
බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ආයතන ල පුහුණුල සදහා වයොදලා ඇති ලසරක වසේලා කායක් සම්පූර්ණ කර ඇති උපාධිධාරීන් 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය වසේලව  ස ලර්ධන නිධාරී තනතුරට පත් කිරිම -2018 

බවහනළහිර ඳෂළත් අධයළඳන ශළ ව්වහතික ත අතළය්ය යේ ත් තළඳ අධයළඳන තළයායළල  වයල න යුතු  ඳශ නම් වශන් 
උඳළධිධළරී අභ්යළවළන්න් බවහනළහිර ඳෂළත් රළජ්ය  වයල න ව්ලයාධන යුධළරී 111  රයණි න න රේ බලළ ගෆනී ම් සුදුසුතම් 
ඳරීක්ළ තර බෆලී ම් වම්මුඛ ඳරීක්ණය ඳශ වශන් දිනයන් ශළ  ේළලන්හිදී ඳෂළත් රළජ්ය  වයලළ  තොමින් වභ්ළ තළයායළ න 
ඳෆලෆත්වීතේ තේතු   යොදළ ඇ. වම්මුඛ ඳරීක්ණය වශළ ඳශ වශන් වශක ත ල මුල් පිේඳත් ශළ වශක ත ත ජ්ළයළ පිේඳත් 
රැ ගන යුයමි  ේළලේ වශභ්ළගි ලන  ව ඔබේ  තයින් දන්ලමි. 
 

 ජ්ළක ත ශෆදුනුම්ඳ 

 උප්ඳෆන්න වශක තය 

 උඳළධි වශක තය 

 ලවරත පුහුණු තළය වම්පයාණ ත බල වනළථ කිරී ම් වශක ත 

 ලවරත  වයලළ තළය වම්පයාණ ලන දිනේ පයාලළවන්න ලවර 03 ක් ශළ  ම් දක්ලළ අඛණ්ඩල බවහනළහිර ඳෂළ ත් ඳදි්චිල සිටි 
බල වනළථ කිරිත වශළ  ඔබ ඳදි්චි  තොට්ඨළ න ග්රළත යුධළරී ගන් බළ  ගන ප්රළ ීය ය  ල්තම් සිසින් වශක ත තරලළ 
ගත් ඳදි්චි වශක තය 

 

  දඳළයා ම්න්  ප්රධළයුයළ   වශක තය 

 උක් වම්මුඛ ඳරීක්ණයේ  තෆවීත  තත න ර බළ ගෆනීත වශළ ඔබේ ඇක  හිමිතතක්  නොලන අර  තත වම්මුඛ 
ඳරීක්ණයේ ඳෆමිණීත  ලනු ලන් ඔබේ  ලනත් දීතනළ ශළ ගතන් සියදම් කිසිලක් හිමි  නොලන බලද තළරුණිතල දන්ලමි. 
 

 

       එම්.ජී.ඒ.ක තරත්න 

        ල්තම් 

       ඳෂළත් රළජ්ය  වයලළ  තොමින් වභ්ළල 

       බවහනළහිර ඳෂළ 

 

1. 2018.06.11 දින  ඳ.ල 9.00ේ  

 

ගම්ඳශ තළඳ අධයළඳන තළයායළය 

අනු 
අ්තය 

     යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත අනු 
අ්තය 

යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත 

01 එම්.ඒ.ආයා.ලවන්ක  මිය/ තය 14  ක්.වී.තධුළයු ළමිතළ මිය /  තය 
02 එම්.යූ.එම්.දිවළනළයත මිය/ තය 15 එන්.අයි. ශයලළසිළරණ මිය/ තය 
03 ජී.ඩී.සුර්ග වරුලන් ගුණ වයතර තයළ  16 එච්.එච්. ෂිතළ  රෝළණි  ශයලළලවම් 

මිය/ තය 
04 එවහ.එවහ.එම්.එම්.සී. වනසිරත්න මිය / තය 17  ක්.ක්ෂිතළ යුතළලි තනතරත්න මිය/  තය 
05 ආයා.එච්.අරුණි උත්ඳළ වීරසි්ශ මිය/ තය 18 ඩී.ජී.ආයා. තෞයළ මිය/ තය 
06 ආයා.ඩී.තධුභ්ළෂිණී මිය / තය  19 ඩබ්.ඩබ්.ඩබ්.ක්මිණී දිවහනළ කුතළරි 

සි ේරත්න මිය/ තය 
07  ේ.ඒ. තෞයළ කුතළරි  ඳ යාරළ මිය / තය 20 පී.එල්.ඩී.එම්.පී.ලියන   මිය /  තය 
08 එච්.බී.අ්ජුළ යුක්ෂි මිය /  තය 21 ඩබ්.ඩී.එවහ.කුතළරි මිය/ තය 
09 එවහ. ක්.ච රළණි මිය/ තය 22 යූ.ඩබ්.තධූළ වජීලනී දිල්රුක්ෂි මිය /  තය 
10 ඩබ්ලිේ.ව්දීප් තධුව්ඛ තයළ 23 ආයා.එම්.ඩබ්.ඩී.රණ ්ග මිය /  තය 
11 ඩබ්ලිේ.ඒ.ලළවනළ තල්තළන්ක  මිය/ තය 24 එච්. ක්. ක්.ඉ රෝෂිණී මිය/  තය 
12 එවහ.අ නළ උදය්ගනී සි ේ වයතර මිය /  තය 25 එම්.ඒ.අයි.ප්රභ්ළහලරී මිය /  තය 
13 එච්. ක්.ඩී.ම්මිතළ රවළ්ජ්ලී වීරසි්ශ මිය 

/ තය 
26 ඩබ්.ඒ.පී.එවහ.ලන්යුආරච්චි මිය / තය 

    



2. 2018.06.11 දින  ඳ.ල 10.00ේ 

 

 ශෝතළගත තළඳ අධයළඳන තළයායළය  

අනු 
අ්තය 

     යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත අනු 
අ්තය 

යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත 

01 එවහ.ඩී.එම්.පී.සි ේසිරි මිය/ තය 11 එල්.ඊ.එවහ.අතර වයන මිය/ තය 
02 ජී.එච්.ජී.ඩී. ශට්ටිආරච්චි මිය/ තය 12  ක්. ක්.ඩී.එම්.පී.ව්ජීලනී මිය/ තය 
03 ඊ.සී.එල් එදරිසි්ශ මිය /  තය 13 බී.ඒ.ඩයනළ කුතළරි බළසරිය මිය/  තය 
04 ඩබ්.ඒ.ලයි.ප්රියන්ක තළ මිය/ තය 14 පී.ජී.එම්.සිල්ලළ මිය /  තය 
05 ඩී.එන්.තනම් ප්රි මිය/ තය 15 එච්.එන්. ේළයු චන්ද්රිතළ නලරත්න මිය/ 

 තය 
06 එල්.ආයා.ඩබ්.අ නළ ප්රියදයාණී රළජ් වයතර 

මිය/ තය 
16 ඒ.එම්.ඒ.උ ීෂිතළ ජ්යමිණී තරුණළරත්න 

මිය/ තය 
07 එච්.ආයා.වතදරළ ප්රියභ්ළෂිණී මිය/ තය 17  ක්.පී.ලයි.පී.ඳක රණ මිය / තය 
08 ජී.ඩී.ආයා.ඩී.සිරි වයන මිය/ තය 18  ක්.ඩී.දනුෂිතළ දිල්ශළයු කුතළරි මිය / තය 
09 ලයි.එම්. ේ.ගුණලයාධන මිය/ තය 19 එච්.ඒ.එවහ. ශට්ටිආරච්චි මිය /   තය 
10 ආයා.ඩී.දිලුප් වම්ඳත් තයළ 20 ඩබ්.ඒ.ජී.සී.වීරසි්ශ මිය /  තය 

 

3. 2018.06.11 දින  ඳ.ල 11.00ේ 

 

තෆෂණිය තළඳ අධයළඳන තළයායළය  

අනු 
අ්තය 

     යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත අනු 
අ්තය 

යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත 

01 ඩී.එම්.නයනළ ප්රභ්ළසිනී දිවළනළයත මිය /  තය 11 එම්.එම්.ඒ.දීපිතළ දතයන්ක  මිය/  තය 
02 එච්.පී.යුව්වළ  සොන් වයතළ මිය/ තය 12 ඩබ්.ඒ.ලරුණි වළලිතළ සි ේසි්ශ මිය/ තය 
03 එච්.ඒ.තධුරි වචින්නළ පිතුතළලි මිය/ තය 13  ක්. වෝ්ගආරච්චි   මිය /  තය 
04  ක්.ඩබ්.ශයාළ එරන්දතී ජ්ය වයතර මිය/ තය 14  ක්.ඩී.චමිළ ක්රිහළයු කුතළරි ජ්ය වයන මිය / 

 තය 
05 ඒ.පී.සි ේකුතළරි මිය /  තය 15 ර්ගළ ක්තළලි සික්රතආරච්චි මිය/ තය 
06 ඒ.ඒ.ටී.එම්.අධිතළරි මිය /  තය 16 යූ.පී.එම්. ක්.තධුන්ක  මිය /  තය 
07 ටී.ඩී.චන්දිතළ ලවන්ක  මිය /  තය 17 ආයා.ඩබ්.එම්.දිලතළ  ළරි රත්නළයත මිය / 

 තය 
08 එම්.ඩී.එම්. ක්.ක තල් මිය /  තය 18 ආයා.එම්.ආයා. ේ.වතළලි මිය /  තය 
09 එම්.ඒ.තධූ යුව්වළ මිය /  තය 19 යූ.පී.සුදයානී රත්නතළලි ඳක රන මිය / තය 
10 ඩබ්.ඒ.සිසිර වතන් කුතළර තයළ   

 

 

 

 

 

 

 



4. 2018.06.11 දින ඳ.ල 01.00ේ 

 

මීගමුල තළඳ අධයළඳන තළයායළය  
අනු 
අ්තය 

     යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත අනු 
අ්තය 

යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත 

01 එවහ.අයි.යූ.පීරිවහ මිය / තය 12 ඩබ්.එවහ.ඉවළයු මිය/ තය 
02 ඊ.පී.එන්.එවහ.එදිරිසි්ශ මිය / තය 13 එම්.ජී.ඉ්තළ තධුෂිතළ ක්තළලි මිය/ තය 
03 ඩබ්.ආයා.ආයා. ක්.ප්රනළන්දු  මිය/ තය 14 ඩබ්.ඒ.එවහ.එන්.සික්රතආරච්චි මිය/ තය 
04 ජී.ඒ.ඩී.ඒ.යුලෂි මිය /  තය 15  ක්.එවහ.පී.කු ්ග මිය / තය 
05 ටී.පී.චන්ද්රළ උදය්ගනී  න්න තෝන් 

මිය/ තය 
16 ඩබ්.ඒ.එන්.වී.රණවීර මිය/ තය 

06 සී.එම්.ජී. ක්.චන්ද්ර වයතර මිය/ තය 17 එන්.එන්.සුදසි්ශ මිය / තය 
07 එච්.ජී.බී.ටී.සිල්ලළ මිය/ තය 18 සී.ටී.ටී.ඇන්නී මිය/ තය 
08  ේ.ඒ.ඩී.ටී.තධුභ්ළෂිණී මිය/ තය 19 ආයා.ඒ.යුක්ෂිතළ මිය / තය 
09 යූ.ච රිතළ දිළයු මිය / තය 20 සී.වී.අයි.ඇන්නී මිය/ තය 
10 එච්.එම්.යු රෝළ කුමුදුනී තරුණළනළයත මිය / 

 තය 
21 යූ.එච්.එල්. ක්.පියදළව තයළ 

11  ක්.එවහ.ව්ජීලනී මිය/ තය 22 එම්.ඒ.සිළරළ එශ්සි මිය/ තය 
 

5. 2018.06.11 දින ඳ.ල 02.00ේ 

 

 ශොරණ තළඳ අධයළඳන තළයායළය  
 

අනු 
අ්තය 

     යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත 

01 එච්.ඩී.ටී.ක්තළලි මිය/ තය 
02 ඩබ්.ඒ.එන්.ක්තළලි මිය/ තය 
03 ඩී.එච්. ශයතන්ක  මිය/ තය 
04 ඩී.ඒ. තෝවළ මිය/ තය 
05 ඩබ්.පී.ඩී. ඳ යාරළ මිය/ තය 
06 එම්.බී.නදීතළ තධුර්ගි මිය/ තය 
07 ආයා.එම්.ජීලනී ග්ඟළ  වේලන්දි මිය /  තය 
08 එච්.එවහ.ප්රළයාථනළ මිය/ තය 
09  ක්.ඩී.පී.තධුළයු මිය/ තය 
10 අයි.එරන්දිතළ ගුණලයාධන මිය/ තය 
11 ආයා.නයනළ ගයළයු මිය / තය 
12 ඩබ්.ඒ.ඉ නෝතළ වතළලි මිය/ තය 
13 එම්.පී.දයාශිතළ මිය /  තය 

 

 

 

 

 

6. 2018.06.11 දින ඳ.ල 02.00ේ 

තළුර තළඳ අධයළඳන තළයායළය  



 
අනු 
අ්තය 

     යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත අනු 
අ්තය 

යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත 

01 එම්.එම්.ඩී.පීරිවහ මිය/ තය 10 ජී.එවහ.රඳසි්ශ මිය/ තය 
02 ඩී.ජී.එන්.ච ර්ගනී මිය / තය 11 ඩබ්.ඒ.බී.එම්.ඩී.ලන්යුආරච්චි මිය/ තය 
03 එන්.ලයි.එන්.ප්රනළන්දු මිය / තය 12  ක්.ඩී.ඒ.අයි.තශසිේ මිය/ තය 
04 එම්. ක්.ඩබ්.සි ේලයාධන මිය/ තය 13 එච්.ඒ.එල්.එන්. ඳ යාරළ මිය / තය 
05 එම්.ඒ.ඩී.තීදුතළ   මිය/ තය 14 ඒ.ජී.අ නෝජ්නී මිය/ තය 
06 ඩබ්.එම්.යූ.ලයුගසරිය මිය/ තය 15  ේ.ඒ.බී.යුර්ජ්ළ මිය/ තය 
07  ක්.එල්.කුතළරි මිය/ තය 16 පී.ඩී.නදීතළ මිය /  තය 
08 එවහ.ඩබ්.එවහ.දිවළනළයත මිය / තය 17 ඩබ්.ඩී.උ ීළයු මිය /  තය 
09 එච්.එම්.ජී.එන්.එන්.කුතළරි මිය/ තය   

 

7. 2018.06.12 දින ඳ.ල 01.00ේ 

 තොෂඹ තළඳ අධයළඳන තළයායළය  
අනු 
අ්තය 

     යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත 

01  ක්.ඒ.එවහ.ඩී.ක්තළල් තයළ  
02 ඒ.නලින් නළරද යුහ්ත තයළ /මිය 
03 එච්.ඒ.බී.එච්.ජ්යරත්න මිය/ තය 
04 එවහ.එච්.ඩී.මි නෝලි රවළ්ජ්ලී මිය/ තය 
05 ඩබ්.යුර්ජිත් ක්තළල් තයළ 
06  ක්.ක ්තළ අනුලයානී කියුසිේ මිය / තය 
07  ක්.ඩී.නදීතළ ගයළයු වන්ක  මිය /  තය 
08  ක්.එම්.මිහිරි ච ර්ගිතළ මිය/ තය 
09 බී.ඒ.එවහ.උදළරි මිය / තය 
10 එච්.බී.ප්රදීඳළ ත නෝරි ඳක රණ මිය / තය 
11 ඩී.එන්. දොඩන් ගොඩ මිය / තය 
12 ජී.ජී.එවහ. ක්.බණ්ඩළර තයළ 
13  ක්.ටී.ආයා.සිල්ලළ මිය/ තය 
14 එවහ.ඒ.ඩී.ඒ.සී.සි ේසි්ශ මිය/ තය 

 

8. 2018.06.12 දින ඳ.ල 01.00ේ 

ශ්රී ජ්යලයාධනපුර තළඳ අධයළඳන තළයායළය  
අනු 
අ්තය 

     යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත 

01 ඩී.එම්.රඳ සු යාන්ද්ර වනත් ගුණරත්න තයළ 
02 ජී.ඒ.ප්රදීඳළ ච රළ්ගනී  ඳ යාරළ මිය/ තය 
03 එවහ. ක්.ග්ඟළයු දි න්ළ ගුණක ත මිය/ තය 
04  ක්.ඩී.ජී.ප්රදීපිතළ දුනුසි්ශ මිය / තය 
05  ක්.ජී.එන්.රඳසි්ශ මිය /  තය 
06 පී.ඉ යාළ ක්මිණී ආරියසිරි මිය / තය 
07 ඊ.ටී.එවහ.එල්ළල මිය / තය 
08 ඩබ්.ඒ.එන්.එල්.ජ්යක ත මිය / තය 
09 යූ.එවහ. ක්.ජ්ය වයන  මිය / තය 
10 එන්.ඩී.ඒ.වතළලි මිය/ තය 
11 එම්. ක්.වළරළ භ්ළෂිනී නන්ද වයන මිය/ තය 
12 ආයා.ඒ.දිලියු ප්රියන්තළ රණසි්ශ මිය/ තය 

 

 



9. 2018.06.12 දින ඳ.ල 01.00ේ 

මිනුලන් ගොඩ තළඳ අධයළඳන තළයායළය  
අනු 
අ්තය 

     යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත අනු 
අ්තය 

යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත 

01 ඩී.ව්ජීලනී ඉන්දිතළ පියක වහව මිය/ තය 14 ඒ.ටී.එල්.දිමු  ක ලිණි අළවුද මිය/ තය 
02 ඩී.ඒ. ළරි යළමිතළ රණ ්ග මිය/ තය 15 ආයා.ජී.ක්මිණී යුළයු මිය/ තය 
03 එම්.ඒ.රසිතළ දීඳළයු මිය/  තය 16 ඩී.ඒ.අමිළ දිල්රුක්ෂි මිය / තය 
04 ආයා.චමිළ  ළරි මිය/ තය 17 එවහ.එම්.දි න්ළ  ප්තරත්න මිය / තය 
05 එම්.ඒ.යුව්වළ වරුලනී මිය/ තය 18 ඒ.එච්.උ ීයු වතන්ජ්ලී  ප්රයතසිරි මිය/ තය 
06 ඩී.පී.දිවහනළ ප්රියදයානී දිවළනළයත මිය/ තය 19 එන්.පී.ච්චළ වීර ්ග මිය/ තය 
07 ඩබ්.පී.ප්රභ්ළත් ව්ජීල සි ේත් තයළ 20 එවහ.ඒ.ඒ.යළමිළ නදීළයු අතරසි්ශ 

මිය/ තය 
08 එච්.ඒ.ඳීමිණී කුතළරි මිය /  තය 21 ඕ.එම්.දිවහනළ තළ්චනළ කුතළරි ද සිල්ලළ  
09 ඩී.පී.ටී.එන්.ඩයවහ මිය / තය 22 එම්.පී.එන්.එවහ.ජ්යසි්ශ මිය / තය 
10 එල්.පී.රුලයු යුව්වළ මිය / තය 23 එම්.එවහ.අයි සිල්ලළ මිය / තය 
11 එච්.එම්.දිනළ අ නහමි  ශයරත් මිය/ තය 24 ඩබ්.පී.ලයි.එන්.ගුණරත්න මිය / තය 
12 ආයා.එම්.යු රෝෂිතළ දිල්රුක්ෂි බණ්ඩළර මිය 

/ තය 
25 එවහ.දි න්ළ වළදරී ධයාත වයන මිය/ තය 

13 ඩී.එම්.ච රළයු දිල්රුක්ෂිතළ දිවළනළයත මිය 
/ තය 

26  ක්.අතළලි ච ර්ගිතළ ප්රනළන්දු මිය / තය 

 

10. 2018.06.12 දින ඳ.ල 02.00ේ      

ත ගත තළඳ අධයළඳන තළයායළය       
අනු 
අ්තය 

     යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත 

  01 ඩී.ලයි.ච රිතළ මිය/ තය 
02 එම්.ඒ.තධුළ රළණි මිය / තය 
03  ක්.ඩී.තළ්චනළ ප්රිය්ගිතළ මිය / තය 
04 ඒ.එම්.රපිතළ ප්රියදයානී මිය/ තය 
05 ඩී.එල්.යුලතළ ප්රියදයානී මිය/ තය 
06  ක්.ඒ.ඩී.චරිත් ව්ජීල තයළ 
07  ක්.ඒ.ඩිළන් ජ්යනළත් සිරිලයාධන තයළ 
08 ඩබ්.ජී.එවහ.නෆණරුලයු මිය / තය 
09 එච්.එවහ.එවහ. ක්.ගත   මිය/ තය  
10 සී.ඒ.බුීධිනී තළසින්දිතළ මිය / තය 
11 එම්.ඩී.අචියු යුලතළ මිය / තය 

 

11. 2018.06.12 දින ඳ.ල 02.00ේ 

            පිළියන්ද තළඳ අධයළඳන තළයායළය 

අනු 
අ්තය 

     යුධළරියළ   /යුධළරියුය   නත 

01 එවහ.ඩී.දිනුෂි ප්රවන්ක  කුතළරනළයත මිය /  තය 
02 පී.එම්.ජී.උදයතළන්ක  මිය / තය 
03 පී.ඒ.ගයළයු ච රිතළ  ඳරමුණ ආරච්චි  මිය 

/ තය  
04 එම්.බී.අමිළ සුදයානී  ශයතචන්ද්ර මිය / තය 
05 එම්.එවහ.ඩී.ටී.රළජ්ඳක් මිය/ තය 
06 ආයා.ඒ.ඩී.සී.ආළ මිය /  තය 
07 බී.ඒ.එච්.චන්දිරුක්ෂි මිය/ තය 

 



බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ආයතන ල පුහුණුල සදහා වයොදලා ඇති ලසරක වසේලා කායක් සම්පූර්ණ කර ඇති 

උපාධිධාරීන් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය වසේලව    

 ස ලර්ධන නිධාරී තනතුරට පත් කිරිම  

 වදපාර්තවම්න්තු  ප්රධානියාව  සහතිකය 

 

01. i.  නත (මුකුරු වතග)   : 

      ii. මුකුරු ලලින් ශෆදින් ලන නම්: 

02.  ලයාතළන  වයලළ වහථළනය : 
 

03.  උඳළධිධළරී අභ්යළවළන්යකු ල යන් පුහුණුලේ බලළ ගෆනීත අනුල  වයලයේ : 
       ලළයාළ ත දිනය                                                                                          
 
04. පුහුණුලේ ලළයාළ කිරී තන් ඳසු  වයලළ සිවහර )වනළථ තරන ලිපි ඉදිරිඳත් තෂ තු ය.( 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

05.  ලවරත පුහුණු තළය  දී ලෆටුප් රහි යුලළඩු බළ ක  බ්නම් ඒ පිළිබද සිවහර : 
)රළජ්ය ඳරිඳළන අතළයළ් න  ල්තම්   අ්ත HAF-2/SAS/ADV-1 ශළ 2012.10.05 ලිපි න 5)111(  ේදය අනුල( 
 

06.   වයලළ තඩවීම් ක  බ්නම් ඒ පිළිබ සිවහර : 
 

07.  උඳළධිධළරී අභ්යළවළන්යකු ල යන් ලෆඩ භ්ළරගත් දින සිේ ලවරත පුහුණුල වම්පයාණ තරන දිනය  : 
      )බළ ඇක  ලෆටුප් රහි යුලළඩු දින ගණනේ වතළන තළ සීතළලකින් පුහුණු තළය දීයාඝ ලන බෆසින් ඒ අනුල ගණනය තෂ තු   ේ.( 

  

08.  ලෆඩ  - ඉළ  ශොදයි  / ශොදයි  /ව ටුදළයතයි  /අව ටුදළයතයි  

       ඳෆමිණීත - ඉළ  ශොදයි  / ශොදයි  /ව ටුදළයතයි  /අව ටුදළයතයි  

       ශෆසිරීත - ඉළ  ශොදයි  / ශොදයි  /ව ටුදළයතයි  /අව ටුදළයතයි  

 

ඉශ  ොර රු යුලෆරදි බලත්,ඔහු /ඇයේ සිරුීධල සිනයළනකූ දඩුලම්  නොතෆක  බලත්/එ වය කිරීතේ අදශවහ තර  නොතෆක  බලත්, වශක ත තරන 
අර ................................ දින සිේ ව්ලයාධන යුධළරි 111 න රේ ඳත් කිරිත යුයා ී තරමි / නොතරමි.  

 
 

දිනය  :……………………….                  …............................................... 
        ආයන ප්රධළයුයළ   අත්වන ශළ 

                      යු මුද්රළල 

වදපාර්තවම්න්තු ප්රධානියාව  නිර්වශය 
 
 ඉශ යුයා ීයේ එතඟ  ලමි / නො ලමි.  
    

          දිනය  :…………………….                …...................................................... 
 දඳළයා ම්න්   ප්රධළයුයළ   අත්වන ශළ     
  යු මුද්රළල 

අමාතය  වමකම්ව  නිර්වශය 
 
 ඉශ යුයා ීයේ එතඟ  ලමි / නො ලමි.  
    

          දිනය  :…………………….                …...................................................... 
 අතළය්  ල්තම්   අත්වන ශළ     
  යු මුද්රළල 

අනු 

අ්තය 

 

      ආයන න නත 

                    පුහුණු තළ සීතළල 

               සිේ       දක්ලළ 

01    

02    

03    



 

 
 
 
 

 

 


