
බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සස්වා සෙපාර්තසේන්තුව 

හොවඩා ගැනීම (කුලවද්ො ගැනීම) සඳහා සවන්ත කළ ෙරුවන්තසේ නාම 

සේඛනය  2022 

  

2022 වර්ෂයට අදාල දේශීය දරුවන් කුලවැේීදේ දේඛනය පහත සඳහන් 

ස්ථානයන්ි ප්රසිේධ කර ඇති බව දෙයින් නිදේදනය කරනු ලැදේ. 

 

 බස්නාිර පළාත් ප්රධාන දේකේ කාර්යාලදේ දැන්ීේ පුවරුව 

 බස්නාිර පළාත් දසෞඛය අොතයාාංශදේ දැන්ීේ පුවරුව 

 බස්නාිර පළාත් පරිවාස හා ළොරක්ෂක දස්වා දදපාර්තදේන්ුදේ දැන්ීේ 

පුවරුව 

 සියළුෙ පරිවාස කාර්යාලවල දැන්ීේ පුවරු 

 ප්රජාපතී රජදේ භාරගැනීදේ දැන්ීේ පුවරුව 

 ප්රාදේශීය දේකේ කාර්යාලවල දැන්ීේ පුවරු 

  

දරුවන් හදාවඩා ගැනිෙ සඳහා බස්නාිර පළාත් පරිවාස හා ළොරක්ෂක දස්වා 

දදපාර්තදේන්ුදේ ලියාපදාංචි ී බලපත්ර ලබාදගන ඇති ඉේුේකරුවන්ට දෙෙ 

දරුවන් හදාවඩා ගැනීෙ සඳහා ඉේුේ කල හැක. දරුවන් හදාවඩා ගැනීෙට ඉේුේ 

කිරීදේී පහත සඳහන් වයස් සීොවන්ට අදාල වන දස් තෙ ඉේීේ ඉදරිපත් කළ 

යුුය. 

 

 

 

 

 

 

ඉේුේකරුවන් කුලවැේුේ දේඛනදයි සඳහන් ළො සාංවර්ධන ෙධයස්ථාන දවත 

දගාස් දරුවන් දැක බලාදගන තෙ ඉේීේ දෙයට අමුණා ඇති ආදර්ශ ඉේුේ 

පත්රයට අනුව සකස් කර දදදදනා විසින්ෙ අත්සන් කර පහත සඳහන් ලිපිනයට 

ලියාපදිංචි තැපෑසලන්ත එවිය යුුය.  

දකාෙසාරිස්, 

පරිවාස හා ළො රක්ෂක දස්වා දදපාර්තදේන්ුව (බ.ප.), 

අාංක.204, 

8 වන ෙහල, 

දඩන්සිේ දකාේබෑකඩුව ොවත, 

බත්තරමුේල. 
 

අඹු සැමි සෙසෙනාසගන්ත  

වයස අඩු තැනැත්තාසේ 

වයස 

ලබා දය හැකි ෙරුවන්තසේ 

අවම වයස 

අවුරුු 45 දක්වා ඕනෑෙ වයසක දරුවකු 

අවුරුු 46 සිට 50 දක්වා අවුරුු 1  ට වැඩි දරුවකු 

අවුරුු 51 සිට 55 දක්වා අවුරුු 5 ට වැඩි දරුදවකු 

අවුරුු 56-60   දක්වා අවුරුු 8ට වැඩි දරුදවකු 



බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සස්වා සෙපාර්තසේන්තුව 

හොවඩා ගැනීම (කුලවද්ො ගැනීම) සඳහා සවන්ත කළ ෙරුවන්තසේ නාම 

සේඛනය  2022 

  

ඉේුේ පත්රදේ දදපාර්තදේන්ුදේ ලියාපදාංචි ී ඇති බලපත්ර අාංකය සහ දනය 

සඳහන් කල යුු අතර දතෝරා ගන්නා ළෙයා පිළිබඳව විස්තරද සඳහන් කළ යුුය. 

ඉේුේකාර යුවලට දරුවන් තිදදදනකු සඳහා ඉේුේ කළ හැක. ඉේුේ පත්රය බහා 

එවන කවරසේ වේපස උඩ “සද්ශීය කුලවද්ො ගැනීම  2022 ” යනුසවන්ත 

සඳහන්ත කල යුුය. ඉේුේ පත්ර භාරගන්නා අවසාන දනය -: 2022.12.01 දන දේ. 

එදනට පසුව දකදරන ඉේීේ සලකා බලනු දනාලැදේ. 

සුුස්සන් දතෝරා ගැනීෙ සේමුඛ පරීක්ෂණයකින් සිු කරනු ලැදේ. 

 

දකාෙසාරිස්, 

පරිවාස හා ළො රක්ෂක දස්වා දදපාර්තදේන්ුව (බ.ප.), 

 

 


