
 
 
 
 

ලංකා ප ොලීසිය 
ආධුනික උ  ප ොලිස්  රීක්ෂක නතුර 

ආදර්ශ අයදුම් ත්රය 
 

 

01.  (අ)  සම්පූර්ණ නම : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
              (පැහැදිලි ල ොකු අකුලෙන්) උප්පැන්න සහතිකලේ සඳහන්  කෙ ඇති පරිදිම විය යුතු ය.) 
 

(ආ) නම (මු කුරු සමග) : ……………………………………………………………………………………………………… 

(ඇ) අයදුම් කෙන තනතුෙ : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

02.  ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය : ……………………………………………………………………………….. 
 (ජාතික හැඳුනුම්පලත් ඡායා පිටපතක් අමුණා එවිය යුතු ය.) 
 

03.  පියාලේ සම්පූර්ණ නම : …………………………………………………………………………………………………………… 

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

04.  අයදුම්කරු උපන් ස්ථානය : …………………………………………………………………………………………………….. 

  උපන් ස්ථානයට අදාළ ප්රාලීය ය ලමකම් කාර්යා ය : ……………………………… පළාත : …………………… 

05.  (අ) වර්තමාන ලිපිනය : …………………………………………………………………………………………………………… 

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

(ආ) වර්තමාන ලිපිනයට අදාළ ලපොලිස් ස්ථානය : ……………………………………………………………………… 

(ඇ) ස්ථිෙ ලිපිනය : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

(ඈ) ස්ථිෙ ලිපිනයට අදාළ ලපොලිස් ස්ථානය : ……………………………………………………………………………. 

  (ඉ) ස්ථිෙ ලිපිනයට අදාළ ග්රාම ලධ රාරි වසම : ………………………………………………………………………….. 

      ප්රාලීය ය ලමකම් කාර්යා ය : ……………………………………………………………………………………………. 

  (ඊ) ලිපි හුවමාරු කළ යුතු ලිපිනය : ………………………………………………………………………………………….. 

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

  (උ) දුෙකථන අංකය :- ලධවස : …………………………………………. ජංගම : …………………………………………. 

 

 

කාර්යා යීය ප්රලයජජනය සඳහා 



 

 

06.  (අ) ජාතිය : ……………………………………………………………………. 

(ආ) ඔබ ශ්රී  ංකා රවෙවැයෙලයකු යේලේ පෙම්පොලවන් ද ? නැතලහොත් ලියාපදිංචි කිරීලමන් ද ? (ලියාපදිංචි 

වීලමන් නම් එම සහතිකලේ පිටපතක් අමුණන්න) : ………………………………………………………………………. 

  (ඇ) ඔබ රවෙවැයෙලයකු වුලේ පෙම්පොලවන් නම් උපන් ස්ථානය :  

 අයදුම්කරු : ……………………………………………………………………………. 

 අයදුම්කරුලේ පියා : ………………………………………………………………… 

 අයදුම්කරුලේ පිය පක්ෂලේ මුත්තා : …………………………………………. 

 අයදුම්කරුලේ පිය පක්ෂලේ මී මුත්තා : ……………………………………… 

07.  උපන් දිනය : ………………………………………… (උප්පැන්න සහතිකලේ ඡායා පිටපතක්අමුණා එවිය යුතුය) 

  වයස :  (ගැසට් ලධලේදනය අනුව අයදුම්පත් භාෙගන්නා අවසන් දිනට) 

අවුරුදු : ………………………………. මාස : ……………………………… දින : ………………………………… 

 

08.  උස : අඩි : ……………….. අඟම : ……………………….. 

 පරවව : අඟම : ………………………………………………. 

09.  අරයාපන දුදුදුකම් : (සමත් වී ඇති විභාගයන් සඳහන් කෙ සහතිකව  ඡායා පිටපත් අමුණා එවිය යුතුය)  

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

10.  අතිලර්ක දුදුදුකම් (සහතිකපත්ව  ඡායා පිටපත් ඇමිණිය යුතු ය) : …………………………………………………. 

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

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

11.  විවාහක/අවිවාහක බව : ………………………………………………………….. 

12. (අ) දැනට කෙන රැකියාව : ……………………………………………………………………………….. 

(ආ) ඔබ සන්නීර ලසේවාවක සාමාජිකලයක් ද ? : ………………………………………………. 

13.  ඔබට විල ේෂ දක්ෂතාවයන් ලහජ දුදුදුකම් තිලේ ද ? : ……………………………………………………………………… 

14.  ඔබ ගැන විමදුම් කළ හැකි ඥාතීන් ලනොවන ලදලදලනකුලේ නම් සහ ලිපිනයන් : 

(අ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ආ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15.  ඔබ මීට ලපෙ ශ්රී  ංකා ලපොලියෙලේ ලසේවය කෙ තිලේ ද ? : ……………………………………………………………… 

තනතුෙ සහ ලධ  අංකය : ………………………………………………………………………………… 

 එලසේ නම් ඔබ තනතුරින් ඉවත් යේ ලහේතු සඳහන් කෙන්න.: …………………………………………………………… 

 



 

 

16.  (අ) ඔබ සන්නීර ලසේවයක ලසේවය කෙන්ලන් ද? එලසේ නම් අයදුම්පත අදාළ හමුදා ප්රරාලධයාලේ 

 මාර්ගලයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. : …………………………………………………………………………………………….. 

(ආ) ඔබ සන්නීර ලසේවාවක ලසේවය කෙ ඇත් ද ? එලසේ  නම් අස්වීලම් දී ලදන  ද සහතිකලේ ඡායා 

පිටපතක්  අමුණන්න : …………………………………………………………………………………………………………….. 

17.  (අ) ඔබ සන්නීර ස්ලේච්ඡා ලසේවයට අනුයුක්තව යෙටින්ලන් ද ? එලසේ නම් අයදුම්පත හමුදා ප්රරාලධයාලේ 

මාර්ගලයන්  ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. : …………………………………………………………………… 

(ආ) ඔබ සන්නීර ස්ලේච්ඡා ලසේවලයහි අනුයුක්තව යෙටිලේ ද ? එලසේ නම් අස්විලම් දී ලදන  ද 

සහතිකලේ ඡායා පිටපතක් අමුණන්න. : ………………………………………………….. 

18.  ඔබ කියෙයම් වෙදක් සම්බන්රලයන් ලහජ සැක පිට අඩංගුවට ලගන තිලේ ද ? එලසේම යම් වෙදක් 

සම්බන්රලයන් ල ජදනා  ැබ ලහජ උසාවියට කැඳවනු  ැබ ලහජ දඬුවම්  ැබ ලහජ ඇත් ද ? (එලසේ නම් 

විස්තෙ සඳහන් කෙන්න) : ……………………………………………………………………………….. 

19.  ඔබලේ කියෙයම් ඥාතිලයකු යම් වෙදක් සම්බන්රලයන් ලහජ සැකපිට අත් අඩංගුවට ලගන තිලේ ද ? 

එලසේ ම යම් වෙදක් සම්බන්රලයන් ල ජදනා  ැබ ලහජ උසාවියකට කැඳවනු  ැබ ලහජ දඬුවම්  ැබ 

ඇත්ද ? එලසේ නම් විස්තෙ සඳහන් කෙන්න : …………………………………………………………………………… 

 

ඉහත කරුණු මාලේ දැනීලම් හා වි ්වාසලේ හැටියට සතය හා ලධවැෙදි ඒවා බවට මින් සහතික 
කෙමි. එලසේම ඉහත දැක්යේ ලතොෙතුරු වැෙදි හා අසතය ඒවා බවට ලහිවවුවලහොත් මා ලසේවයට පත්කෙ 
ලගන ඇතත් ඕනෑම අවසථ්ාවක දී ශ්රී  ංකා ලපොලියෙලේ ලසේවය වහාම නතෙ කිරීමට යටත් වන බව 
දලධමි. 

 

…………………………………… 
  අයදුම්කරුලේ අත්සන. 

දිනය : ………………………………………….. 

 

20.  ලදපාර්තලම්න්තු ප්රරාලධයාලේ සහතිකය : (අදාළ නම් පමණි) 

 ලමම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කෙන …………………………………………………………………………………………… 

මයා/මිය/ලමනවිය ………………………………… …………………………………… ලදපාර්තලම්න්තුලේ/ 

සංස්ථාලේ/මණ්ඩ ලේ ලසේවලේ ලධයුතු අලයකු බවත් ඔහු/ඇය ලමම තනතුෙ සඳහා ලතජො ගනු 
 ැබුවලහොත් ලසේවලයන් මුදා හැරිය හැකි බවත් ප්රකා  කෙමි. 

 

 

………………………………………………. 
ලදපාර්තලම්න්තු ප්රරාලධයාලේ අත්සන 

සහ ලධ  මුද්රාව. 
තනතුෙ : ……………………………………………….. 



දිනය : ………………………………………………….. 


