

2. ිවිරවය: .................................................................................................................................................. 

3. දුවරථව අංරය (තිමේ වම්)  ..................................................................................................................... 

4. විද්යුත් ක ිවිරවය (තිමේ වම්)   ...................................................................................................................... 

5.ඉ්ල   සිටිව ම් වතුරු ිරළිගද්ය විඳ්්ව  (ඉක ප්රෙ වවශත් ක මව ම  වම් මවශවෙ ිවය  අුණව් ව.) 

 

     I.අද්ය   ආය්වය  .................................................................................. 

    ll ඉ්ල   සිටිව ම් වතුරු: ....................................................................... 

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

                                                  III.ම් වතුරුවශ   අද්ය   ර   පරිච්මේද්යය: .................................................... 

 

6.ම් වතුරු  ග  ගහනිෙ  අමේ්ෂ  රවව ආර වය : ...................................................................................... 

   (අවවශ්ය මර  ඳ් රප  ැරි් ව)  

     

                  (අ) අද්ය   වශහක ම්ලඛව, වශ ර්්  අධී්ෂවය කිරීෙ ඳහැ   

                 (ආ) අද්ය   ම්ලඛව මැ  වශ ර්් වශිව්  ඳ ැ් , උද්ධෘ් මැ  ඳැතිර ිර පත් ක  ග  ගහනීෙ.  

                 (ඇ) අද්ය   ද්රවශයය් ම  ඳැතිර රව නිද්යර්්ව  ග  ගහනීෙ. 

                 (ඈ)  එෙ ම් වතුරු පරිගවරය  මැ  මවශවත් ක යම් උප ංගයර ගගක  රව ඇති අවශඳ්ථ වශරී  ිඳ්රට්,      

  ේම  ිර, ද්යෘ්ය  රහඳට්ප  මැ  මවශවත් ක යම් විද්යුත් ක රෙයකි්  ුණ්රි් ිර පත් ක වශ්මය්  ම් වතුරු  ග  ගහනීෙ. 

 

7. ඉ්ලලුම්රරු වශක ත් ක රහෙති භ ෂ  ෙ ධයය :  .......................................................................................... 

8. ඉ්ල   සිටිනු  ගව ම් වතුරු ජීවි්ය ඳැ පුද්ගිවරත් කවශය 

    ආව්ෂ  රව ගහනීෙ  අද්ය   ගවශ  වි්්වශ ඳ රව් ම්  වම් 

    එය ්ැවුරු රවව රරුණු  ............................................................................................................................. 

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

 

9. මවශවත් ක විඳ්්ව 

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

 

10. පැ් ද්යහ්මවශව ිවයවිිව ිර ප් අුණව  ඇ්. (තිමේ වම් පෙවි) 

 

I. ................................................................................................................................. 

II. .................................................................................................................................. 

III. ................................................................................................................................. 

 

11.  බග ශ්රී   ංකිර පුවවශහසිමය් ද්ය? බ  / වහ් 

 

 

ිලවය : ...................................................                                                                  .......................................... 
  
                                                                                                                                              අත් කඳව 
                           

                 



අභිය චව  ම්ලඛවය 

වම් ර  නි ධ රීය  මවශ් යවශව අභිය චව  අයදුම් පත්රය 

..............................................................................................වම් ර  නි ධ රී 

01. අයදුම්රරුම  වෙ :    ...................................................................................... 

02. ිවිරවය :     ...................................................................................... 

03.  දුවරථව අංරය :   ...................................................................................... 

04. විද්යුත් ක ිවිරවය ( තිමේ වම්)   ...................................................................................... 

05. ම් වතුරු  ග  ගහනීෙ  ම් වතුරු නි ධ රීය   

මවශ් යහවූ ඉ්ලලුම්පමත් ක ිලවය ැ  ිව.ප. අංරය .............................................................................. 

06. ම් වතුරු නි ධ රිමග්  ිරළිතුරු  

 හබුම් ද්ය? බ /වහ් 

(බ  වම්  හබුණු ිරළිතුරු ිර ප් අුණව් ව) .............................................................................. 

07. අභිය චවය පද්යවම් රවගත් ක මැේතු         ............................................................................... 

(අ) ම් වතුරු ඉ්ලීමෙ ඳහැ  රවව  ද්ය ඉ්ලීමේ භ ව ගහනීෙ 

ප්රති්මෂේප කිරීෙ. 

(ආ) 5 වශව වශග් තිය ය මත් ක ප්රද්ය වය කිරීමේ  ුණ්් රව ඇති ප්රම ් 

ීමෙ ඳහැ  අවශඳ්ථ වශ  ග  ී ෙ ප්රති්මෂේප කිරීෙ.  

(ඇ) මම් පව් ෙඟි්  නි්්ක ් ද්ය්වශ  ඇති ර   සීෙ වශ්   අනුකූ  

මව ීමෙ 

(ඉ) වශහිපුව ග ඳ්තු අය කිරීෙ 

(ඊ) ඉ්ල   සිටිනු  ගව ආරෘතිමය්  ම් වතුරු ඳහපයීෙ  ම් වතුරු 

නි ධ රිය  විසි්  ප්රති්මෂේප කිරීෙ. 

(උ) එෙ ම් වතුරු මවශ් ප්රම ් ීමෙ වශහ හ්ීමෙ ඳහැ  එෙ ම් වතුරු 

විරෘතිරව, විව ්රව මැ   අඳථ් වග් රව ඇති ගවශ  එෙ ම් වතුරු 

ඉ්ල   සිටිනු  ගව පුවවශහසිය  ැ  ඳ ධ වව මැේතු පහවශතීෙ. 

                                                         (ඌ) ිලව 14 ර  ය ඉ්ෙවශ  අේව ර  ය් ඉ්ලීමමම් මැේතු   

ඳ ධ වව මව ීමෙ. 

       (අද්ය   මව වශව රරුණු රප  ැරි් ව)  

 

08. අවශ්ය රවව ම් වතුරු  

(එහි විඳ්්ව අද්ය   ර  ය ැ  විෂය් )     ............................................................................. 

09. අභිය චවය ිලව 14  තු  ඉිලරිපත් ක 

 මව කිරීෙ  මැේතු (තිමේ වම්)               .............................................................................. 

10. මවශවත් ක රරුණු                                     .............................................................................. 

 

 

ිලවය                                                                                   ............................................ 

                                                                                               (අත් කඳව) 

                                                                                               


