
අයදුම්කරුගේ

පවගපෝට් 
ප්රමයග  
ජයරුපයක් 

අලන්න 

 

                

3.5cm 

   

 
ගදලන අධියර විරුවර ලරප්රවද කඩ්පත බ ගනීගම් අයදුම් පත්රය 

 (විශ්රමික ⁄ ගවේලග  නියුතු / මියගිය ⁄ආබධිත/ සිවිල් ගවේලක) 
 (යුධ ⁄ නවික ⁄ ගුලන් ⁄ ගපොලිව ⁄ සිවිල් ආරක්ක බළකය)                               4.5cm 

          (4,10,13,16 අනු අංක යටගේ English Capital  Block  Letters ලලින් පුරලන්න) 

 
     

රයවිරුලගේ / සිවිල් ගවේලක විවතර 
 1. සවේලා අංකය:                         

   

3. වම්පුර්ණ නම: 

 
  

4. මුකුරු වමග නම : 

 

 
5. සවේලසේ නියුතුද ⁄ විශ්රාමිකදකද ⁄ මිකදයගියද / ආබාධිතද  6. මිකදයගිය නම් දිනය:   

   ආබාධිත වු දිනය:                                 
විශ්රාම ගිය දිනය :   

7. සවේලාල (අනලය ලනන කාා ශින්න) : යුධ ⁄ නාවික ⁄ ගුල් ⁄ සාොලිව් ⁄ සිවිල් ආරක්ක බෂකාය / සිවිල් 

8. රණවිරුලාසේ සරජ සම්්තුල/ඒකකය :  

9. ජාතික ශැදුනුම්ාත් අංකය :      

ඟම ඥතියගේ විවතර 

10.ඟම ඥාතියාසේ නම :  

11. ජාතික ශැදුනුම්ාත් අංකය: 

 

12. විලාශක / අවිලාශක බල :  

13.යැසා්න්සේ නම්(මුකුරු වමග) :         14. ජාතික ශැදුනුම්ාත් අංකය:  

  

  

 

 

 

 

 

 

15. දිව්ත්රික්කය : 

 

16. ලිපිනය : 

 

 

17. ව්ථාලර දුරකථන          18. ජංගම    

                   

 

19. විදුත් තැාෑ : 

 

 

 

 

 

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

   රණ විරුලා /සිවිල් සවේලක (මිකදයගිය/ආබාධිත) සශෝ ගම ඥාතියාසේ අත්වන 
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ගපෝරම අංක 123 

 

2. නිය    

        

        
 



 

I ලන ගකොටව 

අයගදන නිධරි / වථනධිපති නිර්ගේය (යුධ/නවික/ගුලන්/ගපොලිව/සිවිල් ආරක්ෂක ගදපර්තගම්න්තුල) 

 

ඉශත වදශ් කරුණු නිලැරදි බලට වශතික කරමිකද. 

     අත්වන   :- …………………………………………. 

     නිය    :- ................................................................. 

     නම   :- …………………………………………. 

 

 

 

දිනය :-...................................... නි මුද්රාල  :- ................................................................ 

 

 

  

 

II ලන ගකොටව 

ගරජිගම්න්තු මධයවථන ගවේනවිධයකගේ නිර්ගේය(යුධ/නවික/ගුලන්/ගපොලිව/සිවිල් ආරක්ෂක ගදපර්තගම්න්තුල) 

 

ඉශත 1 ලන සකොටසවේ දක්ලා ඇති විව්තරය නිලැරදි බලට වශතික කරන අතර, ඔහුට / ඇයට විරුවර ලරප්රවාද කා්පාත 

 නිකුත් කිරීමට නිර්සේ කරමිකද. 

 

     අත්වන   :- …………………………………………. 

     නිය   :- .................................................................  

     නම   :- …………………………………………. 

 

 

 

දිනය :-...................................... නි මුද්රාල  :- ................................................................ 

 

 

 

 

III ලන ගකොටව 

 අධයක්ෂක සුභවධකගේ නිර්ගේය(යුධ/නවික/ගුලන්/ගපොලිව/සිවිල් ආරක්ෂක ගදපර්තගම්න්තුල) 

 

....................................................................................... යන අයසේ විරුවර කා්පාත නිකුත් කිරීමට සුදුසු බල අනුමත  

කරමිකද / සනොකරමිකද 

 

     අත්වන   :- …………………………………………. 

     නිය    :- ................................................................. 

     නම   :- …………………………………………. 

 

 

 

දිනය :-...................................... නි මුද්රාල  :- ................................................................ 

 

 

 

 

 

 

විරුවර කඩිපේ අංය‚ රයවිරු ගවේල අධිකරිය‚ අංක 449‚ ගලු පර‚ ගකොළඔ 03 

දුක: 0112208158 / ජංගම: 0703688788 / ෆක්ව: 0112081581 / විදුේ තප්: ranaviruseva@gmail.com 

අන්තර්ජය: www.ranaviruseva.lk 

 

 


