කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව යටදේ ඇති නිවාඩු නිදේතන
දවන්කර ගැනීම සඳහා වන අයදුම් පත්රය
(පැහැදිලිව අයදුම් පත්රය සම්පූර්ණ කළ යුතුය)
“අ” දේෙය
01. අවශ්ය කරන නිදේතනදේ නම :-.........................................................................................................
02. අවශ්ය කරන කාලය :- ...................................දින සිට .....................................දින ෙේවා දින .............යි
03. අවශ්ය කරන කාමර ගණන :- කාමර......................................................................................................
04. අයදුම්කරුදේ
I.
නම :- ......................................................................................................................................
II.
ජාතික හැදුනුම්පේ අංකය :-......................................................................................................
III.
ෙැනට ෙරණ තනතුර :-...............................................................................................................
IV.
වාර්ෂික ඒකාබද්ධ වැටුප:-.........................................................................................................
V.
රජදේ දසේවයට මුලින් පේවූ දිනය :-..........................................................................................
VI.
ෙැනට දසේවය කරන ස්ථානදේ ලිපිනය :-...................................................................................
................................................................................................................................................
VII.
දුරකථන අංකය :- කාර්යාලයීය .......................................... දපෞද්ගලික ...................................
VIII.
මීට දපර අවස්ථාවක අපදේ නිවාඩු නිදේතනයේ පාවිච්චි කදළේනම් ස්ථානය හා කාල සීමාව :................................................................................................................................................
05. නිවාඩු නිදේතනදේ නවාතැන් ගැනීමට අදේේෂිත අයදේ
නම
අයදුම්කරුට ඇති සම්බන්ධය
1......................................................................... .........................................................
2......................................................................... .........................................................
3......................................................................... .........................................................
4......................................................................... .........................................................
5......................................................................... .........................................................
6......................................................................... .........................................................
7......................................................................... .........................................................
8......................................................................... .........................................................
9......................................................................... .........................................................
10....................................................................... .........................................................
(සම්පූර්ණ සංඛ්යාව :- .......................)
ඉහතින් සඳහන් කළ විස්තර නිවැරදි බවේ, දමහි “ආ”දේෙය යටදේ ෙේවා ඇති දකොන්දද්සිවලට එකඟ වන
බවේ,අවසර ලබාදී ඇති දන්වාසික සංඛ්යාව පමණේ දමහි නවාතැන් ගැනීමට කටයුතු කරන බවේ, එම
දන්වාසිකයන් දවතින් නිවාඩු නිදේතනදේ දද්පළ වලට කිසියම් අලාභ හානියේ සිදුවුවදහොේ ඊට අොල අලාභය
දගවීමට එකඟ වන බවේ දමයින් දපොදරොන්දු දවමි.
දිනය :-..................................

.......................................................
අයදුම්කරුදේ අේසන

කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාල්
කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව
දකොළඹ - 05
ඉහත අංක 04 හි සඳහන් විස්තර නිවැරදිය. නිවාඩු නිදේතනය දවන් කිරීම සුදුසු බව නිර්දද්ශ් කරමි.

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

....................................................................
දෙපාර්තදම්න්තු/කාර්යාල/අංශ් ප්රධානී අේසන හා නිල මුද්රාව

“ආ” දේෙය
I.
නිදේතනදේ නවාතැන් ගැනීදම්දී පාවිච්චි කරනු ලබන දරදිපිළි සඳහා නියමිත ගාස්තු නිදේතන
භාරකරුට දගවා දපොදු 172 ආකෘතිදේ ලදුපතේ ලබාගත යුතුය.
II.
නිදේතන භූමිදේ ඇති මල් හා පළතුරු ගස්වලට හානි දනොකළ යුතු අතර, මල් කැඩීදමන්ෙ වැළකිය
යුතුය.
III.
දමම නිදේතනදේ ඇති පහසුකම් අනුව රෙවාගත හැකි උපරිම දන්වාසිකයන් සංඛ්යාවට අමතරව වැඩිපුර
දන්වාසිකයන් රැදගන දනොයා යුතුය.
IV.
රාජකාරි අවශ්යතාවයන් මත දකටි ෙැනුම්දීමේ මඟින් දමම දවන්කිරීම අවලංගු කළ හැකිය.
V.
පුද්ගලික අවශ්යතාවයේ මත අවලංගු කිරීම් වලදී මුෙල් නැවත දගවනු දනොලැදේ. ඒ දවනුවට එම මුෙල්
වර්ෂය තුලදීම දවනේ දිනයේ සඳහා ඉල්ලුම් කරන්දන් නම් එේ කාමරයේ සඳහා රු. 100/-ක අමතර
ගාස්තුවේ දගවිය යුතුය.
VI.
දමම නිදේතනදේ උේසව හා සම්භාෂණ පැවැේවීම සම්පූර්ණදයන්ම තහනම්ය.
VII.
දමම නිදේනනදේ වාසය කරන කාලසීමාව ඇතුලත එහි ඇති දද්පලවලට හානියේ දනොවන පරිදි
හැසිරිය යුතුය. එවැනි අලාභයේ සඳහා අොල වටිනාකම ඔබදගන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත.
VIII.
නිවාඩු නිදේතනදේ ගත කරන කාලය තුල සිදුවන යම් අයථා ක්රියාවේ සම්බන්ධදයන් ඔබට විරුද්ධව
යම් පැමිණිල්ලේ ලැබුණදහොේ ඉදිරිදේදී නිදේතන දවන් කිරීම් පිළිබඳව ඔබදගන් ලැදබන අයදුම්පේ
සලකා බලනු දනොලැදේ.
“ඇ” දේෙය
මදේ අංකය :- පා02/නි.නිදේතන/0
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................................................................................................................................මයා/මිය/දමනවිය
දමම නිවාඩු නිදේතනදේ....................................... දින දප.ව. 10.00 සිට ....................................... දින දප.ව.
9.00 ෙේවා දින ............... ේ ඉහතින් ෙේවා ඇති දන්වාසිකයන් ................ දෙනාටනිවාඩු නිදේතනදයහි කාමර
................ ක නවාතැන් ගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදෙමි.

කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාල් දවනුවට
පාලන අංශ්ය
කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව
පිටපත :- සහකාර කම්කරු දකොමසාරිස් - ............................................................

අනු
අංකය
01

නිවාඩු
නිදේතනදේ
නම
අනුරාධපුරය

02

පිහිටීම

දුරකථන
අංකය

කාමර ගණන

කඩ දෙොළහ, අනුරාධපුරය

025-2222495

03

උපරිම
දන්වාසිකයන්
සංඛ්යාව
06

හම්බන්දතොට

අලුේ පාර, හම්බන්දතොට

047-2256104

03

06

03

මාතදල්

066-2222472

02

04

04

දමොණරාගල

දිස්ත්රිේ කම්කරු කාර්යාලය,
මාතදල්
කච්දච්රිය හන්දිය, සිරි විජය
පුර පාර, දමොණරාගල

055-2276123

05

10

