DB/ADMN/CB/FM/02
ග ොඩනැගිලි ගෙපාර්තගේන්තුගේ නිවාඩු බං ලා ගවන් කරවා ැනීම සඳහා වූ ඉල්ලුේ පත්රය
01. ඉල්ලුම් කරන සංචාරක බංගලාව

:

02. අවශ්ය කාල පරිච්ඡේදය

: ....................... දින ප.ව. 2.00 සිට
....................... දින මධ්යහ්න 12.00 දක්වා

03. ඉල්ලුම්කරුඡේ නම

:

04. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

:

05. සංචාරක බංගලා ඡවන් කරනු
ලබන කාණ්ඩය

:

රාත්රී ගණන

මයා/මිය/ඡමනවිය

i.

ඡගොඩනැගිලි ඡදපාර්තඡම්න්තුව ඇතුළු නිවාස හා ඉදිකිරීම්
අමාතයාංශ්ඡේ නිලධ්ාරීන් සහ විශ්රාමික නිලධ්ාරීන්

ii.

ඡවනත් රජඡේ නිලධ්ාරීන්

i.

කාර්යාලයීය හැඳුනුම්පඡතහි පිටපතක්

ii.

විශ්රාමික හැඳුනුම්පඡතහි පිටපතක්

iii.

ජාතික හැඳුනුම්පඡතහි පිටපතක්

(අදාළ කාණ්ඩය (√) ලකුණ දමන්න.)

06. ඉදිරිපත් කරන හැඳුනුම්පත් පිටපත

:

(අදාළ අංකයට (√) ලකුණ දමන්න.)

07. පුද්ගලික ලිපිනය

:

08. පුද්ගලික දුරකථන අංකය

:

09.

i.

ඉල්ලුම්කරුඡේ තනතුර,
ඡසේවා ස්ථානඡේ ලිපිනය

ii.

ඉල්ලුම්කරු දැනට විශ්රාමික රජඡේ ඡසේවකඡයක් නම් :

i.

i.

ii.

ii.

iii.

:

අ. විශ්රාම යන අවස්ථාඡේ පදවි නාමය

:

ආ. විශ්රාම යන අවස්ථාඡේ ඡසේවා ස්ථානඡේ

:

ලිපිනය

10. නිවාඩු බංගලාව ඉල්ලුම් කිරීඡම් අවශ්යතාවය

11

රාජකාරී

:

නිවාඩු

නිවාඩු බංගලාඡේ නතර වන පුද්ගලයින්ඡේ ඡතොරතුරු (ඉල්ලුම්කරුඡේ නම මුලින්ම සඳහන් විය
යුතුය):
නම

ස්ත්රී/පුරුෂ භාවය

වයස

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
වයස අවුරුදු 12ට අඩු ළමයින් ගණන
12. අවශ්ය කාමර ගණන

:
:

ඡමම නිවාඩු බංගලාව මා ඡවනුඡවන් ඡවන් කරනු ලැබුවඡහොත් ඉහත සඳහන් ඡන්වාසික ගණන
පමණක් එහි නවාතැන් ගන්නා බවටත්, එහි ඇති බඩුබාහිරාදිය පරිස්සමින් පරිහරණය කිරීමට වග බලා
ගන්නා අතර, ඒවාට කිසියම් අලාභහානියක් සිදු වුවඡහොත් ඒ සඳහා ඡගවිය යුතු මුදල ඡගවීමට කටයුතු
කරන බවටත්, ඡපොඡරොන්දු ඡවමි. ඡගොඩනැගිලි ඡදපාර්තඡම්න්තුඡේ ඡහෝ නිවාස හා ඉදිකිරීම්
අමාතයාංශ්ඡේ රාජකාරි අවශ්යතාවයක් සඳහා අවශ්ය වුවඡහොත් ඡමම ඡවන් කිරිම අවලංගු වන බව
පිළිගැනිමටත් මම එකඟ ඡවමි.

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

.....................................................
ඉල්ලුේකරුගේ අත්සන

13.1 දැනට ඡසේවඡේ නියුතු නිලධ්ාරිඡයකු නම් අදාල ආයතන ප්රධ්ානියාඡේ නිර්ඡද්ශ්ය:
......................................................................(තනතුර) ඡලස ඡසේවය කරන ...................
.............................................................................(නම) මයා/මිය/ඡමඡනවිය ඡමම ආයතනඡේ
මාණ්ඩලික / මාණ්ඩලික ඡනොවන තනතුරක් උසුලන නිලධ්ාරිඡයකු බවත් ඔහු/ඇය
............................................................ නිවාඩු බංගලාව ඉල්ලුම් කරනුඡේ නිවාඩුවක්/රාජකාරී
කටයුක්තක් සඳහා බවත් සහතික කරමි.

..............................................................................
මාණ්ඩලික නිලධාරියාගේ අත්සන සහ නිල මුද්රාව
13.2 විශ්රාමික නිලධ්ාරිඡයකු නම් අදාල මාණ්ඩලික නිලධ්ාරිඡයකුඡේ නිර්ඡද්ශ්ය:
......................................................................(තනතුර) ඡලස ඡගොඩනැගිලි ඡදපාර්තඡම්න්තුඡේ
/ නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාතයාංශ්ඡේ ඡසේවඡේ ඡයදී සිට විශ්රාම ගිය .............................................
........................................................................................

(නම)

මයා/මිය/ඡමඡනවිය

ට

............................................................ නිවාඩු බංගලාව ඡවන්කර දීම සුදුසු බව නිර්ඡද්ශ් කරමි.

................................................................................
ග ොඩනැගිලි ගෙපාර්තගේන්තුගේ /
නිවාස හා ඉදිකිරීේ අමාතාංශගේ
මාණ්ඩලික නිලධාරිගයකුගේ අත්සන සහ නිල මුද්රාව
(කාර්යාලීය ප්රඡයෝජනය සඳහා පමණි)

ඉල්ලුම්කරු ඉල්ලා ඇති දිනඡේ / දිනවල පහත සඳහන් කාමර හිස්ව ඇත.
කාමර ගණන

:

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

හිස්ව ඇති ඇඳන් ගණන :

.................................................
විෂය ලිපිකරුගේ අත්සන

කාමර තුනක් / කාමර ඡදකක් / කාමරයක් ඡවන් කර දීම අනුමත කරමි.

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

(Typed by Vindya)

.................................................
ග ොඩනැගිලි අධක්ෂ ජනරාල්

