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ගාලු උරුමය පදනම 
ජාතික උරුම ප්රාසාංා ග ක ා  ා ාමීය ය ක ා ල්පී ප ප්රවර්ධනන කයුතු  ාාජය මමා්ය ශය. 

 

ල ෝක උරුම ගාපී  ලකොටුවර ු ළ නිශච්  ඡායාරූප ග් කිරීමය සාං  වීඩිලයෝ රූ ග් කිරීමය මවරසාංාය  බා ගැනීම 

සාංඳ ා සාංම්පූ්ධණ ක  ුතු  ආකෘති පත්රය 

රූ ග් කිරීලම් වරැඩසාංය න සාංම්බන්නලයන් වරගකීම දාන ආය්නලේ/පුද්ග යාලේ ල්ොාු රු 

I. නම 

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

II. ලිපිනය 

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

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

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

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

III. දුාක්න / ෆැක්සාං ්ම කය 

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

IV. විදුත් ල ලිපිනය 

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

වරැඩසාංය ලන් සාංව්රභාවරය 
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කා්ධයා යීය ප්රලයෝජනය සාංඳ ා 

පුාා විදයා 
ලදපා්ධ්ලම්න්ු වර 
නිකුත් ල ක  මවරසාංා 
පලත්රේ ම කය සාං  

දිනය 

ගාපී  නගා 
සාංභාවර නිකුත් ල 
ක   දුපල්හි 

ම කය 

චිත්රපය 
සාං සාංථ්ාවර 

විසින් නිකුත් ල 
ක  මවරසාංා 
පත්රලේ දිනය 
සාං  ම කය 

ගාලු උරුමය 
පදනමය 
ලගවිය ුතු  
ගාසාංු් වර 

ගාලු උරුමය 
පදනලමන් නිකුත් ල 
කාන  දු පල්හි 

ම කය 

චිත්රපය         

ලවරළඳ දැන්වීම්         

ලයලි නායය         

මනයාපනික වරැඩසාංය න්         

වරා්ධ්ා වරැඩසාංය න් 
(වරානිජ) 

        

ගී් ද්ධශන රූ ග් කිරීම්         

නිශ්ච  ඡායාරූපග්කිරීම් 
(ම ග  මවරස්ාංථා සාං  
ලවරනත් ල) 

        

නිශ්ච  ඡායා රූපග් කිරීම් 
(වරානිජ) 

        

රියැලිටි වරැඩසාංය න්         

ගුවරනින් රූග්  කාන්ලන් නම් (ලරෝන කැමාා ුු ව)වර)  ය මවරශය 
මනුමැතිය  බා දුන් ලිපිලේ දිනය සාං  ම කය 
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වරැඩසාංය ලන් සාංව්රභාවරය, ලත් ලමාවර, සාං  ගාපී  ලකොටුවර ු ළදී සිදුකිරීමය මලේක්ෂා කාන රූ ග් කිරීම පිළිබඳවර විසාං්්ා 

සාංඳ න් කාන්න. 

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

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

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

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

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

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

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

රූ ග් කිරීම සාංඳ ා ලයොදා ගැනීමය මලේක්ෂා කාන සාංථ්ාන, ලගොඩනැගිලි, වීදි, පරිසාංා පද්නතිය පිළිබඳවර විසාං්්ා  

 
රූ ග් කිරීමය 
මලේක්ෂි් සාං්ථානය 

 
වීදිලේ නම 

 
ලගොඩනැගිපී  
පිහිටි වීදිලේ නම 
සාං  වරරිපනම් ම කය 

 
විවරෘ් භුමිය 
 ඳුන්වරන නම 

 
ලකොටු බැම්ලමහි 
ලකොයසාං  ඳුන්වරන 
නම 

 
සාං්ථානය පිළිබඳවර 
 ඳුන්වරන්න 

වීදියකි      

නිවරසාංක් ල ෝ 
ලවරනත් ල 
ලගොඩනැගිපී ක් 

 

 

    

විවරෘ් භූමියකි      

ලකොටු බැම්ලම් 
ලකොයසාංකි 

   

 

  

ක්රීඩා පිටියකි     

 

 

ලවරනත් ල විලශේෂ 
සාං්ථානයක් නම් 

 

 

රූ ග් කිරීමය උපලයෝගී කාගැනීමය මලේක්ෂික උපකාණ සාං  ාථ වරා න පිළිබඳ විසාං්්ා 

වරා න වර්ධගය  ගණන 
බස්ාං, ල ොරි, සාං  ලවරනත් ල විශා  වරා න  
වරෑන් සාං  කුඩා ප්රමාණලේ බස්ාං ාථ  
කා්ධ,කැබ්, ජීේ ුු ව) ලවරනත් ල  
ත්රී වීපී  
යු රු පැදි   
පා පැදි  
ලවරනත් ල  
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කැමාා උපකාණ සාං  ලවරනත් ල 
උපකාණ පිළිබඳවර විසාං්්ා 

 

 

 
රූ ග් කිරීම සාංඳ ා සාං භාගීවරන 
කණ්ඩායලම් ගණන 

 

 

රූ ග් කිරීම සිදුකිරීමය මලේක්ෂි් කා  සීමාවර 

ආාම්භක දිනය ලේ ාවර මවරසාංාන දිනය ලේ ාවර දින ගණන 

 
............../......../......... 
 

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

 
............../......../......... 
 

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

 

 

ලමම වරැඩසාංය න සාංමග සාංෘජුවර සාංම්බන්නවීමය මලේක්ෂා කාන ලවරනත් ල ාාජය ල ෝ ාාජය ලනොවරන  ආය්න ුතිනම් වවරා 

පිළිබදවර විසාං්්ා 

ආය්නලේ නම එම ආය්නය විසින් ඉටු කාන කා්ධය 

  

  

  

  

 

රූ ග් කිරීම ල ෝ ලමම වරැඩසාංය න ක්රියාත් ලමක කානු  බන මවරසාංථ්ාලේ සාංම්බන්න කාග්  ැකි පුද්ග ලයකු පිළිබඳ 

විසාං්්ා 

 

නම 
 

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

ලිපිනය 
 

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

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

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

 

 

දුාක්න ම කය සාං  

විදුත් ල ලිපිනය 

 

 

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

ජා. ැ. ම කය  

................................................................................................................................. 
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ල ෝක උරුම ගාපී  ලකොටුවර ු ළ රූ ග් කිරීම සාංඳ ා මවරසාංා  බා ගැනීම පිණිසාං මා විසින් ඉදිරිපත් ල කානු  ැබූ ල්ොාු රු 

සාං්ය සාං  නිවරැාදි බවරත් ල, ගාපී  ලකොටුවරය බ  පවරත් ලවරන සියව)ම නීති රීති ආාක්ෂා කාමින් කයුතු  කාන බවරය සාං තික 

කාමි. 

 

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

දිනය          මත් ලසාංන 

 
(කා්ධයා යීය ප්රලයෝජනය සාංඳ ා) 
 
ල ෝක උරුම ගාපී  ලකොටුලේ රූ ග් කිරීම් සාංඳ ා මවරසාංා ගැනීම පිණිසාං ඉදිරිපත් ල ක  ුතු  සියව)ම ලපීඛන පරීක්ෂාකා 

බැලීමි. මවරසාංා  බා දීම පිණිසාං නි්ධලද්ශ කාමි. 

 

 
...........................................                                                                    ................................................. 
 
දිනය                                                                                                        මත් ලසාංන 
 
 
================================================================================= 
 
ලමම වරැඩසාංය න සාංඳ ා මවරසාංා  බා දීම මනුම් කාමි. 
 
 
...........................................                                                                    ................................................. 
දිනය                                                                                                        මත් ලසාංන 
 

 
 
 

 

 


