මි නි න ්ද ෝ රු ්ද පාර්ත්ේ න ුව
,y q;i f epymsitj; jpizf;f sk;
ස ංචාර ක බ ංග ලා/ නි වාඩු නි ්ේ ර්න ඉල්ල ු ේ පත්රය
Rw ;W yh gq;f sh kw ;W k; tpLK i w tpLjp tp z;z g;g g;g btk;
01. ඉල්ල ුේකරු්ේ නම / tpz;zg;gjhuhpd; ngah; :…………………………………………………………………………………………………………….
02. ජා.හැ.අං. / Nj. m. ,y.

: ……………………………………………………………………………………………………….…....

03. ලිපිනය / Kfthp කායතාලීයය / mYtyfk; : ……………………………………………………………………………………………………………..
්පෞද්ගලික / gpu j;jpNafk; : ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
04. දුරකථන අංකය /njhiyNgrpp ,y. කායතාලීයය /mYtyfk; : …………………………………………………………………………….………….…….…
්පෞද්ගලික /

gpu j;jpNafk;

: ………………………………………… වට්ස්ඇ ප් අංකය : ..……………………………...

05. ්ස්ව ්ේ ස්ව භාවය : සක්රීය / විශ්රාමික Nritapd; jd;ik ( epu e;juk; /X
;T
a

jpa); : ……………………………………………………………………….……….

06. ්ස්ව ය කරන ආයර්නය /ශාඛාව Ntiy nra;A k; epWtdk;/fpis : ………………………………………………………………………………………………
07. ර්නුර gjtp : ………………………………………………………… ්ස්ව ාව/ Nrit
.………………………..............………………………………...
්ශ්ර්ණි ය / පංති ය juk; / tFg;G ……………………………………........ වැටු ප් ්ේර්ය rkÊgsf;F wpâL ....................................................……………....
08. ඉල්ල ු ේ කරන සංචාරක බංගලාව/ නිවාඩු නි්ේර්නය / tpz;zg;gpf;F k; tpLjp : Rw;Wyh gq;fsh/ tpLKiw tpLjp ……………………………………………..
(රාජකාරි/ නිවාඩු) / (flik/ tpLKiw) ..................................................
09. ඉල්ල ු ේ කරන කාල සීමාව/tpz;zg;gpf;Fk; fhyk;
දින ගණන ehl;fs; (

සිට/,Ue;J

දේවා tiu

10. නවාර්ැන ගන නා අය්ේ නාම ්ල්ල ඛනය හා ජාති ක හැදුනුේපත් අංකය / jq;F gth;fspd; ngah;> Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;
නාම ්ල්ල ඛණය / ngah; tpguk;

ජා.හැ.අං. / Nj. m. ,y.

ඥාතීත් වය/ cwT

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ඉහතින සඳහන කළ විස්ර්රය නිවැරදි බවත් ්මහි පසු පි්ටහි දේවා ඇති ්කාන්ද්සි වලට එකඟ වන බවත්, අවසර ලබා දී ඇති ්නවාසික සංඛයාව පමණේ ්මහි නවාර්ැන ගැමටමට
කටයුු කරන බවත් එම ්නවාසිකයින ්වතින ්මම සංචාරක බංගලා්ේ /නිවාඩු නි්ේර්න්ේ ්ද්පළ වලට කිසියේ අලාභහානියේ සිදුවු ව්හාත් ඊට අදාල අලාභය මා්ගන
්පෞද්ගලිකව අයකර ගැමටමට එකඟත්වය පළකරන බවත්, ්මයින ්පා්රානදු ්වමි./ tpz;zg;gg;gbtj;jpy; jug;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikahdit vdTk;> kWgf;fj;jpy;
$wg;gl;Ls;s midj;J epge;jidfSf;F k; cld;gLfpNwd; vd;Wk; gq;fshtpy; / tpLjpfspy; jq;F tjw;F mDkjpf;fg;gl;Ls;s vz;zpf;ifastpyhdth;fis
khj;jpu k; jq;f itf;f Njitahd eltbf;if vLg;Ngd; vd;Wk; ,e;j xJf;fPl;L fhyg;gFjpapy; jq;fpapUg;gth;fspdhy; gq;fshtpd; nrhj;Jf;fSf;F
VNjDk; Nrjk; tpistpf;F k; gl;rj;jpy; mjw;fhd ,og;gPl;Lj; njhifia ehd; jdpg;gl;l Kiwapy; nrYj;j ,zq;F fpNwd; vd;Wk; ,j;jhy;
cWjpaspf;fpd;Nwd;.
දිනය / jpfjp (……………….……

….…………………..………..………………..……
ඉල්ල ුේකරු්ේ අත්සන / tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk;
(විශ්රාමික නිලරාන්න ුවුන්ේ විශ්රාමික හැදුනුේපර් ්හෝ ්වනත් පිගතගර් හැකි ්ල්ලඛනයේ මන්න ර්මා්ේ සුදුසුකේ සනාථ කළ යුුය. බ.මි. වරුන ර්මන්ේ වාර්තික බ.මි. බලපත්ර්ේ
පි ටපර්ේ අමුණන න. / Xa;Tngw;wtuhapd; mjid cWjpg;gLjÊJtw;fhd rhd;wpjo;fis ,izj;jy; Ntz;Lk;. cj;juTg;gj;jpu k; ngw;w epymsitahsh;fs;
vdpd; mth;fsJ cj;juTg; gj;jpu j;jpd; gpu jpapid ,izj;jy; Ntz;Lk;.&
අ ධී ේ ර් ණ නි ල රා රි ය ා ් ේ නි ් ද ත්ශ ය / N k w;g h h ;i t cj;j pN ah fj;j h pd ; rpgh h pR :
ඉහර් නිලරාරියා ............................................................ ්ස්ව්ේ .................................................................. ්ශ්ර්ණි්ේ බැවින සංචාරක බංගලා්ේ / නිවාඩු නි ්ේර්න්ේ නවාර්ැන
ගැමටමට සුදුසුකේ ඇර්. /නැර්.
cj;jpNahfj;juhfpa jpU/jpUkjp/nry;tp ………………………….............…………………….........................................……………………………………Nrit
…………………..........................................................….……. juj;jpid cilath;> Rw;Wyh gq;fsh/ tpLKiw tpLjpapid ngWk; jifik cz;L/ ,y;iy
අධීේර්ණ නිලරාරියා්ේ අත්සන/ Nkw;ghh;it cj;jpNahfj;jhpd; xg;gk; (………………………………........................................................………….…….…………..
නම / ngah;:( …………… …… …… …...........… …… ….… …… … …...........… …… … ර්නුර / gjtp : ………………..........................................………………………
දිනය / jpfjp : ……………… … …… … …… …........…..

නිල මුද්රා ව / gjtp Kj;jpiu : …………......……………………….…………….

ක ා ය තා ලී ය ය ප්ර ් ය ෝ ජ නය සඳ හ ා / m Y tyf cgN ah fj;j pw;f h f
..................................................................... මයා / මිය
ුබ විසින ..................................... දින දරණ ඉල්ල ු ේපත්ර්යන කළ ඉල්ල ලීමට අනුව .................................................. සංචාරක බංගලාව / නිවාඩු නි්ේර්නය
............................................ දින ්ප.ව. 10.00 සිට ............................... දින ්ප.ව. 9.00 දේවා නවාර්ැන ගැමටම අනුමර් කරමි.
දිනය / jpfjp (……………….……

…………………………..……………………………………. …
්ජය.නි.ස.ජ. (සේපත් කළ මනාකරණ) / rpNu~;l ep.m.ehafk; (t.K)
ස්වත්ය ත ජනරාල්ල ්වනුවට / epymsitahsh; ehafj;jpw;F gjpyhf

ප . ස. ජ . / ් ජ ය . මි . අ . ම න්න සංච ා ර ක බංග ල ා භා ර ක රු,
අයදුේකරු විසින ..................... ්ද්නකු සඳහා දින ........................... කට නැවතී්ේ ගාස්ු වශ්යන රු. .............. ..................... ේ .................................................. දිනැති
අංක ..................................................... දරණ රිසිට්පර් මන්න ්ගවා ඇර්.

මිනින්දෝරු ්දපාර්ත්ේනුවට අයත් සංචාරක බංගලාවල / නිවාඩු නි්ේර්නවල නවාර්ැන ගනනා ඉල්ලුේකරුවන විසින එකඟ
විය යුු ් කාන ් ද් සි
මි නින්දෝරු ්දපාර්ත්ේනුවට අයත් සංචාරක බංගලා / නිවාඩු නි්ේර්න පිහිටුවා ඇත්්ත් ුබ ්වර් ගුණාත්මක බවින උසස ් ්ස ව
් ාවේ
ලබා දී්ේ ය හ පත් අ රමු ණින යු ුවය . එ බැවි න ්ම ම උප්දස ් පි ගත පැදීම ුබ්ේ යු ුක ම ේ ්ලස ස ැලකු ව ම ැනවි .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

සංචාරක බංගලාවල /නිවාඩු නි්ේ ර්නවල නවාර්ැන ගැමටමට ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලු ේපත්ර්ේ සඳහන ඉල්ලු ේකරු අනිවායත්යනම යා යුු අර්ර
ඉල්ලු ේපත්ර්ේ සඳහන අයට පරිබාහිරව කිසි්වේ නවාර්ැන ්නාගර් යුුය.
නවාර්ැන ගනනා අය්ේ අනනය ර්ාවය පිගත බඳව ඉල්ලු ේකරු සහීමමකට පත්විය යුු අර්ර, නවාර්ැන ගනනා කාල වකවානුව ුලදී
සේබනර්යන වන සියු ම වගකීේ ඉල්ලු ේකරු විසින දැරිය යුුය.
නවාර්ැන ගනනා අය්ේ නම සහ ජාති ක හැඳුනුේපත් අංක ලබා දීම අනිවායත වන අර්ර, වා්ේ නිවැරදිභාවය පි ගත බඳව ඉල්ලු ේකරු වගකිව
යුු්ේ.
ආරේ ර්ක /්සෞඛය අවශයර්ාවයන මර්
අවස්ථ ාවලදී ආරේ ර්ක අංශ ්හෝ ්සෞඛය අංශ විසින පනවන නි්යෝගයනට සියු ම
නවාර්ැනකරුවන අවනර් විය යුුයි.
නවාර්ැන ගැමට්ේ කාලය ුළදී එහි ්ද්පල වලට යේ හානියේ වුව්හාත් ස්වත්ය ත ජන රාල්ල විසින නියම කරනු ලබන අලාභය ්ගවීමට
ඉල්ලු ේකරු බැඳී සිටී.
නවාර්ැන ගනනා එේ දිනයේ යනු ්ප.ව. 10.00 සිට පසුදා ්ප.ව. 9.00 දේ වා කාලය ්ේ.
නවාර්ැන ගනනා කාලය ුළ පරිහරණය කරන ලද ජලය, විදුලිය සඳහා ගාස්ු බංගලා භාරකරු ්වර් ඉල්ලු ේකරු විසින ්ගවිය යුු බැවින,
එ්ස් භාවිර්ා කරන ප්රමාණයනට අදාල ආරේභ්ේ හා අවසාන්ේ මනු කියවීේ වල නිරවදය ර්ාවය ර්හවුරු කර ගැමටම සඳහා ඉල්ලු ේකරු විසින ද
පන්ේ ර්ා කින්ම උචිර්්ේ.
නවාර්ැන ගනනා අය විසින පාවිච්චචි කරනු ලබන ්රදිපිගත සඳහා ගාස්ුව බංගලා භාරකරු ්වර් ඉල්ලු ේකරු විසින ්ගවිය යුු අර්ර සඳහා
නිකුත් කර ඇති වලංගු චක්ර්ල්ලඛ්ේ සඳහන ්රදිපිගත සඳහා (ඇඳ ඇති රිලි, ්කාට්ට උර, ්ලැනකට්, අත් පිස්න ා) අයකරන ගාස්ු එයට අදාල්ේ.
නවාර්ැන ගැමටමට ඉල්ලු ේකින්්මන පමණේ නිවාසය ්වනකර දීමට ්දපාර්ත්ේනුව බැඳී ්නාසිිනන අර්ර, මුදල්ල ්ගවා ්වනකින්්ේ ලිපි ය
අදාල සංචාරක බංගලාව/ නිවාඩු නි්ේ ර්නය ්වර් නිකුත් කින්්මන පසු පමණේ ්වන කින්ම සනාථ ්ේ.
විධිමත් ්වනකින්ම අදාල නිවාස භාරකරු ්වර් කල්ල්ේලා ඇති ව දැනුේ දීමට හැකිවන ්ස් ්පර (09) හි සඳහන පරිදි ්වනකින්්ේ ලිපි
ලබාගැමටම ඉල්ලු ේකරු්ේ වගකීම ්ේ. එබැවින ගම්න ්ය්දන දිනට සති යකට ප්රථම මුදල්ල ්ගවා ්නාමැති නේ දැනුේ දීමකින ්ර්ාරව
්වනත් ඉල්ලලා ඇති අ්යකු ්වර් ්වනකර දීම සිදු කරනු ඇර්.
ආයර්නික ්හ්ු මර් අවලංගු කින්මකදී හැර ්වනත් කිසිම අවස්ථ ාවක ගම්න ්නා්යදීම නිසා ්වනකින්්ේ ගාස්ු නැවර් ලබාදීම ්හෝ
්වනුවට ්වනත් දිනයේ හිලේ කින්ම සිදු ්නාකරනු ඇර්.
ස්වත්ය ත ජනරාල්ල්ේ ්ස්වා අවශය ර්ාවය මර් ්මම ්වනකින්ම නනහම අවස්ථ ාවක අවලංගු කින්මට හැක.
එකම දිනයක සංචාරක බංගලාවේ සඳහා අයදුේපත් කිහිපයේ ලැබී ඇති විට ්ජයර්්් ත්වය, ප්රමුඛර්ාවය යන කරුුවවලට අදාලව සලකා බලන
අර්ර එකම ර්නු්ත අයදුේකරුවන කිහිප්ද්නකු ඉල්ලලා ඇති විට ඉල්ලු ේපත් ලැබුුව දිනය පන්ේ ර්ා කර සුදුසු ඉල්ලු ේකරුට ්වනකරනු ඇර්.
නවාර්ැන ගනනා අය ්වනකල දින්ේ ප.ව. 6.00 ට ප්රථම සංචාරක බංගලාව /නිවාඩු නි්ේ ර්නය ්වර් පැමිණීමට වග බලාගර් යුුය.
බංගලාවල නවාර්ැන ගර් හැකි උපරිම සංඛයාවට ව ා වැ ප පිරිසේ ගේගන යාම ්නාකළ යුු අර්ර එවැනි අවස්ථ ාවේ වාර්තා වුව්හාත් ්වන
කින්ම අවලංගු කින්මටත්, ඉදිරි්ේ දී ඉල්ලු ේකරුට සංචාරක බංගලා / නිවාඩු නි්ේ ර්න ලබා ්නාදීමටත් කටයුු කරනු ඇර්.
සංචාරක බංගලා්ේ /
නිවාඩු නි්ේර්න්ේ නම
gq;fsh> tpLjpapd; ngah;
01 දියර්ලාව CB 01

අය කරන ගාස්ුව
කාමර සංඛයාව ්න වාසික සංඛයාව
mwtplg;gLk fl;lzk;
jq;F gth;fspd;
Miwfspd;
මිනින ්දෝරු ්දපා.
ඉ ේ අමා.
්වනත් ්දපා.
vz;zpf;if
vz;zpf;if
,lk; mikr;R NtW jpizf;fsk;
epy msit

දු.ක. අංකය
njhiyNgrp ,yf;fk;

250/-

500/-

1500/-

03

07

0572229003

02 දියර්ලාව CB 02

250/-

500/-

1500/-

04

12

0578889134

03 දියර්ලාව CB 03

150/-

250/-

600/-

03

07

0572229001 –Ext- 152

04 දියර්ලාව HQ 41

150/-

200/-

400/-

03

07

0572229001 –Ext- 148

05 දියර්ලාව HQ 38

150/-

200/-

400/-

03

07

0572229001 –Ext- 150

06 දියර්ලාව HQ 45

150/-

200/-

400/-

03

07

0572229001 –Ext- 151

07 අනුරාරපුර CB

200/-

400/-

1500/-

04

10

0252222810

08 නුවරඑගතය CB

200/-

300/-

1500/-

03

09

0522222530

09 යාපනය CB

150/-

300/-

-

03

07

0212222412

10 අේපාර CB

150/-

250/-

600/-

04

08

0632222319

200/(කාමරයේ)
150/300/-

300/(කාමරයේ)
250/600/-

600/(කාමරයේ)
400/3000/-

03

08

0472235121

06

12

0472235121

02

05

0262228470

300/-

600/-

3000/-

02

05

0262228470

300/-

600/-

-

02

10

065-2224151

300/-

600/-

-

04

08

027-2222380

11 කර්රගම CB
12 කර්රගම කාමර
අංක 1 සිට 6 දේවා
13 කුච්චච්ේලි CB - A
14 කුච්චච්ේලි CB -B
15 කරුන චිරුකාඩු අර්රමැදි
කඳවුර, පාසිකු ා
16 ගිරිර්්ල්ල CB

විම සී ේ :
්ජයර්්් නි්යෝජය ස්වත්යත ජනරාල්ල (සේපත් කළ මනාකරණ) – 0112588992 / සේපත් කළ මනාකරණ අංශය - 0112369011 / Ext – 209/ ෆැේස් - 0112369233
්ව් අ විය වන www.survey.gov.lk ්වති න ලබා ගර් හැක.

