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ඡායාරඳාාලක් ලියාඳදිංචි කිරීමේ අයදුේඳත්රය 
පුද්ගයන් ලියාඳදිංචි කිරීමේ මෙඳාර්තමේන්තුල 

 

අයදුේකරුමේ මතොරතුරු 

01. අයදුේකරුමේ ජීල ෙත්ත මතොරතුරු 

වම්පූර්ණ නම  

මුකුරු වමග නම  

ව්ත්රී / පුරුභාලය පුරු ව්ත්රි වලනත් 

ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය 
 

02.අයදුේකරු වේබන්ධ කර ගත ශැකි මතොරතුරු 

හිමිකරුවේ වඳෞද්ගලික ලිපිනය  

 

 

 

ඊවම්ල් ලිපිනය  

ව්ථාලර දුරකථන අංක   

ජංගම දුරකථන අංක   
03.අයදුේකරුමේ ඡායාරඳශීල්ඳයට අො ලෘත්තීය සුදුසුකේ  (ලෘත්තීය සුදුසුකම් වනාථ කරන වශතිකල 
වශතික ක ජයා පිටඳත් අමුණන්න.) 

ඳාඨමාාමේ නම ආයතනමේ නම කාය ඳෙනේ, ඩිප්මෝමා, උඳාධි යන ලග 

    

    

    

    

    

    
 
 

හිමිකරුවේ 
ඡායාරූඳයක් 
වමහි අලන්න 



පිටුල 2 - 6 
 

ඡායාරූඳකරණවයහි ඳෂපුරුද්ද පිළිබ ව ොරතුරු (ඳෂපුරුද්ද පිළිබද වශතික ක වල්ඛන, වශතික ශා විව ්ර 
ඇතිනම් අමුණන්න.) 

 

 

 
 

 

04. ඡායාරඳාගාරය පිළිබ මතොරතුරු 

i. මූලික මතොරතුරු 

ඡායාරූඳාාවේ නම  

ලිපිනය 

 

 

 

 

ඊවම්ල් ලිපිනය          

ව්ථාලර දුරකථන අංක   
ජංගම දුරකථන අංක   
දිව්ත්රික්කය 

 
 ප්රාවද්ය ය වල්කම් 

වකොට්ඨාවේ නම 
 ග්රාම ළධෂධා   

වකොට්ඨාවේ නම 
 

ඡායාරූඳාාවේ ලයාඳාර 
ලියාඳදිංචිය පිළිබ ව ොරතුරු 

 

ලයාඳාර 
ලියාඳදිංචි 
වශතිකවේ 
අංකය 

 දිනය  

ii. ඡායාරඳ ාාමේ කාර්ය මණ්ඩය පිළිබ මතොරතුරු (අලය වේ නම් අම ර කඩදාසියක් භාවි ා කර වමයට 
අමුණන්න) 
වවේලක ප්රමාණය  

වවේලා ළධයුක්තිකයන්වේ භාරකාර අරමුදවහි ලියාඳදිංචි අංකය  

වවේලක අර්ථවාධක අරමුදවහි ලියාඳදිංචි අංකය  

වවේලකයාවේ නම  
 

ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය 
 

වවේ. අ. 
අ. 
අංකය 
EPF 

No. 

වවේ. 
ළධ. භා. 
අ. 
අංකය 

ETF 

No. 

සුදුසුකම් 
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iii. ඡායාරඳාාල වතු ප්රලාශන ඳශසුකේ පිළිබ මතොරතුරු 
(විෙුත් තාක ක ශැනුම්ේඳත් කුත්ත් කිරීමේ රියාලලිමේ ජ තිංගම මවාලා ලැඩවටශන් ඳලත්ලන විට ඡායාරඳ ගැනීම 
වශා) 
ප්රලාශන ඳශසුකම්  වමෝටර් වයික 

වංඛයාල 
කාර් රථ වංඛයාල 
වංඛයාල 

ලෑන් රථ 
වංඛයාල 

වලනත් 

    

iv.ඡායාරඳාාල වතු ඉඩ ඳශසුකේ ශා උඳාිංග පිළිබ මතොරතුරු 

ඡායාරූඳාගාරවේ ලර්ග අඩි 
ප්රමාණය 

 

v. කැමරා උඳාිංග 

වතුල ඇති කැමරා ප්රමාණය 
(අලය වේ නම් වලනත් 
කඩදාසියක් භාවි ා කරන්න. 
ICAO මෘදුකාංගය වශා 
භාවි ා ක ශැකි කැමරා මාදිලි 
අලම සුදුසුකම් යිව්තුවේ 
වශන් කර ඇ .) 

ලර්ගය වමොඩ අංකය 

  

  

  

  

  

  

  

කැමරාල ඳරිගණකය ශා වම්බන්ධ කර ඡායාරූඳ 
ගැනීවම් ඳශසුකම තිවේද? (Availability of 

Live Capturing ) 

 

vi. ඳසුත ඳශසුකේ පිළිබ මතොරතුරු 

ඡායාරූඳ ගැනීවම්දී ආවෝක 
ඳශසුකම් භාවි ා කරයිද? 

ඔේ / නැ  ආවෝක ඳශන් ප්රමාණය  

ඡායාරූඳ ගැනීවම්දී භාවි ා කරනු බන 
ඳසු  ලර්ණය 

(අනුම  කර ඇති ඳසු  ලර්ණය “Baby 

blue” අගය RGB -hex #89cff0- 

CYMK-42.9% cyan, 13.8% magenta, 

0% yellow and 5.9% black ) 

 

 

 

ඳසු  
ලර්ණවේ 
නම 

 RGB 
අගය 

 CYMK 
අගය  
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vii. ඳරිගණක උඳාිංග පිළිබ මතොරතුරු 

වඩව්ක්වටොප් ඳරිගණක ප්රමාණය (Desktops)  

ලර්ගය (Brand) ධාරි ාල(Capacity) 

භාවි ා කරනු බන වින්වඩෝව් 
වමවශයුම් ඳද්ධතිවේ නම 
(Windows edition Name) 

වප්රොවවවරය 

(Processor) 
රැම්(RAM) USB 

Port 
ප්රමාණය 

     

     

     

     

ැප්වටොප් ඳරිගණක ප්රමාණය (Laptops)  

ලර්ගය (Brand) ධාරි ාල(Capacity) 

භාවි ා කරනු බන වින්වඩෝව් 
වමවශයුම් ඳද්ධතිවේ නම 

(Windows edition Name) 

වප්රොවවවරය 
(Processor) 

රැම්(RAM) USB 

Port 
ප්රමාණය 

     

     

     

     

viii. මුද්රණ යන්ත්ර උඳාිංග පිළිබ මතොරතුරු 

වතුල ඇති කඩදාසි මුද්රණ යන්ත්ර ප්රමාණය 

ලර්ගය (Brand) වමොඩවේ නම (Model Name) 

  

  

  

ජයාරූඳ මුද්රනය කරන මුද්රන යන්ත්ර ප්රමාණය 

ලර්ගය (Brand) වමොඩවේ නම (Model Name) 
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ix. අන්තර්තා ඳශසුකම පිළිබ මතොරතුරු 

අන් ර්ජා වවේලා වඳයන්නාවේ නම (ISP 

Name) 
  දත්  හුලමාරු වේගවේ (Bandwidth) අගය 

බාග  කිරිවම් වේගය 

(Download speed) 

උඩග  කිරිවම් වේගය 

(Upload speed ) 

   

   

05. වඳයන ද ව ොරතුරු ළධලැරදි දැයි ඳ ක්ා කි ම වශා අලය ව ොරතුරු 

i. ඳරික්ාල වශා අලය මනන 

ඡායාරූඳාා හිමිකරුවේ ජාතික ශැඳුනුම්ඳව හි 
වශතික කරන ද පිටඳ ක්  

වඳයා ඇ  
 

වඳයා නැ  
 

ඡායාරූඳාාල ලයාඳාරයක් වව ලියාඳදිංචි කි වම් 
වශතිකවේ වශතික කරන ද පිටඳ ක් 

වඳයා ඇ  
 

වඳයා නැ  
 

පුද්ගයන් ලියාඳදිංචි කි වම් වදඳාර් වම්න්තුල විසින් 
ළධකුත් කරන ද ඡායාරූඳාා ලියාඳදිංචි වශතිකවේ 
වශතික කරන ද පිටඳ ක් 

වඳයා ඇ  
 

වඳයා නැ  
 

ලෘත්තීය සුදුසුකම් වනාථ කරන වශතිකල වශතිකක 
ඡායා පිටඳත්  

වඳයා ඇ  
 

වඳයා නැ  
 

ඳෂපුරුද්ද පිළිබද වශතික ක වල්ඛන, වශතික ශා 
විව් ර  

වඳයා ඇ  
 

වඳයා නැ  
 

ii. වම්බන්ධ කර ග  ශැකි ඥාතියකුවේ ව ොරතුරු 

නම  

ලිපිනය  

දුරකථන 
අංකයන් 

ව්ථාලර 
දුරකථන 
අංකය 

 ජංගම 
දුරකථන 
අංකය 

 

iii. රශව් ප්ර්ණය ශා හි  පිළිතුරු (වමම රශව් ප්ර්ණය ඡායාරූඳාා හිමිකරුවේ ළධලැරදිභාලය ශඳුනා ගැනීම 
වශා භාවි ා කරන බල වකන්න.) ඳෂමු ප්ර්ණයට උත් ර වැඳයීම වශෝ වදලන ප්ර්ණය ලියා පිළිතුරු වැඳයිම 
ක යුතුය. 
ප්ර්ණය පිළිතුර 

i.  ඡායාරූඳාා හිමිකරුවේ මලවේ විලාශයට වඳර ලාවගම  

ii.    

06. ඡායාරූඳාාවේ ලියාඳදිංචිය අලුත් කි ම වශා අලය ව ොරතුරු 

පු. ලි. වද. විසින් ළධකුත් කරන ද 
ලියාඳදංචි වශතිකවේ අංකය  
 

 දිනය  

ඉශ  වදශන් ව ොරතුරු සියල් මවේ දැනීවම් වශ වි්ලාවය ඳරිදි ව ය ශා ළධලැරදී බලට වශතික කරමි. ඉදිරිඳත් 
කරනු ැබූ යම් ව ොරතුරක් ලයාජ වශෝ අව ය බල  ශවුරු වුලවශොත් ලියාඳදිංචි වීමට නුසුදුව්වවකු ලන බලද 
දළධමි. 

දිනය  ඡායාරූඳාා හිමිකරුවේ අත්වන  
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Check list – Technical  
Studio name:……………………………………………. 

1. Space Enough space Satisfied    No Remarks 

Color code- Baby blue RGB color space, hex #89cff0 
(also known as Baby blue) is composed 
of 53.7% red, 81.2% green and 94.1% 
blue. Whereas in a CMYK color space, it 
is composed of 42.9% cyan, 13.8% 
magenta, 0% yellow and 5.9% black 

Satisfied    No  

Computer 
 

processor RAM USB 
PORT 

Operating 
System 

Satisfied    No  

      

Internet ISP Name Download 
speed 

Upload 
speed 

Satisfied    No  

     

Hardware 
dongle 

Serial number   

camera Camera 
Brand Name 

Model Checked  

    

    

    

    

    

    

    

Printer A4 Printer 
Brand Name 

Model Photo Printer 
Brand Name 

Model 

    

Check list - DRP 
 

1. Certified copy of the NIC copy of studio owner submit  not  

2. Certified copy of the business registration 
certificate 

submit  not  

3. Certified copy of the registration certificate 
document provide by the DRP 

submit  not  

4. Certified copy of the professional qualification 
certificate of the studio owner 

submit  not  

5. Certified copy of the service certificate of the 
studio owner 

submit  not  

 


