
 

සීතාලක ප්රා දේශීය වභාල 

ගලි බවුවරදේ දවේලය බා ගැනීම වශා අයදුම් ඳත්රයයයි. 

1. අයදුම්කරුදේ නම වශ ලිපිනය  :-  

2. දුරකථන අංකය   :-   

3. දවේලාල අල්ය  ව්ථානදේ ලිපිනය  :-  

4. දවේලය අල්යය දිනය    :-  

5. ව්ථානයට ෂගාවිය ශැකි දකටිම  විව්තර වහිතල වදශන් කරන්න  :-  

6.  සීතාලක ප්රාවදේශීය වභා සීමාදලන් පිට ද / ප්රරදේශීය වභා සීමාදේ ද යන්න  :-  

(දෂ වටශන ඇ ඉදිරිඳත් කරන්න.)    

7.  ලැසිකිළි ල ඳව් බලට ඳත්ල තිදේද?  :- 
8.  රවායනික ේර ේය  අඩංගු ලක් ද යන ලග :-   

9.  ඌරන්දේ අඳේර ේය  අඩංගු ලක්ද යන ලග :-  

10. දවේලය අල්යඅ ව්ථානයට රථය ගැනීදම් දී ඔබදේ දශෝ පිටව්තර අයදේ දේඳෂලලින් අලහිරයක්     

තිදේද?  

11. ගමන් ලාර කිහිඳයක් දවේලය වැසිය යුතු නම් අල්යශ ලාර ගණන :- 

12.  සීතාලක ප්රාකදේශීය වභාදේ සිට එම ව්ථානයට ඇති දුර දෂ ලදයන් කි.මී. ලලින් :-  

13.  දන්ලාසික / ේයාවඳාරික ව්ථානයක්ද යන ලග :-  

 

මා විසින් දමම අයදුම්ඳත්ර්දේ  වදශන් කර ඇති දතොරතුරු වත්ය  බලත් දවේලය වැසීදම්දී ලන 

කිසියම් අාභ ශානියකට ලන්දි දනොඉල්න බලත් , දමොනම දශේතුලක් නිවා දශෝ දගවු මුදල් 

ආඳසු දනොඉල්න බලත් දමයින් ප්රලකා කර සිටිමි.  

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

අයදුම්කරුදේ අත්වන  

 

 

ලැඩ අධිකාරි ලාර්තාල /තාක්ණ නිධාරි ලාර්තාල 

 

ඉශත දවේලාල වැඳයිමට අල්යා ව්ථානයට ප්රාරදේශීය වභාදේ සිට දුර කිදෝ මිටර් ......................... 
ක් ලන අතර මුදල් අය කර දවේලාල වැඳයීම නිර්දේ කරමි/දනොකරමි.  

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

                                                                                                      තාක්ණ නිධාරි  

නිර්දේ ගාව්තුල අයකරදගන  

 

 



 

 

 සීතාලක ප්රාගදේශීය වභාදේ ගලි බවුවරය වශා ඳශත වශන් ඳරිදි ගාව්තු අය කිරිමට නිර්දේ 

කරන දි.  

 

අය කිරිම් දවේලා ගාව්තු 
දවේලක දීමනා 

තැන්ඳත් 
ලැට් 

ජාතිය දගොඩ 

නැගිදම් බදු 
මුළු මුද 

ප්රා දේශීය වභා 

බප්රමදේ තුෂ 

දන්ලාසික 
     

ප්රාවදේශීය වභා 

බප්රිදේ තුෂ  

ේයාරඳාරික 
     

ප්රාරදේශීය වභා 

බප්රිදේදයන් පිට 

දන්ලාසික 
     

ප්රාවදේශීය වභා 

බප්රිදේදයන් පිට 

ේයාරඳාරික 
     

 

    ප්රා දේශීය වභාදේ සිට අදාෂ ව්ථානයට ඇති දුර වශ අඳ ේරවේයම මනු ලලල් දලත දගන යාදම් 

දුර වශා කි.මි. 0 1 කට රු. 30/- බැගින් අය දකදර්. එය ද දවේලා ගාව්තුලට එකතු දේ.  ඒ වශා 

ලැට් බේද වශ ජාතිය දගොඩනැගිදම් බේද අය දකදර්.  

 

කාර්යභාර නිධාරි, 

සීතාලක ප්රාදේශීය වභාල 

උඳ කාර්යාය  

ශංලැල්/දකොව්ගම/ඳාදුක්ක  

 

 

අය කරන ද මුද :-      දුඳත් අංකය ශා දිනය :-  

දවේලා ගාව්තුල   :-  රු. ............................................  

ප්රාලාශන ගාව්තුල  :-  රු. ............................................  

 ලැට්    :-  රු. ............................................  

තැන්ඳත්   :-  රු. ............................................  

දවේලය ඉල්ා ඇති දිනය  :-       ............................................   
 දවේලා වැඳයු දිනය   :-      ............................................   

 

 මා විසින් දමම දවේලාල බා ගත් බලට  වශතික කරමි.   



 

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

...... 

                                                                                                 දවේලය බා ගත් අයදේ 

අත්වන  


