
ජනමා– අමා“ාංශය
ෙසෟභා”ෙ“ ’”ම යථා•ථය” බවට ප’ කරග““” 
ජනමා– ෙ”ෂ–ෙ“ “–“ ජනමා–ෙ““” සඳහා 

ෙය–“ත “ඇ’”’”හ”’ අන“” හා ෛව– ර”ෂණ ”මය
2021 – 2022

අය”’ප’ භාරගැ”ෙ’ අවස” ”නය 2021.07.31 ද”වා “•ඝ •“ම හා 
“දහ— මා–ෙ““”ට ද ෙමම ර”ෂණ ”මය සඳහා අව—ථාව ලබා“ම 

(එ” ව•ෂයකට පමණ” ලබාෙදන ෙමම ර”ෂණාවරණය සඳහා ““ලා“”ෙග” •’” “දල” අය 
ෙනාෙකෙ•)

ෙමම “ඇ’”’” හ”’ අන“” හා ෛව– ර”ෂණ ”මය සඳහා රජෙ“ “වෘ’“ ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ 
•යාප”ං— වලං•  හැ“•’පත” ““ වයස අ–”” 19- 65 අතර, මා– ආයතනය•” 
ර”ෂණාවරණය” ෙනාලබන ස”යව මා– ”ෙ’–ෙ“ “–“ ජනමා–ෙ““”ෙග” අය”’ප’ 
කැඳවා ඇත.

ජනමා–ෙ““” ”’” ජනමා– අමා“ාංශය ෙවත කරන ලද ඉ”–’ සලකා බලා ඉහත වය— 
කා–ඩෙ“ “දහ— මා–ෙ““”ට ද තම ෙ—වා සපයන මා– ආයතනෙ“ •”ත සහ“කය ස“තව 
ෙමම ර”ෂණ ”ාපෘ“ය සඳහා අය”’ කළ හැක.

ඒ අ•ව, ෙමම අය”’ප’ කැඳ•ම 2021 ”• මස 31 ද”වා “•ඝ කර ඇත.

ෙමම ර”ෂණාවරණෙ“ ““ලාභ –ස•” සම””ත අතර, ””ෙ•” ““ලාභ •“පය”  පහත ප’” 
ෙ“.

  ෙ”වා’ක ““කාර ආවරණය

  බා“ර ““කාර ආවරණය

  අසා– ෙර–ග ආවරණය

  “වනාධාර හා ඇ—ක–ණා•  ආවරණය

  ––ගල හ”’ අන“” ර”ෂණාවරණය ( දවෙ— පැය 24 සඳහාම ෙලාව –රා ආවරණය)

  ෙකා”” 19 සඳහා ආවරණය

නව අය”’පත ජනමා– අමා“ාංශෙ“ www.media.gov.lk ෙව• අඩ”ෙය” බාගත කර ගත 
හැ•ය.

ඒ අ•ව “’ප’” ස’–•ණ කරන ලද අය”’ප–ය 2021.07.31 ”නට ෙපර පහත සඳහ” •”නයට 
•යාප”ං— තැපෑෙල”  ෙයා“ කළ –“ අතර, එම •–’ කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකලවෙ• “ඇ’”’” 
හ”’ අන“” හා ෛව– ර”ෂණ ය•ෙව” සඳහ” කළ –“ය. එම අය”’ප–ෙය“ ඡායා ”ටපත” 
(ScanCopy) ad.secdev.media@gmail.com   යන ”––’ •”නයටද ෙයා“ කළ හැ•ය.

අය”’ප’ එ”ය –“ •”නය
අ“ෙ•ක ෙ”ක’ (සංව•ධන හා සැල”’)
අංක 163, ඇ’”’ මැ”ර, •”ළපන මාවත,

ෙපා”ෙ’”ෙගාඩ , ෙකාළඹ 05.

ෙ”ක’, ජනමා– අමා“ාංශය
අංක 163, ඇ’”’ මැ”ර, •”ළපන මාවත, 
ෙපා”ෙ’”ෙගාඩ ,ෙකාළඹ 05.
2021.07.13 
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ජනමාධ්ය කේෂත්රේේ  කියුතු  කජනමාධ්යේදීන්  කඳහා ා ක 

“ඇසිදිසි” කා දිසි කඅනු රු කා ා කවෛද්ය කකෂතණ කේ ෝජනා කක්රම   

2021 – 2022 

 

“ඇසිදිසි” කකෂතණාෛකණ  
 

 

 

 

 

 

 

මාධ්ය කා ැඳුනුම්පත් ක කඅංක  

Media Identity Card Number 

 

ලි ාපදිංචි කෛර්ත  

Year of Registration  

 

මාධ්ය කේඳේෛ  

Media Service 

 

(අ) කේපෞද්ගලික කේරාකු රු 

1 
සම්පූර්ණ නම  

                                                                       මයා/ මිය/ මමනවිය 

2 සම්පූර්ණ නම ඉංග්රීසි ක පිටල්  
අකුරින් 
(මපාටුවප් එක් අකුර බිගින්) 

                    

                    

                    

                    

3 ජාතිප හිඳුනුම්පපත් අංපය  

4 උපන්ිනය වර්ෂය  මාසය  ිනය  

        

5 සරී / රුෂ ෂ වාවය සරී   රුෂ ෂ   

6 විවාහප / අවිවාහප බව විවාහප   අවිවාහප    

7 අයදුම්පපත් වාරගන්නා අවසාන 
ින් වයස 

අවුෂ දු    මාස   ින    

(උපින්න සහතිපමේ සහතිප පළ ටල්පතක් ඇමිණිය යුතුය.) 

8 මපෞද්ගලිප ලිටලනය  

 

පළාත  ිසරික්පය  

ප්රාමද්ය ය ම පම්ප මපාඨ ාශය  

කාර් ාලී  කප්රේ ෝජන කඳහා ා 

ජනමාධ්ය කඅමාරයාංශ  
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9 රාජපාරී ලිටලනය  

 

පළාත  ිසරික්පය  

ප්රාමද්ය ය ම පම්ප මපාඨ ාශය  

10 
  

දුරපථන අංපය - ජංගම                    

සරථාවර                    

11 වාවිතා පරන සමාජ මාධ්ය ජා  
ඉිරිමයන් √  කුණ මයාදන්න 

WhatsApp    Viber     Facebook   

 

සමාජ මාධ්ය ජා  දුරපථන 
අංපය 

                   

12 ඊමම්ප  ලිටලනය   

 

ඳමීපරම කඥාතිේ කුේේ ක/ කභාකකරුේේ කේරාකු රු ක( කකල්ර ා/ කමෛ/ කිය ා/ කද්රුෛකු/ කභාකකරු) ක– ක( කඅනෛශය කෛනන කකපා කා ින් න) 

13 නම  

 

ලිටලනය  

 

දුරපථන අංපය - ජංගම                    

බැංකු කගිණුම් කියළිබහ කේරාකු රු 

14 ගිණුම්ප හිමියාමේ නම  

 

බිංකුමේ නම ශාඛාව ගිණුම්ප අංපය 
   
   
   

15 ඔබ යහපත් මසෞඛය තත්වමයන් 
සි කටින අමයක්ද ? 

ඔේ   නිත   

 
ඉහත අංප 15් ඔමේ ටලළිතුර 
නිත නම්ප, මරෝගමේ  සරවාවාවය 
විසරතර පරන්න 

 

16 ඔබ ූර්ණ මහෝ අර්ධ් වශමයන් 
අපර්මනයතාවයිනන් මපමළන 
අමයක්ද ?  

ඔේ   නිත   
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 ඉහත අංප 16් ඔමේ ටලළිතුර 
ඔේ නම්ප, එහි සරවාවාවය විසරතර 
පරන්න 

 

17 ඔබ නිදන්ගත මරෝගයිනන් 
මපමළන අමයක්ද ? 

ඔේ   නිත   

 
ඉහත අංප 17් ඔමේ ටලළිතුර 
ඔේ නම්ප, මරෝගමේ  සරවාවාවය 
විසරතර පරන්න 

 

18 ඔබ ටලළිගත් මාධ්ය යයතනයප 
සරීර මහෝ තාවපාලිප 
රැිනයාවප නියුතු අමයක්ද ? 

ඔේ   නිත   

 
ඉහත අංප 18් ඔමේ ටලළිතුර 
ඔේ නම්ප, 

මාධ්ය යයතනමේ නම තනතුර 

  

19 ඉහත අංප 18හි සඳහන් 
යයතනය මගින් ඔබ් 
රක්ෂණාවරණයක්  
 බාදී  තිමේද ?  

ඔේ   නිත   

ඉහත අංප 19් අනුව 
රක්ෂණාවරණයක්  
 බාදී  තිමේ නම්ප, එහි 
සරවාවාවය 

 රක්ෂණ 
යයතනමේ නම 

රක්ෂණ 
ඔප්පරු අංපය 

  

20 ඔබ සතුව මපෞද්ගලිප 
රක්ෂණාවරණයක් තිමේද ? 

ඔේ   නිත   

ඉහත අංප 20් අනුව 
මපෞද්ගලිප රක්ෂණාවරණයක්  
තිමේ නම්ප, එහි සරවාවාවය 

 රක්ෂණ 
යයතනමේ නම 

රක්ෂණ 
ඔප්පරු අංපය 

  
 

( කඳැ ුත  කේමම කේකාටඳ කියද්ා ඳේ කමාධ්යේදීන්  කඳහා ා කපමණෂ කඅද්ාළ කේද ) 

ම පම්ප 

ජනමාධ්ය අමාතයාශය,  
 

මමම අයඳුම්පපත ඉිරිපත් පරන ................................... අංප දරණ ජාතිප හිඳුනුම්පපත හිමි................................ 
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