
                                                                                                  

ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියයෝජිතායතනය යටයත් ඇති 

කල්පිටිය සංචාරක නිවාසය යවන් කරවා ගැනීම සදහා වන අයදුම්පත. 

“අ” යේදය  

1. අවශ්ය කරන කාලය ................................. දින සිට ...........................   දක්වා රාත්රී ගණන ....................... 

2. අවශ්ය කරන කාමර සංඛ්යාව  ................................... 

3. අයදුම්කරුගේ විස්තර 

 3.1. නම : .................................................... 3.5. අමාතයංශ්ය/ ගදපාර්තගම්න්තුව : ................................ 

 Name: ....................................................                         Ministry/ Department: ......................................  

 3.2. ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය : ............................  3.6.ලිපිනය / Address:  

                National Identification Card No: ....................................        කාර්යාල: ...................................................... 

               Office: .........................................................   

 3.3.තනුර : ................................          ගපෞද්ගලික : ................................................. 

 Designation: ........................................             Personal: .....................................................   

 3.4.දුරකථන අංකය / Contact No:  

 කාර්යාල/ Office : ................................ 

 නිවස / Home: ..................................... 

 ජංගම/Mobile : .................................... 

 

04.සංචාරක නිවාසගේ නවාතැන්ත ගැනීමට අගේක්ිත ගසසු අයගේ විස්තර.  

 

අනු 

අංකය 

නම අයදුම්කරුට ඇති 

සම්බන්ධතාවය 

ජාතික 

හැදුනුම්පත් අංකය 

01    

02    

03    

04    

05    

06    
                        

(සම්ූර්ණ  සංඛ්යාව ..........................) 

ඉහත සදහන්ත කළ සියළු විස්තර නිවැරදි බවත් , ගමහි පසුපිගටහි “ආ“ ගේදය යටගත් දක්වා ඇති ගකාන්තගද්සි 

මා කියවා බැලූ බවත් එහි සදහන්ත සියළුම ගකාන්තගද්සි වලට මා එකග වන බවත් ප්රකාශ් කරමි. 

දිනය : ................................                                                                                       .............................................. 
 
     අයදුම්කරුගේ අත්සන 

 
 

අධ්යක්ෂ ජනරාල්, 
ජාතික ජලජ සම්පත් පර්ගේෂණ හා සංවර්ධ්න නිගයෝජිතායතනය. 
 
ඉහත නම සදහන්ත නිලධ්ාරියාගේ / නිලධ්ාරිණියගේ ඉල්ීම නිර්ගද්ශ් කරමි. 
 
 
                                                                     .......................................................................................................  
                                                                                       ගදපාර්තගම්න්තු ප්රධ්ානියාගේ ගහෝ බලයලත් නිලධ්ාරියාගේ 
                                                                                                              අත්සන හා නිල මුද්රාව 
 
 

 



 
“ආ“ යේදය 
 

01. අයදුම්කරු සංචාරක නිවාසගේ අනිවාර්ගයන්තම නවාතැන්ත ගැනීම කල යුු අතර සංචාරක නිවාසගේ 

නවාතැන්ත ගැනීගම්දී රාජකාරි හැදුනුම්පත , ජාතික ජලජ සම්පත් පර්ගේෂණ හා සංවර්ධ්න 

නිගයෝජිතායතනය අනුමත කරන ලද අයදුම් පගත් පිටපතක් හා මුදල් ගගවන ලද කුවිතාන්තසිගේ මුල් 

පිටපත බංගලා භාරකරු ගවත අනිවාර්යගයන්ත ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

සැ.යු- අයදුම්කරු ගනාමැතිව නවාතැන්ත ගැනීම සදහා පැමිගණන පිරිස ආපසු හරවා යැවීමට සිදුවන බව 

කරුණාගවන්ත සලකන්තන. 

 

02.ගමම අමාතයංශ්ගේ රාජකාරි අවශ්යතාවයකදී ගකටි දැනුම්දීමකින්ත ගමම ගවන්ත කිරීම අවලංගු කිරීගම් 

පදනම මත සංචාරක බංගලාව ගවන්තකරනු ලැගේ. එවැනි අවස්ථාවකදී ගගවන ලද මුදල ආපසු ගගවනු 

ලැගේ. 

 

03.ගවන්තකරගත් සංචාරක බංගලාව භාවිතා කිරීමට ගනාහැකිවීම මත ඒ ගවනුගවන්ත ගගවත ලද මුදල් ආපසු 

ගගවීමක් ගහෝ ගවනත් දිනයක් ලබාදීම ලබාදීම සිදු කරනු ගනාලැගේ. 

 

04.ගවන්ත කරගත් අයදුම් පත්රය කිසිදු ගේුවක් නිසා ගහෝ ගවනත් අයදුම්කරුගවකු ගවත පැවරීමට ඉඩ ගදනු 

ගනාලැගේ. 

 

05.අයදුම්පගතහි සදහන්තව ගනාමැති පුද්ගලයන්ත සදහා නවාතැන්ත පහසුකම් ගනාසපයන ගලස සංචාරක 

නිවාස භාරකරු දැනුවත් කර ඇති බැවින්ත , අයදුම් පගතහි නම සදහන්තව ගනාමැති කිසිම අගයකු සංචාරක 

නිවාසගේ නවාතැන්ත ගැනීමට රැගගන ගනායා යුුය. 

 

06.නවාතැන්ත ගන්තනා අයගේ අනනයතාවය පිළිබදව ඉල්ුම්කරු සෑහීමකට පත්විය යුු අතර , නවාතැන්ත 

ගන්තනා කාල වකවානුව ුළදී ඒ සම්බන්තධ්ගයන්ත වන සියු වගකීම් ඉල්ුම්කරු විසින්ත දැරිය යුුය. 

 

07.ඇද ඇතිරිලි, ුවා, ගකාට්ට උර සදහා සංචාරක නිවාස භාරකරු ගවත ගගවීම් කළ යුුය. නවාතැන්ත 

ගන්තනා පුද්ගලයින්ත ආහාර සදහා අවශ්ය අමුද්රවය ලබාදීගමන්තද බංගලා භාරකරු ගවතින්ත ආහාර සකස් 

කරගත හැක. එවැනි අවස්ථාවලදී එක් අගයකු ගවනුගවන්ත එක් ගේලකට ගෑස් සදහා රුපියල් විස්සක මුදලක් 

(රු.20/=) අය කරනු ලැගේ. සංචාරක නිවාස ුලදී ගගවන සෑම ගගවීමකටම විධිමත් රිසිට්පතක් ලබාගත 

යුුගේ. 

 

08.සංචාරක නිවාසගේ ගත කරන කාලය ුල එහි අභයයන්තතර ගහෝ බාහිර කිසිවකට අලාභ හානි ගනාකළ 

යුුයි. එවැනි අලාභ හානියක් සිදුවුවගහාත් එය යථා තත්වයට පත් කිරීමට වන සියළු වියදම් අයදුම්කරු 

විසින්ත දැරිය යුුය. 

 

09.ගමම බංගලාගේ උත්සව ගහෝ සම්භාෂණ පැවැත්වීම හා මත්පැන්ත , දුම්වැටි භාවිතා කිරීම සම්ූර්ණගයන්තම 

තහනම්ය . 

 

10.ඔබ සංචාරක නිවාසගේ ගත කරන කාලය ුළ ඔබට විරුද්ධ්ව යම් පැමිණිල්ලක් ලැබුණගහාත් ඉදිරිගේදී 

ගමම ආයතනගේ සංචාරක නිවාස ගවන්ත කිරීම පිළිබද අයදුම්පත් සලකා බලනු ගනාලැගේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සදහා 

අධ්යක්ෂ/මුදල්, 

සංචාරක නිවාස භාරකරු, 
 

....................................... දින ප.ව. 2.00 සිට ........................................... දින මධ්යහන 

12.00 දක්වා ඉහත දක්වා ඇති පුද්ගලයන්ත ................................ ගදනාට සංචාරක 

නිවාසගේ නවාතැන්ත ගැනීමට අනුමැතිය ගදමි.    

 

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

                         අධ්යක්ෂ / පාලන හා මානව 

සම්පත්  

                                       දිනය : ............................................. 

 

පිටපත් : 01.      .............................................................. මහතා/ මහත්මිය / ගමගනවිය. 

 

කුවිතාන්තසි අංකය  : .............................................. 
 

දිනය                : .............................................. 
              

ගගවූ මුදල            : රු........................................... 

(කාමර ගාස්ුව.................. ×  කාමර ගණන.............. × රාත්රි ගණන................)

  

 

කාමර යවන් 

කිරීම 

VIP …………………....... 

AC ……………………….. 


