
 

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා අමාත්යංශයේ    

කණ්ඩලම සංචාරක නිවාඩු නි ේත්නය  වන්කර ගැනී ේ අයදුේපත්රය 

 

1) අයදුම්කරුගේ   

I. නම      :-............................................................................................ 

II. ලිපිනය      :-............................................................................................ 

III. ජතික හඳුනුම්ඳත් අංකය    :-............................................................................................ 

IV.   ගේව ේථනය                     :-............................................................................................ 

V.   ගේව ේථනගේ ලිපිනය    :-............................................................................................ 

VI. දනට දරන තනතුර     :-............................................................................................ 

VII. සම්බන්ධ කර ගත හකි දුරකථන අංක   :- රජකරී ...................... ගඳෞද්ගලික ............................ 

2) අවශ්ය ක  ීමමව               :-.......................... දින සිට .......................... දින දක්ව.    රත්රී ග න ...................... 

 

3) අවශ්ය කමර ග න               :-  

ක
ම
ර
 අ
ං
ක
ය

 කමරය අමතයංශ් ය 

නි ධරීන් සහ අය 

කිරීම 

බහිර ඳර්ශ්ව සහ 

අය කීරීම (රජය 

අංශ්ගේ) 

ගවන් 

කිරී

ම් 

රජකරි රජකරි 

ගනොවන 

රජකරි රජකරි 

ගනොවන 

01 වයු සමීකර ය කළ- සිව් ගදගනකුට නවතිය හකියි 500/- 750/- 900/- 1,500/-  

02 වයු සමීකර ය කළ - තිගදගනකුට නවතිය හකියි 500/- 750/- 900/- 1,500/-  

03 වයු සමීකර ය කළ - තිගදගනකුට නවතිය හකියි 500/- 750/- 900/- 1,500/-  

04 වයු සමීකර ය ගනොකළ - ගදගදගනකුට නවතිය හකියි 350/- 550/- 750/- 1,250/-  

05. මුළු සංචරක නිගක්තනයම 1,200/- 2,000/- 3,500/- 6,000/-  

 

4)  නිවඩු නිගක්තනගේ නවතන් ගනීමට අගේක්ෂිත අය පිළිබ විේතර :-  (උඳරිම සංඛ්යව 12කි. වයස අවුරුදු   12ට 

වඩි දරුවන් සිටී නම් ඔවුන ගේ නම් ද ඇතුළත් කළ යුතු ය.)  

 

5)   අමතයංශ්ගේ සරේ ගවත ගගවු  මුද  : රු. ....................    රිසිට් ඳත් අංකය/ දිනය  : . .................................... 

ඉහත විේතර නිවරදි බවත්,ඳසු පිගටහි දක්ව ඇති නියමයන්ට එකඟ වන බවත්, රිසිට් ඳගතහි පිටඳතක් ගම් සමඟ අමු  

ඇති බවත් ප්රකශ් කරි. 

     

 දිනය :-......................................................        ........................................................ 

                                                                                                                             අයදුම්කරුගේ අත්සන 

 

ගේකම්, ඳළත් සභ. ඳළත් ඳ න හ ක්රීඩ අමතයංශ්ය 

 

අංක 01 යටගත්  I සිට VII දක්ව විේතර නිවරදි ය. නිවඩු නිගක්තනය ගවන් කිරීම සුදුසු බව නිර්ගද්ශ් කරි. 

 

 දිනය :-.......................................................         ........................................................ 

                    ගදඳර්තගම්න්තු ප්රධනිය 

                         (නි  මුද්රව තබන්න) 

 

අං. නම අයදුේකරුට ඇති සේබන්ධය 
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පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා අමාත්යාංශයේ   සංචාරක නිවාඩු නි ේත්නය  වන් කරවා ගැනී ේ දී අදාල 

කර ගත් යුතු නියමයන් 

 

 

I. අයදුම්කරු නිවඩු නිගක්තනගේ අනිවර්යගයන් නවතන් ගනීම කළ යුතු අතර, නිවඩු නිගක්තනගේ නවතන් 

ගනීගම්දී අමතයංශ්ය මඟින් අනුමත කරන  ද අයදුම්ඳත හ මුදේ ගගවන  ද කුවිතන්සිගේ මුේ පිටඳත නිගක්තන 

භරකරු  ගවත අනිවර්යගයන් ඉදිරිඳත් කළ යුතු ය. 

 

II.  ඟුම් ගනීමට නියිත දිනට ගඳර අද  මුදේ, අමතයංශ්ගේ සරේ ගවත ගගව ඒ බව තඳ්ග න් ගහෝ ඳිග න 

විට මුේ පිටඳත්  බ දීමට යටත්ව ෆක්ේ මගින් සනථ කළ යුතුය. 

 

III. අවශ්ය වුවගහොත් නිගක්තනගේ ඇති ගඳොදු ගේවවන් සහ වන ගේතු නිගක්තන භරකරුට ගගව ගඳොදු 172 

ආකෘතිගේ  දුඳතක්  බ ගත යුතු ය. ජ ය අරඳරිේසින් ඳවිච්චි කළ යුතු ය. 

 

IV. ගවන් කරව ගත් සංචරක නිවඩු නිගක්තනය අවශ්ය ගනොවන්ගන් නම්, ගවන් කළ දිනයට දින 03කට ගඳර ඒ බව 

ලිඛිතව දන්විය යුතුය. ගගවනු  බූ මුදේ ආඳසු ගනොගගවනු  බන අතර ගවන් කළ දින සිට මස 03ක් ඇතුළත එම 

ගගව මුද  ගවනුගවන් සංචරක නිවසය ගවන් කළ හක. 

 

V. නිගක්තන භූිගේ ඇති මේ හ ඳළතුරු ගේව ට හනි ගනොකළ යුතු ය. තවද, නිගක්තනගේ වසය කරන ක  ීමමව 

ඇතුළත එහි ගද්ඳළව ට හනියක් ගනොවන ඳරිදි හසිරිය යුතු ය. එවනි අ භයන් සහ වටිනකම ඔබගගන් 

අයකිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

 

VI. ගමම නිගක්තනගේ ඳහසුකම් අනුව රව තබ ගත හකි උඳරිම ගන්වසිකයන් සංඛ්යවට අමතරව වඩිුර 

ගන්වසිකයන් රැගගන ගනොය යුතු ය. 

 

VII. ගමම නිගක්තනගේ උත්සව හ සම්භෂ  ඳවත්වීම සම්පූර් ගයන්ම තහනම් වන අතර ගන්වසිකයන් හට තමන් 

විසින් ආහර පිස ගනීමට ඉඩ ගදනු ගනො ගේ. 

 

VIII. නිවඩු නිගක්තනගේ ගත කරන ක ය තුළ සිදුවන යම් අයථ ක්රියවක් සම්බන්ධගයන් ඔබට විරුද්ධව යම් 

ඳිණිේ ක්  බුනගහොත් ඉදිරිගේ දී නිවඩු නිගක්තන ගවන් කිරිම පිළිබව  ගබන අයදුම්ඳත් ස ක බ නු 

ගනො ගේ. 

 

IX. වඩිදුර විමීමම  -   අමතයංශ්ය 0112305326/ 0112305327(ගඳ.ව. 9.00 සිට ඳ.ව 4.15) 

සංචරක නිවඩු නිගක්තනය 0663664052/ 0715745003( ගඳ.ව. 6.00 සිට ඳ.ව 10.00) 

 

X. ඔබගේ ඳහසුව සහ කණ්ඩ ම සංචරක නිවඩු නිගක්තනය අවට ඇති සංචරක ේථන හ එහි සිට ඒවට ඇති දුර 

ප්රම යන් ඳසු පිගටහි දක්ව ඇත.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

මගේ අංකය  :- 

දිනය       :- 

 

.................................................................මය/ිය/ගමගනවිය 

 

ඉහත විේතර දක්ව ඇති ුද්ග යන් ................  ගදනට ....................................  දින මධයයන 12.00  සිට ................................. දින ගඳ.ව. 11.00 

දක්ව දින .................ක් .................................  (කමර ග න) කණ්ඩ ම නිවඩු නිගක්තනගේ නවතන් ගනීමට අනුමතිය ගදි. ඔබ 

විසින් ඉහත සහන් ගකොන්ගද්සි පිළිඳදිය යුතු ය. 

 

 

 

ගජයෂ්ඨ ස සහකර ගේකම්/ සහකර ගේකම්/ඳරිඳ න නි ධරි 

ඳ න අංශ්ය 

ඳළත් සභ, ඳළත් ඳ න හ ක්රීඩ අමතයංශ්ය 

        

පිටඳත :- කණ්ඩ ම සංචරක නිවඩු නිගක්තන භරකරු 

 

   

 



කණ්ඩලම සංචාරක නිවාඩු 

නි ේත්නය අවට ඇති ප්රසිද්ධධ 

සංචාරක ස්ථාන 

 
 

 ීමගිරියට        - කි.මී.12 

 රංගිරි දඹුලු විහරයට     - කි.මී. 06 

 කළු ගඟ වයඳෘතියට     - කි.මී.45 

 නමේ උයනට (ගරෝස තිරිවන කන්ද)  - කි.මී.30 

 මතගේ අළු විහරයට     - කි.මී.40 

 ින්ගන්රිය අලි සෆරි     - කි.මී.20 

 අනුරධුර අටමේථනයට    - කි.මී.80 

 මහනුවර දළ මලිගවට    - කි.මී.80 

 කළු දිය ගඳොකු ට      - කි.මී.04 

 පිදුරන්ග  ුර  විහරයට    - කි.මී.12 


