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අධුනික සෙබළ/ සෙබළියන් බදවා ගැනීම ෙදහා ස ොරතුරු ලබා ගනීම. 

1. අ.  සම්පූර්ණ නම -  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

ආ. මුලකුරු සමඟ නම - ……………………………………………………………………………………………………….... 

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

2. අ.  ස්ථිර ලිපිනය - ....................................................................................................................... 

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

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

 

3. අ.  රරජිරම්න්තුව - ..................................................................................................................... 

 

4. අ.  දුරකථන අංකය -  ……………………………………………………………………………………………………………. 

ආ. ජංගම දූරකථන අංකය - …………………………………………………………………………………………………… 

ඇ. විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය- ..………………………………………………………………………………………………….. 

 ඈ.  ග්රාම රසකවක රක්ඨාශා ය - ……………………………………………………………………………………………….. 

              ඉ. මැතිවරණ රක්ඨාශා ය - ………………………………………………………………………………………………….. 

 ඊ. ප්රරද්ීයය රල්කම් රක්ඨාශා ය - ….………………………………………………………………………………………. 

 උ. ළඟම ඇති රප්ලිස් ස්ථානය - ….…………………………………………………………………………………………. 

5. අ.  උපන්දිනය / සකතික අංකය - ……………………………………………………………………………………………… 

6. අ.  විවාකක/  අවිවාකක විව  -    අවිවාකක විවාකක 

ආ.  ස්ත්රි රුරුභ වාවය -                 රුරුභ             ස්ත්රි 

7. අ.  ජාතික කැදිනුම්පත් අංකය - .....…………………………………………………………………………………………. 

  ආ.        ශ්රී ලංකා රුරවැභාවාවය -                සම්වවය            ලියාපදිංචි කිරීම 

               ඇ. ජාතිය - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. අ.සෙො.ෙ ො.සෙ ප්රථිඵලල 

 අ.  පාසල - ..………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ආ . විවාග අංකය (පලමු වාරය)  - ……………………………………………………….අවුරුද්ද ………………………. 

 ඇ.          විවාග අංකය (රදවන වාරය)  -………………………………………………………අවුරුද්ද ………………………. 

 ඈ. විභය රරකණිය  

 ………………………………………………….....  …………….  

 ………………………………………………….....  …………….  

 ………………………………………………….....  …………….  
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 ………………………………………………….....  …………….  

 ………………………………………………….....  …………….   

 ………………………………………………….....  …………….  

 ………………………………………………….....  …………….  

 ………………………………………………….....  …………….  

 ………………………………………………….....  …………….  

 ………………………………………………….....  …………….  

 

9. අ.සෙො.ෙ උ.සෙ ප්රථිඵලල 

 අ.  පාසල - ..………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ආ . විවාග අංක - ………………………………………………………………………………අවුරුද්ද ………………………. 

 ඇ. විභය          රරකණිය  

 …………………………………………………..  ……………. 

 …………………………………………..…......  ……………. 

 ………………………………..………………...  ……………. 

 ඉංග්රීභා                          ……………. 

 රප්දු පරීක්භණ                                      ……………. 

 Z-ලකුණු - …….…..... 

වි ්ව විද්යාලය සඳකා සුදුසුකම් ලත් - ඔව්         නැත 

 

10. 

සම්වින්ධතාවය නම ජාතිය රැකියාව 

පියා    

මව    
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11. 

ක්රීඩා පාසල් කලාප ජාතික අන්තර්ජාතික 

     

     

     

     

     

     

 

12. ශාරීරික සයෝගය ාවය 

 අ.  උස (අඟල්)– ……………….. 

 ආ. විර )කි .ග්රැ )–     ……………….. 

 ඇ. අක්ෂි දැක්ම-    වම්- ……………….. දකුණ- ……………….. 

ඈ. උපැස් වාවිතය-            ඔව්  නැත 

 ඉ. ළය (අඟල්)–    ………………..     

 

13. චරි  ෙහතිකය ලබා සගන ඇති විේ ර 

 අ.  නම - …………………………………..………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ලිපිනය - ………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

  දුරකථන අංකය - ……………………………………………………………………………………………………………… 

  ජංගම දූරකථන අංකය - ………….…………………………………………………………………………………………. 

 

 ආ . නම - …………………………………..………………………………………………………………………………….………      

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ලිපිනය - ………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

  දුරකථන අංකය - ……………………………………………………………………………………………………………… 
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  ජංගම දූරකථන අංකය - ………….…………………………………………………………………………………………. 

 

14. ඔවි රකෝ ඔරේ සමීපතම ඥාතිරයකු ඕනෑම අධිකරණයක් මගින් නඩු වරදක් සම්වින්ධරයන් වරදකරු 

රලස නම් කර තිරේද ? -              ඔව්                නැත 

15. ඔවි ත්රිවිද කමුදාරවන් ්ක් කමුදාවකම න්න් රපර ්ක ත තිරවිද?       ඔව්        නැත 

 

ඉකත විස්තර නිවරදි විවම තකවුරු කරන්. 

 

 

……………………………………………   ……………………………………………………….. 

 දිනය    අත්සන 

  

  


