
රාජ්ය ස ේවා,පළාත්  භා  හ පළාත් පාලන අමාත්යාාංශසේ 

නිවා  හා  ාංවර්ධන අාංශය යටසත් ඇති  ාංචාරක බාංගලා සවන්කර ගැනීම  ඳහා අයදුම්පත්රය 

 

 "අ"සේදය 

1. අවශය  ාංචාරක බාංගලාසේ නම :- .....................................................................................................  

2. අවශය කාල ීමමාව :-…………………….. දින සිට …………………….. දින දක්වා. රාත්රි ග න ..…………………….. 

3. අයදුම්කරුසේ :- 

i)නම                                                                       :- .......................................................................................................  

ii)ජ්ාතික හැදුනුම්පත් අාංකය                                :- ....................................................................................................... 

iii)දැනට දරන ත්නතුර  :- .......................................................................................................  

iv)වැටුප් සක්ත් අාංකය හා වැටුප් පරිමා ය  :- .......................................................................................................  

v)රජ්සේ ස ේවයට මුලින් පත්වූ දිනය   :- .......................................................................................................  

vi)මාණ්ඩලික නිලධරසයකු නම් එම 

  ත්නතුරට පත්වූ දිනය  :- .......................................................................................................  

vii)ස ේවා  ්ථානය  :- .......................................................................................................  

viii)අව න් වරට  ාංචාරක බාංගලාවක්    

පාවිච්චි කළ දිනය හා බාංගලාසේ නම            :- ....................................................................................................... 

ix) ම්බන්ධ කරගත් හැකි දුරකථන අාංක   :- රාජ්කාරී ……………….…………..        සපෞද්ගලික ……………….…………….. 

4.  ාංචාරක බාංගලාසේ නවාත්ැන් ගැනීමට අසප්ක්ෂිත් අය පිළිබඳ වි ්ත්ර (

.) 

 

   නම    අයදුම්කරුට ඇති                            නම                             අයදුම්කරුට ඇති 

           ම්බන්ධය                                                                                          ම්බන්ධය 

ix) 
.................................... ..................... 

x) 
.................................... ..................... 

xi) 
.................................... ..................... 

xii) 
.................................... ..................... 

xiii) 
.................................... ..................... 

xiv) 
.................................... ..................... 

xv) 
.................................... ..................... 

xvi) 
.................................... ..................... 

 

( ම්පූර්   ාංඛ්යාව ...........) 

 

ඉහතින්  ඳහන් කළ වි ්ත්ර නිවැරදි බවත්, සමහි "ආ" සේදය යටසත් දක්වා ඇති සකොන්සද්සි වලට එකඟ වන බවත් බාංගලා භාරකරු 

සවතින් නවාත්ැන් පහසුකම් ලබා ගැනීම  ඳහා මා සපෞද්ගලිකවම ඉදිරිපත් වන බවත්, 

, එම සන්වාසිකයින් සවතින් සමම  ාංචාරක බාංගලාසේ සද්පළ වලට කිසියම් අලාභ හානියක් 

සිදු වුවසහොත් ඊට අදාළ අලාභය මාසේ වැටුසපන් අයකර ගැනීමට එකඟත්වය පළකරන බවත්, සමයින් සපොසරොන්දු සවමි. 

 

දිනය:-………………………………………       ………………………………………………… 

                      අයදුම්කරුසේ අත් න 

 

සජ්යෂ්ඨ්ස  හකාර සමකම් (නිවා  හා  ාංවර්ධන), 

අාංක 03 යටසත් i සි ix දක්වා  ඳහන් වි ්ත්ර නිවැරදි ය.  ාංචාරක බාංගලා සවන් කිරීම සුදුසු බව නිර්සද්ශ කරමි. 

 

දිනය:-………………………………………       ………………………………………………… 

                      සදපාර්ත්සම්න්තු ප්රධානියා 

                        (නිල මුද්රාව ත්බන්න) 

 

i) 
.................................... ..................... 

ii) 
.................................... ..................... 

iii) 
.................................... ..................... 

iv) 
.................................... ..................... 

v) 
.................................... ..................... 

vi) 
.................................... ..................... 

vii) 
.................................... ..................... 

viii) 
.................................... ..................... 
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“ආ” ඡේදය        
 මසේ අාංකය :- HD/H/HOLBG/001 

 දිනය :-  
 
..................................................................... මයා/මිය/සමනවිය 
 

පසුපිට වි ්ත්ර දක්වා ඇති ..........සදනාට ......................................දින සප.ව.10.00 සිට ..............................  දින සප.ව. 9.00 දක්වා දින 
...............ක්........................................................   ාංචාරක බාංගලා නවාත්ැන් ගැනීමට අනුමැතිය සදමි. ඔබ විසින් පහත්  ඳහන් 
සකොන්සද්සි පිළිපැදිය යුතු ය. 
 
I. අයදුම්කරු සංචාරක බංගලාඡේ අනිවාර්ඡයන් නවාතැන් ගැනීම කළ යුතු අතර සංචාරක බංගලාඡේ නවාතැන් ගැනීඡම්දී 

අමාතාංශය මය ම් න් අත මත කරන ලද අයදුම්හත මා ල්දගෙ ඡගවන ලද ිතානතාන්ේ ඡු ල්ගෙ පිටහත නිඡේතන භාරකරු ඡවත 

අනිවාර්ඡයන් ඉදිරිහත් කළ යුතු ය. 
 

II. බංගලාඡේ ඇති ඡහොදු ඡසේවාවන් (දුරකථන, ානදුලිය) සඳමා වන ගාස්තු බංගලා  භාරකරුට ඡගවා ඡහොදු 172 ආකෘතිඡු ලදුහතේ 

ලබා ගත යුතු ය. ජලය මා ානදුලිය අරහරිස්සමින් හාානච්චි කළ යුතු අතර, හාානච්චි කරත  ලබන ඡරදිපිළි සඳමා නියමිත ගාස්තු 

බංගලා භාරකරු ඡවත ඡගානය යුතු ය. 
 

III. සංචාරක බංගලා භූමිඡු ඇති මගෙ මා හළතුරු ගස්වලට මානි ඡනොකළ යුතු අතර, මගෙ කැඩීඡමන් ද වැළකිය යුතු ය. තවද, 

බංගලාඡේ වාසය කරන කාල සීමාව ඇතුළත එහි ඡේහලවලට මානියේ ඡනොවන හරිදි මැේ රිය යුතු ය. එවැනි අලාභයන් සඳමා 

වටිනාකම ඔබඡගන් අයකිරීමට කටයුතු කරත  ඇත. 
 

IV. ඡමම බංගලාඡේ  හමසුකම් අත ව රඳවා තබාගත මැකි උහරිම ඡන්වාේ කයින් සංඛ්ාවට අමතරව වැඩිපුර ඡන්වාේ කයින් රැඡගන 

ඡනොයා යුතු ය. 
 

V. ඡමම බංගලාඡේ උත්සව මා සම්භාෂණ හැවැත්වීම සම්පූර්ණඡයන්ම තමනම් ය.  
 

VI. සංචාරක බංගලාඡේ ගත කරන කාලය තුළ ේ දුවන යම් අයථා ක්රියාවේ සම්බන්ෙඡයන් ඔබට ානරුේෙව යම් හැමිණිගෙලේ 

ලැබුනඡමොත් ඉදිරිඡු දී සංචාරක බංගලාව ඡවන් කිරීම පිළිබඳව ලැඡබන අයදුම්හත් සලකා බලත  ඡනොලැඡේ. 
 

VII. ඡවන් කර ගත් සංචාරක බංගලාව භාානතා ඡනොකරන්ඡන් නම් ඒ බව ඡවන්කරවා ගත් දිනට, වැඩ කරන දින 07කට ඡහර 

ඡජෂ්ස සමකාර ඡගෙකම් (නිවාස මා සංවර්ෙන) ඡවත ලිඛිතව දැන්ානය යුතු ය. ඒ ඡවත ඡවන් කිේ ම ඡමේතුවේ නිසා ල්දගෙ ආහසු 

ඡනොඡගවන අතර, ඡනොවැළැේානය මැකි ඡමේතුවේ නිසා ඡවන්කරවා ගත් සංචාරක බංගලාව භාානතා ඡනොකරන්ඡන් නම් 

හමණේ එම දිනය ඡවත වට අදාල වර්ෂය අවසන් වීමට ඡහර ඉඩ ඇති ඡවනත් දිනයේ ලබා දීමට සලකා බලත  ඇත. 
 

VIII. රාජකාරී අවශය මතාවන් මත ඡකටි දැත ම් දීමේ ම් න් ඡමම ඡවන් කිරීම අවලංු  කළ මැකි ය. එවන් අවස්ථාවකදී අය කළ ල්දල 

ආහසු ඡගවත  ලැඡේ. 

 
 

 
සජ්යෂ්ඨ්ස  හකාර සමකම් (නිවා  හා  ාංවර්ධන) සවනුවට, 
රාජ්ය ස ේවා,පළාත්  භා  හ පළාත් පාලන අමාත්යාාංශය, 
නිදහ ් චතුරස්රය, සකොළඔ 07. 

 
පිටපත් :-  I. දි ්ත්රික් සමකම් - නුවරඑළිය 

 ප්රාසද්ය ය සමකම් - හපුත්සම/බණ්ඩාරසවල 
 

  II.  ාංචාරක බාංගලා භාරකරු - ............................................... 
 
 

නිවාඩු නිසක්ත්නසේ 
නම 

පිහිටීම දුරකත්න අාංකය අයකරන 
ගා ්තුව රු. 

කාමර 
 ාංඛ්යාව 

උපරිම සන්වාසික 
 ාංඛ්යාව 

නුවරඑළිය (පැරණි) ආර්ථික සවළඳ මධය ්ථානය අ ළ 052-2222363 1000.00 03 10 

නුවරඑළිය (නව) A1 ආර්ථික සවළඳ මධය ්ථානය අ ළ 052-2222363 1000.00 03 06 

නුවරඑළිය (නව) A2 ආර්ථික සවළඳ මධය ්ථානය අ ළ 052-2222363 1000.00 03 06 

නුවරඑළිය (නව) B ආර්ථික සවළඳ මධය ්ථානය අ ළ 052-2222363 750.00 02 04 

දියත්ලාව -A දුම්රිය  ්ථානය අ ල 057-2229068 1000.00 05 11 

දියත්ලාව - B දුම්රිය  ්ථානය අ ල 057-2229069 1000.00 03 07 

බණ්ඩාරසවල - 01 බිඳුණු වැව පාර 057-2222553 1000.00 03 07 

බණ්ඩාරසවල - 02 බිඳුණු වැව පාර 057-2222553 1000.00 03 07 

දුරකතන : 011-2697316            ඡහොදු අංකය: 011-2696211 – දිු ව 216                         ෆැේස් : 0112697299 

 

 ත වරඑළිය (හැරණි ) මා දියතලාව A සංචාරක බංගලාව මාණ්ඩලික නිලෙරයන්ට ඡවන්කර ඇති අතර අයදුම්කරුවන් ඡනොමැතිනම් 

හමණේ ඉදිරි දින 07ක කාල සීමාවේ තුළ වූ දින සඳමා හමණේ අඡනිතත් නිලෙරයන්ට ඡවන් කරත  ලැඡේ. 


