රළජය නේවේලකයින් නවශළ නඳමණි.

රාජ්ය පඳිපඳාන ස්ලදේ පකටයුතු පහා පඅධිකරණ පඅමාත්යාාංය
නිලාස පහා පසාංලර්ධන පඅාංය
රාජ්ය පඳිපඳාන පනිලාු  පනිදතත්න පදල්  පිරීමද  පඅයුම ඳත්
1. අලය නිවලළු  නිවේතනනේ  නනම : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. නලළනෆන් නගන්නළ නකළ නසීමළල : ……………………………… නදින නසිට : …………….………… නදින නදතලළ - නරළත්රී නග න : ……………………………………………
3. අයදුම්කරුේේ න
I) නම
: ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II) ජළතික නශෆදුනුම් නඳත් නඅංකය
: ………………………………………………………………..……………………………………………………
III) දෆනට නදර  නනනතුර
: ……………………………………………………….…………………..…………………………………………
IV) ලෆටුප් නේතන නඅංකය නශළ නලෆටුප් නඳරිමළ ය
: ………………………………………………………………………………………………………………………
V) රළජේ  නේවේලයට නමුලින් නඳත්ව නදිනය
: ………………………………………………………………………………………………………………………
VI) මළණ්ඩලික නිවධළරිේයකු නනම් නනනතුරට නඳත්ව නදිනය : ………………………………………………………………………………………………………………………
VII) ේවේලළ නවහථළනය
: …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
VIII) අලවන් නලරට නේමම නඅංයට නඅයත් නිවලළු  නිවේතනනයත නභළවින නකෂ නදිනය : …………………………… න න නිවේතනනේ  නනම : ………………………………
IX) දුරකථන නඅංකය
: න නකළර්යළය …………………………………….. න න නේඳෞද්ගලික …………………………………………….
X) නලළනෆන් නවශළ නඅලය නකළමළර නවං්යළල : …………………………………. න(එත නකළමරයකට නේදේදේනත නඳමණි.)
 ලළයුවමනය නකෂ නප්රභූ  නකළමර (VIP) : ……………………….. (රජේ  නේවේලකයන්ට නරු. න4,000.00/ නපුද්ගලික නඅංයට නරු.6,500.00)
 ලළයුවමනය නකෂ නකළමර (A/C)
: ……………………….. (රජේ  නේවේලකයන්ට නරු. න2,000.00/ නපුද්ගලික නඅංයට නරු.4,500.00)
 ලළයුවමනය නේනොකෂ නකළමර (N/AC) : ……………………….. (රජේ  නේවේලකයන්ට නරු.1,500.00/ නපුද්ගලික නඅංයට නරු.2,500.00)
4.

ිවලළු  නිවේතනනේ  නනලළනෆන් නගෆනීමට නඅේප්තෂින නඅය නපිළිබ නවිවහනර න(ලයව නඅවුරුදු න12 නට නලෆඩි නදරුලන් නසිටී නනම් නඔවුන්ේේ නනම් නද නඇතුත් නකෂ නයුතුය)
නළලළනෆන් නගන්නළ නඅයේේ නනම්

ඥළතීත්ලය

ජළ.ශෆ. නඅංකය

1.
2.
3.
4.
5.
6.
නළලළනෆන් නගන්නළ නවම්පූර්  නවං්යළල

සැ.යු. 1. ේමම නලරප්රවළදය නරළජය නේවේලකයන් නවශළ නවශ නඔවුන්ේේ නයෆේඳන්නන් නවශළ නඳම ත නඅදළ නලන නබල නකරු ළේලන් නවකන්න. න
2. ේමම නඅයදුම්ඳත් නඉශන නඅංක න02 නයටේත් නදතලළ නඇති නනලළනෆන් නගන්නළ නදිනයට නදින න14 නකට න(වති නේදකකට) නේඳර නඉදිරිඳත් නකෂ නයුතුය.
ඉශතින් නවශන් නකෂ නවිවහනර නිවලෆරදි නබලත්, නේමහි න“ආ” නේේදය නයටේත් නදතලළ නඇති නේකොන්ේද්සි නලට නඑකඟ නලන නබලත්, නිවේතනනේ  නභළරකරු න
ේලතින් න නලළනෆන් න ඳශසුකම් න බළ න ගෆනීම න වශළ න මළ න ේඳෞද්ගලිකලම න ඉදිරිඳත් න ලන න බලත්  ප මා ප දඳෞේගලිකල ප සහභාගී ප දනොල් ද්  ප න  ප දමහි ප
ඉහත් පන  පසහ්  පිරසිඳු පඅදයකු පනිලාු  පනිදතත්නදේ පනලාත්ැ්  පඳහසුක  පඉල්ා පදනොයලන පබලත්, නඅලවර නබළ නදී නඇති නේන්ලළසික නවං්යළල න
ඳම ත නේමහි නනළලෆනෆන් නගෆනීමට නකටයුතු නකරන නබලත්, නඑම නේන්ලළසිකයින් නේලතින් නේමම නිවලළු  නිවේතනනේ  නේද්ඳෂ නලට නකිසියම් නඅළභ න
ශළිවයත නසිදු නවුලේශොත් නඊට නඅදළෂ නඅළභය නමේේ නලෆටුේඳන් නඅයකර නගෆනීමට නඑකඟත්ලය නඳෂකරන නබල නේමයින් නේඳොේරොන්දු නේලමි.

……………………………………
දිනය

……………………………………
අයදුම්කරුේේ නඅත්වන

ේජයහස නවශකළර නේමකම් න(ිවලළව නශළ නවංලර්ධන) නේලන,
ේමම නඅමළනයළංේ / නේදඳළර්නේම්න්තුේ  න/……………………………………..ේවේලය නකරන…………………………………….. නමයළ/ නමිය/ න
ේමනවිය නවිසින් නේමහි නඉශන නවශන් නකර නඇති නසියලු නවිවහනර නිවලෆරදිය. නිවලළු  නිවේතනනය නේලන් නකිරීම නසුදුසු නබල නිවර්ේද් නකරමි.
දිනය :……………………………

…………..………………………
ේදඳළර්නේම්න්තු නප්රධළිවයළ
(ිව නමුද්රල නනබන්න)

මළේේ නඅංකය : ………………………..
දිනය : න20………../………../………….
……………………………………………….මයළ/මිය/ේමනවිය
ඳසුපිට නවිවහනර නදතලළ නඇති න……………………. න නේදනළට ……………………. නදින නඳවහලරු න02.00 නසිට …………………. නදින නේඳරලරු න10.00 න
දතලළ නදින න……………… න නත න…………………………………….. න නිවලළු  නිවේතනනේ  නනලළනෆන් නගෆනීමට නඅනුමෆතිය නේදමි. නඔබ නවිසින් නේමහි න
ඳශන නදතලළ නඇති නඋඳේදවහ නපිළිඳෆදිය නයුතුය.
1.

රළජය නඳරිඳළන නිවලළු  නිවේතනනය නපිහිටුලළ නඇත්ේත් නඔබ නේලන නුණ ළත්මක නබවින් නඋවවහ නේවේලළලත නබළ නදීේම් නයශඳත් නඅරමුණින් නයුතුලය. න
එබෆවින් නේමම නඋඳේදවහ නපිළිඳෆදීම නඔබේේ නයුතුකමත නේව නවෆකුල නමෆනවි.

ිවලළු  නිවේතනනේ  නනලළනෆන් නගෆනීේම් නදී නප්රධළන නකළර්යළය නමිනන් නඅනුමන න කරන නද නලිපිය නේශ  නබෆංකුලට නේශ  නප්රධළන නකළර්යළයට න
මුදම නේගලළ නබළගත් නකුවිනළන්සිේ  නමුම නපිටඳත් නේශ  නිවලළු  නිවේතනන නඳරිඳළක නේලන නඅිවලළර්ේයන් නඉදිරිඳත් නකෂ නයුතුය.
3. ඔබ නවිසින් න නනලළනෆන් නගන්නළ නකළමරය න/ නකළමර නපිරිසිදුල නඳරිශර ය නකිරීම න(කළමරේ /කළමරල නඇති නේරදි නපිළි නඇ නඇතිරිලි නතුලළ නආදියද න
ඇතුළුල) නඔබේේ නයුතුකමත නශළ නලගකීමත නේව නවෆකිය නයුතුය.
4. ිවලළු  නිවේතනනේ  නලළවය නකරන නකළය නතු නඑහි නඅභයන්නර නශළ නබළහිර නේදඳෂ නලට නකිසිු  නශළිවයත නේනොලන නඳරිදි නශෆසිරීමට නලගබළ න
ගන නයුතුය. නඑේවේ නශළිව නඋලේශොත් නඅදළ නශළිව නශළ නඳළු  නේලනුේලන් නිවයමින නගළවහතු නඔබේගන් නඅයකර නගෆනීමට නසිදුලනු නඇන.
5. කළමරයක න නලළනෆන් න ගනශෆකි න උඳරිම න වං්යළල න ේදේදේනකු න ලන න අනර න එම න උඳරිම න සීමළල න ඉතමලළ න එත න කළමරයක න නලළනෆන් න ගෆනීමට න
අේප්තළ නේනොකෂ නයුතුය.
6. ඔබේේ නශෆසිරීම් නිවවළ නිවලළු  නිවේතනනේ  නෆුණම්ේගන නසිටින නඅමුත්නන්ට නකිසිදු නආකළරය නබළධළලත නේනොවිය නයුතුය.
7. ඔබ න විසින් න ඳරිශර ය න තුලළ, න ේකොට්ට න උර, න ඇ න ඇතිරිලි න (හිවේතවහ න ලර්  න ගෆන්වීමට න ේයොදළගන්නළ න ලර් ක න ආදිය න මිනන් න ේශ  න ේලනත් න
ආකළරයකින් න) නආදී නකිසියම් නේදයත නභළවිනයට නගන නේනොශෆකි නඳරිදි නඅපිරිසුදු නවුලේශොත් නඒ නවශළ නිවලළු  නිවේතනන නභළරකරු නේලන න බළ නදී න
ඇති නඋඳේදවහ නඳරිදි නඅළභය නේගවීමට නසිදුේ .
8. උත්වල න ශළ න ේලනත් න ප්රිය න වම්භළ  න ඳලත්ලන්ේන් න නම් න ඒ න බල න ප්රධළන න කළර්යළය න ේලන න දන්ලළ න කලින් න අලවරයත න බළ න ගන න යුතුය. න එේවේ න
වුලත් නඑය නඅේනකුත් නනලළනෆන් නකරුලන් නවශළ නකිසිදු නආකළරයක නබළදළලත නේනොවිය නයුතුය.
9. ේමම න ිවලළු  න ිවේතනනේ  න ගනකර  න කළය න තුෂ න සිදුලන න යම් න අයථළ න ක්රියළලත න වම්බන්ධේයන් න ඔබට න විරුද්ධල න කිසියම් න ඳෆමිණිමත න
ෆබු ේශොත් නඉදිරිේ දී නිවලළු  නිවේතනන නේලන් නකිරීම නපිළිබදල නෆේබන නඅයදුම්ඳත් නවකළ නබනු නේනොෆේේ.
10. ිවලළු  නිවේතනනේ  නකළමර නේලන් නකිරීේම්න් නඳසුල නකිසියම් නේශේතුලත නිවවළ නඑය නඅලංුණ නකෂ නේශොත් නඒ නවශළ නමුදම නආඳසු නේගවීමත නකෂ න
ේනොශෆකි නලන්ේන්ය. නේනොලෆෆතවිය නශෆකි නේශේතුලත නිවවළ නඑේවේ න අලංුණ නකෂ නබල නනහුවුරු නලන්ේන් නනම් නඳම ත නඅදළ නලර්ය නඅලවන් න
වීමට නේඳර නේලනත් නදිනයත නබළදීමට න නකටයුතු නකරණු නෆේේ.
11. ේමම නඋඳේදවහ නමෆනවින් නපිළිඳෆදීමට නකළරු ක නවීම නමිනන් නඅඳේේ නකළර්යය නමණ්ඩයට නවශය නවීම නපිළිබල නවහතතිලන්න නේලමි.
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සැ.යු. න  න  න  න ිවලෆරදිල න වම්පුර්  න කරන න ද න අයදුම්ඳත්රයට න අදළ න ඳශසුකම් න බළගන න ශෆකිදෆයි න දුරකනනේයන් න විමසීේමන් න අනතුරුල න ඳම ත න
ිවයමින නමුද නඳශන නිනණුමට නබෆර නකෂ නශෆකිය. නේමම නඅයුදුම්ඳන නවශ නමුදම නේගව නබෆංකු නරිසිට්ඳන න011 269 7299 නඅංකයට න න නසෆතවහ න මිනන් නේශ  න

pubadmnrest@gmail.com ේලන නඊේම්ම නමිනන් නේයොමු නකෂ නශෆක. න(ුමරකනදය්  පවිමසා පත්හවුරු පකරගැනීද ්  පදත්ොරල පමුදල් පදගවීම්  ප
ල් න.) නමහජ්න පබැාංකුල  පබ බපිටිය පාඛාල ප- පගිණු  පඅාංකය ප- ප ප310 ප100 ප119 ප027 ප430 න
ිනණුම් නහිමියළේේ නනම න- න නේමකම්, නරළජය නඳරිඳළන, නවහලේද් නකටයුතු නශළ නඅධිකර

 නඅමළනයළංය.
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