
දකුණු පළාත් සංචාරක සසේවා සපයන්නන් සඳහා  

හැදුනුම්පත් ලබා දීම. 

 
වර්ෂය -....................... 

සම්පූර්ණ නම (ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින්) :-................................................................................................. 

 

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

 

සථිර ලිපිනය ( ඉංග්රීසි අකුරින්)        :-    ............................................................................................. 

 

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

 

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

 

ජාතික හැදුනුම්පපත් අංකය         :-  .................................................................................................. 

 

උපන්ිනය   :-  .................................................................................................. 

 

සථී/පුරුෂ භ වා ය  :-  ........................ වි ාහක/පුඅවි ාහක බ :-  ................................... 

  

දුරකථන අංක    :-  ..................................................................................................  

 

ඊමම්පල් ලිපිනය    :-  .................................................................................................. 

 

සංචාරක කටයුතු ල නියමෙන ප්රමේශ :- ......................................................................................... 

 

අධ්යාපන දුදුදුකම්ප    

අ.මපා.ස.(සා/පුමපෙ)                          අ.මපා.ස.(උ/පුමපෙ) 

  

වර්ෂය         :-  ...............            වර්ෂය         :-  ...............               වර්ෂය         ............. 

විභාග අංකය:- ...............            විභාග අංකය:-  ...............                    විභාග අංකය :-  .  

 

 

 

 

විෂය ප්රථිපපල 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

විෂය ප්රථිපපල 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

විෂය ප්රථිපපල 

  

  

  

  

  

පාසේසපෝට් 

ප්රමායස  

ඡායාරූපයක් 



ම නත් දුදුදුකම්ප  :-

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

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

කමභථත්රමේ පෙරුෂ ේද :-

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

සංචාරක කමභථත්රමේ කටයුතු කිරීමම්පදී වාවිතා කරන වාභා  :- 

 

(1)...................................(2)................................(3).................................. (4)....................................... 

 

සංචාරක කටයුතු වල නියසළන ප්රධාාන ක්සෂේත්රය  :- .................................................................................. 

 

සංචාරක කටයුතු වල නියසළන සවනත් ක්සෂේත්ර තත්නම් සදහන් කරන්න  

 

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

 

ඉහත සඳහන් සතාරතුරු සතය හා නිවැරි  බවත් යම් සහයිනන් අසතය සතාරතුරු සපයා තති විට මා විසින් 

ලබා ගන්නා හැදුනුම්පත අවලංගු වන බව දනිමි. 

 

ිනය :- .................................    අයදුම්පකෂ මේ අත්සන  :- ...................................... 

 

ග්රාම නිෙධ්ාරී සහතිකය 

සංචාරක සසේවා සපයන්සනකු සලස සසේවය කරන,  (නම)..........................................................................               

.................. සිට...............දක්වා..........................(ප්රසශයය). අදාල ක්සෂේත්රස  නිරත වන බව සහතික කරමි. 

   

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

ිනය.             ග්රාම නිෙධ්ාරී අත්සන හා නිල ද්ා . 

 

මපාලිසථ සථථානාධිපති සහතිකය 

සමහි නම් සඳහන් සංචාරක සසේවා සපයන්නා, .............සිට....................දක්වා සමම සපාලිසේ බල ප්රසශයස  

ජීවත් වන අතර ඔහු සම්බන්ධාව සම් දක්වා ිනසිම අපරාධා නඩු කටයුත්තක් සහෝ සංචාරක ක්සෂේත්රය හා 

සම්බන්ධා වරදක් සිදු කර සනාමැති බව සහතික කරමි. 

 

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

  ිනය.       මපාලිසථ සථථානාධිපති අත්සන හා නිල ද්ා . 

 
ඉහත සඳහන් සතාරතුරු සතය හා නිවරි  බැවින් සමම අයදුම්කරු සවත දකුණු පළාත් සංචාරක කාර්යංයය 2000 - අංක 01 

දරය ප්රඥප්තිය යටසත් සංචාරක කටයුතු සඳහා දකුණු පළාත තුල හැදුනුම්පත නිකුත් ිනීමමට හැිනයාව පවී    සනාමැත. 

 

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

  ිනය.      කෙමනාකාර අධ්යකභ ෂ හුණු සංචාරක කාර්යංශය. 

මමම මතාරතුෂ  සංචාරක දත්ත පේධ්තියට ඇතුලත් කරන බැවින් සංචාරක කටයුතු  ල නියමෙන කමභථත්රය පැහැිලි  සදහන් කරන්න. 

එමසථම මමම අයදුම්පපත සමග ඔබමේ නම,ලිපිනය සහිත  ලියාපිංචි තැපෑල සඳහා ද්ේදර ගසන ලද හිසථ ලියුම්ප ක රයක අද්ණා 

"කෙමණාකාර අධ්යකභ", ෂ හුණු සංචාරක කාර්යාංශය, මනා.153 බී, එසථ.එච්. දහනායක මා ත, ගාල්ල ලිපිනයට මයාද්කරන්න.  


