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දකුණු ඳෂාත් ප්රධාන අමා්ය ශා ප්රලාශන අමා්ය ගරු ා්  ිජයයා්  ද ිල් ලා මතිතුමමාේ   

ේ යෝයනාලක් ඳරිදි දකුණු ඳෂාත් මාර්ගවථ් මගී ප්රලාශන අධිකාරිේ   ිත්ය මගී ේ ව ලා ලඳ්රය් ි 

ලියාඳදිිංචි රියදුරු/ේ කෝ ේ දොව්්ර මශුම් ේ   දුලා දරුල්  වශා සුලවාධන  කටයුුම 

ේ ලනුේ ල්  ේ ්ොරුමරු ලා ගතනීේ ේ අයදුේ ඳ්රය- 2018 
 

1. වේපූර්ණ නම (රියදුරු/ේ කෝ ේ දොව්්ර) : ................................................................. 

2. ලිපිනය:   ......................................................................................................... 

3. දුරකථන අිංකය : ................................................... 

4. I. යාිතක ශතඳුනුේඳත් 

අිංකය: 
 

5. I. රියදුරු ලඳ්ර අිංකය :    ේ කෝ ේ දොව්්ර ලඳ්ර අිංකය : 
 

6. ේ ව ලා කාය : ............................................... 

7. ේ ව ලය කරනු ලන මාර්ග ලඳ්ර  අිංකය : .................. ලව් රථ අිංකය : ...................... 

8. I.මාර්ග අිංකය : ............................. II. මාර්ගය: ...................... ිලට .................... දක්ලා  

9. ලව්රථ ිමිකරුේ   නම:...............................................................   

අත්වන....................... 

10. අධයාඳනය ලන දරුල්  පිබඳල ිජව්්ර 

(දරුල් ේ   උප්ඳත් න වශිතකල ව්ය යායා පිටඳත් ේ ේ වමග ඉදිරිඳත් ක යුුමය) 

ඉශ් දක්ලා ඇිත ේ ්ොරුමරු ව්ය ශා ිතලතරදි ලලත් මා දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන අධිකාරිේ   

ිත්ය මගී ප්රලාශන ලඳ්ර ලාේ ගන ධාලනය ලන ......................................... ලව්රථේ   ව්ිරර 

ේ කෝ ේ දොව්්ර / රියදුරු ේ ව ේ ව ලේ   ේ යේ දන ලල  ප්රකාකරමි. 
 

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

දිනය             අත්වන 
(ඔල ේ ව ලය කරනු ලන මාර්ග ලඳ්රේ   ිතලතරදි ේ ්ොරුමරු ලව්රථ ිමිකරුේ ග්  ලාේ ගන ිතලතරදිල 

වේපූර්ණ කරන ද අයදුේඳ් 2018/08/31 ලන දිනට ප්රථම අයදුේඳ් ලාගත් ව්ථාන ඳාක ිතෂධාරී ේ ල් භාර 

දිය යුුමය ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

             

අනු 

අිංකය 
වේපූර්ණ නම උඳ්  දිනය ඉේ ගනුම ලන ඳාව 

2018 ඉේ ගනුම 

ලන ේ ර ණීය 

1     

2     

3     

4     

  

ව්ථාන ඳාක ිතෂධාරී වශිතකය 

............................................................................................... යන මාර්ගේ   ධාලනය ලන 

........................ලව් රථේ   රියදුරු / ේ කෝ ේ දොව්්ර ේ ව.............................................. මශ්ා ේ ව ලය 

කරන අ්ර ඔහුට  සුභ වාධක කටයුුම ලාදීමට ිතර්ේ ේ කරමි.  

ලව්නතලුමේේ ඳොෂ : ........................................................... 

ව්ථාන ඳාක ිතෂධාරී නම : .............................................................................................. 

දිනය : ...........................................   අත්වන:-.................................... 

දක්ලා ඇිත ිතර්ේ ේය අනුල සුභ වාධන කටයුුම අනුම් කරමි. 

...........................................  දිනය:-.................................... 

වශකාර අධ් යක් /ගමනා ගමන ිතධාරී 

ගා් /මා්ර/ශේල් ේ ්ොට 

 

 

 


