
 

 

01) නම     : ………………………………………………………………………………………………. 

02) ලිපිනය     : ……………………………………………………………………….……………………….      

                …………………………………………………………………………………..…………… 

03) ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය   : ………………………………………………………………………………………….……. 

04) දුරකථන අංකය    : …………………………………………………………………………….……………….… 

05) වෙන්කළ යුතු දිනය / දිනයන්            : ………………………………………………………………………………….………….… 

06) පැමිවෙන පුද්ගලයින් සංඛ්යාෙ  : …………………………………………………………………….……………………….… 

07) වෙන්කරනු ලබන සංචාරක බංගලාෙ () : අනුරාධපුරය  (     )   වබෝපත්තලාෙ  (     )      

          

        නිකෙැරටිය  (     )       වනළුම්ෙැෙ  (     )             

         

             වීරවිල   (     ) මැ.ප.ස.සං.ම. (MLDC) (     )

                               

         ගලවපාකුෙ  (     ) සිරිඟපාත  (     )                  
  

08) වෙන්ිරීම  ()              :   කාමර  (     )       වලාබිය   (     )    
 
09) වෙන්කරනු ලබන කාමර සංඛ්යාෙ      : ……………..……….……    

10) පැමිවෙන වේලාෙ       : ……………..……                පිටත්වෙන වේලාෙ ….……………..… 

11) අෙශ්යතාෙය ()                         : නොතැන් ගැනීම (     )     රැසවවීම් පැෙැත්වීම (     )                    

12) සංචාරක බංගලාෙ මීට වපර වෙන්කර  

ඇති නැති බෙ ()    : ඇත   (     )     නැත  (     )     

ක ොන්කේසි 
 
• ගොස්තු අයකිරීම  

 
❖ වෙන්ිරීම තහවුරු ිරීම සඳහා සම්ූර්ෙ වගවීවමන් 50%ක අත්තිකාරම් මුදලක් වගවිය යුතුය. 

 
❖ වගවීම් ිරීම ප්රධාන කාර්යාලය වහෝ අදාල වගාවිපල කාර්යාලය වහෝ පහත සඳහන් වගාවිපල බැංකු ගිණුම් 

වෙත සිදු කළ යුතුය.  

 ස්ංචොර  බංගලොකේ නම  බ ංකු ගිණුකේ නම   බ ංකු ගිණුේ අං ය  
  (මහජන බ ංකුව) 
 

 අනුරාධපුරය   ජා.ප.ස.සං.ම. - ඹයාමඩුෙ වගාවිපල 220100190000077  
 වබෝපත්තලාෙ   ජා.ප.ස.සං.ම. - වබාපත්තලාෙ වගාවිපල  119100180002130 
 වීරවිල    ජා.ප.ස.සං.ම. - වීරවිල වගාවිපල  119100100002134 
 නිකෙැරටිය   ජා.ප.ස.සං.ම. - නිකෙැරටිය වගාවිපල 124100160000789 
 වනළුම්ෙැෙ   ජා.ප.ස.සං.ම. - වපාවළාන්නරුෙ වගාවිපල 119100150002122  
 මැ.ප.ස.සං.ම. (MLDC)  ජා.ප.ස.සං.ම. - මැ.ප.ස.සං.ම.  119100120002152 
 ගලවපාකුෙ   ජා.ප.ස.සං.ම. - ගලවපාකුෙ වගාවිපල 119100130002118 
 සිරිඟපාත   ජා.ප.ස.සං.ම. - සිරිඟපාත වගාවිපල 119100120002128 
 

❖ වගවීම් පිළිබඳෙ තහවුරු ිරීම සඳහා අදාල රිසිට්පත පහත විදුත් ලිපිනය වෙත වයාමු කළ යුතුය.  
  nldbcircuit@gmail.com  
 

❖ අත්තිකාරම් මුදල වගො වෙන්කරන ලද වෙන්ිරීමකදී එහි ඉතිරි මුදල සංචාරක බංගලාෙට වහෝ අදාල 
වගාවිපල කාර්යාලය වෙත වගවිය යුතුය.  
 

ජොති  පශු ස්ේපත් ස්ංවර්ධන මණ්ඩලය 
කනො.40, නොවල පොර, නොරොකහතන්ිට, ක ොළඔ 05 

 
ස්ංචොර  බංගලො කවන්කිරීකේ අයඳුේපත 

 

 



 
❖ අත්තිකාරම් මුදල වගො වෙන්ිරීමක් සිදු කළ පසු අදාල වෙන්ිරීම අෙලංගු කරන්වන්නම් අෙම ෙශ්වයන් එම 

වෙන්ිරීම සිදුකළ දිනට දින 07කට වපර ඒ බෙ දැන්විය යුතු අතර එවසව වනාෙන අෙසවථාෙන්ෙලදී අත්තිකාරම් 
මුදල ආපසු වනාවගෙනු ලැවේ . 
  

❖ වනාෙැළැක්විය හැි වහවතූන් මත සිදු කරන ලද වෙන්ිරීමක් අෙලංගු කරන අෙසවථාෙකදී ඒ සම්බන්ධෙ අප 
විසින් අදාල පාර්ශ්ෙය දැනුෙත් කරනු ලැවේ.  

 
 

• කේකපොළ 
 

❖ සංචාරක බංගලාවේ වද්වපාළෙලට ිසිඳු හානියක් සිදු වනාකළ යුතුය.  
❖ සංචාරක බංගලාෙ වෙන්කරනු ලබන පාර්ශ්ෙයන් විසින් එහි වද්වපාළෙලට ිසියම් අලාභහානියක් සිදු කරනු 

ලැබුෙවහාත් එම අලාභය අදාල පාර්ශ්ෙය විසින් වගවිය යුතුය. 
 

ඉහත දක්ො ඇති වතාරතුරු සතය සහ නිෙැරදි අතර වමහි සඳහන් වකාන්වද්සිෙලට එකඟෙන වෙමි.    

 

 

…………………………………………………….…….. 

          අයදුම්කරුවේ අත්සන සහ දිනය 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ොර්යොලීය ප්රකයෝජණය ස්ඳහො 

 
ඉහත සඳහන් සංචාරක බංගලා වෙන්ිරීම නිර්වද්ශ් කරමි /නිර්වද්ශ් වනාකරමි.  

 

 

 

…………..………………………………………………       

                                   කළමනාකරු 
               ජාතික පශු සම්පත් සංෙර්ධන මණ්ඩලය 

 

අනුමත කරමි /අනුමත වනාකරමි 

 

 

 

…………..………………………………………………            

                            සභාපති / සාමානයාධිකාරි 
               ජාතික පශු සම්පත් සංෙර්ධන මණ්ඩලය 

 

 


