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වෙළඳ හා ආව ෝජන ප්ර-තිපත්තතිප චක්රේවඛ  ංක  01/2018  ටව්ත සහනදායී ව ෝටර් රථ ආන න  

බලතත්රා ්  ලබා ැනීම  සඳහා ෙන ං ුම්  තත්රා  

'ං' ව ොටස 

බලතත්රා  ිකුත්ත  රු  ලබන  ාර් ාලව  ප්ර-ව ෝජන  සඳහා ත යි  (ඇමුණු්  I ංු ෙ) 

 

  

 

( මෙෙ අයදුම් පත්රරය මම්ූර්ණ  ිරීමෙ  මප  අාල  ක්රනමඛයය මඳ ින්  ිරයන් න)  

 

'ආ' ව ොටස - ිකලධාරි ා පිළිබඳ වතෞද්ැලි  විස්තර 

01.  නෙ: (ඉංග්රීලසි ක පිටල ඛ අරින්්  පෙ  ) අරිරු ඳල නකන මන්  ිරීමෙ මඳඳල ඒ අත  මප ටුන  හිම්න තබ් න 

1.1  මු රිරු මෙග නෙ : 

 

 

1.2  මම්ූර්ණ   නෙ : 

                 

                 

                 

                 

                 
 

02. ජලතිප ඳිඳුණුම්පත් අංපය :  

03. මපෞද්ගලිප ලිටලනය : 

                 

                 

                 

                 

04. මපෞද්ගලිප දු පථන අංප : 

ම්ථලන  ජංගෙ 

                    

05. මී  මප   බල ගත් මඳනාලයී මෙෝ ්ණ  ථ ආනයන බ පත්රර ටලිබබඳ ිසම්ත  :  

  දිනය ෙලමය න්ණෂය ලියලපදිංචි  ප  
දිනය 

1          
2          

 

 

 

 

                 

                 

          

ං ුම් තත්රා ංක     

"ඇමුණුෙ III" 

 



2 

 

'ඇ' ව ොටස - ිකලධාරි ාවේ තනතුරු හා වසේො ස්ථාන පිළිබඳ විස්තර 

06. තනතුරු ඳල මමේනල ම්ථලන : 

  6.1  න්ණතෙලන තනතු  (ඉංග්රීලසි ක පිටල ඛ අරින්්  පෙ  ) 

                 

                 

 

  6.2  න්ණතෙලන තනතු   පත් වූ  දිනය:......................ෙලමය:..............................න්ණෂය:................ 

  6.3   න්ණතෙලන තනතුම්ණ මරේණිය : ---------------------------------  ඳල ප් තිය : -----------------------  

  6.4   න්ණතෙලන තනතු   අයත් නිටුප් ම තය :----------------------------------------------   

  6.5  න්ණතෙලන මමේනල ම්ථලනය:  
 

                 

                 

                 
 

 6.6 මමේනල ම්ථලනමේ ලිටලනය:  

 

 

  

 6.7 දු පථන අංපය ඳල ෆි ම් අංපය:  

 

   

 

6.8   න්ණතෙලන මමේනල ම්ථලනය අයත් අෙලත්ලංශය / පළලත් මභලන: (ඉංග්රීලසි ක පිටල ඛ අරින්්  පෙ  ) 

                 

                 

                 
 

  6.9  මෙෙ ක්රනමඛයය ය මත් සුදුසුපම්  බන තනතු ප  පත් වූ   දිනය: .........ෙලමය:........න්ණෂය:..........        

  6.10  එෙ තනතුම්ණ ම්ථී  ප  තිමේා ? : ------------------  

  6.11 එෙ තනතුම්ණ ම්ථී  ප  ඇත්නම් ම්ථී  ප   දිනය: ............ ෙලමය:.......න්ණෂය:..........        

 6.12  මමේනල පල ය්  ටලිබබඳ ිසම්ත  :  (න්ණතෙලන තනතුම ්  ආ ම්භ ප ් න) 

තනතු  ඳල 
මමේනල ම්ථලනය 

සි ක  ා නල මම්ූර්ණ  පල ය 
දිනය ෙලමය න්ණෂය දිනය ෙලමය න්ණෂය දිනය ෙලමය න්ණෂය 

          

          

          

එපතුන          

 

 

               

               

               

               

දු පථන ෆි ම් 
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 6.13  නිටුප්  හිත මමේනල පල ය්  ටලිබබඳ ිසම්ත  : 

තනතු  ඳල මමේනල 
ම්ථලනය 

සි ක  ා නල මම්ූර්ණ  පල ය 
දිනය ෙලමය න්ණෂය දිනය ෙලමය න්ණෂය දිනය ෙලමය න්ණෂය 

          

          

          

          

එපතුන          

 

' ඈ' ව ොටස -  ලත්රා ා සහ තසු ංිතිප රු පිළිබඳ විස්තර 

07.  ප ත්රරයල/පසු අයිතිපරු ටලිබබඳ ිසම්ත  

 7.1  ප ත්රරයලම  මම්ූර්ණ  නෙ :  

  

  

  

  

  
   

 7.2  ප ත්රරයලම  ජලතිප ඳිඳුුමම්පත් අංපය : 
 

 7.3 අිසනලඳප නම් පසු අයිතිපරුම  මම්ූර්ණ  නෙ : 

 

   

 

 7.4 පසු අයිතිපරුම  ජලතිප ඳිඳුුමම්පත් අංපය :  

' ඉ ' ව ොටස - ං ුම්  රුවේ ප්ර- ාය  

ඉඳත ෙල ිසසි ක්  මපයල ඇති මත  තුරු ෙලම  ාිනීෙ පන්දි නිනි දි ඳල මත් බන  මඳතිප ප ි. ෙල ිසසි ක්  මපයල ඇති 

මත  තුරු ඳල ලිටල මඛය  අමත් බන  මඳෝ ඉදින්පත් ප  ඇති මත  තුරු ප්රමෙල නත් මන නන බන  මඳලි වුනමඳ ත් 

ෙලම  අයදුම් පත්රරය ප්රමති මෂේප නන බනා,  අමත් මත  තුරු ඉදින්පත් ිරීමෙ ෙත පනතින නීති ීමති ය මත් ාඬුනම් 

 ිබීෙ  සි කදුනන බන ා ෙල ානිි.  තනා මෙෝ ්ණ  ථය  බල ගිනීෙ  මප  මඳෝ පසුන ෙල ිසසි ක්  මපයල ඇති මත  තුරු 

අමත් බන මඳලි වුනමඳ ත් අාල  මඳනය්  අහිි වීෙ  මඳ  ිබූ මඳනය්  නිනත  ජය  මගවීෙ  ඳල පනතින නීති 

ය මත් පනනුම  බන ඕනෑෙ ාඬුනෙප  ය ත් වීෙ  ා එපඟ මනි. 

 

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

දිනය                  අයදුම්පරුම  අත්මන 
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' ඊ' ව ොටස - ආ තන ප්ර-ධාික ාවේ ිකර්වද්ය  

        ෙම  අංපය (1)----------------------------------  

මඛපම්, 

(2) -------------------------------------------------   

 

(3)-------------------------------------------------------------------  හි (4)-----------------------------------------------------  

තනතුම හි මමේනය ප ුම  බන  (5)-------------------------------------------------------------  ගරු ම්නලමී්  නඳ් මමේ / 

ෙඳතල/මෙනිසය/ෙඳත්ිය ිසසි ක්  මෙෙ (6)-------------------------------------------------------------  මනත (7) ------------

----දිනිතින මනළඳ ඳල ආමයෝජන ප්රමතිපත්ති ක්රනමඛය අංප 01/2018 ය මත් ඉදින්පත් ප  ඇති අයදුම් පත්රරය ඳල ඒ 

මෙග මය මුප  ඇති අනිරිත් ලිටල මඛය  පීම ෂල පම ි.  

ඒ අුමන මෙෙ නි ධලන්යල අයදුම් පත්රරය නිසි ක පන්දි මම්ූර්ණ  ප  ඳල අනශ් ලිටල මඛය  සි කයඛ  මපයල ඇති බන  

මඳතිප ප ි. එමේ ෙ මෙෙ නි ධලන්යල උ ත ක්රනමඛයය ය මත්  සුදුසුපම්  බන තනතු ප ම්ථී  ප  ඇති බන 

මඳතිප ප ි. මපයල ඇති මත  තුරු අුමන මෙෙ නි ධලන්යල මනළඳ ඳල ආමයෝජන ප්රමතිපත්ති ක්රනමඛය අංප 01/2018 

හි (8)-------------------------  පලණ්ඩය / පලණ්ඩ ය මත් සුදුසුපම්  බල ඇත. එබිිස්  ඉඳත (5) -------------------------

--------------------------  ගරු ම්නලමී්  නඳ් මමේ / ෙඳතල/මෙනිසය/ෙඳත්ිය ඳ  එකී ක්රනමඛයය ය මත් මඳනාලයී 

මෙෝ ්ණ  ථ  බ පත්රරය  නිරිත් ිරීමෙ නි්ණමද්ශ ප ි.      

 

---------------------                  .................................................................   

      දිනය       ආයතන ප්රමධලනියලම  අත්මන ඳල නි  මුද්රාලන 

  

ඉඳත මාඳ්  මෙෙ මප  මමේ අංපන   අාල  ිසම්ත  පඳත පන්දි මේ. 

(1)  නි ධලන්යල මමේනය ප ුම බන ආයතනමේ ලිටලමග ුම අංපය, (2)  අයදුම්පරු අයත්  ආයතනය/මප ිෂ්  

මභලන/පළලත් මභලන/ම්ණඛීය අෙලත්ලංශය, (3)  අයදුම්පරුම  න්ණතෙලන මමේනල ම්ථලනය, (4)  අයදුම්පරුම  න්ණතෙලන 

තනතු , (5)  අයදුම්පරුම  නෙ, (6)  මඳතිප ප ුම  බන ආයතන ප්රමධලනියලම  ආයතනය, (7)  අයදුම්පමතහි දිනය, 

(8)  ක්රනමඛයමේ 01 නග් තිය ය මත් සුදුසුපම්  බන පලණ්ඩය මඳෝ පලණ්ඩ 

  

"උ " ව ොටස 

වඛ ් ෙර ාවේ ංු  නතිප  

 

    ෙම   අංපය ......................................... 

 

ඉඳත ඉඛලුම් පත්රරය අුමෙත ප ි/මන ප ි. 

 

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

            දිනය     මඛපම් ම  අත්මන ඳල නි  මුද්රාලන 


