
ඉඩම් ක ොමසාරිස ්ජනරාල්කේ 2020/2 චක්රකල්නන  1 ක ොටස අනුව ක ොන්කේසි ලිහිල්  ර නව දීමනා ඳත්ර ්  ස ස ්ිරීමම 
සහා ඳීම් ෂා  ල යුතු පිරි් සුම් සටහන.  

 

  

ඳීම් ෂා  ළ යුතු  රුණු 

 ප්රා.කල්. 

විෂ  

නිලධාරි 

ප්රා.කල්. 

අධී් ෂණ 

නිලධාරි 

ද.ඳ. 

ඉ.ක ො. 

විෂ  

නිලධාරි 

01 ක ොටස (මූලි   රුණු)     

 1.1 – 2020/2 චක්ර කල්නන  අනුව මුණණුම 1      

1.2 - දීමනා ඳත්රකේ  ුණල් පිටඳ  හා ටට අදාළ කඛනා ිතත්ර .      

1.3 - දීමනා ඳත්රකේ   ාඛ ාල පිටඳ .      

1.4 – 2020/2 චක්රකල්නන  අනුව මුණණුම 2. (දීමනාඳත්ර රු / 

නිසි උරුම රු විසින් අත්සන්  ර තිබීම.) 

    

1.5 - ඉ.ක ො.ජ. 2020/4 උඳකදස් ඳත්රි ාව අනුව 1 ෘ ිති .      

1.6 - මිනින්කදෝරු අධි ාරි කහෝ ප්රාකේය   කල් ම් විසින් සහති  

 රන ලද කඛනා ිතත්ර  හා  ්ටි  විස් ර ලයිසස්තුව.  

    

1.7 - කලජර කේ  සහති  පිටඳ  (කඛනා ිතත්ර ට අදාළ පිුරරු 

අං  ,  යබලි අං  , බිම් ප්රමාණ  හා නව දීමනා ඳත්ර රු 

නමින් කලජර  සංක ෝධන  වී තිබි  යුතු  .  

    

1.8 - දීමනා ඳත්ර ට අදාළ සි ු  ඳත්ඉරුවල සහති  පිටඳත්     

1.9 - උරුම  සහති   රන ලද කල්නන (මුණණුම 6 / මුණණුම 

7) ුණල් පිටඳත් හා  ාඛ ාල පිටඳ ) 

    

1.10 - කනො ාරිස් ඔප්පු ඳයවරුම් සිදුව මති අවස්ථාව  එහි ුණල් 

පිටඳත් හා අවසර  ලබාකදන ලද කල්නන.  

    

1.11 - සංයු්    යි   කහෝ විදුත්  යඳ ල (නව දීමනා ඳත්ර  

සය සීමට අදාළව ක ොරතුරු මතුලත්ව) 

    

02 ක ොටස (කඳොදු  රුණු)     

 2.1 - දීමනා ඳත්රකේ  ුණල් පිටඳ  කනොමයති නම් ඳයවීමම් සිදු  ර 

කනොමයති බවට උ ස් හා බයඳීම් වලින් නිදහස් බවට දිවුරුම් 

ප්ර ා  .   

    

2.2 – දීමනා ඳත්ර රු ීවවත්ව කනොමයති නම්, ුණල් උරුම  සහති  

 රන ලද මුණණුම 6 වාඛ ාව.  

    

2.3 - දීමනා ඳත්රකේ   ාඛ ාල පිටඳ  කනමයමයති නම්,   බව 

ප්රාකේය   කල් ම් ෘවරණ ලිපිකේ  සහන්  ළ යුතු  .  

    

2.4 - සම්පූඛණ  රල ලද 1 ෘ ිති  ග්රාම නිලධාරි, ජනඳද 

නිලධාරි සහ ප්රාකේය   කල් ම් නිල ුණාව සමස සහති   ර 

ඉදිරිඳත්  ල යුතු  .  

    

2.5 - පුේගලිසන් ිරහිඳකදකනකු දයනටමත් නිවාස ඉදි ර කහෝ 

ඉඩම ක ොටස්  ර භු් ති විඳින අවස්ථාව  ක ො.ලි.  ර ුණල් 

දීමනා ඳත්ර රු නමින් නයව  දීමනා ඳත්ර ්  ස ස ් ිරීමමට 

ක ෝජනා  රන්කන් නම්,   සහා භු් ති විදින්නන්කේ  යමයත්  

දිවුරුම් ප්ර ා  මිනන් ලබා ග  යුතු අ ර, එම අවස්ථාව  දීමනා 

ඳත්ර රු ව ස්ග  නම්, ක ො.ලි.ිරීමම කවනුවට මුණණුම 14 මිනන් 

දීමනා ඳත්ර  රජ ට ාාරකගන අවලංු   ර, භු් ති රුවන් කව  

කවන කවනම බලඳත්ර නිකුත් ිරීමම සහා නිඛකේ  ිරීමම සිදුවි  

යුතු .  

    

2.6 - අදාළ සි ු ම කල්නනවල ප්රාකේය   කල් ම් අත්සන හා 

දින , නිල ුණා නි මි   යන්වල  යබීම.    

    

ඳීම් ෂා  ළ නිලධාරි ාකේ ක ි  අත්සන 

ඳීම් ෂා  ළ නිලධාරි ාකේ විෂ  අං   

මාණ්ඩලි  නිලධාරික කු නම්  නතුර 

 

 ඳීම් ෂා ිරීමකමන් අනතුරුව අදාළ  රුණු ඉදිරිකේ  (      ) ලකුණ ක ොදා ඳීම් ෂා  ළ නිලධාරි ාකේ විෂ  අං  , 

 නතුර, අත්සන ක ොදන්න.  


