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යයොමු අංකය. : 

බලපත්ර /  /ියාපිංචි /සහතික /වර්ගා 

ආනයන   අඳනයන   යලයෂන්දන්  අලවන් භළවිතළ කරන්නන්         ඳරිශ්ර  

නල  වංයෝධන  අළුත්කිරීම  

බලපත්ර /  /ියාපිංචි /සහතික /ිකුත්  /ිරීමේදී  /පික් /ක්න  /  ඇත නෆත 
අදළ 
යනොයේ 

1.  

 

අාදුද /පත්රා / (ිකසි /පිකිං /පු්ව /අ් සන /ක් /ඇත) 
   

ේපෝ්ම /
1 

ේපෝ්ම 

2 
ේපෝ්ම 

3 
ේපෝ්ම 

4 
ේපෝ්ම 

5 
ේපෝ්ම 

6 
ේපෝ්ම 

7 
ේපෝ්ම 

8 
ේපෝ්ම 

9 
ේපෝ්ම 

10 
ේපෝ්ම 

11 

           

2.  වයප් /ියාපිංචි /සහතිකේස /සහතික /කල /ටපතපත      

3.  
අාඳුදකරුේේ /බලා /ල්  /ිකේාෝජිතාේේ /ජතික /හඳුනුදපේ්  /විේේශ /ගමන /බලපත්රේස /සහතික /කල /

ටපතපත  

   

4.  ප්සිකක /ආ්්ණ  /බලපත්රා (EPL) / ිකර්ේේශා     

5.  
සමගද /පතිකඩ (අධයක්ෂ ම්ඩලය  වම්බන්ධ කරගත ශෆකි යතොරතුරු  ලයළඳළරය ළිබඳබ යක ව විවහතරය,  
ලිළියගොණු  ලළර්තළ  රවළයනික ද්රලය වශ ආරක්ෂළල වශළ බයත් ද්ගලගන්න්ස යවකලකන්න් ) 

   

6.  පූේ්ෝගමී /පල  /අධිකිකේස /සභපතිතුම /ේවත /ේාොමු /ක්  /ලද /ආව්ණ  /ියටපා    

ආ ා  /බලපත්රා /ලබ /ගීමම /  /සචේශෝන ා /ිරීමම /  /අුත් ිරීමම /සහහ /ව  /ල්ලුමදපත්රා 

7.  ආ ා ා / /ිරීමේද /අවශයතවා /ටපිබබහ /ේකි  /හිංනීමම     

8.  සපයුදකරුවනේේ /ේ්ලඛ ා / ( නම  ලිළිනය වශ වම්බන්ධ කර ගෆනීයම් යතොරතුරු)    

9.  පිකේභෝගිකානේේ /ේ්ලඛ ා (නම  ලිළිනය වශ වම්බන්ධ කර ගෆනීයම් යතොරතුරු)    

10.  ප්රේෆෝම /ලනේවොිසසිවල /ටපතපත  /  /ටපතප්      

11.  පුේ්ෝගමී /්සා  /විශේ්ලෂණ ා /ිරීමේද /සහතිකා    

12.  පහත /සහහන /ේ්ලඛ වල /ේසෝදුප්  

a) යඳර නිකුත් ක බඳත්රය (මුල් ළිටඳත වශ ළිටඳත,) 

   

b) ත්රන් මළසික ලළර්තළ ඉදිරිඳත් කිරීම්    

c) භළවිතළ ක ප්රමළයයන් යශෝ යලෂළම් ළිබඳබ විවහතර  (රවළයන ද්රලයයේ  නම, භළවිතළ ක 

යශෝ යලෂළම් ක ප්රමළයය ) 

   

ටපික සුද /ලිසසතුව 

බලපත්ර /  /ියාපිංචි /සහතික /ිකුත්  /ිරීමම 
2008 /අචක /1 /ද්ණ  /ම් ද්රවය /සහ /මේ ෝවර්කක /ද්රවය /ජව්ද /ිරීමමත /එේ්හි /
සදමුති /ප ේ්  /19 /ේවික /වගනතිාත /අනුව 

 

 

 

පුේ්ෝගමී /පල  /අධිකිකා 

අන්තරළයකර ඖධ ඳළක ජළතික ම්ඩලය 

383  යකෝට්යට් ඳළර  රළජගිරිය. 
දුරකථන අංක:-0112868794-96 

සෆ,වහ:-0112868791-93 
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d) ගණුයදනු විවහතර ( ද්යරෝගළ මී රවළයනයේ  නම,විකිණු  බළ දුන් යශෝ බළ ගත් ද්මළයය)    

e) ද්යරෝගළමී රවළයන ද්රලය යතොගය    

f) ඉන්යලොන්සිල ළිටඳත්     

g) ගබලළ වහථළනයස වහථළන    

13.  සච /ේශෝන  /ිරීමමත /අදල /ේහේතු /සහහන /ක්මින /ලිංිකප්  /කල /ියටපා     

14.  බලපත්රේස /මු්ලටපතපත / (වංයෝධනය කිරීම, වම්බන්ධල නම්)    

අප ා  /බලපත්රා /ලබ /ගීමම /  /සචේශෝන ා /ිරීමම /  /අුත් ිරීමම /සහහ /ව  /ල්ලුමදපත්රා 

15.  
අදල /්ේේ /ිකසි /ජතික /බලනිකා /විසින /ිකුත්  /ක්  /ලද /ආ ා  /සහතිකේස /මු්ලටපතපත /සහ /සහතික /

කල /ටපතපත  

   

16.  
අදල /්ේේ /ිකසි /ජතික /බලනිකා /ාතේ්  /ආ ා කරු /ියාපිංචි /ීම /ඇති /බවත /තහවුරු /ේකේ්  /

ේ්ලඛ මා /සක්ෂි 

   

17.  අප ා ා /ිරීමේද /අවශයතව /ටපිබබහ /ේකි  /විසත්ා     

18.  සපයුදකරුවනේේ /ේ්ලඛ ා / ( නම  ලිළිනය වශ වම්බන්ධ කර ගෆනීයම් යතොරතුරු)    

19.  පිකේභෝගිකානේේ /ේ්ලඛ ා (නම  ලිළිනය වශ වම්බන්ධ කර ගෆනීයම් යතොරතුරු)    

20.  ප්රේෆෝම /ලනේවොිසසිවල /ටපතපත  /  /ටපතප්     

21.  පුේ්ෝගමී /්සා  /විශේ්ලෂණ ා /ිරීමේද /සහතිකා    

22.  

පහත /සහහන /ේ්ලඛ වල /ේසෝදුප්  

a) ආනයනය කරන නිසි ජළතික බධළරියළ යටයත් ලියළඳදිංචි වශතිකය) 

   

b) යඳර නිකුත් ක බඳත්රය (මුල් ළිටඳත වශ ළිටඳත,)    

c) ත්රන් මළසික ලළර්තළ ඉදිරිඳත් කිරීම්    

d) ආනයනය  නිහඳළදනය,ගනුයදනු වශ ද්ලළශයය වම්බන්ධ විවහතර ( ද්යරෝගළ මී රවළයනයේ  
නම,විකිණු  බළ දුන් යශෝ බළ ගත් ද්මළයය) 

   

e) ගණුයදනු විවහතර     

f) ගබලළගත ද්යරෝගළමී රවළයන ද්රලය යතොගය    

g) ඉන්යලොන්සිල ළිටඳත්     

h) ගබලළ වහථළනයස වහථළන    

23.  සච /ේශෝන  /ිරීමමත /අදල /ේහේතු /සහහන /ක්මින /ලිංිකප්  /කල /ියටපා     

24.  බලපත්රේස /මු්ලටපතපත / (වංයෝධනය කිරීම, වම්බන්ධල නම්)    

ේවේළනදන /සහහ /ියාපිංචිා /  /සචේශෝන ා /ිරීමම /  /අුත් ිරීමම /සහහ /ව  /ල්ලුමදපත්රා 

25.  වයප්ා /සදබනන /ේකි  /විසත්ා     
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26.  සපයුදකරුවනේේ /ේ්ලඛ ා / ( නම  ලිළිනය වශ වම්බන්ධ කර ගෆනීයම් යතොරතුරු)    

27.  පිකේභෝගිකානේේ /ේ්ලඛ ා (නම  ලිළිනය වශ වම්බන්ධ කර ගෆනීයම් යතොරතුරු)    

28.  

පහත /සහහන /ේ්ලඛ වල /ේසෝදුප්  

a) යඳර නිකුත් ක බඳත්රය (මුල් ළිටඳත වශ ළිටඳත,) 

   

b) ගණුයදනු විවහතර ( ද්යරෝගළ මී රවළයනයේ  නම,විකිණු  බළ දුන් යශෝ බළ ගත් ද්මළයය)    

c) ඉන්යලොන්සිල ළිටඳත්     

d) ගබලළ වහථළනයස වහථළන    

29.  සච /ේශෝන  /ිරීමමත /අදල /ේහේතු /සහහන /ක්මින /ලිංිකප්  /කල /ියටපා     

30.  බලපත්රේස /මු්ලටපතපත / (වංයෝධනය කිරීම, වම්බන්ධල නම්)    

අවසන /භවිත /ක්න න /සහහ /ියාපිංචිා /  /සචේශෝන ා /ිරීමම /  /අුත් ිරීමම /සහහ /ව  /ල්ලුමදපත්රා 

31.  වයප්ා /සදබනන /ේකි  /විසත්ා     

32.  සපයුදකරුවනේේ /ේ්ලඛ ා / ( නම  ලිළිනය වශ වම්බන්ධ කර ගෆනීයම් යතොරතුරු)    

33.  පිකේභෝගිකානේේ /ේ්ලඛ ා (නම  ලිළිනය වශ වම්බන්ධ කර ගෆනීයම් යතොරතුරු)    

34.  

පහත /සහහන /ේ්ලඛ වල /ේසෝදුප්  

a) යඳර නිකුත් ක බඳත්රය (මුල් ළිටඳත වශ ළිටඳත,) 

   

b) විකුණු යශෝ භළවිතළ ක ද්යරෝගළමී රවළයන ද්රලය ශළ ිලී  ගත් රවළයන ද්රලයල යතොරතුරු ( 
ද්යරෝගළමී රවළයනයේ  නම  විකුණු බළ දුන් යශෝ බළගත් ප්රමළයයන්  නිහඳළදන වශළ 
යයොදළගත් ප්රමළයය නිහඳළද නයේ  ප්රමළයය ඇතුත්ල නිහඳළදනයේ  විවහතර) 

   

c) ඉන්යලොන්සිල ළිටඳත්     

d) ගබලළ වහථළනයස වහථළන    

35.  සච /ේශෝන  /ිරීමමත /අදල /ේහේතු /සහහන /ක්මින /ලිංිකප්  /කල /ියටපා     

36.  බලපත්රේස /මු්ලටපතපත / (වංයෝධනය කිරීම, වම්බන්ධල නම්)    

පිකශ්ර /ියාපිංචි /ිරීමම /සහහ /අාඳුද /ිරීමම 

37.  
ගබඩ /ිරීමම, /වි ශ /ිරීමම /සහ /ආ්්ව /සහහ /භවිත /ක්  /රමේදද /ඇතුල්  /ක්  /ලද /ේකි  /

විසත්ා  

   

38.  

පහත /සහහන /ේ්ලඛ වල /ේසෝදුප්  

a) ඳරිශ්රයේ  අන්තිය ( බදු,ඔප්ද්ල යශෝ මළරු යනළදිය) 

   

b) ගබලළල ළිහිටළ ඇති වහථළනය (  

Storage Locations (බිම් වෆසුම්  ලර්ය ඡළයළරඳ) 

   

c) රවළයන ද්රලය යතොගය ( ලළර්තළ  බින් කළ්පඳත්)    
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සතහන 

 සියළු ලියකියවිලි යමම ෆන්වහතුයේ වශන් ආකළරයට වකවහ විය යුතුය 
 බඳත්ර ස ලියළඳදිංචි වශතිකළියයළ ශට ආනයන වශ අඳනයන වශතිකලට අදළ අයුමම්ඳත් භළර ී ම ශළ   වම්බන්ධල 

විමසීමට යශෝ යබදළශෆරීම වශළ ලියළඳදිංචිවීමට යශෝ අලවන් ඳරියභෝජනයට යශෝ ඳරිශ්ර ලියළඳදිංචි කිරියම් කටයුතු වශළ 
යලනත් ද්ගලගයයකු ඳත් කිරීයම් ශෆකියළල ඇත. බඳත්ර ස ලියළඳදිංචි වශතිකළියයළ විසින් අදළ ද්ගලගයළයේ වම්පූර්ය නම  
ජළතික ශෆුමනුම්ඳත්ස වියගල ගමන් බඳත්ර අංකය වශ බය ත් ද්ගලගයළ දරනු බන නිෂය වශන් කර නම් කරන ද 
ද්ගලගන්න්යේ අත්වන් වහිතල ලිඛිතල ඉදිරිඳත් ක යුතුය. 

 අයුමම්කරු විසින් ද්ර්ලජ රවළයන වම්බන්ධල සිදුලන යවොරකම්  විවහතර ක යනොශෆකි ඳළඩුල, යශෝ වෆක කටයුතු 
ක්රියළකළරකම් ළිබඳබල අකාකළරියට දෆනුම් දිය යුතුය. 

 බළ ී  ඇති යතොරතුරු අවතය යශෝ වළලදය බල යශෝ අදළෂ දත්ත යටඳත් කර ඇත්නම් අයදුම්කරුයේ බඳත්ර අලංගු කිරීයම් 
බය අකාකළරිය වතු බල අයුමම්කරු දෆනුලත් විය යුතුය. 

 සියළුම ලියකිවිලි ඉදිරිඳත් ක යුතු අතර අයුමම්ඳත ට අමුයළ තිබිය යුතුය. 
 වශතික ක ළිටඳත් වමඟ මුල් ළිටඳත් ඉදිරිඳත් ක යුතුය. 
 ඉශත වශන් ලියකියවිලිලට අමතරල තලත් ලියකියවිලි ද්යරෝගළමී ඳළන අකාකළරිය ඉල්ලුම් ක ශෆකි අතර එම 

ලියකියවිලි අයුමම්කරු විසින් ඉදිරිඳත් ක යතු ය. 
 අදළෂ යතොරතුරු වනළථ කිරීම වශළ අලය සියලු යතොරතුරු වෆඳයීමට අයදුම්කරුලන් බෆඳී සි වන අතර එබෆවින් වම්පූර්ය 

අයදුම්ඳත් ඳමය, ඉදිරිඳත් කරන යව උඳයදවහ යදනු ෆයේ. 
 උඳකළරක ලියකියවිලි යව විදුත් තෆඳෆල් වම්යප්රකය ළිබඳගත යනොශෆකිය.       
 ද්යරෝගළමී රවළයනික ද්රලය බෆශෆර කිරීම යශෝ   වශළ සදළනම් වීම වම්බන්ධයයන් අයදුම්කරුලන් අකාකළරියට දෆනුම් දිය 

යුතුය.  
 

 

 

බළ ී  ඇති ලයළජ යශෝ අවම්පූර්ය යතොරතුරු අයදුම්ඳත ප්රති,යකඳ කිරීමට යශකතු ලනු ඇති බලට උඳයදවහ ී  ඇත 

  

 

……………………………                ……………………… 

අයුමම්කරුයේ අත්වන    දිනය 

 

 

 

ද්යරෝගළමී රවළයන අකාකළරියේ  නිෂධළරින් විසින් සුුමසු ඳරිදි වටශන් ක යුතුන්: 

 ඉශත ෆන්වහතුගත කර ඇති  ලළ ශෆර යලනත් කරුණු ඉදිරිඳත් කිරීමට අයදුම්කරු වතුල නෆත. :    ඔේ / නෆත  
 අයදුම්කරු ඉශත ආධළරක යල්ඛන ඉදිරිඳත් කර ඇත. : ඔේ / නෆත  

  අලය සියලුම ලියකියවිලි ඉදිරිඳත් කිරීමට අයඳොයශොවත් වීයමන් අයදුම්ඳත ප්රති,යකඳ වීමට ඉල ඇති බල මම ඔහුට ස 
ඇයට උඳයදවහ ී  ඇත්යතිල. යකයවක යලතත් අයදුම්ඳත ඉදිරියට යගන යළමට අයදුම්කරු යතෝරළයගන ඇත. : ඔේ සනෆත Required අලය සියලුම ලියකියවිලි ඉදිරිඳත් කිරීමට අයඳොයශොවත් වීයමන් අයදුම්ඳත ප්රති,යකඳ වීමට ඉල ඇති බල මම ඔහුට ස ඇයට උඳයදවහ ී  ඇත්යතිල. යකයවක යලතත් අයදුම්ඳත ඉදිරියට යගන යළමට අයදුම්කරු යතෝරළයගන ඇත. : ඔේ න 
 ඳශත වශන් ලියකියවිලි යනොමෆත ස අවම්පූර්යන්: 

 

 
 

 
 

 
……………………………                     ……………………… 

ද්යරෝගළමී ඳළන අකාකළරියේ  නිෂධළරියළයේ අත්වන      දිනය 

 
 


