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1 හැදි්තවීජ 

පළාත් පාලන ආයතනවල කාර්යක් ම හා  ලොයී ක්රියාකාරීත්වයට අොල වන පත්දි ප්රයපත්ය සේපාෙනය  එි  වූ 

පත්පාලන කටයුතු සඳහා උපමෙස් ස පයීම හා ක්රියාවලීන් අක්ක් ණය කිරීමට වගකිව යුතු ෂයධායක ආයතනය 

වශ්මයන් පළාත් පාලන සහ පළාත් ස ා අමාතයංශ්ය කාර්යක් ම අයුත්න් මහජන මසේවා ස පයීම හා යටිතල 

පහසුකේ ස පයීම ආදිය ශ්ක්යමත් කිරීමේ ක්රියාවලිය සඳහා නි ත මවමින් පව.. 

ඉහත සඳහන් අ ණුණු සාක් ාත් ක ග නීම සඳහා පළාත් පාලන සහ පළාත් ස ා අමාතයංශ්ය ෂයසින් දියත් ක න 

ලෙ වයාපි.න් අතත්න් ආසියානු සංවර්ධන බ ංකුමද මූලය අනු්රහය යටමත් 2012 වර් ම  එමලස දියත් ක න 

ලෙ පු  න ගුම වයාපියය ඉන් එකකි.  

පලාත් පාලන ආයතනය ෂයසින් ලබාදිය යුතු මහජන මසේවාවන් ව ඩි දියුණු කිත්මත්  ම ආයතනයන් මන්න් සිෂයල් 

ප්රජාව සඳහා මියය ලි මසේවා යාන්යනයක් හ හා  ම ආයතනයන්ි  පත්පාලන ක්රියාවලියන්ි  කාර්යක් මතාවය 

ව ඩි දියුණු කිත්මත් පු  න ගුම වයාපියම  එක් ප මාර් යකි. 

ඉහත කරුණු ස ලකිල්ලට  ාජනය ක  ගනිමින් පලාත් පාලන ආයතනයන් මප ටු කාර්යාල ක්රියාවලිය ෂයමතමත් 

කිරීම හ හා  පු  න ගුම වයාපියය මන්න් ආව ණය වන ප්රාමේය ය ස ාවන්ි  කලමණාක න ක්රියාවලිය 

කාර්යක් ම ාවය ව ඩි දියුණු කිත්ම පිණිස  වඩා ස ල  ාවමයන් යුත් මතො තුරු තාක් ණ ෂයසදුේ යාන්යනයක් 

සේපාෙනය ක   එකී කාර්යාලයන්ි  ස්යාපනය කිරීමට . ණය ක න ලදී. 

2 දයපපිතිව  ලංජගි්ත ලංආදයක  ලංදජ ලංවිෂ  ලංපඵ  

පු  න ගුම වයාපියය යටමත් ආව ණය වන ප්රාමේය ය ස ා 80ස සඳහා ආ ේ ක අවස්යාමදදී පත් නකගත 

ක න ලෙ කාර්යාල ප්රයවයුහගත ක න ලෙ යාන්යනයක් /  මප ටු කාර්යාල ක්රියාවලි යාන්යනයක් එක් එක් 

ප්රාමේය ය ස ාවක ස්යාපිත ක නු ලබන අත  පසු අවස්යාවකදී අමනකුත් පලාත් පාලන ආයතන තුලෙ මමම 

පත් නකගත ක න ලෙ යාන්යනය ස්යාපනය කිරීමටෙ හ කියාව පව.. 

මීට අමත ව මමොටෙමටල් මප්ේගලික ආයතනය ෂයසින් හඳුන්වා මෙන ලෙ ඉමලක්මරොනික ජංගම ණුෙල් මගවීමේ 

යාන්යනයක් )m-Cash පේධයය) තුලින් සිෂයල් ප්රජාවට පහසු ස්යානයකින් පහසු මදලාවට )දිවා /  ා්රි( වත්පනේ, 

අක්ක , වයාපා  බදු ආදී මගවීේ සිදුකිත්ම ට පහසුකේ ස ලමසන පත්දි ටෙල්පත් මගවීමේ යාන්යනයක් සකස් ක  

මමම ප්රාමේය ය ස ා කාර්යාල තුල ස්යාපනය කිත්මට බලාමපොම ොත්තු මද. 

මප ටු කාර්යාල තුලදී මහෝ දිවිසන පු ා ෂයසිරී ඇය බලයලත් මමොටෙමටල් මවළඳ නිමයෝජිතිසන් හ හා සිෂයල් 

ප්රජාව ෂයසින් අොල ටෙල්පත් මගවීමට හ කියාව ඇත. බලයලත් මමොටෙමටල් මවළඳ නිමයෝජිතිසන් දිවා /  ා්රි එම 

මගවීේ  ා  ගනු ල මේ. මමි දී ෂයමශ්ේ මයන් සඳහන් කල යුත්මත් තමා සතු මමොටෙමටල් ජංගම න්නුමක් යමබන 

පාත්ම ෝන්කයන්ට නිවමසේ සිට තමන්ට පහසු මදලාවක මමම මගවීේ කටයුතු පහසුමවන් කල හ කිය. මමොටෙමටල් 

මවළඳ නිමයෝජිතමයකු හ හා මගවීමක් සිදු කල පසු එම ගණුමෙනුව සේබන්ධ ෂයස්ත  මකටි පණිවුඩයක් හ හා 

ප්රාමේය ය ස ාව මවත මමොටෙමටල් ආයතනය මන්න් ෙ නුේ මෙනු ලබිස. එම ගණුමෙනුව තහවුරු ක  ග නීම සඳහා 

m-Cash න්ණුමට ඇතුළු වීමට පත් ණක ණු  පෙයක් සහ  හසය අංකයක් ප්රාමේය ය ස ාව මවත ලබා මෙනු ඇත. 

ඉන්පසු අොළ දිනය අවසානම  එකතු වූ ණුළු ණුෙල ප්රාමේය ය ස ාව මන්න් සපයා ඇය බ ංකු න්ණුමට ඟල  ව ඩ 

ක න දිනය තුලදී බ   ක නු ලබිස. එම දිනයට අොල ගණුමෙනු පිලිබඳ ෂයස්ත ය මමොටෙමටල් ආයතනය මන්න් 

ප්රාමේය ය ස ාව මවත එවනු ඇත. 

ප්රාමේය ය ස ා නිලධාරීන් වත්න් ව  මා  රුවීමේ පෙනම මත මප ටු කාර්යාලය තුලදී මසේවය ක නු ඇත. මමම 

ක්රියාවලිය තුලදී ප්රාමේය ය ස ා කාර්යාලම  ෂයෂයධ අංශ්යන්ි  මසේවම  නියුතු නිලධ යන් අමනකුත් අංශ්යන්ි  

කාර්යයන් පිළිබඳව ෙ ණුම එක්රැස්ක ගන්නා අත  එමන්න් මප ටු කාර්යාල වඩා කාර්යක් ම හා  ලොිස 

මසේවාවන් ස පයීමට එම නිලධාරීන්ට හ කියාව ල මේ.  එමමන්ම ප්රාමේය ය ස ා මන්න් ලබා මෙනු ලබන 

මසේවාවන් ලබා දීමට අොල ඉල්ලුේ පය පලාත් පාලන සහ පලාත් ස ා අමාතයංශ්මයන් මමන්ම ප්රාමේය ය ස ාවන් 

මන්න් පවත්වාමගන යනු ලබන මවේ අඩෂය මන්න්ෙ ලබා ග නීමේ හ කියාව ඇත.  



 

පළපත් ලංපපකජ ලංාත්ද ලංදැඩිදියුණු ලංකිරීදේශේ ලංදයපපිතිව  

ආසි පනු ලංාාදර්ධජ ලංබැාකු ලංක  ලංඅා  : Loan 2790-SRI 

මප ටු කාර්යාල ක්රියාකාත්ත්ව අත්මපොත 
පිටුව 5 

 

මමම සේපාෙනය ක න ලෙ පත් නක පේධයය මේපල තක්මසේරු ක න කලමනාක නය සේබන්ධ මතො තුරු 

ඇතුලත් මමොඩුලයකින්ෙ සමන්ෂයත මද. එි වු මතො තුරුෙ හුවමාරු ක  ග නීම සඳහා කාර්යාලය තුල පවයන 

පත් නක ජාලය උපමයෝගී ක ගත හ ක. අක්ක  බදු ගනන් කිරීම, සා ාංශ්ගත කිරීම සහ තක්මසේරු මතො තුරු 

ඇතුලත් නිමදෙන ණුද්රනය කිරීම පත් නක මන්න් සිදුක නු ල මේ. මමම ක්රියාවලිය සාර්යක ක  ග නීම සඳහා 

මේපල තක්මසේරු මතො තුරු ඇතුලත් ෙත්ත පේධයය පිළිමයල කිරීම සමහ  ප්රාමේය ය ස ා මන්න් සේපුර්න ක  

ඇත. මමි දී මවළඳ බදු, කඩ කුලී ජල බදු, කසල බදු, ආදිය සේපුර්ණ වන ෂයට මමම මසේවාවන් ලබාදීම සඳහාෙ 

සමාන මසේවාවන් ප්රාමේය ය ස ා තුලින් ලබා දිය හ ක. 

3 දේශජජ ලං පර්  ලංාඳහප ලංා ාප ලංඇතිව ලංදේශජොඩියුක ලංහාය 

මමම මසේවාවන් ආ ේ  කිරීමට පහත සඳහන් මමොඩියුල හත  පිළිමයල ක  ඇත. 

a) අකිය පය නිකුත් කිරීම සහ ලදුපත් නිකුත් කිරීමේ මමොඩියුලය. 

b) තක්මසේරු ෙත්ත මමොඩුලය )වත්පනේ / අක්ක  බදු(. 

c) මහජන දුක්ග නෂයලි ෂයසදිමේ යාන්යන මමොඩියුලය. 

d) ඉල්ලුේ පය කළමණාක න ක්රියාවලිය / වර්තමාන තත්වය මසොයා බ ලීමේ මමොඩියුලය 

මකමසේ වුවෙ. මවළඳ බදු, ජල බදු, කසල බදු, වත්පනේ හා පුස්තකාල සාමාජික ගාසත්ු ආදිය සඳහා  ෙත්ත 

පේධයයක් ස්යාපනය කිරීමත් සමග අක්ක  බදු / වත්පනේ මගවීේ වලට අොල මසේවාවන් ස පිසමටත් 

තක්මසේරුක න ෙත්ත පිළිබඳ මතො තුරු තවදු ටත් මමකි මගවීේ කිරීම සඳහා පහසුකේ ස පිසම ට ලබාදීමට 

හ කියාව පව.. 

4 ජද ලංක්රජදේශදයදේශ  ලං/ ලං ප්තත්රකදේශ  ලංපයජපර්ය ්ත ලංහප ලංදපසි 

4.1 ඉල්ලුේ පත්ර නිකුත් කිත්ජ ාහ කදුපත් නිකුත් කිත්දේශේ දේශජොඩියුක . 

ප මාර්යය - ආකිය පය සහ ලදුපත් එම ස්යානම දීම නිකුත් කිත්මට ස ල ස්වීම ෂයමතමත් කිත්ම. 

ජද ලං ප්තත්රක  ලං 

පලාත් පාලන කාර්යාලම  ෂයෂයධ අංශ් වලට මයොණුවීමේ ග ටලුමවන් මතො ව මප ටු කාර්යාලය තුලදිම 

මහජනයාට ලබාග නීමට හ කිවීම.  

කාර්යාලය තුළ ෂයෂයධ ස්යානවලට යාමමන් මතො ව පිෂයසුේ මෙො ටුමවන්ම සියලු පහසුකේ ලබා ගත හ ක. ඒ 

මකමසේෙ යත් ඉල්ලුේ පය  ා ග නීම  ඉල්ලුේ පය සඳහා මගවීේ  ඉල්ලුේ පය පි වීම සඳහා උපමෙස් ලබා ග .ම 

යනාදිය පිෂයසුේ කාර්යාලම  එකම කවුළුමවන් සිදුක  ගත හ ක. එම පේධයම  කළමනාක ණ කටයුතු සඳහා 

මවනම මිදුකාංගයක් නිපෙවා ඇත. 

මමම ඉල්ලුේ පය ලබා ග නීම සඳහා පළාත් පාලන සහ පළාත් ස ා අමාතයංශ්ම  මවේ අඩෂයම  මමන්ම 

ප්රාමේය ය ස ා මවේ අඩෂයවලෙ පහසුකේ සපයා ඇත. 

දපසි 

 මහජනතාව සඳහා එකම ස්යානයකින් මසේවාවන් ලබා දීමට හ කි වීම. 

 කාලය ඉයත්ක  ග නීම. 

 ඉල්ලුේ පය සේබන්ධ අංග සේූරර්ණ ෙ නුවත් කිරීේ / උපමෙස් මාලාවන් /පිත්ක්සුේ ල ිසස්තු/ඉල්ලුේ 

පය පි වීම සඳහා සහාය/ පියව  සංඛ්යාව / කාලය / න වත පරීක් ා කිරීේ අවශ්යෙ න ේෙ / පු වන ලෙ 

ඉල්ලුේ පය  ා මෙන දිනයන් හා  ා දීමේ ක්රියාවලීන් 

 ජනතාවට පහසු පේධයයක් වීම. 

 නිකුත්කළ ඉල්ලුේ පයවල ෂයස්ත  වාර්යා කිරීම. 

 ජනතාවට ඉල්ලුේ පය පහසු මවලාවක )දිවා/ ාත්රී( පහසු ස්යානයකින් අන්තර්ජාලය හ හා ලබා 

ග නීම. 



 

පළපත් ලංපපකජ ලංාත්ද ලංදැඩිදියුණු ලංකිරීදේශේ ලංදයපපිතිව  

ආසි පනු ලංාාදර්ධජ ලංබැාකු ලංක  ලංඅා  : Loan 2790-SRI 

මප ටු කාර්යාල ක්රියාකාත්ත්ව අත්මපොත 
පිටුව 6 

 

4.2 දේශීපළ ාක්දේශාේරු යත්ා (දත්පජේ/අක් ය බදු )  ළජජප යක දේශජොඩියුක  

මේපළ තක්මසේරු ෙත්ත )වත්පනේ/අක්ක  බදු ( කළමනාක ණ මමොඩියුලය අ ණුණ ප්රාමේය ය ස ාවල 

තක්මසේරුක ණ ක්රියාවලි කළමණාක න මතො තුරු ප්රාමේය ය ස ා මන්න් ජනතාව මවත ලබා දීම. 

ජද ලං ප්තත්රක  

 නව යාන්යණය මන්න් වත්පනේ ගාස්තු ෂයමර්ශ්නය කිරීම. 

 නව යාන්යණය මන්න් ජනතාවට සහ ප්රාමේය ය ස ා කාර්ය මඩලඩලයට ඉතා ඉක්මණින් මතො තුරු ලබා 

මෙිස. 

 මතො තුරු හුවමාරුක  ග නීම සඳහා මමම පේධයය තුළ පත්ගනක ජාලගත ක න ලෙ මවේ අතුරු 

ණුහුණතක් පව.. 

 මමම පේධයය මන්න් වත්පනේ ස්වයංක්රීයව ගණනය කිරීේ සහ K - ම ෝර්මය )තක්මසේරු ෙ න්වීේ( 

ණුද්රණය කිරීම සිදු ක ිස 

 මගවීේ ි   ණුෙල්   ප්රමාෙ ගාසත්ු පිළිබඳව මහජනතාවට ෂයේයුත් ත පලල මහෝ මකටි පණිවුඩ හ හා ෙ නුේ 

දීමට හ කි වීම. 

 

ජද ලං ප්තත්රකදේශ  ලංදපසි ලං 

 

 ජනතාවට එකම ස්යානයකින් මසේවාව ලබා ගත හ කි වීම. 

 ජනතාව මසේවාව ලබා ග නීම සඳහා ප මිමණන වා  ගණන අවම කිරීම සහ කාලය ඉයත් වීම/පහසු 

මගවීේ මසේවාව) m-Cash) 

 වත්පනේ මගවීේ සේබන්ධ වර්තමාන තත්වය පිළිබඳ මතො තුරු පහසුමවන් හා අප්රමාෙව ලබා දීම. 

 අංග සේූරර්ණ මතො තුරු පේධයම  ල ටෙය යුත් ි   වත්පනේ සේබන්ධ මතො තුරු පහසුමවන් ලබා 

දීම.ි   ණුෙල් මගවීේ පිළිබඳව සමාමලෝචනය කිරීම සඳහා අංග සේූරර්ණ මතො තුරු පේධයයක් මලස 

ක්රියා කිරීම 

4.3 ජහජාජ දුක් ැජවිලි විාඳීදේශේ  ප්තත්රක  ාේබ්තධ දේශජොඩියුක . 

ප මාර්ය:-  මහජනතාවමේ දුක්ග නදලි ෂයසඳීම සඳහා ෂයශ්්වාසොිස යාන්යණයක් ස පයීම. 

නව යාන්යණය:- 

 මමම යාන්යණය මන්න් ලියෂයල්ලක් මහෝ දු කයනය මන්න් ෙ නුේ මෙන ලෙ දුක්ග නෂයල්ලක් 

මාර්ගමයන් දුක්ග නෂයල්ලට අංකයක් )මයොණු අංකයක්( නිකුත් මකමර්. 

 මප ටු කාර්යාලය තුලදී දුකග නෂයලි සටහන්ක  දුකග නෂයල්ල සේබන්ධ ඉදිත් ක්රියාමාර්ග ග නීම සඳහා 

පේධයය තුළ අොළ මතො තුරු ගබඩා ක  පේධයය යාවත්කාල කිරීම. 

 දු කයන අංක ලබා දී ඇය පුේගලිසන් සඳහා අොළ මයොණු අංකය දු කයන මාර්ගය ඔස්මසේ නිකුත් ක නු 

ලබන අත  අොල පුේගලයන්ට මමම මයොණු අංකය  ාෂයතාක  අවශ්ය අවස්යාව වලදී ප මිණිල්මල් 

වර්තමාන තත්වය පිළිබඳමසොයා බ ලිය හ ක. 

 කළමණාකාරීත්වයට දුක්ග නෂයලි ෂයසඳීමේ ක්රියාත්මක ප්රගයය පිළිබඳ ප්රගයය පිලිබඳ මතො තුරු 

කාලීනව ලබා ගත හ ක. 

 

දපසි 

 

 දුක්ග නෂයලි ක්රමාණුකූලව වාර්තා කිරීම සහ පසු ෂයප ේ කිරීම. 

 ජනතාවට තමන්මේ ප මිණිලි වලට අොල ෂයසඳුේ වල ක්රියාත්මක ප්රගයය පිළිබඳ මතො තුරු ෂයෙයුත් 

ත පලල  මකටි පණිෂයඩ මහෝ දු කයන මාර්ගමයන් කාලානුරූපීව ෙ නගත හ ක. 

 දුක්ග නෂයලි ෂයසඳීමේ ක්රියාත්මක ප්රගයය පිලිබඳ මතො තුරු කළමණාකාත්ත්වයට කාලානුරූපීව ලබා 

ග නීමේ හ කියාව. 

 

 



 

පළපත් ලංපපකජ ලංාත්ද ලංදැඩිදියුණු ලංකිරීදේශේ ලංදයපපිතිව  

ආසි පනු ලංාාදර්ධජ ලංබැාකු ලංක  ලංඅා  : Loan 2790-SRI 

මප ටු කාර්යාල ක්රියාකාත්ත්ව අත්මපොත 
පිටුව 7 

 

 

 

 

 

 

රපදේශීය   ලංාභප ලංතුක ලංයැජට ලංපදතිවජ ලංපත්ඝක  ්ත ලංාහිා ලංදේශභෞතිව  ලංාැකැා්දේශේ ලංයළ ලංාටහජ. 

 

4.4 ඉල්ලුේපත්  ළජජප යක  පරීක්ෂප  ය බැන්දේශේ පීධතිව . 

මයෝජිත පේධයය:- 

 මයෝජිත පේධයම දී අොළ ඉල්ලුේ පයය මහෝ මපෝ මය මප ටු කාර්යාලය තුලදී පිත්ක්සුේ ල ිසස්තුව 

සි ත නිළධාත්යාට දී ලියාපදිංචි කිරීම. 

 මප ටු කාර්යාල නිළධාත්යා )පාත්ම ෝන්ක මසේවා නිළධාත්යා( මහෝ අොළ නිළධාත්යා ෂයසින් එම ඉල්ලුේ 

පය අොළ අංශ්වලට මයොණුක  පත්ගණක පේධයය යාවත්කාල කිරීම. 

 ඉල්ලුේ පයය ඉදිත්පත් කළ ඉල්ලුේකරුට මහෝ පුේගලයාට එම ඉල්ලුේ පයම  ෙ නට පවයන තත්වය 

පිළිබඳ මතො තුරු )යාවත්කාලීන මතො තුරු( ෂයෙයුත් ත පලල මහෝ මකටි පණිවුඩ මන්න් සංනිමදෙනය 

කිරීම. 

 ඉදිත්පත් ක න ලෙ ඉල්ලුේ පයය සම  ලබාදිය යුතු අමනකුත් ප්රිකා ලබාදී මනොම යනේ එම 

අඩුලුහුඬුකේ පිලිබඳ ඉහත ආකා මයන්ම ඉහත නිලධාරීන් මන්න් අොල පුේගලයන්ට සංනිමදෙනය 

කිරීම. 

 නව යාන්යණය මන්න් ඔහුමේ / ඇයමේ ඉල්ලුේ පයය පිලිබඳ මතො තුරු යාවත්කාලීන ක නු ලබිස. 

 

දපසි ලං 

 ප්රාමේය ය ස ාමද නිළධාත්න්මේ සහ ජනතාවමේ කාලය ඉයත් ක ිස. 

 ජනතාව තමන් ඉදිත්පත් ක න ලෙ අයදුේ පයම  වර්තමාන ප්රගයය පිළිබඳ මතො තුරු ෙ නගත හ කි වීම. 

 බලධාරීන්ට ඉල්ලුේ පයවල ප්රගයය මවේ ක්රියාවලිම  අවි  තාවයන් මසොයා බලා ඒවා බලග න්වීමට 

අවශ්ය ක්රියාමාර්ගයන් ග නීමට හ ක. 
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පළපත් ලංපපකජ ලංාත්ද ලංදැඩිදියුණු ලංකිරීදේශේ ලංදයපපිතිව  

ආසි පනු ලංාාදර්ධජ ලංබැාකු ලංක  ලංඅා  : Loan 2790-SRI 

මප ටු කාර්යාල ක්රියාකාත්ත්ව අත්මපොත 
පිටුව 8 

 

 

දේශාෝයප ත් ලංරපදේශීය   ලංාභප ලංාඳහප ලංදේශ ෝජිා ලංපත්ඝක  ලංජාපක  

 

4.5 දේශ ෝජිා පීධතිවදේශ  කක්ෂක:- 

  ාෂයතා ක න්නට පහසුවූ අතුරු ණුහුණත 

 අමත  රැහ න් ඇදීමකින් මතො ව අලුයන් පත් නක මමම ජාලයට සේබන්ධ කළ හ ක.)රැහ න්  ි ත 

පත් නක ජාලය( 

 මමම යාන්යණය මන්න් ආව ණය ක නු ලබන ක්රියාකා කේ වල ක්රියාත්මක ප්රගයය පිළිබඳ 

කළමණාකාත්ත්වයට නිරීක් ණය කිරීමට මවනම යාන්යණයක් ප ව.ම. 

 එක් ස්යානයකින් ඇතුල් කළ ෙත්ත මවනත් ස්යානයකට පහසුමවන් සංච ණය කල හ කි වීම. 

4.6 දේශපොදු  පර් පක දැඩාටහජ / පළපත් පපකජ ආ ාජ රි පදලි ්ත රතිවදයුහ ා යජ 

රි පදලි  ාඳහප අදශය ද්තජපවූ යිඩපා  ්ත.  

 

 මයෝජිත පේධයය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මූලික ෙිඩාංග ප මක්ජය ප්රාමේය ය ස ා 80ස කට ලබා දීමට 

මයෝජනා වී ඇත.  

 එමසේම මමම දියත්ක න ලෙ යාන්යණය කාර්යක් මව සිදු කිරීමට එක් දිස්්රික්කයකට එක් ප්රාමේය ය 

ස ාව බ න්න් මතෝ ාගත් ප්රාමේය ය ස ා 8සක ක්රියාත්මක කිරීමට බලාමපොම ොත්තු වන අත  4 වන 

මමොඩියුලය  එනේ ඉල්ලුේ පතු වල ක්රියාත්මක ප්රගයය පත්ක් ා කිරීමේ මමොඩියුලය කාර්යක් මව 

සිදුකිරීමට අවශ්ය අමත  ෙිඩාංගයන්ෙ ලබාදීමට නියමිතය. 

5 රපදේශීය   ලංාභප ලංජගි්ත ලංාප ජ ලංකය ලංදේශාේදපද්ත. 

 ප්රාමේය ය ස ා මන්න් ලබාමෙනු ලබන මසේවාවන් පහත පත්දි කාඩලඩ කළ හ ක. 
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පළපත් ලංපපකජ ලංාත්ද ලංදැඩිදියුණු ලංකිරීදේශේ ලංදයපපිතිව  

ආසි පනු ලංාාදර්ධජ ලංබැාකු ලංක  ලංඅා  : Loan 2790-SRI 

මප ටු කාර්යාල ක්රියාකාත්ත්ව අත්මපොත 
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5.1 ඉල්ලුේ පත්ර කැබීදේශජ්ත පසුද කබපදේශයජ දේශාේදපද්ත 

 Building permit - මගොඩන න්ලි ඉදිකිරීමේ අනුම යය. 

 Registration of surveying plan including subdivision/ Amalgamation for building 

purposes - අනුමබදුේ ඇතුලත් පිඹුරුපත් ලියාපදිංචි කිරීම / මගොඩන න්ලි ඉදිකිරීේ 

සඳහා ඉඩේ යාකිරීේ ලියාපදිංචි කිරීම. 

 Street lines/ Building Lines - වීථී මර්ඛ්ාව / මගොඩන න්ලි මර්ඛ්ා 

 Non-vesting Certificate  - මනොපව ා ග නීමේ සහයකය 

 Permit for subdivision & development of Agricultural land - ඉඩම අනුමබදුම සහ 

කිෂිකාර්මික ඉඩේ සංවර්ධන සඳහා අනුම යය. 

 Certificate of conformity - අනුකූලතා සහයකය 

 Trade license - මවළඳ බලපයය 

 Environmental Protection licence  -  පාත්සත්ක ආ ක් ණ බලපයය  

 Ownership Registration certificate - අිසයය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහයකය 

 Library membership - පුස්තකාල සාමාජිකත්වය ලබා ග නීම 

 Hiring of vehicles/ machineries - වාහන / යන්ය කුලී පෙනම මත ලබා ග නීම. 

 Vehicle Parking - වාහන නවතා ත බීමේ ගාස්තුව. 

 Issuance of New Assessment Number - නව වත්පනේ අංක නිකුත් කිරීම  

 Tube wells Repairs - නල ළිං අළුත්ව ඩියාව. 

 Timber Transportation Permit - ෙ ව ප්රවාහන අනුම යය. 

 Removal of Dangerous Trees - අනතුරුොයක ගස් කපා ඉවත් කිරීමට අනුම යය. 

 Registration of societies - සංෂයධාන ලියාපදිංචි කිරීම. 

 Capacity certificate for societies - හ කියා සහයකය. 

 Project Request by societies - සංෂයධාන ෂයසින් වයාපිය ඉල්ලුේ කිරීම. 

 Advertising Boards/ Hoardings - ෙ න්වීේ පුවරු ප්රෙර්ශ්න අනුම යය. 

 Tax on Sales of Land - ඉඩේ ෂයකිණීමේ බේෙ. 

 Vehicle Tax - වාහන බදු 

 Animal Tax - සතුන් පිළිබඳ බේෙ. 

 Sewerage Charges - මළපවාහන ගාස්තු 

 Nursery Charges 

 Crematorium Charges - සුසානභූමි ගාස්තු 

 Community Hall usage - ප්රජා ශ්ාලා  ාෂයතය 

 Recreation Centre usage 

 Road excavation permit - මංමාවත් සඳහා භූමි ක නීේ අවස ය 

 Tree cutting/trimming - ගස් ක පීම / අතු ක පීම 

 Water connection - ජල නල සේබන්ෙ කිරීම 

 Removal of innerts/debris etc. - සුන්බුන් ඉවත් කිරීම 

 Registration of suppliers - ස පයුේකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 

 Registration of contractors - මකොන්යාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 

 

 

 



 

පළපත් ලංපපකජ ලංාත්ද ලංදැඩිදියුණු ලංකිරීදේශේ ලංදයපපිතිව  

ආසි පනු ලංාාදර්ධජ ලංබැාකු ලංක  ලංඅා  : Loan 2790-SRI 
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5.2 ඉල්ලුේපත්ර ක් කබප ැනීදේශජ්ත දේශාොයද දේශාොයතුරු හප දේශ වීේ දේශාේදපද්ත ාැපයීජ. 

 Rates - වත්පනේ 

 Rents - කඩ කුලී 

 Waste Reduction fee - කසළ ජනනය අඩුකිරීමේ ගාස්තුව / කසල බේෙ 

 Trade Texas - මවළඳ බදු 

 Water chargers - ජල බදු 

5.3 දුක් ැජවිලි විාඳීදේශේ  ප්තත්රක . 

මහජනතාවට ඔවුන්මේ දුක්ග නෂයලි දු කයනය මන්න් මහෝ මප ටු කාර්යාලයට පිෂයීමම මන්න් මහෝ ඉදිත්පත් කල 

හ ක. දුක්ග නෂයලි ෂයසඳීම සඳහා  ාෂයතා කල හ කි ඇණුණුේ )1( මපෝ මය නිරීක් ණය ක න්න. 

6 යර්ය   ලං ඉල්ලුේ ලං පත්ර ක් ලං ාහ ලං ඉල්ලුේපත්ර ලං ිරයවීජ ලං ාඳහප ලං

ජපර්දේශ ෝපදේශීශජ ්ත. 

ඉල්ලුේ පය පි වීම සඳහා අවශ්ය වන්නාවූ උපමෙස් මාලාවන් සහ පහත සඳහන් ඉල්ලුේ පයයන් ගාස්තු අය 

කිරීමකින් මතො ව ප්රාමේය ය ස ාවන මන්න් හා පළාත් පාලන අමාතයාංශ්ය මන්න් පවත්වාමගන යනු ලබන මවේ 

අඩෂය මන්න් ලබා ගත හ කිය. මමම ඉල්ලුේ පයයන් ප්රාමේය ය ස ා මප ටු කාර්යාලයන් තුලින් ගාස්තු මගවා 

)මගවන ලෙ ගාස්තු න වත ලබා මනොමෙිස( ලබා ගත හ කිය. 

ඉලලුේ පය සඳහා ඇණුණුම   සිට 44 ෙක්වා බලන්න 

ඇණුණුම 2 මගොඩන න්ල්ලක් ඉදි කිරීමට අනුම යය සඳහා වූ අයදුේ කිරීම 

ඇණුණුම 4 මගොඩන න්ලි ඉදි කිරීේ සේබන්ධමයන් වූ ඉල්ලුේ පයය (නාගත්ක සංවර්ධන අමතකාත්ය( - F08 

ඇණුණුම 4 මගොඩන න්ලි ඉදි කිරීේ සේබන්ධමයන් වූ ඉල්ලුේ පයය (ප්රාමේය ය ස ා අනුම යය( - F02 

ඇණුණුම 5 අනුකූලතා සහයකයක් ලබා ග නීම සඳහා වූ අයදුේ කිරීම 

ඇණුණුම 6 අනුකූලතා සහයකයක් ලබා ග නීම සඳහා අයදුේ පයය(නාගත්ක සංවර්ධන අමතකාත්ය( - F05 

ඇණුණුම 7 අනුකූලතා සහයකයන් ලබා ග නීම සඳහා අයදුේ පයය(ප්රාමේය ය ස ා අනුම යය( - F06 

ඇණුණුම ස ඉඩමක් අනු මබදුම අනුම යය සඳහා අයදුේ කිරීම   

ඇණුණුම 9 ඉඩමක් අනු මකොටස් වලට මබදීම සඳහා සංවර්ධන අවස  පයයක් ලබාග නීම සඳහා වූ 
ඉල්ලුේ පයය. - F03 

ඇණුණුම 80 පිඹුරුපත් අනුමත කිරීම සඳහා වූ අයදුේ පයය - F04 

ඇණුණුම 88 ඉඩමක් ක බලි ක  ෂයකිණීම සඳහා අනු මබදුේ ස ලසුම අනුමත කිත්මේ අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 8  වීථී මර්ඛ්ා සහයකය සෙහා ආෙර්ශ් අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 84 නව වත්පනේ අංකයක් ඉල්ලා සිටීම සඳහා වු ආෙර්ශ් අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 84 වත්පනේ  මල්ඛ්නම   නම ඇතුලත් කිත්ම සෙහා ඉල්ලුේ පයය. 

ඇණුණුම 85 මනොපව ා ග නීමේ සහයකය සෙහා ආෙර්ශ් අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 86 වයාපා  බදු මගවීම සඳහා වු ආෙර්ශ් අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 87  පත්ස  /මවළඳ )බලපයයක් අවශ්ය වන මවළඳාමට පමණි( බලපයය ලබා ග නිම සෙහා   

  වු ආෙර්ශ් අයදුේ පයය  

ඇණුණුම 8ස පාත්සත්ක ආ ක් ක / මවළඳ බලපයය අලුත් කිරීම සඳහා ආෙර්ශ් අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 89 පුස්තකාල සාමාජිකත්වය ලබා ග නීම සඳහා වූ ආෙර්ශ් අයදුේ පයය. 

ඇණුණුම 20 පුස්තකාල සාමාජිකත්වය අළුත් කිරීමේ ආෙර්ශ්  ඉල්ලුේ පයය. 

ඇණුණුම 28 ආොහනාගා ය / සුසාන භූමිය සඳහා අයදුේ පයය. 



 

පළපත් ලංපපකජ ලංාත්ද ලංදැඩිදියුණු ලංකිරීදේශේ ලංදයපපිතිව  

ආසි පනු ලංාාදර්ධජ ලංබැාකු ලංක  ලංඅා  : Loan 2790-SRI 

මප ටු කාර්යාල ක්රියාකාත්ත්ව අත්මපොත 
පිටුව 11 

 

ඇණුණුම 22 එළ /ගව මස් ප්රවාහනය කිරීම සඳහා වු ආෙර්ශ් අයදුේ පයය. 

ඇණුණුම 23  වාහන  නවතා තබන ස්යාන  ාෂයතා කිත්ම සඳහා ගාස්තු අය කිත්ම සඳහා වු අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 24 ෙ න්වීේ පුවරු / බ නර් ප්රෙර්ශ්න ගාස්තු අයකිත්මේ ආෙර්ශ් අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 25  ෙ ව ප්රවාහන අනුම යය ලබා ග නීම සඳහා ආෙර්ශ් අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 26 අනතුරුොයක ගස්  කපා ඉවත් කිත්ම  පිළිබඳ අයදුේ පයය. 

ඇණුණුම 27  ශ්ාලා කුලියට ලබා ග නීම සඳහා වු ආෙර්ශ් අයදුේ පයය. 

ඇණුණුම 28 වාහන/යන්ය කුලී පෙනම මත ලබා ග නීමේ අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 29 හට් / පුටු කුලියට ලබා ග නීම සඳහා වු ආෙර්ශ් අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 40 ලං පිට්ටනිය කුලියට ලබා ග නීම සඳහා වු ආෙර්ශ් අයදුේ පයය. 

ඇණුණුම 48 පා ප දි බලපයය ලබා ග නීම සඳහා වු ආෙර්ශ් අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 32 ජල නළ එලීම මහෝ මවන මසේවාවන් ලබා ග නීම සඳහා මාර්ග පළුදු කිරීමට අවස  ලබා 
ග නීමේ ආෙර්ශ් අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 44 නල ළිං අලුත්ව ඩියාව සඳහා ආෙර්ශ් අයදුේ පයය 

ඇණුණුම 44  ස පයුේකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ආෙර්ශ් අයදුේ පයය 

 

7 දත්පජේ ලං/ ලංඅක් ය ලංබදු ලංාඳහප ලංභපවිාප ලං යජ ලංඅ ිතිවපත්ර 

7.1 ාක්දේශාේරු ලංයැ්තවීජ ලංාඳහප ලංභපවිාප ලං යජ ලංාේජා ලංඅ දුේ ලංපත්ර  ලංඇඇුණණුජ ලං35 ලංබක්තජ) 

7.2 දත්පජේ ලං/ ලංඅක් ය ලංබදු ලංදේශ වීජ ලංාඳහප ලංභපවිාප ලං යජ ලංආයර්ශ ලංකදු ලංපා ලංඇඇුණණුජ ලං36 ලං

බක්තජ) 

8 දේශදජත් ලංදේශ වීේ ලංාඳහප ලංභපවිාප ලං යජ ලංආයර්ශ ලංකදු ලංපා 

ඇණුණුම 47 බලන්න. 

9 ඉල්ලුේපත්ර ලංාජ  ලංඉදිත්පත් ලං ක ලංයුතු ලංඇුණණුේ ලංිරත්ක්ීමදේශේ ලංකැිසා්තුද. 

එක් එක් ඉල්ලුේ පයය සම  ඉදිත්පත් කල යුතු ප්රිකා පහත පත්දි ල ිසස්තුගත ක  ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

පළපත් ලංපපකජ ලංාත්ද ලංදැඩිදියුණු ලංකිරීදේශේ ලංදයපපිතිව  

ආසි පනු ලංාාදර්ධජ ලංබැාකු ලංක  ලංඅා  : Loan 2790-SRI 

මප ටු කාර්යාල ක්රියාකාත්ත්ව අත්මපොත 
පිටුව 12 

 

10  ණුදේශයනු ලංපදත්දපදේශ ජ ලං පජ ලංාඳහප ලංගිණුේ ලංඅා ජ ලං ප්තත්රක . 

න්ණුේ අංකය )ඉලක්කේ 84(  

එක් එක් ගනුමෙණු කාර්යය හ එක් එක් භූමි පාර්සල එකතුවකට මෙනු ලබන න්ණුේ අංකය ඒවාට ෂයමශ්ේෂීවන අත  

එම න්ණුමි අංකය ඉලක්කේ 84 කින් සමන්ෂයතය. 
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11 රපදේශීය   ලංාභපන ලංජ ය ලංාභප ලංාහ ලංජහ ලංජ ය ලංාභප ලංාඳහප ලංකබප ලං ජ ලංඇතිව ලංදේශක්ා ලං

අා  

එක් එක් පළාත්  දිස්්රික්ක හා ප්රාමේය ය ස ා සඳහා ලබාදී ඇය මක්ත අංක පහත පත්දි මල්ඛ්ණගත ක  

ඇත. 

12 රපදේශීය   ලංාභප ලංජන්්ත ලංභපවිා ලංආයප ේ ලංදේශක්ා ලංඅා  

එක් එක් ආොයේ / ල බීේ සඳහා ලබාදී ඇය මක්ත අංක පහත පත්දි ෙ ක්මද. 

1. වත්පනේ     8/88 

2. අක්ක  බදු    8/8  

3. පාප දි බලපය ගාස්තු / ත්රීෂයල්  8/45 

4. අත්යකා ේ පියවීේ )ආොයේ(  8/44 

5. සහයක පිටපත් නිකුත් කිරීම  8/44 

6. වත්පනේ ෙඩ    8/58 

ඉලක්කේ 06 

එක් එක් භූමිය සඳහා ලබාදී ඇය අංකය 

 

ඉලක්කේ මෙකක් සි ත පළාත් පාලන අංකය 

ඉලක්කේ 08 සි ත දිස්්රික් අංකය )08 සිට 05( 

ඉලක්කේ 01 සි ත පළාත් අංකය )01 සිට 05) 

එක් එක් ආොයම සඳහා 

ලබා දී ඇය ඉලක්කේ 04 

සි ත මයොණු අංකය / 

ආොයේ මක්තය 

 

 ඉලක්කේ 08 

පළාත් පාලන ආයතන වර්ගය 

මහ නග  ස ාව  - 1 

නග  ස ාව - 2 

ප්රාමේය ය ස ාව  - 3 



 

පළපත් ලංපපකජ ලංාත්ද ලංදැඩිදියුණු ලංකිරීදේශේ ලංදයපපිතිව  

ආසි පනු ලංාාදර්ධජ ලංබැාකු ලංක  ලංඅා  : Loan 2790-SRI 

මප ටු කාර්යාල ක්රියාකාත්ත්ව අත්මපොත 
පිටුව 13 

 

7. අක්ක  බදු ෙඩ    8/5  

8. අලා  අයකිරීේ    8/5  

9. උසාෂය ෙඩ    8/5  

10. මසේවක ණය මපොලී   8/68 

11. වත්පනේ ඉල්ලුේපත්   8/6  

12. පුවත්පත් ෂයකිණීම   8/6  

13. ණුේෙ  ගාස්තු    8/64 

14. ව ටුප් ප්රයූරර්ණ    8/78 

15. මන්ත්රී දීමනා    8/78 

16. ආොයේ ආධා     8/78 

17. පළාත් පාලන නිලධාරී ව ටුප්  8/78 

18. ව ඩසටහන් සහකා    8/78 

19. කසල බදු     /84 

20. වයාපා  බදු     /86 

21. මවළඳ බලපය     /48 

22. පත්ස  බලපය ගාස්තු    /47 

23. කසල බදුන්     /44 

24. පත්ස  බලපය ඉල්ලුේපත්   /6  

25. ප ළ තවාන - ෂයකුණුේ    /6  

26. මපොමහො  අමලෂයය    /6  

27.  ලොව බදු දීම    4/ 4 

28. ර ක්ටර්/බවුසර්/බ මකෝ කුලී  4/ 5 

29. ෙ ව ප්රවාහන බලපය   4/47 

30. වීථී මර්ඛ්ා ගාස්තුව   4/48 

31. ජලනල එලීම සඳහා මාර්ග පලුදු  4/44 

32. මගොඩ.ඉල්.පරීක් ණ   4/44 

33. 8% බදු     4/44 

34. මගොඩ.අනුකූලතා සහයකය  4/44 

35. බ නර් ප්රෙර්ශ්න ගාස්තු   4/44 

36. අනතුරුොයක ගස ්   4/44 

37. පිඹුරුපත් අනුමත කිරීම   4/44 

38. කුඹුරු ඉඩේ මගොඩ කිරීම ප.ගා  4/44 

39. ෙ ව මවන්මේසි ගාස්තු   4/6  

40. මගොඩ.ඉල්ලුේපත්   4/6  

41. මගොඩ.ඉල්.කාලය දීර්  කිරීම  4/6  

42. මටන්ඩර් මපෝ ම ගාස්තු   4/6  

43. කර්මාන්ත    4/ස8 

44. ශ්ාලා කුලියට දීම   5/ 8 

45. කඩ කාම  කුලී/ෙඩ   5/   

46. මවළඳ අිසයය බදු දීම   5/ 4 

47. පිට්ටනි කුලී    5/ 5 

48. 40% මපොදු බදු    5/ 5 

49. කුලියට දීම )වී.අිස.පී හට්/පුටු(  5/ 5 

50. ෂයදුලි ගාස්තු    5/44 

51. ආදිහනාගා  ගාස්තුව   5/44 



 

පළපත් ලංපපකජ ලංාත්ද ලංදැඩිදියුණු ලංකිරීදේශේ ලංදයපපිතිව  

ආසි පනු ලංාාදර්ධජ ලංබැාකු ලංක  ලංඅා  : Loan 2790-SRI 

මප ටු කාර්යාල ක්රියාකාත්ත්ව අත්මපොත 
පිටුව 14 

 

52. මවළඳ අිසයය බදු දීම ෙඩ  5/ 5 

53. ෂයමනෝෙ බදු    6/85 

54. ෂයමනෝෙ බදු බලපය   6/47 

55. පුස්තකාල සාමාජික ගාස්තු  6/44 

56. පුස්තකාල ෙඩ    6/5  

57. පුස්තකාල ෂයකුණුේ   6/6  

13 රපදේශීය   ලංාභප ලංජගි්ත ලංඉල්ලුේ ලංපත්ර ලංාඳහප ලංකබප ලං ජ ලංඇතිව ලංආයර්ශ ලංදේශ ොුණ ලංඅා  

මයොණු අංක පේධයය මන්න් එක් එක් ඉල්ලුේපය සඳහා ලබාදී ඇය අංක පහත දිසම්ද. 

අනු ලං

අා  

ආ ිතිව ලංපත්ර ලංදර්  ජදේශේ ලංඅා   

01.  පත්ස  මවළඳ බල පය ත්දී/ප්රාස/පත්.මවළ /08/ 084/08 

02.  කුලියට දීම - වාහන/යන්ය ූතය ත්දී/ප්රාස/වා.යන්.සු /0 / 084/08 

03.  වාහන න ව ත්වීම ත්දී/ප්රාස/වා.න  /04/ 084/08 

04.  ෙ ව ප්රවාහන ත්දී/ප්රාස/පත්.මවළ /04/ 084/08 

05.  නම සංමශ්ෝධන වත්පනේ ත්දී/ප්රාස/ව.සං /05/ 084/08 
06.  ෙ න්වීේ පුවරු ත්දී/ප්රාස/ෙ .පු /06/ 084/08 

07.  වත්කේ බදු දීම ත්දී/ප්රාස/ව.ඛ් /07/ 084/08 

08.  පිට්ටනි කුලියට දීම ත්දී/ප්රාස/පි.කු /0ස/ 084/08 
09.  ආොහනාගා  ගාස්තු ත්දී/ප්රාස/ආ.ගා /09/ 084/08 

10.  ෂයමනෝෙ බදු ත්දී/ප්රාස/ෂය.බ /80/ 084/08 

11.  ශ්ාලා කුලියට දීම ත්දී/ප්රාස/ශ්ා.කු /88/ 084/08 

12.  වී.අිස.පීහට් සහ පුටු ත්දී/ප්රාස/ෂය.පු/8  / 084/08 
13.  ඉඩේ මවන්මේසිය ත්දී/ප්රාස/ඉ.මව /84/ 084/08 

14.  නළ ලිං අල්රත්ව ඩියාව ත්දී/ප්රාස/නළ ළිං /84/ 084/08 

15.  වීථි මර්ඛ්ාව/මනොපව ා ග නීමේ 
සහයකය 

ත්දී/ප්රාස/වී.මනො /85/ 084/08 

16.  මගොඩන න්ල් අනුමත කිරීම ත්දී/ප්රාස/මගො.ඉ /86/ 084/08 

17.  අනුකූලතා සහයකය ත්දී/ප්රාස/අ.ස /87/ 084/08 
18.  අනතුරු ගස ් ත්දී/ප්රාස/අ.ග /8ස/ 084/08 

19.  ඉඩමක අනුමබදුම ත්දී/ප්රාස/ඉ.අ /89/ 084/08 

20.  ඉඩමක් අනු මකොටස්වලට මබදීම ත්දී/ප්රාස/ඉ.අ.මකො / 0/ 084/08 
21.  ස පයුේකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම ත්දී/ප්රාස/ස .ලි / 8/ 084/08 

22.  ප්රසේපාෙන ත්දී/ප්රාස/ප්රස /  / 084/08 

23.  පාත්සත්ක ආ ේ ක බල පය ත්දී/ප්රාස/පා.ආ / 4/ 084/08 
24.  පාත්සත්ක බල පය අලුත් කිරීම ත්දී/ප්රාස/පා.බ.අ / 4/ 084/08 

25.  පුස්තකාල සාමාජික ඉල්ලුේ පය ත්දී/ප්රාස/පු.සා / 5/ 084/08 

26.  පුස්තකාල සාමාජිකත්වය අළුත් 
කිරීම  

ත්දී/ප්රාස/පු.සා / 6/ 084/08 

14 එක් ලංඑක් ලංදුක් ැජවිල්ක ලංාඳහප ලංකබප ලං ජ ලංඇතිව ලංදේශ ොුණ ලංඅා  ්ත 

මප ටු කාර්යාලය නිලධාත්යා )පාත්ම ෝන්ක මසේවා නිලධාත්යා( මන්න් ඉදිත් පිත්ක්සුේ කටයුතු සඳහා 

මහජනතාවට මවත මයොණු අංකයක් ලබාමෙන අත  එම මයොණු අංකය හ හා ඉදිත්පත් ක න ලෙ 

දුක්ග නෂයලි වල වර්තමාන ෂයසඳුේ  ක්රියාකාරී තත්වය පිළිබඳ පරීක් ා කල හ ක. 

15 දේශපයටු ලං පර් පක ලංනිකධපත් පදේශේ  පර් භපය  



 

පළපත් ලංපපකජ ලංාත්ද ලංදැඩිදියුණු ලංකිරීදේශේ ලංදයපපිතිව  

ආසි පනු ලංාාදර්ධජ ලංබැාකු ලංක  ලංඅා  : Loan 2790-SRI 

මප ටු කාර්යාල ක්රියාකාත්ත්ව අත්මපොත 
පිටුව 15 

 

01. මම ජනතාවමේ අවශ්යතා සතුටුොයක මට්ටමින් ඉ ්  කිරීමට පත්ක  ඇය මසේවකමයක්ය 

යන හ ගීමමන් ව ඩ කටයුතු නිසි මවලාවට පුමාෙයකින් මතො ව ඉටුක  දීම. 

02. ජනතාව එකම මසේවාව මවනුමවන් කාර්යාලය මවත න වත න වත ප මිණීමේ වා  ගණන 

අවම කිරීම. 

03. ස ාමවන් අමප්ක් ා ක න මසේවාවන් සේබන්ධමයන් මතො තුරු ලබා දීම. 

a. ආෙර්ශ් ආකිය පය නිකුත් කිරීම. 

b. ආකිය පයය සේූරර්ණ කිරීමට උපමෙස් දීම. 

c. ආකිය පය පරීක් ා ක   ා  මගන අයක ගත් ණුෙල් අොල අංශ් මවත  ා  දීම. 

d. ඟට අොල ලදු පත් නිකුත් කිරීම. 

04. සේූරර්ණ ක   ා දී ඇය අයදුේපයම  වර්තමාන තත්වය පිළිබඳ මතො තුරු ලබා දීම. 

a. ඉල්ලුේ කළ මසේවාව සේූරර්ණ ක  ඇය බව මකටි පණිවුඩ)SMS) මාර්ගමයන් 

ෙ නුවත් කිරීම. 

b. මගෂයය යුතු වත්පනේ  බදු ණුෙල්  බලපය අළුත්ව ඩියාව යනාදිය පිළිබඳව මකටි 

පණිවුඩ )SMS) මාර්ගමයන් ෙ නුවත් කිරීම. 

05. ල බී ඇය ප මිණිලි හා ඉල්ලීේ පිළිබඳව  ස ාපය තුමාට මහෝ අොළ නිලධාරීන්ට 

ප්රමාෙයකින් මතො ව මයොණු කිරීම. 

06. ඉහත සියළු කා ණා සේබන්ධව අොළ මතො තුරු පත්ගණකයට ඇතුළත් කිරීම. 

07. ඉහළ නිලධාරීන්මේ උපමෙස් අනුව යමින් තමන්ට පව න අමනකුත්  ාජකාත් ෙ ඉටු කිරීම. 

16  පා්තු ලංාහ ලංඅ කිරීේදක ලංකැිසා්තුද 

අයව ය සඳහා ඉල්ලුේ පය ගාස්තු ස පයුේ ගාස්තු පිත්ක්සුේ ගාසත්ු කුලියට දීමේ ගාස්තු යනාදිය 

පිෂයසුේ කාර්යාලම  සිටින නිළධාත්යාට ලබා දිය යුතුය. 

17 m-Cash පහසු ජ ලං කබප ලං  ජජ ලං ාඳහප ලං රපදේශීය   ලං ාභප ලං ාහ ලං දේශජොටෙදේශටල් ලං

දේශපෞී ලි  ලංආ ාජ  ලංඅාය ලංඇතිව ලංදජ ලංආයර්ශ ලංගිවිසුජ 



ඇමුණුම 1 ය ෝජනා සහ පැමිණිලි (දුක්ගැනවිලි) වලට විසදුම් ලබා දීම 

ඇමුණුම 2 යගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීමට අනුමැති  සඳහා වූ අ දුම් කිරීම 

ඇමුණුම 3 යගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම් සම්බන්ධය න් වූ ඉල්ලුම් පත්ර  (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ) - F01 

ඇමුණුම 4 යගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම් සම්බන්ධය න් වූ ඉල්ලුම් පත්ර  (ප්රායිය   ස ා අනුමැති ) - F02 

ඇමුණුම 5 අනුකූලතා සහතික ක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ අ දුම් කිරීම 

ඇමුණුම 6 අනුකූලතා සහතික ක් ලබා ගැනීම සඳහා අ දුම් පත්ර (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ) - F05 

ඇමුණුම 7 අනුකූලතා සහතික න් ලබා ගැනීම සඳහා අ දුම් පත්ර (ප්රායිය   ස ා අනුමැති ) - F06 

ඇමුණුම 8 ඉඩමක් අනු යබදුම අනුමැති  සඳහා අ දුම් කිරීම   

ඇමුණුම 9 ඉඩමක් අනු යකොටස් වලට යබදීම සඳහා සංවර්ධන අවසර පත්ර ක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
ඉල්ලුම් පත්ර . - F03 

ඇමුණුම 10 පිඹුරුපත් අනුමත කිරීම සඳහා වූ අ දුම් පත්ර  - F04 

ඇමුණුම 11 ඉඩමක් කැබලි කර විකිණීම සඳහා අනු යබදුම් සැලසුම අනුමත කිරියම් අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 12 වීථී යර්ඛා සහතික  සදහා ආදර්ශ අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 13 නව වරිපනම් අංක ක් ඉල්ලා සිටීම සඳහා වු ආදර්ශ අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 14 වරිපනම්  යල්ඛනයේ  නම ඇතුලත් කිරිම සදහා ඉල්ලුම් පත්ර . 

ඇමුණුම 15 යනොපවරා ගැනීයම් සහතික  සදහා ආදර්ශ අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 16 වයාපාර බදු යගවීම සඳහා වු ආදර්ශ අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 17  පරිසර /යවළඳ (බලපත්ර ක් අවශය වන යවළඳාමට පමණි) බලපත්ර  ලබා ගැිමම සදහා   

  වු ආදර්ශ අ දුම් පත්ර   

ඇමුණුම 18 පාරිසරික ආරක්ෂක / යවළඳ බලපත්ර  අලුත් කිරීම සඳහා ආදර්ශ අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 19 පුස්තකාල සාමාජිකත්ව  ලබා ගැනීම සඳහා වූ ආදර්ශ අ දුම් පත්ර . 

ඇමුණුම 20 පුස්තකාල සාමාජිකත්ව  අළුත් කිරීයම් ආදර්ශ  ඉල්ලුම් පත්ර . 

ඇමුණුම 21 ආදාහනාගාර  / සුසාන භූමි  සඳහා අ දුම් පත්ර . 

ඇමුණුම 22 එළ /ගව මස් ප්රවාහන  කිරීම සඳහා වු ආදර්ශ අ දුම් පත්ර . 

ඇමුණුම 23  වාහන  නවතා තබන ස්ථාන  ාවිතා කිරිම සඳහා ගාස්තු අ  කිරිම සඳහා වු අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 24 දැන්වීම් පුවරු / බැනර් ප්රදර්ශන ගාස්තු අ කිරියම් ආදර්ශ අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 25  දැව ප්රවාහන අනුමැති  ලබා ගැනීම සඳහා ආදර්ශ අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 26 අනතුරුදා ක ගස්  කපා ඉවත් කිරිම  පිළිබඳ අ දුම් පත්ර . 

ඇමුණුම 27  ශාලා කුලි ට ලබා ගැනීම සඳහා වු ආදර්ශ අ දුම් පත්ර . 

ඇමුණුම 28 වාහන/ න්ත්ර කුී  පදනම මත ලබා ගැනීයම් අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 29 හට් / පුටු කුලි ට ලබා ගැනීම සඳහා වු ආදර්ශ අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 30  පිට්ටිම  කුලි ට ලබා ගැනීම සඳහා වු ආදර්ශ අ දුම් පත්ර . 

ඇමුණුම 31 පා පැදි බලපත්ර  ලබා ගැනීම සඳහා වු ආදර්ශ අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 32 ජල නළ එී ම යහෝ යවන යසේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා මාර්ග පළුදු කිරීමට අවසර ලබා 
ගැනීයම් ආදර්ශ අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 33 නල ළිං අලුත්වැඩි ාව සඳහා ආදර්ශ අ දුම් පත්ර  

ඇමුණුම 34  සැපයුම්කරුවන් ලි ාපදිංචි කිරීම සඳහා ආදර්ශ අ දුම් පත්ර  



GRIEVANCE ADDRESSING FORM 

GRIEVANCE INFORMATION 
Grievance Received by:  

a) Name: 
b) Signature: 

Date: ………………………………………………………………   Time: …………………………………………… 
Customer Name: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Phone: …………………………………………………………Mobile………...…………………………………………….. 
Address: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nature of Compliant: …………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Additional Comments: ………………………………………..……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DIRECTIONS 
Directed by : Chairperson / Secretary 
Directed To: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Date: ………………………………………………………………   Time: ……………………………………………….. 
Directions: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Signature: ………………………………………. 

INVESTIGATION INFORMATION 
Investigated by: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Date: ………………………………………………………………   Time: ……………………………………………….. 
Findings: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Signature: ………………………………………. 

RECOMMENDATIONS 
Recommended by: ………………………………………………………………………………………………………… 
Date: ………………………………………………………………   Time: ……………………………………………….. 
Recommendations: ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Signature: ………………………………………. 

APPROVAL 
Approved by: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Date: ………………………………………………………………   Time: ……………………………………………….. 
Signature: ………………………………………. 

ACTION 
Action by: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Date: ………………………………………………………………   Time: ……………………………………………….. 
Signature: ………………………………………. 

FOLLOW-UP 
Follow-Up by: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Date: ………………………………………………………………   Time: ……………………………………………….. 
Customer Contact: …………………………………………………………………………………………………………. 
Reviewed With Customer: .………………………………………………………………………………………………… 
Customer Satisfaction: …………………………………………………………………………………………………..…. 

Note:  
In the case of grievances not requiring investigations or for regular maintenance work several steps could be avoided 
and action may be taken directly after receiving Directions.  

Annexure 01 



දුක්ගැනවිලි වලට විසඳුම් ලබා දීම 

දුක්ගැනවිලි විස්තර 
දුක්ගැනවිලි ලබා ගත් අය:  

a) නම: 

b) අත්සන: 

දිනය: ………………………………………………………………   වේලාව: …………………………………………… 

පාරිව ෝගිකයාවේ නම : ……………………………………………………………………………………………………… 

දුරකථන අංකය: ……………………………………………………ජංගම දුරකථන අංකය:…...…………………………….. 

ලිපිනය: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
පැමිණිල්වල් ස්ව ාවය: …………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
අමතර අදහස්: ………………………………………..…………………………………………….…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ය ොමු කිරීම 
වයොමු කරන්නා : ස ාපති / වල්ඛම් 

වයොමු කිරීම ලබන නිළධාරියා: ………………………………………………………………………………………………. 

දිනය: ………………………………………………………………   වේලාව: …………………………………………… 

උපවදස්: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
අත්සන: ………………………………………. 

විමර්ශන යතොරතුරු 
විමර්ශනය කරන ලද්වද්: ……………………………………………………………………………………………………. 

දිනය: ………………………………………………………………   වේලාව: …………………………………………… 

වසොයා ගැනීම්: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
අත්සන: ………………………………………. 

නිර්යේශ 
නිර්වද්ශ කරන්නාවේ නම: ………………………………………………………………………………………………… 

දිනය: ………………………………………………………………   වේලාව: …………………………………………… 

නිර්වද්ශ: …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
අත්සන: ………………………………………. 

අනුමැති  
අනුමැතිය ලබා දුන් අය: ……………………………………………………………………………………………………. 

දිනය: ………………………………………………………………   වේලාව: …………………………………………… 

අත්සන: ………………………………………. 

ක්රි ාමාර්ග  
ක්රියාමාර්ගය ගත් අය: ……………………………………………………………………………………………………………… 

දිනය: ………………………………………………………………   වේලාව: …………………………………………… 

අත්සන: ………………………………………. 

ඉදිරි පි වර ගැනීම 

ඉදිරි පියවර ගන්නා අය: ……………………………………………………………………………………………………………. 

දිනය: ………………………………………………………………   වේලාව: …………………………………………… 

පාරිව ෝගිකයාවේ දුරකතන අංකය: ……………………………………………………………………………………………. 

පාරිව ෝගිකයා සමග පුනරීක්ෂණ වතොරතුරු: .…………………………………………………………………………………… 

පාරිව ෝගිකයාවේ තෘප්තිමත් ාවය: …………………………………………………………………………………………..…. 

සටහන:  
විමර්ශනයක් අවශය වනොවන දුක්ගැනවිලි පවතින අවස්ථාවකී  වහෝ විධමත් නඩත්තු කටයුතු සඳහා ඉහත පියවර කිහිපයක් අතහැර දැමිය 

හැකි අතර වයොමු කිරීම ලැබුනු පසු ක්රියාමාර්ගය ගැනීම ඍජුවම සිදු කල හැක. 



........ ප්රාදේශීය සභාව 
මගේ අංකය රිදී/ප්රාස/.................. 

 

ද ොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීමට අනුමැතිය සඳහා වූ අයදුම් කිරීම. 

01. ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු    

 (a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- .............................................................................. 

(b) හැදුනුම් ත් අංකය   :- .............................................................................. 

(c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- .............................................................................. 

(d) ඊ - ගම්ල් ලිපිනය   :- .............................................................................. 

 (e)  ැ ැල් ලිපිනය    :- .............................................................................. 

02. ගගොඩනැගිල්ගල්  රිමාණ : …………………................වර්ග අඩි / වර්ග මීටර් 

සටහන:  

(A) ඉහ  සඳහන් ග ොරතුරු අදාල අයදුම් ත්රය සම  ඉිරරි ත් කල ුතතුි. 

(B) 2008.12.23 ිරන අංක 158 1/11 දරණ අති විග ේෂ ගැසට්  ත්රය මිනන් නාගරික ප්රගද්  ව ගයන් නම් 
 කර ඇති ........ ප්රාගද්ය ය ස ා  ල ප්රගද් යට අදාල වසම් 

 වසම් අංකය     වසදම් නම 

    545     ග ලඹුගල්ල 
    553     ලිහිණිවැහැර 

    554     නුවරයාය 

    556     මඩිතියාව 
    557     රිදීගම 

    558     වැගේගගදර 
    559     වරකාවැහැර 

    560     රෑද්දගගොඩ 

    571     ජංකුගර් 

    603     රම් ඩගල්ල 

    604     නහල්ල 
    605     ඔලගම 

    607     හුණුගල්කඩුල්ල 
    608     ගමොරතිහ 

    610     කවිසිගමුව 

 

ඉහ  සඳහන් ග්රාම ලධලරා ව වසම් වල ඉිර රී වමට අග්ෂිත   ගගොඩනැගිලි සඳහා අයදුම් ත්ර F-01  ාවි ා 
කරන්න. 
(C)  ඉහ  (B) සටහගන් සඳහන් ගනොවන වසම් වලට අදාල ඉිර රී වම් සඳහා F-02 අයදුම් ත්රය  ාවි ා 
 කරන්න. 

ඉහ  සඳහන් ග ොරතුරු ස ය හා ලධවැරිර  වට සහතික කරමි. 
 

ිරනය: ........................................   .......................................................... 
 ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන 

 

Annexure 02 



 

කාර්යාලීය ප්රදයජනනය සඳහා 

අදාළ අයදුම්     වෂිෂා කර ඇමුණුම් සම   ාර ගතිමි.විෂය ාර සහකාර කළමණාකරුට ගයොමු කරමි. 

ග රසැරි ගාස්තුව : රු……………………. 

ලදු ත් අංකය : …………………………. 

ිරනය...........................................     ................................................. 
          ාරගත් අයගේ නම සහ අත්සන 

         (මුද්රාව) 



........ ප්රාදේශීය සභාව 
උපදෙස් මාලාව. 

ද ොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට අනුමැතිය ලබාදෙන අවසර පත්රය. 
 

1) ගාස්තුවෂි ගගවා අයදුම් ත්රයෂි ල ා ගැනීම.(රු:200/=  +රු:20/=   =රු:220) 
2) 2008.12.23 ිරන අංක 1581/11 දරණ අති විග ේෂ ගැසට්  ත්රය මිනන් නාගරික ප්රගද්  ව ගයන් නම් කර 

ඇති ........ ප්රාගද්ය ය ස ා  ල ප්රගද් යට අදාල වසම්. 
 

   වසම් අංකය    වසදම් නම 
   545     ග ලඹුගල්ල 
   553     ලිහිණිවැහැර 

554     නුවරයාය 
   556     මඩිතියාව 
   557     රිදීගම 
   558     වැගේගගදර 
   559     වරකාවැහැර 
   560     රෑද්දගගොඩ 
   571     ජංකුගර් 

603     රම් ඩගල්ල 
604     නහල්ල 

   605     ඔලගම 
607     හුණුගල්කඩුල්ල 

   608     ගමොරතිහ 
   610     කවිසිගමුව 

3) ඉහ  සඳහන් ග්රාම ලධලරා ව වසම් වල ඉිර රී වමට අග්ෂිත   ගගොඩනැගිලි සඳහා අයදුම් ත්ර F-01  ාවි ා 
කරන්න.ඉහ  (02) හි සඳහන් ගනොවන වසම් වලට අදාල ඉිර රී වම් සඳහා F-02 අයදුම් ත්රය ාවි ා 
කරන්න. 

4) අයදුම් ත්රය  හ  සඳහන් උ ගදස් අනුගමනය කරමින් ලධවැරිරව සම්පූර්ණ කරන්න.(අදාල සැලසුම් 
ශිල්පියාගේ සහාය ල ා ගන්න.) 

5) අයදුම් ත්රය සම   හ  සඳහන් ඇමුනුම් ඉිරරි ත් කල ුතතුය.(මුල් පිට ත්ද  රිෂිෂා රී වම සඳහා අව ය 
ගේ.) 

i. ඉඩමට අදාල ඔ්පුගේ පිට  . 
ii. ඉඩමට අදාල මිලධන්ගදෝරු සැලැස්ගම්(පිඹුරු ගත්)පිට  . 

iii. ඔ්පුගේ අිතිකරු ගගොඩනැගිල්ගල් අිතිකරු ගනොවන්ගන්නම් අදාල අය්තිකරුගේ 
කැමැත්  ප්රකා  ලිපියෂි සමාදාන විලධ ්චයකාරවරගයකු විසින් සහතික කර තිබිය ුතතුය. 

iv. ගගොඩනැගිලි සැලසුගම් පිය ත් 03 ි.ගමම සැලසුම් ගගොඩනැගිලි ඩාෆ්මන් ගහෝ සිවිල් 
ඉංජිගන්රුවරගයකු ේසින්  ට්ටු 02 ෂි(බිම් මහල සම   ව එෂි මහලෂි සඳහා) මනෂි 
අත්සන් කල ුතතු අ ර ඊට වැඩිවන  ට්ටු ගනන අනූව වරලත් ඉංජිගන්රු හා වරලත් ගෘහ 
ලධර්මාණ ශිල්පිගයකු අත්සන් තිබීම අලධවාර්ය ගේ. 

• මහල් ගගොඩනැගිල්ලෂි නම් සියළුම මහල්. 
•  ැති ග නුම හා ඉිරරි ග නුම. 
• හරස් කැපුම (අව ය විට හරස් කැපුම් රීහි යෂි) 
• අත්තිවාරම් සැලැසම්. 
• ඉඩම තුල ලධවස පිහිටීම ග ගනන බිම සැලැස්ම. 
• ගදොර ජගනල් විස් රය. 
• ගගොඩනැගිල්ල ඉිරකරන අයගේ නම හා ලිපිනය. 
• සැලසුම්කරුගේ මුද්රාව හා අත්සන. 
• මහල් ගදකකට වැඩිගවන අවස්ථාවල වරලත් ඉංජිගන්රුවරගයකුගේ  සහතිකය. 

 

6) සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්  ත්රය  ආදයම්  රි ාලක වාර්ථාව ල ා ගැනීම සඳහා ඉිරරි ත් 
රී වම.අයදුම් ත්රය අදාල ඇමුනුම් සම  ග රටු කාර්යාලය ගව  ඉිරරි ත් කරන්න.(ඉිරරි ත් රී වගම්දී 
ග්රාමීය කලා ය තුල අගයකුනම් ග රසැරි ගාස්තු ව ගයන් (රු:250/=.+10% මුද්දර ගාස්තු) රු:275/= ක 
මුදලෂි ගගවිය ුතතුය. 



F-01 

 

 

 

......... ප්රාදේශීය ස ාවා  
(නාගරික ාං ර්ධන අධිකාරිස) 

 

 

දේශගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ාම්බන්ධදේශසන් වූ ඉල්ලුම් පත්රස 

 

 ඉල්ලුම්කරුගේ නම :- ....................................................................................... 

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

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

 

 ලිපිනය  :- ....................................................................................... 

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

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

  

 

 

 අනුමත කළ දිනය    :- ........................................................ 

 අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කළ දිනය :- ........................................................ 

 

 

 

 

Annexure 03 



''අ'' ආකෘතිය 

(01 වන නිගයෝගය) 

ගගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්,ඉඩම්වල සහ ගගොඩනැගිලිවල භාවිතය ගවනස් කිරීම සහ ගවනත් සංවර්ධන කටයුත්තක් 

 (ඉඩම් අනුගෙදීම් හැර) 

 ාං ර්ධන අ ාර පත්රස්  බබාගැීම  ාහාා ු  ඉල්ලුම් පත්රසි. 

 

 

 

 

......................................................ප්රාගීයය සභාගේ, 

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

......................................................නගරාධිපති / සභාපති / ෙලයලත් නිලධාරියා මඟින් / නාගරික ගකොමසාරිස් / 

ගල්කම් මඟින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ සභාපතිවරයා ගවත. 

මහත්මයාගෙනි, 

 පහත දැක්ගවන සංවර්ධන කටයුත්ත කරගගන යාම සඳහා අවසර පත්රයක් නිකුත් කරන ගලස ගමිනන් ඉල්ලා 

සිටිමි./සිටිමු. ..........................................................................පිහිටි ඉඩම ගහෝ ගගොඩනැගිල්ල 

..............................................සඳහා භාවිතා කිරීමට මම / අපි අගේක්ෂා කරමි/කරමු. ...................................මඟින් භූමී 

භාගගේ අනුගෙදීම අනුමත ගකොට ඇත. 

පිටපත් 03 කින් යුක්තව පහත දැක්ගවන ගතොරතුරු ගම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි./කරමු. 

1. යාෙඳ ගීපලවලට සහ වීථීවලට අදාළව භූමී භාගගේ ප්රීයගේ දැක්ගවන සිතියමක් (ඉල්ීමමට අදාළ භූමී භාගය 

 සහ ඉල්ලුම්කරුට අයත් යාෙදව පිහිටි යම්කිසි භූමී භාගයක් ගේ නම්,එය පැහැදිලිවම ගපන්නුම් කළ යුතුය.) 

2. භූමී භාගගේ දිග පළල සහ දැනට පවත්නා සියළු භූමී ලක්ෂෙ ගගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සහ යාෙද වීථීවල පළල 

 ගපන්නුම් කරමින් 1:4000 යන පරිමාෙයට ගනොඅඩු පරිමාෙයකින් අදින ලද අනුමත කළ කට්ටි කැඩීගම් 

 සැලැස්ම. 

3. භූමී භාගයට අදාළව ගයෝජිත ගගොඩනැලිවල පිහිටීම (එවකට පවත්නා ගගොඩනැගිලි එගසේම තිගෙන්නට හැර) 

 වීථී ගර්ඛා වීථීවල සහ භූමී භාගගේ මාිනම්වල සිට ඇති දුර ප්රමාෙය,ගප්රේය මාර්ගය සහ වාහන නවත්වා තෙන 

 ගප්රීයවල පිහිටීම ගපන්නුම් කරමින් 1:1000 යන පරිමාෙයට ගනොඅඩු පරිමාෙයකින් අදින ලද භූමී භාගගේ 

 සවිස්තර සැලැසම්. 

4. ගගොඩනැගිලි කටයුතු පමෙක් සම්ෙන්ධගයන් වනවිට 

 අ. ගගොඩනැගිලි ඉදිකිරීගම් භූමී භාගය හරියාකාරව නියච්ය ගකොට දැනගත හැකිවන පරිදි   

  ප්රමාෙවත් ු  වටපිටාව දැක්ගවන කුසසටහනක්, 

 ආ. 1:4000 පරිමාෙයට ගනොඅඩු පරිමාෙයකින් අදින ලද අනුමත කළ කට්ටි කැඩීගම් සැලැස්ම. 

 ඇ. කුඩා ප්රමාෙගේ පරිමාෙයක් අවයය වන තරමට ගගොඩනැගිල්ල වියාලගේ නම්, මිස 1:100 යන  

  පරිමාෙයට ගනොඅඩු පරිමාෙයකින් අදින ලද එක් එක් බිම් මහගල් බිම් සැලැස්ම එය වියාල 

  ගගොඩනැගිල්ලක් සම්ෙන්ධගයන් වනවිට 1:200 පරිමාෙයට භාවිතා කරනු ලැබිය හැකිය. එවැනි බිම් 

  සැලැස්මක් පහත සඳහන් ගී ගපන්නුම් කළ යුතුය. 
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කාර්යාීමය ප්රගයෝනනය සඳහා 

අංකය 

ගපරසැරි ගාස්ත්රව 

ලදුපත් අංකය 

දිනය 

 

 



  (i) ගගොඩනැගිල්ගල් කාමරවල සහ ගගොඩනැගිල්ගල් ඒ ඒ විවිධ ගකොටස්වල මානයන් අංක  

   මඟින් දක්වා තිබිය යුතු අතර, ඒ ඒ එක් කාමරය සහ ගගොඩනැගිල්ගල් එක් එක් ගකොටස  

   කුමන කාර්යයන් සඳහා අදහස් කරන්ගන් දැින දැන්විය යුතුය. 

  (ii) සියළුම ගදොරවල්වල,නගනල්වල සහ ගවනත් කු ළුවල පිහිටීම සහ දිග පළල. 

  (iii) සියළුම ආරක්ෂක සවිකිරීම්වල පිහිටීම සහ ඒවා ප්රධාන කාුවවලට සම්ෙන්ධ ගකොට ඇති 

   ආකාරය. 

  (iv) ගිනි ගදොරුස. 

  (v) උඩින් ඇද ඇති විදුලි රැහැන්වලට ඇති උස. 

  (vi) බිත්ති ඉහළ ෙැම්ම සහ තට්ුස සහ ගගොඩනැගිල්ගල් විවිධ නිර්මාෙ සඳහා භාවිතා  

   කරනු ලෙන ගගොඩනැගිලි ද්රවය වර්ගය සහ පිරිවිතර. 

 ඈ. පහත දැක්ගවන දෑ ගපන්නුම් කරමින් උචිත ගර්ඛා දිගේ අදින ලද ගගොඩනැගිල්ගල් හරසක්ඩ සහ  

  දික්කඩ රූප සටහන් 

  (i) සියළුම බිත්තිවල, ගගබිම්වල, වහළවල, අත්තිවාරම්වල,තලාදවල සහ    

   ගගොඩනැගිල්ගල් සහ ගවනත් අදාළ ගකොටස්වල ඝනකම 

  (ii) ගගොඩනැගිලිවල ගදොරවල්වල,නගනල්වල සහ ගවනත් කු ළුවල පිහිටීම සහ දිග පළල එක් 

   එක් මහගල් උස,සීලිමට ඇති උස සහ එවකට පවත්නා බිම් මට්ටමට අදාලව  ගගොඩනැගිලිවල 

   සහ භූමී භාගගේ  මාිනම්වල සිට ගගොඩනැගිලිවල පිටත බිත්ති අතර ඇති පැහැදිලි දුර  

   ප්රමාෙය. 

 ඉ. භූමී භාගගේ සහ එවකට පවත්නා සෑම ගගොඩනැගිල්ලකම ගකු ම් ගපන්නුම් කරමින් ගගොඩනැගිල්ගල් 

  ඉදිරි ගකු ම් සහ පැති ගකු ම්,එහි උස,බිම් මට්ටම සහ දක්නට ඇති ගවනත් ොහිර ලක්ෂෙ ගපන්නුම් 

  කරමින්, 

5. ''ආ 1'' ඇමුුවගම් දී ඇති විස්තර 

6. ''අ 2 '' ඇමුුවගම් දී ඇති විස්තර (සංවර්ධන කටයුත්ත ඒ භූමී භාගය සහ ගගොඩනැගිලි කාර්මික  ප්රගයෝනනය 

 සඳහා අදහස් කරනු ලෙන විට) 

7. ''අ 3'' ඇමුුවගම් දී ඇති විස්තර (සංවර්ධන කටයුත්ත ගහෝටලයක් සම්ෙන්ධගයන් ු  එකක් වනවිට) 

 

 ඉහත දක්වා ඇති ගතොරතුරඅ සතය හා නිවැරැදි ෙවත්,මම / අපි ගමිනන් සහතික කරමි./ කරමු. 

 

 අවසර පත්රය ප්රදානය කරන ගතක් කිසිදු සංවර්ධන කටයුත්තක් ආරම්භ ගනොකරන ෙවට මම / අපි ගපොගරොන්දු 

ගවමි. /ගවමු. 

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

          අයදුම්කරුගේ අත්සන. 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාගේ අත්සන, 

ලිපිනය, 

දිනය. 
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(ඉ) ගගබිම්වල වියාලත්වය පිළිෙඳ විස්තර (වර්ග මීටර් වලින්) 

  පදිංචිය / ගන්වාසික   ..................................................... 

  සිල්ලර කටයුතු සඳහා   ..................................................... 

  ගතොග හා වාණින කටයුතු   ..................................................... 

  කාර්යාලය    ..................................................... 

  ආපනයාලා    ...................................................... 

  කර්මාන්ත යාලා ගහෝ වැඩපලවල් සඳහා ...................................................... 

  ගුදම් සඳහා    ...................................................... 

  ගවනත් (නිය්චිතව සදහන් කරන එකතුව) ....................................................... 

 

 (ඊ) පදිංචිය සදහා ු  එක් එක් ඒකකගේ ගගබිමි වර්ග ප්රමාෙය 

 (එ) වාහන නවතා තැබීම 

  ගමෝටර් රථ :- ................................................... 

  ගවනත් වාහන (නියච්ිතව සඳහන් කරන්න) 

 (ඒ) ගවනත් අවයයතාවයන් 

  නලය ීමටර් :- ........................... විදුලිය (කිගලෝ ගවොට්) :- .................... 

4. ගගොඩනැගිල්ගල් ගසේවගේ නියුක්ත කිරීමට ගෙන් ෙලා ඇති ගසේවක සංඛයාව  :- .................... 

5. භූමී දර්යන 

 ඉතුරු කරගැනීමට අදහස් කරන වෘක්ෂ සහ යාක 

 භූමී දර්යන සඳහා ු  ගයෝනනා කිරීම් සැලැස්මක් සහිතව විස්තර කරන්න. 

6. එක් එක් අදියර ආරම්භ කිරීමට සහ සම්පූර්ෙ කිරීමට අගේක්ෂා කරන ස්ථාන දළ වයගයන් 

 

 ඉහත දක්වා ඇති ගතොරතුරඅ සතය හා නිවැරැදි ෙවත්,මම / අපි ගමිනන් සහතික කරමි./ කරමු. 

          

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

          අයදුම්කරුගේ අත්සන. 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාගේ අත්සන, 

ලිපිනය, 

දිනය. 
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''ආ'' ආකෘතිසට I  න ඇමුණු  

(පැාැදිලි අකුරින් ලිවී  දේශාෝ සතුරු ලිසනස කරන්න.) 

01. අිනතිකරු පිළිෙඳ විස්තර 

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

 ලිපිනය  :- ............................................................................................................................ 

 දුරකථන අංකය :- ............................................................................................................................ 

02. (අ) එවකට පවත්නා සංවර්ධන කටයුතුවල විස්තර 

  පිහිටීම :- .................................................................................................................. 

  පළාත් පාලන ආයකනය ...................................ගකොට්ඨායය .............................................. 

  වීථිය ...........................................වරිපනම් අංකය ............................. බිම් කැෙලි සැලැසම් 

  .............................................අංකය / මිනුම් සැලැස්ගම් අංකය ............................................ 

 (ආ) ඉඩගම් ගගොඩනැගිල්ගල් වර්තමාන භාවිතය 

i. ඉඩම :- ...................................................................................................... 

වියාලත්වය (වර්ග මීටර් වලින්) 

භාවිතය (වර්තමාන භාවිතය පිළිෙඳ සවිස්තර සපයන්න) .......................................... 

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

ගගොඩනැගිල්ල භූමී භාගගේ පිහිටි සෑම ගගොඩනැගිල්ලක් පිළිෙඳ සවිස්තර සපයන්න) 

මහල් සඛයාව 

උස (මහල්වල) 

   දළ ගගබිම් ප්රමාෙය (වර්ග මීටර් වලින්) 

 

03. ගයෝජිත සංවර්ධනය පිළිෙඳ විස්තර 

 අ. ගයෝනනාවල ස්වභාවය 

 ආ. භූමී භාගගේ සංවර්ධනය - භූමී භාගය ගගොඩකර උස් කිරිමට අදහස් කරන්ගන්දැින සඳහන් කරන්න. 

  එගසේ කරන්ගන් නම්,ගයෝජිත මාර්ගවලට සහ නලාපවහනයට අදාළව බිම් මට්ටම් පිළිෙඳ සවිස්තර 

  සපයන්න. ශ්රී ලංකා ඉඩම් ගගොඩකිරීගම් හා සංවර්ධනය කිරීගම් සංස්ථාගේ අනුමැතිය ලොගගන  

  තිගේදැින (අදාළ ගේ නම්) සඳහන් කරන්න. 

 ඇ. සංවර්ධන කටයුත්ත පිළිෙඳ විස්තර 

  උපරිම උස (මීටර් වලින්) ...................................................... 

  ගගබිම පිළිෙඳ වර්ග ප්රමාෙය ( වර්ග මීටර් වලින්) ............................................................ 

  සියළුම ගගොඩනැගිලිවල දළ ගගබිම වර්ග ප්රමාෙය (වර්ග මීටර් වලින්) 

  ගගබිම් ප්රමාෙගේ සියළුම ගගොඩනැගිලිවල වර්ග ප්රමාෙය x 100 

     භූමී ප්රමාෙය 

  කට්ටිවල බිම් ප්රමාෙය බිම් මට්ටගම් ගගබිගම් වර්ග ප්රමාෙය 

     භූමී ප්රමාෙය 

 ඈ. මහල් සංඛයාව (පා මහළ අතුළුව සහ එකී එක් ගගබිම භාවිතා කරන්ගන් කුමක් සඳහාද යන ෙව) 

  ගගබිම  භාවිතය  වියාලත්වය (වර්ග මීටර් වලින්) 
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දේශසෝජිත දේශගොඩනැගිල්දේශල් ා් වා ස. 

ගමහි ඇති ඉඩ ප්රමාෙගේ සැලැස්ම ඇදීමට ගනොගේ නම්,එය ගවන කඩදාසියක  ඇද ගමම පිුසවට ඇලවිය යුතුය. 

 

 

දාතම }.....................................................  ඉල්ලුම්කරු } ......................................................... 

 

සංගයෝධනය කළ පරිදි අනුමත කරන ලදි. 

 

දාතම }.....................................................    ......................................................

         ප්රාගීයය සභා සභාපති, 
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1. ඉල්ලුම් කරන්ගන් අළුතින් සෑදීමක් ,නැවත සෑදීමක් ගහෝ ගවනස් කිරීමක් සඳහාද ? 
2. ගවනස් කිරීමක් නම්,1915 අංක 19 දරෙ ආඥා පනගත්    වැනි වගන්තිගේ කවර ගකොටසක් යටගත් ද ? 
3. ගගොඩනැගිල්ල කුමක් සඳහා ද ? 
4. අ. ගගොඩනැගිල්ගලන් වැසි ඇති බිගම් වර්ග ප්රමාෙය  
 ආ. ගයෝජිත ගගපළ පිහිටි ඉඩගම් වර්ග ප්රමාෙය  :- .......................................................... 
 ඇ. අයදුම්කරු ගගපළ පිහිටි ඉඩගම් සම්පුර්ෙ අිනතිකරුද ? නැතගහොත් ගකොටස් කරුගවක් ද ? ගකොටස් 
  කරුගවක් නම් තමන්ට අිනති ගකොටගසේ ප්රමාෙය ගකොපමෙ ද? 
 ඈ. ගගපළ ඉඩගම් මාිනම 
  උතුරට 
  දකුෙට 
  නැගගනහිරට 
  ෙස්නාහිරට 
5. දුර ප්රමාෙයන්:  
 අ. පාගර් මැද සිට     :- .......................................................... 
 ආ. පිුසපස ඇති ලගම ගගොඩනැගිල්ගල් සිට  :- ........................................................... 
 ඇ. දකුුව පැත්ගත් ඇති ලගම ගගොඩනැගිල්ගල් සිට :- ........................................................... 
 ඈ. වම් පැත්ගත් ඇත් ලගම ගගොඩනැගිල්ගල් සිට :- ........................................................... 
6. ගගොඩනැගිල්ලට ළගාවන පාරක් සැලැස්ගම් ගපන්වා තිගේද ? 
7. ගගොඩනැගිල් භූමීගේ කාුව ක්රමය සම්ෙන්ධව ඹගේ වැඩ පිළිගවල කුමක් ද ? 
8. වැසිකිළි සැලැස්ම ගපන්වා තිගේ ද ? 
9. අ. ගපොළගේ මට්ටමින් ගගබිම ගකොපමෙ උස්සන්ගන් ද? 
 ආ. නල ගැල්ගම් මට්ටගමන් ගේ බිම ගකොපමෙ උසද ? 
10. පහත සඳහන් දෑ සෑදීමට පාවිච්චි කරන උපකරෙ: 
 අ. අත්තිවාරම 
 ආ. බිත්ති 
 ඇ. වහල 
 ඈ. ගගබිම 
11. වහගල් පහතම ගකළවරට ගපොළගේ සිට ඇති උස ප්රමාෙය 
12. යාෙඳ ඉඩම්වල තිගෙන පහත සඳහන් ස්ථානවල සිට අළුගතන් සෑදීමට, නැවත සෑදීමට ගහෝ ගවනස් කිරීමට 

 අදහස් කරන ගගොඩනැගිල්ලට ඇති දුර ප්රමාෙය. 
 අ. ළිං 
 ආ. මුළුතැන් ගගවල් 
 ඇ. මඩු 
 ඈ. වැසිකිළි 
 ඉ. කිරි පට්ටි 
13. 

කාමර පිළිෙඳ විස්තර 

කාමරය 1 
ඇතුළත දිග 
පළල ආදී 
ප්රමාෙයන් 

1 
වර්ග 
ප්රමාෙයන් 

3 
ගදොරවල 
වර්ග 
ප්රමාෙය 

4 
නගනල්වල 
මුළු වර්ග 
ප්රමාෙය 

5 
වැඩිම සහ 
අඩුම උස 

6 
3x4/2 
ලේධය මුළු 
ගගබිගම් 
ප්රමාෙයන් 

1ට15 අඩු 

ගනොවිය 
යුතුය. 

7 
4x2/7 
ලේධය මුළු 
ගගබිගම් 
ප්රමාෙයන් 

1ට15 අඩු 

ගනොවිය 
යුතුය. 

අ. 

ආ. 

ඇ. 

ඈ. 

ඉ. 

ඊ. 

උ. 

ඌ. 

       

සැළකිය යුතුය :- ොහිර ගදොරවල් සහ නගන්ල වල වර්ග ප්රමාෙව පමෙක් දිය යුතුින.ගමම දිග පළල ආදී ප්රමාෙයන් නාගරික 
ගකොමසාරිතුමාගේ ප්රාගීයය සභා සභාපතිගේ අවසරයක් ගනොමැතිව ගවනස් කිරීම ගහෝ උල්ලංඝනය කිරීම ගහෝ ගනොකළ යුතුය. 

14. ඉදිකිරීමට අවයය තාවකාලික මඩු ගෙන ගගොඩනැගිල්ගල් වැඩ ආරම්භ කරන අවස්ථාගේදි පාගර් මැද සිට අඩි 25කට දුරින් ගමකී තාවකාලික මඩු 

 ඉදිකළ හැකිවන අතර, ගගොඩනැගිල්ගල් වැඩ අවසන් ු  පසු ඒ සඳහා අනූකූලතා සහතික නිකුත් කිරීමට ප්රථම එකී මඩු කඩා දමීය යුතුය. 
06 



දේශසෝජිත දේශගොඩනැගිල්දේශල් ා් වා ස. 

ගමහි ඇති ඉඩ ප්රමාෙගේ සැලැස්ම ඇදීමට ගනොගේ නම්,එය ගවන කඩදාසියක  ඇද ගමම පිුසවට ඇලවිය යුතුය. 

 

 

දාතම }.....................................................  ඉල්ලුම්කරු } ......................................................... 

 

සංගයෝධනය කළ පරිදි අනුමත කරන ලදි. 

 

දාතම }.....................................................    ......................................................

         ප්රාගීයය සභා සභාපති, 

07 

 



1. ඉල්ලුම් කරන්ගන් අළුතින් සෑදීමක් ,නැවත සෑදීමක් ගහෝ ගවනස් කිරීමක් සඳහාද ? 
2. ගවනස් කිරීමක් නම්,1915 අංක 19 දරෙ ආඥා පනගත්    වැනි වගන්තිගේ කවර ගකොටසක් යටගත් ද ? 
3. ගගොඩනැගිල්ල කුමක් සඳහා ද ? 
4. අ. ගගොඩනැගිල්ගලන් වැසි ඇති බිගම් වර්ග ප්රමාෙය  
 ආ. ගයෝජිත ගගපළ පිහිටි ඉඩගම් වර්ග ප්රමාෙය  :- .......................................................... 
 ඇ. අයදුම්කරු ගගපළ පිහිටි ඉඩගම් සම්පුර්ෙ අිනතිකරුද ? නැතගහොත් ගකොටස් කරුගවක් ද ? ගකොටස් 
  කරුගවක් නම් තමන්ට අිනති ගකොටගසේ ප්රමාෙය ගකොපමෙ ද? 
 ඈ. ගගපළ ඉඩගම් මාිනම 
  උතුරට 
  දකුෙට 
  නැගගනහිරට 
  ෙස්නාහිරට 
5. දුර ප්රමාෙයන්:  
 අ. පාගර් මැද සිට     :- .......................................................... 
 ආ. පිුසපස ඇති ලගම ගගොඩනැගිල්ගල් සිට  :- ........................................................... 
 ඇ. දකුුව පැත්ගත් ඇති ලගම ගගොඩනැගිල්ගල් සිට :- ........................................................... 
 ඈ. වම් පැත්ගත් ඇත් ලගම ගගොඩනැගිල්ගල් සිට :- ........................................................... 
6. ගගොඩනැගිල්ලට ළගාවන පාරක් සැලැස්ගම් ගපන්වා තිගේද ? 
7. ගගොඩනැගිල් භූමීගේ කාුව ක්රමය සම්ෙන්ධව ඹගේ වැඩ පිළිගවල කුමක් ද ? 
8. වැසිකිළි සැලැස්ම ගපන්වා තිගේ ද ? 
9. අ. ගපොළගේ මට්ටමින් ගගබිම ගකොපමෙ උස්සන්ගන් ද? 
 ආ. නල ගැල්ගම් මට්ටගමන් ගේ බිම ගකොපමෙ උසද ? 
10. පහත සඳහන් දෑ සෑදීමට පාවිච්චි කරන උපකරෙ: 
 අ. අත්තිවාරම 
 ආ. බිත්ති 
 ඇ. වහල 
 ඈ. ගගබිම 
11. වහගල් පහතම ගකළවරට ගපොළගේ සිට ඇති උස ප්රමාෙය 
12. යාෙඳ ඉඩම්වල තිගෙන පහත සඳහන් ස්ථානවල සිට අළුගතන් සෑදීමට, නැවත සෑදීමට ගහෝ ගවනස් කිරීමට 

 අදහස් කරන ගගොඩනැගිල්ලට ඇති දුර ප්රමාෙය. 
 අ. ළිං 
 ආ. මුළුතැන් ගගවල් 
 ඇ. මඩු 
 ඈ. වැසිකිළි 
 ඉ. කිරි පට්ටි 
13. 

කාමර පිළිෙඳ විස්තර 

කාමරය 1 
ඇතුළත දිග 
පළල ආදී 
ප්රමාෙයන් 

1 
වර්ග 
ප්රමාෙයන් 

3 
ගදොරවල 
වර්ග 
ප්රමාෙය 

4 
නගනල්වල 
මුළු වර්ග 
ප්රමාෙය 

5 
වැඩිම සහ 
අඩුම උස 

6 
3x4/2 
ලේධය මුළු 
ගගබිගම් 
ප්රමාෙයන් 

1ට15 අඩු 

ගනොවිය 
යුතුය. 

7 
4x2/7 
ලේධය මුළු 
ගගබිගම් 
ප්රමාෙයන් 

1ට15 අඩු 

ගනොවිය 
යුතුය. 

අ. 

ආ. 

ඇ. 

ඈ. 

ඉ. 

ඊ. 

උ. 

ඌ. 

       

සැළකිය යුතුය :- ොහිර ගදොරවල් සහ නගන්ල වල වර්ග ප්රමාෙව පමෙක් දිය යුතුින.ගමම දිග පළල ආදී ප්රමාෙයන් නාගරික 
ගකොමසාරිතුමාගේ ප්රාගීයය සභා සභාපතිගේ අවසරයක් ගනොමැතිව ගවනස් කිරීම ගහෝ උල්ලංඝනය කිරීම ගහෝ ගනොකළ යුතුය. 

14. ඉදිකිරීමට අවයය තාවකාලික මඩු ගෙන ගගොඩනැගිල්ගල් වැඩ ආරම්භ කරන අවස්ථාගේදි පාගර් මැද සිට අඩි 25කට දුරින් ගමකී තාවකාලික මඩු 

 ඉදිකළ හැකිවන අතර, ගගොඩනැගිල්ගල් වැඩ අවසන් ු  පසු ඒ සඳහා අනූකූලතා සහතික නිකුත් කිරීමට ප්රථම එකී මඩු කඩා දමීය යුතුය. 
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දේශසෝජිත දේශගොඩනැගිල්දේශල් ා් වා ස. 
ගමහි ඇති ඉඩ ප්රමාෙගේ සැලැස්ම ඇදීමට ගනොගේ නම්,එය ගවන කඩදාසියක  ඇද ගමම පිුසවට ඇලවිය යුතුය. 

 

 

දාතම }.....................................................  ඉල්ලුම්කරු } ......................................................... 

 

සංගයෝධනය කළ පරිදි අනුමත කරන ලදි. 

 

දාතම }.....................................................    ......................................................

         ප්රාගීයය සභා සභාපති, 
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1. ඉල්ලුම් කරන්ගන් අළුතින් සෑදීමක් ,නැවත සෑදීමක් ගහෝ ගවනස් කිරීමක් සඳහාද ? 
2. ගවනස් කිරීමක් නම්,1915 අංක 19 දරෙ ආඥා පනගත්    වැනි වගන්තිගේ කවර ගකොටසක් යටගත් ද ? 
3. ගගොඩනැගිල්ල කුමක් සඳහා ද ? 
4. අ. ගගොඩනැගිල්ගලන් වැසි ඇති බිගම් වර්ග ප්රමාෙය  
 ආ. ගයෝජිත ගගපළ පිහිටි ඉඩගම් වර්ග ප්රමාෙය  :- .......................................................... 
 ඇ. අයදුම්කරු ගගපළ පිහිටි ඉඩගම් සම්පුර්ෙ අිනතිකරුද ? නැතගහොත් ගකොටස් කරුගවක් ද ? ගකොටස් 
  කරුගවක් නම් තමන්ට අිනති ගකොටගසේ ප්රමාෙය ගකොපමෙ ද? 
 ඈ. ගගපළ ඉඩගම් මාිනම 
  උතුරට 
  දකුෙට 
  නැගගනහිරට 
  ෙස්නාහිරට 
5. දුර ප්රමාෙයන්:  
 අ. පාගර් මැද සිට     :- .......................................................... 
 ආ. පිුසපස ඇති ලගම ගගොඩනැගිල්ගල් සිට  :- ........................................................... 
 ඇ. දකුුව පැත්ගත් ඇති ලගම ගගොඩනැගිල්ගල් සිට :- ........................................................... 
 ඈ. වම් පැත්ගත් ඇත් ලගම ගගොඩනැගිල්ගල් සිට :- ........................................................... 
6. ගගොඩනැගිල්ලට ළගාවන පාරක් සැලැස්ගම් ගපන්වා තිගේද ? 
7. ගගොඩනැගිල් භූමීගේ කාුව ක්රමය සම්ෙන්ධව ඹගේ වැඩ පිළිගවල කුමක් ද ? 
8. වැසිකිළි සැලැස්ම ගපන්වා තිගේ ද ? 
9. අ. ගපොළගේ මට්ටමින් ගගබිම ගකොපමෙ උස්සන්ගන් ද? 
 ආ. නල ගැල්ගම් මට්ටගමන් ගේ බිම ගකොපමෙ උසද ? 
10. පහත සඳහන් දෑ සෑදීමට පාවිච්චි කරන උපකරෙ: 
 අ. අත්තිවාරම 
 ආ. බිත්ති 
 ඇ. වහල 
 ඈ. ගගබිම 
11. වහගල් පහතම ගකළවරට ගපොළගේ සිට ඇති උස ප්රමාෙය 
12. යාෙඳ ඉඩම්වල තිගෙන පහත සඳහන් ස්ථානවල සිට අළුගතන් සෑදීමට, නැවත සෑදීමට ගහෝ ගවනස් කිරීමට 

 අදහස් කරන ගගොඩනැගිල්ලට ඇති දුර ප්රමාෙය. 
 අ. ළිං 
 ආ. මුළුතැන් ගගවල් 
 ඇ. මඩු 
 ඈ. වැසිකිළි 
 ඉ. කිරි පට්ටි 
13. 

කාමර පිළිෙඳ විස්තර 

කාමරය 1 
ඇතුළත දිග 
පළල ආදී 
ප්රමාෙයන් 

1 
වර්ග 
ප්රමාෙයන් 

3 
ගදොරවල 
වර්ග 
ප්රමාෙය 

4 
නගනල්වල 
මුළු වර්ග 
ප්රමාෙය 

5 
වැඩිම සහ 
අඩුම උස 

6 
3x4/2 
ලේධය මුළු 
ගගබිගම් 
ප්රමාෙයන් 

1ට15 අඩු 

ගනොවිය 
යුතුය. 

7 
4x2/7 
ලේධය මුළු 
ගගබිගම් 
ප්රමාෙයන් 

1ට15 අඩු 

ගනොවිය 
යුතුය. 

අ. 

ආ. 

ඇ. 

ඈ. 

ඉ. 

ඊ. 

උ. 

ඌ. 

       

සැළකිය යුතුය :- ොහිර ගදොරවල් සහ නගන්ල වල වර්ග ප්රමාෙව පමෙක් දිය යුතුින.ගමම දිග පළල ආදී ප්රමාෙයන් නාගරික 
ගකොමසාරිතුමාගේ ප්රාගීයය සභා සභාපතිගේ අවසරයක් ගනොමැතිව ගවනස් කිරීම ගහෝ උල්ලංඝනය කිරීම ගහෝ ගනොකළ යුතුය. 

14. ඉදිකිරීමට අවයය තාවකාලික මඩු ගෙන ගගොඩනැගිල්ගල් වැඩ ආරම්භ කරන අවස්ථාගේදි පාගර් මැද සිට අඩි 25කට දුරින් ගමකී තාවකාලික මඩු 

 ඉදිකළ හැකිවන අතර, ගගොඩනැගිල්ගල් වැඩ අවසන් ු  පසු ඒ සඳහා අනූකූලතා සහතික නිකුත් කිරීමට ප්රථම එකී මඩු කඩා දමීය යුතුය. 
10 



ාං ර්ධන බබපත්ර ිකකුත් කිරී ට අදාළ පරී් ෂණ  ාර්තා . 

01. ලිපි ගගොනු අංකය  :- .................................................................................................. 

02. අයදුම් කළ දිනය   :- .................................................................................................. 

03. අයදුම්කරුගේ නම සහ ලිපිනය :- .................................................................................................. 

04. I. සංවර්ධනය පිහිටි ස්ථානය 

 II. කුමන කළාපයට අයත්ගේ ද ? ගන්වාසික / මිශ්ර ගන්වාසික / කාර්මික / ගවළද 

05. දැනට භූමීය පාවිච්චිය සහ ගගොඩනැගිලි ඇගතොත් ඒවා සහ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇත්නම් ගකොපමෙ 
 ප්රමාෙයකට ද ? 

06. ගයෝජිත සංවර්ධනගේ ස්වාභාවය හා නව ඉදි කිරිමක් අළුත් වැඩියා කිරිමක් ගහෝ පවත්නා ගගොඩනැගිල්ලට 
 ගකොටසක් එකතු කිරීමක් ද යන වග. 

07. ගයෝජිත භාවිතය : 

08. ඉඩගම් අිනතිය 

09. 1. ඉඩගම් ප්රමාෙය : 

 2. මානක සැලැස්ම අනුමත කර ඇති යන වග : 

 3. ගගොඩනැගිල්ල අිනති භූමිගයන් යටවන ප්රමාෙගේ ප්රතියතය : 

 4. ගගොඩනැගිල්ගල් සම්පූර්ෙ වර්ග ප්රමාෙය : 

 5. පවත්නා ගකොටස වර්ග අඩි / මීටර් : 

 6. ගයෝජිත ගකොටස සම්පූර්ෙ වර්ග අඩි / මීටර් : 

10. ගගොඩනැගිල්ගල් සියළුම මහල්වල වර්ග ප්රමාෙය අතර අනුපාතය : 

11. 1. කාර් නැවැතුම්ගපොලවල් ගකොපමෙ සංඛයාවක් අවයය ද ? 

 2. සපයන නැවතුම්ගපොලවල් සංඛයාව : 

12. 1. ප්රගේය මාර්ගගේ පළල ගකොපමෙ විය යුතු ද? 

 2. ප්රගේයය ලෙන මාර්ග පළල : 

 3. ප්රධාන ප්රගේයය ලෙන මාර්ගගේ නම : 

 4. ගගොඩනැගිල්ගල් සීමාගේ ප්රමාෙය : 

 5. ප්රගේය මාර්ග රනගේ ද ගප ීගලික ද යන වග හා පළල ප්රමාෙවත් ද යන්න : 

13. ගයෝජිත කලාපීකරෙ සැලැසම්ට අනුව ගමම සංවර්ධන අදාළ ස්ථානයට ගැලගේ ද? 

14. වාහන නැවතුම්පළවල් අවයය ප්රමාෙයට සපයනවා ද? 

15. සියළුම ගවනස් කිරීම් සැළැස්ගම් රතුපාටින් දක්වා තිගේ ද ? 

16. ඉදිකිරිම් ගගොඩනැගිලි සීමාව ඇතුළට වැගටන්ගන් ද ? 

17. නලය ෙැසයාමට ගයොදා ඇති වැඩ පිළිගවල සතුුසදායක ද? 

18. ගගොඩනැගිලි සීමාව ආගලෝක හා වාතාශ්රය අවයයතා පසු පස ඉඩ ප්රමාෙය ළිද,වැසිකිළි පිළිෙඳ සෑීමමකට 
 පත්ගේ ද? 

 එගසේ නම් අවයයතා ගමොනවා ද? 

19. ගමම ඉදිකිරිම් ගෙඩා සඳහා නම් ගෙඩා කරනු ගෙන ද්රවය කවගර් ද? 
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20. ගයෝජිත සංවර්ධනය කර්මාන්තයක් සඳහා නම්: 

 අ. ගමය කුමනාකාර පරිසර දුෂෙයකට ගහෝ සාමාජික ප්රය්ෙයක් පැන නැීමමකට ගහේතුගේ ද ? 

 ආ. ගමය මාර්ග තදෙදයක් පැන නැීමමට ගහේතුගේ ද? 

 ඇ. ගිනි උවදුරු ඇතීවීමට ගහේතුගේද ? 

 ඈ. ගයොදාගනු ලෙන යන්ත්ර ූතත්ර ගකොපමෙ අය්වෙල ප්රමාෙයකින් යුක්ත ද ? 

21. පරිස දූෂෙය වැළැක්වීමට අවයය ආරක්ිතත වැඩපිළිගවල ගයොදා තිගේ ද? 

22. ගයෝජිත ඉදිකිරීම් යාෙඳ ගගොඩනැගිල්ලට කිසියම් අයුරකින් හානිකර ද? 

23. ගමම සංවර්ධනය භාවිතය ගවනස් කිරීමක් සඳහා වන්ගන් නම් ගම ගපගදස සඳහා ගයෝජිත සංවර්ධනය 

 සැළැස්මක් සැකගසේ ද? යන්න ගහෝ පවත්නා භූමී පරිගභෝග රටාවට ෙලපෑමක් ඇතිගේ ද යන්න කරුොකර 

 සටහන් කරන්න. 

24. සංවර්ධනය ගකොපමෙ මහල් සංඛයාවක් සඳහා ද? 

25. ගමම ගපගදස සඳහා කලාපීකරෙ සැළැස්මක් සාදා ගනොමැති නම් දැනට පවත්නා සාමානය භූමී පරිගභෝග 

 රටාව ගකගසේ ද? 

26. අප ද්රවය පිළිෙද ඇප තැන්පත් ලොගත යුතු ද? 

 ගවනත් විස්තර හා පරීක්ෂා කර වාර්තා කරනු ලෙන නිලධාරි තැනගේ නිර්ගීයය. 

 

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

           අත්සන. 

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

තනතුර  :- .......................................................... 

දිනය  :- ........................................................... 

ඉහත සඳහන් කරුුව සෑීමමකට පත් ු  ෙව හා සැළසුම් කමිුසව සඳහා නිලධාරි තැනගේ නිර්ගීයය. 

 

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

           අත්සන. 

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

තනතුර  :- .......................................................... 

දිනය  :- ........................................................... 
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ාැළසුම් කමිටු ිකර්දේශීශස. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. නම :-       අත්සන :- 

2. නම :-       අත්සන :- 

3. නම :-       අත්සන :- 

4. නම :-       අත්සන :- 

5 නම :-       අත්සන :- 

6 නම :-       අත්සන :- 

7 නම :-       අත්සන :- 

 

     සභාපති / ගල්කම් / ගේ නිර්ගීයය :-..................................................... 

 

සැළසුම අනුමත කරමි / ගනොකරමි / පහත සඳහන් ගකොන්ගීසි වලට යටත්ව අනුමත කරමි. 

ගගොඩනැගිල් අයදුම්පත්ර අංකය :- බී.ඒ. 

තාවකාලික ලිපි ගගොනු අංකය :-  

ගකොන්ගීසි   : ……………………………………………………………………………………………………….... 

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

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

දිනය :- ..................................................     .............................................. 

           ගරු සභාපති, 
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........................................................................................ මහතා / මහත්මිය, 

........................................................................................, 

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

......... ප්රාදේශීය ස ාවා . 

      ගගොඩනැගිලි ෙලපත්ර අංකය :- ................................ 

ඔෙගේ ......................................................... දින දරෙ ඉල්ලුම් පත්රය සම්ෙන්ධවින. 

 පහත සඳහන් ගකොන්ගීසිවලට යටත්ව ............................................................... පාගර් වරිපනම් අංක .......... 

දරෙ ස්ථානගේ අළුත් / පවත්නා ...................................................... ගගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම / ගගොඩනැගිල්ලට 
ගකොටසක් එකතු කර ඉදීකිරීම / ගවනස් කිරීම සඳහා ගමම ෙලපත්රය වලංගු ගේ. 

1. ගම් සමඟ මගේ අත්සන් සහිතව අමුො ඇති සැළැස්ගම් පිටපගතහි සඳහන් පරිදි ගගොඩනැගිල්ල ඉදිකළ යුතුය. 

2. ගගොඩනැගිල්ල පහත සදහක් ද්රවය වලින් තැනිය යුතුය. 

I. අත්තිවාරම :- ............................................................................................................... 

II. බිත්ති  :- ............................................................................................................... 

III. ගගබිම  :- ............................................................................................................... 

3. පියස්ස ................................................. ගසවිළි කළ යුතුය. 

4. බිත්ති ෙදාම ගසා සුදු හුුව / තීන්ත ආගල්ප කළ යුතුය. 

5. බිම ගපොගළොව මට්ටගමන් අඩි / මීටර් ................................................... ඉස්සිය යුතුය. 

6. පිටත බිත්ති ගහෝ ඉස්ගතෝේපුවල කිසිම ගකොටසක් (විවෘත ෙැල්කණියක් ගගොඩනැගිලි සීමාව තුළ මී.01ක් දිගට 

 ඉදිකිරිමට හැක.) ගගොඩනැගිලි සීමා තුල ඉදි ගනොකළ යුතුය. 

7. ගමම අවසර පත්රය අත්සන් කළ දින සිට අු රුීදක කාලය තුළ පමෙක් වලංගුින. (ගගොඩනැගිල්ගල් වැඩ 

 ආරම්භ කර ඇත්නම් තව අු රුදු ගදකක කාලයක් සඳහා ඉල්ීමමක් කිරීගමන් වලංගු කාලය දීර්ඝ කළ හැකිය.) 

8. යම් අවස්ථාවක දී මාස තුනකට වඩා කාලයක් තුළ ගම් සැළැස්ම පිට කරනු ලෙන වැඩ නතර කරන්නට 

 ගයදුනගහොත් ඒ ෙව මට දන්වා එවිය යුතුය. 

9. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ සැළසුම් හා ගගොඩනැගිලි නිගයෝග ගකගරහි ඔෙගේ අවධානය ගයොමු කළ 

 යුතුය.  ඒ පිළිෙඳ විස්තර වැඩ අධිකාරිගගන් ලො ගත හැකිය. 

10. එම ගරගුලාසි පිට මිස ඔෙගේ ගමම තනවන ලද ගගොඩනැගිල්ගල් / එකතුව / ගවනස් කිරීම ප්රගයෝනනයට 

 ගැනීම කළ ගනොහැකිය. ගකොටින් කියගතොත්, සැළැස්ම අනුව සාදා තිගෙනවා යන මගේ අනුකූලතා සහතිකය 

 ගනොමැතිව ඔෙට ප්රගයෝනනය ගත ගනොහැකිය. ගමම අනුකූලතා සහතිකය ඉල්ලා එවිය හැකි ගකොටස ු  අටවන 

 පිුසව මින් කඩා පුරවා මා ගවත එවිය යුතුය. 

11. ගම් සදහා එවනු ලෙන සියළුම ලියකියවිලි ආදිගයහි උඩ හා සැළැස්ගම් තිගෙන මගේ අංකය හා දිනය සඳහන් 

 කළ යුතුය. 

12. ගමම ෙලපත්රගේ වලංගු කාලය ...................................................... දිගනන් අවසන් ගේ. 

13. පහත සඳහක් ගහේතූන් මත ගමම ෙල පත්රය අවලංගු කළ හැකිය. 

 1. ෙල පත්රගේ ගකොන්ගීසි කඩ කිරීමක්. 

 2. ගගොඩනැගිලි ගරගුලාසි කඩ කිරීමක්. 

 3. අයදුම් පගත්රේ සැළැස්ගම් ගහෝ ගවනත් ලියකියවිලි වල වැරදි ගතොරතුරු ඇතුළත් කිරීම. 

 4. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ ගගොඩනැගිලි නිගයෝග මාලාගේ 10 වන ගරගුලාසි අනුව අවයය  

  සැළසුම ඉදිරිපත් ගනොකිරීම. 

 

 

          සභාපති / ගල්කම්, 

          ප්රාගීයය සභාව, 

          .......... 

දිනය ..................................................20 .......වන දින. 

14. 



........................................................................................ මහතා / මහත්මිය, 

........................................................................................, 

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

......... ප්රාදේශීය ස ාවා . 

      ගගොඩනැගිලි ෙලපත්ර අංකය :- ................................ 

ඔෙගේ ......................................................... දින දරෙ ඉල්ලුම් පත්රය සම්ෙන්ධවින. 

 පහත සඳහන් ගකොන්ගීසිවලට යටත්ව ............................................................... පාගර් වරිපනම් අංක .......... 

දරෙ ස්ථානගේ අළුත් / පවත්නා ...................................................... ගගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම / ගගොඩනැගිල්ලට 
ගකොටසක් එකතු කර ඉදීකිරීම / ගවනස් කිරීම සඳහා ගමම ෙලපත්රය වලංගු ගේ. 

1. ගම් සමඟ මගේ අත්සන් සහිතව අමුො ඇති සැළැස්ගම් පිටපගතහි සඳහන් පරිදි ගගොඩනැගිල්ල ඉදිකළ යුතුය. 

2. ගගොඩනැගිල්ල පහත සදහක් ද්රවය වලින් තැනිය යුතුය. 

I. අත්තිවාරම :- ............................................................................................................... 

II. බිත්ති  :- ............................................................................................................... 

III. ගගබිම  :- ............................................................................................................... 

3. පියස්ස ................................................. ගසවිළි කළ යුතුය. 

4. බිත්ති ෙදාම ගසා සුදු හුුව / තීන්ත ආගල්ප කළ යුතුය. 

5. බිම ගපොගළොව මට්ටගමන් අඩි / මීටර් ................................................... ඉස්සිය යුතුය. 

6. පිටත බිත්ති ගහෝ ඉස්ගතෝේපුවල කිසිම ගකොටසක් (විවෘත ෙැල්කණියක් ගගොඩනැගිලි සීමාව තුළ මී.01ක් දිගට 

 ඉදිකිරිමට හැක.) ගගොඩනැගිලි සීමා තුල ඉදි ගනොකළ යුතුය. 

7. ගමම අවසර පත්රය අත්සන් කළ දින සිට අු රුීදක කාලය තුළ පමෙක් වලංගුින. (ගගොඩනැගිල්ගල් වැඩ 

 ආරම්භ කර ඇත්නම් තව අු රුදු ගදකක කාලයක් සඳහා ඉල්ීමමක් කිරීගමන් වලංගු කාලය දීර්ඝ කළ හැකිය.) 

8. යම් අවස්ථාවක දී මාස තුනකට වඩා කාලයක් තුළ ගම් සැළැස්ම පිට කරනු ලෙන වැඩ නතර කරන්නට 

 ගයදුනගහොත් ඒ ෙව මට දන්වා එවිය යුතුය. 

9. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ සැළසුම් හා ගගොඩනැගිලි නිගයෝග ගකගරහි ඔෙගේ අවධානය ගයොමු කළ 

 යුතුය.  ඒ පිළිෙඳ විස්තර වැඩ අධිකාරිගගන් ලො ගත හැකිය. 

10. එම ගරගුලාසි පිට මිස ඔෙගේ ගමම තනවන ලද ගගොඩනැගිල්ගල් / එකතුව / ගවනස් කිරීම ප්රගයෝනනයට 

 ගැනීම කළ ගනොහැකිය. ගකොටින් කියගතොත්, සැළැස්ම අනුව සාදා තිගෙනවා යන මගේ අනුකූලතා සහතිකය 

 ගනොමැතිව ඔෙට ප්රගයෝනනය ගත ගනොහැකිය. ගමම අනුකූලතා සහතිකය ඉල්ලා එවිය හැකි ගකොටස ු  අටවන 

 පිුසව මින් කඩා පුරවා මා ගවත එවිය යුතුය. 

11. ගම් සදහා එවනු ලෙන සියළුම ලියකියවිලි ආදිගයහි උඩ හා සැළැස්ගම් තිගෙන මගේ අංකය හා දිනය සඳහන් 

 කළ යුතුය. 

12. ගමම ෙලපත්රගේ වලංගු කාලය ...................................................... දිගනන් අවසන් ගේ. 

13. පහත සඳහක් ගහේතූන් මත ගමම ෙල පත්රය අවලංගු කළ හැකිය. 

 1. ෙල පත්රගේ ගකොන්ගීසි කඩ කිරීමක්. 

 2. ගගොඩනැගිලි ගරගුලාසි කඩ කිරීමක්. 

 3. අයදුම් පගත්රේ සැළැස්ගම් ගහෝ ගවනත් ලියකියවිලි වල වැරදි ගතොරතුරු ඇතුළත් කිරීම. 

 4. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ ගගොඩනැගිලි නිගයෝග මාලාගේ 10 වන ගරගුලාසි අනුව අවයය  

  සැළසුම ඉදිරිපත් ගනොකිරීම. 

 

 

          සභාපති / ගල්කම්, 

          ප්රාගීයය සභාව, 

          .......... 

දිනය ..................................................20 .......වන දින. 
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........................................................................................ මහතා / මහත්මිය, 

........................................................................................, 

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

......... ප්රාදේශීය ස ාවා . 

      ගගොඩනැගිලි ෙලපත්ර අංකය :- ................................ 

ඔෙගේ ......................................................... දින දරෙ ඉල්ලුම් පත්රය සම්ෙන්ධවින. 

 පහත සඳහන් ගකොන්ගීසිවලට යටත්ව ............................................................... පාගර් වරිපනම් අංක .......... 

දරෙ ස්ථානගේ අළුත් / පවත්නා ...................................................... ගගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම / ගගොඩනැගිල්ලට 
ගකොටසක් එකතු කර ඉදීකිරීම / ගවනස් කිරීම සඳහා ගමම ෙලපත්රය වලංගු ගේ. 

1. ගම් සමඟ මගේ අත්සන් සහිතව අමුො ඇති සැළැස්ගම් පිටපගතහි සඳහන් පරිදි ගගොඩනැගිල්ල ඉදිකළ යුතුය. 

2. ගගොඩනැගිල්ල පහත සදහක් ද්රවය වලින් තැනිය යුතුය. 

I. අත්තිවාරම :- ............................................................................................................... 

II. බිත්ති  :- ............................................................................................................... 

III. ගගබිම  :- ............................................................................................................... 

3. පියස්ස ................................................. ගසවිළි කළ යුතුය. 

4. බිත්ති ෙදාම ගසා සුදු හුුව / තීන්ත ආගල්ප කළ යුතුය. 

5. බිම ගපොගළොව මට්ටගමන් අඩි / මීටර් ................................................... ඉස්සිය යුතුය. 

6. පිටත බිත්ති ගහෝ ඉස්ගතෝේපුවල කිසිම ගකොටසක් (විවෘත ෙැල්කණියක් ගගොඩනැගිලි සීමාව තුළ මී.01ක් දිගට 

 ඉදිකිරිමට හැක.) ගගොඩනැගිලි සීමා තුල ඉදි ගනොකළ යුතුය. 

7. ගමම අවසර පත්රය අත්සන් කළ දින සිට අු රුීදක කාලය තුළ පමෙක් වලංගුින. (ගගොඩනැගිල්ගල් වැඩ 

 ආරම්භ කර ඇත්නම් තව අු රුදු ගදකක කාලයක් සඳහා ඉල්ීමමක් කිරීගමන් වලංගු කාලය දීර්ඝ කළ හැකිය.) 

8. යම් අවස්ථාවක දී මාස තුනකට වඩා කාලයක් තුළ ගම් සැළැස්ම පිට කරනු ලෙන වැඩ නතර කරන්නට 

 ගයදුනගහොත් ඒ ෙව මට දන්වා එවිය යුතුය. 

9. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ සැළසුම් හා ගගොඩනැගිලි නිගයෝග ගකගරහි ඔෙගේ අවධානය ගයොමු කළ 

 යුතුය.  ඒ පිළිෙඳ විස්තර වැඩ අධිකාරිගගන් ලො ගත හැකිය. 

10. එම ගරගුලාසි පිට මිස ඔෙගේ ගමම තනවන ලද ගගොඩනැගිල්ගල් / එකතුව / ගවනස් කිරීම ප්රගයෝනනයට 

 ගැනීම කළ ගනොහැකිය. ගකොටින් කියගතොත්, සැළැස්ම අනුව සාදා තිගෙනවා යන මගේ අනුකූලතා සහතිකය 

 ගනොමැතිව ඔෙට ප්රගයෝනනය ගත ගනොහැකිය. ගමම අනුකූලතා සහතිකය ඉල්ලා එවිය හැකි ගකොටස ු  අටවන 

 පිුසව මින් කඩා පුරවා මා ගවත එවිය යුතුය. 

11. ගම් සදහා එවනු ලෙන සියළුම ලියකියවිලි ආදිගයහි උඩ හා සැළැස්ගම් තිගෙන මගේ අංකය හා දිනය සඳහන් 

 කළ යුතුය. 

12. ගමම ෙලපත්රගේ වලංගු කාලය ...................................................... දිගනන් අවසන් ගේ. 

13. පහත සඳහක් ගහේතූන් මත ගමම ෙල පත්රය අවලංගු කළ හැකිය. 

 1. ෙල පත්රගේ ගකොන්ගීසි කඩ කිරීමක්. 

 2. ගගොඩනැගිලි ගරගුලාසි කඩ කිරීමක්. 

 3. අයදුම් පගත්රේ සැළැස්ගම් ගහෝ ගවනත් ලියකියවිලි වල වැරදි ගතොරතුරු ඇතුළත් කිරීම. 

 4. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ ගගොඩනැගිලි නිගයෝග මාලාගේ 10 වන ගරගුලාසි අනුව අවයය  

  සැළසුම ඉදිරිපත් ගනොකිරීම. 

 

 

          සභාපති / ගල්කම්, 

          ප්රාගීයය සභාව, 

          .......... 

දිනය ..................................................20 .......වන දින. 
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ික ාට සන  ාර්ග විාත්රස පැාැදිලි  ඇද ද්  න්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. විධාසක ඉංජීදේශන්රු තැනදේශේ  ාර්තා . 

 ඉදිකිරීම් කරනු ලෙන ස්ථානගේ සිට ප්රධාන මාර්ගයට ඇති දුර :-(අඩි) 

 මාර්ග රක්ිතතයට ඇතුලත් ගේ/ගනොගේ. 

 ගවනත් සටහන්. 

ඉදිරිපත් කර ඇති ගගොඩනැගිලි අයදුම්පත නිර්ගීය කරමි/ගනොකරමි. 

 පරිසර කමිුසගේ අනුමැතිය :- .................................................... 

 තීරෙ අංක   :- .................................................... 

 දිනය    :- .................................................... 

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

          විධායක ඉංජීගන්රු. 

2. ආදායම් පරිපාලකගේ නිර්ගීයය :- .................................................................................................. 

වරිපනම් අංකය   :- .................................................... 

වරිපනම් ෙදු ගගවා ඇත/නැත 

දිනය    :- ................................................... 

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

         අදායම් පරිපාලක අත්සන. 

 

17



නාගරික ාං ර්ධන අධිකාරිස.    F-05 

අනුකූබතා ාාතිකසන් බබා ගැීම  ාහාා අසදුම්පතුස 

''ඩී'' ආකෘතිස 

       

........................................................ගගන්, 

................................................................, 

........................................................මඟින්. 

 

සභාපති, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 

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

මහත්මයාගෙනි, 

 ඉඩම ගහෝ ගගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය සඳහා ගයොදා ගැනීම ගවනුගවන් (පදිංචිය සඳහා) අනුකූලතා සහතිකයක් 

/ තාවකාලික (පදිංචියට ගයොදාගැනීම සඳහා) ෙල පත්රයක් ලො ගැනීමට ගමිනන් අයදුම් කර සිටිමි. / සිටිමු. 

01. ගමම සංවර්ධනය සඳහා .......................................................... නගර / ප්රාගීයය සභාව විසින් 

...........................................................................................................අනුමැතිය ලො දී ඇත. 

02. ෙලපගත්රේ අඩංගු සියළු නියමයන්ට අනුකූලව ඉදීකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ෙ කරන ලදී. (ගනොගැලගපන  

 වචන කපා හරින්න ) 

 ගවනස් කිරීම් පිළිෙඳ විස්තර : ..................................................................................................................... 

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

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

03. සැළසුම් හා ගගොඩනැගිලි නීති රීති යටගත් අගේක්ිතත පහත සඳහන් සහතිකයක් ගම් සමඟ ඉදිරිපත්  

 කරමි. 

ඉහත ගතොරතුරු සතය හා නිවැරදි ෙව සහතික කරමි / කරමු. ෙල පත්රය / සහතිකය ලැගෙන ගතක් ඉඩගම් / 

ගගොඩනැගිල්ගල් පදිංචි ගනොවන ෙවට ගපොගරොන්දු ගවමි / ගවමු. 

 

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

සුදුසුකම් ලැබු පුීගලයාගේ අත්සන     අිනතිකරුගේ අත්සන. 

 

 

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

ලිපිනය  :- .......................................................... 

දුරකථනය :- .......................................................... 

දිනය  :- ........................................................... 
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කාර්යාීමය ප්රගයෝනනය සඳහා 

 

අංකය 

ගගවන ලද ගපරසැරි ගාස්තුව 

කුවිතාක්සි අංකය 

 

 



F-02 

....................................................................................................... සභාව 

 

කන්ත ෝරුතේදී සම්පූර්ණ කිරීම සඳහායි.    ත ො......................... 

 

නිවාස හා නගර සංවර්ධන ආඥා පනතේ (198 වැනි පරිච්තේදය) 5 තහෝ 6 වැනි වගන්තිය යටතේ, 

................................................................................................... සභාපතිතුමාතේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

සඳහා 

 

 

 

................................................................................................................. සභාතේ සභාපතිතුමා තවතටයි. 

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

තමහි පහත අේසන් කරන......................................................................................................................... 

............................................................................................ වන මම .............................................පාතර් 

වරිපනම් තක්තසේරු තනො ................................... දරණ .............................. යන ඉඩතම් තවනස් කිරීමට 

ස්ථානතේ .................................... ඉදිකිරීමට .............................................. කඩා නැවත ඉදිකිරීමට අවසර 

තදන තලස ....................................... සභාතේ ..................................සභාපතිතුමාතගන් තමයින් අවසර 

ඉල්ලා සිටිමි. ඊට උවමනා සැලැස්ම ආදී විස්තර මා විසින් අේසන් කර මීට අමුණා ඇත. 

සාක්ෂිකරුවන්තේ අේසන්: 

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

         ඉල්ලුම්කරුතේ අේසන. 

1. .............................................  නම:................................................................................. 

2. .............................................  ස්ථීර ලිපිනය:................................................................... 

      දිනය:............................................................................... 

  

ඉල්ලුම් පත්රයයයි 

Annexure 04 



 

 

මාර්ග තර්ඛාවක් තුල තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ තවනේ ස්ථීර සැලැස්මක් කඩා නැවත ඉදිකිරීමට තහෝ තවනස් කිරීමට අවසර තදනු 

තනොලැතේ. මාර්ග තර්ඛාවට අසුතේද යනු ඒ ප්රතශයතේ තසෞඛ්ය පික්ෂකක මහතාතගන් තහෝ තමම සභාතේ කර්මාන්ත පිළිබඳ 

ඕවර්සියයර් මහතාතගන් දැනගත හැකිය. 

01. තමම ඉල්ලුම් පත්රයට ඇමිීම පිණිස සැලසුම් ද සටහන් පිළිතයල කිරීතම්දී ඉල්ලුම්කරුවන් විසින් පහත සඳහන් කරුණු ද 

දැක්විය යුතුය. 

අ. ඉදිකිරීමට,කඩා නැවත ඉදිකිරීමට තහෝ තවනස් කිරීමට තයෝජනා කරනු ලබන තගොඩනැගිල්ල ඉල්ලුම්කරුට අයේ 

ඉඩතම් මායිම්වල සිට ඇති දුර. 

ආ. තවනස් කිරීමට තයෝජනා කරනු ලබන තගොඩනැගිල්තල් සිට ඒ ඒ පැේතේ දැනට තිතබන තගොඩනැගිලිවලට දුර. 

ඇ. ඉදිකිරීමට,කඩා නැවත ඉදිකිරීමට,තවනස් කිරීමට තහෝ එකතු කිරීමට ඇති තගොඩනැගිල්තල් එක් එක් 

කාමරතේද,බරාඳතේ තහෝ එහි තකොටසකද ඇතුලත දිග පළල. 

ඈ. දැනට තිතබන්නා වූද,තයෝජනා කරනු ලබන්නා වූ ද,තදොර ජතනල්වල පිහිටීම හා ඇතුළත ප්රමාණය. 

ඉ. පියසි තකොණ සීලිම මුදුතන් උස. 

ඊ. යාව තහෝ කිට්ටුව පිහිටි ගංගා, ඇළ, තදොළ, මහ පාර, පටු පාර, අඩි පාර යන තම්වාතේ පිහිටීම “අ” අක්ෂරතයන් විමසන 

කරුණුවලට තම්වාටේ ඇති දුර තමහි සඳහන් පාරවල් වල මැද සිට තයෝජනා කරනු ලබන තගොඩනැගිල්තල් ඉතාම කිට්ටු 

තැනට ඇති දුර. 

උ. යාව ඇති ඉඩම්වල යම්කිසි තගොඩනැගිල්ලක් තේ නම් එහි පිහිටීම දළ වයතයන් ද ඒ අතර දුර ප්රමාණය ද තයෝජනා කරනු 

ලබන තගොඩනැගිල්ලක් සෑදූ විට ඒ අතර දුර ප්රමාණයන්ද දැක්විය යුතුයි. 

ඌ. යාව ඉඩම්වල ළිං,කුස්සි,මඩු,වැසිකිළි ආදියේ තවයි නම් ඉදිකිරීමට,කඩා නැවත ඉදි කිරීමට තවනස් කිරීමට තහෝ තලොකු 

කිරීමට තයෝජනා කරනු ලබන තගොඩනැගිල්ල හා ඒවා අතර ඇති දුර. 

එ. ළිඳක් තැනීමට තයෝජනා කරනු ලැතේ නම් ඒ ස්ථානය ද එය කුමන ප්රතයෝජනයක් සඳහා පාවිච්ි  කරනු ලැතේද එය 

තකතසේ තනනු ලැතේද විස්තර වයතයන් දැක්විය යුතුයි. 

ඒ. සටහතන් උතුරු පැේත දැක්වීම පිණිස ඊතල ලකුණු තයදිය යුතුයි. 

ඔ. මනුෂය වාසයට අදහස් කරන සෑම තගොඩනැගිල්ලක් සඳහාම ඊට අයේ වැසිකිළියක් ද තිබිය යුතුයි. එය සැලැස්තම්ද 

දැක්විය යුතුයි. නැතතහොේ තගොඩනැගීතම් අවසරය තදනු තනොලැතේ. 

 පහත දැක්තවන කරුණු සඳහාද නිවැරදි තතොරතුරු සැපයිය යුතුයි. 

 අ. ඉදිකිරීමට කඩා නැවත ඉදිකිරීමට තහෝ තවනස් කිරීමට අදහසු කරනු ලබන තගොඩනැගිල්ල පිහිටි ඉඩම දැනට පවේනා  

  ඉහළම ගංවතුර මට්ටම ඉහළද පහළද යන වග තහෝ ඉහළම වතුර මට්ටමට ඉස්සීමට අදහස් කරන්තන්්යන වග, 

 ආ. තම් කියනු ලබන තගොඩනැගිල්ල කවර ප්රතයෝජනයක් තයොදවනු ලැතේද යන වග, 

 ඇ. දිය බැස යාම සඳහා ඉල්ලුම්කරු කවර පිළිතවලක් තයෝජනා කරනු ලැතේද යන වග, 

ඈ. ඉදිකිරීමට,කඩා නැවත ඉදිකිරීමට තහෝ තවනස් කිරීමට අදහස් කරනු ලබන තගොඩනැගිල්ල,තයොදනු ලබන ද්රවය 

තමොනවාද යන වග, 

  

උපතෙස් 



 

 

 

02. පහත දැක්තවන තකබඳු වැඩක් නමුේ තවනස් කිරීම හැටියට සලකනු ලැතේ. 

අ. වහල සහ එහි තකොටසක්ද බිේතිතේ තකොටසක්ද තහෝ එහි වැඩිපුර තකොටසක්ද තැනීම. 

ආ. පිට බිේතියක තියන තදොරක් තහෝ ජතන්ලයක් වසා දැමීම අමුතුතවන් තැනිම. 

ඇ. ඇතුලත බිේතියක් තකොටස් කිරීම තහෝ අලුතතන් සෑදීම. 

ඈ. තගොඩනැගිල්ලට යාබද එළිමහන් බිතම්දී එහි දිය බැසයාම,වාතාශ්රය,තස ඛය යන තම් ආදිය තවනස් වීමට තහේතු වන     

අයුරු තගොඩනැගිල්ලක ඇතුලත තකබඳු තවනසක් තහෝ කිරීම. 

ඉ.           ඇතුලතින් තහෝ පිටතින් තගොඩනැඟිල්ලට අමුතු කාමරයක් එකතු කිරීම. 

ඊ. බිේති තදකක් තහෝ කීපයක් අතර දුර තගොඩනැඟිලි අතරද ඉඩකඩ වහල සෑදීම. 

උ. මනුෂය වාසයට අදහස් තනොතකොට තනන ලද තැනක් ඒ සඳහා තවනස් කිරීම. 

ඌ. එක් පවුලක් සඳහා තැනු තගොඩනැඟාල්ලක් පවුල් කීපයක් සඳහා තවනස් කිරීම. 

එ. පවුල් එකක් තහෝ තදකක් වාසය සඳහා තැනවූ තගොඩනැගිල්ලක් ඊට වැඩි පවුල් ගණනක් සඳහා තවනස් කිරීම හවුල් 

අයිතිකරුවන් අතර තබදා ගැනීම සඳහා තගොඩනැඟිල්ලක් තකොටස් කිරීම. 

ඒ. නැවත සෑදීම තහෝ කඩා දැමීම තහෝ ස්වභාවික තහේතුවකින් විනාය වුණු යම්කිසි තගොඩනැඟිල්ලක තකොටසක් සෑදීම.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නිවාස හා  ගර සංවර්ධ  ආඥා ප තේ 6(2) වැනි වගන්තියය 



සටහ  

(ඉල්ලුම්කරු විසින් දී තිතබන වැඩිපුර කරුණු අතනක් පිට බලනු) 

දැනට තිතබන තගොඩනැගිලි තවනස් කිරීමට නම් ඒවා රතුපාටින්ද අළුතින් සාදනවා නම් ඒවා කළුපාටින්ද තපන්විය යුතුයි. 

 

 

දිනය :- ................................     ඉල්ලුම්කරුතේ අේසන:-....................................... 

දිනය :- .................................     තවනස් කිරීම ද සහිතව අනුමත කරන ලදි 

     

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

සභාපති, 



 

 
1. උවමනා කරන්තන් අළුතතන් තගොඩනැගිල්ලක් තනා ගැනීමටද? 

නැවත තනා ගැනීමටද? නැතතහොේ තවනස් කිරීමටද? 
 

 

2. තවනස් කිරීමට නම් නිවාස හා නගර ආඥා පනතේ 6(2) වගන්තිතේ කවර තකොටසකට 
ඇතුළේද? 

 

3. (අ)  තගොඩනැගිල්තල් ප්රමාණය තකොපමණද? 
(ආ) තගොඩනැගිල්ල සාදන මුළු වියදම තකොපමණද? 

 

4. (අ)  තගොඩනැගිල්තල් ප්රමාණය තකොපමණද? 
(ආ) තගොඩනැගිල්ල සාදන මුළු ඉඩතම් ප්රමාණය තකොපමණද? 
(ඉ) ඉල්ලුම්කරු මුළු බිතම්ම අයිතිකරුද? තකොටසක අයිතිකරුද? තකොටසක නම් ඒ 
තකොටතසේ ප්රමාණය තකොතතක්ද? 
(ඊ) බිතම් මායිම :-    උතුරට 
                              දකුණට 
                              නැතගනහිරට 
                              බස්නාහිරට 

 

5. දුර ප්රමාණය     (අ) පාර මැද සිට 
                      (ආ)පිටුපස පිහිටි කිට්ටුම       තගොඩනැගිල්තල් සිට 
                      (ඉ) දකුතණන් 
                      (ඊ) වතම් පිහිටි කිට්ටුම තගොඩනැගිල්තල් සිට 

 

6. යා හැකි පාර සැලැස්තම් දක්වා තිතේද?  

7. ජලය බැස යාමට ඔබ කුමන වැඩ පිළිතවලක් තයොදනු ලැතේද?  

8. වැසිකිළිය සැලැස්තම් දක්වා තිතේද?  

9. තගබිම තපොතළොව මට්ටතම් සිට තකොපමණ උස යන්තනහිද?  

10. පාවිි ි  කරන ද්රවය   (අ)  බිේති 
                               (ආ) වහල 
                               (ඉ) තපොතළොව 

 

11. තපොතළොව මට්ටතම් සිට වහතල් පහේම ස්ථානය අතර  

12. ළඟ පිහිටි ඉඩම්වල තිතබන පහත දැක්තවන ස්ථානවලට තමම තගොඩනැගිල්තල් සිට ඇති 
ආසන්න දුර ප්රමාණය 
(අ) ළිඳ       (ආ) කුස්සිය     (ඇ) මඩු  (ඊ) වැසිකිළි (උ) කිරිපට්ටි 

 

13.                                                                කාමර පිළිබඳ විස්තර 
 

 ක
ාම

ර
 

1 
දිග පළල 

2 
වර්ග අඩි 
ප්රමාණය 

3 
තදොරවල 
සම්පූ 
ර්ණ 
වර්ග අඩි 
ප්රමාණය 

4 
ජතන්ලවල 
සම්පූර්ණ 
වර්ග අඩි 
ප්රමාණය 

5 
ඉතා වැඩි 
උස, ඉතා 
අඩු උස 

6 
බිතම් මුළු 
ඉඩ ප්රමාණය 
7/1 අඩු 
තනොවිය 
යුතුය 

7  
බිතම් මුළු 
ඉඩ 
ප්රමාණය 
1/15 අඩු 
තනොවිය 
යුතුය  ඇ

ස්
ත
ත
ම්
න්

තු
  

ක
ළ
 ති

ත
බ
න

 
 මු

ළු
 

 වි
ය
දම්

 

         

         

         

         

         

         

         

         
තම් දිග පළල ප්රමාණයන් සභාතේ සභාපති මහතාතේ බලයක් ලබා මිස තවනස් කරනු තනොලැතේ.   

14. තාවකාලික මඩු තකොපමණක් තනන්නට උවමනා ද පාතර් මැද සිට අඩි 25ක් දුරින් තනන්නට ද තගොඩැගිල්ල සාදා වූ නිමවූ 
විට බලපත්රය ලැතබන්නට තපර මඩු කඩා දමන්නට නනෑය.  

 

 

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

ඉල්ලුම්කරුතේ අේසන 

 



                                            සටහන 

                                                       ( ඉල්ලුම්කරු විසින් දී තිතබන වැඩිපුර කරුණු අතනක් පිට බලනු) 

දැනට තිතබන තගොඩනැගිලි තවනස් කිරීමට නම් ඒවා රතුපාටින්ද අළුතින් සාදනවා නම් ඒවා කළුපාටින්ද තපන්විය යුතුයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිනය :- ................................     ඉල්ලුම්කරුතේ අේසන:-....................................... 

දිනය :- .................................     තවනස් කිරීම ද සහිතව අනුමත කරන ලදි 

     

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

සභාපති, 

 



 

 
15. උවමනා කරන්තන් අළුතතන් තගොඩනැගිල්ලක් තනා ගැනීමටද? 

නැවත තනා ගැනීමටද? නැතතහොේ තවනස් කිරීමටද? 
 

 

16. තවනස් කිරීමට නම් නිවාස හා නගර ආඥා පනතේ 6(2) වගන්තිතේ කවර තකොටසකට 
ඇතුළේද? 

 

17. (අ)  තගොඩනැගිල්තල් ප්රමාණය තකොපමණද? 
(ආ) තගොඩනැගිල්ල සාදන මුළු වියදම තකොපමණද? 

 

18. (අ)  තගොඩනැගිල්තල් ප්රමාණය තකොපමණද? 
(ආ) තගොඩනැගිල්ල සාදන මුළු ඉඩතම් ප්රමාණය තකොපමණද? 
(ඉ) ඉල්ලුම්කරු මුළු බිතම්ම අයිතිකරුද? තකොටසක අයිතිකරුද? තකොටසක නම් ඒ 
තකොටතසේ ප්රමාණය තකොතතක්ද? 
(ඊ) බිතම් මායිම :-    උතුරට 
                              දකුණට 
                              නැතගනහිරට 
                              බස්නාහිරට 

 

19. දුර ප්රමාණය     (අ) පාර මැද සිට 
                      (ආ)පිටුපස පිහිටි කිට්ටුම       තගොඩනැගිල්තල් සිට 
                      (ඉ) දකුතණන් 
                      (ඊ) වතම් පිහිටි කිට්ටුම තගොඩනැගිල්තල් සිට 

 

20. යා හැකි පාර සැලැස්තම් දක්වා තිතේද?  

21. ජලය බැස යාමට ඔබ කුමන වැඩ පිළිතවලක් තයොදනු ලැතේද?  

22. වැසිකිළිය සැලැස්තම් දක්වා තිතේද?  

23. තගබිම තපොතළොව මට්ටතම් සිට තකොපමණ උස යන්තනහිද?  

24. පාවිි ි  කරන ද්රවය   (අ)  බිේති 
                               (ආ) වහල 
                               (ඉ) තපොතළොව 

 

25. තපොතළොව මට්ටතම් සිට වහතල් පහේම ස්ථානය අතර  

26. ළඟ පිහිටි ඉඩම්වල තිතබන පහත දැක්තවන ස්ථානවලට තමම තගොඩනැගිල්තල් සිට ඇති 
ආසන්න දුර ප්රමාණය 
(අ) ළිඳ       (ආ) කුස්සිය     (ඇ) මඩු  (ඊ) වැසිකිළි (උ) කිරිපට්ටි 

 

27.                                                                කාමර පිළිබඳ විස්තර 
 

 ක
ාම

ර
 

1 
දිග පළල 

2 
වර්ග අඩි 
ප්රමාණය 

3 
තදොරවල 
සම්පූ 
ර්ණ 
වර්ග අඩි 
ප්රමාණය 

4 
ජතන්ලවල 
සම්පූර්ණ 
වර්ග අඩි 
ප්රමාණය 

5 
ඉතා වැඩි 
උස, ඉතා 
අඩු උස 

6 
බිතම් මුළු 
ඉඩ ප්රමාණය 
7/1 අඩු 
තනොවිය 
යුතුය 

7  
බිතම් මුළු 
ඉඩ 
ප්රමාණය 
1/15 අඩු 
තනොවිය 
යුතුය  ඇ

ස්
ත
ත
ම්
න්

තු
  

ක
ළ
 ති

ත
බ
න

 
 මු

ළු
 

 වි
ය
දම්

 

         

         

         

         

         

         

         

         
තම් දිග පළල ප්රමාණයන් සභාතේ සභාපති මහතාතේ බලයක් ලබා මිස තවනස් කරනු තනොලැතේ.   

28. තාවකාලික මඩු තකොපමණක් තනන්නට උවමනා ද පාතර් මැද සිට අඩි 25ක් දුරින් තනන්නට ද තගොඩැගිල්ල සාදා වූ නිමවූ 
විට බලපත්රය ලැතබන්නට තපර මඩු කඩා දමන්නට නනෑය.  

 

 

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

ඉල්ලුම්කරුතේ අේසන 

 



                                           සටහන 

                                          ( ඉල්ලුම්කරු විසින් දී තිතබන වැඩිපුර කරුණු අතනක් පිට බලනු) 

දැනට තිතබන තගොඩනැගිලි තවනස් කිරීමට නම් ඒවා රතුපාටින්ද අළුතින් සාදනවා නම් ඒවා කළුපාටින්ද තපන්විය යුතුයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිනය :- ................................     ඉල්ලුම්කරුතේ අේසන:-....................................... 

දිනය :- .................................     තවනස් කිරීම ද සහිතව අනුමත කරන ලදි. 

     

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

සභාපති, 

 

 



 

 
29. උවමනා කරන්තන් අළුතතන් තගොඩනැගිල්ලක් තනා ගැනීමටද? 

නැවත තනා ගැනීමටද? නැතතහොේ තවනස් කිරීමටද? 
 

 

30. තවනස් කිරීමට නම් නිවාස හා නගර ආඥා පනතේ 6(2) වගන්තිතේ කවර තකොටසකට 
ඇතුළේද? 

 

31. (අ)  තගොඩනැගිල්තල් ප්රමාණය තකොපමණද? 
(ආ) තගොඩනැගිල්ල සාදන මුළු වියදම තකොපමණද? 

 

32. (අ)  තගොඩනැගිල්තල් ප්රමාණය තකොපමණද? 
(ආ) තගොඩනැගිල්ල සාදන මුළු ඉඩතම් ප්රමාණය තකොපමණද? 
(ඉ) ඉල්ලුම්කරු මුළු බිතම්ම අයිතිකරුද? තකොටසක අයිතිකරුද? තකොටසක නම් ඒ 
තකොටතසේ ප්රමාණය තකොතතක්ද? 
(ඊ) බිතම් මායිම :-    උතුරට 
                              දකුණට 
                              නැතගනහිරට 
                              බස්නාහිරට 

 

33. දුර ප්රමාණය     (අ) පාර මැද සිට 
                      (ආ)පිටුපස පිහිටි කිට්ටුම       තගොඩනැගිල්තල් සිට 
                      (ඉ) දකුතණන් 
                      (ඊ) වතම් පිහිටි කිට්ටුම තගොඩනැගිල්තල් සිට 

 

34. යා හැකි පාර සැලැස්තම් දක්වා තිතේද?  

35. ජලය බැස යාමට ඔබ කුමන වැඩ පිළිතවලක් තයොදනු ලැතේද?  

36. වැසිකිළිය සැලැස්තම් දක්වා තිතේද?  

37. තගබිම තපොතළොව මට්ටතම් සිට තකොපමණ උස යන්තනහිද?  

38. පාවිි ි  කරන ද්රවය   (අ)  බිේති 
                               (ආ) වහල 
                               (ඉ) තපොතළොව 

 

39. තපොතළොව මට්ටතම් සිට වහතල් පහේම ස්ථානය අතර  

40. ළඟ පිහිටි ඉඩම්වල තිතබන පහත දැක්තවන ස්ථානවලට තමම තගොඩනැගිල්තල් සිට ඇති 
ආසන්න දුර ප්රමාණය 
(අ) ළිඳ       (ආ) කුස්සිය     (ඇ) මඩු  (ඊ) වැසිකිළි (උ) කිරිපට්ටි 

 

41.                                                                කාමර පිළිබඳ විස්තර 
 

 ක
ාම

ර
 

1 
දිග පළල 

2 
වර්ග අඩි 
ප්රමාණය 

3 
තදොරවල 
සම්පූ 
ර්ණ 
වර්ග අඩි 
ප්රමාණය 

4 
ජතන්ලවල 
සම්පූර්ණ 
වර්ග අඩි 
ප්රමාණය 

5 
ඉතා වැඩි 
උස, ඉතා 
අඩු උස 

6 
බිතම් මුළු 
ඉඩ ප්රමාණය 
7/1 අඩු 
තනොවිය 
යුතුය 

7  
බිතම් මුළු 
ඉඩ 
ප්රමාණය 
1/15 අඩු 
තනොවිය 
යුතුය  ඇ

ස්
ත
ත
ම්
න්

තු
  

ක
ළ
 ති

ත
බ
න

 
 මු

ළු
 

 වි
ය
දම්

 

         

         

         

         

         

         

         

         
තම් දිග පළල ප්රමාණයන් සභාතේ සභාපති මහතාතේ බලයක් ලබා මිස තවනස් කරනු තනොලැතේ.   

42. තාවකාලික මඩු තකොපමණක් තනන්නට උවමනා ද පාතර් මැද සිට අඩි 25ක් දුරින් තනන්නට ද තගොඩැගිල්ල සාදා වූ නිමවූ 
විට බලපත්රය ලැතබන්නට තපර මඩු කඩා දමන්නට නනෑය.  

 

 

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

ඉල්ලුම්කරුතේ අේසන 

 



සැලකියය යුතුයි :- අයයදුම්කරු විසින් තම් පිතේ අනිකුේ පිටුවල කිසිව්ෂ ත ොලියය යුතුයය. 

 

 

 

 

  කාර්මික නිළධාික (සිවිල්)  ැ  විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතුයය. 

1. අයදුම්කරු තගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීතම් වැඩ අරඹා තිතේද? 

2. කානු සහ වැසිකිලි තිතේද? 

3. ළඟම පාර තහෝ යාමට ඇති මාවේ අයිති කවතරකුටද? 

ඒවා පවේවාතගන යන්තන් කවතරකු විසින්ද? 

4. අයදුම්කරුතේ ඉඩතම් මායිම්: 

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

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

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

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

5. යාබද ඉඩම් ඇති තගොඩනැගිලි, ළිං, වැසිකිළි සහ ගවමඩු යන තම්වාතේ දුර ප්රමාණය සහ ඒවාතේ 

තේවය:............................................................................................................................ .........................................

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

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

6. තයෝජිත වැඩවල සම්පූර්ණ බිම් ප්රමාණය:....................................................................................................................  

7. උතුර දක්වන හී ලකුණ:.............................................................................................................................................  

8. ළඟම පාර සහ ළඟාවීතම් පහසුකම්:....................................................................................................... ..................... 

9. වීථි තර්ඛා පරීක්ෂා කර බැලූ විට නිවැරදි බව තපනී ගිතේය:..........................................................................................  

10. ඉහත සඳහන් කරුණු මා විසින් ඇතුළේ කරන ලදුව පරීක්ෂා බැලීමි. 

 

 

        කා. නි. (සිවිල්) ......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. අයදුම්පත්රය ඉදිරිපේ කර ඇේතේ තගොඩනැංවීමටද / නැවත තගොඩනැංවීමටද / තවනස් කිරීමටද?............................. 

2. ප්රතේය මාර්ග ප්රමාණවේද?............................................................................................................................. ..... 

3. භූමිතේ පහතම ස්ථානතේ සිට පියස්සට උස :....................................................................... ................................. 

4. පදිංි ය සඳහා පාවිච්ච් කරන තගොඩනැගිල්ලක් නම් ඉඩතම් ප්රමාණය ප්රමාණවේද?.................................................. 

5. මනුෂය වාසය සඳහා පාවිච්ච් කඑන කාමරවල ප්රමාණයන් සහ වාතාශ්රය ප්රමාණවේද?............................................. 

6. තගොඩනැගිල්තල් පැතිවල ඇති ඉඩකඩ ප්රමාණයන් ප්රමාණවේද? (ප්රමාණයන් සඳහන් කරන්න)............................... 

7. තගොඩනැගිල්තල් පිටුපස ඇති ඉඩකඩ ප්රමාණයන් ප්රමාණවේද? (ප්රමාණයන් සඳහන් කරන්න)................................. 

8. වැසිකිළි පහසුකම් සපයා තිතේද?.........................................................................................................................  

9. උතුර ලකුණු කර තිතේද?.................................................................................................................................... 

10. තයෝජිත තගොඩනැගිල්තල් පාවිච්ච් කිරීමට අදහස් කර ඇේතේ පදිංි ය සඳහාද? තවළදාම සඳහාද?........................... 

11. තයෝජිත තගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අදහස් කර ඇති ඉඩතම් තවනේ තගොඩනැගිලි තිතේද?........................................ 

12. ඒවා සැලැස්තම් තපන්නුම් කර තිතේද?.................................................................................................................  

13. තගොඩනැගිල්තල් වැඩ ආරම්භ කර තිතේද?............................................................................................. .............. 

14. තගොඩනැගිලි සීමා තුළ ඉදිකිරීමක් නම් ගිවිසුම් යටතේ අනුමත කළ හැකිද?............................................................ 

15. තමම තගොඩනැගිලි ඉල්ලුම් පත්රය නිවාස සහ නගර නිර්මාණ ආඥා පනතේ උප තල්ඛණතයහි සඳහන් නීති රීතිවලට 

අනුකූලව ඇති බැවින් තගොඩනැගිලි සැලැස්ම අනුමත කිරීම නිර්තශය කරමි. 

                                                                                                              තස ඛය පරීක්ෂක 

               දිනය:-..............................                                                                             ......................................සභාව 

තසෞඛ්ය ෛවෙය නිලධාිකත  නිර්තශයයය : 

මහජන තස ඛය පරීක්ෂකතේ ඉහත සටහන අනුව නිර්තශය කරමි / තනොකරමි. 

තවනේ සටහන්: 

             තස ඛය ෛවදය නිලධාරි 

විධායයක ඉංජිතන්රු  ැ ත  වාර් ාව 

1. ඉදිකිරීම කරනු ලබන ස්ථානතේ සිට ප්රධාන මාර්ගයට ඇති දුර : අඩි.................................... 

2. මාර්ග රක්ෂිතයට ඇතුළේ තේ / ඇතුළේ තනොතේ............................................................... 

3. තවනේ සටහන්................................................................................................................ 

ඉදිරිපේ කර ඇති තගොඩනැගිලි අයදුම්පත නිර්තශය කරමි / තනොකරමි 

පරිසර කමිටුතේ අනුමැතිය : ..................................................................................................... ......විධායක ඉංජිතන්රු 

තීරණ අංක                      : ............................................................ 

දිනය                                 : ............................................................ 

ආොයයම් ලිපිකරු / ආොයයම් පිකපාලක  ැ  විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතුයය. 

1. වරිපනම් බල ප්රතශයයට ඇතුළේද / නැශද :- ඇත / නැත 

2. වරිපනම් ප්රමාණය : ........................................................................ 

3. අයවීමට ඇති හිඟ මුදල: ................................................................. 

4. මුදල් අයකර ගේ ලදුපේ අංකය හා දිනය: ....................................... 

දිනය ..............................................                        ....................................... 

           අේසන 

            ආදායම් ලිපිකරු / ආදායම් පරිපාලක 

මහජ  තසෞඛ්ය පරී්ෂකක  ැ ත  වාර් ාව 

වාර් ාව 

 

 



 
.......... ප්රාදේශීය  සභාව 

මදේශේ අංක  රිදී/ප්රාස/.................. 

අනුකූලතා සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ අයදුම් කිරීම. 

 
1) දේශ ෞීගලික දේශ ොරතුරු  

a) ඉල්ලුම්කරුදේශේ සම්පූර්ණ නම :- .............................................................................. 

b) හැදුනුම්ත් අංක     :- .............................................................................. 

c) ජංගම දුරකථන අංක    :- .............................................................................. 

d) ඊ - දේශම්ල් ලිපින     :- .............................................................................. 

e)  ැ ැල් ලිපින     :- .............................................................................. 

2) දේශගොඩනැගිලි ඉදිකිරීදේශම් අවසර  ත්ර අංක :- .............................................................................. 

3) ඉදිකිරීම් කරන ලද ඉඩදේශම් ලිපින  :- ............................................................................. 

(ඉහ  සඳහන් දේශ ොරතුරු අදාල අ දුම් ත්ර  සමඟ ඉදිරි ත් කල යුතුයි.) 

සටහන : 

(A). 2008.12.23 දින අංක 1581/11 දරණ අති විදේශ ේෂ ගැසට්  ත්ර  මගින් නාගරික ප්රදේශී  ව දේශ න් නම් 
කර ඇති .......... ප්රාදේශීය  සභා බල ප්රදේශී  ට අදාල වසම් 

    වසම් අංකය    වසමම් නම 

    545     දේශ ලඹුගල්ල 

    553     ලිහිණිවැහැර 

    554     නුවර ා  

    556     මඩිති ාව 

    557     රිදීගම 

    558     වැදේශේදේශගදර 

    559     වරකාවැහැර 

    560     රෑීදදේශගොඩ 

    571     ජංකුදේශර් 

    603     රම්බඩගල්ල 

    604     නහල්ල 

    605     ඔලගම 

    607     හුණුගල්කඩුල්ල 

    608     දේශමොරතිහ 

    610     කවිසිගමුව 

 

ඉහ  සඳහන් ග්රාම නිලධාරී වසම් වල ඉදි කිරීමට අදේශේක්ෂි  දේශගොඩනැගිලි සඳහා අ දුම් ත්ර අංක F-05 

භාවි ා කරන්න. 

(B). ඉහ  (A) හි සඳහන් දේශනොවන වසම් වලට අදාළ ඉදි කිරීම් සඳහා අංක F-06 අ දුම් ත්ර  භාවි ා 
කරන්න. 

ඉහ  සඳහන් දේශ ොරතුරු ස ය හා නිවැරදි බවට සහතික කරමි. 
 

දින : ........................................     ...............................................  
         ඉල්ලුම්කරුදේශේ අත්සන. 

 

4) කාර්යාලීය ප්රමයජනනය සඳහා 

අ දුම්   භාර ගතිමි 

දේශ රසැරි ගාස්තුව : රු……………. 

ලදු ත් අංක  : ………………….. 

දින  :...............................     .................................................. 
භාරගත් අ දේශේ නම සහ අත්සන 

(මුද්රාව) 

Annexure 05 



 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය.    F-05 

අනුකූලතා සහතිකයන් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පතුය 

''ඩී'' ආකෘතිය 

       

........................................................ගෙන්, 

................................................................, 

........................................................මඟින්. 

 

සභාපති, 

නාෙරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 

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

මහත්මයාගෙනි, 

 ඉඩම ගහෝ ගෙොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය සඳහා ගයොදා ෙැනීම ගවනුගවන් (පදංචිය සඳහා) අනුකූලතා සහතිකයක් 

/ තාවකාලික (පදංචියට ගයොදාෙැනීම සඳහා) බල පත්රයක් ලබා ෙැනීමට ගමිනන් අයුම්  ක  ිටිමි.. / ිටිමු. 

01. ගමම සංවර්ධනය සඳහා .......................................................... නෙ  / ප්රාගීය ය සභාව සිිටන් 

...........................................................................................................අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 

02. බලපගත්රය් අ අඩං ස ිටය න නියමයන්ට අනුකූලව ඉදීරීම්්  කටතු ස ස් ර්ර්ෙ ක න ලදී. (ගනොෙැලගපන  

 වචන කපා හරින්න ) 

 ගවනස් රීම්්  පිළිබඳ සිස්ත  : ..................................................................................................................... 

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

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

03. සැළසු්  හා ගෙොඩනැගිලි නීති ම්ති යටගත් අගේක්ෂිත පහත සඳහන් සහතිකයක් ග්  සමඟ ඉදරිපත්  

 ක ි.. 

ඉහත ගතො  සරු සතය හා නිවැ ද බව සහතික ක ි. / ක ු. බල පත්රය / සහතිකය ලැගබන ගතක් ඉඩග්  / 

ගෙොඩනැගිල්ගල් පදංචි ගනොවන බවට ගපොග ොන්ුම ගවි. / ගවු. 

 

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

සුුමසුක්  ලැබු පුීෙලයාගේ අත්සන     අිනතිකරුගේ අත්සන. 

 

 

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

ලිපිනය  :- .......................................................... 

ුම කථනය :- .......................................................... 

දනය  :- ........................................................... 

කාර්යාලීය ප්රගයෝනනය සඳහා 

 

අංකය 

ගෙවන ලද ගප සැරි ොස් සව 

කුසිතාක්ිට අංකය 
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.......... ප්රාදේශීය  සභාව     F-06 

මගේ අංකය :-.................................... 

අනුකූලතා සහතික ක් ලබා ගැනීම සඳහා අ දුම් පත්ර . 

 

1. ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු.    

 (a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- ................................................................. 

 (b) හැදුනුම් ගේ අංකය   :- .................................................................. 

 (c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- .................................................................. 

 (d) ආය නික දුරකථන හා ෆැක්ස්  :- .................................................................. 

 (e) ඊ ගම්ල් ලිපිනය    :- .................................................................. 

 (f)  ැ ැල් ලිපිනය    :- .................................................................. 

 (i) ආය නික ලිපිනය   :- .................................................................. 

2. ගද් ළ ග ොරතුරු.    :- 

 (a) ගගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අවසර  ත්රගේ අංකය :- ..................................................... 

 (b) ඉදිකිරීම් කරන ලද ඉඩගම් ලිපිනය  :- ..................................................... 

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

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

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

3. අවසර  ත්රගේ අඩංගු සියළු නියමයන්ට අනුකූලව ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කරන ලදි. /  හ  සඳහන් 
ගවනස් කිරීම්වලට යටේව ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කරන ලදි.(ගනොගැල න වචන ක ා හරින්න) 

ගවනස් කිරීම : ………………………………………………………………………………...… 

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

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

 

4. සැළසුම් හා ගගොඩනැගිලි නිතී රිතී යටගේ අගේක්ෂි   හ  සඳහන් සහතිකයක් ගම් සමඟ ඉදිරි ේ කරමි. 

 

ඉඩම ගහෝ ගගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය සඳහා ගයොදා ගැනීම ගවනුගවන් ( දිංචිය සඳහා) අනුකූල ා 
සහතිකයක් /  ාවකාලික ( දිංචිය ගයොදා ගැනීම සඳහා ) බල ත්රයක් ලබාගැනීමට ගමයින් අයදුම් කර 
සිටිමි / සිටිමු. 

 

 

දිනය :-..............................................   ...................................................... 
          ඉල්ලුම්කරුගේ අේසන. 
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5. කාර්මික නිලධාරි නිර්දේශීශ  

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

දිනය:-.............................................   ...................................................... 
         කාර්මික නිලධාරි අේසන. 

 

6. අනුකූල ා සහතිකයක් නිකුේ කිරීමට අනුම  කරමි/අනුම  ගනොකරමි. 

දිනය :- .............................................   ..................................................... 

          සභා ති/ගල්කම්, 
 



........ ප්රාදේශීය සභාව 
මගේ අංකය රිදී/ප්රාස/.................. 

 

ඉඩම අනුදෙදුම  අනුමැතිය සඳහා අයදුම් කිරීම 
 
01. ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු    
 (a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- .............................................................................. 

 (b) හැදුනුම් ත් අංකය   :- .............................................................................. 

 (c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- .............................................................................. 

 (d) ඊගම්ල් ලිපිනය    :- .............................................................................. 

 (e)  ැ ැල් ලිපිනය    :- .............................................................................. 

 

02. ලියා දංචි කරන ලද පිඹුරු ත් අංකය :- .......................................................................... 
 (පිඹුරු ගත් ඡායා පිට  ක් ඉදරි ත් කරන්න) 
 

ඉහ  සඳහන් ග ොරතුරු අදාල අයදුම් ත්රය සම  ඉදරි ත් කල ුතතුි. 
 

සටහන: 
(A). 2008.12.23 දන අංක 1581/11 දරණ අති විග ේෂ ගැසට්  ත්රය මිනන් නාගරික ප්රගද්  ශ ගයන් නම් 

 කර ඇති .......... ප්රාගද්ය ය ස ා  ල ප්රගද් ග  අදාල ශසම්, 
 

   වසම් අංකය    වසදම් නම 

   545     ග ලඹුගල්ල 
   553     ලිහිණිශැහැර 

   554     නුශරයාය  
   556     මඩිතියාශ 

   557     රිදීගම 
   558     ශැගේගගදර 

   559     ශරකාශැහැර 
   560     රෑද්දගගොඩ 

   571     ජංකුගර් 
   603     රම් ඩගල්ල 

   604     නහල්ල 
   605     ඔලගම 

   607     හුණුගල්කඩුල්ල 
   608     ගමොරතිහ 

   610     කවිසිගමුශ 

 

ඉහ  සඳහන් ග්රාම ලධලරා ව ශසම් ශල අනුග දුම් අගේක්ෂි  ඉඩම සඳහා අයදුම් ත්ර F-03  ාවි ා කරන්න. 
 

(B). ඉහ  (A) සටහගන් සඳහන් ගනොශන ශසම් ශලට අදාල අනුග දුම් කි වම් සඳහා F-04 අයදුම් ත්රය 
  ාවි ා  කරන්න. 

 

ඉහ  සඳහන් ග ොරතුරු ස ය හා ලධශැරද  ශට සහතික කරමි. 
 

දනය: ........................................     .................................. 
ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන 
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03. කාර්යාලීය ප්රදයජනනය සඳහා. 

 

අයදුම්     වක්ෂා කර  ාර ගතිමි. 

ග රසැරි ගාස්තුශ : රු ........................................ 

ලදු ත් අංකය : .................................................. 
 
දනය: ......................................     .............................................. 

          ාරගත් ලධලරාරියාගේ අත්සන. 



.......... ප්රාදේශීය ස ාවා      F-03 

     මදේශේ අංකස:- රිදී/ ප්රා.ාා  

ඉඩමක් අනු දේශකොටා්  ලට දේශෙදීම ාඳහා ාං ර්ධන අ ාර පත්රසක් 

ලොගැනීම ාඳහා වූ ඉල්ලුම් පත්රස. 

1) දේශපෞීගලික දේශ ොරතුරු:    

  (a) ඉල්ලුම්කරුදේශේ ාම්පූර්ණ නම  :- .................................................................. 

 (b) හැදුනුම්පත් අංකස   :- .................................................................. 

 (c) ජංගම දුරකථන අංකස   :- .................................................................. 

 (d) ඊ - දේශම්ල් ලිපිනස   :- .................................................................. 

 (e)  ැපැල් ලිපිනස    :- .................................................................. 

 (f) ා්ථිර ලිපිනස    :- ................................................................. 

2)  දේශීපළ දේශ ොරතුරු: 

a)දේශීපළ හිමිකරුදේශේ ාම්පූර්ණ නම  :- .................................................................. 

b) දේශීපළ ලිපිනස    :- .................................................................. 

c) දුරකථන අංකස    :- .................................................................. 

d) ග්රාම ලධලධා ව  ාම   :- .................................................................. 

3) ඉඩදේශමහි එ කට ප ත්නා ාං ර්ධන කටයුතු ල විා් ර. 

 පිහිටීම     :- ..................................................................  

  රිපනම් අංකස    :- .................................................................. 

 පළාත් පාලන  ආස නස  :- .................................................................. 

             දේශකොට්ඨාශස    :- .................................................................. 

             වීථිස     :- .................................................................. 

             මිණුම් ාැලැා්දේශම් අංකස:- .................................................................. 

             බිමි දේශකොටා් අංකස:- .................................................................. 

 (b)  දැනට දේශකදේශරන වාවි ස. 
              ඉඩම     :- .................................................................. 

               විශාලත් ස( ර්ග මීටර්  ලින්) 

               වාවි ස     :- ................................................................. 

   දේශගොඩනැගිලි (ඇත්නම්)    :- .................................................................. 

4) (a)  භූමි වාගස ාං ර්ධනස කි වම. 

භූමි වාගස දේශගොඩකර උා් කි වමට අදහා් දරන්දේශන් ද සන ෙ  ාඳහන් කර එදේශාේ කරන්දේශන් නම්, 

දේශසෝජි  පාර ලට ාහ කාණු ලට අදාළ  මට්ටම් ල විා් ර දක් න්න. අ ශය  න අ ා්ථා ලදී ්රී 

ලංකා ඉඩම් දේශගොඩකි වදේශම් ාහ ාං ර්ධනස කි වදේශම් ාංා්ථාදේශේ කැමැත්  ලොදේශගන තිදේශේදැයි ාඳහන් 

කරන්න. 

Annexure 09 



 

 

(b)  පහසුකම් පිළිෙඳ විා් රස  :- .............................................................................. 

(c) ඉඩදේශම් දේශසෝජි  ාං ර්ධනස 

   දේශන් ාසික ාඳහා  :- .............................................................................. 

   ාණිජ කටයුතු ාඳහා    :- .............................................................................. 

   කර්මාන්  ාඳහා  :- .............................................................................. 

   ආස න ාඳහා   :- .............................................................................. 

 එළිමහන් උදයාන ාහ රීඩාපිි :- .............................................................................. 

   වීථි ාහ ප්රදේශේශ මාර්ග  :- .............................................................................. 
             දේශ නත් ාාමානය ප්රදේශසෝජනසක් :- .............................................................................. 

(d) අපර  ූහ පහසුකම් 
  (i) ලොගැනීමට හැකිසා    

  ජලස   :- .............................................................................. 

  කාල අප හනස :- .............................................................................. 

  ජලාප හනස  :- .............................................................................. 

  විදුලිස   :- .............................................................................. 

      (ii)  ඉහ  ාඳහන් පහසුකම් ලොග  දේශනොහැකි දේශහෝ ප්රමාණ ත් දේශනො න දේශහෝ  

   අ ා්ථා ලදී දේශසෝජි   ැඩපිළිදේශ ල  

  ජල ාම්පාදනස  :- ............................................................................. 

  කාල අප හනස :- .............................................................................. 

  ජලාප හනස  :- .............................................................................. 

  විදුලිස   :- .............................................................................. 

 

5) භූමි දර්ශන - ගා් පිහිටා ඇති ා්ථාන භූමි වාගදේශේ ාැලැා්දේශමහි දක් ා තිබිස යුතුස. 

6) අනුදේශෙදීම දේශහේතුදේශකොටදේශගන දේශගොඩනැගිල්ලක් දේශකොටා් ලට දේශෙදීමට සිදුදේශේ නම්, ඒ දේශගොඩනැගිල්ල 

එක් එක් දේශකොටා ාැලසුම් කි වම හා දේශගොඩනැගිලි ඉදිකි වම පිළිෙඳ ලධදේශසෝග ලට අනුකූල කරනු 

ලෙන්දේශන් දේශකදේශාේදැයි ාඳහන් කරන්න. 

7) ආරම්ව කි වමට ාහ එක් එක් අදිසර ාඳහා දළ  ශදේශසන් ෙලා  දේශපොදේශරොත්තු  න දින  

ඉහ  දක් ා ඇති දේශ ොරතුරු ා ය ෙ ත් ලධ ැරදි ෙ ත් දේශමයින් ාහතික කරමි. 

අ ාර පත්රස ප්රධානස කරන දේශ ක් කිසිදු ාං ර්ධන කටයුත් ක් ආරම්ව දේශනොකරන ෙ ට දේශමයින් කාරුණික  
දන් ා සිිමි. .......................................නගරදේශේ ......................................ග්රාමදේශාේ ා දේශකොට්ඨාශදේශේ 
.............................................................................................................. දරණ ා්ථානදේශේ පිහිි මාදේශේ / 
අපදේශේ ඉඩම අනුදේශකොටා්  ලට දේශෙදීම ාඳහා අ ාර පත්රසක් මා / අප දේශ   ලධුතත් කරන දේශලා මම / අපි 
දේශමයින් ඉල්ලා සිිමි. 

 දිනස :-.......................................      ................................................ 

                                                             අසදුම්කරුදේශේ අත්ාන. 

 

8) කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා 

අදාළ අසදුම් පත්රස ඇුණණුම් ාම  වාර ගතිමි. 

දිනස: ...................................      ..................................................

         වාරගත් ලධලධාරිසාදේශේ අත්ාන. 

   



9) ආදායම් පරිපාලක හා කාර්මික නිලධාරි. 
 
ප වක්ෂා කර  ාර් ා කි වම ාඳහා දේශසොුණ කරමි. 
 
දිනස :-...............................      .............................................. 

          ාවාපති/දේශල්කම්. 

 

10) ඉහ  ඉඩමට අදාල  ඉඩම තුළ  යාපාර ඇත්නම් ිහි දේශ ළඳ ෙලපත්ර ඉඩමට අදාළ  රිපනම් 

ෙදු/අක්කර ෙදු අසවීම් පිළිෙඳ ආදාසම් පරිපාලක/විෂස ලිපිකරුදේශේ  ාර් ා   

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

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

 
 දිනස :-...............................      .............................................. 

         ආදාසම් පරිපාලක අත්ාන. 

 

11) කාර්මික නිලධාරියායේ වාර්තාව 

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

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

 
 දිනස :-...............................      ............................................. 

         කාර්මික ලධලධාරි අත්ාන. 

12) විෂය නිලධාරි. 
 
අදාල ගාා්තු අසකර ගැනීම ාඳහා දේශසොුණ කරමි. 
 
දිනස :-...............................      .............................................. 

          ාවාපති/දේශල්කම්. 

 

13) ගාස්තු යගවීම . 
 
ුණදල (රු)  :- ................................................. 
ලදුපත් අංකස හා දිනස :- ................................................. 

 
දිනස :-...............................      .............................................. 

         ුණදල් අසකැමිදේශේ අත්ාන. 

 

14) විෂය නිලධාරි 

අ ාර පත්රසක් ලො දීම අනුම  කරමි / දේශනොකරමි. 

දිනස :-...............................       .........................................

           ාවාපති/දේශල්කම්. 

 



අවශ්ය මුණුමම්. 

(a). සාෙද දේශීපළට ාහ වීථි ලට අදාළ  එක් භූමි වාගස ඉඩම දේශපන්නුම් කරමින් 1:4000 සන පරිමාණසට 
 දේශනොඅඩු පහ  දැක්දේශ න විා් ර අප ාහ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා විසින් අත්ාන් දේශකොට දේශම් ාම  
 ඉදිරිපත් කරමි. 
     1.  සාෙද දේශීපළට ාහ වීථි ලට අදාළ  එක් භූමි වාගස, ඉඩම දේශපන්නුම් කරමින් 1:4000 සන 

  පරිමාණසට දේශනොඅඩු පරිමාණස කර අඳින ලද ඒ ප්රදේශීශදේශේ සිතිසමක් (අදාළ භූමි වාගස ාහ 

  ඉල්ලුම්කරු ාතු සාෙද ඉඩමක් තිදේශේ නම් එසද පැහැදිලි  දක් ා තිබිස යුතුස.)  

(b). 1:1000 සන පරිමාණසට දේශනොඅඩු පරිමාණසට අඳින ලද භූමි වාගදේශේ / ඉඩදේශම් මිණුම් ාැලැාම්ක් 
පහ  දැක්දේශ න දෑ දේශපන්නුම් කරමින්, 

 (i) ඉඩදේශම් පිහිටීම ාහ දේශගොඩනැගිලි කිසි ක් තිදේශේ නම්, ඒ ාදේශේ මාන ඉලක්කම්  ලින් දේශපන්නුම් 
  කරමින් 
      (ii) ාැලැා්දේශම් පරිමාණස, උතුර දේශපන්නුම් කරන ාංදේශක් සක් ාහ සාෙද ඉඩම් දේශකොටා් ල දේශහෝ 
  දේශගොඩනැගිලි 
     (iii) භූමි වාගසට ප්රදේශේශ  න මාර්ගස 
      (iv) එ කට ප ත්නා සිසළු කාණු ාහ ජල මාර්ග 
     (v) භූමි වාගදේශේ ාදේශමෝච්ච දේශර්ඛා දේශහෝ ා්ථානීස මට්ටම් ාහ දේශගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපා වීථිදේශේ  
  මට්ටම් 
     (vi) විදුලි රැහැන් ඇතුළු  දේශාේ ා රැහැන් 
     (vii) පා් ාහ  ෘක්ෂල ා 
(c). බිම් දේශකොටා් ලට දේශසෝජි  අනුදේශෙදුම් ඒ ාදේශේ මාන දේශපන්නුම් කරමින් ාහ විශාලත් ස දේශපන්නුම් 
 කරමින් දේශසෝජි  සිසළු වීථි ල දිශා  ාහ පළල එලිමහන් ප්රදේශීශ ාහ දේශ නත් පහසුකම් ාඳහා 
 දේශ න්කරනු ලෙන ඉඩ ප්රමාණස ාහ ාෑම භූමි වාගසක්ම වාවි ා කරනු ලෙන්දේශන් ක ර 
 කාරණසකට ද සන්න දේශමයින් දේශපන්නුම් කරමින් 1:1000 පරිමාණසට  ඩා දේශනොඅඩු 
 පරිමාණසකට අදින ලද ාවිා් රාත්මක දේශෙදුම් ාැලැාම්ක්, 

(d). වීථී ල එ කට ප ත්නා මට්ටම් ලට අදාළ  දේශසෝජි  මට්ටම් ාහ පරිමාණුකූල  අදින ලද හරා් 
 කඩ ල් ාහ දික් කඩ ල් ඇුණණුදේශමහි ාවිා් ර  ඇති විා් ර. 

 
 



F-04 

........ ප්රාදේශීය සභාව 
මගේ අංකය රිදී/ප්රාස/.................. 

පිඹුරුපත අනුමත කිරීම සඳහා වූ අයදුම් පත්රය. 
1) ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු    

 (a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- .............................................................................. 

 (b) හැදුනුම් ත් අංකය   :- .............................................................................. 

 (c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- .............................................................................. 

 (d) ඊ - ගම්ල් ලිපිනය   :- .............................................................................. 

 (e)  ැ ැල් ලිපිනය    :- .............................................................................. 

2) ලියා දංචි කරන ලද පිඹුරු ත් අංකය :-  ............................................................................ 
(පිඹුරු ගත් ඡායා පිට  ක් ඉදරි ත් කරන්න) 

3) මිනින්ගදොරු මහ ාගේ /මහත්මියගේ නම :- .............................................................................. 

4) පිඹුරට අයත් ඔප්පුගේ අංකය  :- .............................................................................. 

5) ගනො ාරිස්කරුගේ නම   :- .............................................................................. 

 

ඉහ  ග ොරතුරු සඳහන් පිඹුරු   අනුම  කර ගදන ගමන් ඉල්ලා සිටිමි. 
 

 දනය: ........................................    ...............................................  
 ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන. 
 

   

6) කාර්යාලීය ප්රදයජනයය සඳහා. 

 

 අයදුම්    රීක්ෂා කර භාර ගතිමි. 
 ග රසැරි ගාස්තුව : රු ...................................... 
 ලදු ත් අංකය : ................................................ 
 
 දනය :- ...........................................   .......................................... 
         භාරගත් අයගේ නම සහ  අත්සන. 
         (මුද්රාව) 
 

 

7) කාර්මික නිලධාරි. 
 

 රීක්ෂා කර බලා වාර් ා කිරීමට ගයොමු කරමි. 
 

දනය:-.................................................    ...................................................... 
         සභා ති/ගල්කම්, 

 

 

8) කාර්මික නිලධාරි නිර්දේශය. 
      
 ...................................................................................................................................................... 
  
 ...................................................................................................................................................... 
 
 ...................................................................................................................................................... 
 

Annexure 10 



 දනය :- ...........................................   ...................................................... 
         වැඩ අධිකාරි/කාර්මික නිලධාරි. 

9) විෂය නිලධාරි. 
 

අදාළ ගාස්තු අය කිරීමට ගයොමු කරමි. 
 

දනය :- ...............................................   ...................................................... 
         සභා ති / ගල්කම්, 

 

10) අදාළ ගාස්තුව. 
 

අය කල මුදල :- .................................... 
ලදු ත් අංකය :- .................................... 
දනය  :- .................................... 
 

දනය:-...............................................    ................................................... 
         මුදල් අයකැමි. 

 

 

11) අනුම  කරමි /ගනොකරමි. 
 

 දනය:-...............................................    ...................................................... 
         සභා ති / ගල්කම්, 



............ ප්රාදේශීය  සභාව. 

මගේ අංකය :- ............................... 

ඉඩමක් කැබලි කර විකිණිම සඳහා  අනු දේශබදුම් සැලසුම අනුමත කිරීදේශම් අ දුම් පත්ර . 

1. ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු 

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම :- .......................................................................................... 

b)  හැදුනුම් ත් අංකය  :- .......................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථන අංකය  :- .......................................................................................... 

d) ආය නික දුරකථන අංකය හා ෆැක්ස් අංකය :- ................................................................... 

e)  ැ ැල්  ලිපිනය   :- ......................................................................................... 

f) ඊ ගම්ල් ලිපිනය   :- .......................................................................................... 

2. මුල් ඉඩම පිළිබද ග ොරතුරු (ඔප්පුගේ සහ සැලැස්ගම් ඡායා පිට ත් ඇමිණිය යුතුයි)   

a) අයිතිකරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- ................................................................................... 

b) අයිතිකරුගේ ලිපිනය   :- ................................................................................... 

c) මුල් ඉඩගම් සැලසුම් අංකය  :- .................................. දිනය : ..................................... 

d) මුල් ඉඩගම් සැලසුම සකසක්ල අයගේ නම :- .................................................................................. 

e) මුල් ඉඩගම් ප්රමානය අක් : ......................... රූඩ් :  .............................  ර්චස් : ............................... 

f) මුල් ඉඩගම් ඔප්පු අංකය   :- .................................. දිනය : ..................................... 

g) මුල් ඉඩගම් ගනො ාරිස්ගේ නම  :- ................................................................................... 

h) මුල් ඉඩගම් ප්රකාශි  වටිනාකම :- :- ................................................................................... 

3. අනු ගබදුම සඳහා මිලට ගත් / බලයලත් අය පිළිබද ග ොරතුරු 
a) අනු ගබදුම සඳහා මිලට ගත් අංකය ගහෝ ආය නගේ නම :- .................................................................. 

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

b)  ලිපිනය  :- ................................................................................................................................. 

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

c)  ආය නගේ නම සහ ලියා දිංචි  අංකය :- .................................. දිනය...................................... 

d) මිලට ගත්ගත් නම් ඔප්පු අංකය  :- .................................. දිනය...................................... 

e) මිලට ගත්ගත් නම් සහතික කල ගනො ාරිස්  ැනගේ නම:- ......................................................... 

f)  අනු ගබදුම සකස ්කල  ලම්කරුගේ නම:- ................................................................................. 

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

g) දිනය     :- ................................................................................... 

h) මිළට ගත් ප්රකාශි  වටිනාකම :- :- ................................................................................... 
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4. අනු ගබදුම ග ොරතුරු :- (සැලසුම පිට ත් 06 ක් හා ඔප්පු පිට ත් ඇමිණිය යුතුයි) 

a) සම්පුර්ණ කැබලි ගණන :- ........................................................... යි ( හ  සඳහන් කරන්න). 

I.  ර්චස් .....................................................බැගින් වු කැබලි .........................................යි. 

II.  ර්චස් .....................................................බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

III.  ර්චස් .....................................................බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

IV.  ර්චස් .....................................................බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

V.  ර්චස් .....................................................බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

VI.  ර්චස් .....................................................බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

VII.  ර්චස් .....................................................බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

VIII.  ර්චස් .....................................................බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

IX.  ර්චස් .....................................................බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

X.  ර්චස් .....................................................බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

b) විකිණීමට අගප්ක්ෂි  මිල ගණන් :- 

I. බිම් ගකොටසක් .......................................... බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

II. බිම් ගකොටසක් .......................................... බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

III. බිම් ගකොටසක් .......................................... බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

IV. බිම් ගකොටසක් .......................................... බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

V. බිම් ගකොටසක් .......................................... බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

VI. බිම් ගකොටසක් .......................................... බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

VII. බිම් ගකොටසක් .......................................... බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

VIII. බිම් ගකොටසක් .......................................... බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

IX. බිම් ගකොටසක් .......................................... බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

X. බිම් ගකොටසක් .......................................... බැගින් වු කැබලි .........................................යි 

c) ග ොදු කටයුතු සඳහා ගවන් කිරිමට අගප්ක්ෂි  කැබලි අංක :- .................................................. 

d) විකිණීමට බලාග ොගරොත්තු වන (දළ වශගයන් ) වටිනාකම :- .................................................. 
 
..................................... 
අයදුම්කරුගේ අත්සන 
 
...................................... 
               දිනය 

අයදුම්   භාරගත්  දිනය  :-   ...................................... 



 
II දේශකොටස 

(කාර් ාලී  ප්රදේශ ජනය  සඳහා) 
 

කාර්මික නිළධාරි වා ර් ාව :-  අනු ගබදුම් සැලැස්ම  රීක්ෂා කගළමි. ඒ අනුව  හ  ග ොරතුරු වාර් ා කරමි. 

1) මාර්ග  හසුකම්  :- 

a) ප්රධාන මාර්ග අි  .................................  ළලට ගයොදා ඇ . ඵය ප්රමාණවත් / ප්රමාණවත් ගනොගේ. 

b) අතුරු මාර්ග අි  .................................  ළලට ගයොදා ඇ . ඵය ප්රමාණවත් / ප්රමාණවත් ගනොගේ. 

c) මාර්ග ගද ස ජල  වාහන කාණු ප්රමාණවත්  රිදි ගයොදා ඇ  / නැ . 

d) ප්රමාණවත් ගබෝක්කු ගයොදා ඇ  / නැ . 

e)  ාරවල් සහ ගබෝක්කු යථා  රිදි නිම කර ඇ  / නැ . 

2) විදුලි  හසුකම් :- 

a) ග කලා විදුලිය සෑම ප්රධාන මා ර්ගයකටම ගයොදා ඇ  / නැ .  

b) ළිං ජලය ස යා ගැනීගම්  හසුව ඇ  / නැ . 

c) ගවනත් මාර්ගවලින් ජලය ස යා ග  හැකි නම් ඒ මා ර්ග සදහන් කරන්න. 

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

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

3)  රිසර  හසුකම් :- 

a) ජන ජීවි යට අදාල ප්රශ්න නැ  /  හ  සදහන්  රිසර ප්රශ්න දක්නට ලැගේ. (විස් ර දක්වන්න.) 

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

4) ප්රාගද්ය ය සභාව සඳහා (ග ොදු කටයුතු වලට) ගවන් කර ඇති බිම් ගකොටස් පිළිබඳ විස් ර :- 

       a) කැබලි අංක :- ......................................................................................................................... 

b) එම කැබලිවල එකතු ප්රමාණය අක් : ........................රූඩ් ..........................  ර්චස් ...................... 

c) ගමම ගකොටස් ග ොදු  හසුකම් සඳහා ගයෝගය ගේ / ගනොගේ. 

d) නැ ගහොත් ගයෝජනා කරනු ලබන බිම් ගකොටස් කැබලි හා ඒවාට ගහේතු  

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

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

5) ගවනත් විගශේෂ කරුණු ඇග ොත් දක්වන්න. 

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

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

 
දිනය  :-   ...........................     .............................................. 
                           කාර්මික නිළධාරි  



6) ගල්කම්තුමා / සභා තිතුමා 

ඉහ  වාර්ථාව නිර්ගද්ශ කර ඉදිරි ත් කරමි. 

 
  දිනය  :-   ...........................      .................................... 
                  වැඩ අධිකාරි  

III දේශකොටස 

ආදායම්  රි ාලකගේ වාර් ාව :- 

ඉහ  සදහන් අයදුම හා සම්බන්ධ විස් ර හා සැසදුම්ද, ඉඩමද  රීක්ෂා කගළමි. ඒ අනුව  

a) දැන්වීම් පුවරුව හා බැනර්  රීක්ෂා කගළමි (විස් ර දක්වන්න) 

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

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

b) ඒ සඳහා ගාස්තු නිසි  රිදි ගගවා තිගේ / නැ . 

c) ප්රචාරක දැන්වීම් පුවරු ජන මාධය බැනර් හා  ්රිකා මගින් ප්රකාශි  විකිනුම් මිල ගමම අයදුම්  ත්රගේ 

3 (d) ගේදගේ දක්වා ඇති ගණන සැසගඳේ / ගනොසැසගඳේ. 

d) ඒ අනුව දළ වශගයන් 01% බද්ද රු :-   ............................................. විය යුතුය. 

වරින් වර ගක්ෂත්ර  රීක්ෂණ මගින් ඉහ  ග ොරතුරු නිවැරදිව වාර් ා කිරීමටත් සභාවට ලැබිය යුතු ආදායම් 

නිසි  රිදි ලබා ගැනීමට ක්රියා කිරිමටත් සටහන් කර තිගේ. 

 
  දිනය  :-   ...........................      .................................... 
           ආදායම්  රි ාලක 

IV දේශකොටස 

ගල්කම්වරයාගේ නිර්ගද්ශය. 

a) ඉහ  ග ොරතුරු අනුව ගබදුම අනුම  කරමි/ගනොකරමි. 

b) 01% බද්ද ගවනුගවන් රු :- ................................... මුදලක් / අත්තිකාරම් ලබා ගැනීමට  

නිර්ගද්ශ කරමි. 

 

 
දිනය  :-   ...........................      .................................... 

                         ගල්කම් 
 

 

 

 



       V දේශකොටස 

a) අනු ගබදුම අනුම  කරමි (සැලැස්ගම් පිට ගත් අනුමැතිය සටහන් කර ඇ .) 

b) රු :-   ..................................... ක් 01% බද්ද ලබා ගැනීමට අනුම  කරමි. 

 

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

සභා ති  
............ ප්රාගද්ය ය සභාව 

 

 අය කිරීම් :-    

 1% බදු මුදල  .................................................... 

 මුදල   ..................................................... 

 ලදු ත් අංකය  ..................................................... 

 දිනය     .................................................... 

  

 සංවර්ධන සැලැස්ම / අනු ගබදුම් ගාසත්ු - 

 මුදල    ....................................................   

ලදු ත් අංකය  ..................................................... 

දිනය     .................................................... 

  

 
         .................................................... 
                   ඉඩම් විෂය භාර නිළධාරි 



........ ප්රාදේශීය සභාව 
මගේ අංකය රිදී/ප්රාස/ 

 

වීථීගේඛා සහතිකය සදහා වු ආදේශ අයදුම් පත්රය. 
 
1. ගපෞද්ගලික ග ොරතුරු. 
 

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූේණ නම :- .......................................................................................... 

b) හැදුනුම්පත් අංකය  :- .......................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථන අංකය  :- .......................................................................................... 

d) ඊ - ගම්ල් ලිපිනය  :- .......................................................................................... 

e)  ැපැල් ලිපිනය   :- .......................................................................................... 
 

2. ගද්පළ ග ොරතුරු 

 

a) ගද්පළ ලිපිනය      :- ....................................... 

b) වරිපනම් අංකය      :-........................................ 

c) ලියාපදංචි කරන ලද මිනින්ගදෝරු සැලසුම් අංකය  :-........................................ 
(පරිමාණය: 1:1000) 

d) ගලොට්/කැබලි අංකය      :-........................................ 

e) ඔප්පුගේ අංකය       :-........................................ 

f) සහතික කල ගනො ාරිස්ගේ නම    :-........................................ 
g) අයිතිකරුගේ සම්පූේණ නම     :-........................................ 

h) කට්ටි සැලසුමක් නම් ප්රාගද්ශීය සභාගවන් අනුම  කර තිගේද :- ........................... 

i) ගද්පළ සතු වයාපාර තිගේද?    :-........................................ 
 

3.  
a) ගමකී ඉඩමට අදාළ වන වරිපනම්/අක්කර බදු සම්පූේණගයන්ම ගගවා ඇ /නැ  /අදාල ගනො ගේ. 

b) ගමකී ඉඩමට අදාළ ජල බදු ගගවා ඇ /නැ /අදාල ගනො  ගේ. 
c) ගමකී ඉඩමට අදාළ වන ගවළඳ බදු ගගවා ඇ /නැ /අදාල ගනො ගේ. 

d) ගමකී ඉඩමට අදාළ වන කසල බදු ගගවා ඇ /නැ /අදාල ගනො ගේ. 
 

ඉහ  සපයා ඇති ග ොරතුරු ස ය බවත් නිවැරද බවත් ගමයින් සහතික කරමි/කරු. 
ඉහ  සඳහන් ඉඩමට අදාල වීථීගේඛා සහතිකය ලබා ගදන ගලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

 

දනය:-..............................................     .......................................... 
අයදුම්කරුගේ අත්සන.  

4. ණය ුදල ලබා ගැනීමට ගයෝජි  බැංකුගේ නම සහ ලිපිනය : 
……………………………………………………………………………………………………….…

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

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

5. ඉඩම් හිමිකරුදේ / හිමිකාරියදේ ප්රකායය 

 

ඉහ  සඳහන් ඉඩගම් හිමිකරු මම ගවමි............................................. දන සිට ගම් දක්වා මා හට අයිතිව 
ඇති අ ර ඉහ  සඳහන් ඔප්පු අංක හා පිඹුරු අංක නිවැරද බවට සහතික කරමි. 
 

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

හැදුනුම්පත් අංකය  :- .................................................................................................................. 

දනය   :-  ........................................   ...................................... 
          ඉඩම් හිමිකරුගේ අත්සන. 
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6. කාර්යාලීය ප්රදයජනයය සඳහා. 
 

සම්පූේණ කරන ලද අයදුම් පත්රය භාර ගතිමි. 
 

දනය :- .............................................    ......................................... 
භාරගත් නිලධාරියාගේ නම 
අත්සන 

ුද්රාව. 

7. ආදායම් ක්ද ේත්ර නිලධාරි. 
 

පරීක්ෂා කර වාේ ා කිරීමට ගයොු කරමි. 
 

දනය :- ...............................................    ......................................... 

           සභාපති/ගල්කම්, 

 

8. තාක් ණික නිළධාරීදේ නිර්දේයය. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

දනය :- ...............................................    ......................................... 

           ාක්ෂණික නිළධාරී, 

 

 

9. ඉහ  ඉඩමට අදාලව ඉඩම තුළ වයාපාර ඇත්නම් ඵහි ගවළඳ බලපත්ර ඉඩමට අදාළ වරිපනම් බදු /අක්කර 
බදු අයවීම් පිළිබඳ ආදායම් පරිපාලක / විෂය ලිපිකරුගේ වාේ ාව  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

  

දනය:-.......................................       .......................................... 
          විෂය නිලධාරි අත්සන. 
 

10. අදාළ ගාස්තු අය කර ගැනීමට ගයොු කරමි. 
 

දනය :- ...............................................    ......................................... 

           සභාපති/ගල්කම්, 

 

11. ලදුපත් අංකය :- .............................................. 
දනය  :- .............................................. 

             

දනය:-...............................................     .......................................... 

          ුදල් අයකැමිගේ අත්සන.

            

12. සභාපති/දේකම් නිදයජගය. 
 

අදාල සහතිකය නිකුත් කිරීමට ගයොු කරමි.  
 

දනය:-...............................................     .......................................... 
සභාපති/ගල්කම්, 



වීථි දර්ඛාව ගැනීදම් සහතියය 

උපදදස් මාලාව. 

පහත සඳහන් උපදදස් අනූව 

1. අයදුම් පත්රය නිවැරදව සම්පූේණ කරන්න. 

2. අයදුම් පත්රය සම  පහ  සඳහන් ඇුනුම් ඉදරිපත් කල ුතතුය.මුල් පිටප ද පරික්ෂා කිරීම සඳහා අවශයය ගේ.) 

I. ඉඩමට අදාල ඔප්පුගේ පිටප  

II. ඉඩමට අදාල මිනින්ගදෝරු සැලැස්ගම් මපිඹුරු ප ) පිටපත් 2 

III. ඉඩගම් අයිතිය වීථි ගේඛාව ලබා ගන්නා පුද්ගලයාට හිමි ගනොගේනම් අයිතිකරු විසින් කැමැත්  ප්රකාශ කරන 

ලිපිය සමාදාන විනිශච්කාරවරගයකුගේ සහතිකයද සම  ඉදරිපත් කල ුතතුය. 

IV. ඔප්පුව සහ පිඹුරුප  යම් බැංකුවක ණය ුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා රඳවා ගගන ඇති අවස්ථාවක බැංකුගේ 

කළමණාකරු විසින් සහතික කරන ලද පිටපත් ඉදරිපත් කලුතතුය. 

V. ඉල්ලුම්කරුගේ ජාතික හැදුනුම් පගත් ඡායා පිටප  

VI. අයිතිකරුගේ ජාතික හැදුනුම් පගත් ඡායා පිටප  

3. ගගොඩනැගිලි ඉදකිරීම සඳහා වීථිගේඛා සහතිකය ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවක අයදුම්පත්රගේ  04 වැනි ගකොටස සම්පූේණ 

කිරීම අනවශය ගේ. 

4. වීථි ගේඛා සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට අදාල ගාස්තු රු;760/= මගාස්තුව රු;600/=, ැන්පතුව රු.100/=,ුද්දර ගාස්තු 

රු.60/=) ක් ුදල් අයකැමි ගව  ගගවීමට. 

5. සම්පූේණ කරන ලද අයදුම් පත්රය අදාල ඇුනුම් සම  ගපරු කාේයාලය ගව  ඉදරිපත් කරන්න. 

 



.......... ප්රාදේශීය  සභාව. 
 
මගේ අංකය :- ............................... 

නව වරිපනම් අංක ක් ඉල්ලා සිටීම සඳහා වු ආදර්ශ අ දුම් පත්ර . 
1. ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු.    

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- ................................................................................... 

b) හැදුනුම් ත් අංකය   :- ................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- ................................................................................... 

d) දුරකථන අංකය    :- ................................................................................... 

e) ඊ  ගම්ල් ලිපිනය   :- ................................................................................... 

f)  ැ ැල් ලිපිනය    :- ................................................................................... 

2. ගද් ලට හිමි ඔප්පුගේ දිනය හා අංකය  :- .................................................................................. 

i. ගනො ාරිස්ගේ නම  :- .................................................................................. 

ii. මිනින්ග ෝරු සැලැස්ගම් (පිඹුගර්) අංකය :-................................................................................ 

a) ගද් ළ පිහිටි වීදීය / මාර්ගය / මාව  :- .................................................................................. 

b) ගද් ගළහි ලිපිනය   :- .................................................................................. 

c) ගද් ගළහි ස්වභාවය 

(i) ගගොඩනැගිල්ගල් බිගමහි වර්ගඵලය : …………………………………………………………………………… 

(ii) ගගොඩනැගිල්ගල් වයස අවුරුදු : ……………………………………………………………………………………. 

(iii) ග ොළව (සිගමන්ති / ටයිල් කරන ල ) : ………………………………………………………………………… 

(iv) වහල (උළු ගසවිලි /  හඩු / ගකොන්ක්රීට් / / ්ස්සැස්ටස් / ගවනත් යන්න සනහන් 

කරන්න) : ………………………………………………………………………………………………………………... 

(v) ජල සැ යුමක් (නළ ජල) තිගේ  ? ඔේ / නැ  

(vi) විදුලි සැ යුමක් තිගේ  ? ඔේ / නැ  

(vii) ගද් ගළහි ඉදිරි ගකොටගසේ  ාරට මුහුණලා ්ති ගකොටගසේ  ළල : ………………….………………… 

(viii) විවෘ  ඉඩම් ගකොටස (වර්ග මීටර්) : ………………………………..…………………………………………….. 

(ix) ගරාජයක් තිගේ ? ඔේ / නැ  

(x) වායු සමීකරනයක් තිගේ  ? ඔේ / නැ  

d) ගද් ළ කුමන කාර්යක් සනහා ගයො ා ගන්ගන්  ?(ගෘහ / වයා ාරික) 

i. වයා ාරික නම් වයා ාරග  ස්වාභාවය :- ...................................................................... 

සටහන :- දේශම් සමඟ පහත සඳහන් ලි කි විලි ඇමුණුමක් දේශලස ඉදිරිපත් කල යුතුයි. 

a) ප්රසිද්ධ ගනො ාරිස් විසින් සහතික කල ඔප්පුගවන් උපුටාගත් උ ෘ ය. 

b) ඔප්පුගේ ජායා පිට  . 

c) මිනින්ග ෝරු සැලැස්ම (පිඹුර)පිට  . 

d) අවුරුදු 30 කට අ ාළ  ත් ඉරු සටහන්. 
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ඉහ  සනහන් ග ොරතුරු ස ය හා නිවැරදි සව සහතික කරමි.මාගේ ගද් ළ සනහා නව වරි නම් අංකයක් 
ලසා ග න ගලස ඉල්ලා සිටිමි. 

 
 දිනය :-.............................................     ...................................................... 
          ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන. 
 

3. කාර් ාලී  ප්රදේශ ජනන  සඳහා. 
 

 සම්පූර්ණ කරන ල  අයදුම්  ත්රය අ ාළ ්මුණුම් සමඟ භාර ගතිමි 
 
 දිනය :-.............................................     ...................................................... 
          භාරගත් නිලධාරියාගේ නම අත්සන 

මුද්රාව. 
 

4. ආදා ම් ක්දේශෙත්ර නිලධාරි 
 
අ ාළ ස්ථාන  රීක්ෂා කර වාර් ා කරන්න. 

 
 දිනය :- .............................................    ...................................................... 
          සභා ති.ගල්කම්.  

 

5. ආදා ම් පරිපාලකදේශේ වාර්තාව. 
 

අයදුම්කරු ............ ප්රාගද්ීය සභා සල ප්රගද්යග  වරි නම් සීමාව තුල සිටින අගයකු සවත්, ඉහ  2(C) සනහන් 
ග ොරතුරු නිවැරදි සවත්, නව වරි නම් අංකයක් ලසා දීම සුදුසු / නුසුදුසු සවත්, වාර් ා කර සිටිමි. 
 

නව වරි නම් අංකය  :- ............................................... 
 ක්ගසේරු කරන ල  වටිනාකම :- ............................................... 
 

 දිනය:- ...............................................     ..................................................  
         ආ ායම්  රි ාලක අත්සන. 

 
6. විෙ  නිලධාරි. 

 
 නව වරි නම් අංකය යටගත්  ක්ගසේරු කරන ල  වාර්ෂික වටිනාකම අනුව අ ාළ වරි නම් සදු මු ල ලසා ගැනීම  
 අනුම  කරමි / ගනොකරමි. අ ාළ ඉදිරි කටයුතු කරන්න. 
 
 දිනය :- ...............................................    .................................................. 

          සභා ති/ගල්කම්, 
 



.......... ප්රාදේශිය ස ාවා  
මගේ  අංකය :- ...........................

  

 රිපනම් දේශේඛනදේශේ නම ඇතුලත් කිරිම ාදහා වූ ඉේලුම් පත්රස. 
 

1) ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු.  

 (a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- .............................................................................. 

(b) හැදුනුම් ත් අංකය   :- .............................................................................. 

(c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- .............................................................................. 

(d) ඊ - ගම්ල් ලිපිනය   :- .............................................................................. 

 (e)  ැ ැල් ලිපිනය    :- .............................................................................. 

2) ගද් ළ ග ොරතුරු.  

a) ගද් ළට හිමි වරි නම් අංකය හා  ාර  :- .................................................................. 

b) ගද් ළ ලිපිනය    :- .................................................................. 

c) ග ර අයිතිකරුගේ නම   :- .................................................................. 

d) වර්ථමාන  අයිතිකරුගේ නම   :- .................................................................. 

e) වර්ථමාන අයිතිකරුගේ  ලිපිනය  :-  ................................................................. 

……………………………………….…

…………………………………………. 

ාටහන : 

ගම් සමඟ  හ  සඳහන් ලියකියවිලි ඉදිරි ත් කල යුතුය. 

a.  ප්රසිදද්  ගනො ාරිස් විසිදන්  සහතික කල ඔප්පුගවන් උපුටාගත් උදෘ ය 

b. ඔප්පුගේ ජායා පිට  . 

c. මිනින්ගදොරු පිඹුරු පිට  . 

d. අවුරුදු 30 කට අදාළ  ත් ඉරු සටහන. 

3)  
a) ගමම ගද් ළ අදාල  වන වරි නම් බදු  ගගවා ඇ /නැ /අදා ළ ගනොගේ. 

b) ජල බදු ගගවා ඇ /නැ / අදාළ ගනොගේ. 

c) කසල බදු ගගවා ඇ  / නැ / අදාළ ගනොගේ. 

d) වයා ාර බදු ගගවා ඇ /නැ / අදාළ ගනොගේ. 

 
ඉහ  සඳහන් ග ොර රු ස ය හා නිවරදි බවට සහතික කරමි. 

 
 දිනය:- .....................................................   .......................................... 
         ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන. 
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4) කාර්සාලීස ප්රදේශසජනනස ාඳහා. 

 
 අයදුම්    රීක්ෂා කර භාර ගතිමි. 
 
 දිනය:- .....................................................   ..................................................... 
         භාරගත් අයගේ නම සහ අත්සන. 
         (මුද්රාව)  
    

5) ආදාසම් පරිපාලක. 

 
 රීක්ෂා කර බලා වාර් ා කිරීමට ගයොමු කරමි. 
 
දිනය:- .....................................................   ..................................................... 
         සභා ති/ගල්කම්. 

 

    
6) ආදාසම් පරිපාලක  ාර්තා . 

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

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

අයදුම්කරු විසිදන් ඉදිරි ත් කර ඇති ග ොරතුරු  රීක්ෂා කර නිවැරැදි බව සහතික කරමි. 
 
 දිනය:- .....................................................   ................................................... 
         ආදායම්  රි ාලකගේ අත්සන. 
          (මුද්රාව)  
 

 

7) විෂස නිලධාරි. 
 
 ක්ගසේරු ගද ාර් ගම්න්තුව ගව  යැවීම සඳහා ගයොමු කරමි. 
 
දිනය:- .....................................................   ..................................................... 
         සභා ති/ගල්කම්. 

 



........ ප්රාදේශීය සභාව 
මගේ අංකය රිදී/ප්රාස/ව .ගේ./14 

 

ග ොපවරා ගැනීගේ සහතිකය සදහා වු ආදේශ අයදුේ පත්රය. 
 

1. ගපෞද්ගලික ග ොරතුරු. 
 

a) ඉල්ලුේකරුගේ සේපූේණ  ම :- .......................................................................................... 

b) හැදුනුේපත් අංකය  :- .......................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථ  අංකය  :- .......................................................................................... 

d) ඊ - ගේල් ලිපි ය  :- .......................................................................................... 

e)  ැපැල් ලිපි ය   :- .......................................................................................... 

 

2. ගද්පළ ග ොරතුරු. 
 

a) වරිප ේ අංකය   :- .......................................................................................... 

b) වදිය / ලිපි ය   :- .......................................................................................... 

c) අයිතිකරුගේ සේපූේණ  ම  :- .......................................................................................... 

d) අයිතිකරුගේ ජාතික හැඳුනුේපත් අංකය  :- .................................................................. 

e) ගපෞද්ගලික ලිපි ය  :- .......................................................................................... 

3.  
a) ගමකී ඉඩමට අදාළ ව  වරිප ේ/අක්කර බදු සේපූේණගයන්ම ගගවා ඇ / ැ  /අදාල ග ො ගේ. 

b) ගමකී ඉඩමට අදාළ ජල බදු ගගවා ඇ / ැ /අදාල ග ො  ගේ. 

c) ගමකී ඉඩමට අදාළ ව  ගවළඳ බදු ගගවා ඇ / ැ /අදාල ග ො ගේ. 

d) ගමකී ඉඩමට අදාළ ව  කසල බදු ගගවා ඇ / ැ /අදාල ග ො ගේ. 

 

4. ණය මුදල ලබා ගැනීමට ගයෝජි  බැංකුගේ  ම සහ ලිපි ය. 
...........................................................................................................................................................
. 
............................................................................................................................................................ 

ඉහ  සපයා ඇති ග ොරතුරු ස ය බවත් ිවවැරදි බවට ගමයින් සහතික කරමි/කරමු. 
ඉහ  සඳහන් ඉඩමට අදාල ග ොපරවා ගැනීගේ සහතිකය ලබා ගද  ගලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

 

දි ය:-..............................................     .......................................... 
අයදුේකරුගේ අත්ස  

 

5. ඉඩම් හිමිකරුදේ / හිමිකාරියදේ ප්රකායය 

 

ඉහ  සඳහන් ඉඩගේ හිමිකරු මම ගවමි............................................. දි  සිට ගේ දක්වා මා හට අයිතිව 
ඇති අ ර ඉහ  සඳහන් අයදුේකරුට සහතික ිවකුත් කර  ගලස ඉල්ලා සිටිමි. 
 

 ම    :- .................................................................................................................. 

හැදුනුේපත් අංකය  :- .................................................................................................................. 
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දි ය   :-  ........................................   ...................................... 
          ඉඩේ හිමිකරුගේ අත්ස . 

6. කාේයාලීය ප්රදයජනයය සඳහා. 
 

සේපූේණ කර  ලද අයදුේ පත්රය භාර ගතිමි. 
 

දි ය :- .............................................    ......................................... 
භාරගත් ිවලධාරියාගේ  ම 
අත්ස  

මුද්රාව.   
 

7. ආදායම් ක්ද ේත්ර නිලධාරි. 
 

පරීක්ෂා කර වාේ ා කිරීමට ගයොමු කරමි. 
 

දි ය :- ...............................................    ......................................... 

          සභාපති/ගල්කේ, 

 

 

8.  

a) ඉහ  ඉඩමට අදාලව ඉඩම තුළ වයාපාර ඇත් ේ ඵහි ගවළඳ බලපත්ර ඉඩමට අදාළ වරිප ේ බදු 
/අක්කර බදු අයවේ පිළිබඳ ආදායේ පරිපාලක / විෂය ලිපිකරුගේ වාේ ාව  

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
b) අදාළ ගාස්තු : රු ..................... 

  

දි ය:-.......................................     ...................................................... 
        ආදායේ ක්ගෂේත්ර ිවලධාරිගේ අත්ස . 
 

9. අදාළ ගාස්තු අය කර ගැනීමට ගයොමු කරමි. 
 

දි ය :- ...............................................    ......................................... 

          සභාපති/ගල්කේ, 

 

10. ලදුපත් අංකය :- .............................................. 
දි ය  :- .............................................. 

             

දි ය:-...............................................     .......................................... 

          මුදල් අයකැමිගේ අත්ස .

            

11. සභාපති/දේකම් නිදයජගය. 
 

අදාල සහතිකය ිවකුත් කිරීමට ගයොමු කරමි.  
 

දි ය:-...............................................     .......................................... 
සභාපති/ගල්කේ, 



දයොපරවා ගැනීදම් සහතියය 

උපදදස් මාලාව. 

පහත සඳහන් උපදදස් අනූව 

1. අයදුේ පත්රය ිවවැරදිව සේපූේණ කරන් . 

2. අයදුේ පත්රය සම  පහ  සඳහන් ඇමුනුේ ඉදිරිපත් කල ුතතුය.මමුල් පිටප ද පරික්ෂා කිරීම සඳහා අවශයය ගේ.  

I. ඉඩමට අදාල ඔප්පුගේ පිටප  

II. ඉඩමට අදාල මිිවන්ගදෝරු සැලැස්ගේ මපිඹුරු ප   පිටප  

III. අයදුේකරු අයිතිකරු ග ොගේ ේ අයිතිකරු විසින් කැමැත්  ප්රකාශ කර  ලිපිය සමාදා  

විිවශච්කාරවරගයකුගේ සහතිකයද සම  ඉදිරිපත් කල ුතතුය. 

IV. ඔප්පුව සහ පිඹුරුප  යේ බැංකුවක ණයමුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා රඳවා ගග  ඇති අවස්ථාවක බැංකුගේ 

කළමණාකරු විසින් සහතික කර ලද පිටපත් ඉදිරිපත් කලුතතුය. 

3. සේපූේණ කර  ලද අයදුේ පත්රය අදාල ඇමුනුේ සම  ගපරු  කාේයාලය ගව  ඉදිරිපත් කරන් .     

 

 

 

 

 



.......... ප්රාදේශීය  සභාව. 

මගේ අංකය :- .................. 

වයාපාරාබදු ගදදේශීම සදසා ාද ආදර්ශ අදද  ග පදපාරර . 

(බලපත්රය්  අශ්ය ගව ශව ශයාපාව ශලප පම)  

1. ගපෞද්ගලික ග  වතුරු    

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ වම :- .............................................................................. 

b) හැදුනුම්පගේ අංකය   :- .............................................................................. 

c) ජංගම දුවකථව අංකය  :- .............................................................................. 

d) දුවකථව අංකය   :- .............................................................................. 

e) ඊ ගම්ල් ලිපිවය   :- .............................................................................. 

f)  ැපැල් ලිපිවය   :- .............................................................................. 

2. ශයාපාවය පිළිබඳ ග  වතුරු. 

a) ශයාපාව ගේ වම    :- ................................................................. 

b) ශයාපාවය පශේශව ස්ථාවගේ ලිපිවය :- ................................................................. 

c) ග්රාම නිලධාරි ගක ට්ඨා්ය හා අංකය  :- ................................................................. 

d) ශයාපාවගේ ස්ශාභාශය (ශයාපාවය කුම් ද යව ශග) :- ............................................................................... 

e) ගශළඳ වාමය (ඇේවම්)   :- ................................................................. 

f) අලුේ ශයාපාවය් ද යව ශග   :- ඔව්/වැ (අවශ්ය ශචව කපා දමන්ව.) 

g) අලුේ ශයාපාවය්  වම් ආවම්භ කල දිවය :- .................................................................. 

ඉහ  සඳහන් ග  වතුරු ස ය හා නිශැවදි බශ සහතික කවමි. 

1987 අංක 15 දවණ ප්රාගද්යය සභා පවගේ විධි විධාව ප්රකාවශ කපයුතු කවමි. 

 දිවය :- .............................................   ...................................................... 

          ඉල්ලුම්කරුගේ අේසව. 

 
3. කාශ  ාලී  ප්රදේශ ජනය  සා ා. 

 
සම්පූර්ණ කවව ලද අයදුම් පත්රය භාව ගතිමි. 
 
දිවය :- .............................................   ..................................................... 

භාවගේ නිලධාරියාගේ වම සහ 
අේසව 

මුද්රාශ.   
4. ර්ා  පදක්දේශ ේරදිලධාාි 

පරී් ෂා කව ශාර් ා කිරීමප ගය මු කවමි. 

 
දිවය :- ...............................................   .................................................. 
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          සභාපති/ගල්කම්, 

 
5. ීරුදසභාපාරති/දේශේක ප, 

ඉහ  සඳහන් පරිදි ඉල්ලුම්කරු විසින් සපයා ඇති ග  වතුරු නිශැවදිය. 20……….. ශර්ෂය සඳහා ගමම 

ස්ථාවගේ පශේශා ගගව යව....................................................... ශයාපාවයප රු.....................ක 

ශයාපාව බදු මුදල්  අය කිරීම නිර්ගද්් කවමි/ගව කවමි.  

දිවය:-...............................................    .................................................. 

        ආදායම් පරිපාලක අේසව. 

 

6. වි  දිලධාාි 
 

අදාළ බදු මුදල අය කව ගැනීමප ගය මු කවමි. 
 
දිවය:-...............................................    .................................................. 

         සභාපති/ගල්කම්, 
 

 

7. ලබාගේ මුදල : රු ......................................................... 
ලදුපේ අංකය :- .............................................. 
දිවය  :- .............................................. 

          ............................................... 
          මුදල් අයකැමිගේ අේසව. 
 

 
8. .......... ප්රාගද්යය සභා බල ප්රගද්්ය තුල ශයාපාවය පශේශාගගව යාම අනුම  කවමි/අනුම  ගව කවමි. 

 
දිවය:-...............................................    .................................................. 

          සභාපති/ගල්කම්, 



.......... ප්ර දේශිය සභරව 
                                                                         මගේ අංකය : රිදි /ප්රාස...................  

 

පරිසර /දවළඳ (බලපත්රය්  වව්ය ව  දවළඳරට  පටි)  බලපත්රය ලබර ගැනීට 

සඳහර වූ ආදර්් වයදුම් පත්රය. 

(1987 අංක 15 දරණ ප්රාගීය ය සවාගව ධි ව ධිනාඅ අව )   

(දැඅට තිගෙඅ පරිසර ෙලපත්රය අලුත් කිරිම සඳහා ග)අම ආකෘති පත්රය්දද තිග)  
 

01 ගපෞීගලික ග ොරතුරු 

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ අම  :- .............................................................................. 

b) හැදුව ම්පත් අංකය  :- .............................................................................. 

c) ජංගම දුරකථඅ අංකය  :- .............................................................................. 

d) ඊ - ගම්ල් ලිපිඅය  :- .............................................................................. 

e)  ැපැල් ලිපිඅය   :- .............................................................................. 

02 කර්මාන්  / )යාපාර /  පිළිෙඳ) ග ොරතුරු 
 

a)  කර්මාන්  / )යාපාරගේ ග)ළඳ අාමය  :- .................................................................. 

b) කර්මාන් ය / )යාපාරගේ සභ)වා)ය  :- .................................................................. 

c) අලුත්  ෙලපත්රය්දද යඅ )ග        :- ඔව/අැ  (අඅ)ශ්ය )නඅ කපා හරින්අ  

d) අලුත් )යාපාරය්ද අම් ආරම්ව කල දිඅය :- .................................................................. 

 
2------------- )ැනි දිඅ අංක -------- දරණ ගැසට් පත්රගේ ප්රසිදීන කරඅ ලද රිදිගම ප්රාගීයය සවා) ධිසිදන් 

සම්ම  කර  තිගෙඅ අතුරු )ය)සභථා )ලින් නියම කර තිගෙඅ සිදයළුම ධි ව ධිනාඅ ඉටු කල යුතු අ ර 1989 

අංක 36 දරණ ආහාර පඅගත් සම්පාදි  ගරගුලාසිද)ලට අව කූල) හා 1990 අංක 12 දරණ )යඹ පළාත් 

සවාගව පාරසරික ප්රඥප්තතියට අව තුල) කටයුතු කරි 

ඉහ  සදහන් කර්මාන් ය /  )යාපාරයට අදාල) සපයා ඇති ග ොරතුරු ස ය හා නි)ැරදි ෙ)ට ගමයින් සහතික 

කරි/කරමු.  

මා ධිසිදන් ප)ත්)ාගගඅ යව  ලෙඅ පහ  සඳහන් )යාපාරය / කර්මාන් ය ප)ත්)ාගගඅ යාම සදහා 20... 

)ර්ෂය  ග)ව ග)න් පරිසර / ග)ළඳ ෙලපත්රය්ද  ලො ගදඅ ගලස .......... ප්රාගීය ය සවාගව ගරු සවාපති / 

ගල්කම්තුමාගගන් ඉල්ලුම් කරි. 

ස හ .  

1980 අංක 47  දරණ ජාතික පාරිසරික පඅ ට අව ) 1990 අංක 12 දරණ  )යඹ පළාත් සවාගව පාරිසරික  

ප්රඥපා්තතිය  යටගත් අලුතින් ආරම්ව කරඅ  ලද කර්මාන්  හා ග)ළඳ ෙලපත්ර ගහෝ )යාපාර / පාරිසරික 

ආර්දෂණ ෙලපත්ර  ඉල්ලුම් පත්රය  ගම් තුලින්  ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

)යාපාරය්ද  ප)ත්)ාගගඅ  යාම සඳහා  ෙලපත්රය්ද  අ)ශ්ය ගඅො)අ )යාපාර  සඳහා   පාරිසරික ආර්දෂණ 

ෙලපත්රය   ඇමුණුම්ද )ශ්ගයන් අ)ශ්ය ගඅොගව. 

 

Annexure 17 



දිඅය:-..........................................                                                             .......................................... 
    ඉල්ලුම්කරුගේ  අත්සඅ. 
 
 
03 කරර්යරලිය ප්දයජන ය සඳහර  

 
 අයදුම්ප  පරී්දෂා කර වාර ගතිි. 
 
 දිඅය :-......................................    .................................................... 

වාරගත් නිලනාරියාගේ  අම හා 
අත්සඅ. 
 (මුද්රා)  

 

 

04 දසෞඛ්ය ෛවදය ිළළාරරිුමටරද  ිළර්දේ්ය. 
 

ගසෞඛ්ය ව)දය නිළනාරිතුමා, 
 ගසෞඛ්ය ව)දය  නිල කාර්යාලය, 
 .........., 
 

නිර්ගීශ්ය සඳහා ගයොමු කරි 
 

දිඅය:-...........................................      ..........................................
        සවාපති /ගල්කම් 
 

 

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

         20............................................... 

05 පරිපාලඅ මහජඅ ගසෞඛ්ය පරි්දෂක මහ ා මිනන්, 
 ගසෞඛ්ය ව)දය නිළනාරි, 
 රිදිගම, 
 

ටහන  දසෞඛ්ය පරි් කක ිළළාරරිුමටරද  වරර්ථරව 

 ඉල්ලුම්කරු ධිසිදන් ග)ළඳසැල / කර්මාන් ය  ප)ත්)ාගගඅ යාමට අරමුණු කරගගඅ තිගෙඅ සභථාඅය සුදුසු/ 

ව සුදුසු  ෙැධින් පරිසර / ග)ළඳ  ෙලපත්රය්ද  ලො දිම  අව ම   කරි/ ගඅොකරි 

                                                                                                                   ............................................... 
 මහජඅ ගසෞඛ්ය  පරි්දෂක. 
 

 
06 දසෞඛ්ය ෛවදය ිළළාරරිුමටරද  ිළර්දේ්ය 

 
ගරු සවාපතිතුමා/ ගල්කම්තුමා, 
.......... ප්රාගීය ය  සවා). 

 
ඉහ  අම් සඳහන් ඉල්ලුම්කරු  ධිසිදන් ………………………………………………….. සභථාඅගේ 

ප)ත්)ාගගඅ  යාමට ඉල්ලුම්කර ඇති  ග)ළඳාම / )යාපාරය /  කර්මාන් ය/ පරිසර  කර්මාන් ය  

සඳහා ෙලපත්රය්ද  ලො දිම නිර්ගීශ්  කරි/ ගඅොකරි 

 



දිඅය:-.....................................................    ................................... 
          ගසෞඛ්ය ව)දය නිළනාරී. 
 
 
 
 
07 ආදරයම් පරිපරලකද   වරර්තරව. 

 
ඉහ  සඳහන්  පරිදි  ඉල්ලුම්කරු ධිසිදන් සපයා  ඇති ග ොරතුරු  නි)ැරදිය. 20------- )ර්ෂය සඳහා 
ගමම සභථාඅගේ  ප)ත්)ාගගඅ  යඅ .......................................................................................... 
)යාපාරයට /කර්මාන් යට  ග)ළඳ  ෙලපත්ර / පරිසර  ෙලපත්ර ගාසභතු)  අය කිරිම  නිර්ගීශ් 
කරි.)යාපාරය  සදහා ග)ළඳ ෙලපත්ර ගාසභතු) රු ...........................කි. 

 
දිඅය:-...........................................     .........................................        

   ආදායම් පරිපාලක. 
 

08 විකය ිළලාරරි. 

 
අදාළ ගාසභතු අය කිරීමට ඉදිරිපත් කරි. 

 
 දිඅය:-............................................     .......................................... 

  සවාපති / ගල්කම්                          
 

                                                                                              

09 අය කල මුදල :- ........................................................ 
 ලදුපත්  අංකය  :- ........................................................ 
 දිඅය                :- ....................................................... 
 
 

දිඅය:-............................................     .......................................... 
           මුදල් අයකැි අත්සඅ. 
 

 
ඉහ  )යාපාරය/කර්මාන් ය සඳහා ග)ළඳ ෙලපත්රය ලො ීමම අව ම  කරි. 

 
දිඅය:-............................................     .......................................... 

  සවාපති / ගල්කම්                          
 



.......... ප්රාදේශීය සභාව 
මගේ අංකය රිදී/ප්රාස/.................. 

 

පාරිසරික ආරක්ෂක / ගෙළඳ බලපත්රය අුත්  ිරීමම සඳහා ආදර්ශ වූ අයදුම් පත්රය. 
 

01.  ගපෞද්ගලික ග ොරතුරු 

a) ඉල්ුතම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම :- ................................................................................... 

b) හැදුනුම්ප්  අංකය   :- ................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථන අංකය  :- ................................................................................... 

d) ඊ - ගම්ල් ලිපිනය    :-.................................................................................... 

e)  ැපැල් ලිපිනය    :-.................................................................................... 

 

02. a) කර්මාන් ගේ / ගෙළඳාගම් නම සහ පිහිටීම. 

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

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

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

කලින් තිබූ බලපත්රගේ අංකය  :-.................................................................. 

නිකු්  කරන ලද දිනය   :-.................................................................. 

ෙලංගු දිනය   :- ................................................................. 

 

b) අන්තිම බලපත්රය නිකු්  ිරීමගමන් පුවෙ කර්මාන් ගේ /ගෙළඳාගම් විශාල ිරීමම් / ගෙනස් ිරීමම් / 
ඕනෑම ගෙනස් ිරීමමක් කගළේද ? (විස් ර සඳහන් කරන්න) 

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

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

c) නිෂ්පාදන ක්රියාෙලිය / අමු ද්රෙය පාවි්චිය / නිමි භාණ්ඩ ඕනෑම ක්රමයිරන් ගෙනස් ිරීමම කගළේ ද 

යන්න සඳහන් කරන්න. 

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

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

d) ෙර්ෂය තුළ මධ්යම පරිසර අිකකාරිය  ඉදිරිප්  කරන ලද පාලන ොර් ා සම්බන්ධ් විස් ර. 

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

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

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

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

e) ගෙන්  අම ර ග ොරතුරු. 

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

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

 

  ගමම ඉල්ුතම්පත්රගේ මා විිනන් සපයන ලද ග ොරතුරු ස ය හා නිෙැරදි බෙ මම ගමයින් 
සහතික කරමි. ගමහි සඳහන් ඕනෑම ග ොරතුරක් ෙයාජ ගහෝ අස ය බෙ ගසොයා ගනු ලැුවෙගහෝ  මගේ 
ඉල්ුතම්පත්රය ප්රතික්ගෂේප කරන බේ  බලපත්රය නිකු්  කර ත් නම් එය අෙලංගු කරන බේ  මම ගහොදින් 
දනිමි. 
 

දිනය: ......................................       ......................................... 

          ඉල්ුතම්කරුගේ අ් සන. 

 

Annexure 18 



කාර්යාලීය ප්රදයජන ය සඳහා. 
 

03. දසෞඛ්ය ෛව්ය ිළධාාිතුමාාද  ිළර්දේයය. 

 
ගසෞඛ්ය ෛෙදය නිළධ්ාරිතුමා  

 ගසෞඛ්ය ෛෙදය  නිල කාර්යාලය  
 ..........  
 

නිර්ගද්ශය සඳහා ගයොමු කරමි 
 

දිනය:-...........................................      ..........................................
         සභාපති /ගල්කම් 

 

         20............................................... 

පරිපාලන මහජන ගසෞඛ්ය පරික්ෂක මහ ා මිනන්  
 ගසෞඛ්ය ෛෙදය නිළධ්ාරි  
 රිදිගම  
 

ාහන  දසෞඛ්ය රිත්ෂකක ිළධාාිතුමාාද  වාර්ාාව 

 ඉල්ුතම්කරු විිනන් ගෙළඳසැල / කර්මාන් ය  පේ ොගගන යන ස්ථානය ුවදුුව/ නුුවදුුව  බැවින් පරිසර / 

ගෙළඳ  බලපත්රයක්  ලබා දිම  අනුම   කරමි/ ගනොකරමි 

                                                                                                                   ............................................... 
 මහජන ගසෞඛ්ය  පරික්ෂක. 
 

 
04. දසෞඛ්ය ෛව්ය ිළධාාිතුමාාද  ිළර්දේයය 

 
ගරු සභාපතිතුමා/ ගල්කම්තුමා  
.......... ප්රාගද්ය ය  සභාෙ. 

 
ඉහ  නම් සඳහන් ඉල්ුතම්කරු  විිනන් ………………………………………………….. ස්ථානගේ 

පේ ොගගන යන ගෙළඳාම / ෙයාපාරය / කර්මාන් ය/ පරිසර  කර්මාන් ය  සඳහා බලපත්රයක්  අුත්  

ිරීමම  නිර්ගද්ශ කරමි/ ගනොකරමි 

 
දිනය:-.....................................................    ................................... 

          ගසෞඛ්ය ෛෙදය නිළධ්ාීම. 
 

 
05. ආ්ායම් රිතරාලකද   වාර්තාව. 

ගරු සභාපතිතුමා/ ගල්කම්තුමා  
 

ඉහ  සඳහන්  පරිදි  ඉල්ුතම්කරු විිනන් සපයා  තති ග ොරතුරු  නිෙැරදිය. 20------- ෙර්ෂය සඳහා 
ගමම සථ්ානගේ  පේ ොගගන  යන .......................................................................................... 
ෙයාපාරය  /කර්මාන් ය   ගෙළඳ  බලපත්ර / පරිසර  බලපත්ර ගාස්තුෙ  අය ිරරිම  නිර්ගද්ශ 
කරමි.ෙයාපාරය  සදහා ගෙළඳ බලපත්ර ගාස්තුෙ රු ...........................ිර. 

 
දිනය:-...........................................     .........................................        

    ආදායම් පරිපාලක. 



 

06. විකය ිළලාාිත වාර්තාව. 

 

a) බලපත්රය අුත්  කරන්ගන්ද ? ඔව් / නැ . 

 

b) අුත්  කරන්ගන් නම්,  
බලපත්රගේ අංකය :- .................................................. 

ෙලංගු කාලය  :- .................................................. 

අෙලංගු දිනය  :- .................................................. 

අදාල ගකොන්ගද්ින අමුණා ත  (ත් නම්) 

c) බලපත්රය අුත්  ිරීමම ප්රතික්ගෂේප කගළේ නම් ප්රතික්ගෂේප ිරීමම  ගහේතු 

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

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

 

 දිනය: ......................................     ................................................... 
          විෂය නිලධ්ාරි අ් සන. 
 

07. පීමසර / ගෙළඳ බලපත්රය අුත්  ිරීමම අනුම  කරමි/ගනොකරමි. 

 

දිනය: ......................................     ................................................. 
         සභාපති/ගල්කම්. 



1990 අංක 12 දරණ වයඹ පළාත් පාරිසරික ප්රඥප්තිය 
පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත් ඉල්ලුම්පත්රය 

 
කාණ්ඩය : (                             )   ඉල්ලුම්පත් අංකය :  
වර්ගය  : (   )   දිනය   : 
 

 

කර්මාන්තයේ නම  :- ………………………………………………………………………….. 

(වයාපාර නාම යායාපදිං ක රීමේයම්  යල්ඛණයේ  සදහන් පරිදි) 
 

කර්මාන්තයේ වර්ගය යෙවත් ප්රකායය   

යන්ත්රානූසාසාර යයන් නිෂ්පාදනය රීමේම / යකොටස් එකලස් රීමේම / නියම යලස මිශ්ර රීමේම / නවවත සිරමේම / 
ක්රියාවයා / යවනත් (නම් සනහන් කරන්න) 
 

ඉල්ලුම්කර යේ නම :- ………………………………………………………………………….. 

 

යාපිනය   :- ………………………………………………………………………….. 

 

දුරකථන අංකය  :- ………………………………… 
 

01 කර්මාන්තය සම්බන්ධ සාමාන්ය ිසසතතය.  
  

1.1 කර්මාන්ත යේ ස්වාභාවය : 
  

1.2 කර්මාන්තය පිහිටි ස්ථානය: 
(පිහිටීම සම්බන්ධයයන් ිරියමක් සහ මාර්ග සලකුණ සහිතව එම ස්ථානයට පවමිණිය හවරී 
මාර්ගය පවහවදියා කරන සටහනක් යා කරන්න)  

   

  යාපිනය  :- ……………………………..…………………………………… 

    

  දුරකථන අංකය :- ………………………………………………………………….. 

 

1.3 පළාත් පාලන ආයතනයේ නම :- ………………………………………………… 

(ප්රායීය ය සභාව / නගර සභාව / මහනගර සභාව) 
 

1.4 යමම පිහිටීම සත්යත්  අනුමත කාර්මික කලාපයක් (Industrial Zone) තුළද? 
 

I. කර්මාන්තය පිහිටි ඉඩයම් ප්රමාණය අක්කර /යහක්ටයාර් :-………………………… 

 

II. ඉඩ යම් අයිිය යපෞීගයාක / රජයේ :-…………………………………………….. 

 

III. ඉඩමට අදාල ඔ්තපු අංකය:-……………………..මානක සවලසුම් අංකය:-………... 

 

1.5 මූයාක ආයයෝජන  ප්රමාණය:-……………………………………………………………... 
(භූමිය , යගොඩනවගියා , යන්යත්රෝපකරණ යනාදි යයහි වටිනාකම සතුලත්ව) 

 
 1.6 නිෂ්පාදන ආරම්භ කරන දිනය:-………………………………………………….....……. 
  
 1.7 දිනකට වවඩමුර සංඛයාව සහ යාලාවන් :-………………………………………………… 
  
 1.8 එක් එක් වවඩ මුරය තුල යසේවය කරන යසේවක සංඛයාව:-…………………………………... 
 



1.9 කර්මාන්තයේ පිහිටුවීම සහ ක්රියාකාමේත්වය සදහා ප්රායීය ය සභා යහෝ රාජය ආයතන වයාන් 
ලබා ගන්නා ලද අවසරයන් සම්බන්ධව යල්ඛණයක් : 

 (කරණාකර ඡායා පිටපත් අමුණන්න) 
 
 
    නම                  නිකුත් කරන ලද දිනය       අවලංගු වන දිනය 

 
අ. .................................  ....................................... .................................... 
 
ආ. .................................  ....................................... .................................... 
 
ස. .................................  ....................................... .................................... 

 
ඈ. .................................  ....................................... .................................... 

 
ඉ. .................................  ....................................... .................................... 

 
 
1.10 රී.මී. 5 ක් සතුලත ප්රයීයයේ  ඉඩම් භාිතතය යන්වාිරක / වාණිජ / කෘෂිනාර්මික / හිස් ඉඩම් / 

ප්රිරීධ ප්රයීයයක් / වගුර ිමම් / ලවන සහිත වගුර ිමම් / කයඩොලාන / ස්වාභාිතක වනාන්තර / 
යවනත් (සදහන් කරන්න) 

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

1.11 රී.මී. 2 ක් සතුලත දවනට පවින කර්මාන්ත / ආයතන / කෘෂිකාර්මික ිමම් සම්බන්ධව 
යල්ඛණයක් 

 .......................................................................................................................................... 
 
1.12 ප්රිකර්ම පීධියක් (Treatment Plant) සදහා සි ඉඩ කඩ ප්රමාණය:-…………………… 
 

2 නිෂතපාදන් ක්රියාවයය 

 

2.1 නිෂ්පාදනය කරන ප්රධාන භාණ්ඩවල යල්ඛණයක් ප්රමාණයක් සහිතව  දිනකට:-…………… 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 

2.2 අතුර නිෂ්පාදන ලවයිස්තුව:-……………………………………………………………… 
      

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

 

2.3 ක්රියාවයා යේ ිතස්තර:-…………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………. 

 
2.3.1 භාිතතා කරන ක්රියාව ස සම්බන්ධ කයටි විස්තරයක්: 

(ක්රියාව ස ප ප සටහන (Process flow diagram) අමුණන්න) 
 

 

 

 

 

2.3.2 භාිතතා කරන අමු ද්රවය: 
(නිෂ්පාදන  යේ සෑම අවස්ථාවකදීම දිනකට භාිතතා කරන අමු ද්රවය ප්රමාණය යවන් 
යවන් වයයන් සදහන් කරන්න) 

   

 



2.3.3 භාිතතා කරන රසායන ද්රවය : 
 

රසායන ද්රවයයේ        යවළද නාමය     දිනකට භාිතතා   භාිතතා කරන  
           නම                   කරන ප්රමාණය    අරමුණ  
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 ඕනෑම හානිකර / ිතෂදායක / ගිනිගන්නා සුඵ / පුපුරන සුඵ ද්රවය ප්රවාහන ය සහ 
හවිරරවීම සම්බන්ධව යයොදා සි පූර්යවෝපායන්: 

 
2.3.5 හානිකර / ිතෂදායක / ගිනිගන්නා සුඵ / පුපුරන ද්රවය සදහා පහසුකම් :-………….…………. 
 ………………………………………………………………………………………….. 

 
2.3.6 ගිනි නිවීම සදහා ප්රමාණවත් පපකරණ ඔබ ලග ියදද? 

…………………………………..……………………………………………………… 
 
2.3.7 එයසේ නම්, එබදු පපකරණ සම්බන්ධව ිතස්තර: 

  ……………………………………………………………………………..…………… 
  …………………………………………………………………………………….……. 
 
3 ජලය 
 

3.1 ජලය අවයයතාවය: 
 
  නිෂ්පාදන ක්රියාවයාය සදහා  : දිනක ට ඝන මීටර්....................... 
 
  ිරිරල් රීමේම සදහා  : දිනක ට ඝන මීටර්....................... 
 
  යසේදීම සදහා   : දිනක ට ඝන මීටර්....................... 
 
  ගෘහසථ් ක්රියාවයාය සදහා : දිනක ට ඝන මීටර්....................... 
 
3.2 ජලය ලබා ගන්නා ප්රභවයන් (Source) 

 

  1. යපොදු ජල සවපයුම : 
   

2. භූගත ජලය (යාං, පල්පත්): 
 

  3. මතුපිට ජලය (සල, යදොළ , ගංගා) 
 

3.3 දිනකට මුදා හරින ජල ප්රමාණය ඝන මීටර් : 
 

3.4 මුදාහවමේයම් ක්රමය : ිතවෘත සල මාර්ග / නළ මාර්ග මගින් / වසන ලද කාණූ / යවනත් 

 

3.5 අපිතත්ර ජලය මුදාහරින අවසන් ස්ථානය: කෘෂිකාර්මික භූමියක් / වගුර ිමමක් / කසල බවස 
යන කානුවක් / වවවක් / ගංගාවක් / සලක් / ගං යමෝයක් / මුහුදට / යවනත් 

3.6 මුදාහරින යවනත් ිතෂදායක ද්රවය යමොනවාද? (ස්වාභාවය සහ සාන්ද්රණය සදහන් කරන්න. 
පදා: අකාබනික සහ කාබනික ද්රවය පයා යබෝධ  නායක සතුලත්ව, කාබනික ක්යලෝරින් 
සංයයෝග බර යලෝහ යනාදිය) 

3.7 අපිතත්ර ජලය පිරිිරදු රීමේමට භාජනය කරන ක්රම: 



 ( පිරිිරදු රීමේයම්  ක්රියාවයාය සම්බන්ධව ප ප සටහනක් අඩංගු කල යුතුයි) 
 

3.8       පිරිිරදු රීමේමට  යපර සහ පසු අපිතත්ර ජල යේ  තත්ත්වය වාර්තාගත රීමේමට යයොදා සි ක්රම: 
………………………………………………….…………………………….............……….. 

.................................................................................................................................................... 
3.9 ජලය නවවත භාිතතා කරන්යන්  නම් නවත යහොත් චක්රී කරණයට භාජනය  කරන්යන්නම්, ඒ සම්බන්ධ 
ිතස්තර : 

 

4  ඝන් අපදුවයය  Solid Waste) 

  

4.1 ඝන අපද්රවය වල ස්වාභාවය සහ වර්ගය:-.............................................................................. 
 

4.2 ඝන අපදුවය වල සම්පූර්ණ ප්රමාණය දිනකට රී.්ෑ:-............................................................. 
 

4.3 ඝන අපදුවය බවහවර රීමේ යම් ක්රම: මහ නගර සභාව ප්රායීය ය සභාව / මගින්ද / ිමම් පිරවීම / 
දහනය / යකොම්යපෝස්ට් රීමේම / ිතරීණීම / චක්රීකරණය : ....................................................... 

 

5 වායුයගෝලීය යමෝචන්යන් (Atmospheric emissions) 

 

  වායුයගෝලයට රීිරයම් පිට රීමේමක් සීද?  ඔා / නවත 

එයසේ  ියද නම් පහත සදහන් දෑ සම්පූර්ණ කරන්න. 
 

5.1 ිරදුිතය හවරී යමෝචනයන්: 
අ.  නයිට්රජන් ඔක්සයි් 
 
ආ. සල්පර් ඔක්සයි් 
 
ස. දූිතයා සහ දවයා 
 
ඈ. යවනත් ද්රවයයක් 

 
 5.2 දුම් කවුලු   /   කමිනි සංඛයාව 

  

  පස :- ........................................... 
 
 6 ඔයේ කර්මාන්තයේ දුගද සම්බන්ධ ප්රශ්ත  ති  ිසය ෙැකිද? 
  එ යසේ සි ිතය හවරී නම්, 
   

ප්රභවය (Source) :- .....................................................  
  
  පාලනය කරන ක්රමය :- ..................................................... 
7 ශ්ේද දූෂ ය 

 
 7.1 ඔයද කර්මාන්තයයන් යදද දූෂණයක් සි යකයර්ද? ඔා / නවත 
 

7.2 එ යසේ ියද නම් ප්රභවය  :- ..................................................... 
 

  මවඩ පවවවත්වීමට යයොදා සි ක්රම:- ...................................................... 
8 බල ශ්ක්ි  අවශ්යතාවයන් (Energy) 

  
8.1 සම්පූර්ණ බල යක්ි පර්යභෝජනය 

 
අ. යජනයර්ටරයක් මගින් ( රී.යවොට් පවය වයාන්) 
 
ආ. යපොදු ිතදුයා සවපයුම මගින්  ( රී.යවොට් පවය වයාන්) 

   
8.2 කර්මාන්තයේ භාිතතා කරන යන්ත්ර වල ිතස්තර සහ ඒවායේ  අය්ව බල ප්රමාණයන් : 

 

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



 

8.3 භාිතතා කරන ඉන්ධන වර්ගය   :- ................................................. 
අ. භාිතතා කරන්යන් කුමක් සදහාද? :- ................................................. 
ආ. දිනකදී භාිතතා කරන ප්රමාණය  :- ................................................. 

 

9 චක්රීකය ය න න්ැවත වාිසතය 

 

9.1 නවවත භාිතතා කල හවරී අපද්රවය ි යද ද? එයසේ නම් ිතස්තර:- ....................................... 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

 

10 කර්මාන්තය ිසසතතීය ය කිරීම. 
 

අනාගතයේ දී කර්මාන්තය ිතයාල රීමේම ගවන ඔයද සවලසුම් ිතස්තර කරන්න. යයෝජිත ිතයාල රීමේයම් 
දී නිෂ්පාදන ක්රියාවයාය, අමු ද්රවය පාිත්ච කය සහ නිමි භාණ්ඩ යවනස් රීමේමට බලායපොයරොත්තු වන්යන් 
දවයි යන වග සදහන් කරන්න. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
යමම ඉල්ලුම් පත්රයයහි මා ිතිරන් සපයන ලද යතොරතුර සතය හා නිවවරදි බවට මම යමයින් සහික 
කරමි.  යමහි සදහන් යතොරතුරක් වයාජ යහෝ  අසතය බව යසොයාගනු ලවුවවයහොත් ම යේ  ඉල්ලුම් පත්රය 
ප්රික්යෂේප කරන බවත්, බල පත්රය නිකුත් කර සත්නම් එය අවලංගු කරන බවත් මම යහොදින් 
දන්යනමි. 

 

.............................................     ............................................... 
 දිනය           ඉල්ලුම්කරයේ අත්සන 

 

යසායන් ද්රවය වාිසතා කයන් කර්මාන්ත වයන් අවශ්ය අමතය යත යුරු. 
  

1. ඉඩයම් සීමාවල ිරට සවතපුම් කාලක් තුල අපසන්දන මුදාහවමේයම් සථ්ාන, යාං, පල්පත් හා යවනත් 
මතුපිට ජල මාර්ග සහ බීමට ජලය ගන්නා යාං වල පිහිටීම දවක්යවන දළ ිරියමක්. 

2. පහත සදහන් (අ) හා (ආ) සම්බන්ධයයන් එකී ආයතනයේ භාිතතා කරනු ලබන ත්රියා මාර්ග සහ 
පපකරණ සම්බන්ධ ිතස්තර: 
(අ) රසායන ද්රවය ප්රවාහනයේදී සහ බෑයම් ක්රියාවන්දීදී අනතුර වළක්වා සම. 
(ආ) රසායන ද්රවය වලට පුීගලයින් අිකක යලස නිරාවරණය වීම වවළවක්වීම (ආරක්ෂණ සදුම් 

ආදිය සවපයීම) 
3 පහත සදහන් කරණු ගවන ිතස්තර. 

(අ) රසායන දුවය ගබඩා රීමේම නිසා ගිනි ගවනීම වළක්වා සම සම්බන්ධයයන් පූර්යවෝපායයන් 
 (ආ) ප්රයයෝජනය සදහා සි ගිනි නිවන පපකරණ 

 (ස) ගිනි නිවීම ගවන පුීගලයින් පුහුණු රීමේම. 
 

4 කාර්මික ක්රියාවයායේ භාිතතයට යපර රසායන ද්රවය ගබඩා රීමේයම් ක්රමය ගවන ිතස්තරයක්. 
 
5. භාිතතා කරන ලද  රසායන දුවය ආපසු ලබා ගවනීමට හවරී නම්, එකී ක්රම ගවන ිතස්තරයක්. 



කාර්යාලීය ප්රයයෝජන්ය සඳො පම යි. 
 

බලපත්ර ඉල්්රම්පත් අංකය :............................................. 
 

කාණ්ඩය (                                  ) 
 

වර්ගය     (                                  ) 
 

 

1. ඉල්ලුම්පත්රය ලවුවණු දිනය:- .................................................................. 
 

2. අදාල මානක සවලසුම් , වාර්තා යවනත් යායරීයිතයා ලවුව යන්ද? :- .............................. 
 

3. අමතර යතොරතුර ඉල්ලා ිරටියේ නම් එවවනි ඉල් සම් සම්බන්ධ ිතස්තර:- .............................. 
 

4         යවනත් ආයතනයක නිමේක්ෂණයන් ඉල්ලා ිරටියේ නම්, එවවනි ඉල් සම් සම්බන්ධව  
ිතස්තර:- 
................................................................................................................................................

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

6 බලපත්රය සදහා අවසර දුන්යන්ද යන වග: ඔා / නවත 

 

7 බලපත්රය සදහා අවසර දුන්යන් නම් , 
අ. බලපත්රයේ අංකය : ............................................ 
 

ආ. බලපත්රයේ දිනය  ; ............................................ 
 

ස. වලංගු කාලය  : ............................................ 
 

ඈ. අවලංගු වන දිනය  : ............................................ 
 

ඉ. අදාල යකොන්යීසී අමුණා සත. (සත්නම්) 
 

8 බලපත්රය ප්රික්යෂේප කයල් නම්, ප්රික්යෂේප රීමේමට යහේතු :- .......................................... 
................................................................................................................................................... 

 

 

           දිනය:-.......................................     .......................................... 
          අවසර යදන නිලධාරියායේ 

     අත්සන සහ තනතුර.



.......... ප්රායීය ය සවාව  
පරිසය බල පත්රයක් ලබා ගැීමම සඳො පපයදසත ප්රිකාව 

01. අයදුම් පත්රය සම  පහත සමුණුම් ඉදිරිපත් රීමේම අවයයය යා. 

I. ඉඩයමහි ඔ්තපුයා පිටපත. 

II. මිනින්යදෝර සවලවස්යම් මුල්පිටපත සම  පිටපතක්. 

III. අවට නිවාස යදකරීන් ිතයරෝධතාවය යනොමවි බවට යාපි යදකක්. 

IV. ප්රායීය ය සභාව මගින් නිකුත් කර සි යවළන බල පයත්රේ පිටපතක්. 

02. සම්පූර්ණ අයදුම්පත අදාළ ගාස්තුව, සමුණුම් සම  යපරටු කාර්යාලය යවත භාර යදන්න. 

 



1998 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත 
පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත් ඉල්ලුම්පත්රය 

 
කාණ්ඩය : (                             )   ඉල්ලුම්පත් අංකය :  
වර්ගය  : (   )   දිනය   : 
 

 

කර්මාන්තයේ නම  :- ………………………………………………………………………….. 

(වයාපාර නාම යායාපදිං ක රීමේයම්  යල්යණයේ  සද්න් පරිදි) 
 

කර්මාන්තයේ වර්ගය යෙවත් ප්රකායය   

යන්ත්රානූසාසාර යයන් නිෂ්පාදනය රීමේම / යකොටස් එකලස් රීමේම / නියම යලස මිශ්ර රීමේම / නවවත සිරමේම / 
ක්රියාවයා / යවනත් (නම් සන්න් කරන්න) 
 

ඉල්ලුම්කර යේ නම :- ………………………………………………………………………….. 

 

යාපිනය   :- ………………………………………………………………………….. 

 

දුරකථන අංකය  :- ………………………………… 
 

01 කර්මාන්තය සම්බන්ධ සාමාන්ය ිසසතතය.  
  

1.1 කර්මාන්ත යේ ස්වාභාවය : 
  

1.2 කර්මාන්තය පිහිටි ස්ථානය: 
(පිහිටීම සම්බන්ධයයන් ිරතියමක් ස් මාර්ග සලකුණ සහිතව එම ස්ථානයට පවමිණිය ්වරී 
මාර්ගය පව්වදියා කරන සට්නක් යා කරන්න)  

   

  යාපිනය  :- ……………………………..…………………………………… 

    

  දුරකථන අංකය :- ………………………………………………………………….. 

 

1.3 පළාත් පාලන ආයතනයේ නම :- ………………………………………………… 

(ප්රායීය ය සභාව / නගර සභාව / ම්නගර සභාව) 
 

1.4 යමම පිහිටීම සත්යත්  අනුමත කාර්මික කලාපයක් (Industrial Zone) තුළද? 
 

I. කර්මාන්තය පිහිටි ඉඩයම් ප්රමාණය අක්කර /ය්ක්ටයාර් :-………………………… 

 

II. ඉඩ යම් අයිතිය යපෞීගයාක / රජයේ :-…………………………………………….. 

 

III. ඉඩමට අදාල ඔප්පු අංකය:-……………………..මානක සවලසුම් අංකය:-………... 

 

1.5 මූයාක ආයයෝජන  ප්රමාණය:-……………………………………………………………... 
(භූමිය , යගොඩනවගියා , යන්යත්රෝපකරණ යනාදි යයහි වටිනාකම සතුලත්ව) 

යීය ය මුදල් : ර ......................................... 

වියීය ය මුදල් : ර ....................................... 
 
 1.6 නිෂ්පාදන ආරම්භ කරන දිනය:-………………………………………………….....……. 
  



 1.7 දිනකට වවඩමුර සංයයාව ස් යාලාවන් :-………………………………………………… 
  
 1.8 එක් එක් වවඩ මුරය තුල යසේවය කරන යසේවක සංයයාව:-…………………………………... 
 

1.9 කර්මාන්තයේ පිහිටුවීම ස් ක්රියාකාමේත්වය සද්ා ප්රායීය ය සභා ය්ෝ රාජය ආයතන වයාන් 
ලබා ගන්නා ලද අවසරයන් සම්බන්ධව යල්යණයක් : 

 (කරණාකර ඡායා පිටපත් අමුණන්න) 
 
 
    නම                  නිකුත් කරන ලද දිනය       අවලංගු වන දිනය 

 
අ. .................................  ....................................... .................................... 
 
ආ. .................................  ....................................... .................................... 
 
ස. .................................  ....................................... .................................... 

 
ඈ. .................................  ....................................... .................................... 

 
ඉ. .................................  ....................................... .................................... 

 
 
1.10 රී.මී. 5 ක් සතුලත ප්රයීයයේ  ඉඩම් භාවිතය යන්වාිරක / වාණිජ / කෘෂිනාර්මික / හිස් ඉඩම් / 

ප්රිරීධ ප්රයීයයක් / වගුර ිමම් / ලවන සහිත වගුර ිමම් / කයඩොලාන / ස්වාභාවික වනාන්තර / 
යවනත් (සද්න් කරන්න) 

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

1.11 රී.මී. 2 ක් සතුලත දවනට පවතින කර්මාන්ත / ආයතන / කෘෂිකාර්මික ිමම් සම්බන්ධව 
යල්යණයක් 

 .......................................................................................................................................... 
 
1.12 ප්රතිකර්ම පීධතියක් (Treatment Plant) සද්ා සති ඉඩ කඩ ප්රමාණය:-…………………… 
 

2 නිෂතපාදන් ක්රියාවයය 

 

2.1 නිෂ්පාදනය කරන ප්රධාන භාණ්ඩවල යල්යණයක් ප්රමාණයක් සහිතව  දිනකට:-…………… 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 

2.2 අතුර නිෂ්පාදන ලවයිස්තුව:-……………………………………………………………… 
      

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

 

2.3 ක්රියාවයා යේ විස්තර:-…………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………. 

 

2.3.1 භාවිතා කරන ක්රියාව ස සම්බන්ධ යකටි විස්තරයක්: 
(ක්රියාව ස ප ප සට්න (Process flow diagram) අමුණන්න) 

 

 

 

 

 

 



2.3.2 භාවිතා කරන අමු ද්රවය: 
(නිෂ්පාදන  යේ සෑම අවස්ථාවකදීම දිනකට භාවිතා කරන අමු ද්රවය ප්රමාණය යවන් 
යවන් වයයන් සද්න් කරන්න) 

   

 

2.3.3 භාවිතා කරන රසායන ද්රවය : 
 

රසායන ද්රවයයේ        යවළද නාමය     දිනකට භාවිතා   භාවිතා කරන  
           නම                   කරන ප්රමාණය    අරමුණ  
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 ඕනෑම ්ානිකර / විෂදායක / ගිනිගන්නා සුඵ / පුපුරන සුඵ ද්රවය ප්රවා්න ය ස් 
්විරරවීම සම්බන්ධව යයොදා සති පූර්යවෝපායන්: 

 
2.3.5 ්ානිකර / විෂදායක / ගිනිගන්නා සුඵ / පුපුරන ද්රවය සද්ා ප්සුකම් :-………….…………. 
 ………………………………………………………………………………………….. 

 
2.3.6 ගිනි නිවීම සද්ා ප්රමාණවත් පපකරණ ඔබ ලග තියදද? 

…………………………………..……………………………………………………… 
 
2.3.7 එයසේ නම්, එබදු පපකරණ සම්බන්ධව විස්තර: 

  ……………………………………………………………………………..…………… 
  …………………………………………………………………………………….……. 
 
3 ජලය 
 

3.1 ජලය අවයයතාවය: 
 
  නිෂ්පාදන ක්රියාවයාය සද්ා  : දිනක ට ඝන මීටර්....................... 
 
  ිරිරල් රීමේම සද්ා  : දිනක ට ඝන මීටර්....................... 
 
  යසේදීම සද්ා   : දිනක ට ඝන මීටර්....................... 
 
  ගෘ්සථ් ක්රියාවයාය සද්ා : දිනක ට ඝන මීටර්....................... 
 
3.2 ජලය ලබා ගන්නා ප්රභවයන් (Source) 

 

  1. යපොදු ජල සවපයුම : 
   

2. භූගත ජලය (යාං, පල්පත්): 
 

  3. මතුපිට ජලය (සල, යදොළ , ගංගා) 
 

3.3 දිනකට මුදා ්රින ජල ප්රමාණය ඝන මීටර් : 
 

3.4 මුදා්වමේයම් ක්රමය : විවෘත සල මාර්ග / නළ මාර්ග මගින් / වසන ලද කාණූ / යවනත් 

 



3.5 අපවිත්ර ජලය මුදා්රින අවසන් ස්ථානය: කෘෂිකාර්මික භූමියක් / වගුර ිමමක් / කසල බවස 
යන කානුවක් / වවවක් / ගංගාවක් / සලක් / ගං යමෝයක් / මුහුදට / යවනත් 

3.6 මුදා්රින යවනත් විෂදායක ද්රවය යමොනවාද? (ස්වාභාවය ස් සාන්ද්රණය සද්න් කරන්න. 
පදා: අකාබනික ස් කාබනික ද්රවය පයා යබෝධ  නායක සතුලත්ව, කාබනික ක්යලෝරින් 
සංයයෝග බර යලෝ් යනාදිය) 

3.7 අපවිත්ර ජලය පිරිිරදු රීමේමට භාජනය කරන ක්රම: 
 ( පිරිිරදු රීමේයම්  ක්රියාවයාය සම්බන්ධව ප ප සට්නක් අඩංගු කල යුතුයි) 

 

3.8       පිරිිරදු රීමේමට  යපර ස් පසු අපවිත්ර ජල යේ  තත්ත්වය වාර්තාගත රීමේමට යයොදා සති ක්රම: 
………………………………………………….…………………………….............……….. 

.................................................................................................................................................... 
3.9 ජලය නවවත භාවිතා කරන්යන්  නම් නවත ය්ොත් චක්රී කරණයට භාජනය  කරන්යන්නම්, ඒ සම්බන්ධ 
විස්තර : 

 

4  ඝන් අපදුවයය  Solid Waste) 

  

4.1 ඝන අපද්රවය වල ස්වාභාවය ස් වර්ගය:-.............................................................................. 
 

4.2 ඝන අපදුවය වල සම්පූර්ණ ප්රමාණය දිනකට රී.්ෑ:-............................................................. 
 

4.3 ඝන අපදුවය බව්වර රීමේ යම් ක්රම: ම් නගර සභාව ප්රායීය ය සභාව / මගින්ද / ිමම් පිරවීම / 
ද්නය / යකොම්යපෝස්ට් රීමේම / විරීණීම / චක්රීකරණය : ....................................................... 

 

5 වායුයගෝලීය යමෝචන්යන් (Atmospheric emissions) 

 

  වායුයගෝලයට රීිරයම් පිට රීමේමක් සීද?  ඔා / නවත 
එයසේ  තියද නම් ප්ත සද්න් දෑ සම්පූර්ණ කරන්න. 

 

5.1 ිරදුවිය ්වරී යමෝචනයන්: 
අ.  නයිට්රජන් ඔක්සයි් 
 
ආ. සල්පර් ඔක්සයි් 
 
ස. දූවියා ස් දවයා 
 
ඈ. යවනත් ද්රවයයක් 

 
 5.2 දුම් කවුලු   /   කමිනි සංයයාව 

  
  පස :- ........................................... 
 
 6 ඔයේ කර්මාන්තයේ දුගද සම්බන්ධ ප්රශ්ත  ති  ිසය ෙකිදද  
  එ යසේ සති විය ්වරී නම්, 
   

ප්රභවය (Source) :- .....................................................  
  
  පාලනය කරන ක්රමය :- ..................................................... 
7 ශ්ේද දූෂ ය 

 
 7.1 ඔයද කර්මාන්තයයන් යදද දූෂණයක් සති යකයර්ද? ඔා / නවත 
 

7.2 එ යසේ තියද නම් ප්රභවය  :- ..................................................... 
 

  මවඩ පවවවත්වීමට යයොදා සති ක්රම:- ...................................................... 
 
 
 
 



8 බල ශ්ක්ි  අවශ්යතාවයන් (Energy) 

  
8.1 සම්පූර්ණ බල යක්ති පර්යභෝජනය 

 
අ. යජනයර්ටරයක් මගින් ( රී.යවොට් පවය වයාන්) 
 
ආ. යපොදු විදුයා සවපයුම මගින්  ( රී.යවොට් පවය වයාන්) 

   
8.2 කර්මාන්තයේ භාවිතා කරන යන්ත්ර වල විස්තර ස් ඒවායේ  අය්ව බල ප්රමාණයන් : 

 

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

8.3 භාවිතා කරන ඉන්ධන වර්ගය   :- ................................................. 
අ. භාවිතා කරන්යන් කුමක් සද්ාද? :- ................................................. 
ආ. දිනකදී භාවිතා කරන ප්රමාණය  :- ................................................. 

 

9 චක්රීකය ය න න්කවත වාිසතය 

 

9.1 නවවත භාවිතා කල ්වරී අපද්රවය ති යද ද? එයසේ නම් විස්තර:- ....................................... 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

 

10 කර්මාන්තය ිසසතතීය ය ිදරීම. 
 

අනාගතයේ දී කර්මාන්තය වියාල රීමේම ගවන ඔයද සවලසුම් විස්තර කරන්න. යයෝජිත වියාල රීමේයම් 
දී නිෂ්පාදන ක්රියාවයාය, අමු ද්රවය පාවි්ච කය ස් නිමි භාණ්ඩ යවනස් රීමේමට බලායපොයරොත්තු වන්යන් 
දවයි යන වග සද්න් කරන්න. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
යමම ඉල්ලුම් පත්රයයහි මා විිරන් සපයන ලද යතොරතුර සතය ්ා නිවවරදි බවට මම යමයින් ස්තික 
කරමි.  යමහි සද්න් යතොරතුරක් වයාජ ය්ෝ  අසතය බව යසොයාගනු ලවුවවය්ොත් ම යේ  ඉල්ලුම් පත්රය 
ප්රතික්යෂේප කරන බවත්, බල පත්රය නිකුත් කර සත්නම් එය අවලංගු කරන බවත් මම ය්ොදින් 
දන්යනමි. 

 

.............................................     ............................................... 
 දිනය           ඉල්ලුම්කරයේ අත්සන 

 

යසායන් ද්රවය වාිසතා කයන් කර්මාන්ත වයන් අවශ්ය අමතය යත යුරු. 
  

1. ඉඩයම් සීමාවල ිරට සවතපුම් කාලක් තුල අපසන්දන මුදා්වමේයම් සථ්ාන, යාං, පල්පත් ්ා යවනත් 
මතුපිට ජල මාර්ග ස් බීමට ජලය ගන්නා යාං වල පිහිටීම දවක්යවන දළ ිරතියමක්. 

2. ප්ත සද්න් (අ) ්ා (ආ) සම්බන්ධයයන් එකී ආයතනයේ භාවිතා කරනු ලබන ත්රියා මාර්ග ස් 
පපකරණ සම්බන්ධ විස්තර: 
(අ) රසායන ද්රවය ප්රවා්නයේදී ස් බෑයම් ක්රියාවන්දීදී අනතුර වළක්වා සම. 
(ආ) රසායන ද්රවය වලට පුීගලයින් අිකක යලස නිරාවරණය වීම වවළවක්වීම (ආරක්ෂණ සදුම් 

ආදිය සවපයීම) 
3 ප්ත සද්න් කරණු ගවන විස්තර. 

(අ) රසායන දුවය ගබඩා රීමේම නිසා ගිනි ගවීමම වළක්වා සම සම්බන්ධයයන් පූර්යවෝපායයන් 

 (ආ) ප්රයයෝජනය සද්ා සති ගිනි නිවන පපකරණ 
 (ස) ගිනි නිවීම ගවන පුීගලයින් පුහුණු රීමේම. 
 

 



4 කාර්මික ක්රියාවයායේ භාවිතයට යපර රසායන ද්රවය ගබඩා රීමේයම් ක්රමය ගවන විස්තරයක්. 
 

 

 

 

 
5. භාවිතා කරන ලද  රසායන දුවය ආපසු ලබා ගවීමමට ්වරී නම්, එකී ක්රම ගවන විස්තරයක්. 



කාර්යාලීය ප්රයයෝජන්ය සඳො පම යි. 
 

බලපත්ර ඉල්්රම්පත් අංකය :............................................. 
 

කාණ්ඩය (                                  ) 
 

වර්ගය     (                                  ) 
 

 

1. ඉල්ලුම්පත්රය ලවුවණු දිනය:- .................................................................. 
 

2. අදාල මානක සවලසුම් , වාර්තා යවනත් යායරීයවියා ලවුව යන්ද? :- .............................. 
 

3. අමතර යතොරතුර ඉල්ලා ිරටියේ නම් එවවනි ඉල් සම් සම්බන්ධ විස්තර:- .............................. 
 

4         යවනත් ආයතනයක නිමේක්ෂණයන් ඉල්ලා ිරටියේ නම්, එවවනි ඉල් සම් සම්බන්ධව  
විස්තර:- 
................................................................................................................................................

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

6 බලපත්රය සද්ා අවසර දුන්යන්ද යන වග: ඔා / නවත 

 

7 බලපත්රය සද්ා අවසර දුන්යන් නම් , 
අ. බලපත්රයේ අංකය : ............................................ 
 

ආ. බලපත්රයේ දිනය  ; ............................................ 
 

ස. වලංගු කාලය  : ............................................ 
 

ඈ. අවලංගු වන දිනය  : ............................................ 
 

ඉ. අදාල යකොන්යීසී අමුණා සත. (සත්නම්) 
 

8 බලපත්රය ප්රතික්යෂේප කයල් නම්, ප්රතික්යෂේප රීමේමට ය්ේතු :- .......................................... 
................................................................................................................................................... 

 

 

           දිනය:-.......................................     .......................................... 
          අවසර යදන නිලධාරියායේ 

     අත්සන ස් තනතුර.



.......... ප්රායීය ය සවාව  
පරිසය බල පත්රයක් ලබා ගකීමම සඳො පපයදසත ප්රිකාව 

01. අයදුම් පත්රය සම  ප්ත සමුණුම් ඉදිරිපත් රීමේම අවයයය යා. 

I. ඉඩයමහි ඔප්පුයා පිටපත. 

II. මිනින්යදෝර සවලවස්යම් මුල්පිටපත සම  පිටපතක්. 

III. අවට නිවාස යදකරීන් වියරෝධතාවය යනොමවති බවට යාපි යදකක්. 

IV. ප්රායීය ය සභාව මගින් නිකුත් කර සති යවළන බල පයත්රේ පිටපතක්. 

02. සම්පූර්ණ අයදුම්පත අදාළ ගාස්තුව, සමුණුම් සම  යපරටු කාර්යාලය යවත භාර යදන්න. 

 



............ ප්රාදේශීය ස ාවා  

                                                                           මගේ අංකය:- රිදී/ ප්රා.සා 

                                                                                                කාර්යාලීය ප්රගයජනයය සහාා මමි. 

සාමාජික අංක     :- ................................................ 

නිකුත් කළ කාඩ්මත් අංක :- ................................................ 

      දියය    :- ................................................ 

   අලුත් කළ දියය  :- ................................................ 

පුස්තකාල සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සහාා වූ ආදර්ශ අයදුම් මත්රය. 

(පුසත්කාලයාධිමතිට ඉදිරිමත් කළ යුතුය.) 

............ ප්රාගීය ය සවාග. .......................................මානය පුස්තකාලය 

01.ගමෞීගලික ගතොරතුරු:- 

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ යම :- ................................................................................................ 

b) ාැදුනුම්මත් අංකය   :- ................................................................................................ 

(ඡායා පිටමතක් ඉදිරිමත් කළ යුතුය) 

c) නංගම දුරකථය අංකය  :-  ................................................................................................ 

d) ඊගම්ල් ලිපියය   :- ................................................................................................ 

e) තැමැල් ලිපියය   :- ................................................................................................ 

f) ස්ථීර ලිපියය   :-  ............................................................................................... 

g) වයස :-    අවු :-......................මාස :-...................... 

h) මාසල / රානකාරි ස්ථායය :- ................................................................................................ 

i) මාසල / රානකාරි ස්ථායගේ ලිපියය :-. .................................................................................... 

j) මාසලට ඇතුලත්වීගම් අංකය  :- .................................................................................... 

(මාසල් ළමුන් සහාා මමි) 

 

ඉාත සහාන් ගතොරතුරු සතය ාා නිවැරදි බවට ගමයින් සාතික කරමි. 

 

ඉාත යම් සහාන් මා ාට ගමම පුස්තකාලගේ වයවස්ථාවට යටත්ව ගමොත් ලබා ගැනීම සහාා 
සාමාජිකගයකු / සාමාජිකාවක ගලස බහවා ගන්යා  ගලස ඉල්ලමි. මා ලබා ගන්යා ගමොත් යැතිවීම 
විකෘතිවීම ගාජ ගවයත් ාානියක් සිදුවුවගාොත් එම ගමොගත් වටියාකම ාා එම ගමොගත් වර්ථමාය 
වටියාකගමන් 25% ක්වූ ගදමාර්තගම්න්තු ගාස්තුව ගගවීමට ද මා විසින් මරිය ලයය කරනු ලබය ගමොත් 
මැයවින් ආරක්ෂා කිරීමට බැදී සිටිය බවට සාතික ගවමි. 
 

දියය :-.................................       ....................................... 
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                            ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සය. 

02. ඇමකරුගේ සාතිකය (ප්රාගීය ය සවාවට වරිමයම් බදු / අක්කර බදු / වයාමාර බදු /  ගවයත් බදු 

 ගගවන්ගයකු විය යුතුය.) 

 

........................................මාතා / මිය / ගමගයවිය මා ගාොදින් දන්යා ාදුයය බවත්, ඔහු විසින් 

පුස්තකාලයට යම් අලාවයක් සිදු කරනු ලැබුවගාොත් එකී අලාව ාා ප්රමාද ගාස්තු ආදිය අය කර දීමට ගාජ 

මා විසින් ගගවීමට ගමයින් ගමොගරොන්දු ගවමි. 

යම   :- ........................................................................................................... 

රැකියාව  :- ........................................................................................................... 

            ගමෞීගලික ලිපියය :- ............................................................................................................ 

            රානකාරි ලිපියය :- ............................................................................................................ 

ාැදුනුම්මගත් අංකය :- ............................................................................................................ 

    (ඡායා පිටමතක් ඉදිරිමත් කළ යුතුය) 

වරිමයම් බදු / අක්කර බදු / වයාමාර බදු / ගවයත් බදු (ලියා ඇත්යම්) බලමත්ර අංක:- ........................  

 

දියය :-......................................     ............................................... 

           ඇමකරුගේ යම. 

 

03. වාරකරුගේ සාතිකය:- (මාසල් ළමුන් සහාා මමි)  

..................................................................... අංක දරණ (ගෘා මූලික අංකය 
 ලියන්ය)...................................................................... නිවගසේ මදිංචි 
 ....................................................................................... වය ඥාතියා වය 
 ................................................... යය අයට ඔබ පුසත්කාලගයන් ගමොත් ලබාගදය ගලස ඉල්ලය අතර, 
 ඔහු / ඇය විසින් පුස්තකාලයට යම් අලාවයක් කරනු ලබන්ගන් යම් එම අලාවය ාා ප්රමාද ගාසත්ු ආදිය 
 ගයොමමාව ගගවීමට ගමොගරොන්දු ගවමි. 

 

 දියය :-...........................................            ............................................... 

                 මව / පියා / වාරකරුගේ අත්සය. 

 

ග්රාම නිලධාරිගේ සාතිකය. 

ඉාත සහාන් අයදුම්කරු / අයදුම්කාරිය........................................................ ග්රාම නිලධාරි 
වසගම්......................................................... ගගම් ගෘා මූලික අංක.................................................. දරණ 
නිවගසේ ස්ථීර මදිංචිකරුගවකු බව ගමයින් සාතික කරමි. 

 යම :- ................................................................................................................................... 



 අත්සය :- ................................................................................................................................... 

 තයතුර :- .................................................................................................................................... 

04. විදුාල්මතිගේ සාතිකය :- (සිසුන් සහාා මමි) 

 ...............................................................................................ශිෂයයා/ශිෂයාව.....................................
 .....................................................................ක.වි/ම.වි/ම.ම.වි..............................................................
 ...................ගරේිගේ ඉගගනුම ලබය අතර වාණ්ඩ මරිය ලයගයහි අදාල නීති රීති වලට අනුකූලව 

 කටයුතු කරනු ඇතැයි නිර්ගීශය ඔහු / ඇය ගවත අසව්ීගම් සාතිකය නිකුත් කිරීමට ප්රථම 
 පුස්තකාලගයන් ලබාගගය වාරදී ඇති දැයි විමසා බැලීමට කටයුතු කරමි. 
 

 ...................................... 
 විදුාල්මතිගේ අත්සය 

 (නිල මුද්රාව) 

 

කාර්යාලීය ප්රගයජනයය සහාා  

 ගමම අයදුම්මත නිවැරැදිව සම්පූර්ණකර ඇත. / යැත. සමාජිකත්වය ලබා ගැනීම නිර්ගීශ කරමි./ 
 ගයොකරමි. 

  

 දියය :-............................................    ...................................................... 

          පුස්තකාලයාධිමති, 

 

 සම්පූර්ණ කරය ලද අයදුම් මත්රය වාර ගතිමි. සාමාජික ගාස්තු අයකර ගතිමි. 

 ලදුමත් අංකය  :- ............................ 

 දියය   :- ............................ වාර ගත් අයගේ අත්සය : ..................... 

            යම: ............................................................... 

 

ඉාත සහාන් අයදුම්කරුට / අයදුම්කාරියට සාමාජිකත්වය ලබාදීම අනුමත කරමි. 

දියය:-.............................................     ................................................ 

         සවාමති/ගල්කම්,  

 

ාටහන :- 

සාමාජික ගාස්තුව සහාා රු.50.00 ක්ද අලුත් කිරීගම් දී රු. 25ක ගාස්තුවක් ද අය කරනු ලැගේ. 

 

 



............ ප්රාදේශීය ස ාවා  

       මගේ අංකය :- ............................. 

........................................................................මහජන පුසත්කාලගේ 

සාමාජිකත්වය අළුත් කිරීගේ ආදර්ශ ඉල්ලුේ පත්රය. 

(පුසත්කාලයාධිපතිට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.) 

01. ගපෞද්ගලික ගතොරතුරු 

 (a) සාමාජිකයාගේ සේපූර්ණ නම  :- .............................................................................. 

 (b) සාමාජික අංකය   :- .............................................................................. 

(c) හැඳුනුේපත් අංකය  :- .............................................................................. 

(d) උපන් දිනය   :- .............................................................................. 

(e) ජංගම දුරකථන අංකය  :- .............................................................................. 

(f) ඊ - ගේල්   :- .............................................................................. 

(g) තැපැල් ලිපිනය   :- .............................................................................. 

(h) රාජකාරි ස්ථානය / පාසගල් ලිපිනය:- ............................................................................. 

ඉහත සඳහන් ගතොරතුරු සතය හා ිවවැදදි වවට සහතික කරමි. 

............ ප්රාගද්ය ය ස ා වල ප්රගද්ශය තුළ පදිංිකකරුවු//පාසල් ිසුවවු/ වන ගමි  පහත අත්සන කරන 
මා ............................................................................................................මහජන පුස්තකාලගේ 
ගපොත් වැහැර ගගන යාම සඳහා  මා හට ිවු/ත් කර ඇති අංක ...................................................දරණ 
සාමාජිකත්ව වලංගු කාඩ්පත් ගදක අදාල නීතිරීති පිළිපැදීමට එකඟව නැවත වලංගු කර ගදන ගමන් 
ඉල්ලා ිසටිමි. 

 දිනය:-.............................................    .................................................... 

ඉල්ලුේකරුගේ අත්සන 

 

02. පාසැල්වල ඉගගනුම ලවන ශිෂ්ය/ශිෂ්යාවන් ගමම ගකොටස තම දුදුහගල් දුදුහල්පතිතුමා මඟින් සහතික 
 කරවා ගත යුතුය. 

....................................................................................................................ඉහත නේ සඳහන් 
ශිෂ්යයා / 
ශිෂ්යාව................................................................................................................................ 
දුදුහගල්..............................................වැිව පන්තිගේ ඉගගනුම ලවන වවත්, පුස්තකාල ගපොත් 
පරිහරණගයි ලා දුශ්වාසවන්තව කටයුතු  කරනු ඇති වවත්, සහතික කරමි. 

 

 දිනය  :-...............................     ................................................
         දුදුහල්පතිගේ අත්සන. 

 

 

Annexure 20 



03. පාසල් ගනොයන අයදුේකරුවන් අදාල ග්රාම ිවලරාරි මහතා ලවා සහතික කරවා ගත යුතුයි. 

ඉහත නේ සඳහන් .......................................................................................................................... 
ි මි/මයා/මිය/ගමනදුය ............ ප්රාගද්ය ය ස ා මාමාව තුළ ස්ර ර පදිංිකකරුවු/ / පදිංිකකාරියක වවත්, 
පුස්තකාල ගපොත් පරිහරණගයි ලා දුශ්වාසවන්තව කටයුතු කරනු ඇති වවත්,සහතික කරමි. 

.................................................. 
දිනය-..............................................   ග්රාම ිවලරාරි මහතාගේ අත්සන. 

 

04. ඇපකරු ාඳහා පමණි. 
ගමි  පහත අත්සන් කරන මම ඉහත නේ සඳහන් අයදුේකරු/අයදුේකාරියගේ පවුගල් අගයු/ වව 
සහතික කරන අතර, ඔහු/ඇය දුිසන් ගගන යනු ලවන ගපොත් නැතිකලගහොත් පුස්තකාල නීති රීති 
යටගත් ඒවාගේ වටිනාකමද,අමතර අයකිරීමක් ගවගතොත් ඒවාද එකී ගපොත් ගවනුගවන් ගගදුය යුතු 
දඩ මුදල්ද ගගවන වවටත්,ගමයින් ගපොගරොන්දු ගවමි. 
 
නම:......................................................................................................................... 
ලිපිනය:.................................................................................................................... 
දිනය:..........................................................................  

අත්සන:.............................. 
 

 

කාර්සාලීස ප්රදේශසජනයස ාඳහා පමණි. 
සාමාජික අංකය  :- ......................................................................... 
මුදල   :- ......................................................................... 
ලදුපත් අංකය  :- ......................................................................... 
දිනය   :- ......................................................................... 
 

ගේ අයදුේපත ිවවැැදදිව සේපූර්ණ කර ඇත / නැත.අවශය සංගශ රන කරවාගගන නැවත වලංගු 

කාඩ්පත් ගදකක් ිවු/ත් කිරීම ිවර්ගද්ශ කරමි / ගනොකරමි. 

 

දිනය :-.................................................    ....................................

         පුස්තකාලයාධිපති, 

අළුත් කිරිගේ සාමාජික ගාස්තු අයකර ගතිමි. 

ලදුපත් අංකය :- .................................  අත්සන :- .......................................... 

දිනය  :- .................................  නම :- .......................................... 

         ( ාරගත් ිවලරාරි මුද්රාව) 

 

ගමි  නම සඳහන් අයදුේකරු / අයදුේකාරියට පුසත්කාල වැහැර ගදන අංශගේ වලංගු කාඩ්පත් 
ගදකක් නැවත ිවු/ත් කිරීම අනුමත කරමි / ගනොකරමි. 
 
දිනය:-.............................................. ..................................... 

ස ාපති/ගල්කේ, 
ප්රාගද්ය ය ස ාව, 
............. 



............. ප්රාදේශීය ස ාවා  
     මදේශේ අංකස :-රිදී / ප්රා.ාා 

ආදාහනාගාරය / සුසාන භූමිය සඳහා වූ අයදුම් පත්රය. 
01. පපෞද්ගලික ප ොරතුරු.   

a) ඉල්ලුම්කරුදේශේ ාම්පූර්ණ නම :- .......................................................................................... 

b) හැදුනුම්පදේශේ අංකස  :- .......................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථන අංකස  :-  ......................................................................................... 

d) ඊදේශම්යිල් ලිපිනස  :- .......................................................................................... 

e) තැපැල් ලිපිනස   :- .......................................................................................... 

f) ා්ථීර ලිපිනස   :- .......................................................................................... 

g)  සා    :- අවු:-...........................මාා:-............................................... 

02. මියගිය අය පිළිබඳ ප ොරතුරු. 

a) මිසගිස අසදේශේ නම  :- .......................................................................................... 

b) හැඳුනුම්පේ අංකස  :- .......................................................................................... 

c) මිසගිස අසදේශේ ලිපිනස  :- .......................................................................................... 

d) මිසගිස අස ............ ප්රාදේශීය ස ාවා  ප ප්රදේශීයදේශ  ?  මම ප්රදේශීයදේශසන් පිටත ? සන  ග   

:- .......................................................................................... 

e) මිසගිස අසදේශේ ාත්්රී / රුරුභ වා ස :- .......................................... 

f) මිසගිස අසදේශේ  සා   :- .......................................... 

g)  
i. මිසගිස අස දේශරෝගී තේ සක් දේශහේතුදේශ න් දේශරෝහපක මිස ගිදේශ  ? සන  ග .......................... 

(පිළිතුර ඔව් නම් දේශරෝහප මඟින් නිකුේ කළ මරණ ාහතිකස ඉදිරිපේ කළ යුතුස.) 
ii. මිසගිස අස දිගු කපක් දේශරෝගී තේ දේශසන් සිට දේශහෝ  දේශසෝ ෘීධ වීම මත නි දේශාේදී? මිස ගිදේශ ? 

සන  ග:-................................................................................ (පිළිතුර ඔව් නම් ඒ    
ානාථ කරන හදිසි මරණ පරීක්භකදේශේ ාහතිකස දේශහෝ මරණ ාහතිකස ඇමිණිස යුතුස.) 

iii. මිසගිස අසදේශේ දේශීහස පිළි ඳ අධිකරණදේශ  සම් පරීක්භණසක් කරන පීදේශී ? සන  ග : 
.....................(පිළිතුර ඔව් නම් මරණස පිළි ඳ පැ ති පරීක්භණදේශ දී අධිකරණ  ාර්තාදේශව් 
පිටපතක් ඇමිණිස යුතුස.) 

h) ආ?ාහනාගාරස/සුාානභූමීස පිළි ඳ අසදුම්කරන අස මිසගිස අසට ඇති ඥාති ාම් න්ධතා ස කුමක්?  
(කරුණාකර ානාථ දේශකදේශරන ලිපිස අමුණන්න) 

i) ආ?ාහනස/භූමී?ානස කිරීමට අ?හා් කරන දිනස හා දේශව්පා  

දිනස:-........................................ දේශව්පා :-දේශප. /ප. ................................... 
j) ආ?ාහනස කරන අසදේශේ වභ්මා දේශයේභ දේශගන සන්දේශන්? සන  ග....................................... පිළිතුර ඔව් 

නම් ඒ ාඳහා වාජනසක් ාැපයිස යුතුස) දින තුනක් ඇතුළත දේශමම වභ්මා දේශයේභ රැදේශගන සා යුතුස. 
සටහන. 
ආ?ාහනස කරන්දේශන් නම් ඒ    මරණ ාහතිකදේශ  අන්තර්ගත විස යුතුස. 

ඉහත ාඳහන් දේශතොරතුරු ාතයස හා නි ැරදි    ාහතික කරමි.ඉහත අසදේශේ මෘත දේශීහස 
ආ?ාහනස/භූමී?ානස කිරීම ාඳහා අ ාර ඉල්පා සිටිමි. 
 

දිනස:-..............................................    ............................................... 
අසදුම්කරු අේාන. 
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3) කාර්යාලීය ප්රපයජනනය සඳහා 
අ?ාළ අසදුම් පත්රස පරීක්භා කර  පා වාර ගතිමි. 
 

දිනස:-.............................................    ..................................................... 
         වාරගේ අසදේශේ නම ාහ අේාන. 
4) විෂය නිලධාරි. 

පරීක්භා කර  පා  ාර්තා කිරීමට දේශසොමු කරමි. 

 

දිනස:-............................................     .....................................................

          ාවාපති / දේශල්කම්. 

               

5) ාවාපති / දේශල්කම්තුමා, 

අසදුම් පත්රදේශ  අංක 02 දේශකොටා අනු  නි ැරදි දේශතොරතුරු ලිඛිත  ානාථ කර ඇත / නැත. ඉල්ලීම් 
ඉටුකිරීමට අ ාර ප ා දීම නිර්දේශීය කරමි / දේශනොකරමි. 
අ?ාළ ගාා්තු : රු………………… 

දිනස:-............................................    .................................................... 
          විභස නිපධාරි. 
6) විෂය නිලධාරි. 

අ?ාළ ගාා්තු අස කර ගැනීම ාඳහා දේශසොමු  කරමි. 

 

දිනස:-............................................     .....................................................

          ාවාපති / දේශල්කම්. 

                

7) මුදල් භාරකරුපේ සටහන් 

රු..............................................................................මු?ල් අසකරන පදී. 
අංක.................................................හා.........................................දින ?රණ රිසිට් පත නිකුේ කරමි. 
 

දිනස:-............................................     ................................................. 
         මු?ල් වාරකරුදේශේ අේාන. 
 
8) ආ?ාහනාගාර වාරකරු, 

............. ප්රාදේශීය ස ාවා  

           මදේශේ අංකස:- 
           ප්රාදේශීය ස ාවා , 
           ............. 
20......................දින........................................................................................................පදිංචි...................
..............................................................................විසින් මා දේශ ත ඉදිරිපේ කළ අසදුම් පත අනු  
....................................................................................................අසදේශේ 
මෘතදේශීහස..............................................දින ප. ..................................................................ට ආ?ාහනස 
කිරීමට කටයුතු කරන්න. 
         ................................................. 

ාවාපති. 



............ ප්රාදේශීය  සභාව. 

මගේ අංකය :- ............................... 

............ ප්රාදේශීය   ප ප්රදේශීය  ුලප  ළු / ගව මස් ප්රවානය  ිරීමම සහනා ු  දර්ශය ය ුම්  ත්ර . 

1. ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු.    

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- ................................................................................... 

b) හැදුනුම් ත් අංකය   :- ................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- ................................................................................... 

d) දුරකථන අංකය    :- ................................................................................... 

e) ඊ ගම්ල් ලිපිනය    :- ................................................................................... 

f)  ැ ැල් ලිපිනය    :- ................................................................................... 

2.  

a) මස් ප්රවාහහනය කරන සථ්හනගේ ලිපිනය :- .................................................................................. 

b) මස් මිල දී ගගන ප්රවාහහනය කරන්ගන් කුමන ඝහ කහගහරගේ සිට ද? :- ................................... 

c) ඝහ කහගහරගේ බල  ත්ර ලහභියහගේ නම:- .................................................................................. 

d) මස් ප්රවාහහනය කරනු ලබන  ළහත්  හලන බල ප්රගද්යය :- ...................................................................... 

e) I මස් ප්රවාහහනය කරන ස්ථහනගේ බල ත්ර ලහභි ගවාළදසැල්  ද :-( ඔව් / නැ  සඳහන් කරන්න) 

 II බල  ත්ර ලහී  ගවාළදසැල්  නම් අදහළ  ළහත්  හලන යය නගයන් ිකකුත් කර ති  බල  ගත්රය  

 අංකය:- ................................... 

  (බල ගත්රය  පිට  ්  හහ අදහළ වාර් ය ගවානුගවාන්  දල් ගගවු ලදු  ගත් පිට  ්  අ ණන්න.) 

 

III මස් ප්රවාහහනය ිරීමම සඳහහ අදහළ  ළහත්  හලන යය නගයන් ලබහ දී ති  ලිපිගය  අංකය ිනනය  හහ 

වාලංගු කහලය :- අංකය...................ිනනය.......................කහලය............................................  
(ලිපිගය  පිට  ්  අ ණන්න.) 

f) මස් ප්රවාහහනය කරනු ලබන මහර්ගගේ විස් ර :- ....................................................................... 

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

g)  

(i) වාරකට ප්රවාහහනය කරනු ලබන මස් ප්රමහණය(ිරගලෝ ග්රෑම්) : ........................................... 

(ii) ිනනකට ගමන් කරන වාහර ගනන    :  ........................................... 

h) මස් ප්රවාහහනය ිරීමමට අවායය කහලය......................................... ිනන සිට.......................................ද් වාහ 

(මසකට  මණ්  වාලංගු බල ත්රය්  ිකකුත් ගකගර්.) 
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ඉහ  සඳහන් ග ොරතුරු ස ය හහ ිකවාැරින බවා සහි ක කරමි. එළු / ගවා මස් ප්රවාහහන බල ත්රය ලබහ ගදන 
ගලස ඉල්ලහ සිටිමි. 

 

 ිනනය :-.............................................     ...................................................... 

           ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන. 

 

3. කා්ශ ාලී  ප්රදේශ ජනය  සහනා. 

 සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්  ත්රය ත ණුම් සමඟ භහර ගි මි. 

 ිනනය :-.............................................     ...................................................... 

          භහරගත් ිකලධහරියහගේ නම අත්සන 

 ද්රහවා. 

 
4. දරා ්  තරිතාපක 

 ීම්  හ කර වාහර් හ ිරීමමට ගයො  කරමි. 

ිනනය :-...............................................    ................................................. 

සභහ ි  / ගල්කම්, 

 

5. යරා ්  තරිතාපකදේශේ වා්ශතාව. 

ඉහ  සඳහන් අයට ගකොන්ගද්සි ස  වා අදහළ බල ත්ර ගහස්තුවාට යටත්වා එළු / ගවා මස් ප්රවාහහන බල  ත්රය ලබහදීම 
සුදුසු / නුසුදුසු බවාත්, වාහර් හ කර සිටිමි. 

ිනනය :-...............................................    ..................................................  

         යදහයම්  රි හලක අත්සන. 

 
6. විෂ  නිපධාරි 

අදහළ ගහස්තු අයකර ගැනීම සඳහහ ගයො  කරමි. 

 ිනනය :-...............................................    .................................................. 

         සභහ ි /ගල්කම්, 

 

7. ප්රවාහහන බලබත්ර ගහස්තුවා :- රු. ............................................................... 

  ලදු ත් අංකය   :- .................................................................... 

 දල් භහර ගි මි. 

  ිනනය :-..............................................    ...................................................
           දල් අයකැමිගේ අත්සන. 

 

 

 



 

8. අදහළ එළු / ගවා මස් ප්රවාහහන බල ත්රය ිකකුත් ිරීමම ිකර්ගද්ය කරමි / ිකර්ගද්ය ගනොකරමි. 

 ිනනය :-...............................................    .................................................. 

          සභහ ි /ගල්කම්, 

 
9. අදහළ එළු / ගවා මස් ප්රවාහහන බල ත්රය ිකකුත් ිරීමම අනුම  කරමි / ගනොකරමි. 

ිනනය :-...............................................    ..................................................
            සභහ ි  



............ ප්රාදේශිය ස ාවා  
මගේ අංකය:-........................ 

වාහන නවතා තබන සථ්ාන භාවිතා කිරිමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා වූ අයදුම්පත්රය. 

1. ගපෞද්ගලික ගතොරතුරු 

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පුර්ණ නම :- ............................................................................. 

b) හැදුනුම්පත් අංකය   :- ............................................................................. 

c) ජංගම දුරකථන අංකය  :- ............................................................................. 

d) ඊ ගම්ල්    :- .............................................................................. 

e) තැපැල් ලිපිනය   :- .............................................................................. 

 

2. (a) අයදුම්කරු වාහනගේ හිමිකරු ගනොවන්ගන්නම් වාහනගේ හිමිකරුගේ නම 

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

(b) ලිපිනය :- ..................................................................... 

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

3.  වාහනගේ ලියාපදංචි අංකය සහ වර්ගය (ආදායම් පත්රගේ හා රක්ෂණ සහතිකගේ ජායා පිටපත්)  

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

4. වාහනය නවතා තැබිමට අගේක්ෂිත ස්ථානය :- ................................................................. 

 

5.  වාහනය නවතා තැබිමට අගේක්ෂිත කාලය :-  ගප.ව ......................සිට ප.ව .....................දක්වා 

 
6.  

a) රියදුරාගේ සම්පුර්ණ නම  :-........................................................................................ 

b) ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය :- ....................................................................................... 

c) රියදුරු බලපත්ර අංකය  :- ....................................................................................... 

( රියදුරු බලපත්ර පිටපතක් අුණණන්න) 

සටහන 

ගම් සමඟ පහත සඳහන් ලියකියවිලි ඉදරිපත් කල යුතුය. 

i. ආදායම් බලපත්රගේ පිටපත 

ii. රක්ෂණ  සහතිකය (සියඑ පක්ෂ ආවරණය වන පරිද) 

iii. රියදුරු බලපත්රගේ පිටපත 

iv. ඉල්ලුම්කරුගේ හැදුනුම්පගත් ඡායා පිටපත 

v. රියදුරාගේ හැදුනුම්පගත් ඡායා පිටපත 

 

ඉහත සදහන් ගතොරතුරු සතය හා ිවවරද බවට සහතික කරමි. 
 

දනය :-..........................................             ..................................................
                                                                 ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන. 
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7. කාර්සාලීස ප්රදේශසජනයස ාහාා. 

 

සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්රය අදා  මුණුමම් සමඟ පරීක්ෂා කර බලා භාර ගතිමි. 
 

දනය :- .............................................  .......................................................... 
       භාරගත් ිවලධාරියාගේ නම සහ අත්සන 

ුණද්රාව.   
 

8. විෂස නිලධාරිදේශේ  ාර්තා  

ගරු සභාපතිතුමිය /ගල්කම්තුමා, 
ඉහත සදහන් 

බලපත්රය ලබා ගැිවමට  ුදදුුද බව වාර්තා කර සිිමමි. 
 

දනය:- .....................................                                                 .........................................
          විෂය ිවලධාරිගේ අත්සන. 

 

9. මුදල් අසකැමි. 

අදා  බලපත්ර ගාසත්ු අය කර ගැනීම සඳහා ගයොුණ කරමි. 
 

දනය :- .......................................     ...................................... 
         සභාපති / ගල්කම්, 
 

10. මුදල් අසකැමි  ාර්තා . 

 

ගරු සභාපති තුමා (මිය) / ගල්කම්තුමා 
ලදුපත් අංකය හා දනය :-.......................................................... 
ලබාගත් ුණදල  :- ........................................................ 
 

දනය :- .......................................     ........................................ 
          ුණදල් අයකැමි. 
 

 
ඉහත  වාහන නවතා තබන ස්ථානය භාවිතා  කිරිගම් බලපත්රය ලබා දම අනුමත කරමි/ ගනොකරමි. 
 

දනය :- .......................................  .......................................... 
  සභාපති / ගල්කම් 

 

  

බලපත්රස නිුත්  කල බ   ාාිකකස 

 

අංක ....................................දරණ බලපත්රය ිවතුත් කරන ලද 
 

දනය ........................................ 
 

     ........................................ 
                                                                                                               විෂය ලිපිකරුගේ අත්සන 



............ ප්රාදේශීය ස ාවා  

         මදේශේ අංකස :- රිදී/ප්රාා/ 

දැන්වීම් පු රු / බැනර් ප්රදර්නනස ාඳහා අනුමැතිස ලබා දීදේශම් ආදර්න අසදුම් පත්රස. 

01. දේශපෞීගලික දේශ ොරතුරු    

 (a) ඉල්ලුම්කරුදේශේ ාම්පූර්ණ නම  :- ................................................................. 

 (b) හැදුනුම්පත් අංකස   :- .................................................................. 

 (c) ජංගම දුරකථන අංකස   :- .................................................................. 

 (d) ආස නික දුරකථන හා ෆැක්ා්  :- .................................................................. 

 (e) ඊ - දේශම්ල් ලිපිනස   :- .................................................................. 

 (f)  ැපැල් ලිපිනස    :- .................................................................. 

 (i) ආස නික ලිපිනස   :- .................................................................. 

02. ාවි කිරිමට අදාළ දැන්වීම් පු රු  / බැනරස පිළිබඳ දේශ ොරතුරු. 

 (දැන්වීම් පු රුදේශේ / බැනරදේශේ ජාසා පිටප ක් දේශම් ාමඟ අමුනන්න) 

(a) දැන්වීම් පු රු  ප්රදර්නනස කරන ූමීයදේශේ විා් ර: 

(ඉඩම් අයිතිකරුදේශේ කැමැත්  ප්රකාන කිීමදේශම් ලිපිස ාහ හැදුනුම්පදේශත් ාාසා පිටප  අමුණන්න  

(i). දේශපෞීගලික ඉඩමක නම් (අ ාර ලබා දීදේශම් ලිපිස ඉදිරිපත් කරන්න  : 

 අයිතිකරුදේශේ ාම්පූර්ණ නම ලිපිනස දුරකථන අංකස 

1 
   

2 
   

 
(ii). දේශපොදු ඉඩමක නම් : 

 පිහිටීම ( අයිතිකරු (PS / UDA / RDA / SLLRDC)  

1 
  

2 
  

 

(b) දැන්වීම් පු රු  / බැනරස ප්රදර්නන නම :- .............................................................................. 

 ......................................................................................................................................................
. 
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(c) දැන්වීම් පු රුදේශේ ප්රමාණස ( ර්ග ීයටරසකට) දිග  පළල    ර්ග ඵලස 

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

 ( ර්ග ීයටරසකට රු.500/= බැගින් අසකරනු ලැදේශේ.) 

(d) බල ප්රදේශීනස තුල ාවි කිරිමට / ප්රදර්නනස කිීමමට නිසිත  දැන්වීම් පු රු / බැනර් ාංඛ්යා  

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

(e) දැන්විම් පු රු  / බැනරස ප්රදර්නනස කිරිමට නිසිත  කාල ීමමා ................................................දින 
 සිට.....................................................දක් ා. 

ඉහ  ාඳහන් දේශ ොරතුරු ා ය හා නි ැරදි බ  ාහතික කරිත. 

අනුම  කාලස නිමා  න විට සිසලු දැන්වීම් පු රු ාහ බැනර් ඉ ත් කර ගැනීමටත්, නැ දේශහොත් ප්රාදේශීයස 

ාවා  විසින් ඉ ත් කිීමමට සන දඩ මුදල් ාහි  ගාා්තු  දේශගවීමටත් දේශපොදේශරොන්දු දේශ ිත. 

දැන්වීම් පු රු / බැනර් ප්රදර්නන ගාා්තු අසකර,දැන්වීම් පු රු / බැනර් ප්රදර්නනස කිීමමට අ නය අනුමැතිස 

ලබා දේශදන දේශලා ඉල්ලා සිටිිත. 

දිනස :-..............................................    ..................................................... 

          ඉල්ලුම්කරුදේශේ අත්ාන. 

3. කාර්යාලීය ප්රයයජනයය ඳහාා. 

අදාළ අසදුම්ප  පීමක්ෂා කර බලා වාර ගතිිත. 

දිනස:-............................................    ................................................... 

         වාරගත් අසදේශේ නම ාහ  අත්ාන. 

         (මුද්රා ) 

 

4. ආදායම් ක්ය ේත්ර ිලධාාි 

පීමක්ෂා කර බලා  ාර් ා කිීමමට දේශසොමු කරිත. 

දිනස:-...........................................     .................................................
          ාවාපති/දේශල්කම්. 

 

5. ආදායම් පිපාධකයේ වාර්තාව.  

ඉහ  ාඳහන් දැන්වීම් පු රු / බැනර් ප්රදර්නනස කිීමම නිර්දේශීන කරිත /දේශනොකරිත. 

ඇා් දේශම්න්තු මුදල  :- රු. ......................................... 

දිනස:-...........................................     ................................................ 

         ආදාසම් පරිපාලක අත්ාන. 

 



6. අදාළ මුදල අසකර ගැනීදේශමන් පසු දැන්වීම් පු රු  / බැනරස ප්රදර්නනස කිීමම ාඳහා අනුම  කරිත / 
දේශනොකරිත. 

දිනස:-.................................................    ................................................ 

          ාවාපති / දේශල්කම්. 

 

7. අසකල මුදල :- .......................................... 

ලදුපත් අංකස :- ........................................... 

අංකස  :- ........................................... 

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

          මුදල් අසකැිත. 

 

8. දැන්වීම් පු රු /බැනරස ප්රදර්නනස කිීමම අනුම  කරිත/අනුම  දේශනොකරිත. 

දිනස:-.................................................    ............................................. 

          ාවාපති / දේශල්කම්. 



............ ප්රාදේශීය සභාව 
 

මගේ අංකය රිදී/ප්රාස /.................. 
 

දැව ප්රවාන  අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳනා ආදර්ශ අයදුම් පත්රය 
 

1. ගපෞද්ගලික ග ොරතුරු.  

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ  ම :-  .......................................................................................... 

b) නැදුනුම්පත් අංකය   :- .......................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථ  අංකය  :- .......................................................................................... 

d) ඊගම්ල් ලිපි ය   :- .......................................................................................... 

e)  ැපැල් ලිපි ය    :- .......................................................................................... 

 

2.  ප්රාගද්යය ගල්කම් විසින් නිකුත් කර ඇති දැව ප්රවාන  බලපත්ර අංකය   ාායා පිපප ්  අුණණන්    

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

3. දැව ප්රවාන  බලපත්ර ලබා ගන් ා ලද්ගද් ගපෞද්ගලික ප්රවාන ය සඳනාද ? වයාපාරික කපතුතු සඳනාද? 

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

4.  ගපෞද්ගලික ප්රවාන ය සඳනාද යන්ග න් අදනස  වන්ගන්  

a) ගපෞද්ගලික නිවස්  සාදා ගැනීමප. 

b) ගපෞද්ගලික නිවගසේ බඩු ුණට්ටු සාදා ගැනීමප 

 

5. දැව ප්රවාන ය කරනු ලබ  ස ථා  ................................................ සිප ......................................ද් වා 

6.  දැව ප්රවාන ය කරනු ලබ  වාර ගණ  :- .............................................................................. 

7.  දැව ප්රවාන ය කරනු ලබ  ින ය   :- .............................................................................. 

8. ප්රවාන ය කරනු ලබ  වාන ගේ අංකය නා වර්ගය :- ...................................................... 

9. ප්රවාන ය කරනු ලබ  දැව ප්රමාණ කඳන්   :- ...................................................... 

10. වයාපාරික වශගයන් දැව ප්රවාන ය කරනු ලබන්ගන්  ම් දැව ිලලප ගත් අයගේ  ම නා ලිපි ය 

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

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

 

ඉන  සඳනන් ග ොරතුරු ස ය නා නිවැරින බවප  නවුරු කරිල. දැව ප්රවාන  අනුමැතිය සඳනා ගාස තු අය 
කරගග  රිසිට්ප ්  ලබා ගද  ගලස ඉල්ලිල. 
 

ින ය: ..............................       ...........................................
          ඉල්ලුම්කරුගේ අත්ස . 
 

11. කාර්යාලීය ප්රදයජනයය සහාා 
 

අදාළ අයදුම්ප  ඇුණණුම් සමඟ පරී් ෂා කර බලා භාර ගතිිල. 
 

ින ය :...............................      ........................................
       භාරගත් නිලධාරියාගේ  

 ම සන අත්ස   ුණද්රාව  
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12. විෂය නිලධාරි. 

 
පරී් ෂා කර බලා අදාළ ගාස තු අයකර ගැනීම සඳනා ගයොුණ කරිල. 

 
 

ින ය:..............................       ...........................................
               සභාපති / ගල්කම්  

 
13. ගපෞද්ගලික / වයාපාරික දැව ප්රවාන ය සඳනා අනුමැතිය ලබා දීමප අදාළ ගාස තු රු.............................. 

 

            
         ...........................................
              විෂය භාර නිලධාරි 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

14. ගපෞද්ගලික/වයාපාරික ගාස තු ප්රමාණය රු..............................ි. 
 

ලදුපත් අංකය නා ින ය :- ...................................... 
 

ින ය: ..............................      ...........................................
         ුණදල් අයකර  නිලධාරි 

 

 

 

15. දැව ප්රවාන ය ිරීමප අනුම  කරිල/ග ොකරිල. 
 

ින ය:-....................................      ......................................... 
   සභාපති / ගල්කම්, 



............ ප්රාදේශිය    ාවා  
 

මගේ අංකය රිදි / ප්රාස /................................. 
 

අනතුරුදා ක ගා් කපා ඉ ත් කිරිම පිළිබඳ අ දුම් පත්ර . 

 
01 ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු. 

              a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පුර්ණ නම :- .............................................................................. 

              b) හැදුනුම් ත් අංකය   :- .............................................................................. 

 c) ජංගම දුරකථන අංකය  :- .............................................................................. 

              d) ඊ ගම්ල් ලිපිනය   :- .............................................................................. 

              e)  ැ ැල් ලිපිනය   :- .............................................................................. 

02   අනතුරුදායක ගස/ ගස් පිහිටි ස්ථානගේ ලිපිනය :- .................................................................. 

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

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

03 I ගස / ගස් අයිතිකරුගේ නම :-  .......................................................................................... 

II ගස / ගස් අයිතිකරුගේ ලිපිනය :-  .......................................................................................... 

04 අනතුරුදායක ගස් පිළිබඳ විස් ර  හ  සඳහන් කරන්න. 

(ඉඩකඩ ප්රමාණතත් ගනොග  නම් ගතනම ලැයිස්තුතක් ලියා අමුණන්න. එම ලැයිසත්ුත අයදුම්කරු 
අත්සන් කර තිබිය යුතුය.) 

 
ගා් ර්ග  ගා් ගණන   නි ාට/ දේශිපළට ඇති දුර මිටර්  

 

i ..........................                      ..........................                .............................................                           
ii ..........................                      ..........................              .............................................                           

iii ..........................                      ..........................                .............................................                           

iv ..........................                      ..........................               .............................................                           

v ..........................                      ..........................               .............................................                          

vi ..........................                      ..........................                ............................................. 
 

ඉහ  සඳහන් ග ොරතුරු ස ය හා ිවතැරදි බතට සහතික කරමි. 

 

දිනය :-.............................................     ...................................................... 

         ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන. 

 

ාටහන 

ඉල්ලුම්කරු විසින්  හ  දැක්ගතන ග්රාම ිවලරාරි තාර් ාත සම්රර්ණ කර කාර්යාලය ගත  අයදුම් ත්රය 

භාර දීමට කටයුතු කරන්න.  
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05 ග්රාම නිලධාරි  ාර්තා  

 

ඉහ  සඳහන් ගස්  රික්ෂා කර  හ   තාර් ාත ස යමි. 

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

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

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

 

දිනය  ...............................                                                           ................................... 
ග්රාම ිවලරාරි අත්සන 

06 කාර් ාලී  ප්රදේශ ෝජන  ාඳහා. 

 සම්රර්ණ කරන ලද අයදුම්  ත්රය භාර ගතිමි. 

 දිනය :- .............................................   ...................................................... 

         භාරගත් ිවලරාරියාගේ නම අත්සන 

මුද්රාත. 

 

07  කාර්මික නිලධාරි. 
 

අදාළ ස්ථානය  රීක්ෂා කර බලා ිවර්ගද්ශ කිරීමට ගයමු කරමි. 
 

දිනය :-...........................................     .......................................... 
          සභා ති/ගල්කම්. 
 

 

08 කාර්මික නිලධාරි  ාර්තා . 
 

 සුපිට සදහන් ගස්  රික්ෂා කගලමි. ඒ  අනුත   හ  සඳහන් ිවර්ගද්ශය ඉදිරි ත් කරමි. 
 

a) ගදේශාේ  ර්ග   නි ාට /දේශිපළට ගදේශාේ උා අනතුරුදා කද  නිර්දේශිශ   

    ඇති දුර     නැිද  න  ග 
 

i  ........................    ..............................    ...............        .......................        ................... 

ii  ........................       ..............................      ...............        .......................        ................... 
iii  ........................      ..............................      ...............        .......................        ................... 

iv  ........................     ..............................     ...............        .......................        ................... 

v  .......................   ..............................     ...............        .......................        ................... 

vi  ........................      ..............................    ...............        .......................        ................... 
 

b)  රීක්ෂා කිරීගම් ගාස්තු :  රු…………………… 

 

දිනය:-.........................................                                                             ........................................ 
                                                                                                  කාර්මික  ිවලරාරි අත්සන 

 

09 ාවාපති/ දේශේකම්  නිදේශ ෝග . 
 

අදාල ගාස්තු අය කිරීගමන්  සුත කාර්මික ිවලරාරි ිවර්ගද්ශය අනුත ක ා දැමිම / ඇද බැඳීම / අතු කැපිම 
අනුම  කරමි / ගනොකරමි.ගස් අයිතිකරු ගත   ිවග දනයක් යතන්න. 
 

          දිනය:-........................................   ......................................... 
   සභා ති/ගල්කම්. 



............ ප්රාදේශීය  සභාව. 

මගේ අංකය :- රිදී/ප්රාස/ 

ශාලා කුලි ට ලබා ගැනීම සඳහා වු ආදර්ශ අ දුම් පත්ර . 

1. ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු.    

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- ................................................................................... 

b) හැදුනුම් ත් අංකය   :- ................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- ................................................................................... 

d) දුරකථන අංකය    :- ................................................................................... 

e) ඊ ගම්ල් ලිපිනය    :- ................................................................................... 

f)  ැ ැල් ලිපිනය    :- ................................................................................... 

2. අවශ්ය ශ්ාලාව     :- .................................................................................. 

a) අවශ්ය කාරණය    :- .................................................................................. 

  (අවශ්ය ාවය ගකටිගයන් සඳහන් කරන්න) 

b) අවශ්ය දින ගණන හා ගේලාව:  දිනය/දින:- ………………………………................................... 

 ග .ව./  .ව …………….සිට ග .ව./ .ව…................. දක්වා 

ඉහ  සඳහන් ග ොරතුරු ස ය හා නිවැරදි බවට සහතික කරමි.ඉහ  දින/දිනයන් හි ශ්ාලාව ලබා ගදන ගලස 
ඉල්ලා සිටිමි. 

 දිනය :-.............................................     ...................................................... 

          ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන. 

 
3. කාර් ාලී  ප්රදේශ ජනය  සඳහා. 

 
 සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්  ත්රය භාර ගතිමි. 
 
 දිනය :-.............................................     ...................................................... 
          භාරගත් නිලධාරියාගේ නම අත්සන 

මුද්රාව. 
 

4. ආදා ම් ක්දේශ ේත්ර ිලලාාි 
 

  රීක්ෂා කර බලා වාර් ා කිරීමට ගයොමු කරමි. 
 
 දිනය :-..........................................................   ......................................................
  
          සභා ති/ගල්කම්. 
 

5. අදා ම් පිපාලකදේශේ වාර්තාව. 

ඉහ  සඳහන් දිනවල අදාළ අය කිරීම්වලට යටත්ව ශ්ාලාව ලබා දීම සුදුසු / නුසුදුසු බවත්, වාර් ා කර සිටිමි. 

 දිනය :-...............................................    ..................................................  

         ආදායම්  රි ාලක අත්සන. 

6. වි   ිලලාාි 

            අදාළ ගාස්තු අයකර ගැනීම සඳහා ගයොමු කරමි. 

 දිනය :-...............................................    .................................................. 

          සභා ති/ගල්කම්, 

Annexure 27 



7. අදාළ ගාස්තුව :- රු. ............................................................... 

  ලදු ත් අංකය :- .................................................................... 

මුදල් භාර ගතිමි. 

  දිනය :-..............................................    ...................................................... 

            මුදල් අයකැමිගේ අත්සන. 

 

8. ඉහ  සඳහන් අයදුම්කරුට ශ්ාලාව කුලියට දීම අනුම  කරමි / අනුම  ගනොකරමි. 

  දිනය :-...............................................    .................................................. 

          සභා ති/ගල්කම්, 

 



............ ප්රාදේශීය සභාව 
මදේ අංකය රිදී/ප්රාස/............................ 

 

වාහන/යන්ත්ර කුලී  කදනන  ක   කබාා කැනීමේ   කසඳහා කවූ කඅයදු දත්රය. 

(ප්ේ ේට් කේ  ෝබ / ැේේ  ෝබ / ාවුස ය / ට්රනක්ටරය ය  
 

1) ද ෞේගලික ද ොරතුරු. 

a) ඉල්ලුම්කරුදේ සම්පූර්ණ නම :- .......................................................................................... 

b) හැදුනුම් ත් අංකය  :- .......................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- .......................................................................................... 

d) ඊ - දමල් ලිපිනය  :- ..........................................................................................  

e)  ැ ැල් ලිපිනය    :- .......................................................................................... 

2) රැදගන යනු ලබන සථ්ානය :- ..................................  දුර කි.මී:-........................................ 

3)  අවශ්ය ිනන ගණන   :- ............................... 

4)  අවශ්ය දලලාව  :- ද .ව /  .ව.  .............................සිට ද .ව /  .ව    .................................... දක්වා 

5)  කඔාය කඅවශ්ය කේ ස වාවන්      අවශ්ය කදනය කැනන 

 ට්රැක්ටරය  මණක් 

ට්රැක්ටර් දරලරය සම  

ජල බවුසරය ජලය සහි ව    ජලය රහි ව 

ට්රැක්ටරය  සම  ජල බවුසරය 

ප්දල්ර දරෝල  

ගල් දරෝල  

බැදකෝ යන්ත්රය 

ඉහ  සඳහන් ද ොරතුරු ස ය හා ිවවැරින බව  හවුරු කරමි. 
 

ිනනය: ........................................     ...................................  
ඉල්ලුම්කරුදේ අත්සන. 

 

6) කාර්යාී ය කප්රේ යෝනනය කසඳහා. 

 

අදාළ ඇමුණුම් සම  සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්   භාර ගතිමි. 
 

ිනනය: ........................................    ................................................ 
භාරගත් අයදේ නම සහ අත්සන 

(මුද්රාව) 
 

 

7) වනඩ කඅධිකාරි/කාර්මික කනිබධාරි. 
 

 රීක්ෂා කර බලා වාර් ා කිරීමට දයොමු කරමි. 
 

ිනනය: ........................................     ..................................  

සභා ති/දල්කම්. 
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8) වනඩ කඅධිකාරි/කාර්මික කනිබධාරිේ ේ කනිර්ේ ේශ්ය. 
 

ගමනට සහ වැඩය සඳහා ග  වන කාලය මීටර්  ැය ............... කි. දමම ප්රමාණය අනුව ගාසත්ුව අය 
කර ගැනීමට ිවර්දේශ් කරමි. 

 

අය කරන මුදල:- ............................................ 
 

ිනනය: .....................................     ................................................. 
  වැඩ අධිකාරී/කාර්මික ිවලධාරි. 
 

 

9) විෂය කනිබධාරි. 
 

අදාළ ගාස්තුව අයකර ගැනීමට දයොමු කරමි. 
 

ිනනය: .....................................     ................................................. 
          සභා ති / දල්කම්. 
 

 

10)  ැය ................................ දවනුදවන් රු.............................ක් අය කළා.  
ලදු ත් අංකය................................... ිනනය......................................... 
 

ිනනය: .....................................     ................................................. 
          මුදල් අයකැමි. 

 

11) යන්ත්ර ක්රියාක . 
ඉහ  සඳහන් ිනන අදාල සථ්ානයට යන්ත්රය දගන යාමට සටහන් කර ගතිමි. පිටත් වන අවස්ථාදලදී 
මීටරය ....................... ද ආ සු  ැමි දණන විට ......................... දල. ඒ අනුව වැඩය සඳහා ග  වූ 
මීටර්  ැය ගණන .......................... ක් බව සහතික කරමි. 

 

 ිනනය:-....................................     ......................................... 
          යන්ත්ර ්රියාකරු. 
 



............ ප්රාදේශීය  සභාව. 

මගේ අංකය :- ............................... 

හට් / පුටු කුලි ට ලබා ගැනීම සඳහා වු ආදර්ශ අ දුම් පත්ර . 

1. ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු.    

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- ................................................................................... 

b) හැදුනුම් ත් අංකය   :- ................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- ................................................................................... 

d) දුරකථන අංකය    :- ................................................................................... 

e) ඊ ගම්ල් ලිපිනය    :- ................................................................................... 

f)  ැ ැල් ලිපිනය    :- ................................................................................... 

2. අවශ්ය දින ගණන හා ගේලාව   :-   දිනය/දින……………………….............................. 

  ග .ව./ .ව…………… සිට ග .ව./ .ව….…………..දක්වා 

a)  අවශ්ය භාණ්ඩ සංඛ්යාව     

I. හට්  :- ....................................... 

II. පුටු   :- ....................................... 

b)  අවශ්ය කාරණය    :- ............................................................................... 

  (අවශ්ය ාවය ගකටිගයන් සඳහන් කරන්න) 

ඉහ  සඳහන් ග ොරතුරු ස ය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි. 

  දිනය :- .............................................   ...................................................... 

           ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන. 

 

3. කාර් ාලී  ප්රදේශ ජනය  සඳහා. 

 සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්  ත්රය භාර ගතිමි. 

 දිනය :- .............................................    ...................................................... 

          භාරගත් නිලධාරියාගේ නම සහ අත්සන 

මුද්රාව. 

 

4. ආදා ම් ක්දේශ ේත්ර ිලලාාි 
 රීක්ෂා කර බලා වාර් ා කිරීමට ගයොමු කරමි. 

දිනය :-..........................................................   ...................................................... 

සභා ති/ගල්කම්. 
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5. අදා ම් පිපාලකදේශේ වාර්තාව. 

ඉහ  සඳහන් අයට හට් / පුටු අදාළ අය කිරීම්වලට යටත්ව ලබා දීම සුදුසු/නුසුදුසු බවත්, වාර් ා කර සිටිමි. 

දිනය :-...............................................    ..................................................  

         විෂය නිලධාරිගේ අත්සන. 

 

6. වි   ිලලාාි 

අදාළ ගාස්තු අයකර ගැනීම සඳහා ගයොමු කරමි. 

 දිනය :- ...............................................    .................................................. 

          සභා ති/ගල්කම්, 

 

7. අදාළ ගාස්තුව :- රු. ............................................................... 

  ලදු ත් අංකය :- .................................................................... 

මුදල් භාර ගතිමි. 

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

           මුදල් අයකැමිගේ අත්සන. 

 

8. අදාළ හට් / පුටු කුලියට ලබා දීම අනුම  කරමි / ගනොකරමි. 

දිනය :-...............................................    .................................................. 

           සභා ති / ගල්කම්, 



............ ප්රාදේශීය  සභාව. 

මගේ අංකය :-රිදී/ප්රාස/ 

පිටිටනි  කුලි ට ලබා ගැනීම සඳහා වු ආදර්ශ අ දුම් පත්ර . 
1. ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු.    

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- ................................................................................... 

b) හැදුනුම් ත් අංකය   :- ................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- ................................................................................... 

d) දුරකථන අංකය    :- ................................................................................... 

e) ඊ ගම්ල් ලිපිනය    :- ................................................................................... 

f)  ැ ැල් ලිපිනය    :- ................................................................................... 

g) ආය නික ලිපිනය   :- .................................................................................. 

 

2. අවශ්ය පිටිටනිය     :- .................................................................................. 

a) අයත් ග ොලිස් බල ප්රගද්ශ්ය  :- .................................................................................. 

b) අවශ්ය කාරණය    :- .................................................................................. 

(අවශ්ය ාවය ගකටිගයන් සඳහන් කරන්න) 

c) අවශ්ය දින ගණන හා ගේලාව:  දිනය/දින:- …………………………….............................................….. 

 ග .ව./ .ව ………..………..සිට ග .ව./ .ව….………..………..දක්වා 

ඉහ  සඳහන් ග ොරතුරු ස ය හා නිවැරදි බවට සහතික කරමි.ඉහ  දින / දිනයන්හි පිටිටනිය ලබා ගදන ගලස 
ඉල්ලා සිටිමි. 

 දිනය :-.............................................     ...................................................... 

          ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන. 

 
3. කාර් ාලී  ප්රදේශ ජනය  සඳහා. 

සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්  ත්රය භාර ගතිමි. 
 දිනය :-.............................................     ........................................................... 
          භාරගත් නිලධාරියාගේ නම සහ අත්සන 

මුද්රාව. 

 

4. ආදා ම් ක්දේශ ේත්ර නිලාාි 
  රීක්ෂා කර බලා වාර් ා කිරීමට ගයොමු කරමි. 
 දිනය :-..........................................................   ......................................................
          සභා ති/ගල්කම්. 

5. අදා ම් පිපාලකදේශේ වාර්තාව. 
ඉහ  සඳහන් දිනවල අදාළ අය කිරීම්වලට යටත්ව පිටිටනිය ලබා දීම සුදුසු / නුසුදුසු බවත්, වාර් ා කර සිටිමි. 

  

දිනය :-...............................................    ..................................................  
         ආදායම්  රි ාලක අත්සන. 

 
6. වි   නිලාාි 

 අදාළ ගාස්තු අයකර ගැනීම සඳහා ගයොමු කරමි. 

 දිනය :-...............................................    .................................................. 

          සභා ති/ගල්කම්, 
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7. අදාළ ගාස්තුව :- රු.  ................................................................... 

  ලදු ත් අංකය :-  .................................................................... 

මුදල් භාර ගතිමි. 

  දිනය :- ..............................................    ........................................................ 

            මුදල් අයකැමිගේ අත්සන. 

 

8. ඉහ  සඳහන් අයදුම්කරුට ශ්ාලාව කුලියට දීම අනුම  කරමි/අනුම  ගනොකරමි. 

  

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

          සභා ති/ගල්කම්, 

 



............ ප්රාදේශීය  සභාව. 

මගේ අංකය :-............................... 

පා පැදි බලපත්ර  ලබා ැැීම  සහාා ු  දර්ශ  ය ුම්  පත්ර . 

1. දේශපෞීැලික දේශ ොරතුරු.    

a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- ................................................................................... 

b) හැදුනුම්පත් අංකය   :- ................................................................................... 

c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- ................................................................................... 

d) දුරකථන අංකය    :- ................................................................................... 

e) ඊ ගම්ල් ලිපිනය    :- ................................................................................... 

f) තැපැල් ලිපිනය    :- ................................................................................... 

2. පා පැදි  පිළිබහ දේශ රතුරු. 

a) පා පැදි අංකය    :- .................................................................................. 

b) පා පැදිය භාවිතා කරන්ගන් කුමන කාර්යක් සඳහා ද? :- ......................................................... 

ඉහත සඳහන් ගතොරතුරු සතය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි.පා පැදි බලපත්රය ලබා ගදන ගලස ඉල්ලා 
සිටිමි. 

 දිනය :- .............................................    ...................................................... 

           ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන. 

3. කා්ශ ාලී  ප්රදේශ ජනය  සහාා. 
 

 සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්රය භාර ගතිමි. 
 දිනය :- .............................................    ...................................................... 
          භාරගත් නිලධාරියාගේ නම අත්සන 

මුද්රාව. 

4. විෂ  නිලධාරි නි්ශදේශී  . 
 

 අදාළ ගාස්තු අය කිරීමට ගයොමු කරන්න. 
 දිනය :-..........................................................   ......................................................
           සභාපති/ගල්කම්. 

 
5. අය කල මුදල :- …............................... 

ලදුපත් අංකය :- …...............................  දිනය :- .................................................... 
  
 දිනය  :- …...............................    …............................................... 
           මුදල් අයකැමි අත්සන. 

 
6. අදාළ බල පත්රය නිකුත් කිරීමට අනුමත කරමි. / ගනොකරමි. 

 
 දිනය :-......................................................    ...................................................... 
           සභාපති / ගල්කම්, 
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............ ප්රාදේශීය  සභාව. 

මගේ අංකය :- .................. 

ජල නළ එලීම දේශ ෝ දේශවන දේශසේවාවන් ලබා ගැනීම සඳ ා මාර්ග පළුදු කිරීමට අවසර ලබා 

ගැනීදේශේ ආදර්ශ අ දුේ පත්ර . 

1. ග ෞද්ගලික ග ොරතුරු    

 (a) ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :- ................................................................. 

 (b) හැදුනුම් ගේ අංකය   :- .................................................................. 

 (c) ජංගම දුරකථන අංකය   :- .................................................................. 

 (d) ආය නික දුරකථන හා ෆැක්ස්  :- .................................................................. 

 (e) ඊ ගම්ල් ලිපිනය    :- .................................................................. 

 (f)  ැ ැල් ලිපිනය    :- .................................................................. 

 (i) ආය නික ලිපිනය   :- .................................................................. 

2. (a)  (i)   ළුදු කිරීමට ගහේතුව   :- .................................................................. 
(ii) අදාල ආය නය   :- .................................................................. 

(b)  ළුදු කරන මාර්ගගේ ස්වාභාවය  :- ................................................................. 

( ාර / ග ොරළු / ගකොන්ක්රීට් / ගවනේ 

 (c) මාර්ගගේ  ළුදු කරන ස්ථානය  :- ................................................................. 

  (එම ස්ථානයට පිවිගසන දළ මාර්ග සටහනක් ගම් සමඟ අමුණන්න) 

 (d)  ළුදු කිරීමට අගේක්ෂි  ප්රමාණය (ඝණ මීටර්වලින්/ ාර නම් වර්ග මීටර් වලින්) 

   දිග     ළල   උස 

  (කටු සටහන ගම් සමඟ අමුණන්න) 

 (e) ජාතික ජල සම් ාදන හා ජලා වහන මණ්ඩලගයන් ගහෝ අදාල ආය නගයන් නිකුේ කර ඇති  

  ලිපිගයහි අංකය    :- ................................................... 

  (අදාළ ලිපිය ගම් සමඟ ඉදිරි ේ කරන්න) 

ඉහ  සඳහන් ග ොරතුරු ස ය හා නිවැරදි  වට සහතික කරමි. 

දිනය:-.............................................    ...................................................... 

         ඉල්ලුම්කරුගේ අේසන. 

3. කාර්මික නිලධාරි 

අදාළ ස්ථානය  රීක්ෂා කර  ලා වාර් ා කිරිමට ගයොමු කරමි. 

දිනය:-.............................................    ...................................................... 

          සභා ති/ගල්කම්, 
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4. කාර්මික නිලධාරි නිර්දේශීශ  

(a) ඉහ  සඳහන් මාර්ගගේ ................................ ස්ථානගේ.......................  ාර  ාර ඝණ 
මීටර් ................ක් ද, ග ොරළු  ාර ඝණ මීටර් .............. ක් ද, ගකොන්ක්රීට්  ාර ඝණ 
මීටර් ................ ක් ද,  ස ් ාර ඝණ මීටර් .................ක් ද,  ළුදු කිරීම ගවනුගවන් අදාළ ගාසත්ු 
අයකිරීම්වලට යටේව නිර්ගද්ශ කරමි./ ගනොකරමි. 

(b) අය කල යුතු ප්රතිසථ්ා නය කිරීම් ගාස්තුව  - ........................................................................... 

(c) අදාළ මාර්ගය...........................................  ැවින් මුදල් අයකිරීමකින් ග ොරව යථා  ේවයකට 
 ේ කිරීගම් ගකොන්ගද්සිය ම   ළුදු කිරීම නිර්ගද්ශ කරමි / ගනොකරමි. 

දිනය:-.............................................    ...................................................... 

         කාර්මික නිලධාරි අේසන. 

 

5. විෂ  නිලධාරි 

අදාළ මාර්ග  ළුදු කිරිම සඳහා ගාස්තු අය කිරීමට ගයොමු කරමි. 

දිනය :- .............................................   ...................................................... 

          සභා ති/ගල්කම්, 

 

6. අදාළ මාර්ගය  ළුදු කිරීම ගවනුගවන් රු ...................................................................ක් අයකර ගතිමි. 

 ලදු ේ අංකය :- ................................................ 

 දිනය  :- ............................................... 

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

        මුදල් අයකැමිගේ අේසන. 

 

7. අදාළ මාර්ගය  ළුදු කිරීම අනුම  කරමි/අනුම  ගනොකරමි. 

දිනය :- .............................................   ..................................................... 

          සභා ති/ගල්කම්, 



............ ප්රාදේශීය ස ාවා  

          මදේශේ අංකස :- රිදී/ප්රාා/ 

නල ළං අලුත් ැඩිසා  ාඳහා ආදර්ශ අසදුම් පත්රස 

1. දේශපෞීගලික දේශ ොරතුරු.    

 (a) ඉල්ලුම්කරුදේශේ ාම්පූර්ණ නම  :- .................................................................. 

 (b) හැදුනුම්පදේශත් අංකස   :- .................................................................. 

 (c) ජංගම දුරකථන අංකස   :- .................................................................. 

 (d) දුරකථන හා ෆැක්ා්   :- .................................................................. 

 (e) ඊ දේශම්යිල් ලිපිනස   :- .................................................................. 

 (f)  ැපැල් ලිපිනස    :- .................................................................. 

2. නල ළඳ පිළබඳ දේශ ොරතුරු. 

 (a) නල ළඳ පිහිටි ා්ථානස   :- ................................................................. 

 (b) නල ළඳ වාරකරුදේශේ නම  :- .................................................................. 

 (c) නල ළං අංකස    :- .................................................................. 

 (d) නල ළඳ ාඳහා  ාර්ෂික  අස කරනු ලබන ගාා්තු  දේශගවු ලදුපදේශත් අංකස හා දිනස.  

  ලදුපත් අංකස :- ................................... දිනස :- ........................................ 

 ඉහ  ාඳහන් දේශ ොරතුරු ා ය හා ිව රදි බ   ාහිකක කරි. නල ළඳ අළුත්  ැඩිසා කර දේශදන දේශලා 
 ඉල්ලා සිටිි. 

 දිනස :-..............................................   .............................................. 

         අසදුම්කරුදේශේ අත්ාන. 

 

3. කාර්යාලීය ප්රයයජනයය ඳහාා. 

අසදුම්ප  පරීක්ෂා කර බලා වාර ගිකි. 

දිනස. ...........................................    ................................................ 

         වාරගත් අසදේශේ නම ාහ  අත්ාන. 

         (මුද්රා ) 

4. කාර්මික නිලධාරි 

පරීක්ෂා කර බලා  ාර් ා කිරීම  දේශසොමු කරි. 

දිනස :-..............................................   .......................................... 

         ාවාපික / දේශල්කම්, 
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5. කාර්මික නිලධාරි නිර්යේශය 

අදාළ ගාා්තු අස කිරීම  ස ත්  නල ළද අලුත්  ැඩිසා කිරීම ිවර්දේශීශ කරි / ිවර්දේශීශ දේශනොකරි. 

ඇා් දේශම්න්තු මුදල: රු…………….. 

දිනස :-..............................................   .......................................... 

          කාර්ික ිවලධාරි, 

 

6. විෂය නිලධාරි 

ඉහ  අසදුම්කරුදේශේ නල ළඳ අළුත් ැඩිසා කිරිම ාඳහා අදාළ ගාා්තු අස කිරීම  දේශසොමු කරන්න. 

දිනස :-..............................................   .......................................... 

          ාවාපික / දේශල්කම්, 

 

7. අසකල මුදල :- .......................................... 

ලදුපත් අංකස :- ........................................... 

අංකස  :- ........................................... 

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

          මුදල් අසකැි, 

 

8. නල ළද අලුත් ැඩිසා කිරීම  අනුම  කරි / අනුම  දේශනොකරි. 

දිනස :-..............................................   ................................................. 

          ාවාපික / දේශල්කම්, 

 



............ ප්රාදේශීය ස ාවා  

          මදේශේ අංකස :- රිදී/ප්රාා/ 

ාැපයුම්කරු න් ලිසාපදංචි කිරීම ාඳහා ආදර්ශ අසදුම් පත්රස 

01. දේශපෞීගලික දේශ ොරතුරු    

  (a) ඉල්ලුම්කරුදේශේ ාම්පූර්ණ නම  :- .................................................................. 

 (b) හැදුනුම්පත් අංකස   :- .................................................................. 

 (c) ජංගම දුරකථන අංකස   :- .................................................................. 

 (d) ආස නික දුරකථන හා ෆැක්ා් අංකස :- .................................................................. 

 (e) ඊ - දේශම්ල් ලිපිනස   :- .................................................................. 

 (f)  ැපැල් ලිපිනස    :- .................................................................. 

 (g) ලිසාපදංචි වීමට අදහා් කරන අයි මස හා අංකස:-.............................................................. 

 (h)  යාපාර ලිසාපදංචි කිරිදේශම් ාහකයකදේශ  අංකස :- ......................................................

  (ජාසා පිටප ක් අමුණන්න)      

 (i) ණස පදනම ම  ාැපයිස හැකි උපරිම කාල සීමා  :- .......................................... 

 (i) ලිසාපදංචි ගාා්තු       :-රු .......................................... 
 (j) මුදල් ඇණවුම් අංකස හා  ටිනාකම    :- .......................................... 

  (මුදල් ඇණවුදේශම් ඡාසා පිටප ක් අමුණන්න)  

 (k) දේශ නත්  :- ...................................................................................................... 

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

ඉහ  ාඳහන් දේශ ොරතුරු ා ය හා නි ැරද බ  ාහකයක කරමි. ඒ අනු  අප ආස නස 
.................................................................................................... ාඳහා ාැපයුම්කරුදේශ කු දේශලා ලිසා පදංචි 
කරන දේශමන් ඉල්ලා සිටිමි. 

දනස. :-..............................................    ...................................................... 

          ඉල්ලුම්කරුදේශේ අත්ාන. 

2) කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා  

අදාල අසදුම් පත්රස ඇමුුමම් ාම  වාර දේශගන විෂස නිලධාරි දේශ   වාර දුනිමි. 

දනස: ............................    
වාරගත් අසදේශේ අත්ාන ……………..…………. 

     නම ……………………………………………………… 

(මුද්රා ) 

 

 

Annexure 34 



3) විෂය නිලධාරි. 

පරීක්ෂා කර බලා  ාර් ා කිරීමට දේශසොමු  කරමි. 

දනස:-............................................     .....................................................

          ාවාපකය / දේශල්කම්. 

 

4) විෂය නිලධාරි නිර්යේශය. 

මුදල් ඇනවුම / දේශෙක්ප  ාරප් දේශ   වාර දුනිමි. අදාළ ාැපයුම්කරු න් ලිසා පදංචි කිරීම නිර්දේශීශ 
කරමි / දේශනොකරමි. 

දනස :-.............................................    ................................................
          විෂස නිලධාරි. 

 

5) අදාළ ාැපයුම්කරු න් ලිසා පදංචි කිරීම අනුම  කරමි / දේශනොකරමි. 

දනස :-......................................................   ................................................. 

          ාවාපකය / දේශල්කම්, 


