
අයදුම්පත්රය
සම්ූර්ණ නම ගැහැණු 

පිරිමි 

ඔබ අයදුම් කරන විට ඔබගේ  හැඳුණුම්පගේ පිටපතක්  ඇමිණීමට සහතික වන්න. ( ඉහත ගතොරතුරු සහතික කිරීම පිණිසස ) 

උපන් දිනය * D D    /    M M    /    Y Y Y Y  
පදිිංචි ලිපිනය (සථිර) *
හැඳුනුමම්පේ අිංකය (ජො.හැ.අ.) * දුරකථනය (Land) *               - -
විද්යුේ ලිපිනය *                                        @ දුරකථනය (ජිංගම) *                - -
ගකොන්ගේසි සහ නියමයන් ගකොන්ගේසි සහ නියමයන්ට මම කක   ගවමි. (ගමම ලිපිගයහි  පසු පිට පරික්ෂො කරන්න. ) 

මිංගල ද්යැන්මගම් ඇතුලේ ගේ 

ඔබ හො සම්බන්ධ වන්ගන් ගකගසථ ද්ය යන්න 

සම්බන්ධතො විසථතර 

*"වෂෂය" සහ "මොසය" පමණක් මුද්රණය ගේ.

*ඔබගේ නගම් මුල් අකුරු පමණක් ප්රකොශයට පේ ගකගර් 

* 

සහකරුගවකු සතු අවශයතො 

*

*

*

වයස 

ආගම / කුලය 

රැකියොව  (වර්තමොන) 

අධයොපනය

ගක්න්ද්යරගේ විසථතර 

වේකම් 

ගද්යමේපියන්ගේ  රැකියො 

විවොහ මමට අගේක්ෂිත කොලය

ඔගේ විගනෝද්යොිංශය කුමක් ද්ය ? 

ගපෞරුෂය / ගපනුමම 

අධයොපනය / රැකියොව 

පදිිංචි දිසථික්කය

*

*

*

28

ගබෞේධ 

ගකොළඹ 

ජොතිය 

උස 

පදිිංචි නගරය 

*

*

*

සිිංහල 

5' 4''

නුමගේගගොඩ 

ඔබව හඳුන්වො දීම / පොඨකයන් සඳහො සටහන

වයොපොර උපගේශක 

වයොපොර පරිපොලනගේදී උපොධිය

7 ශනි, රොහු, ගුරු 

නමණ නිවසක්, වොහනයක්

ජොතික  පොසලක ගුරුවරු

වසරක් ඇතුළත 

සිංගීතයට සවන් දීම, ගපොේපේ කියමම 

කඩවසම්,  මිත්රශීලී

ප්රථම උපොධිය 

කරුණොකර ඔබ පිලිබඳව ගකටිගයන්
සඳහන් කර  ස රො පොඨකයන්ට 
පණිසවිඩයක් ගද්යන්න.

*වචන 30 කින් 

පින්ූර 
ගවනේ (                                          )

ගක්න්ද්යරය 

පොඨකයො ඔබ Arinos

1. යවන්න 2. ගයොමු කරන්න

ලිපිය 

පොඨකයො ඔබ Arinos

2. ඔබගේ සම්බන්ධතො
කියන්න

1. විමසීම 

දුරකථනය 

විද්යුේ 
ලිපිනය 

3. සම්බන්ධතො 

විමසීම් අනුමව ඔබ හො සම්බන්ධ වන අයුරු අපි පොඨකයොට කියමු 

අපි පොඨකයන් කවන ලිපි ඔබ ගවත ගයොමු කරමු.
(පොඨකයන්ට ඔබ හො ඍජුව සම්බන්ධ විය ගනොහැක)

ඔේ 
නැත 

ඔබට ගමම විකල්පය අවශය ද්ය ? ඔබගේ  කුමන සම්බන්ධතො අප විසින් ඔවුන්ට පැවසිය යුතුද්ය? 

දුරකථනය(Land) විද්යුේ ලිපිනය 
දුරකථනය (ජිංගම) 3

1
ඔේ 
නැත 

ඔබට ගමම විකල්පය අවශය ද්ය ? ඔබ ගවත  ගයොමු කිරීගම් දී කුමක්  ඇමිණිසය යුතු ද්ය ? 

*විවිධ ගතෝරො ගැනීම්  කල හැකි ගේ 

පොඨකයො ඔබ දුරකථනය 
විද්යුේ 
ලිපිනය 

ස රොව
1. 

සම්බන්ධතො
ලබො ගන්න 

2. සම්බන්ධතො 

ඔබ හො සම්බන්ධ වන අයුරු පුකොශයට පේ කරන අතර  
පොඨකයොට සෘජුව ඔබ හො සම්බන්ධ විය හැකිය. 

ඔේ 
නැත 

ඔබට ගමම විකල්පය අවශය ද්ය ? කුමන සම්බන්ධතො ඔබට ප්රකොශයට පේ කිරිම අවශයද්ය? 

දුරකථනය(Land) විද්යුේ ලිපිනය 
2

*විවිධ ගතෝරො ගැනීම්  කල හැකි ගේ 

*විවිධ ගතෝරො ගැනීම්  කල හැකි ගේ 

අවම වශගයන් කක් විකල්පයක් ගතෝරො ගන්න. *විවධ ත ෝරා ගැනීම්  කල හැකි තේ. 

ගමම අයදුම්පත්රය ගද්යමේපියන් විසින්  ලියො ඇේනම්  කරුණොකර ගමහි ලකුණු කරන්න* අවශයයි

පසු පිට  බලන්න 



fldkafoais iy kshuhka

1' ux., oekaùï m%pdrh lsÍu k;r lsÍu i|yd jk b,a,Su j,x.= jkafka oekaùïlre úiska
B,. m%ldYkh ksl=;a lsÍug Èk 30 lg fkdwvq ld,hlg fmr b,a,Sula l< úgh' 
oekaùïlre úiska ux., oekaùu m%ldYkhg m;a lsÍu keje;aùug b,a¨ï fkdlrkafka kï" 
wßfkdaia ,xld ^mqoa.,sl& iud.u (Arinos Lanka Co (Pvt)Ltd) B,Õ m%ldYkfha o oekaùu m, 
lrkq we;'

2' ´kEu oekaùula m< lsÍu" m%;slafIam lsÍug fyda w;aysgqùug whs;sh wßfkdaia ,xld
^mqoa.,sl& iud.u i;=fõ'

3' wßfkdaia ,xld ^mqoa.,sl& iud.u" oekaùïlre úiska fpdaokd l, yels my; i|yka ljr
fyda ydkshla i|yd j.lshkq fkd,efí'

1) oekaùï m< lsÍu fya;=fjka we;sjk .eg¿ iy ydks
2) uqøK fodaI$wi;=gqodhl uqøKh fya;=fjka jk ydks
3) ,ndÿka f;dr;=re j, fodaI fya;=fjka we;sjk ydks

4' ux., oekaùï i|yd imhk f;dr;=re wßfkdaia ,xld ^mqoa.,sl& iud.u oeä f,i ryis.;j 
;nd .kakd w;r wmf.a fiajdjka i|yd muKla tu f;dr;=re Ndú;d fõ'

5' wm úiska imhk fiajdjka u.ska oekaùïlre yuqjk wh w;r we;sjk .eg¿ j,g wßfkdaia
,xld ^mqoa.,sl& iud.u j.lshkq fkd,efí'

6' wßfkdaia ,xld ^mqoa.,sl& iud.fï iÕrd mdGlhkag fyda f;jk md¾Yjhkag 
oekaùïlref.a wi;H f;dr;=re fya;=fjka ydks isÿ jqjfyd;a tu ydks j,g jkaÈ f.ùug
oekaúïlre j.lsj hq;= fõ' 

Arinos Lanka Co (Pvt) Ltd.
No.20, Stanley Thilakaratne Mawatha, Nugegoda, Sri Lanka

+94(11)7 167788


