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රළජ පරිපළන, වහලලද් කටුතතු, පෂළත් ත වභළ ශළ පෂළත් ත පළන අමළත්ළාංය 
නිෙශවහ චතුරස්රය, ලකොෂඹ 07 

 

ඒකළබද්ධා ලවේලලේ නිධාළරින් විශ්රළම ගෆන්ම ම වාශළ වූ ඉේලීම 
 

විශ්රළම ගෆන්ම ලම් ඉේලීම ඉදිරිපත් ත කරන විට නිධාරයළ ලවේලලේ ලයදී සිටින ලවේලළ වහනළනය: .............. 
....................................................................................................................................................... 
 

I ලකොටව - නිධාරයළ විසින් වම්පූර්ණ ක ුතතුය 

 

i. මුකුරු වමග නම: ........................................................................................................... 
ii. වම්පූර්ණ නම: ................................................................................................................... 

iii. ජළතික ශෆඳුව ම්පත් ත අාංකය: ................................................................... 

iv. ලවේලය: .............................................................. පන්තිය: ................ ලශ්රේණිය: ................... 

v. උපන් දිනය: ...................................... විශ්රළම යළමට ඉේලුම් කරන දිනට ලයව: ................... 
vi. මුේ පත් තම ලම් දිනය: ............................. ලවේලය වහථීර කිරීලම් දිනය : ................................... 

vii. දුරකනන අාංක: ජාංගම: ............................ වහනළලර: ............................ 

viii. අෙළ පරිදි  වකුණ ලයොෙන්න 

 

අ)  විශ්රළම ගෆන්ම ලම් අනිලළර්ය ලයවට වඅඩයරුදු 60) එෂම ම මත්   

ආ) විශ්රළම ගෆන්ම ලම් වලකේපිත් ලයවට වඅඩයරුදු 55) එෂම ලමන් පසු  

ඇ) අඩයරුදු 20ක ෙෂ ලවේලළ කළයක් වම්පූර්ණ කිරීම මත්    
 [රළජ පරිපළන චක්රලේඛ 30 88, 30 88වi) අව ල] 

ඈ) වලෙ මණ්ඩ තීරණ යටලත් ත වූ නිර්ලෙ මත්     
 

ලර් 20.......... වූ ........................ මව ............ දින සිට රළජ ලවේලලයන් විශ්රළම ගෆීමට කෆමෆත් තත් 
ප කරන අත්ර, ඒ වාශළ අව මෆතිය බළ ලෙන ලව කළරුණිකල ඉේමි. 
 

 

දිනය: ......................................     ...................................................... 
      අයදුම්කරු වඅත් තවන) 
 

 

II ලකොටව - ආයත්න ප්රධාළනි  ලෙපළර්ත්ලම්න්තු ප්රධාළනි  අමළත්ළාං ලේකම් නිර්ලද්ය 

 

ඒකළබද්ධා ලවේලළ අධාක් ජනරළේ  රළජ පරිපළන ලේකම් 

 

1. ...................................................................................................... මශත්ළ  මිය  ලමනවිය ලේ 

 

 ඇත් නෆත් ලලනත් ත කරුණු 

I ලවේලය වහථීර කර ව                        දිනට)    

II පත් තම ම් ලිපිය අව ල විශ්රළම ලෆටුප් වහිත් 
ත්නතුරක ලවේලය කර 

   

 



 

2. ලමම නිධාරයළ වම්බන්ධාලයන් විශ්රළම ගෆන්ම මට බළධාළලක් ලන.  

 

 

3. ඒ අව ල ලමම නිධාරයළ  

වඅෙළ පරිදි  වකුණ ලයොෙන්න) 

 

අ)  විශ්රළම ගෆන්ම ලම් අනිලළර්ය ලයවට වඅඩයරුදු 60) එෂම ම මත්   

ආ) විශ්රළම ගෆන්ම ලම් වලකේපිත් ලයවට වඅඩයරුදු 55) එෂම ලමන් පසු  

ඇ) අඩයරුදු 20ක ෙෂ ලවේලළ කළයක් වම්පූර්ණ කිරීම මත්    
 [රළජ පරිපළන චක්රලේඛ 30 88, 30 88වi) අව ල] 

ඈ) වලෙ මණ්ඩ තීරණ යටලත් ත වූ නිර්ලෙ මත්     
ඉ) ලලනත් ත          

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

 

 

රළජ ලවේලළ ලකොමින් වභළලද කළර්යය පටිපළටික රීති 1 ලෆනි කළණ්ඩලේ පරිච්ලේෙලේ නියමයන් 

ප්රකළරල, රජලේ වශ අධිකරණ නිධාළරින් විශ්රළම ගෆන්ම ලම් ආඥළ පනලත් ත 2 ලන ලගන්තිය යටලත් ත 
වම්පළදිත් ීති අව කූල ලර් 20..........  වූ ............... මව ............  දින සිට රළජ ලවේලලයන් විශ්රළම 
ගෆන්ම ම නිර්ලද් කරමි. 
 

 

      
 

දිනය: .......................................        
      ...............................................................................
     ආයත්න ප්රධාළනි  ලෙපළර්ත්ලම්න්තු ප්රධාළනි  අමළත්ළාං ලේකම්  

       වඅත් තවන  නි මුද්රළල)  

 ඇත් නෆත් 

I විගණන විමසුම්   

IIඅ විනය ක්රියළමළර්ග ආරම්භ කර   

IIආ මූලික විමර්නයන් ආරම්භ කර   

III වළපරළධී ලෆරදි වම්බන්ධාලයන් අධිකරණලේ නඩු පලරළ   

IV අනිලළර්යය ලවේලළ කළයක්  ඇපකර  බෆඳුම්කර   

    


