
රම්බ ොඩ නිවාඩු නිබේතනය බවන් කිරිම සදහා වන අයදුම්පත්රය                                                                         

 ාහිර පුද්ගලයන් සදහා 

 

 

01.අවශ්ය ක රන  කරලය..............................ින  ක ිට........................ක්වවල ක නල්රි කන. ................. 

02. ක අවශ්ය කරන  කරලරන කන.  කාල කරලරන කඅකර........................................................................ 

03.අ.දුම්රරුගේ ක විස්තන- ාහිර පුද්ගලයින් 

 ක ක ක3.1 කසම්පුර්. ක ර ක..................................................................................................................... 

 ක ක ක3.2ජල.ාැ.අකර. 

 

 ක ක ක3.3 ක ස්ථින කලිපි .….......................................................................... ........................................... 

 ක ක ක3.4 ක දුනරථ  කඅකර. 

  කජකනර.................................................................... 

  කනිවස..................................................................... 

 

04. කනිවලඩු කනිග්වත ගේ ක වලතැන් කනැනිර. කඅගේ්වෂිත කගසසු කඅ.ගේ කවිස්තන 

අනු ක
අකර. 

 ර අ.දුම්රරු. ක ඇති ක
සම්බන්ධතලව. 

ජලතිර කහුදුනුම්පත් කඅකර. 

    

    

    

    

    

    

    

    
( කසම්පුර්. කසකඛ්යලව..................  

ඉාත ක සකාන් ක විස්තන ක ිට.ල්ය ක නිවැනින ක බවත් ක ගරහි ක පසුපිග.හි ක ක්වවල ක ඇති ක ගරොන්ගේිට ක ිට.ල්ය ක කි.වල ක බැලු ක බවත් ක එහි ක

සකාන් කිට.ලු කගරොන්ගේිට ක වය. කරල කඑරන කබවත් කප්රරලශ් කරනි. 

 

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

 ින .       අ.දුම්රරුගේ කඅත්ස  

 

විශ්රාම වුප් ද බදපාතමතබම්න්වව 

ඉාත ක ම් කසකාන් කනියධලරි.ලගේ/නියධලරිනි.ගේ ක ඉල්ලිර කඅනුරත කරනි. 

විශ්රලර කවැප්ේ කඅධය්ව//සාරලන කඅධය්ව/ ක (අත්ස  ..................................... 

 

 

          



 

බනොන්බද්සි 

1. අ.දුම්රරු කනිවලඩු කනිග්වත ගේ කඅනිවලර්.ග.න් ක වලතැන් කනැනිර කරය කයුතු කඅතන කනිවලඩු කනිග්වත ගේ ක

 වලතැන් කනැනිගම්ින කනලජරලරි කාැදුනුම්පත කඅනුරත කරන  කයක කඅ.දුම් කපගත් කපි.පත්ව කාල කමුකල් කගනව  ක

යක කකුවිතලන්ිටගේ කමුල් කපි.පත කබකනයල කභලනරරු කගවත කඅනිවලර්.ග.න් කඉිනරිපත් කරය කයුතු. 

2. ගරර ක කගකපලර්තගම්න්තුගේ කනලජරලරි කඅවායතලව.රින කගරටි කදුනුම් කිනරකින් කගරර කගවන් කකිරිර කඅවයකු ක

කිරිගම් කපක ර කරත කනිවලඩු කනිග්වත . කගවන්රනනු කයැගේ 

3. ගවන් කරන කනත් කනිවලඩු කනිග්වත . කභලවිතල කකිරිර. කග ොාැකිවිර කරත ක කඒ කගවනුගවන් කගනව  කයක කමුකල් ක

ආපසු කගනවිර්ව කගාෝ කගව ත් කින .්ව කයබල කිනර කිටදු කරනනු කග ොයැගේ 

4. ගවන් කරන කනත් කඅ.දුම් කපත්ර. කකිිටදු කගාේතුව්ව කනිසල කගාෝ කගව ත් කඅ.දුම් කරරුගවකු ක කගවත කපැවරිර. කඉ  ක

ගකනු කග ොයැගේ 

5. අ.දුම්පතහි කසකාන්ව කග ොරැති කපුේනයයින් කසකාල ක වලතැන් කපාසුරම් කග ොසප.  කගයස කනිවලඩු ක

නිග්වත  කභලනරරුවන් කකැනුවත් කරන කඇති කබැවින් කඅ.දුම්පගතහි ක ම් කසකාන් කග ොරැති කකිිටර කඅග.කු ක

නිවලඩු කනිග්වත ග.හි ක වලතැන් කනැනිර. කරැගන  කග ො.ල කයුතු. 

6.  වලතැන් කනන් ල කඅ.ගේ කඅ  යතලව. කපිිබබකව කඉල්ලුම්රරු කසහහිරර. කපත්වි. කයුතු කඅතන ක ක වලතැන් ක

නන් ල කරලය කවරවලනුව කතුයින කඒ කසිබන්කග.න් කව  කිට.ලු කවනකිම් කඉල්ලුම්රරු කවිිටන් කකැරි. කයුතු.. 

7. ඇක කඇතිරිලි කතුවල කගරොට්. ක කඋන කාල කආාලන කපල  කසකාල කනිවලඩු කනිග්වත  කභලනරරු කගවත කගනවිම් කරය ක

යුතු.. කආාලන කපල  කයබල කනැනිගම්ින කනිවලඩු කනිග්වත  කභලනරරු කගවතින් කගරනු කපත ක කවිරිට. කයුතු කඅතන කඒ ක

අනුව කඅකලය කමුකල් කගනවි. කයුතු.. කනිවලඩු කනිග්වත . කතුයින කිටදුව  කිට.ලු කගනවිරර.ර කවිධිරත් කරිිටටි ක

පත්ව කයබල කනත කයුතුගේ. 

8. නිවලඩු කනිග්වත ගේ කනත කරන  කරලය. කතුය කඑහි කඅභයන්තන කගාෝ කබලහින කකිිටවර. කඅයලභ කාලනි ක

ග ොරළ කයුතු.. කඑවැනි කඅයලභ කාලනි.්ව කිටදුවුවගාොත් කඑ. ක.ථලතත්ව.. කපත් කකිරිර. කව  කිට.ළු කවි.කම් ක

ඔබ කවිිටන් කකැරි. කයුතු..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9. ගරර කනිවලඩු කනිග්වත ගේ කඋත්සව කාල කසම්භල/. කපැවැත්විර කාල කරත්පැන් කදුම්වැටි කභලවිතල කකිරිර ක

සම්පුර්. කතා ම්.. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රලරන කගවන්කිරිර 

 

නාතමයාලයිය ප්රබයජනනය සදහා 

 

නම්ගබො  කවිශ්රලිර කනිවලඩු කනිග්වත  කභලනරරු 

……………………………………………………….ින  ක ප.ව.1.00 ක ිට. ක  ක ...........................................ින  කගප.ව. ක 10.00 ක

ක්වවල ක ඉාත ක ක්වවල ක ඇති ක පුේනයයින් ක ......................................................ගක ල. ක නිවලඩු ක නිග්වත ගේ ක

 වලතැන් ක කනැනිර. කඅනුරැති. කගකි. 

              

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

   විශ්රලර කවැප්ේ කඅධය්ව//සාරලන කඅධය්ව/ 

විශ්රලර කවැප්ේ කඅධය්ව/ කජ නලල් කගවනුව. 

රලරන කගවන්කිරිර 

VIP කRoom  

Room Numbers   

1 2 3 4 5 

 



 ාහිර පුද්ගලයන් සදහා රම්බ ොඩ විශ්රාමික න නිවාඩු නිබේතනබඑ ් ේ ් ේ නාමරයන්හි මික ල ග්න් 

 

රලරන ක01 රලරන ක02 රලරන ක03 රලරන ක04 රලරන ක05 VIP 
තනි කඇකන් ක02 
උණු කවතුන 
වැඩිහිටි.න් ක02 කසකාල 

යුනය කඇක්ව 
  උණු කවතුන

 

 

යුනය කඇක්ව 
උණු කවතුන 
වැඩිහිටි.න් ක02 කසකාල 
(බැල්රනි. කසහිත  

තනි කඇක්ව  
යුනය කඇක්ව 
උණු කවතුන 
වැඩිහිටි.න් ක03 කසකාල 

 

තනි කඇක්ව  
යුනය කඇක්ව 
උණු කවතුන 
වැඩිහිටි.න් ක03සකාල 

යුනය කඇක්ව 
උණු කවතුන 
වැඩිහිටි.න් ක02 කසකාල 
(බැල්රනි. කසහිත  

      
සලරල ය අගප්ර ේල් කරස ක

සකාල 
සලරල ය අගප්රේල් ක

රස කසකාල 
සලරල ය අගප්රේල් ක

රස කසකාල 
සලරල ය අගප්රේල් ක

රස කසකාල 
සලරල ය අගප්රේල් ක

රස කසකාල 
සලරල ය අගප්රේල් කරස ක

සකාල 

4000.00 4800.00 4500. 00 5400.00 5000.00 6000.00 7000.00 8400.00 7000.00 8600.00 8000.00 9600.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


