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 ප්රධනන ේකම්  මන්යානයා - දකුණු ඳළනත 

රජේේ නිවනස සහන අාදු් ඳත්රා 

 

1.  ඉකලු් මරුේේ ස් පූ්යණ නම  :- ........................................................................................ 

2.  ස්ථිර ඳදිංචි ලිපිනා                 :- ........................................................................................ 

 (සථ්ිර ඳදිංචිා සනනථ කිරීම සහන ග්රනම ේසාවන සහකයමා අනිවන්යා ේ ) 

a) ගුගක සිකයාම ආධනරේාන් ස්ථිර ඳදිංචි ස්ථනනේේ ඛන්ඩනිංම(coordinates) 

අක්ෂනිංශ(Latitude):-……………………………………….. 

ේේශනිංශමා(Longitude):-………………………………….. 

 

3. තනවමනලිම ලිපිනා( කයේේ න් )  :- .................................................................................... 

 (තනවමනලිම ඳදිංචිා සනනථ කිරීම සහන ග්රනම ේසාවන සහකයමා අනිවන්යා ේ ) 

 

4.  දුරමථන අිංමා            නිවස   :- ......................................   ජිංගම  :- ................................. 

5.  ඔබ විවනහමද / අවිවනහමද ාන වග ේහෝ ේනොමැකය න්  වැන්දඹුවක්ද දක්මසනද වුේවක්ද ාන    

     වග :- ................................................................................................................................. 

6.  උඳන් දනා  :- .......................... 07. ජනකයම හැඳුනු් ඳත් අිංමා :- ....................................... 

8.  ඔබේේ ේසාවා පිළිබ ේතොරතුරු 

I. ේසාවා මරන ආාතනා    :-.......................................................................................... 

a) රනජමනරි ලිපිනා                           :- ............................................................................. 

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

b) රනජමනරි ස්ථනනේේ ගුගක සිකයාම ආධනරේාන් ඛන්ඩනිංම(coordinates) 

i. අක්ෂනිංශ(Latitude):-……………………………………….. 

ii. ේේශනිංශ(Longitude):-…………………………………......... 

c) දුරමථන අිංමා                            :-.............................................................................. 

II. මුක ඳත්වී්  දනා                          :-.............................................................................. 

III. විශ්රනම ානමන නිාත ත දනා         :- ............................................................................ 

IV. දැනන දරණ තනතුර හන ේශ්රාණිා                                 :- ................................................ 

V. දැනන දරණ තනතුර ස්ථිර ද? තනවමනලිම ද? ාන වග   :- ............................................. 

VI. රනජය ේසාවේේද ඳළනත් රනජය ේසාවේේද ාන වග          :- ................................................ 

VII. දකුණු ඳළනත් රනජය ේසාවාන ඇතුළත් ව දනා      :- ............................................... 

VIII. දැනන වැටුප් යබන වැටුප් ක්රමා (ඒමනබේධ)                :- ............................................... 

IX. දැනන යබන ඒමනබේධ මනසිම වැටුඳ                           :- ............................................... 

X. ඔබ විධිමත් විනා ඳරීක්ෂණාකින් ඳසු වැරදමරුවකු මර කයේේ ද? .................................. 
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9.  මයත්රාන පිළිබ ේතොරතුරු 

I. ස් පූ්යණ නම                            :- ................................................................................ 

II. රැකිානවක් මරන්ේන් න්  රජාය/ඳළනත් රනජය/ අ්යධ රනජය / ේඳෞේගලිම බව :- 

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

III. තනතුර සහ ේශ්රාණිා                   :- ................................................................................ 

IV. තනතුර ස්ථිරද ාන වග               :- ................................................................................ 

V. රනජමනරී ලිපිනා                         :- ……………………………………………...........  

VI. රනජමනරි දුරමථන අිංමා                : - .............................................................................................. 

VII. විශ්රනම ානමන නිාත ත දනා      :- ............................................................................... 

VIII. දැනන වැටුප් යබන වැටුප් ක්රමා හන මනසිම ඒමනබේධ වැටුඳ :- ........................................ 

 

10.  ස්තීර ඳදිංචි ස්ථනනේේ සින ඔබ ේසාවන ස්ථනනාන ඇකය දුර ප්රමනණා :- ……………………... 

11.  තනවමනලිම ඳදිංචි ස්ථනනේේ සින ඔබ ේසාවන ස්ථනනාන ඇකය දුර ප්රමනණා (අදනය ේ  න්   

       ඳමණක්)  :- ………………............................................................................................. 

12.  තමන ජීවත් වන නිවස  

I. තමන සතු නිවසක් ද?           ......................   

II. මයත්රාන සතු නිවසක් ද?          ......................    

III. කුලී නිවසක් ද ?        ......................                              

IV. අවිවනහම දරුේවකු සතු නිවසක් ද ?      ......................  

V. ේදමනපිාන් සතු නිවසක් ද?       ...................... 

VI. එමම නිවේසා ේදමනපිාන් සමඟ තම ඳවුය ඳමණක් ජීවත්ේ   ද  ?   ...................... 

VII. එමම නිවේසා ේදමනපිාන් සමඟ තම ඳවුය හන තවත් ඳවුක ජීවත්ේ  ද ?  ...................... 

(උක්ත  III,IV,V, VI ේහෝ VII සහන පිළිතුර “ඔ ” න්  ඒ බව තහවරු කිරීම සහන අදනය 

ග්රනම නියධනරීේගන් තහවුරුවක් අවශය ේ ) 

13. ඔබ ේසාවා මරන මන්යානයේේ සින 25km දුරක් ඇතුළත ඔබන / මයත්රානන / අවිවනහම 

දරුේවකු සතු නිවනසාක් කයේේද ාන වග?             :- ……………………………………... 

 

      13.1 උක්ත 13 හි පිළිතුර “ඔ ” න්  ඒ ේමොඳමණ දුරකින් ද ාන්න:-……………………...... 

 (උක්ත 13 හි පිළිතුර “  නැත” න්  ඒ බව තහවරු කිරීම සහන දවුරු්  ප්රමනශාක් අවශය ේ ) 

 

14.  ඔබ ේහෝ මයත්රාන ේහෝ ේසාවා මරන ේදඳන්යතේ් න්තුව ේවනුේවන් ේවන් මරන යද නිය 

නිවනස/ රජේේ නිවනස ඉදමර කයේේද ාන වග?     :- ……………………………………... 
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15.  රනජමනරි අවශයතනවා අනුව ේසාවන ස්ථනනා ආසන්නේේම ඳදිංචි වීේ්  අවශය/ අතයනවශය 

බව හන ඊන ේහාතු (ේදඳන්යතේමන්තු ප්රධනනිානේේ නි්යේේශා සහිතව)   

a) අවශය 

b) අතයනවශය: 

(අදනය ස්ථනනේේ √ යකුණ ේාොදන්න) 

 ේදඳන්යතේමන්තු ප්රධනනිානේේ නි්යේේශා (නිය මුද්රනව සහිතව): 

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

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

 

16.  ඔබන/මයත්රානන ේහෝ දරුවන්න ශනරීරිම ආබනධ ඇත්න්  ඒ පිළිබ විස්තර :-  

 සුළු ආබනධිත අ්යධ ආබනධිත පූ්යණ ආබනධිත ආබනධිත 

ේනොේ  

ඔබ(ඉකලු් මරු)     

මයත්රාන     

දරුවන්     
 

(අදනය ස්ථනනේේ √ යකුණ ේාොදන්න) 

17.  දරුවන් පිළිබ ේතොරතුරු   

17.1 වාස අවුරුදු 18 න අඩු පිරිත  දරුවන් ගණන:-…………………………………………....                                                                

a. උඳන් දනාන්       :- 1…………2……………3……………4………….. 

b. වාස අවුරුදු                             :- 1…………2……………3……………4………….. 

17.2 අවිවනහම ගැහැණු දරුවන් ගණන:-…………………………………………………….      

a. උඳන් දනාන්       :- 1…………2……………3……………4………….. 

b. වාස අවුරුදු                             :- 1…………2……………3……………4………….. 

18. ඔබ සිා ඳවුය සමඟ ඳදිංචි විමන බයනේඳොේරොත්තුේවන් සිටින්ේන් ද ? …………………… 

ඉහත ේතොරතුරු සහන් මනහන රජේේ නිවනසාම ඳදිංචිා සහන යබන ේදන ේයස මනරුණිමව 

ඉකයන සිටිත . ඉහත සහන් ේතොරතුරු නිවැරද බවත්, එහි වැරද ේතොරතුරක් ඇතුයත් මර 

ඇත්න් , මන විරුේධව විනානනුකූයව මනයුතු කිරීමන ඉඩ ඇකය බවත්, මන දන්නන බව ේමයින් 

ප්රමනශ මරත . තවද උසස් වී්  ,වැටුප් වැඩිවීම  ානනදී ේහාතුවක් නිසන මන ේවනත් නිවනස 

ේශ්රාණිාමන හිත ම්  යැ ව වින මේේ අළුත් තත්වාන උචිත ේඳොේරොත්තු ේකඛණාන මනේේ නම 

මනරු මරන ේයස ප්රධනන ේකම්  ේගන් ඉකයන සිීමමනත්, මන විසින් ේමම ඉකලු් ඳේත් සහන් 

මරන යද මවර ේහෝ ේතොරතුරක් වුවද ේවනස්මමක් සිදු ව වහනම  එා දැනු්  දීමනත් ේඳොේරොන්දු 

ේවත . 

...............................                                                                ……................................... 

 දනා                                             අාදු් මරුේේ අත්සන 

 c) අදනය ේනොේ  
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                                                                                      ................................................... 

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

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

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

ප්රධනන ේකම් , 

ප්රධනන ේකම්  මන්යානයා, 

දකුණු ඳළනත. 

 

ඉහත දැක්ේවන ඉකලු්  ඳත්රා නි්යේේශ මර ඉදරිඳත් මරන අතර, එහි සහන් නිළධනරිාන පිළිබ 

විස්තර නිවැරද බවත් සහකයම මරත . ේමම නියධනරිාන ස්ථනන මනරුවීමක් යැබ නියධනරිානේේ 

ේසාවන ස්ථනනේේ ේවනසක් සිදු වුවේහොත් ේහෝ ේවනත් අයුරකින් ේවනස් වුවේහොත් අප්රමනදව 

දැන්වීමන සනහන් මර ගත් බවද දන්වත . 
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