
සංචාරක රියදුරු හැඳුනුම්පතක් (ID) නිකුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් 

අයදුම්පත්රය 
Info.driver@srilanka.travel 

ඔබ ගගානු උඩුගත කර ගමම ගපෝරමය ඉදිරිපත් කරන විට ඔගේ Google ගිණුම හා සම්බන්ධ නම සහ ඡායාරූපය 

සටහන් වනු ඇත. ඔබගේ ඊගම්ල්ල ඔබගේ ප්රතිචාරගේ ගකාටසක් ගනාගේ. 

* wksjd¾fhka පිරවීමට 

1. iïmq¾K නම: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. මුලකුරු සහිත නම: ……………………………………………………………………………………………………………………………     

3. ඔබ ඇමතීමට ගකටි නමක්: ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. රියදුරුගේ ගමන් බලපත්රගේ ප්රමාණගේ ඡායාරූපය (උඩුගත කරන්න, ප්රමාණය 1000- 1500 kb)  

5. සථිර ලිපිනය: ………………………………………………………………………………..  

                             …………………………………………………………………………………     

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

6. තැපැල්ල ලිපිනය (සථිර ලිපිනයට ගවනසථ නම්): ………………………………………………………………………. 

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

7. පදිංචි දිසථික්කය: ………………………………………………………………………. 

8. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (NIC): ………………………………………………………………………. 

9. රියදුරු බලපත්ර අංකය (RMV වලංගු බලපත්රය): ………………………………………………………………………. 



10. ඔබගේ රියදුරු බලපත්රය කල්ල ඉකුත්වන දිනය: ………………………………………………………………………. 

11. ජංගම අංකය: …………………………………………………………………………………… 

12. ඔබගේ විද්යුත් තැපෑල: ………………………………………………………………………. 

13. පුහුණු දිනය: …………………………………………………………………………………….. 

14. පුහුණු මධයසථථානගේ නම: ………………………………………………………………………………………………………………… 

15. a. අයදුම්කල රියදුරු හැඳුනුම්පත් j¾.h: කාර් / වෑන් / බසථ / බසථ සහයක / සෆාරි ජීප් /ගවනත් 

15. b. ගවනත් කාණ්ඩයක් නම්, කරුණාකර සඳහන් කරන්න: ……………………………………………………………… 

16. රියදුරු සංගමගේ නම: ……………………………………………………………… 

17. SLTDA සංගමගේ ලියාපදිංචි අංකය (නැතගහාත් කරුණාකර සඳහන් කරන්න): 

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

18. රියදුරු සංගමගේ ලියාපදිංචි ලිපිනය (නැතගහාත් කරුණාකර සඳහන් කරන්න): 

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

19. රියදුරු සංගමගේ ඔබගේ සාමාජික අංකය (එගසථ ගනාමැති නම් කරුණාකර සඳහන් කරන්න): 

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

20. වැඩ කරන සමාගම/ නිද්යහසථ ආයතනය ගනාගේ නම් (නැතගහාත් කරුණාකර සඳහන් කරන්න): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 



21. ග්රාම නිලධාරී බල ප්රගේශගේ නම (GN): ……………………………………………………………… 

22. ගපාලිසථ ප්රගේශගේ නම: ……………………………………………………………… 

23. ගන්වාසික ප්රාගේශීය ගල්ලකම් ගකාට්ඨාසය: ……………………………………………………………… 

24. 1 රියදුරු පුහුණුව පිළිබඳ සහතිකය ……………………………………………………………… 

24. 2 ඔේ නම් කරුණාකර රියදුරු පුහුණුව පිළිබඳ සහතිකය උඩුගත කරන්න (උඩුගත කරන්න) 

25. 1 පවතින හැඳුනුම්පත  

ඔේ                                                                                                   

නැත                               

25. 2 ඔේ නම් කරුණාකර පවතින හැඳුනුම්පත උඩුගත කරන්න (උඩුගත කරන්න) 

26. NIC පිටපත (උඩුගත කරන්න)  

27. වලංගු රියදුරු බලපත්ර පිටපත (උඩුගත කරන්න)  

28. ගපාලිසථ j¾.h / විගරෝධතා නැත (උඩුගත කිරීම)  

ඉහත ගතාරතුරු නිවැරදි වන අතර සංචාරකයින් සඳහා රියදුරු ගසථවාව සමඟ SLTDA ud¾f.damfoaYhg  

අනුකූල වීමට එකඟ ගේ:  

ඔේ    

නැත 

කරුණාකර අත්සන සඳහා ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න ………………………………………………… 

නැ

ත 

නැ

ත 

නැ

ත 

නැ

ත 


