මෑතකදී ලබාගත් වර්ණ
ඡායාරූපයක් මමහි
අලවන්න

mz;ika
Gifg;glk; xl;lTk;
Affix Recent Passport
Size Color Photograph

ක්රීඩා අමාත්ාාංශය
tpisahl;Lj;Jiw mikr;R
Ministry of Sports

ජාතික ක්රීඩා හැදුනුම්පත් සඳහා ජීව දත්ත් විස්ත්රය
Njrpa tpisahl;L milahs ml;ilf;fhd Ratpgug;gbtk;
Bio-data for National Sports Identity Card
කාණ්ඩ - gpupTfs; - Categories
බකාළ - ක්රීඩක
ක්රීඩිකාවන්

නිල්-විනිසුරුවන් හා තාක්ෂණික නිලධාරීන්

කහ-පුහුණුකරුවන්

රතු-ක්රීඩා වවද්ය

gr;ir - tPuu;fs;

ePyk; - kj;jpa];ju;fs; my;yJ
njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju;fs;

kQ;rs; - gapw;Wtpg;ghsu;fs;

Green - players

Blue-umpires or technical officers

Yellow-coaches

rptg;G – tpisahl;L
kUj;Jtk;
Red - sports medicine

කාර්යාලීය ප්රබයෝජනය සඳහා පමණි: mYtyfg; ghtidf;F kl;Lk:; For office use only:
ජාතික ක්රීඩා හැදුනුම්පත් අංකය/ Njrpa tpisahl;L milahs ml;il ,y. / National Sports ID No.:

හරපත් අංකය/ gw;W ml;il ,yf;fk; / Debit Card No.:

•

කරුණාකර ඉාංග්රීසි කැපිටල් අකුරු වලින් පුරවන්න.
jaT nra;J ,t;tpz;zg;gj;ij Mq;fpy ngupa(nfgply;) vOj;Jf;fspy; vOJf
Please fill up the application in English CAPITAL letters

•

අයදුම්පත් පිරවීම සඳහා කළු බ ෝල්බපායින්් පෑනක් පමණක් භාවිත්ා කරන්න.
G+u;j;jp nra;tjw;fhf fUg;G epw Ngidia cgNahfpf;fTk;
Use only black ball point pen for filling

•

කිසියම් බකාටසක ඇති ඉඩකඩ ප්රමාණවත් බනාබේනම් A4 කඩදාසියක ප්රශ්නය ඉහළින් ලියා බත්ාරතුරු සඳහන් කරන්න.
VNjDk; gFjpia G+u;j;jp nra;ifapy; toq;fg;gl;l ,lk; NghjhjpUg;gpd; mjw;fhf tpdh ,yf;fkplg;gl;L jdpahd
A4 msTila jhis gaz;gLj;jTk;
Where the space provided for any section is insufficient please use a separate sheet of A4 paper headed
with the question

•

දිනය ල ා දීබම්දී සැකසුම් පිළිබවත් බමබස් විය යුතුය
,e;j Kiwapy; jpfjpia vOjTk;
Format of Date shall be in this order

•

Y

අදාල බකාටස් පමණක් සම්ූර්ණ කරන්න.
rk;ge;jg;gl;l gFjpfis kl;Lk; epug;gTk;
Please fill only the relevant sections only

1

Y

Y

Y

M

M

D

D

පහත ද්ැක්මවන මකාටු මද්ක තුළ කළු ඉරිවල මනාගෑමවන පරිදි ඔමේ අත්සන මවත මවනම තබන්න.
fpPNo cs;s ,uz;L $LfSf;Fs;Sk; cq;fs; ifnahg;gj;ij ,lTம், ifnahg;gk; $Lfspy; Kl;lf; $lhJ.
Please Place your signature inside both cages below. Signature should not touch the border.

(a)

(b)

1. සාමානය මතාරතුරු / nghJthd jfty;fs;/ General Information
1.

සම්ූර්ණ නම (උප්පැන්න සහතිකය අනුව කරුණාකර වාසගම යටින් ඉරක් අඳින්න)
KOg; ngau; (gpwg;Gr; rhd;wpjopy; Fwpf;fg;gl;lthW> jaT nra;J Kjw; ngaiu mbf;NfhblTk;)
Name in full (As per the birth certificate and please underline the surname)

2.

සම්ූර්ණ නම (සංහල/මද්මළ) /KOg; ngau; (rpq;fsk;/ jkpo;)/ Name in full (Sinhala/Tamil)

3.

සථිර ලිපිනය/ epue;ju Kftup/ Permanent Address

4.

මපෞද්ගලිකව සම්බන්ධවිය හැකි අංක/ jdpg;gl;l njhlu;gpyf;fk; / Personal Contact No

5.

I.

නිවස/ tjptplk; / Home

II.

ජංගම / ifalf;f njhiyNgrp / Mobile

විද්ුත් තැපැල් ලිපිනය / kpd;dQ;ry; / E-Mail Address
I.

6.

මපෞද්ගලික විද්ුත් තැපැල් ලිපිනය: / jdpg;gl;l kpd;dQ;ry; / Private E-mail

උපත පිළිබඳ විසථතර / gpwg;Gj; jfty;fs; / Birth Details
I.

උපන් දිනය / gpwe;j jpfjp / Date of birth

II.

උපන් සථථානය /gpwg;gplk; / Place of birth

III.

උප්පැන්න සහතිකමේ අංකය / gpwg;Gr;rhd;wpjo; ,y/ Birth certificate no

IV.
නිකුත් කල දිනය /toq;fg;gl;l jpfjp / Date of Issue
* උප්පැන්න සහතිකමේ සහතික කල පිටපතක් කරුණාකර අමුණන්න/ gpwg;Gr; rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gLj;jg;gl;l gpujpia
,izf;fTk; / Please annex certified copy of your birth certificate
7.

සථී /පුරුෂ භාවය (අද්ල මකාටුමේ “×” ලකුණ මයාද්න්න) / ghy; (njupTg; ngl;bapDs;“×” milahsk; ,Lf/ Sex: Please put “×” mark
into the relevant field)
පුරුෂ/ Mz; / Male:
සථී/ ngz;/ Female:

8.

ජාතිකත්වය /Njrpak; / Nationality
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9.

මවමේ නම (ඔමේ උප්පැන්න සහතිකය අනුව)/jhapd; ngau; (gpwg;Gr; rhd;wpjopy; Fwpf;fg;gl;lthW/ Mother’s Name (As per your
birth certificate)

10. පියාමේ නම (ඔමේ උප්පැන්න සහතිකය අනුව)/je;ijapd; ngau; (gpwg;Gr; rhd;wpjopy; Fwpf;fg;gl;lthW / Fathers name (As per
your birth certificate)

11. නීතයානුකූල භාරකරුමේ නම/rl;luPjpahd ghJfhtyupd; ngau; / Legal Guardian’s Name

*වනතික මල්ඛනමේ පිටපතක් කරුණාකර අමුණන්න/ rl;luPjpahd Mtzj;jpd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpia ,izf;fTk;/
Please annex certified copy of legal document
12. ජාතික හැදුනුම්පමත් / තැපැල් හැදුනුම්පමත් අංකය/ Njrpa milahd ml;il ,y/ jghy; milahs ml;il ,y/
NIC (National Identify Card /Postal ID Card) No
I.

නිකුත් කල දිනය/toq;fg;gl;l jpfjp / Date of Issue

II.

නිකුත් කල සථථානය/ toq;fg;gl;l ,lk; / Place of Issue

III.

නිකුත් කල මද්පාර්තමම්න්තුව (අද්ල මකාටුමේ “×” ලකුණ මයාද්න්න)/toq;fpa jpizf;fsk; (njupTg; ngl;bapDs;“×”
milahsk; ,Lf)/ Department Issued (Please put “×” mark into the relevant field)
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමම් මද්පාර්තමම්න්තුව/Ml;gjpTj; jpizf;fsk; / Department for Registration of Persons

.

තැපැල් මද්පාර්තමම්න්තුව/ jghy; jpizf;fsk; /Postal Department
13. විමද්ශ ගමන් බලපත්ර/ flTr;rPl;L jfty; /Passport Detail
I.

විමද්ශ ගමන් බලපත්ර අංකය /flTr;rPl;L ,y /Passport No

II.

නිකුත් කල දිනය/toq;fg;gl;l jpfjp / Date of Issue

III.

කල් ඉකුත්වන දිනය/ fhyhtjpahFk; jpfjp / Date of Expiry

IV.

නිකුත් කල සථථානය/ toq;fg;gl;l ,lk; / Place of Issue

*ගමන් බලපත්රමේ සහතික කල පිටපතක් කරුණාකර අමුණන්න/ flTr; rPl;bd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpia ,izf;fTk;/
Please annex certified copy of passport
14. ද්විත්ව පුරවැසභාවය ලබා ඇත්නම් පහත මතාරතුරු සම්ූර්ණ කරන්න/,ul;ilg; gpu[hTupikAilatnudpd; fPo;tUtdtw;iw G+u;j;jp
nra;aTk; / If Dual Citizen please fill the following particulars
I.

රමේ නම/ ehl;bd; ngau; / Country Name

II.

ද්විත්ව පුරවැස අංකය/ ,ul;ilg; gpu[hTupik ,y / Dual Citizenship No

III.

නිකුත් කල දිනය/ toq;fg;gl;l jpfjp / Date of Issue

IV.

කල් ඉකුත් වන දිනය/ fhyhtjpahFk; jpfjp / Date of Expiry

V.

නිකුත් කල සථථානය/ toq;fg;gl;l ,lk; / Place of Issue

*ගමන් බලපත්රමේ සහතික කල පිටපතක් කරුණාකර අමුණන්න(පිටු අංක 2,3,4)/flTr;rPl;bd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpia
,izf;fTk; (gf;fk;2,3,4)/ Please annex certified copy of passport (Page 2,3,4)
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15. විවාහක අවිවාහක බව (අද්ල මකාටුමේ “×” ලකුණ මයාද්න්න)/Fb epiy(njupTg; ngl;bapDs;“×” milahsk; ,Lf)/
Civil Status (Please put “×” mark into the relevant field)
a) අවිවාහක/jpUkzkhfhjtu;/ Single: ……………………………………………………………………….
b)

විවාහක/ jpUkzkhdtu;/ Married: ………………………………………………………………………..

c)

දික්කසාද් වූ/tpthfuj;jhdtu;;/ Divorced: ……………………………………………………………….

d)

නීතයානුකූලව මවන්ු/rl;l uPjpahf gpupe;Js;Nshu;/ Legally Separated…………………

e)

වැන්ද්ඹු/ tpjit/ Widow…………………………………………………………………………………………

16. විවාහක නම්/jpUkzkhdtnudpy; / If married
I.
උප්පැන්න සහතිකය අනුව කාලාත්රයාමේ නම/ fztd; my;yJ kidtpapd; ngau;(jpUkzr; rhd;wpjopy;
Fwpf;fg;gl;lthW)/ Name of Spouse (As per the Marriage Certificate)

II.

විවාහ සහතිකමේ අංකය/jpUkzr; rhd;wpjo; ,yf;fk; / Marriage Certificate No

III.

විවාහ සහතිකමේ නිකුත් කල දිනය/ jpUkzr; rhd;wpjo; toq;fg;gl;l jpfjp / Marriage Certificate Date of Issue

IV.

කාලාත්රයා විමසය හැකි අංකය/ fztd; / kidtpapd; njhlu;gpyf;fk;/ Contact No of
Spouse

V.

කාලාත්රයාමේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය/ fztd; my;yJ kidtpapd; Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;/
NIC No of Spouse

VI.

කාලාත්රයාමේ ලිපිනය/ fztd; my;yJ kidtpapd; Kftup/ Address of Spouse

* විවාහ සහතිකමේ සහතික කල පිටපතක් අමුණන්න/jpUkzg;gjpTr; rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpia ,izf;fTk; /
Please annex certified copy of marriage certificate
17. අධයාපනික විසථතර/ fy;tpj; jfty;fs; / Educational Details
I.
II.

ඉහළම අධයාපනික සුදුසුකම / cau; fy;tpj; jifik / Highest Educational Qualification:
_______________________________________________________________________________________________
සමත් වූ වර්ෂය/ rpj;jpnaa;jpa tUlk; / Year of Passing Out:

18. රැකියාව/ gjtp/ Profession
I.

නිල නාමය/තනතුරු/ gjtpapd; ngau;/ Designation

II.

මසථවා හැදුනුම්පත් අංකය/ Nrit milahs ml;il ,yf;fk;;/ Service ID No.

III.

නිල ලිපිනය/ mYtyf Kftup/ Official Address

IV.

නිල විද්ුත් ලිපිනය/ mYtyf kpd;dQ;ry;/ Official E-mail

V.

නිල දුරකතන අංකය/ mYtyf njhiyNgrp ,y;/ Office Phone No.

19. මල් වර්ගය/ ,uj;j tif / Blood Group:
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* වවද්ය සහතිකමේ සහතික කල පිටපතක් කරුණාකර අමුනන්න/ cWjpg;gLj;jg;gl;l kUj;Jtr; rhd;wpjopd; gpujpia
,izf;fTk;/ Please annex certified copy of medical certificate
20. රියදුරු බලපත්රය/ Rhujp mDkjpg;gj;jpuk; / Driving License
I.
II.

රියදුරු බලපත්රමේ අංකය/ Rhujp mDkjpg;gj;jpu ,yf;fk; / Driving License No
රියදුරු බලපත්රමේ වර්ගය/ Rhujp mDkjpg;gj;jpu tif / Driving License Type

21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.

III.

නිකුත් කල දිනය/ toq;fg;gl;l jpfjp / Date of Issue

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

21. ළමයින් පිළිබඳ විසථතර/gps;isfspd; jfty;fs;/ Details of Children
සථී පුරුෂ
භාවය /
ghy;/ Sex

ළමයින්මේ නම් (උප්පැන්න සහතිකය අනුව)/ gps;isapd; ngau; (gpwg;Gr; rhd;wpjopy;
Fwpf;fg;gl;lthW)/ Name of the Child (As per the Birth Certificate)

උපන් දිනය/ gpwe;j jpfjp /
Date of Birth

22. ශිෂයයන් සඳහා පමණි/ khztu;fSf;F kl;Lk;/ ONLY FOR THE STUDENTS
අධයාපන ආයතනමේ විසථතර/ fy;tp epWtdj;jpd; jfty;fs; / Details of the Educational Institute

1.

නම : පාසමල් / විශථවවිද්යාලය / මවනත් අධයාපන ආයතන/ ghlrhiyapd;/ gy;fiyf;fofj;jpd;/ NtW fy;tp epWtdj;jpd;

I.

ngau;;/ Name of School/ University/ Other Educational Institute

II.

අධයාපන ආයතනමේ ලිපිනය/ fy;tp epWtdj;jpd; Kftup / Address of Educational Institute

III.

ශිෂය හැදුනුම්පත් අංකය / ඇතුලත්ීමම් අංකය/ khztupd; milahs ml;il ,yf;fk; / mDkjp ,yf;fk;/ Student ID No /
Admission No

ක්රීඩා ශිෂයත්ව පිළිබඳ විසථතර/ tpisahl;Lg; Gyikg; guprpy; jfty;fs; / Details of Sports scholarships

2.
I.

ශිෂයත්වමේ නම (ජාතික / පළාත්/ ක්රීඩා ශක්ති)/ Gyikg;guprpypd; ngau; (Njrpa/ khfhz /fpuPlh rf;jp/ Name of the
Scholarships (National/ Provincial/ Keerida Shakthi)

II.

ශිෂයත්වමේ කාල සීමාව/ Gyikg;guprpy; fhyg;gFjp / Period of the scholarships

III.

මාසකව ලැමබන මුද්ල/ xU khjj;jpw;fhd nfhLg;gzT / Allowance per month
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අංකය
/,y/
No

තරඟාවලිමේ /
ශූරතාවලිමේ
නම/Rw;Wj;njhlu;/
Nghl;bapd; ngau;
Tournament/
Championship name
දිනය/
jpfjp/
Date

තත්ත්වය
/epiy/
Position
milTfs;/
Achieveme
nt

ජයග්රහණ/

Kftup/ Name and
Address of
Institution
Represented

නිමයෝජනය කල
ආයතනමේ නම හා
ලිපිනය/
Gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk;
epWtfj;jpd; ngau;>

පුහුණුකරු /
අභයාසකමේ
නම/
gapw;Wtpg;ghsup
d; ngau;>
Kftup/ Name
and Address
of the Coach/
Trainer
මරථණිය/ epiy/
Ranking
I.

nra;Njhu; /
Organized By

සංවිධානය කරන
ලද්මද්/ Vw;ghL

23. ජයග්රහණ (මද්ශීය/ ද්කුණු ආසයානු/ ආසයානු/මපාදු රාජය මණ්ඩලීය/මලෝක/ඔලිම්පික්)/ milTfs; (cs;ehl;L/ njw;fhrpah/ Mrpah/ nghJeytha/
ru;tNjrk;/ xypk;gpf;) Achievements (Local /South Asian/ Asian/Common wealth/World/ Olympic)
ක්රීඩකමයක් වශමයන් - තරඟ අනුව/ epfo;tpdbg;gilapy; / Event wise
මලෝක/ඔලිම්පික්
cyfk;/ xypk;gpf;
World/Olympic
ආසයානු/ Mrpah/
Asian

ද්කුණු ආසයානු/
njw;fhrpah/ South
Asian
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තරඟාවලිමේ / ශූරතාවලිමේ
නම/Rw;Wj;njhlu;/
Nghl;bapd; ngau;
Tournament/
Championship name
දිනය/
jpfjp/
Date
nra;Njhu; /
Organized By

සංවිධානය කරන
ලද්මද්/ Vw;ghL
y/ Position

තත්ත්වය/epi
milTfs;/
Achievement

ජයග්රහණ/

Kftup/ Name and
Address of Institution
Represented

නිමයෝජනය කල
ආයතනමේ නම හා
ලිපිනය/
Gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk;
epWtfj;jpd; ngau;>

පුහුණුකරු /
අභයාසකමේ
නම/
gapw;Wtpg;ghsupd;
ngau;> Kftup/
Name and
Address of the
Coach/ Trainer
මරථණිය/ epiy/
Ranking
මලෝක/ඔලිම්පික්
cyfk;/ xypk;gpf;
World/Olympic
ආසයානු/ Mrpah/
Asian

ද්කුණු ආසයානු/
njw;fhrpah/ South
Asian
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අංකය/
,y/
No
II.

තාක්ෂණික හා වෘත්ීමය සුදුසුකම් / njhopy; El;g kw;Wk; njhopw;jifik / Technical and Professional Qualification:
අංකය/
,y /
No

පාඨමාලාමේ නම / fw;ifapd; ngau; / Name of
the Course

කාලය/
fhyg;gFjp /
Duration
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සුදුසුකම්/ jifik /
Qualification

බලපැවැත්ීම/
tYthFk; jpfjp
/ With Effect
from

III.

වවද්ය නිලධාරීන් / විනිසුරුවන් හා තාක්ෂණික නිලධාරීන් / පුහුණුකරුවන් වශමයන් - තරඟ අනුව/ kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; / kj;jpa];ju;
kw;Wk; njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju; / gapw;Wtpg;ghsu; - epfo;tpdbg;gilapy; / As Medical Officers/ Umpires & Technical
officers/ Coaches- Event wise
මේටම/මරථණිය juk; / tFg;G/ Level /Grade:

අංකය/
,y /
No

තරඟාවලිමේ/තරඟමේ නම/ Rw;Wg;Nghl;bapd; ngau;/

තනතුරු නාමය/ gjtp /
Designation

epfo;T / Name of the Tournament/Event

9

පවත්වන ලද් දිනය/
,lk;ngw;w jpfjp /
Held on

24. විනය පරීක්ෂණ/ xOf;fhw;W tprhuizfs; / Disciplinary Inquires
විනය කරුණ/ xOf;fhw;W eltbf;iffs; / Disciplinary Matters:_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
II.
මහථතු /fhuzk;/Reasons_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
III.
ීරණය /jPu;g;G/Judgement________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
IV.
කාල සීමාව /fhyg;gFjp / Duration _____________________________________________________________________
I.

25. රක්ෂණ විසථතර/ fhg;GWjpj; jfty;fs; / Insurance Details
I.

රක්ෂණාවරණමේ වර්ගය/ fhg;GWj;jpj; jpl;lj;jpd; tif / Type of Insurance Policy

II.

රක්ෂණ සමාගමම් නම/ fhg;GWjp epWtdj;jpd; ngau; / Name of the Insurance Company

III.

රක්ෂණාවරණමේ නම/ fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; ngau; / Name of the Insurance Policy

IV.

ආරම්භක දිනය/ Muk;gpf;Fk; jpfjp / Date of Issue

V.

කල්ඉකුත්ීමම් දිනය/ Kjpu;TUk; jpfjp / Maturity date

26. හදිස අවසථථාවකදී ද්ැනුම් දියයුතු අයමේ විසථතර/ mtru fhy njhlu;Gj; jfty;fs; / Contact details in case of emergency
I.

ද්ැනුම් දිය යුතු අයමේ නම/ njhlu;G nfhs;sNtz;batupd; ngau;/ Name of the Person to Contact:

II.

ද්ැනුම් දිය යුතු අයමේ ලිපිනය/ njhlu;G nfhs;sNtz;batupd; Kftup/ Address of the Contact Person:

III.

ද්ැනුම් දිය යුතු අයමේ දුරකථන අංකය/ njhlu;G nfhs;sNtz;batupd; njhiyNgrp ,y/
Phone no. of Contact Person

මාබේ දැනුබම් හා විශ්වාසය පරිදි මීට අමුණා ඇති ලිපිබල්ඛන සත් , නිවැරදි හා සම්ූර්ණ, අදාල නිකුත්කිරීබම් ලධාරින් බවතින් ල ා ගන්නා ලද අවජ
ඒවා වත් ප්රකාශ කරමි. ඉහතින් දක්වන ලද යම් බත්ාරතුරක් බවනස් වුවබහාත් ඒවා ලිඛිත්ව ඔ ට දැනුම් බදන වද ත්වදුරටත් ප්රකාශ කරමි.
,q;F vd;dhy; toq;fg;gl;Ls;s jfty;fSk; ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s Mtzq;fSk; vdJ mwpTf;Fk; ek;gpf;iff;Fk; cl;gl;l
tifapy; cz;ikahdJk; rupahdJk; vd cWjpg;gLj;JtJld; Mtzq;fs; midj;Jk; rl;luPjpahd mjw;Fupa epWtdq;fspypUe;J
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lit vd;gijAk;,tw;wpy; VNjDk; khw;wq;fs; Vw;gLnkdpd; cq;fSf;F cldbahf vOj;J %yk; njupag;gLj;j
flikg;gl;Ls;Nsd; vd;gij nghWg;Gld; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.
I hereby declare that the particulars and documents attached are true, correct and complete to the best of my knowledge and belief,
the documents submitted are genuine and obtained legally from the respective issuing authority. In case of any change in any of
the aforementioned particulars, I undertake to notify you in writing failing which the above particulars may be relied upon.
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සථථානය/ ,lk;;/ Place :___________________
දිනය/ jpfjp / Date

අත්සන/ ifnahg;gk;; / Signature: __________________________________

:___________________
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