
 



 

 

 



 

 

 



 

අයදුම්ඳත වම්පුර්ණ කිරීමම්දී අනුගමනය කෂ යුතු උඳමෙව:් 

අනු         උඳමෙව ්
අංකය   
 

1.4.1     අයදුම්කරු දීඳ ලයාෙප්ත ත මවයලයක  , ඒකාෙබද්ධ මවයලයක  මශෝ මලනත් මවයලයක  අයත් නම් එම මවයලය 

වශන් කරන්න.  

1.4.2 අයදුම්කරු අොෙෂ මවයලමයහි ඳන්තියක  අයත් නම් එම ඳන්තියෙ, මේයණියකයක  අයත් නම් එම මේයණියකයෙ 

ෙක්ලන්න. 

1.5 බලාෙ ගැනීමම් ඳටිඳාෙටිය / මවයලාෙ ලයලව්ාාෙල අනුල, අයදුම්කරු ලර්තමාෙනමේදී ෙරණ තනතුර වශන් කරන්න. 

1.6  රාෙජ්යය ඳිපඳාෙන ක්රඅමඛ  අංක 06/2006 හි ෙක්ලාෙ ඇති මවයලාෙ ගණ අතුිපන් , අයදුම්කරු අයත් ලන මවයලාෙ 

ගණය වශන් කරන්න. 

1.6.1 අොෙෂ මවයලාෙ ගණමයහි කුමන මේයණියකයක  ලධධරයාෙ අයත්ෙැ ද ෙක්ලන්න. 

2.1 අයදුම්කරු වශනය අමප්ත ක්ාෙ කරනුමේ කාෙර්යක්මතාෙ කඩඉම් වශාෙෙ, භාොෙ ප්රවවීණණතාෙ වශාෙෙ මන එමවයනම් , 

එම කරුණු මෙකම වශාෙෙ යන්න මක ටුල තුෂ √ වකුණ මය ොෙ ෙක්ලන්න. 

2.2 අයදුම්කරු කාෙර්යක්මතාෙ කඩඉමමන් මශෝ භාොෙ ප්රවවීණණතාෙලමයන් ලධෙශව් කිිපම  ඉඛලුම් කරන්මන්ෙ, 

මන එමවයනම් වශන කාෙයක් අමප්ත ක්ාෙ කරන්මන්ෙ යන්න ලධයමිත මක ටුල තු √ වකුණ මය ොෙ ෙක්ලන්න. 

2.3 අනු අංක 2.1 ය මත් වශන් කරන ෙ කරුණ  අොෙෂ තීරුල ඔව්මවය ඇති ලධයමිත මක ටුල ඉදිිපමයන් √ 

වකුණ මය ොෙ වශනය ඉඛලුම් කරනු බන මශයතුල ෙක්ලන්න. 

2.3.1 ලධයමිත කාෙ සීමාෙල තුෂ විභාෙග මන ඳැලැත්වීණම , ලධයමිත විභාෙග ලාෙර ගණන මන ඳැලැත්වීණම ලධවාෙ සුදුසුකම් 

වම්පූර්ණ කිරීම  මන ශැකි වූ වි , ඒ වශාෙ වශන කාෙයක් බාෙ මෙන මව කරනු බන ඉඛලීම් මී  

ඇතුත් ය. මම් වශාෙ ඳශත ෙැක්මලන ලිපි මඛ න ඇමුණූම් මව ඉදිිපඳත් කරන්න. 

 අොෙෂ විභාෙග ලධයමිත කාෙය තුෂ මන ඳැලැත්වූ බල ශාෙ ඊ  මශයතු වූ කරුණු පිළිබ විව්තර 
 ඳශත ෙැක්මලන ලගුල අනුල අොෙෂ මත රතුරු. 

 
අොෙෂ විභාෙගය 

ඳැලැත්විම  

ලධයමිතල තිබූ 

දිනය 

විභාෙගය 

ඳැලැත්වූ 

දිනය 

ඳැලැත්වූ 

විභාෙගය  

ලධධරයාෙ මඳනී 

සිටිමේෙ යන්න 

වමත් වූ 

වියයන් 

විභාෙගය  මඳනී 

මන සිටිමේ නම් ඊ  

මශයතු 

     

     

 

2.3.2 මරෝගී වීණම්, ප්රවසති ලධලාෙඩු ආදී ලධධරයාෙ  ඳාෙනය කෂ මන ශැකි මශයතු ලධවාෙ විභාෙගය  මඳනී සිටීම  
මන ශැකි වූ වි   කරන බන ඉඛලීම් මේ. මම් වශාෙ ඇමුණුම් මව ඉදිිපඳත් කෂ යුතු ලිපිමඛ න ඳශත 
ෙැක්මේ.  

 අොෙෂ විභාෙගය  මඳනී සිටීම  සුදුසුකම් ත් දින සි  වශනය ඉඛලුම් කරන දින ෙක්ලාෙ ඳලත්ලාෙ ඇති 
විභාෙග ගණන ශාෙ ඒලාෙ  ලධධරයාෙ මඳනී සි  ඇති ලාෙර ගණන පිළිබල ඳශත ෙැක්මලන ලගුල  අනුල 
මත රතුරු වඳයන්න. 



 
විභාෙගය ඳලත්ලාෙ ඇති 

දිනය  

ලධධරයාෙ 

විභාෙගය  මඳනී 

සිටිමේෙ යන්න 

වමත්/ 

අවමත් බල  

මඳනී මන සිටීම  විමය මශයතු 

ඇත්නම් ඒ පිළිබ විව්තර 

    

    

 

 විභාෙගය  මඳනී සිටීම  මන ශැකි වූ පුද්ගලික මශයතුල වනාො කරන ලිපි මඛ න  
(උොෙ: වලෙය ලාෙර්තාෙ)  

2.3.3 ලයව අවුරුදු 45 වම්පූර්ණ ලන දිනය ශාෙ කාෙර්යක්මතාෙ කඩඉම  එෂමඹන දිනය යන දින මෙකම 
2001/10/01   මඳර එෂමඹන ලධධරයන් රාෙජ්යය ඳිපඳාෙන ක්රඅ මඛ  20/2001 ය මත් කාෙර්යක්මතාෙ කඩඉම් 
විභාෙගය වමත්වීණමම් අලයතාෙලමයන් ලධෙශව් මේ. ඊ  අොෙෂ ඉඛලීම් මම් ය මත් ඉදිිපඳත් කෂ ශැක. ඒ වශාෙ 
ඇමුණුම් මව ඉදිිපඳත් කෂ යුතු ලිපි මඛ න ඳශත ෙැක්මේ.  

 ඉඛලුම්කරුමේ උප්ත ඳැන්න වශතිකමේ වශතික කෂ පි ඳතක් 
 

2.3.4 කාෙර්යක්මතාෙ කඩඉම්/ භාොෙ ප්රවවීණණතාෙල වශාෙ ලධයම කර ඇති සුදුසුකම  වමාෙන වූ එම ම්ට මම්ම ඳලත්නාෙ 
මලනත් සුදුසුකමක් වපුරාෙ ඇති අලව්ාාෙලකදී මම් වශාෙ ඉඛලුම් කෂ ශැක. එම විභාෙගය  ලධයමිත වියයක් 
මලනුමලන් මලනත් සුදුසුකමක් (උොෙ: නීතිය වියය මලනුල  නීතිමේදී උඳාෙධිය) ඇතිවි  අොෙෂ වියමයන් 
ලධෙශව් කරන මව ඉඛලීම් ෙ මී  ඇතුෂත්ය. ඒ වශාෙ ඇමුණුම් මව ඉදිිපඳත් කෂ යුතු ලිපි  මඛ න ඳශත 
ෙැක්මේ. 

 ලධයමිත විභාෙගමයහි/සුදුසුකමමහි වියය ලධර්මද්ය වමඟ ඉඛලුම්කරු වමත් විභාෙගමයහි/වපුරාෙන 
ෙ සුදුසුකමමහි වියය ලධර්මද්ය/ ඳාෙඨමාොෙ අන්තර්ගතය වැවමන බල ත් ලධයමිත ම්ට මමහි 
ඳලතින බල ත් අොෙෂ බධරයන් විසින් වනාො කරන ෙ ලිපි මඛ න. 

 ඉඛලුම්කරු වමත් විභාෙගමයහි/වපුරාෙන සුදුසුකමමහි වියය ලධර්මද්ය.  
 වමත් වු විභාෙගමේ වශතිකල වශතික කෂ පි ඳත්. (උොෙ: නීතිය වි යමයන් ලධෙශව් වීණම වශාෙ කරන 

ෙ ඉඛලීමකදී නීතිමේදී උඳාෙධි වශතිකමේ පි  ඳත) 
  

2.3.5 ඉශත වශන් මශයතන්  ලඩාෙ මලනව් වූ මලනත් මශයතුලක් මත කරනු බන ඉඛලීම් මී  ඇතුෂත්ය. එම 
කරුණ, දී ඇති හිව්තැන තුෂ මකටිමයන් වශන් කරන්න. ඒ වශාෙ ඇමුණුම් මව ඉදිිපඳත් කෂ යුතු මඛ න 
ඳශත ෙැක්මේ.  

 ඉඛලුම් කරන කරුණ වනාො කරන  ලිපි මඛ න   
 ව ශන :  

මී  අමතරල අයදුම්ඳත්ර මේ අනු අංක 2.3.1 සි  2.3.5 ෙක්ලාෙ සියළු ඉඛලීම වශාෙ මඳ දු මේ ඳශත 

ෙැක්මලන ලිපි මඛ න ඇමුණුම් මව ඉදිිපඳත් කරන්න.  

 වශනය ඉඛලුම් කරන කාෙරණය කුමක්ෙ යන්න පිළිබල අයදුම්කරු විසින් ලිඛිතල කරන ෙ 
වවිව්තරාෙත්මක ඳැශැදිලි කිරීමක්. 

 වශනය අ මප්ත ක්ාෙ කරන කාෙර්යක්මතාෙ කඩඉම/භාොෙ ප්ත  රවීණණතාෙල  අොෙෂ ලන තනතුර /මේයණියකය  
ඳත්වීණම් ලිපිමේ වශතික කෂ පි ඳතක්. 

 තනතුර  අොෙෂ බලාෙ ගැනීමම් ඳටිඳාෙටිමේ  මශෝ මවයලාෙ ලයලව්ාාෙමේ වශතික කෂ පි ඳතක්. 
(රාෙජ්යය ඳිපඳාෙන ක්රඅමඛ  06/2006 අනුල වකව් කරනු ැබ රාෙජ්යය මවයලාෙ මක මින් වභාෙල විසින් 

අනුමත කෂ බලාෙගැනීමම් ඳටිඳාෙටියක් මශෝ මවයලාෙ ලයලව්ාාෙලක්   නම් රාෙජ්යය මවයලාෙ මක මින් වභාෙ 

මය මු අංකය ශාෙ දිනය වශන් කිරීම ප්රවමාෙණලත් ලන අතර, එමවය මන මැති අලව්ාාෙලදී 

බලාෙගැනීමම් ඳටිඳාෙටිමේ මශෝ මවයලාෙ ලයලව්ාාෙමේ වශතික කෂ පි ඳතක් ඉදිිපඳත් කරන්න)  

3.1.1 වශනය ඉඛලුම් කරන්මන් (III),(II) මශෝ (I) ලන කාෙර්යක්මතාෙ කඩඉම් අතිපන් කලරක් වශාෙ ෙ යන්න 
ෙක්ලන්න. 

 



3.1.2 කාෙර්යක්මතාෙ කඩඉම අොෙෂ මේයණියකය  /තනතුර  ඳත් වූ දිනය ෙක්ලන්න.  
 

3.1.3 මවයලාෙ ගණමයහි අොෙෂ මේයණියකය / තනතුර  අයත් ලැටුප්ත  ඳිපමාෙණය අනුල වශනය අයදුම් කරන 
කාෙර්යක්මතාෙ කඩඉම  එෂමඹන දිනය ෙක්ලන්න. 
 

3.1.4 කාෙර්යක්මතාෙ කඩඉම් විභාෙගය වමත්වීණමමන් ඳසුල වශනයක් අමප්ත ක්ාෙ කරන්මන් නම්, විභාෙගය වමත් වූ 
දිනය ෙක්ලන්න. 
 

3.1.5 (a) ගැ ළුල  අොෙෂ කාෙර්යක්මතාෙ කඩඉම් වශාෙ මී  මඳර වශන කාෙයක් බාෙමගන තිමේෙැ ද වශන් 
කරන්න.  

 (b) ඉශත වශන් ඳිපදි මී  මඳර වශන කාෙ බාෙ මගන තිමේ නම්, එම කාෙ ඳිපච්මේෙ සියඛ දින 

ලකලාෙනු වහිතල අනුපිළිමලලින් වශන් කරන්න. 

3.1.6 අයදුම්කරු වශනයක් අමප්ත ක්ාෙ කරන කාෙ සීමාෙ/කාෙ ඳරාෙවය දින ලකලාෙනු වහිතල ෙක්ලන්න. අනු අංක 2.2 
ය මත් ලධෙශව් කිරීම් වශාෙ කරන ඉඛලීම්ල  මමය අොෙෂ නැත.  
 

3.2.3 භාොෙ ප්රවවීණණතාෙලය වම්පූර්ණ කිරීමමන් ඳසුල වශනයක් අමප්ත ක්ාෙ කරන්මන් නම් අොෙෂ සුදුසුකම වම්පූර්ණ 
කෂ දිනය ෙක්ලන්න.  

 

3.2.4 (a) ගැ ළුල  අොෙෂ භාොෙ ප්රවවීණණතාෙලය වශාෙ මී  මඳර වශන කාෙයක් බාෙමගන තිමේෙැ ද වශන් 
කරන්න.  

 (b) ඉශත වශන් ඳිපදි මී  මඳර වශන කාෙ බාෙ මගන තිමේ නම්, එම කාෙ ඳිපච්මේෙ සියඛ දින 

ලකලාෙනු වහිතල අනුපිළිමලලින් වශන් කරන්න. 

3.2.5 අයදුම්කරු වශනයක් අමප්ත ක්ාෙ කරන කාෙ සීමාෙ/ කාෙ ඳරාෙවය දින ලකලාෙනු වහිතල ෙක්ලන්න. අනු අංක 2.2 
ය මත් ලධෙශව් කිරීම් වශාෙ කරන ඉඛලීම් ල  මමය අොෙෂ නැත.  
 

5 අයදුම්කරු ෙරණ තනතුර අයත් ලන මෙඳාෙර්තමම්න්තුමේ ප්රවධාෙලධයාෙ මශෝ ආයතන ප්රවධාෙලධයාෙමේ ලධර්මද්ය 

ෙක්ලන්න.     

6 අයදුම්කරු මවයලය කරන මෙඳාෙර්ත මම්න්තුල අයත් ලන මර්ඛීය අමාෙතයාෙංමේ මඛකම්මේ ලධර්මද්ය 

ෙක්ලන්න.  

7 අයදුම්කරු දීඳ ලයාෙප්ත ත මවයලයක  අයත් නම්, රාෙජ්යය මවයලාෙ මක මින් වභාෙල ඳිපඳාෙන බත ඳලරාෙ ඇති 
ඳිපඳාෙන බධරයාෙ  මේ ලධර්මද්යෙ, ඒකාෙබද්ධ මවයලයක  අයත් නම් ඒකාෙබද්ධ මවයලාෙ අධයක් ජ්යනරාෙඛමේ 
ලධර්මද්යෙ ෙක්ලන්න.  
 

 ව ශන:  
I) ඳත්කිරීම් බධරයාෙ මෙඳාෙර්තමම්න්තු ප්රවධාෙලධයාෙ ලන තනතුරු වශාෙ අනු අංක 5 හි ලධර්මද්ය ඳමණක් 

ප්රවමාෙණලත් ලන අතර, අනු අංක 6 ශාෙ 7 හි ලධර්මද් අලය මන මේ.  
II) ඳත්කිරීමම් බධරයාෙ ඒකාෙබද්ධ මවයලාෙ අධයක් ජ්යනරාෙඛ ලන තනතුරු වශාෙ අනු අංක 6 හි 

ලධර්මද්ය අතයලය මන මේ. 
III) ඳත්කිරීම් බධරයාෙ අමාෙතයාෙං මඛකම් ලන තනතුරු වශාෙ අනු අංක 5 ශාෙ 6 හි ලධර්මද් ප්රවමාෙණලත් 

ලන අතර, අනු අංක 7 හි ලධර්මද්ය අලය මන මේ. 
 

 අයදුම්කරුලන් කණ්ඩාෙයමක් වශාෙ ලන මඳ දු ඉඛලීම්ලදී අනු අංක 1 ශාෙ 4 ශැර අයදුම්ඳත්ර මේ ඉතිිප මක  ව් 
 වම්පූර්ණ කරන්න. අනු අංක 1 ශාෙ 4  අොෙෂ අයදුම්කරුලන් පිළිබ මත රතුරු මලනම ඇමුණුමක් මව 
ඉදිිපඳත් කරන්න.  
මමමවය  මඳ දු ඉඛලීම් ඉදිිපඳත් කෂ ශැක්මක් කිසියම්  මවයලයක  මශෝ තනතුරක  අොෙෂල මඳ දු ගැ ළුලක් 

ඳලතින ලධධර කණ්ඩාෙයමක ය. 


