ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යංශය

මෑතකදී ලබාගත්
ඔබේ ඡායාරූපයක්
බමහි අලවන්න

දෙජිස්ට්රාර් ජ රාො ද දාරාර් ජත්ද්තුතුව

රෙජිස්ට්රාර්වරුන්ගේර( උ ත්/විවාුාමිණෙ
ර ොෙතුන් යාු/වකාලීන කිරීණ - 2018
ඔබදේ අත් අකුරිතුම රැහැදිලිව පුෙවතුා
01). ඔබදේ ස්පූර් ජණ ාම 02.) ඔබ ොරකාරි වශදයතු භාවිත්ා කො ාම 03). ඔබදේ ත්ාතුරු ාාමය 04). ඔබදේ කාර් ජයාලය පිහිටි
දිස්ත්රික්කය :

ප්රා: ද ද. දකො.:

ග්රාම ලධලරා ව වසම:

5.1). ස්ථීෙ රදිංචිය-

5.2). කාර් ජයාල ලිපිාය

06).රාතික හැඳුනු්රත් අංකය -

07). ස්ත්රී/පුපුරුෂ භාවය -

08).හදිසියකදී ඇමතිය හැකි දුෙකථා අංක-(කලත්රයාදේ/පුාරුදවකුදේ/පුඅස දවාසිදයකුදේ ා යා වග සඳහතු කෙතුා)
ාම කාර් ජයාලය -

ඔබට ඇති ස්බතුාත්ාවයරංගම-

ලධවස රසේුා ර ොෙතුන්

9.1). රත්වීම දිාය

9.2).

2018.06.01 දිාට දසේවා කාලය

9.3). විශ්රාම යා දිාය

10). ඔබ දෙජිස්ට්රාර් ජ ධූෙය ාො බල ප්රදේශය පිිබඳ විස්ත්ෙ
10.1). රත්තුදේ ාම
10.2). උප්රැතුා මෙණ දකොට්ඨාශදේ ාම
10.3). ඔබදේ දෙජිස්ට්රාර් ජ බල ප්රදේශය තුල ඇති ප්රාදේයය
ද දක් දකොට්ඨාශදේ ාම/පුදකොට්ඨාශ වල ා්
10.4). ඔබදේ දෙජිස්ට්රාර් ජ බල ප්රදේශය තුල ඇති මුළු ග්රාම
ලධළරාරි වස් ගණා
10.4) ඔබදේ දෙජිස්ට්රාර් ජ බල ප්රදේශය තුල සිටිා දවාත් දෙජිස්ට්රාර් ජවරුතු ගණා කීයා?
10.5) ඔබදේ කාර් ජයාලදේ සිට ආසතුාම දෙජිස්ට්රාර් ජදේ කාර් ජයාලයට ඇති දුෙ (km වලිතු)
11). ඔබ දෙජිස්ට්රාර් ජ ත්ාතුදර් ජ ස්ථීෙ ා? ාැතිා් දහේතුව

12). ඔබදේ කාර් ජයාලය පිිබඳ විස්ත්ෙ
12.1) කාර් ජයාලදේ සිට ලධවසට ඇති දුෙ ප්රමාණය දකොරමණා ?
12.2) දසේවාාායකයිතුට අවශය උරදාස් කාර් ජයාලය තුළ ප්රාර් ජශාය කෙ තිදදා?
12.3) කාර් ජයාල ාාම පුවරුදේ දිග/පු රළල දකොරමණ ා ? එය කුමා වර් ජෂදේ දයද එකක් ා ? එහි වර් ජණය කුමක්ා?

13.) කාර් ජයාල අධීක්ෂණය
13.1) දකොරමණ කාලයකට වෙක් කාර් ජයාල අධීක්ෂණය සිදුදේා?
13.2) කවුරුතු විසිතු අධීක්ෂණය සිදු කෙයිා?
13.3) ඔබදේ කාර් ජයාල අධීක්ෂණයට අවසතු වෙට රැමිණි වර් ජෂය
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14.) ලියාරදිංචි කි වද් විස්ත්ෙ
14.1). ඔබදේ දසේවා කාලය තුල ඔබ විසිතු සිදු කෙ ඇති මුළු ලියාරදිංචි සංඛ්යාව - (2018.06.01 දිාට)
i.

උරත්

ii. විවාහ

iii. මෙණ

14.2) රහත් ඇති වසෙ වල ඔබ විසිතු කෙ ඇති ලියාරදිංචි සංඛ්යාදේ විස්ත්ෙ
උරත්

විවාහ

මෙණ

2018
2017
2016
2015
2014
එකතුව

15).ඔබ අසනීර දහෝ දවාත් කුමා දහෝ කටයුත්ත්ක් ලධසා විවාහ ලියාරදිංචියක් කි වමට යාමට දාොහැකි

‘ වුවදහොත් ඒ සඳහා දයොාා ගනු ලබා

ක්රියාමාර් ජග දමොාවාා ?

16). ඔබ විසිතු ආදේශක දසේවදේ දයොාවා අයදේ විස්ත්ෙ
අරයාරා
ාම

වයස

දුෙකථා

දසේවා කාලය

සුදුසුක්
ස්පූර් ජණ කෙ
තිදදා?

රංගම ලධවස රංගම ලධවස රංගම ලධවස -

17.) සාමාාා විලධශ්චයකාෙ රාවිය පිිබඳ විස්ත්ෙ
17.1).ඔබ මුළු දිවයිාටම සාමාාා විලධශ්චයකරුදවකුා ?

රත්වීම ලා වර් ජෂය -

17.2)කිසිය් කලාරයකට රමණක් සාම විලධසුරුා ?
කලාරය

රත්වීම ලා වර් ජෂය -

රුන/ව ර්ෞද්ගලික ර ොෙතුන්
18). රවුද ද දත්ොෙතුරු
i.

කලත්රයාදේ ාම - .......................................................................................................

ii.

රැකියාව

- .......................................................................................................

iii.

දසේවා ස්ථාාය

- .......................................................................................................

iv.

දුෙකත්ා අංක

- රංගම

:

ලධවස

:

කාර් ජයාලය

:

19).ඔබ ලබා ඇති ඉහලම අරයාරා සුදුසුක් (වර් ජෂය හා හැාෑරූ භාෂා මාරය ා ාක්වතුා)
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20).රසුගිය අවුරුදු 03 තුළ ඔබ හාාො ඇති රාඨමාලාවතු පිිබඳ විස්ත්ෙ (රාඨමාලාදේ ාම, ආයත්ාය, වර් ජෂය හා කාල සීමාව සඳහතු කෙතුා)

21.1).ඔබට රරිගණකදයතු වැඩ කළ හැකිා?
21.2). රහත් ාැක්දවතු කුමා කාර් ජයයතු ඔබට රරිගණකදයතු කළ හැකිා?
කාර් ජයයතු

දහොඳයි

මරයම මට්ටද්

හැකියාවක් ාැත්

රරිගණකදයතු ලිපි/පුවගු සැකසීම
ඊ ද් ද රණිවිඩ දගතුවා ගැනීම හා යැවීම
ඉතුටර් ජදාට් රාවිච්චි කි වම
22) . භාෂා හැකියාවතු (1-ඉත්ා දහොඳයි, 2-දහොඳයි,
භාෂාව

3-සාමාායයයි,

4- දුර් ජවලයි)

කථාය

ලිවීම

කියවීම

දත්රු්ගැනීම

සිංහල
දාමළ
ඉංග්රීසි
දවාත් භාෂා (ාම සඳහතු කෙතුා)

23).ඔබ ය් රැකියාවක/පු වෘත්තියක ලධයුක්ත්ා් ඒ පිිබඳ විස්ත්ෙ -

24).රසුගිය වර් ජෂ 03 තුල ඔබ සහභාගී ව පුහුණු වැඩ සටහතු
වැඩ සටහදතු ාම

රැවැත් ව ආයත්ාය

වර් ජෂය

දිා ගණා

25).ඔබ කිසිය් අවස්ථාවක දසේවා ඇගයීමකට ලක්ව ඇත්ා් ඒ පිිබඳ විස්ත්ෙ (දසේවා ඇගයීම කල ආයත්ාය, වර් ජෂය, ඔබට ලැබුණු

ස්ථාාය/පුඇගයීම සඳහතු කෙතුා)

26).ඔබ ය්කිසි අසනීරයකිතු රසු දේ ා් ඒ පිිබඳ විස්ත්ෙ -

27). ඔදද විදශේෂ හැකියාවතු/පුාක්ෂත්ාවයතු/පුලධර් ජමාණ පිිබඳ විස්ත්ෙ :-
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28). ඔබ විසිතු ලියා ලා දරොත් , සඟො, පුවත්රත් ආදී ලිපි පිිබඳ විස්ත්ෙ :-

29). ඔදද දසේවා කාලය තුල ඔබට විරුේරව විාය ර වක්ෂණයක් රවත්වා තිදද ා ? ඔේ/ාැත්

(ඔේ ා්, දහේතුව ,රැවැත් ව වර් ජෂය ,විාය තීෙණය කුමක් ා යතුා සඳහතු කෙතුා)

30).ඔබට විරුේරව ාැාට විාය ර වක්ෂණයක් /පුදචෝාාාවක් ඉදිරිරත් වී ඇත්ා් එහි ඇති දචෝාාා දමොාවාා?

ගැටළු මා රයෝජනා
31).දෙජිස්ට්රාර් ජ දසේවය දියුණු කි වම සඳහා ඔබ විසිතු කෙනු ලබා දයෝරාා දමොාවා ා ?

32).විවාහ/පුඋප්රැතුා/පුමෙණ ලියාරදිංචි කි වද් දී ාක්ාට ලැදබා ගැටලු දමොාවා ා ?

33).එම ගැටලු අවම කෙ ගැනීම සඳහා ඔබ කො දයෝරාා දමොාවා ා ?
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34).දීමාා/පුලිපි ා᳘වය ලබා ගැනීම ස්බතුර විස්ත්ෙ (දීමාා/පු ලිපි ා᳘වය ලබා ගැනීද් දී ඇතිවා ගැටළු හා එම ගැටළු අවම කි වමට දයෝරාා)

35).ඔබදේ ොරකා ව රහසුකෙ ගැනීම සඳහා ඔබට අවශය ඇති අණරාත්,දරොත්,අත්දරොත්, උරදාස්, රත්රිකා ආදිය තිදදා? අවශය වතුදතු ා?

36).ඔබ ොරකා ව සඳහා භාවිත්ා කො දරොත්රත්, ද දඛ්ා, ආකෘති රත්ර සංදශෝරාය කි වම

(කිසිය් දරොත්ක එහි දිග රළල, පිටු ගණා දවාස් කල යුතු ා් ඒ පිිබඳ දයෝරාා, දවාස් විය යුතු ප්රමාණයතු හා ඊට දහේතු)

37).ඔබ විසිතු රරිහෙණය කෙනු ලබා උරදාස් රතිකා, අණරාත්, චක්රද දඛ් සංදශෝරාය විය යුතු ා්, ඒ පිිබඳ විස්ත්ෙ ලියතුා

38).ඔබ ාැාටමත් කිසිය් ෙක්ෂණ ක්රමයකට එක් වී ඇතිා?
එදසේ දාොමැතිා් කිසිය් ෙක්ෂණ ක්රමයකට එක් වීමට ඔබ කැමති ා ?
ඉහත් දත්ොෙතුරු සත්ය හා ලධවැෙදි බව සහතික කෙමි.

දිාය

ලධලරාරියාදේ අත්සා
(ෙබර් ජ මුද්රාව ත්බතුා)
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කාර්වරයාලීය ප්රරයෝජනය සහමා ්ණි
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