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අඹතන ංග්රවඹ XXIV ඳරිච්ජේදඹ ඹටජේ අඳදා ණඹ මුදල් රඵා ගැනීභ වා ඹදුම්ඳත්රඹ 

- විශ්රාභ ැප් ද ජදඳාතමතජම්තුතු - 

 

1. ඉල්ලුම්කරුජේ ම්පුතමණ නභ :- 

2. ජේඹ කයන කාතමඹාරඹ වා ලාඛා :- 

3. තනතුය :- 

4. ඳේවීජම් ්බාඹ  

a. ්ථිය වා විශ්රාමික ක තදතද :- 

b. නැතජවොේ තාකාලිකද :- 

5. මුල් ඳේවීජම් දිනඹ :- 

6. උඳතු දිනඹ වා දැනට ඹ වුරුදු :- 

7. ජඳෞද්ගලික ලිපිනඹ :- 

8. දුයකථන ංකඹ :- 

9. ජාතික වැදුනුම්ඳේ ංකඹ :- 

10. ැප් ද ඳේ ංකඹ :- 

11. ැප් ද වි්තයඹ(20 ........................ භාඹ) 

a. භාසික එකාඵද්ධ ැප්ඳ :- 

b. භාසික ැප්ජඳතු සිඹඹට 33 1/3,සිඹඹට 40 සීභා :- 

12. ජ දක්ෂිත ණඹ මුදර :- 

13. ණඹ මුදල් ලය කායණඹ :- 

14. ඉල්ලුම්ඳත තවවුරු කිරිභ දවා මුණා ආති ලිඹකිඹවිලි පිළිඵද වි්තයඹ :- 

15. ණඹ ාදන බා ක්රභඹ ඹටජේ ජව  ංක 293 දයන යාජය ඳරිඳාරන කක්රජල්ඛඹ ඹටජේ ජව  ීට ජඳය 

ැප් ද ණඹ මුදරක් ජව  අඳදා ණඹ මුදරක් ජව  රඵාජගන ආේනම් ාන යට එජේ රඵාගේ 

මුදල් ගණන වා එජේ රඵා ගේ දිනඹ. 

 

භා විසිතු ඉවත වතු කය ආති කරුණු තය වා ිවැයදි ඵේ, ජභභ ණඹ මුදර රද ජවොේ එඹ ජදන 

කරුණට වැය ජනේ ජදඹක් කිරිභට ජනොජඹොදන ඵේ,ජභයිතු ප්රකාල කයමික . 

 

්ථානඹ :- 

දිනඹ   :-         

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

ඉල්ලුම්කරුජේ ේන 

 

 

ණඹකරුජේ නභ ජේඹ කයන  කාතමඹාරඹ 
මුප මුදල් වා දිනඹ  

රු.      ලත 
භාසික ාරිකඹ දිනඹ     

රු.     ලත 
ජඳොළිඹ 
රු.   ලත 
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අඹතන ලිපිකරු ාතමතා 

(ජඳෞද්ගලික ලිපිජගොනු අශ්රජඹිව) 

1. ඹදුම්ඳජේ 01 සිට 06 දක්ා වි්තය ිවැයදිඹ 

2. ජඳෞද්ගලික ලිපිජගොනුජේ ............ පිප් නු 20.......................... දිනට තදමික  ඒකාඵද්ධ ැප්ඳ  

(දීභනා වැය) 

 

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

දිනඹ          අඹතන ලිපිකරු 

 

ැප් ද ලිපිකරු ාතමතා 

(ැප් ද ජරජයඹ නු) 

20 .............................. දිනට ැප්ඳ (ජගන රද) 

1. ඒකාඵද්ධ ැප්ඳ :- 

 

2. දීභනා :- 

 

3. එකතු :- 

 

4. භාසික ැප්ජඳතු 40% ජව  33 1/3% සීභා :- 

 

5. ිවදව් කිරිභ වැය මුප ඩු කිරිම් ප්රභාණඹ :- 

 

6. අඳදා ණඹ ාරික මුදර :- 

 

…………………………………….      ……………………………………. 

භාණ්ඩලික ිවරධාරී       ැප් ද ජරජය ලිපිකරු 

දිනඹ :- 

 

ණඹ ජරජය ලිපිකරු ාතමතා 

(CC10 ජරජයඹ නු) 

1. අඳදා ණඹ ජලේඹ වා ාරික මුදර :-  

2. තු යට ජගවු අඳදා ණඹ ඹ කිරිම් අයම්බ කශ දිනඹ වා ාරික මුදල්  :-   

 

 

 

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

භාණ්ඩලික ිවරධාරී        ණඹ ජරජතම ලිපිකරු 

දිනඹ :- 
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ණඹ ලිපිකරු ටවතු 

ණඹ ජරජතම ලිපිකරුජේ ංක 02 ටවන නු, 

1.  තු යට ණඹ මුදල් ජගවු දිනඹ :- 

2. ජගවු ණඹ මුදර :- 

3. තු යට අඳදා ණඹ මුදර රඵා ජගන භා 06 ඉක්භා ආත / නැත. 

(ණඹ ලිපිකරු ටවතු ංක 02 ැරකිල්රට ගත යුතුඹ.) 

 

4. නුභත කශ වැකි ණඹ මුදර       රු:      ලත 

 

ද භක ැප්ඳ (රු: ............................)     ........................ 

ඩු කශා -තදඟ ණඹ ජලේඹ       ........................ 

 

5. ණඹ ඒකාඵද්ධ කිරිභ :        ........................ 

දැනට මුළු තදඟ ණඹ ජලේඹ       ........................ 

එකතු කශා - ළුේ ණඹ මුදර       ........................ 

 

6. ඹ කය ගත යුතු ාරික මුදර (ැප්ජඳතු............................................................. % යි.)  

ඳශමු ජඳොළී ාරිකඹ         ....................... 

 

7. ැප්ජඳතු 40% 33 1/3 සීභා තුර 

ඹ කය ගත වැකි දැයි පිරික්සීභ        ....................... 

දැනට මුළු ඩු කිරිම් ප්රභාණඹ        ....................... 

ඩු කශා - දැනට ණඹ ාරිකඹ        ....................... 

ඉතිරිඹ           ....................... 

ළුේ ණඹ ාරිකඹ         ....................... 

 

එකතු කශා - ලුේ ණඹ ජඳොළිඹ       ....................... 

එකතු           ....................... 

 

8. ඹදුම්කරු විසිතු ඉදිරිඳේ කය ආති ණඹ ඉල්ලුම්ඳත වා දාශ ලිඹවිලි ගිවිසුභ ව ආඳ ඵැඳුම්කයඹ 

ඳරික්ා කය ඵරන රද තය ඒා ිවැයදි වා ම්පුතමණඹ. 

 

9. රු: ....................................... ණඹ මුදරක් නුභත කශ වැක.  

නුභත කිරිභ .. / ඳරි.ිව. ට ිවතමජද්ල කශ වැක. 

 

10. නුභැතිඹ / ිවජඹ ග වා ඉදිරිඳේ කයනු රැජේ. 

 

          

 

11. ආඳ ජල්ඛණඹ නු ිවරධාරිඹා ජනේ ණඹ මුදරකට ආඳ වී තිජේද? 
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එජේ නම් වි්තයඹ :- 

 

ණඹ කරුජේ නභ ජේා කයන කාතමඹාරඹ  ණඹ මුදර ාරිකඹ  ජඳොලිඹ 

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

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

 

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

දිනඹ :-           ණඹ ලිපිකරු 

 

IV ැිව ජකොට 

(1) ඉල්ලුම් ඳත්රඹ       (5)  ිවතිඥ වතිකඹ 

          

(2) කාතමඹාර ාතමතා      (6)  දිවුරුම් ජඳේභ 

   

(3) ගිවිසුභ        (7)  ආඳකරු ප්රකාලඹ 

      

(4) ආඳ ඵැඳුම්කයඹ / ැප් ද වි්තයඹ    (8)  ණඹ ලිපිඹ 

 

 

ඉවත වතු ලිඹකිඹවිලි ක්රභානුකුර ආත. දාශ ජගවිම් කිරිභ භැනවි. 

 

        විඹ ලිපිකරු 

 

ඳරික්ා කය ිවැයදි ඵට වතික කයමික . 

        ලාඛා/ප්රධාන/ප්රධාන ලිපිකරු 

 

නුභත කිරිභ ිවතමජද්ල කයමික  

        ඳරිඳාරන ිවරධාරි / වකාය ධයක් 

 

නුභත කයමික  / ජනොකයමික  

        ධයක් / ධයක් ජනයාල් 

 

දිනඹ :- 

විශ්රාභ ැප් ද ජදඳාතමතජම්තුතු 

භාලිගාේත 

ජකොශම - 10. 
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විශ්රාභ ැප් ද ධයක් ජනයාල්, 

 

අඳදා ණඹ මුදල් ජඹදවිම් පිළිඵ ප්රතිඥා. 

........................................................................................................ ජදඳාතමතජම්තුතුජේ / කාතමඹාරජේ 

........................................................................................................ තනතුජතම ජේඹ කයන 

........................................................................................................ භඹා/මික ඹ/ජභඹ න භභ 

........................................................................................................ වා අඳදා ණඹ මුදර ඉල්රා සිටින 

තය එභ කාතමඹඹ වාභ ජඹොදා ගතුනා ඵට තය වා ංක බාජඹතු යුක්ත ප්රකාල කය සිටිමික .  

 

 

       ේන :-..................................................... 

       නභ      :-..................................................... 

          දිනඹ    :-..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ජඳොදු අකෘති 272 
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6 
 

එක් ඳක්ඹකට .......................................................................................................................  ඳදිංචි 

................................................................................................................................................ ද (ජභභ 

ඳක්ඹ ජභතද මික තු ඳසු ණඹ ගතුනා ඹයි වදුතුනු රඵන තය,ඳද ම්ඵතුධඹ නු කාල රැජඵන තතුතද 

ඹ ජථ ක්ත ................................................................................................................. ද (ඔහුජේ 

උරුභක්කායජඹ  ද ජඳොල්භඃකායජඹ  ද ද්මික ිව්ත්රාසිකායජඹ ද එභ ඳාෙජඹතු දව් විඹ යුතු වා එභ ඳාෙඹට 

ආතුශේ විඹ යුතු තුනාව.) ිවක් ඳක්ඹට (ජභතද මික තු ඳසු අණ්ඩු ඹයි වඳුතුනු රඵන) ශ්රී රංකා ජනයජ 

අණ්ඩු ජනුජතු වා ජනුට ජභතද රා ක්රිඹා කයන අණ්ඩු විසිතු ඵරඹ ඳයන රද 

.......................................................................................................................... ිවරධාරිඹා ද සිට එභ 

ජදඳක්ඹ තය ජභතද ඳවත වතු දින වා ද්ර ආති කය ගතුනා රද ගිවිසුභයි. 

1. ............................................................................................................................................... 

වා ණඹ ගතුනාට ල් ඹ ආති රුපිඹල්......................................................................................... ට 

ජනොැඩි මුදරක් තම 20.............. ක් වු ........................... භ ................ ැිවදා ජව  ඊට ජඳය ණඹ 

ගතුනාට ණඹට දීභට අණ්ඩු එකඟ ජේ. 

 

2. වතු කය ආති කාතමඹඹ වා ණඹ ගතුනා විසිතු එභ ණඹ මුදර ජඹදවිඹ යුතු තය, ජභභ ගිවිසුභ 

ඹටජේ අණ්ඩු විසිතු ණඹ ගතුනාට ජදන රද ම්පුතමණ මුදර භ එභ කාතමඹඹ වා ජඹොදන රද ඵ ඔ දපු 

කයන ලිඹවිලි, අණ්ඩු විසිතු ඵරඹ ජදනු රැබු ිවරධාරිඹා ජව  ඔහුජේ ඵරඹ රේ ිවජඹ ජිතඹා ජත තම 

20............ක්වු.....................................භ...................ැිව දින ජව  ඊට ජඳය ඳරික්ා කිරිභ පිණි ඉදිරිඳේ 

කශ යුතුඹ. 

 

3. රුපිඹල් ................................... ක් න එකී මුදර සිඹඹට.......................................................... 

(සිඹඹට ................................... ) ක් න ාතමෂික ජඳොළිඹක් ද ආති  එක් එක් භාඹක ඳශමුැිවදාට ජගවිඹ 

යුතු රුපිඹල්................................... ඵැගිතු වු ජකොට් ........................... කිතු ව 

රුපිඹල්.............................................වු එක් ජකොටකිතු ද අණ්ඩුට අඳසු ජගන ඵටේ ජභභ 

ජකොට්ලිතු ඳශමුැතුන,එනම් 20 ............ තමජේ .................................  භාජේ ජකොට් මුදර 

ඊශඟ............................... ................................... භ............................ැිවදා ජව  ඊට ජඳය ජගතුනටේ 

ණඹ ගතුනා ජභයිතු ගිවි එකඟ ජේ.  

        අණ්ඩුජේ ජේකජඹකු ලජඹතු තභාභ ජගවිඹ යුතු ආති ැප්ජඳතු ඉවත කී ජකොට් මුදර භා් ඳතා 

ඩුකය ගැිවභට ණඹ ගතුනා විසිතු බාණ්ඩාගායජේ ිවජඹ ජය ජල්කම් වට ජභයිතු ඵරඹ ඳයනු රඵන තය 

ජභභ ගිවිසුජම් ඳාතමල්කරුතු විසිතු ජනයොනය ලජඹතු ඳවත වතු ප්රකායද ගිවිගතුනා රැජේ. 

එනම් :-  

I. ණඹ ගතුනා තදුයටේ අණ්ඩුජේ ජේකජඹකු ජනොන කල්තද; ජව  

II. ණඹ ගතුනා මික ඹ ගිඹ විට; ජව  

III. ණඹ ගතුනා විසිතු ජභභ ගිවිසුජම් ගතුති ඹම් විදිඹකිතු කඩ කශජවොේ  

එවිට එභ ණඹ මුදර ම්පුතමණජඹතු ජව  එකට ඉතු ඹ විඹ යුතු  ආති ඹම් මුදල් ජකොටක් ජේ නම් එඹ 

ජව  ීට ප්රතිවිරුද්ධ ජභභ ගිවිසුජම් කුභක් වතු වුජේ වු ද ඒ ජනොරකා අණ්ඩුට වාභ ජගවිඹ යුතු 

තුජතු ඹ. 

            (. පි. ඵ. ) 
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ීට ාක්ෂි ලජඹතු ඹජථ ක්ත ඳාතමල්කරුතු විසිතු ජභතද ඳවත වතු ්ථානඹතුතද දී ව දිනඹතුතද දී 

ජභඹට ්කීඹ ේතු තඵතුනට ජඹදුණා ආත. 

ඹාජථ ක්ත....................................................................................................................විසිතු ජදදව් 

................................ ක්වු .......................................................  භ .......................................... ැිවදා 

....................................................................................... දී ේතු තඵන රදී. 

 

        ේන:- ..................................... 

(ණඹ ගතුනා) 

 

ාක්ෂිකරු න............................................................................................ඉදිරිපිට දීඹ. 

ාක්ෂිකරුජේ ේන:- ................................................ 

ලිපි ජඹොමු:- .................................................................................................... 

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

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

යක්ා:- ........................................................................................................... 

 

 

...................................................................................(අණ්ඩුජේ ඵරඹ ඳැරුණු ිවරධාරිඹා) විසිතු 

ජදදව්................................ ක්වු ........................................ භ ................................ ැිවදා 

.................................................................................. දී ේතු තඵන රදී. 

 

       ේන :-  ........................................... 

        (අණ්ඩුජේ ඵරඹ ඳැයණු ිවරධාරිඹා) 

 

(ඉවත කී ප්රකාය අණ්ඩු ජනුජතු) 

 

ාක්ෂිකරු න ................................................................................................ ඉදිරිපිට දී ඹ. 

ේන  :-  ................................................................................................... 

ලිපි ජඹොමු :- ................................................................................................... 

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

යක්ා  :-  ................................................................................................... 

 

 

 

විශ්රාභ ැප් ද ඳරිතමතනඹ කිරිභ වා ජදනු රඵන 

රංගු කශ ජනොවැකි ජඳොජයොතුදු ප්රකාලඹ 
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විශ්රාභ ැප් ද ජදඳාතමතජම්තුතුජේ .......................................................................... තනතුජතම ජේඹ කයන 

........................................................................................ න භට ................................................... වා 

ජදන රද ණඹ මුදජරතු අඳසු ජගවිභට ඉතිරි ආති මුදල් භා යජජේ ජේජඹතු විශ්රාභ ගතුනා ්ථා න විට 

ම්පුතමණජඹතු ජගා ිවභ කයන ඵට භභ ජභයිතු ජඳොජයොතුදු ජමික . එජේ කිරිභට භට ජනොවැකි 

වුජවොේ,භාජේ විශ්රාභ ැප් ද ඳරිතමතනඹ කිරිජම් භනාඳඹ භා ඳාවිච්චි ජකොට එජේ ජගවීභට ඉතිරි තිජඵන 

මුළු මුදරභ භට රැබිඹ වැකි ඳරිතමතන විශ්රාභ ැප්ජඳතු ඹ කය ගැිවජම් ඵරඹ විශ්රාභ ැප් ද ධයක් ජනයාල් 

ජත ඳයමික . 

 

...................................................... ක්වු ............................................... භ ............................... ැිව දින 

......................................................දී ඉවත වතු....................................................................න භා 

ේතු කයන රදී. 

 

          

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

     ප්රකාල කයන තැනැේතාජේ ේන 

 

 

ඳවත වතු ාක්ෂිකරු ඉදිරිපිටදීඹ. 

 

ේන :-   ................................................. 

නභ :-  ..........................................................................        

ලිපිනඹ :- ..........................................................................     

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආඳකරු ප්රකාලඹ 
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ංක 293 යාජය ඳරිඳාරන කක්රජල්ඛඹ ඹටජේ ......................................................... ණඹ මුදරක් ජගවීභ 

වා ...................................................................................................... භඹා/මික ඹ/ජභඹ ජනුජතු 

ජඹ ජිත ආඳකරු න .......................................................................................................... භවතාජේ / 

භවේමික ඹජේ/ ජභනවිඹජේ ප්රකාලඹ. 

1. ආඳකරුජේ ම්පුතමණ නභ : ..................................................................................................... 

2. ආඳකරු දයණ තනතුය : ........................................................................................................... 

3. ජේඹ කයන කාතමඹාරඹ : ....................................................................................................... 

4. මුල් ඳේවීජම් දිනඹ : ............................................................................................................... 

(i). ්ථිය වා විශ්රාභ ැප් ද යතදත : ........................................................................................ 

(ii). ්ථිය වා විශ්රාභ ැප් ද තදත : ....................................................................................... 

5. උඳතු දිනඹ : .......................................................................................................................... 

6. ජේඹ දීතමඝ කය ආතිනම් ඒ කදා ජතක්ද? : ............................................................................ 

7. ඔඵට විරුද්ධ විනඹානුකුර ක්රිඹා භාතමගඹක් ගනු රඵමික තු ඳතීද? : ................................................ 

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

8. දැනට රඵන ැප් ද වි්තයඹ (20...............................................................භාඹ) 

(i). භාසික ඒකාඵද්ධ ැප්ඳ : .............................................................................................. 

(ii). ැප් ද සිඹඹට 40 ජව  33 1/3 සීභා : ........................................................................... 

(iii). ඉවත සීභාට ගැජනන දැනට ආති මුලු ඩු කිරිම් ප්රභාණඹ : ............................................. 

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

(iv). සීභා තුර ඹ කය ගත වැකි ඉතිරි මුදර : ........................................................................ 

9. දැනට ණඹ කරුජකු ලජඹතු ණඹ ගැති නම් ජගවිභට 

ආති මුලු තදඟ ණඹ ජලේඹ.......................................................................................................... 

10. යජජේ මුදරකට දැනටභේ ආඳකරුකු ලජඹතු ඵැදි ආේනම් ඳවත වි්තය : 

ප්රධාන ණඹ කරුජේ නභ       තනතුය          පිඹවිභට ආති ජලේඹ        භාසික ාරික මුදර 

I. ........................   ...................  .............................        ......................... 

II. ........................     ...................  .............................        ......................... 

III. ........................   ...................  .............................        ......................... 

IV. ........................   ...................  .............................         ......................... 

 

11. ජඳෞද්ගලික ලිපිනඹ 

 භා විසිතු ඉවත වතු කය ආති ජතොයතුරු තය වා ිවයදි ඵේ, විශ්රාභ ැප් ද        

ජදඳාතමතජම්තුතුජේ ............................................................ තනතුය / තනතුයක් දයණ 

..........................................................................................     භවේමික ඹ/ජභජනවිඹ ඉල්ලුම් කය තිජඵන රු: 

................................................................ ණඹ මුදල් ජනුජතු ආඳකරු ලජඹතු ේතු කිරිභට භා 

එකඟ න ඵේ ජභයිතු ප්රකාල කයමික . 

්ථානඹ : .............................................  

දිනඹ      : ............................................. 

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

         (ආඳකරුජේ ප්රකාලඹ) 
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ප්රකාලජඹතද 1 සිට 7 දක්ා ජේදඹතුතද වා 10 වි්තය ිවරධාරිඹාජේ ජඳෞද්ගලික ලිපි ජගොනු ජේා ටවතු 

නු ිවැයදියි. 

 

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

        අඹතන ලිපිකරුජේ ේන 

දිනඹ:- ............................................ 

 

 

ප්රකාලජඹතද 8 ැිව ජේදඹ ඹටජේ වි්තය ිවැයදියි. 

 

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

        ැප් ද ලිපිකරුජේ ේන 

දිනඹ:- ................................................ 

 

ජදඳාතමතජම්තුතු ප්රධාිවඹාජේ ාතමතා 

ජඹ ජිත ආඳකරු න.........................................................................භඹා/මික ඹ/ජභඹ ම්ඵතුධජඹතු ඳසු 

පිජේ වතු වි්තය ිවැයදියි.ඔහු/ආඹ ආඳකරුජකු ලජඹතු පිළිගැනීභට සුදුසු වා ජඹ ගය පුද්ගරජඹකි. 

 

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

                   ජදඳාතමතජම්තුතු ප්රධාිවඹා 

දිනඹ:-................................... 

කාතමඹාර ටවතු 

ආඳකරු පිළිගත වැක / ජනොවැක 

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

          ණඹ ලිපිකරු 

ආඳකරු පිළිගනී. 

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

             ණඹ නුභත කයන රදි. 
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ජඳොදු 158 
General 158 

(F 2 Sin & Eng) 7/83 

සිඹලු ජදනා විසිතු ජභයිතු දැනගත යුතුයි 

දැනට..............................................................................ජදඳාතමතජම්තුතුජතද ිවයුක්ත...................................... 

.............................................................................................ඳදිංචි.............................................................. න 

භභ ද ආඳකායඹා ලජඹතු (ජභතද ේතු කයන)........................................................................................ඳදිංචි 

............................................................................... න භභ ද (ජභතද මික තු ඳසු එකී ජනයජඹ ඹයි වඳුතුනු රඵන) 

ශ්රී රංකා ප්රජාතාතු්රික භාජාදි ජනයජඹට ඉල්ලු විජටක එකී ජනයජජේ රංගු මුදලිතු රුපිඹල්........................... 

....................................................ිවසි ජර වා තය ජර ජකොශම දී ජගන ඵට ඳ ජදජදනා එක් ද තිව තිව ද 

ඵැජන තය පිළිජලිතු ඳජේ උරුභක්කාය ජඳොල්භඃකාය ද්මික ිව්ත්රායිකායඹතු සිඹලු ජදනා එක් ද ඔවුතු එක් 

එක්ජකනා ජතු ජතු ද ජභයිතු ඵැ තඵමු. 
 

තද එකී ආඳකායඹා න..........................................................භභ ජභජේ ඵැජතුජතු ජඵිවපිකියුම් ඔතමඩිිව් ජයු 

එක්්කයිජඹ ිව ් නභැති පිළිජලිතු ඹකය ගැනීජම් ප්රජඹ ජන ද නීතිඹ නු ආඳකායඹතුට තදමික  ජසු ප්රජඹ ජන 

යප්රාද වා යාතිජතමකඹතු ද ජභයිතු ේවැය දභමික ිව. 
 

          තම 20...........................ක් වු......................................භ......................ැිව ජම් දින.................. 

..............................................................දී ේන කයන රදී. 
 

           එකී ජනයජජේ ජේජඹතද ිවයුක්ත ිවරධාරිඹකු ලජඹතු තභා රඵන ැප්ජඳතු භා්ඳතා කඳාගත වැකි න 

ජකොට් ලජඹතු තමඹකට සිඹඹට......................ඵැගිතු වු ජඳොලිඹකුේ භග අඳසු ජගවිජම් ප්රකාිතත ජඳොජයොතුදු 

පිට....................................................... වා ප්රධාන ණඹකරු විසිතු එකී ජනයජජඹතු ණඹක් රඵාජගන ආති ජවයිතු 
 

           ඉවත කී ඵැඳුම්කයජේ ජවේ ජඳොජයොතුදු ඳත්රජේ ග ගැී  නම් ඉිනතු ප්රධාන ණඹකරු විසිතු ඹට කී ඳරිදි ණඹට 

ගතුනා රද එකී මුදර ඉවත කී ජඳොලිඹේ භග රුපිඹල් ......................................... ඵැගිතු වු ද ඔහුජේ ැප්ජඳතු 

කඳාගත වැක්කා වු ද භාසික ජකොට් ........................................ කිතු ිවසි ජර වා තය ජර එකී ජනයජඹට 

ජගවුජවොේ ජව  ජේජඹතු ් කිරීභ ජව , ඉල්රා ව්ීභ ජව  ජනඹම් කරුණක් ජව  ජවේතු ජකොටජගන ඔහු එකී 

ිවරජඹතු ගිලිහුජණ් නම් ප්රධාන ණඹකරු විසිතු ජව  ඔහුජේ ආඳකරු විසිතු ජව  එකී ණඹ මුදජරතු ප්රධාන ණඹකරු 

විසිතු ජගවිඹ යුතු ඉතිරි වී තිජඵන මුල් මුදර එකට තදඟ තිබුණා වු ද,ජගවිඹ යුතු වු ද ජඳොලිඹේ භග ම්පුතමණජඹතු 

එකී ජනයජඹට ජගවුජවොේ එවිට ජම් ඵැඳුම්කයඹ ජවේ ජඳොජයොතුදු ඳත්රඹ රංගු  ිව්ප්රව  ඹන ඵ වා එජේ 

ජනොජගවුජවොේ ජම් ඵැඳුම්කයඹ ජවේ ජඳොජයොතුදු ඳත්රඹ ම්පුතමණ ඵර තදත ද ක්රිඹාේභක  ද ඳතින ඵ ඹ. 
 

         ීට ාකය පිණි ජභතද වතු ඳාතමලකායඹතු විසිතු තම 20.........ක් වු.........................භ................... 
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