ඌල ඳළාත් සභාල යටතත් ඇති බදුල්, රත්ලත්ත මාලතත්, සංචාරක නි නිලාසය
ප්රතයජනනයට ැනීමම සාා ලන යයදු්පඳත
01. යලය කරන කාය.............................. ිනන ිටට ............................................ ිනන ද්වලා
02. යලය කරන කාමර සං්යාල
03. යයදු්පකරුතේ,
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

නම:..................................................................................................................................................
නාතික ානඳුනු්පඳත් යංකය:.................................................................................................................
තනතුර: ............................................................................................................................................
යමාතයංයද තදඳාතමතත්පතුතුල: .........................................................................................................
ලිපිනය: ............................................................................................................................................
දුරකථන යංකය: ............................................... නිලස: ..................................................................

04. නිලාඩු නිත්වතනතේ නලාතනතු ැනීමමට යතේ්වෂිත යයතේ,
යනු යංකය

නම

යයදු්පකරුට ඇති ස්පබතුධය

(ස්පපූතමණ සං්යාල ................................... ..)
ඉාතිතු සාතු කර ඇති විස්තරය නිලනරින බලත්, තමහි ඳාත (ය) තේදය යටතත් ද්වලා ඇති
තකොතුතේිටලට එකඟලන බලත් ප්රකා කරි.

ිනනය..............................

.........................................................
යයදු්පකරුතේ යත්සන

නිතයජනය ප්රධාන තල්ක්ප (්රමස්පඳාදන),
නිතයජනය ප්රධාන තල්ක්ප (්රමස්පඳාදන) කාතමයාය,
ඉාත නම සාතු නිධාරියාතේ ද නිධාරිණියතේ ඉල්ලීම නිතමතේ කරි.
...................................................................
ආයතන ප්රධානියාතේ තාජ හුගතේ බය ත්
නිධාරියාතේ යත්සන ාා නි මුද්රාල

(ය)
1. ාිනිට යලස්ථාලකදී තමම තලතු කිරීම යලංගු කරනු නතේ. යයකළ මුදලිතු ිටයයට යනූලක මුද්ව ආඳසු
තැලනු නතේ.
2. නිලාඩු නිත්වතනය තලතුකරැත් කාමර යලය තනොලතුතතු න්ප ිනන 10 කට තඳර විිමමත් ඳරිිනදනනු්ප
දුනතාොත් ඳමණ්ව යයකළ මුදලිතු ිටයයට 90 ක මුද ආඳසු තැවීම සකා බනු නතේ.
3. යයදු්ප ඳතතහි ද්වලා තනොමනති කිිටදු යතය්ව නිලාඩු නිත්වතනතේ නලාතනතු ැනීමමට රැතැන තනොයා
යුතුය.එ්ව කාමරයක නලාතනතු ැත ාන්වත්ව උඳරිම ලතයතු ිටවුතදතනකුට ඳමණි.
4. ආාාරඳාන සාා යලය ද්රලය සඳයා දී ආාාරඳාන සකස්කරැත ානකිය.
5. නිලාඩු නිත්වතනතේ ැතකරන කාය තුළ කිිටලකට තාජ යාභ ාානි තනොක යුතුය. එලනනි යාභ
ාානිය්ව ිටදුවුාතාොත් එය යථා තත්ලයට ඳත්කිරීම සාා ලන ිටයලු වියද්ප හබ විිටතු දනරිය යුතුය.
6. හබ තමම නිලාඩු නිත්වතනතේ ැත කරන කාය තුළ හබට විරුේධල ය්ප ඳනිණිල්්ව නබුණතාොත්
ඉිනරිතේදී තමම නිලාඩු නිත්වතනය තලතු කිරීම පිළිබ යයදු්පඳත් සකා බනු තනොනතේ.
(ආ) නිලාඩු නිත්වතන භාරකරු,
.......................................... ිනන ඳ.ල.12.00 ිටට .........................................ිනන තඳ.ල.11.00 ද්වලා ඇති

පුේැ.තු ........................තදනාට නිලාඩු නිත්වතනතේ නලාතනතු ැනීමමට යනුමනතිය තදි.

ිනනය:...........................................

................................................................
නිතයජනය ප්රධාන තල්ක්ප (්රමස්පඳාදන)
නිතයජනය ප්රධාන තල්ක්ප (්රමස්පඳාදන)කාතමයාය

පිටඳත: ...................................................................මාතාදමාත්ියදතමනවිය -නිත්වතන භාරකරු තලත
ඉිනරිඳත් කිරීම සාා
(තැවු මුද රු:..................... කුවිතාංිට යංකය:..................................................)

ැාස්තු ාා යයකිරී්ප:-

ඌල ඳළාත් රානය තසලක.තුාට

-ස්පපූතමණ නිලාසය තලතු කිරීමට සාා රු.3750.00
-කාමරය්ව තලතු කිරීම සාා

රු.575.00

යතනකුත් ිටයලම රානය තසලක.තුාට -ස්පපූතමණ නිලාසය තලතු කිරීමට සාා රු.5000.00
-කාමරය්ව තලතු කිරීම සාා

රු.750.00

