
               පු.ලි.දෙ/දෙ/02/3 

උචිත නියමිත කාලය තුළ හැඳුනුම්පතක් ලබාදෙන දනොෙැති බවටත්, ඒ සඳහා ඉල්ලුම්පත්රයක් 

ඉදිරිපත්කර දනොෙැති බවටත් කරන ප්රකායය 

දිස්ත්රික්කය :........................................  ප්රාදේශීය යේදේශමක කේදේශක ්ඨාශය : ................................... 

ඉමලු කපත්රේංකකය :................................... 

 

01 ඉමලු කකරුදේශේේස කපූර්ණේනම:ේ....................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
02.  ලිපිනය: ...................................................................................................................................... 

ේ.................................................................................................................................................... 
03.ේ උපන්ේදිනය:ේ................................................................................................................................ 
 

04.ේ දේශමදේශෙක්ේනියමිෙේකාලේසීමාවේතුළේලියාපදිකචිේේවීේහැඳුනු කපෙක්ේලබාගැනීමේසඳහාේඉමලු කපත්රයක්ේ
දේශය මුදේශන කිරීමටේදේශහේතු 
 උප්පැන්නේසහතිකයේ/ංනුමානේවයස්ේසහතිකය/ේදේශහෝේඋපන්ේදිනයේසනාථේකරනේදේශමඛනේේ

දේශන මැතිවීම 
 වයසේ16ේස කපූර්ණේවුවත්ේදිගුේකලක්ේවිදේශීශේරටකේජීවත්වීම 
 ප්රමාවවීේේලකකාදේශේේපුරවැසිභාවයේලබාගැනීම 

 දේශවනත්දේශහේතුේ.ේ................................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 
05.  පුීගලයන්ේ ලියාපදිකචිේ කිරිදේශ කේ පනදේශත්ේ 8ේ දේශවනිේ වගන්තියේ ප්රකාරවේ උචිෙේ නියමිෙේ කාලේ සීමාවේ තුලේ

ලියාපදිකචිේ වීේ හැඳුනු කපෙක්ේ ලබාගැනීමේ පැහැරේ හැරීමේ පනදේශත්ේ 44ේ (1)ේ ංේ වගන්තියේ ප්රකාරවේ වරවක්ේ
බවත්,ේඑමේවරවේසමථයකටේපත්කිරීමේසඳහාේනියමිෙේගාස්තුේදේශගවීමටේඑකඟේවනේබවත්,ේදේශමයින්ේප්රකාශේ
කරේසිටිමි. 

 

06. ේ මීටේ දේශපරේ ඉමලු කපත්රයක්ේ පුීගලයන්ේ ලියාපදිකචිේ කිරීදේශ කේ දේශවපාර්ෙදේශ කන්තුවේ දේශය මුකරේ හැඳුනු කපෙේ

දේශමදේශෙක්ේලැබීේදේශන මැතිේන ක 
i. ඉමලු කපත්රේංකකය: .............................................................  
ii.  ප්රාදේශීය යේදේශමක කේදේශක ්ඨාශය: .......................................... 
iii.  දිස්ත්රික්කය: ....................................................................... 
iv. ඉමලු කපත්රයේදේශය මුකළේදිනය: ............................................  

 

ඉහෙේමාේවිසින්ේසඳහන්ේකරනේලවේකරුණුේසෙයේහාේනිවැරදිේබවත්ේසහතිකේකරමි. 

ප්රකාශේකරනේස්ථානය: .......................................    දිනය: ...............................
            

        ................................................. 
        ේේේේේේඉල්ලුම්කරුදේ අත්සන 

 
ඉහෙේප්රකාශයේමාේඉදිරිපිටී ේකරනේලවේබවටේසහතිකේකරමි. 

 

දිනය:................................   ....................................................................... 

                ග්රාෙ නිලරා අ අත්සන හා නිල ද්ාව  

 

ඉහෙේේසඳහන්ේවරවේසඳහාේරු.ේේ..............ේගාස්තුවක්ේවරවේසමථයකටේේපත්කිරීමේසඳහාේනිර්දේශීශේකරේංනුමැතියේ

සඳහාේඉදිරිපත්ේකරමි.ේ 

 

දිනය: ...............................                     ේ  ේේේේේේේේේේේේේ ....................................................................... 

      ේේේේප්රාදශීය දල්කම්දේ අත්සන හා නිලද්ාව  
 ඉහෙේනිර්දේශීශයේංනුමෙේකරමි. 

 

දිනය: ...............................  ................................................................................

         ේපුශෙලයන් ලියාපදිිංචි කිරිදම් දකොෙසාරිස් ජනරාල් 
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උචිත නියමිත කාලය තුළ හැඳුනුම්පතක් ලබාදෙන දනොෙැති බවටත්, ඒ සඳහා ඉල්ලුම්පත්රයක් 

ඉදිරිපත්කර දනොෙැති බවටත් කරන ප්රකායය 

 

දිස්ත්රික්කය :........................................  පාසලේ නම  : ............................................................... 

ඉේලුම්පත්ර ංකකය :................................... 

 

01 ඉේලුම්කරුලේ සම්පූර්ණ නම: ........................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 
02.  ලිපිනය: ...................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 
03.  උපන් දිනය: ................................................................................................................................ 
 

04.  ලමලෙක් නියමිෙ කාල සීමාව තුළ ලියාපදිකචි  වී හැඳුනුම්පෙක් ලබාගැනීම සඳහා ඉේලුම්පත්රයක් 
ලයොමුලනොකිරීමට ලහේතු 
 උප්පැන්න සහතිකය /ංනුමාන වයස් සහතිකය/ ලහෝ උපන් දිනය සනාථ කරන ලේඛන  

ලනොමැතිවීම 
 වයස 16 සම්පූර්ණ වුවත් දිගු කලක් විලේශ රටක ජීවත්වීම 
 ප්රමාවවී  ලකකාලේ පුරවැසිභාවය ලබාගැනීම 
 ලවනත්ලහේතු .  

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

....................................................................................................................................... 
05.  පුේගලයන් ලියාපදිකචි කිරිලම් පනලත් 8 ලවනි වගන්තිය ප්රකාරව උචිෙ නියමිෙ කාල සීමාව තුල 

ලියාපදිකචි වී හැඳුනුම්පෙක් ලබාගැනීම පැහැර හැරීම පනලත් 44 (1) ං වගන්තිය ප්රකාරව වරවක් 
බවත්, එම වරව සමථයකට පත්කිරීම සඳහා නියමිෙ ගාස්තු ලගවීමට එකඟ වන බවත්, ලමයින් ප්රකාශ 
කර සිටිමි. 

06.   මීට ලපර ඉේලුම්පත්රයක් පුේගලයන් ලියාපදිකචි කිරීලම් ලවපාර්ෙලම්න්තුව ලයොමුකර හැඳුනුම්පෙ 

ලමලෙක් ලැබී ලනොමැති නම් 
i. ඉේලුම්පත්ර ංකකය: .............................................................  
ii.  ප්රාලේය ය ලේකම් ලකෝඨාශය: .......................................... 
iii.  දිස්ත්රික්කය: ....................................................................... 
iv. ඉේලුම්පත්රය ලයොමුකළ දිනය: ............................................  

 

ඉහෙ මා විසින් සඳහන් කරන ලව කරුණු සෙය හා නිවැරදි බවත් සහතික කරමි. 

 

ප්රකාශ කරන ස්ථානය: .......................................    දිනය: ...............................
            

        ................................................. 
              ඉල්ලුම්කරුදේ අත්සන 

 
 

ඉහෙ  සඳහන් වරව සඳහා රු.  .............. ගාස්තුවක් වරව සමථයකට  පත්කිරීම සඳහා නිර්ලේශ කර ංනුමැතිය 

සඳහා ඉදිරිපත් කරමි.  

 

දිනය: ...............................                                      ....................................................................... 

            විදුහල්පතිදේ  අත්සන හා නිලමුද්රාව  
 

 ඉහෙ නිර්ලේශය ංනුමෙ කරමි. 

 

දිනය: ...............................  ................................................................................

                      පුද්ෙලයන් ලියාපදිිංචි කිරිදම් දකොෙසාරිස් ජනරාල් 



                       ඇමුණුම 01 

                                                                                                                             පු.ලි.දෙ/දම/02/3/ ii 

උචිත නියමිත කාලය තුළ හැඳුනුම්පතක් ලබාදෙන දනොමැති බවටත්, ඒ සඳහා ඉල්ලුම්පත්රයක් 

ඉදිරිපත්කර දනොමැති බවටත් කරන ප්රකායය 

 

දිස්ත්රික්කය :........................................  වතු සමාගමේ   නම  : ................................................... 

ඉල්ලුේපත්ර ංකකය :................................... 

 

01 ඉල්ලුේකරුමේ සේපූර්ණ නම: ........................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 
02.  ලිපිනය: ...................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 
03.  උපන් දිනය: ................................................................................................................................ 
 

04.  මමමෙක් නියමිෙ කාල සීමාව තුළ ලියාපදිකචි  වී හැඳුනුේපෙක් ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුේපත්රයක් 
මයොමුමනොකිරීමට මහේතු 
 උප්පැන්න සහතිකය /ංනුමාන වයස් සහතිකය/ මහෝ උපන් දිනය සනාථ කරන මල්ඛන  

මනොමැතිවීම 
 වයස 16 සේපූර්ණ වුවත් දිගු කලක් විමේශ රටක ජීවත්වීම 

 ප්රමාවවී  ලකකාමේ පුරවැසිභාවය ලබාගැනීම 
 මවනත්මහේතු .  

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

....................................................................................................................................... 
05.  පුේගලයන් ලියාපදිකචි කිරිමේ පනමත් 8 මවනි වගන්තිය ප්රකාරව උචිෙ නියමිෙ කාල සීමාව තුල 

ලියාපදිකචි වී හැඳුනුේපෙක් ලබාගැනීම පැහැර හැරීම පනමත් 44 (1) ං වගන්තිය ප්රකාරව වරවක් 
බවත්, එම වරව සමථයකට පත්කිරීම සඳහා නියමිෙ ගාස්තු මගවීමට එකඟ වන බවත්, මමයින් ප්රකාශ 
කර සිටිමි. 

06.   මීට මපර ඉල්ලුේපත්රයක් පුේගලයන් ලියාපදිකචි කිරීමේ මවපාර්ෙමේන්තුව මයොමුකර හැඳුනුේපෙ 

මමමෙක් ලැබී මනොමැති නේ 
i. ඉල්ලුේපත්ර ංකකය: .............................................................  
ii.  ප්රාමේය ය මල්කේ මකෝඨාශය: .......................................... 
iii.  දිස්ත්රික්කය: ....................................................................... 
iv. ඉල්ලුේපත්රය මයොමුකළ දිනය: ............................................  

 

ඉහෙ මා විසින් සඳහන් කරන ලව කරුණු සෙය හා නිවැරදි බවත් සහතික කරමි. 

 

ප්රකාශ කරන ස්ථානය: .......................................    දිනය: ...............................
            

        ................................................. 
              ඉල්ලුම්කරුදේ අත්සන 

 
 

ඉහෙ  සඳහන් වරව සඳහා රු.  .............. ගාස්තුවක් වරව සමථයකට  පත්කිරීම සඳහා නිර්මේශ කර ංනුමැතිය 

සඳහා ඉදිරිපත් කරමි.  

 

දිනය: ...............................                                      ....................................................................... 

            වතු අධිකාරී  අත්සන හා නිලමුද්රාව  
 

 ඉහෙ නිර්මේශය ංනුමෙ කරමි. 

 

දිනය: ...............................  ................................................................................

                      පුද්ෙලයන් ලියාපදිිංචි කිරිදම් දකොමසාරිස් ජනරාල් 


