
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුව - අිංක තහවුරු අිංශය 

 
මියගිය පුද්ගලයන්මේ හැඳුනුේපත් අිංක තහවුරු කිරීම සඳහා වූ මපොදු උපමෙස් 

 

1. 1968 අංක 32 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදංචි කිරිමේ පනමේ 39 වගන්තිය මඟින් ම ොරතුරු ලබා ගැනිමට 
මකොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට ම ෝ ඔහු විසින් බලය පවරන ලද නිලධාරිමයකුට  ැකියාව ඇති බැවින් අවශ්ය 
අවස්ථාවක දී ඉ   සඳ න් මල්ඛනවලට අම රව මවනේ මල්ඛන ද කැඳවීමේ  ැකියාව පුද්ගලයින් ලියාපදංචි කිරීමේ 

මදපාර් මේන්තුව සතු මේ.  

 

2. ප   “අ”, “ආ,“ ඇ”, “ඈ”,“ඉ” ම ෝ “ඊ” කාණ්ඩ යට ට මනොගැමනන මවනේ පාර්ශ්වයන් විසින් සිදුකරනු ලබන 

ඉල්ලීේ සේබන්ධමයන් කටයුතු මනොකරන බවද සියලුම මල්ඛන මදපාර් මේන්තුව මව  ඉදරිපේ කිරීමමන් පසුව අංක 

  වුරු ලිපිය නිකුේ කිරීමට කටයුතු කරන බව ද කාරුණිකව සලකන්න.  

 

3. අමනකුේ පාර්ශ්වයන්මේ විමරෝධ ාවයක් මනොමැති බවට සිදු කරනු ලබන ප්රකාශ්ය (ආකෘති පත්ර අංක 03) ඔහු/ඇය 

පදංචි ග්රාම නිලධාරි  ර ා මවන මවනම ඉදරිපේ කල යුතු බව කාරුණිකව සලකන්න. 

   
4. මියගිය පුද්ගලයාමේ  ැඳුනුේපේ අංකය   වුරු කරගැනීම සඳ ා සෑමවිටම මියගිය පුද්ගලයාමේ ළඟම ඥාතියා 

(ඉල්ලුේකරු) මදපාර් මේන්තුව මව  ඉදරිපේ විය යුතු අ ර ඔහු/ඇය ප   සඳ න් කාණ්ඩ අතුරින් එකකට යටේ විය 

යුතු අ ර එම කාණ්ඩවලට අදාළ සියලුම මල්ඛන ඉදරිපේ කළ යුතුය. 

 

 කාණ්ඩය  මියගිය පුද්ගලයාට 

දරන ඥාතිේවය  

අංක   වුරු ලිපි ඉල්ලුේ 

කල  ැකි අවස්ථා 

 

අනු අංක 02 හි සඳ න් මල්ඛනවලට 

අම රව කාණ්ඩයට අදාලව ඉදරිපේ කළ 

යුතු මල්ඛන  

1.1 අ ස්වාමිපුරුෂයා/ 

භාර්යාව  

නි යානුකුල 
ස්වාමිපුරුෂයා/ භාර්යාව 

 මියගිය පුද්ගලයාමේ විවා  
ස තිකමේ මුල් පිටප   

 පුද්ගලයා මියයාමමන් අනතුරුව 
ස්වාමි පුරුෂයා/භාර්යාව මවනේ 
විවා යක් සිදුකරමගන ඇේනේ 
මදවන විවා මේ විවා  ස තිකමේ 
මුල් පිටප  

1.2 ආ දරුවන්  මියගිය පුද්ගලයා 
දක්කසාද වී ඇේනේ, 
මියගිය පුද්ගලයාමේ 
පළමු විවා මේ දරුවන් 
ඉදරිපේ වන අවස්ථාවක 
දී 

 දක්කසාද ස තිකමේ මුල් පිටප   ා 
ඡායාපිටප  

 අමනකුේ දරුවන් විසින් 
විමරෝධ ාවයක් මනොමැති බවට 
සිදුකරන ප්රකාශ්ය  
(ආකෘති පත්ර අංක 03) 

 
1.3 ඇ දරුවන්  මව/පියා මදමදනාම 

මියමගොස් ඇති 
අවස්ථාවකදී 

 මදමේපියන්මේ මරණ ස තිකවල 
මුල් පිටපේ 

 අමනකුේ දරුවන් විසින් 
විමරෝධ ාවයක් මනොමැති බවට 
සිදුකරන ප්රකාශ්ය 
(ආකෘති පත්ර අංක 03) 
 

1.4 ඈ පියා/මව මියගිය පුද්ගලයා 
අවිවා ක අවස්ථාවක දී 

 මව/පියා විසින් විමරෝධ ාවයක් 
මනොමැති බවට සිදුකරන ප්රකාශ්ය 
(ආකෘති පත්ර අංක 03)  
ම ෝ 

 මවමේ ම ෝ පියාමේ මරණ ස තිකය 

 



1.5 ඉ සම ෝදරයා/ 

සම ෝදරිය  

මියගිය පුද්ගලයා 
අවිවා ක නේ  ා ඔහු/ඇය 
මේ මදමාපියන්   
මියමගොස් ඇති අවස්ථාවක 
දී  
 

 මදමේපියන්මේ මරණ ස තිකමේ මුල් 
පිටපේ 

 සම ෝදර/ සම ෝදරියන් විසින් 
විමරෝධ ාවයක් මනොමැති බවට 
සිදුකරන ප්රකාශ්ය  
(ආකෘති පත්ර අංක 03) 

 
1.6 ඊ ළඟම ඥාතියා විමදස්ග  අවස්ථාවක දී ඔහු/ඇය විසින් බලය පවරනු ලබන පුද්ගලමයකු  ට 

මදපාර් මේන්තුව මව  ඉදරිපේ විය  ැක. ඔහු/ඇය  විසින් අනු අංක 02 හි සඳ න් මල්ඛන 
වලට අම රව ප   මල්ඛන ඉදරිපේ කල යුතුය. 
 

 බලය පැවරීමේ ලිපිය 

 ගුවන් ගමන් බලපත්රමේ ම ොරතුරු ඇතුලේ පිුමේ  ා  ඇතුල්වීමේ /පිටවීමේ දන 
මුද්රා සහි  පිු වල ඡායාපිටපේ 

 

 

5. උක්  4 හි සඳ න් මල්ඛනවලට අම රව  ඉල්ලුේකරු විසින් ප   සඳ න් මල්ඛන ද ඉදරිපේ කළ යූතුය.  
i. ඉල්ලුේකරු විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීම (ආකෘති පත්ර අංක 01) 

ii. මියගිය පුද්ගලයාමේ මරණ ස තිකමේ මුල්පිටප   ා ඡායාපිටප   

iii. මියගිය පුද්ගලයාමේ උප්පැන්න ස තිකමේ මුල් පිටප   ා ඡායාපිටප  ම ෝ හිස් ප්රතිඵල මල්ඛනය සමග නම 

 ා උපන්දනය සනාථ කිරීමට දරුවන්මේ උප්පැන්න ස තිකවල මුල් පිටපේ  ා ඡායාපිටපේ 

iv. මියගිය පුද්ගලයාමේ ජාතික  ැඳුනුේප  /මියගිය පුද්ගලයාමේ  ැඳුනුේප  මදපාර් මේන්තුව මව  භාර දුන් 

බවට වූ ස තිකය /මියගිය පුද්ගලයාමේ  ැඳුනුේප  අස්ථානග  වූ බවට ඉල්ලුේකරු විසින් ම ෝ ඔහු/ඇය 

විසින් බලය පවරන ලද පුද්ගලයා විසින් ලබාගේ මපොලිස ්පැමිණිල්ල 

v.  ැඳුනුේප  මනොමැති නේ ම ෝ ජාතික  ැඳුනුේපම හි අංකය අපැ ැදලි නේ, මියගිය පුද්ගලයා විසින් 

 ැඳුනුේප ක් භාවි  කල බවට ලිඛි  සාක්ෂි ම ෝ ලිඛි  සාක්ෂි මනොමැති නේ ඒ බව සනාථ කරමින් දවුරුේ 

ප්රකාශ්යක්  

vi. ඉල්ලුේකරුමේ  ැඳුනුේප   ා ඡායාපිටප  

vii. ඉල්ලුේකරුමේ උප්පැන්න ස තිකමේ මුල් පිටප    ා ඡායාපිටප  

viii. ග්රාම නිලධාරි නිර්මද්ශ්ය සහි  ප්රාමද්ය ය මල්කේ වාර් ාව - ආකෘති පත්ර අංක 02 (මියගිය පුද්ගලයා ස්ථිරව 

පදංචි වී සිටි ග්රාම නිලධාරි මකොට්ඨාශ්මයන් ලබාග  යුතුයි.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ආකෘති පත්ර අංක 01 

 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුව - අිංක තහවුරු අිංශය 

 

මියගිය පුද්ගලයකුමේ හැඳුනුේපත් අිංක තහවුරු ලිපියක් ලබාගැනීමේ ඉල්ලුේ පත්රය 

 

 
1. ඉදරිපේ වන කාණ්ඩය  :               අ                   ආ                ඇ                   ඈ                 ඉ                   ඊ 

 

(උපමදස් පත්රිකාව අනුව  මාට අදාළ කාණ්ඩය නිවැරදව ම ෝරා අදාළ මකොුව ඉදරිමේ √ සලකුණ මයොදන්න) 
 
1.  මියගිය පුද්ගලයාමේ මතොරතුරු 

1.1 සේපුර්ණ නම:           ................................................................................................................................................... 

1.2 උපන්දනය :.................................................................................................................................................................. 

1.3  ැඳුනුේපේඅංකය/අංක :................................................................................................................................................ 

1.4 සථ්ිරව පදංචි වී සිටි  ග්රාම නිලධාරි මකොට්ඨාසය      : ....................................................................................................... 

                       ප්රාමද්ය ය මල්කේ මකොට්ඨාසය : ………………………………………………………………….. 

                        දස්ත්රික්කය                             : ………………………………………………………………..... 

 

2.  ඉල්ලුේකරුමේ මතොරතුරු 

2.1 සේපුර්ණ නම :   ........................................................................................................................................................... 

2.2 මියගිය පුද්ගලයාට ඇති ඥාතිේවය :............................................................................................................................... 

2.3  ැඳුනුේපේඅංකය :........................................................................................................................................................ 

2.4  දුරකථන අංකය : ......................................................................................................................................................... 

2.5  ලිපිනය : ...................................................................................................................................................................... 

 

 

3.  ඉහත 1 හි “ ඊ” කාණ්ඩය යටමත් ඉල්ලීම ඉදරිපත් කරන්මන් නේ පමණක් අොළ මේ.  

3.1 මදපාර් මේන්තුව මව  ඉදරිපේ වන පුද්ගලයාමේ සේපූර්ණ නම :.................................................................................. 

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

3.2  ැඳුනුේපේ අංකය     : .................................................................................................................................................. 

3.2 දුරකථන අංකය         :................................................................................................................................................... 

 3.3 ලිපිනය           : ................................................................................................................................................... 

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

 

මියගිය ................................................................................................................. (මියගිය පුද්ගලයාමේ නම) වන මාමේ 

........................... මේ (ඥාතිේවය) ............................................................. ( ැඳුනුේපේ අංකය/ අංක) අංක දරණ  ැඳුනුේප  

ඔහු/ඇය මව  නිකුේ කර ඇති බවට   වුරු කර ලිපි  ....................................................................................... (කාරණය   ා  

ආය නය ) මව  ඉදරිපේ කිරීම සඳ ා මා මව  ලබා මදන මමන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.  

 

02.   ඒ සඳ ා පුද්ගලයින් ලියාපදංචි කිරීමේ මදපාර් මේන්තුව මව  ඉදරිපේ කල යුතු සියලු මල්ඛන මා විසින් ලබාදීමට  

කටයුතු කරමි.  

 
දනය :..............................................    ..................................................  

        අේසන  
 

        නම : .......................................... 
         

 

 

 

 

 

 



ආකෘති පත්ර අංක 02 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුව - අිංක තහවුරු අිංශය 

 

මියගිය පුද්ගලමයකුමේ හැඳුනුේපත් අිංක තහවුරු කිරීම සේබන්ධමයන් ඉදරිපත් කළ යුතු ප්රාමද්යය මල්කේ වාර්තාව 

 

1. ඉල්ලුේකරුමේ විස්තර  
 

1.1 සේපුර්ණ නම : .................................................................................................................................................... 

1.2  ැඳුනුේපේ අංකය : ............................................................................................................................................. 

1.3 ලිපිනය :............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

1.4 මියගිය පුද්ගලයාට දරන ඥාතිේවය : .................................................................................................................... 
 
ඉල්ලුේකරු විමදස් ග  අමයක් නේ,  

1.5 ඉල්ලුේකරු විසින් විධිමේ බලය පැවරීමක් කර තිමේ ද ? 
ඔේ                        නැ . 

 
විධිමේ බලය පැවරීමක් කර ඇේනේ, බලය පවරන ලද පුද්ගලයාමේ  

1.6 සේපුර්ණ නම : ................................................................................................................................................... 
1.7  ැඳුනුේපේ අංකය :............................................................................................................................................. 

 
 

2. මියගිය පුද්ගලයාමේ  විස්තර  
2.1  සේපුර්ණ නම  : ............................................................................................................................................... 
2.2  ැඳුනුේපේ අංකය/අංක : ............................................................................................................................................ 
2.3 මියගිය පුද්ගලයා ස්ථිරව  පදංචි වී සිටි  ග්රාම නිලධාරි මකොට්ඨාසය        : ........................................................................ 
     ප්රාමද්ය ය මල්කේ මකොට්ඨාසය : ....................................................................... 
     දස්ත්රික්කය          : ....................................................................... 
     

2.4 සිවිල්  ේේවය : විවා ක   අවිවා ක   දක්කසාද  
 

දක්කසාද වූ අමයක් නේ,  
2.5 මවනේ විවා යක් සිදු කරමගන තිමේද ?                     ඔේ        නැ   

 ඉ   2.5 සඳ ා පිළිතුර “ඔේ” නේ,  
2.6   පළමු විවා මේ දරුවන්මේ ම ොරතුරු  
 

නම                     ැඳුනුේපේ අංකය    
 .  

i. ..........................................................    ........................................   
ii. ..........................................................    ........................................   

iii. ..........................................................    ........................................  

  
2.7 මදවන විවා මේ ස්වාමි පුරුෂයා/ භාර්යාව ජීවේව සිටි ද ?  ඔේ           නැ  
 
2.8 මදවන විවා මේ  දරුවන් සිටි ද ?                 ඔේ                නැ  
   
2.9 මදවන විවා මේ දරුවන්මේ ම ොරතුරු  

 
නම                     ැඳුනුේපේ අංකය    

i. ..........................................................    ............................... 
ii. ..........................................................    ............................... 

iii. ..........................................................    ............................... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. මියගිය පුද්ගලයාමේ සමහෝෙරමයක් ඉල්ලීම ඉදරිපත් කරන්මන් නේ පමණක්, පහත මකොටස සේපුර්ණ කරන්න.  
3.1 සම ෝදර/ සම ෝදරයින්මේ ම ොරතුරු  

 
නම                    ැඳුනුේපේ අංකය    

i. ..........................................................   ...............................  
ii. ..........................................................   ...............................  

iii. ..........................................................   ...............................  
 
 
 

ඉල්ලුේකරු  /ඉල්ලුේකරු විසින් බලය පවරන ලෙ පුද්ගලයා විසින් කරනු ලබන ප්රකාශය  
 

1. මියගිය පුද්ගලයන්මේ  ැඳුනුේපේ අංක   වුරු කිරීම සේබන්ධමයන් පුද්ගලයන් ලියාපදංචි කිරීමේ මදපාර් මේන්තුව 
විසින් ලබා දී ඇති උපමදස් පත්රිකාව කියවා මේරුේ ගේ බවේ, 

2. මා විසින් ඉදරිපේ කරනු ලබන මල්ඛන  ා ම ොරතුරු මා දන්නා පරිද ස ය  ා නිවැරද බවේ,  

3. යේ ම ොරතුරක් සාවදය වුවම ොේ ම ෝ මවනේ පාර්ශ්වයක් ඉදරිපේ වී කරුණු විමසා සිටියම ොේ ඒ සේබන්ධමයන් වූ සියලු 
වගකීේ මා විසින් භාරගන්නා බවේ ප්රකාශ් කර සිටිමි. 

 
 
දනය : ................................................   ඉල්ලුේකරුමේ අේසන : ................................... 

 

ග්රාම නිලධාරි නිර්මද්ශය  
 
ඉ   නේ සඳ න් මියගිය පුද්ගලයා මමම ග්රාම නිලධාරි මකොට්ඨාසමේ ස්ථිරව පදංචි වී සිටි අමයකු බවේ, සඳ න් කර ඇති 
ම ොරතුරු මා දන්නා  රමින් ස ය  ා නිවැරද බවේ, ඉදරිපේ කර ඇති සියලු මල්ඛන මා විසින් පරික්ෂා කල බවේ, මියගිය 
පුද්ගලයාමේ ළඟම ඥාතියා / මියගිය පුද්ගලයාමේ ළඟම ඥාතියා විසින් බලය පවරන ලද පුද්ගලයා වන ජාතික  ැඳුනුේපේ 
අංක .................................. දරණ .......................................................................... යන අයට මියගිය පුද්ගලයාමේ 
 ැඳුනුේපේ අංක   වුරු ලිපිය නිකුේ කිරීම සුදුසු බවටේ නිර්මද්ශ් කරමි/මනොකරමි. 
 

මවනේ කරුණු : .......................................................................................................................................... 
 

 

දනය : ................................................   ග්රාම නිලධාරි අේසන : ......................................... 
      

             නිල මුද්රාව   : ......................................... 
ප්රාමද්යය මල්කේ අනුමැතිය  
 

 
දනය : ................................................   ප්රාමද්ය ය මල්කේ අේසන : ......................................... 
  

නිල මුද්රාව  : ......................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ආකෘති පත්ර අංක 03 

 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුව -  අිංක තහවුරු අිංශය 

 

 

මියගිය පුද්ගලයාමේ හැඳුනුේපත් අිංක තහවුරු ලිපි නිකුත් කිරීම මකමරහි විමරෝධතාවයක් මනොමැති බවට  

කරනු ලබන ප්රකාශය 
 

 

මියගිය පුද්ගලයාමේ නම හා හැඳුනුේපත් අිංකය/ අිංක :  ............................................................................... 

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

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

 

ඉ   අංකය/අංක   වුරු කරමින් පුද්ගලයන් ලියාපදංචි කිරීමේ මදපාර් මේන්තුව විසින් නිකුේ කරනු ලබන 

ලිපිය..................................................................................... (ඉල්ලුේකරුමේ නම ) මව  ලබා දීම මකමරහි මාමේ 

විරුද්ධේවයක් මනොමැති බව ප්රකාශ් කර සිටිමි. 

 

දනය : ................................................   නම :....................................................................... 

 ැඳුනුේපේ අංකය :.................................................. 

ලිපිනය :.................................................................. 

 ග්රාම නිලධාරි මකොට්ඨාශ්ය:...................................... 

 අේසන : ................................................................ 

      

ග්රාම නිලධාරි නිර්මද්ශය  

 

....................................................මකොට්ඨාසමේ ස්ථිර පදංචි  .................................................යන අය විසින් ඉ   

ප්රකාශ්ය මා  ඉදරිපිට දී සිදු කරන ලදී.  

 

 

දනය : ................................................    ග්රාම නිලධාරි අේසන : ................................. 

                                         නිල මුද්රාව : ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


