මගේ අංකය BD/PGH/IC/2021/02
අධ්යක්ෂ,
පළාත් මහ ග ෝහල,
බදුල්ල.
2021.02.09
සියලුම ඒකක ප්රධ්ාින්,
සියලුම කායය මණ්ඩල ගෙත,
පළාත් මහ ග ෝහල, බදුල්ල.

ර ෝහල තුළ ථවාහන ගාල් කිරීම හා ථවාහන සදහා ඇතුල්ීරේ අවස පත් නිකුත් කිරීම
දැනට බදුල්ල පළාත් මහ ග ෝහල තුල සිදු කළ හා සිදු ගෙමි් පෙතින සංෙධ්යන කටයුතු ගහේතුගේ දැඩි ගලස
ථොහන ගාල් කිරීගේ ඉඩකඩ සීමා වී ඇත. එගම්ම පසුගිය ෙස කිහිපය තුළ කායය මණ්ඩල සංඛ්යාෙ හා
ථොහන ෙලි් පැමිගෙන කායය මණ්ඩලගේ සංඛ්යාෙ ද ඉහළ ගගාසේ ඇත. එමිනසා ග ෝහල තුළ දැඩි ොහන
තදබදයක්ෂ ිනමයාෙය වීම මගි් ග ෝගී් ප්රොහනය හා ග ෝගී සත්කා යට බාධ්ා ඇතිග..
ඉහත කා ො සැලකිල්ලට ගගන මි් ඉදිරියට ග ෝහගල් කායය මණ්ඩලය සදහා ොහන ඇතුළත් කිරීගේ
අෙස පත් ෙගය ගදකකි් ිනකුත් ක නු ලැගේ.
1. ොහන නෙතා තැබීගේ අෙස පත්රය
2. ොහන ග ෝහල් භූමියට ඇතුළත් කිරීගේ අෙස පත්රය
වාහන නවතා තැබීරේ අවස පත්රය (Parking Pass)
ගමම අෙස පත්රය හිමි ොහන ග ෝහගල් ොහන නැෙීමමට ඇති ථගාල් ෙල නෙතා තැබිය හැක. ගමම අෙස
පත්රය සියුමම ිශගෂේ, ෛෙදයෙුන් සියුමම ෛෙදයෙුන් ිශගෂේ, ගරේණියේගේ ගහද ිනලධ්ාරී් 6) සියුමම
ඒකක ප්රධ්ානී් හට හිමි ග..

*රමම අවස පත්රය ිමි  ුවවද අදාල ලලාප වල ්රථමරය්  පැි රන් නා ්රමුඛතතාවය ිමි  වන රලස වාහන
ගාල් ලළ යුතුය.
වාහන ර ෝහල් භූි ය ඇතුළත් කිරීරේ අවස පත්රය (Entry Pass)
ගමම අෙස පත්රය සියුමම කායය මණ්ඩලයට ලබා ගත හැකි අත ගමමගි් ග ෝහල් භූමියට ඇතුල් වී සුුම
ගෙලාෙකි් පිට වී යා යුතුය. හදිසි අෙෂයතාෙයකී  ග ෝහල ඉදිරිපිට ඇති ගපාදු ථ ගාගල් ගහෝ ග ෝහල පසුපස
ඖ,ධ් ගබඩාෙ අසල ගපාදු ථගාගල් ප්රමුඛඛ්තා පිිවගෙලට ථ ගාල් කල හැක.
* ථ වාහන ගාල් ලල හැකි ්රරශ ිතියයම අමුඛනා ඇත.
සියුමම කායය මණ්ඩලය 2021 හා 2022 ෙ,ය සදහා ගමම නෙ ොහන අෙස පත්රය ඉල්ලුේ ක කායයාලගය්
ලබා ගත යුතු අත ගමම අෙස පත්රය අ්සතු කිරිම ිනලධ්ාරියා ගනාමැති ොහන ෙල ප්රදෂයනය කිරීම ගහෝ
ගෙනත් කටයුතු සදහා අෙභාිශතා කිරීම ගනාකළ යුතුය.
ථ ොහන ගාල් කිරීගේී  අෙස පත්රගේ ඇති අදාල කලාපය තුල හැකි සමම ිශටම ොහනය ගාල් ක ්න.

ග ෝහල් පරිරය තුළ සියුමම කායය මණ්ඩල ොහන ගාල් කිරීමට ඉඩ ලබා දිය ගනාහැකි බෙ කුනොගේ
ද්ෙන අත ඒ පිිවබදෙ ඔබ දක්ෂෙන සහය අගය ගකාට සලකමි.

පිටපත් 1. ිශ,ය - අෙස පත් ිනකුත් කිරීමට
2. සේථාන භා ආ ක්ෂ,ක ිනලධ්ාරී - ොහන හැසි වීමට

