
(අංක ....................... ගැසට් පත්රයේ ආදාහනාගාර අතුරු ව්යව්ස්තාව් හා බැයේ) 

ආදාහනයක් සඳහා වූ අයදුම් පත්රය 
 

1. අයදුම්කරුයේ නම  -  ................................................................................................................ 

2. ලිපිනය  -  ................................................................................................................ 

3. දුරකථන අංකය -  ................................................................................................................. 

4. මියගිය අයයේ නම -  ................................................................................................................. 

5. මියගිය අයයේ ලිපිනය-  ................................................................................................................ 

6. මියගිය අය නගර සභා බල ප්රයේශයේ ද? කුලියාපිටිය ප්රායේශීය සභා බල ප්රයේශයේ ද? නැතයහාත් 

එම බල ප්රයේශ යදයකන් පිටත ද? යන ව්ග  - .................................................................................. 

(කුලියාපිටිය බලප්රයේශයේ සභා බලප්රයේශයේ නම් එකී ප්රායේශීය සභායව්න් යහෝ ග්රාම යස්ව්ා 

නිලධාරී මහතායගන් ලබා ගත් ලිපියක් අමුණන්න) 

7. මියගිය අයයේ ව්යස -  ................................................................................................................. 

8. ස්ී / පුරුෂ බව් -  ................................................................................................................. 

9.   

i. මියගිය අය යරෝගී තත්ව්යක් යහ්තුයව්න් යරෝහලක මිය ගියේද යන ව්ග  -  ...................................... 

(පිළිතුර ඔව් නම් යරෝහල මගින් නිකුත් කල මරණ සහතිකය ඇමිණිය යුතුය) 
 

ii. මියගිය අය දිගු කලක් යරෝගී තත්ව්යයන් සිට යහෝ ව්යයෝව්ෘේධ වීම මත නිව්යස් මියගියේද                  

යන ව්ග ?..................................................................................................................................... 

(පිළිතුර ඔව් නම් මරණය පිළිබද ග්රාම යස්ව්ා සහතිකය ප්රායේශීය යේකම් අනු අත්සන් කර මරණ 

සහතිකය ඇමිණිය යුතුය.) 
 

iii. මියගිය අය හදිසි අනතුරක යහ්තුව් මත මියගියේද යන ව්ග? -  .......................................................... 

(පිළිතුර ඔව් නම් ඒ බව් සනාථ කරන හදිසි මරණ පරීක්ෂකයේ සහතිකය ඇමිණිය යුතුය) 
 

iv. මියගිය අයයේ මරණය පිළිබදව් යම් අධිකරණයක් පරීක්ෂනයක් කරන ලේයේද                                     

යන ව්ග? ..................................................................................................................................... 

(පිළිතුර ඔව් නම් මරණය පිළිබදව් පැව්ති පරීක්ෂණයේ අධිකරණ ව්ාර්තායව් සහතික පිටපත ඇමිණිය 

යුතුය) 
 

v. ආදාහනය සඳහා අයදුම්කරන ඔබ මියගිය අයට ඥාති සම්බන්ධය කුමක්ද? - ..................................... 
 

10. ආදාහනය කිරීමට අදහස් කරන දිනය හා යව්ලාව්  -  .......................................................................... 
 

11. ආදාහනය කරන අයයේ භෂ්මාව්යශ්ෂ යගන යන්යන්ද යන ව්ග?  -  ..................................................... 

(පිළිතුර ඔව් නම් ඒ සඳහා භාජනයක් සැපයිය යුතු අතර දින තුනක් ඇතුළත රැයගන යා යුතුය) 

 

 

 

.................................. 
අයදුම්කරුයේ අත්සන 

 

 

දිනය  -  .....................................     හැදුනුම්පත් අංකය - ....................................... 



 

 

සභාපති / ලේකම් තුමා 

 

 

අයදුම්පත්රයේ අංක 5 , 8 අනුව් නිව්ැරදි යතාරතුරු ලිඛිත සාධක මගින් සනාථ කර ඇත / නැත. එය ඉටු 

කිරීමට අව්සර ලබා දීම නිර්යේශ කරමි / යනාකරමි. 

 

 

 
.....................................                                                                                                   ..................................... 
           දිනය                                                                                                      විෂය ලිපිකරු 

 

 

අනුමත කරමි / යනාකරමි 

 

 
.....................................                                                                                             .......................................... 
           දිනය                                                                                             යේකම් / පරිපාලන නිලධාරී 

 

 

සතියේ වියව්ක දිනයන්ි හා ප්රසිේධ දිනයන්ිදී කාර්යාලය ව්සා ඇති අව්ස්ථාව්ක ආදාහනයක් සදහා 

පහත සදහන් අයයේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 

 

 

ආදාහනාගාර භාරකරු, 

 

අනුමත කරමි / යනාකරමි 

 

 

.....................................                                                                                             .......................................... 
           දිනය                                                                                               සභාපති / උපසභාපති 

 

 

 

 

 

.............................. හා ............................................. දිනැති ලදුපතින් රු .................................... ක් 

අයකරන ලදී. 

 

 

 

.................................. 
                                                                                                                      විෂය ලිපිකරු 

 

 



දිනය  ................................... 
මයේ අංකය ................................... 

 

ව්ැඩ අධිකාරී මගින් 
සුසාන භූමි භාරකරු 
 

................................................................................................................................ පදිංචිව් සිට මිය ගිය 

........................................................................................................................... යන අයයේ මළ සිරුර 

................................... දින ප.ව් .................................. ට පේලපිටිය ආදාහනාගාරයේදී ආදාහනය කිරීම 

සඳහා ඔබ යව්ත යමයින් බලය පව්රමි. 

ආදාහනය සඳහා ඉේුම්කරුයේ විස්තර, 

 

නම    - ............................................................................. 

ලිපිනය   - ............................................................................. 

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය - ............................................................................. 

 

 

 

 

 

දිනය  ................................... 
මයේ අංකය ................................... 

 

ව්ැඩ අධිකාරී මගින් 
සුසාන භූමි භාරකරු 

 

................................................................................................................................... පදිංචිව් සිට මිය ගිය 

............................................................................................................................ යන අයයේ මළ සිරුර 

................................... දින ප.ව් .................................. ට පේලපිටිය ආදාහනාගාරයේදී ආදාහනය කිරීම 

සදහා ඔබ යව්ත යමයින් බලය පව්රමි. 

ආදාහනය සඳහා ඉේුම්කරුයේ විස්තර, 

නම    - ............................................................................. 

ලිපිනය   - ............................................................................. 

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය - ............................................................................. 

................................................. 
සභාපති / යේකම් 

................................................. 
සභාපති / යේකම් 


