
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පරිවෙණාධිපති / විදුහල්පති, 

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

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

 

2023/2024 ෙර්ෂෙල අ.වපො.ස. (සා.වපළ) විභාගය සඳහා වපනීසිටින අවේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් ජාතික 

හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීවම් විව ේෂ ෙැඩපිළිවෙල  

 

පසුගිය ෙර්ෂයන්හි අ.වපො.ස. (සා.වපළ) විභාග අවේක්ෂකයන්වේ ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා දීවම් විව ේෂ 

ෙැඩසටහන් සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔබ දැක්වු සහවයෝගය ඉතා අගය වකොට සලකන අතර, එහිදී දක්නට 

ලැබුණු අඩුපාඩු හා වදෝෂ අෙම කර ගනිමින් වමෙර ද පාසල් සිසුන් සඳහා කල්වේලා ඇතිෙ ජාතික හැඳුනුම්පත් 

නිකුත් කිරීවම් විව ේෂ ෙැඩපිළිවෙල ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

 

02.      1968 අංක 32 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදංචි කිරීවම් පනවත් 3(2) ෙගන්තිය ප්රකාරෙ අ.වපො.ස. 

(සා.වපළ)  සිසුන් ඉවගනුම ලබන සියලුම රජවේ පාසල් ෙල හා රජවේ අනුමත වපෞද්ගලික පාසල් ෙල 

විදුහල්පතිෙරුන් හා පිරිවෙන් ෙල පරිවෙණාධිපතිෙරුන් “සහතික කිරිවම් නිලධාරීන්” වලස පත්කර ඇති 

බැවින්, ජාතික හැදුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමට අදාල කාර්යයන් නිසි පරිද ඉටු කිරීම ඔබ වෙත පැෙවරන 

ෙගකීමකි. සහතික කිරීවම් නිලධාරීන් වලස තමන්ට පැෙරී ඇති ෙගකීම නිසි වලස ඉටු කරමින්, පාසල් 

සිසුන්ට අපහසුෙකින් වතොරෙ ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීමට අෙස්ථාෙ සලසා දීම රාජකාරිමය බැඳීමක් ඉටු 

කිරීමක් පමණක් වනොෙ රවේ අනාගතය භාර ගැනීමට සිටින දරු පරපුර වෙනුවෙන් තම යුතුකම් ඉටු කිරීමක් ද 

ෙන බෙ සිහිපත් කිරීමට කැමැත්වතමි. 

  

03.       2016 අංක 08 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදංචි කිරීවම් (සංව ෝධන) පනවත් 5(2) ෙගන්තිය ප්රකාරෙ        

ශ්රී ලංකාවේ පුරෙැසියකු ෙන හා වයස අවුරුදු පහළළොවට එළඹ ඇති ළහෝ එළළඹන සෑම තැනැත්වතක්ම 

ලියාපදංචියට යටත් වේ.  ඒ අනුෙ 2024 ෙර්ෂවේ අ.වපො.ස. (සා.වපළ) විභාගයට වපනී සිටීමට නියමිත සියලුම 

සිසුන්ට ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්ර ඉදරිපත් කිරීමට අෙස්ථාෙ ලැී  ඇති බැවින් ඔබ 

පාසවල්/පිරිවෙවන් ඉවගනුම ලබන 2024 වර්ෂළේ දී අ.ළපො.ස. (සා.ළපළ) විභාගය සඳහා ළපනී සිටීමට 

නියමිත 2008.02.01 දින සිට 2009.01.31 දින අතර කාලය තුල උපන් සියලුම සිසුන්ළේ නිසි පරිදි සම්පූර්ණ 

කරන ලද ඉල්ලුම්පත් 2023.03.31 දිනට ළපර පහත  දැක්ළවන පරිදි පුද්ගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීළම් 

ළදපාර්තළම්න්තුළේ පළාත් කාර්යාල ළවත ළහෝ ප්රධාාන කාර්යාලය ළවත ළයොු  කළ ුතතුය. එවසේම 2023 

ෙර්ෂවේ අ.වපො.ස. (සා.වපළ) විභාගයට වපනී සිටීමට නියමිත 2007.02.01 සිට 2008.01.31 දින දක්වා 

කාලය තුල උපන් ළමළතක් ජාතික හැඳුනුම්පත සඳහා ඉල්ලුම් කර ළනොමැති සිසුන්වේ ඉල්ලුම්පත්  ද 

කඩිනමින් වයොමුකරන වලස කාරුණිකෙ දන්ෙමි. 
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පාසල 
පිහිටි 
පළාත 

උතුරු පළාත නැවගනහිර පළාත ෙයඹ පළාත දකුණු පළාත 

උතුරු, 
නැවගනහිර, ෙයඹ 
හා දකුණු පළාත් 
හැර අවනකුත් 
සියලුම පළාත් 

ඉල්ලුම්පත් 
වයොමු කළ 
යුතු 
ලිපිනය 

සහකාර 
වකොමසාරිස්, 
පුද්ගලයන් 
ලියාපදංචි කිරීවම් 
වදපාර්තවම්න්තු 
උතුරු පළාත් 
කාර්යාලය, 
දස්ත්රික් වල්කම් 
කාර්යාලය, 
ෙේනියාෙ. 

 

සහකාර 
වකොමසාරිස්, 
පුද්ගලයන් 
ලියාපදංචි කිරීවම් 
වදපාර්තවම්න්තු 
නැවගනහිර පළාත් 
කාර්යාලය, 
මඩකලපුෙ. 

සහකාර 
වකොමසාරිස්, 
පුද්ගලයන් 
ලියාපදංචි කිරීවම් 
වදපාර්තවම්න්තු 
ෙයඹ පළාත් 
කාර්යාලය,  
3 ෙන මහල, නෙ 
වෙළඳ සංකීර්ණය, 
කුරුණෑගල. 

සහකාර 
වකොමසාරිස්, 
පුද්ගලයන් 
ලියාපදංචි කිරීවම් 
වදපාර්තවම්න්තු 
දකුණු  පළාත් 
කාර්යාලය, 
කඩෙත්සතර 
ප්රාවද්ය ය වල්කම් 
කාර්යාලය, 
ගාල්ල. 
 

වකොමසාරිස් 
ජනරාල්, 
පුද්ගලයන් 
ලියාපදංචි කිරීවම් 
වදපාර්තවම්න්තුෙ, 
10 ෙන මහල, 
සුහුරුපාය,  
ශ්රී සුතිතිපුර පාර, 
බත්තරමුල්ල. 

     

 
 

04.     පාසල් සිසුන්ට ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා දීවම් ෙැඩපිළිවෙල සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් 

ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කරන වලස ද කාරුණිකෙ දන්ෙමි. 
 

I. ලියාපදංචි වීම සඳහා පු.ලි.වද.වි 1,7,8 ඉල්ලුම්පතින් පමණක් ඉල්ලීම් කළ යුතු අතර                  

අෙ ය ඉල්ලුම්පත්  පාසල/පිරිවෙන අයත් ප්රාවද්ය ය වල්කම් කාර්යාලවයන්, පුද්ගලයන් ලියාපදංචි 

කිරීවම් වදපාර්තවම්න්තුවේ ප්රධාන කාර්යාලය වහෝ පළාත් කාර්යාල මගින් ලබාගත හැකිය. ඊට 

අමතරෙ www.drp.gov.lk  යන වදපාර්තවම්න්තු නිල වෙබ් අඩවිවයන් ද ඉල්ලුම්පත්  බාගත කර  ගත 

හැකිය.  

 
 

II. සෑම ඉල්ලුම්පතක්ම ක්ෂණික ප්රතිාාර වක්තයක් (QR Code) අලො ෙලංගු කළ යුතුය.  වමම ක්ෂණික 

ප්රතිාාර වක්ත පාසල/පිරිවෙන පිහිටි ප්රවද් වේ ප්රාවද්ය ය වල්කම් කාර්යාලවේ ස්ථාපිත වකොට ඇති 

පුද්ගලයන් ලියාපදංචි කිරීවම් වදපාර්තවම්න්තු ඒකකවයන් ලබාගත යුතුය.  එහිදී, ඔබ  වෙත 

ලබාවදන QR වක්ත පත්රයක, QR ළක්ත ුතගල 50 ක් අඩංගු ෙන අතර, වමම එක් QR යුගලයක් එක් 

ඉල්ලුම්පතක් සඳහා භාවිතා කළ යුතුය. වමහිදී, QR වක්ත යුගලයකින් එක් වක්තයක් ඉල්ලුම්පවත් 

අදාල ස්ථානවේ ඇලවිය යුතු අතර,  අවනක් QR වක්තය ඉල්ලුම්කරුට ලබාවදන වකොටවසහි 

(ඉල්ලුම්පවත් තුන්ෙන වකොටවසහි) අලො ඉල්ලුම්කරුට භාරදය යුතුය.  ඉල්ලුම්පත පිළිබඳව ඉදිරි 

විමසීම් කිරීම සඳහා එය අතයාවය ළේ. (ක්ෂණික ප්රතිාාර වක්ත භාවිතය හා ගබඩා කිරීම 

සම්බන්ධවයන් ඔබ වෙත නිකුත් කර ඇති මවේ අංක DRP/OP/01/New.App./ 43 හා 2016.02.23 

දරණ ලිපිවයහි උපවදස් අනුෙ කටයුතු කළ යුතු වේ) 
 

 

 

III. සෑම ඉල්ලුම්පතකම පළමු පිටුවේ ඉහල ෙම් වකලෙවරහි පාසළල් නම හා දුරකථන අිංකය    

පැහැදලිෙ සටහන් කළ යුතු ය. (ඉල්ලුම්පවතහි පෙතින අඩුපාඩු ක්ෂණිකෙ දැනුම් දීමට වමය ඉතා 

ෙැදගත් වේ.) 
 

 

IV. ඉල්ලුම්පවත් පළමු පිටුවේ “දස්ත්රික්කය”, “ප්රාවද්ය ය වල්කම් වකොේඨාසය”, “ග්රාම නිලධාරී අංකය හා 

වකොේඨාසය” වලස සඳහන් කළ යුත්වත් ඉල්ලුම්කරුළේ ස්ථිර පදිිංචි ලිපිනය අයත් වන දිස්ත්රික්කය  

ප්රාළද්ශීය ළල්කම් ළකොට්ඨාසය  සහ ග්රාම නිලධාාරී අිංකය හා ළකොට්ඨාසයයි. කිසිවිවටකත් පාසල 

පිහිටා ඇති    ප්රවද් යට අදාල විස්තර ඒ යටවත් සඳහන් වනොකළ යුතු ය.  
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V. ඉල්ලුම්පත පැහැදලි අකුරින් සම්පුර්ණ කළ යුතු ය 

නම -  

ඉල්ලුම්කරු විසින් උේපැන්න සහතිකවේ 2 ෙන තීරුවෙහි සඳහන්ෙ ඇති නම සම්පූර්ණවයන්ම 

භාවිතා කළ යුතු අතර, ඊට අමතරෙ වපළපත් නාමය වහෝ පියාවේ නවම් අගට වයවදන ොසගම 

ඉල්ලුම්කරුවේ අභිමතය පරිද භාවිතා කිරීම සිදුකළ හැකිය.  

 

 උදා:-  

 උේපැන්න සහතිකවේ වදෙන තීරුවේ සඳහන් නම :   කසුන් සමීර 

 පියාවේ නම      :   සිරිපාලවේ සරත් කුමාර වපවර්රා 

 ලබාදය හැකි නම්    :   කසුන් සමීර 

:   සිරිපාලවේ කසුන් සමීර 

:   සිරිපාලවේ කසුන් සමීර වපවර්රා 

:   කසුන් සමීර වපවර්රා 

 

නම සටහන් කිරීවම්දී ඉල්ලුම්කරුවේ මේ භාෂාවෙන් (සිංහල වහෝ වදමළ) ඉල්ලුම්පවත් පළමු      

පිටුවේ අංක 1 හි සහ ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් අංක 2 හි සටහන් කළ යුතුය. වමහි දී ඉල්ලුම්කරු ඉංග්රීසි 

භාෂාවෙන් නම ලිවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන අක්ෂර විනයාසය අනුෙ ඉල්ලුම්පත සම්පූර්ණ 

කිරීමට උපවදස් ලබාදය යුතුය. ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් නම සටහන් වනොකරන ඉල්ලුම්කරුෙන් සඳහා 

ලබාදී ඇති නම ඉංග්රීසි භාෂාෙට පරිෙර්තනය වීවම් දී සිදුෙන අක්ෂර  විනයාස වදෝෂ හැඳුනුම්පත් නිකුත් 

කිරීවමන් පසුෙ වෙනස් කළ වනොහැක. එබැවින්  ඉිංග්රීසි භාෂාළවන් නම සඳහන් කිරීම අනිවාර්යය 

ළේ.   

 

 

ලිපිනය - 

පාසල / පිරිවෙන සතුෙ ඇති වතොරතුරු මගින් තහවුරු වී ඇති ලිපිනය භාවිතා කළ යුතු අතර, එවසේ 

වනොෙන අෙස්ථා ෙලදී ග්රාම නිලධාරී විසින් නිකුත් කරන පදංචි සහතිකය මගින් වහෝ වම් සමඟ ඇති 

ආකෘතිය(ඇමුණුම I) මගින් ලිපිනය තහවුරු කර ගත හැකිය. 

ඉල්ලුම්කරුවේ ලිපිනය සටහන් කිරීවම්දී ඉල්ලුම්කරුවේ මේ භාෂාෙ (සිංහල වහෝ වදමළ) සහ ඉංග්රීසි 

භාෂාෙ යන භාෂා ද්විත්ෙවයන් ම සඳහන් කළ යුතු ය. ජාතික හැඳුනුම්පවත් විස්තර ත්රත්රභාෂාවෙන් 

මුද්රණය කරන බැවින් වතොරතුරු නිෙැරදෙ ඇතුළත් කිරීම සඳහා වමය අතයෙ ය ෙන බෙ සැලකිය 

යුතු ය. තෙද කිසි විටකත් ඉල්ලුම්කරුවේ ලිපිනය වලස පාසවල් ලිපිනය සඳහන් වනොකළ යුතු ය. 

 

VI. ඉල්ලුම්පවත් තුන්ෙන පිටුවේ අංක 11- “විමසීම් සඳහා අෙ ය වතොරතුරු” යටවත් ඉල්ලුම්කරුවේ 

වහෝ ඉල්ලුම්කරුවේ වදමාපියන්වේ/භාරකරුවේ  දුරකථන අංකය පැහැදලිෙ සටහන් කළ යුතුය. 

(ඉල්ලුම්කරුවගන් විමසීම් කළ යුතු අෙස්ථා ෙලදී ඉල්ලුම්කරු ක්ෂණිකෙ සම්බන්ධ කර ගැනීමට 

වමය ඉතා ෙැදගත් වේ.) 
 

 

VII. ඉල්ලුම්පත සමඟ ඉල්ලුම්කරුවේ උේපැන්න සහතිකවේ අතිවර්ක දස්ත්රික් වරස්ස්ාර්  විසින්    

සහතික කළ පැහැදලි මුල් පිටපතක් අමුණා එවිය යුතුය.  එම මුල් පිටපත් ආපසු ඉල්ලුම්කරු වෙත 

එෙනු වනොලැවබ්. තෙද උපත ලියාපදංචි කිරීම සඳහා දැනුම් වදන ලද මුල් අෙස්ථාවේ අදාල     

ත්රෙදය වරස්ස්ාර්ෙරයා වහෝ ග්රාමීය වරස්ස්ාර්ෙරයා විසින් “වනොමිවල් නිකුත් කරන ලද       

පිටපත”  වහෝ උපුටා ගන්නා ලද සටහන සහ වරස්ස්ාර් වජනරාල් වදපාර්තුවම්න්තුවේ දත්ත 

පද්ධතියට ඇතුලත් කර ඇති උේපැන්න සහතිකවේ වතොරතුරු පරස්පර ෙන අෙසථ්ා නිරීක්ෂණය වී 

ඇති බැවින්, මෑතකදී ලබාගන්නා ලද උේපැන්න සහතිකවේ මුල් පිටපතක් ඉදරිපත් කළ යුතුය. 
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VIII. ඉල්ලුම්කරු විවද් යක දී උපත ලබා ඇත්නම් එම උපත පුරෙැසිභාෙය පිළිබඳ පනවත් 5(2) ෙගන්තිය 

ප්රකාරෙ ලියාපදංචි කර  ආගමන හා විගමන වදපාර්තවම්න්තුෙ මගින් නිකුත් කරන පුරෙැසි 

සහතිකවේ ඡායා පිටපතක්, මුල් පිටපත සමග සසඳා බලා විදුහල්පති/පරිවෙණාධිපති විසින් සහතික 

කර ඉදරිපත් කළ යුතු ය. (කිසි විවටකත් වමම සහතිකවේ මුල් පිටපත ඉල්ලුම්පත සමග අමුණා එවීම 

වනොකළ යුතුය) 
 

IX. ජාතික හැඳුනුම්පතට වයොදා ගනු ලබන ඡායාරූපය සදහා අදාල ඡායාරූප  ාලාෙ මගින් ලබාවදන 

ඉල්ලුම්කරුවේ ඡායාරූපය සහිත කුවිතාන්සිවයහි ඡායාරූප  ාලා හිමිකරු අත්සන් කර තිබිය යුතු 

අතර, ඉල්ලුම්කරු විදුහල්පති/පරිවෙණාධිපති ඉදරිවේදී අත්සන් කිරීවමන් අනතුරුෙ 

විදුහල්පති/පරිවෙණාධිපති විසින් තම අත්සන තබා නිල මුද්රාෙ තැබිය යුතුය.  එළසේම  

ඉල්ලුම්කරුළවකු යම් ආබාධිත තත්ත්වයකින් පසුවන්ළන්  නම් ඒ පිළිබඳව 

විදුහල්පති/පරිළවණාධිපති විසින් ඡායාරූප සහිත කුවිතාන්සිළයහි ඉල්ලුම්කරුළේ ආබාධිත තත්ත්වය 

පිලිබඳව සටහන් කර එය සහතික කර ඉදිරිපත් කළ ුතතුය.  
 

X. ඉල්ලුම්පත්රය ඉල්ලුම්කරු විසින් අත්සන් කර තිබිය යුතු ය. ඉල්ලුම්කරුවේ අත්සන අදාල ශිෂයයා 

විසින්ම තැබිය යුතු අතර, එය ජාතික හැඳුනුම්පවතහි මුද්රණය කරන බැවින්, ඉල්ලුම්පවතහි 4 ෙන 

පිටුවේ ඒ සඳහා වෙන් කර ඇති වකොටුවේ සීමා ඉරි ෙල ස්පර්  වනොෙන පරිද හා පහළ සීමා ඉරට 

සමාන්තර ෙන වලස තද කළු පැහැ වර්ණ සහිත පෑනක් භාවිතා වකොට අත්සන තැබිය යුතුය. පසුගිය 

ෙර්ෂ ෙල ඉදරිපත් වු වබොවහෝ පාසල් ඉල්ලුම්කරුෙන් ඉල්ලුම්පත්රවේ එක් භාෂාෙකින් ද ඡායාරූප 

කුවිතාන්සිවේ වෙනත් භාෂාෙකින් ද අත්සන් තබා ඇති බෙ නිරීක්ෂණය වු බැවින් ඉල්ලුම්කරුවේ 

අත්සන සෑම ස්ථානයකම එකම ආකාරයකින් තැී මට ෙගබලා ගත යුතුය. 
 

XI. සහතික කිරීවම් නිලධාරියා වලස විදුහල්පති/පරිවෙණාධිපති විසින් ඉල්ලුම්පවත් 4 ෙන පිටුවේ 

නියමිත ස්ථානවයහි තම නම ලියා, අත්සන් කර නිල මුද්රාෙ පැහැදලිෙ තැබිය යුතු ය. නිල ු ද්රාව 

කියවිය ළනොහැකි ළසේ  ළබොඳ වීළමන් අපැහැදිලි වන ළසේ ළහෝ නියමිත පරිදි තීන්ත ළනොළයදීම      

නිසා ළා පැහැති  වර්ණළයන් ුතතු වන ළසේ තැබීළමන් ඉල්ලුම්පත ප්රතික්ළෂේප විය හැකි බැවින් ඒ       

පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය ුතතු ය.   
 

XII. ජාතික හැඳුනුම්පත ලබාගැනීම සඳහා මුල්ෙරට ඉල්ලුම්පත් ඉදරිපත් කරන ඉල්ලුම්කරුෙන් සඳහා 

අදාළ ඉල්ලුම්පත් ගාස්තුව රු.200/- කි. එම ගාස්තු වගවීවම් දී මවේ අංක DRP/OP/01/Charges -

Amm/33(volume II)  හා 2022.10.18 දරණ ලිපිවයහි උපවදස් අනුෙ කටයුතු කළ යුතු  වේ. 
 

XIII. උචිත නියමිත කාලය (වයස අවුරුදු 15 සිට අවුරුදු 16 දක්වා) තුල ජාතික හැදුනුම්පත ලබා ගැනීම 

සඳහා ඉල්ලුම්පත් ළයොු  ළනොකිරීළම්  වරද සමථයට පත්කර ගැනීම සඳහා රු.2500 ක දඩ ු දලක් 

ළගවිය ුතතු ළේ. ඒ සදහා සම්පූර්ණ කරන ලද පු.ලි.ළද/ළම/02/03/ii ආකෘතිය සහ රු. 2500.00 ක ු දලක් 

දිවයිළන් ඕනෑම ප්රාළද්ශීය ළල්කම් කාර්යාලයකට අදාල ඉල්ලුම්කරුළේ නමින් ු දල් ළගවා ලබා ගත් 

කුවිතාන්සිය ඉල්ලුම්පත සමග අු ණා එවිය ුතතුය. 

 

 නියමිත වයස් සීමාව තුලදී (වයස අවුරුදු 15 සිට අවුරුදු 16 දක්වා) ජාතික හැඳුනුම්පත 

සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම  මගින් ඉහත දඩ ු දල් ළගවීම වළක්වා ගත හැකිය.       

 

 යම්  ඉල්ලුම්කරුළවකුළේ වයස අවුරුදු 16 සම්පූර්ණ වන දිනට ළපර විදුහල්පති විසින් 

හැඳුනුම්පත් ඉල්ලුම්පත සහතික කර ඇත්නම්  එය උචිත නියමිත කාලය තුල ඉදිරිපත් 

කර ඇති ඉල්ලුම්පතක් ළලස සලකනු ලබන අතර ඒ සඳහා දඩ ු දල් අයකිරීමක් සිදු 

ළනොළකළර්. 
 

 

 

XIV. මුදල් වගවීම හා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රාවද්ය ය වල්කම් කාර්යාලය වෙත ඉල්ලුම්පත් භාර දීවම්දී, 

පුලිළද/ළම/ප්රා/14 ආකෘති පත්රය පිටපත් 03 කින් සම්පූර්ණ කර, ප්රාවද්ය ය වල්කම් කාර්යාලවේ 

හැඳුනුම්පත් අං ය වෙත එක් පිටපතක් ලබා දීමටත්, වදෙන පිටපත ඉල්ලුම්පත් සමඟ 

වදපාර්තවම්න්තුෙ වෙත එවීමටත් කටයුතු කළ යුතු අතර, වතෙන පිටපත විමසීම් හා පරීක්ෂා කිරීම් 

සඳහා ඔබ භාරවේ තබා ගත යුතු වේ. 
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XV. ජාතික හැඳුනුම්පත ලියාපදංචි තැපෑවලන් තැපැල් කිරීවම්දී පරිගණකය මගින්  ලිපි කෙරය මත නම 

හා ලිපිනය මුද්රණය කරන බැවින් ඒ සදහා සෑම ඉල්ලුම්කරු වෙකුම ඉල්ලුම්පත සමග රු. 110.00 ක් 

ෙටිනා මුද්දර ඇලවූ ලිපිනය ළනොලියූ අඟල් 9’ X 4’ ප්රමාණළේ ලිුතම්  කවරයක් ඉදරිපත් කළ යුතු ය. 

එහි දී පහත සදහන් කරුණු පිළිබඳෙ සැලකිලිමත් විය යුතුය.            

 ලියාපදංචි තැපෑල සඳහා ෙන මුද්දර ගාස්තුෙට අදාල මුද්දර තැපැල් වදපාර්තවම්න්තුෙ මගින් 

නියම කරන අගය අනුෙ විය යුතුය. (වම් ෙන විට ලියාපදංචි තැපැල් ගාස්තුෙ රු.110.00 කි )  

 අදාළ මුද්දර, ලියුම් කෙරවේ ඉහළ දකුණු වකළෙවරහි ලිපිනය මුද්රණයට ඉඩ තිවබන පරිද 

ඇලවිය යුතුය. 

 සියලුම ලියුම් කෙර 9’ x 4’ ප්රමාණවේ මැනිලා කඩදාසිවයන් සකස ්කළ කෙර පමණක් විය 

යුතු අතර විවිධ ෙර්ණයන්වගන් යුත් ලියුම් කෙර භාර වනොගැවන්. 

 පාසල / පිරිවෙන මගින් එෙන ඉල්ලුම්පත් ප්රමාණයට සමානවු මුද්දර ඇලවු ලියුම් කෙර 

ප්රමාණය ඉල්ලුම්පත් එෙන කෙරය තුළම වෙනම කෙරයක බහා එවිය යුතුය.(ඉල්ලුම්පතට 

ලියුම් කෙරය අමුණා වනොතිබිය යුතුය)  

 ලියුම් කෙරය මත ඉල්ලුම්කරුවේ ලිපිනය,පාසවල් / පිරිවෙවන් මුද්රාෙ ළනොතැබිය යුතුය.  

                                       

XVI. පාසල් / පිරිවෙන් සිසුන්වේ ඉල්ලුම්පත්  පිළිබඳෙ යම් ගැටළුෙක් වේ නම් ඒ පිළිබඳෙ දුරකථන අංක 

0115226112 ඔස්වසේ නිවයෝජය වකොමසාරිස ් (වමවහයුම්) වහෝ 0112862985 ඔස්වසේ පාසල් 

ඉල්ලුම්පත් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී අමතන වලස කාරුණිකෙ දන්ෙමි. 

 

06. ඉහත කරුණු වකවරහි දැඩි අෙධානය වයොමු කරමින් ඔබ පාසවල්/පිරිවෙවන් ඉවගනුම ලබන 

වමවතක් ජාතික හැඳුනුම්පත සඳහා ඉල්ලුම්  කර වනොමැති, සියලුම සිසුන්වේ නිසි පරිද සම්පූර්ණ කරන ලද 

ඉල්ලුම්පත් 2023.03.31 දනට වපර ඉහත අිංක 03 ළේදළේ දක්වා ඇති පරිදි පුද්ගලයන් ලියාපදංචි කිරීවම් 

වදපාර්තවම්න්තු පළාත් කාර්යාල වෙත වහෝ ප්රධාන කාර්යාලය වෙත වයොමු කිරීමට කටයුතු කරන වලස 

කාරුණිකෙ දන්ෙමි. එවසේ ඉල්ලුම්පත් වයොමු කිරීම තුළින් නියමිත පරිද පාසල් / පිරිවෙන් සිසුන් සඳහා ජාතික 

හැඳුනුම්පත් ලබා දීමට හැකි ෙන බෙ සිහිපත් කරනු කැමැත්වතමි. 

 

07. වමම කාර්ය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔබ ලබාවදන සහවයෝගය වබවහවින් අගය කරමි. 

 

 
පී.වී. ගුණතිලක 

පුද්ගලයන් ලියාපදංචි කිරීවම් වකොමසාරිස් ජනරාල්  
 

පිටපත්: 

01. වල්කම්, මහජන ආරක්ෂක අමාතයාං ය                                                -කරු. දැ.ගැ.පි. 

02. වල්කම්, අධයාපන අමාතයාං ය -කරු. දැ.ගැ.පි. 

03. වල්කම්, පළාත් අධයාපන අමාතයාං ය -කරු. දැ.ගැ.පි. 

04. සියලුම දස්ත්රික් වල්කම්ෙරු -කරු. දැ.ගැ.පි. 

05. විභාග වකොමසාරිස් ජනරාල්, විභාග වදපාර්තවම්න්තුෙ -කරු. දැ.ගැ.පි. 

06. සියලුම ප්රාවද්ය ය වල්කම්ෙරු -කරු.දැ.ගැ.පි.සහ අ.ක.ස. 

07. සියලුම පළාත් අධයාපන අධයක්ෂෙරු -කරු.දැ.ගැ.පි. සහ අ.ක.ස. 

08. සියලුම කළාප අධයාපන අධයක්ෂෙරු -කරු.දැ.ගැ.පි. සහ අ.ක.ස. 

09. සියලුම වකොේඨා  අධයාපන අධයක්ෂෙරු -කරු.දැ.ගැ.පි. සහ අ.ක.ස. 

10. පු.ලි.වද. පළාත් සහකාර වකොමසාරිස් ෙරු -කරු. දැ.ගැ.පි.  

11. සියලුම මාණ්ඩලික නිලධාරීන් -කරු.දැ.ගැ.පි. සහ අ.ක.ස. 

12. පු.ලි.වද. ප්රාවද්ය ය ඒකකයන්ට අනුයුක්ත සංෙර්ධන නිලධාරින් -කරු.දැ.ගැ.පි. සහ අ.ක.ස. 



6 
 

                                                                                                                                පු.ලි.ළද/ළම/02/3/ ii 

උචිත නියමිත කාලය තුළ ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබාළගන ළනොමැති බවටත්  ඒ සඳහා ඉල්ලුම්පත්රයක් 

ඉදිරිපත්කර ළනොමැති බවටත් කරන ප්රකාය 

 

දස්ත්රික්කය :........................................  පාසවල් නම  : ............................................................... 

ඉල්ලුම්පත්ර අංකය :................................... 

 

01 ඉල්ලුම්කරුවේ සම්පූර්ණ නම: ........................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 

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

03.  උපන් දනය: ................................................................................................................................ 
 

04.  වමවතක් නියමිත කාල සීමාෙ තුළ ලියාපදංචි  වී ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්රයක් 
වයොමු වනොකිරීමට වහේතු 

 උේපැන්න සහතිකය /අනුමාන ෙයස් සහතිකය/ වහෝ උපන් දනය සනාථ කරන වල්ඛන  
වනොමැතිවීම 

 ෙයස 16 සම්පූර්ණ වුෙත් දගු කලක් විවද්  රටක ජීෙත්වීම 
 ප්රමාදවී  ලංකාවේ පුරෙැසිභාෙය ලබාගැනීම 
 වෙනත් වහේතු  

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

05.  පුද්ගලයන් ලියාපදංචි කිරිවම් පනවත් 8 වෙනි ෙගන්තිය ප්රකාරෙ උචිත නියමිත කාල සීමාෙ තුල 

ලියාපදංචි වී ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබාගැනීම පැහැර හැරීම පනවත් 44 (1) අ ෙගන්තිය ප්රකාරෙ ෙරදක් 
බෙත්, එම ෙරද සමථයකට පත්කිරීම සඳහා නියමිත ගාස්තු වගවීමට එකඟ ෙන බෙත්, වමයින් ප්රකා  කර 
සිටිමි. 

06.   මීට වපර ඉල්ලුම්පත්රයක් පුද්ගලයන් ලියාපදංචි කිරීවම් වදපාර්තවම්න්තුෙ වයොමුකර ජාතික හැඳුනුම්පත 

වමවතක් ලැී  වනොමැති නම් 
i. ඉල්ලුම්පත්ර අංකය: .............................................................  
ii.  ප්රාවද්ශිය වල්කම් වකොේඨා ය: .......................................... 
iii.  දස්ත්රික්කය: ....................................................................... 
iv. ඉල්ලුම්පත්රය වයොමුකළ දනය: ............................................  

  

ඉහත මා විසින් සඳහන් කරන ලද කරුණු සතය හා නිෙැරද බෙත් සහතික කරමි. 

 
ප්රකා  කරන ස්ථානය: .......................................    දනය: ............................... 

             
                                             .................................................  
                       ඉල්ලුම්කරුළේ අත්සන 

 
 

ඉහත  සඳහන් ෙරද සඳහා රු.  ............... ගාස්තුෙක් ෙරද සමථයකට පත්කිරීම සඳහා නිර්වද්  කර අනුමැතිය 

සඳහා ඉදරිපත් කරමි.  

 

දනය: ...............................                                       ....................................................................... 

            විදුහල්පතිළේ  අත්සන හා නිල ු ද්රාව  
 

 ඉහත නිර්වද් ය අනුමත කරමි. 

 

දනය: ...............................      ................................................................................ 

                                       පුද්ගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීළම් ළකොමසාරිස් ජනරාල් 
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පාසල් ඉල්ලුම්කරුවන් සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරිමට අදාලව පදිිංචිය තහවුරු කිරීම 

 

1. දස්ත්රික්කය :-............................... 2. ප්රාවද්ය ය වල්කම් වකොේඨාසය :-...................................... 

3. ග්රාම නිලධාරී වකොේඨාසය හා අංකය :- .................................................................................... 

4. ඉල්ලුම්පවත් සඳහන් සම්පූර්ණ නම   :-..................................................................................... 

5. උපන්දනය :-........................................ 

6. ලිපිනය:- ............................................................................................................................... 

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

7. පාසවල් නම :- ....................................................................................................................... 

වෙනත් කරුණු ................................................................................................................................. 

ඉහත සඳහන් වතොරතුරු නිෙැරද බෙත් වමම ඉල්ලුම්කරු ඉහත සඳහන් ලිපිනවේ පදංචිකරුවෙකු  බෙත් 

සහතික කරමි. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

ග්රාම නිලධාරී අත්සන සහ දනය                             ග්රාම නිලධාරී නම සහ නිල මුද්රාෙ  

                                                                                

                                          

පාසල් ඉල්ලුම්කරුවන් සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරිමට අදාලව පදිිංචිය තහවුරු කිරීම 

 

1. දස්ත්රික්කය :-........................             2. ප්රාවද්ය ය වල්කම් වකොේඨාසය :-............................... 

3. ග්රාම නිලධාරී වකොේඨාසය හා අංකය :- ................................................................................... 

4. ඉල්ලුම්පවත් සඳහන් සම්පූර්ණ නම   :-...................................................................................... 

5. උපන්දනය :-........................................ 

6. ලිපිනය:- ................................................................................................................................ 

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

7. පාසවල් නම :- ....................................................................................................................... 

වෙනත් කරුණු ................................................................................................................................... 

ඉහත සඳහන් වතොරතුරු නිෙැරද බෙත් වමම ඉල්ලුම්කරු ඉහත සඳහන් ලිපිනවේ පදංචිකරුවෙකු  බෙත් 

සහතික කරමි. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

    ඇු ණුම්   I 
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ග්රාම නිලධාරී අත්සන සහ දනය                              ග්රාම නිලධාරී නම සහ නිල මුද්රාෙ 

(පාසල්/පිරිවෙන් විසින් පිටපත් තුනකින් සම්පූර්ණ කල යුතුය) 

පුලිළද/ළම/ප්රා/14 

ආකෘති අිංක 14 

          

                                          පාසල්/ පිරිළවන්  ඉල්ලුම්පත් භාරදීළම් ළල්ඛනය 

දස්ත්රික්කය    :- ....................................................................................................... 

ප්රාවද්ය ය වල්කම් කාර්යාලය :- ........................................................................................................ 

පාසවල්/ පිරිවෙවන් නම  :-  ........................................................................................................ 

දනය    :- ........................................................................................................ 

 

අනු 

අිංකය 

QR ස්ටිකර් 

අිංකය 
ඉල්ලුම්කරුළේ නම උපන් දිනය 

අයකරන ලද ගාස්තු 

ඉල්ලුම්පත් 

ගාස්තුව 

 කුවිතාන්සි 

අිංකය 

දඩ ු දල කුවිතාන්සි 

අිංකය 

         

         

         

 

මුළු ඉල්ලුම්පත් ප්රමාණය :…………………                                  මුද්දර ඇලවූ ලිපි කෙර ප්රමාණය :……. 

ඉහත ළතොරතුරු නිවැරදි බව සහතික කරමි.                

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

විදුහල්පති /නි.විදුහල්පති /පරිවෙණාධිපති        දනය:     ................................. 

අත්සන හා නිල මුද්රාෙ   

 

පරීක්ෂා කළල්:-  

…………………………..      

සංෙර්ධන නිලධාරී නම හා අත්සන            දනය:   ..................................              

     

     

පරීක්ෂා කිරීළමන් පසු නැවත භාරගතිමි. 

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

භාරගත් නිලධාරියාවේ නම හා අත්සන          දනය:    ………………………. 

    

 


