
 බුද්ධශාසන අමාත්ාාංශය 
අනුරාධපුර කුරුන්දන්කුලම “රජරට චාරිකා නිවාසය” 

වවන්කර ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත් රය පිටු  2  ිනන් සමන්විතත් ව)  
පවවනත් අමාත්ාාංශ හා ඒ යටවත් ඇති වදපාර්ත්වම්න්ුවල නිලධාරීන් සඳහා  

 

 
 

“අ” වේදය 

1. අවශ කරන කාලය ......................................... ිනන ිටට ............................................. ද්වා රාරී ග න ................. 

2. අවශ කාමර සාං්ාව   

3. අයදුම්කරුවේ විතස්ත්ර  

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

II. ජාතික හැඳුනුම්පත් අාංකය       :- ..........................................................................................................................  

III. ත්නුර         :- .................................................................................................................... ...... 

IV. අමාත්ාාංශය ෙ වදපාර්ත්වම්න්ුව :- .......................................................................................................................... 

V. ලිිටනය         :- .......................................................................................................................... 

VI. රාජකාරී හැඳුනුම්පත් අාංකය       :- ..........................................................................................................................  

VII. දුරකථන අාංකය        :- ..................................................     නිවස................................................ 

VIII. වවන්කර ගැනීවම් අවශත්ාව     :-  රාජකාරි ෙ විතව)ක ෙ වැඩමුළු සඳහා 

 

4. චාරිකා නිවාසවේ නවාත්ැන් ගැනීමට අවේ්ිත් අය පඉඩ ප්රමා වත් වනාව) නම් වවනම වඛ්නය් ඉිනරිපත් කරන්න  

අාංකය නම ජා.හැ. අාංකය වයස අයදුම්කරුට ඇති සම්බන්ධය 
1.     
 .     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
12.     
11.     
1 .     
13.     
14.     
15.     

 

 අාංක 4 හි සඳහන් පුද්ගලයින්ට පම ් නවාත්ැන් ගත් හැින අත්ර ඒ් සම්බන්ධව චාරිකා නිවාසවේ දී හැඳුනුම්පත් 

පරී්ෂා ිනරීම් ිටදුකරන බැවිතන් ඉහත් ිටයළු විතස්ත්ර සම්ූර්  ිනරීම අත්වශ ව). 

 පසම්ූර්  සාං්ාව ..............................  

අවශ කරන කාමර ප්රමා ය පහත් වුවව) සඳහන් කරන්න. 

කාමර අාංක කාමර විතස්ත්ර පඇඳන්  කාමර 
ග න 

අවශ 
කාමර 
සාං්ාව 

රාජකාරී පඑ් 
කාමරය් 
සඳහා ගාස්ුව  

විතව)ක පඑ් 
කාමරය් සඳහා 
ගාස්ුව  

23,24,25 පවායු සමීකර   ිටාංගඛ 2  23  රු.  322ෙ= රු.  822ෙ= 

26,27 ිටාංගඛ 2  2   රු. 1322ෙ= රු. 1822ෙ= 

28 ිටාංගඛ 2 , ඩබඛ 21 21  රු. 1922ෙ= රු.  322ෙ= 

29 ිටාංගඛ 21, ඩබඛ 21 21  රු. 1522ෙ= රු. 1822ෙ= 

12 (වන්වාිටකාගාරය) ිටාංගඛ 11 21  රු. 3622ෙ= රු. 4722ෙ= 

 

 රියදුරු වගාඩනැගිඛවඛ ඇඳන් 28් සහිත් ශාලාව) එ් රියදුරකු සඳහා රාජකාරි ගමනක දී රු.150.00 මුදල් ද විතව)ක 

ගමනක දී රු. 250.00 ක මුදල්ද අය කරනු ලැවේ - එම  ශාලාව) නවාත්ැන් ගත් හැ්ව් ිටරිමි අයට පමණි. 

 



 
 
ඉහතින් සඳහන් කළ විස්තර නිවැරදි බවත්, මෙහි ‘’ආ’’ මේදය යටමත් දක්වා ඇති මකාන්මේසි වලට එකඟ වන බවත්, නිමක්තන 

භාරකරු මවතින් නවාතැන් පහසුකම් ලබා ගැනීෙ සඳහා ො මපෞේගලිකව ඉදිරිපත් වන බවත්, ො මපෞේගලිකව සහභාගි මනාවන්මන් 

නම් මෙහි නම් සඳහන් කිසිදු අමයකු නිමක්තනමේ නවාතැන් පහසුකම් ඉල්ලා මනායවන බවත්, අවසර ලබා දී ඇති මන්වාසික 

සංඛ්යාව පේක් මෙහි නවාතැන් ගැනීෙට කටතු ක කරන බවත්, එෙ මන්වාසිකයන් මවතින් මෙෙ නිවා න නිමක්තනමේ මේපලවලට 

කිසියම් අලාභ හානියක් සිදුවුවමහාත් ඊට අදාල අලාභය ොමේ වැටුමපන් අය කර ගැනීෙට එකඟත්වය පල කරන බවත් මෙයින් 

මපාමරාන්දු මවමි. 

 

 

දිනය : …………………………………………………    …………………………………………………………….. 

        අයදුම්කරුමේ අත්සන 

 

 

 

අතිමේක මල්කම් (පාලන), 

බුේධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටතු ක අොතයාංශය. 

 

මෙෙ අොතයාංශමේ   රා්ය අොතයාංශමේ  මදපාේතමම්න් කම    ---------------------------------- මස්වය කරන  ෙයා මිය මෙය 

විසින් මෙහි ඉහත සඳහන් කර ඇති සියළු විස්තර නිවැරදිය. නිවා න නිමක්තනය මවන් කිරීෙ සුදුසු බව නිේමේශ කරමි. 

 

 

දිනය : ………………………………………………….    …………………………………………………………….. 

        මදපාේතමම්න් ක ප්රධානියා 

        ( නිලමුද්රාව තබන්න) 

 

 

 

 

 



 
 

“ආ” මේදය         ොමේ අංකය  : 

          දිනය  : 

 

.............................................................................. ෙයා   මිය   මෙය, 

 

පසුපිට විස්තර දක්වා ඇති ................................................... අයට ........................................... දින ෙධයහ්න 2..00  

සිට..................................... දින මප.ව. 22.00  දක්වා දින ...................................... ක් නිවා න නිමක්තනමේ නවාතැන් ගැනීෙට 

අනුෙැතිය මදමි. ඔබ විසින් පහත සඳහන් මකාන්මේසි පිළීපැදිය තු කය. මෙෙ නිවා න නිමක්තනය පිහිටා ඇත්මත්  ඔබ මවත ගු්ාත්ෙක 

බවින් උසස් මස්වයක් ලබා දීමම් යහපත් අරමුණින් තු කවය. එබැවින් මෙෙ උපමදස් පිළිපැදීෙ ඔබමේ තු කකෙක් මලස සැලකුව ෙැනවි. 
 

1. අයදුම්කරු නිවා න නිමක්තනමේ අනිවාේයමයන්ෙ නවාතැන් ගැනීෙ කළ තු ක අතර, නිවා න නිමක්තනමේ නවාතැන් ගැනීමම් 

දී අොතයාංශය ේ න් අනුෙත කරන ලද අයදුම්පත හා අොතයාංශමේ සරවෙ මවත මුදල් මගවන ලද කුවිතාන්සිමේ මුල් 

පිටපත් නිමක්තන භාරකරු මවත අනිවාේයමයන්ෙ ඉදිරිපත් කල තු කය. 
 

2. නිමක්තන භූමිමේ ඇති ෙල් හා පල කරු ගස්වලට හානි මනාකළ තු ක අතර, ෙල් කැඩීමෙන් ද වැළකිය තු කය. තව ද 

නිමක්තනමේ නවාතැන් මගන සිටින කාලසීොව ඇ කලත චාරිකා නිවාස අභයන්තර මහ  බාහිර මේපළ කිසිවකට හානියක් 

මනාවන පරිදි හැසිරිය තු කය. එවැනි අලාභයක් සඳහා සිදු වූමේ නම් ඒ සඳහා වන වටිනාකෙ ඔබමගන් අයකිරීෙට කටතු ක 

කරනු ඇත. 
 

3. මෙෙ නිමක්තනමේ පහසුකම් ඉල්ුම් කල උපරිෙ  මන්වාසිකයින් සංඛ්යාවට අෙතරව වැපුර ර මන්වාසිකයන් ගෙමගන 

මනායා තු කය. තවද කාෙරයක නවාතැන් ගත හැකි අනුෙත සංඛ්යාවට අෙතරව නවාතැන් ගැනීෙ මනාකළ තු කය. 
 

4. සංචාරක නිවාසමේ ඉල්ුම් කිරීෙට සුදුසුකම් සහිත අමයකු විසින් අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ තු ක අතර අයදුම්පමතහි දක්වා 

මනාෙැති  කිසිදු අමයකුට සංචාරක නිවාසමේ නවාතැන් ගැනීෙට අවසර මනාලැමේ. 

 

5. මෙෙ නිවා න නිමක්තනමේ උත්සව හා සම්භාෂ් පැවැත්ීෙ සම්ූේ්මයන්ෙ තහනම්ය. 
 

6. ඔබ විසින් නවාතැන් ගන්නා කාෙරය   කාෙර පිරිසිදුව පරිහර්ය කිරීෙ (කාෙරමේ   කාෙරවල ඇති මරදිපිළි, ඇඳ ඇතිරිලි, 

 කවා ආදිය ද ඇ කලත්ව) ඔබමේ තු කකෙක් හා වගකීෙක් මලස සැලකිය තු කය. 

 

7. ඔබමේ හැසීරීම් නිසා නිවා න නිමක්තනමේ ලැගුම්මගන සිටින  අමනකුත් අමුත්තන්ට කිසිදු ආකාරයක බාධාවක් මනාවිය 

තු කය. 
 

8. චාරිකා නිවාසය මවන් කර ගැනීෙ අවලංගු කරන්මන් නම් ඒ බව මවන්කරවා ගත් දිනට දින 03 කට මපර මෙෙ 

අොතයාංශයට ලිව තව දැන්විය තු කය. ඒ මවනුමවන් කිසිෙ මහ් කවක් නිසා මුදල් ආපසු මනාමගවන අතර, මනාවැළැක්විය 

හැකි මහ් කවක් නිසා මවන්කරවා ගත් චාරිකා නිවාසය භාවිතා මනාකරන්මන් නම් පේක් එෙ දිනය මවනුවට අදාල වේෂය 

අවසන් ීෙට මපර ඉඩ ඇති මවනත් දිනයක් ලබාදීෙට සලකා බලනු ඇත. (මෙෙ අොතයාංශමේ මහ  ඒ යටමත් වන 

මදපාේතමම්න් කවක උත්සව අවස්ථාවක දී මෙෙ මවන් කිරීෙ අවලංගු කිරීෙ ලැබුවමහාත් අයකළ මුදල ආපසු මගවනු 

ලැමේ.) 
 

9. චාරිකා නිවාසයට පැමිණි වහාෙ එහි තබා ඇති ආගන් කක මල්ඛ්නමයහි ඉල්ල ා ඇති විස්තර සටහන් කල තු කය. එමස් ෙ 

පිටව යන දිනය හා ම ලාවද සටහන් කළ තු කය. 

 
 

10. චාරිකා නිවාස භූමිය  කළ දුම්පානය  ෙත්පැන් භාවිතය සම්ූේ්මයන් තහනම් ම . 

11. කණ්ඩායමම් එක් රියදුමරකු සඳහා සහන ගාස් ක ෙත නවාතැන් පහසුකම් සලසා ඇත. 

12. නිවා න නිමක්තනමේ ඇඳ ඇතිරීලි සහ  කවා භාවිතයට ගන්මන් නම් එක් ඇඳ ඇතිරිල්ලක් සහ  කවායක් මවනුමවන් රු. /0 - 

බැගින් වන මුදලක් ස්ථාන භාරකරු මවත මගවිය තු කය. 
 

13. ඔබට ආහාරපාන නිවා න නිමක්තනය ේ න් සකස් කර ගැනීෙට අවශය වන්මන් නම් ඒ සඳහා එක් ම ලකට රු. 2/0 - බැ් න් 

වන අතිමේක ගාස් කවක් ස්ථාන භාරකරු මවත මගවිය තු කය. (ගෑස් භාවිතය මවනුමවනි.) 
 

14. කිසිදු මහ් කවක් මනාදක්වා මවන් කිරීෙ අවලංගු කිරීමම් බලය අොතයාංශ මල්කම් ස කම . 

 

15. ඔබ සංචාරක නිවාසමේ ගත කරන කාලය  කළ ඔබට විරුේධව යම් පැමිණිල්ලක් ලැබු්මහාත් ඉදිරිමේදී මෙෙ 

අොතයාංශමේ සංචාරක නිවාස මවන්කිරීෙ පිළිබඳව අයදුම්පත් සලකා බලනු මනාලැමේ. 


