
 

ඡල බිල්පත් ගිණුමෙහි නෙ / ලිපිනය මෙනස් කිරිෙ සදහා අයදුම්පත්රය 

1.0 ගිණුමේ දැනට පවතින විස්තර: 

1-I. ගිණුේ අංකය :  .................................................................................................................................................. 

1-II. නම  : .................................................................................................................................................... 

2.0 ගිණුමේ මවනස් කලයුතු විස්තර : 

2-I. සේපුර්ණ නම :  .............................................................................................................................................................................................. 

2-II. මුලකුරු සමග නම ඉංග්රිසි ක කැටලට අ අකුමර     : ................................................................................................................................... 

2-III. ඡාතික හැදුනුේපත් අංකය ; ......................................................................................... 

2-IV. ලිටලනය : .................................................................................................................................................................................................................. 

2-V. දුරකථන අංක:   ඡංගම : ..................................................................... ස්ථාවර : ....................................................... 

2-VI. විදුත් තැපෑල : .......................................................................................  

3.0 මවනස් කිරීමට මේතුව : .................................................................................................................................................................. ....................... 

(මේ සමග නම / ලිටලනය මවනස් වීම තහවුරු කිරිම සදහා ග්රාම ලධලධාරි සහතිකය මහෝ විදුලි බ අපත මහෝ ඡලබි අපමත් 

ඇති ලිටලනය හා සැසැමදන වර්ෂයට අදාල වරිපනේ පත මහෝ ඡාතික හැදුනුේපත් ටලටපත මහෝ ඔප්පු ටලටපත එහි 

මු අටලටපත සමග අයදුේ පත සමග ඉදිරිපත් කර  න) 

අයදුම්කරුමේ ප්රකායය 

.................................................... දිස්ත්රික්කයකම  ...................................................................... ප්රාමිය ය ම අකේ මක්ඨාශාේම  

............................................................................................. වීදිම  අංක ................................................... දරණ ස්ථානමයහි ස්ථිර පදිංචි 

(සේපුර්ණ නම) ........................................................................................................................................................................................... වන මම අවංක 

මලසද, සතය මලසද, ලධවැරදිව ප්රකාේ කර සි කිනන වග නේ, 

01. ඉහත ප්රකාේකයා / ප්රකාය කාව මා වන අතර, මාම  ඡාතික හැදුනුේපත් අංකය .................................................... ම.. 

02. ............................................ දිස්ත්රික්කයකම  .............................................................. ප්රාමිය ය ම අකේ මක්ඨාශාේම  

............................................................................ වීදිම  අංක ................................................... දරණ ස්ථානමයහි නව අයිතිකරු / 

පදිංචිකරු (අනවේය වනනය කපා හරි  න) මා වන අතර, මා විසි ක   එම ස්ථානමයහි ඡල බි අපමතහි නම / 

ලිටලනය මවනස් කිරිම සදහා ඉ අලුේකිරිමම   පසු ඒ හා සැබැදිව ලබා දු   මත්රතුරු වල යේ සාවධයතාවයක්කය 

මේතුමව   මපර අයිතිකරු / අයිතිකරුව   විසි ක   පල කරනු ලබන නීතිමය විමරෝධතාවක්කය මත ඡල සේබ  ධනය 

මවනස් කිරිම මහෝ විස  ධිකිරිම ලධසා මා හට වන අලාභහාලධ සදහා මණ්ඩලය වග කිවයුතු මන්වන බව මා 

මහ්දි   ද  න බවත්, එවැලධ අවස්ථාවකදි මණ්ඩලයට වැය කිරිමට සි කදුවන වියදේ සි කය අල මණ්ඩලය මවත 

මගවීමට ඉ අලුේකරු වේමය   ................................................................................................ ........................................... වන මා එකග 

වන බවත් ප්රකාේ කරි. 

 

03. තවද මමම බි අපත්හි නම / ලිටලනය මවනස් කිරීම හුමදක්කයම මාම  ඉ අලිම මත මා හට ලබාමදන මස්වාවක්කය වන 

අතර. එය මමම ස්ථානම  අයිතිය තහවුරු කර ගැනීම සදහා ලධතිමට කටයුතු මවනුමව   වලංගු මන්වන සහ 

හාවිතා මන්කරන බවත් මමයි   ප්රකාේ කරි. 

 

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

අයදුේකරුම  අත්සන  දිනය 

ඇමුණුම - 06 


