
බා දී ඇති දීර්ඝ කාලීන බදු කරයක බදු කාය අලවන්ල / බදු අනුමැතිය අලංගු වී ඇති අලවථ්ාලක නැලත දීර්ඝ 

කාලීන බදුකරයක් වකව ්කිරීම වශා ඳරීක්ා කෂ යුතු පිරික්සුම් වටශන.  

(දීර්ඝකාලීන බදුකරයක් වහිත ඉඩමක බදුකරු මිය ගිය විට වශ බදු කාය අලවන්ල ඇති විට) 
 

  

ඳරීක්ා කෂ යුතු කරුණු 

 ප්රා.. . 

විය 

නිධාරි 

ප්රා.. . 

අධීක්ණ 

නිධාරි 

ද.ඳ. 

ඉ..කො. 

විය 

නිධාරි 

01 .කොටව (මූලික කරුණු)     

 1.1 - බදුකරයක් නිකුත් කර ඇත්නම්, බදුකර.ේ මු  පිටඳත 

.ශෝ බදුකරයක් .නොමැති නම්, බදු අනුමත ලිපි.ේ වශතික 

පිටඳත.  

    

1.2. බදුකරයට අදාෂ සියලු ඳත්ඉරු (මාව 03ක් තුෂ දී 

බාගත්) 

    

1.3 – බදු .ගවු බලට වශන් රිසිට්ඳත්ල වශතික පිටඳත් 

ශා බදු .ජර.ේ වශතික පිටඳත 

    

1.4 - ඥාතිත්ලය තශවුරු කරන ද . ඛන (උප්ඳැන්න / 

විලාශ / මරණ)  

    

1.5 – බදුකරය වශා සියලු බදු මුද  .ගලා ති.ේද යන්න ශා 

බදුකර.ේ .කොන්.ේසි ඉටුකර ති.ේද යන්න ඇතුෂත් 

රජ.ේ ඉඩම් ආඥා ඳන.ත් ඉඩම් නි.යෝග 211 (2) (V) 

අනුල ප්රා.ේය ය . කම් නිර්.ේය.  

    

1.6 - නිසිඳරිදි වම්පූර්ණ කරන ද ඉඩම් කෂමණාකරණ 

ආකෘතිය  

    

1.7 - නල ඉ ලුම්කරු.ේ ජාතික ශැඳුනුම්ඳ.තහි වශ 

උප්ඳැන්න වශතික.ේ වශතික පිටඳත්. 

    

1.8 - ඉ ලුම්කරු.ේ ඉ ලීම් ලිපිය     

1.9 - ප්රා.ේය ය . කම් නිර්.ේය වහිත ආලරණ ලිපිය      

1.10 – 19 ලන ඳරිය ්ඨය     

1.11 - තත්ත්ල ලාර්තාල     

1.12 – 17 ඳරිය ්ඨය ප්රකාරල දිවුරුම් ප්රකාය      

 1.13 - ඉ..කො.ජනරා .ේ 2009/05 චක්ර. ඛය ප්රකාරල බදු 

.ගලන බලට ප්රකාය ත දිවුරුම් ප්රකාය.  

    

 1.14 - වශතික කරන ද පිඹුර - කට්ටි විව්තර ැයිව්තුල     

 1.15 - මු  බදුකරු ජීලතුන් අතර .නොමැතිනම් ඔහු.ේ / 

ඇය.ේ මරණ වශතික.ේ වශතික පිටඳත 

    

  1.16 - බදුකරු මිය.ගොව් ඇතිවිට ඉඩම බාදීම වම්බන්ධල 

කත්රයා.ේ /දරුලන්.ේ/ උරුමකරුලන්.ේ ඉ ලීම් ලිපිය,  

වශතික කරන ද කාර්යා ප්රකා / දිවුරුම් ප්රකා. 

    

 1.17 - දීර්ඝකාලීන බදුකරයක් නිකුත්කර ඇතිවිට 

උරුමකරුලන් දැක්.ලන හිමිකම් ලාර්තාල 

(නීතිකඥලර.යකු මඟින් වශතික කරන ද) 

    

 1.18 - බදුකරු.ේ කත්රයා ශා දරුලන් පිළිබ ග්රාම නිධාරී 

ලාර්තාල (උරුමකරුලන්) 

    

02 .කොටව (.ඳොදු කරුණු)     

 2.1 – 19 ඳරිය ්ඨය තුෂ භුක්ති විදින ඉඩම් ප්රමාණය, 

නිර්.ේ කරන බිම් ප්රමාණය, ප්රා.ේය ය . කම් නිර්.ේය, 

ඉ ලුම්කරු.ේ රැකියාල, ලාර්ෂික ආදායම් වටශන් කෂ යුතු 

ය.   

    



2.2 – ක්.ේත්ර ඳරීක්ණයක් සිදුකර තත්ත්ල ලාර්තාල තුෂ 

සියලු .කොටව් වම්පූර්ණ කෂ යුතු ය. 

    

2.3 - ඉඩ.ම් වතර මායිම්, පිඹූර - කට්ටි විව්තර ැයිව්තුලට 

අනුල 19 ඳරිය ්ඨ ලාර්තාල වශ අ.නකුත් . ඛනල 

නිලැරදිල වශන් කෂ යුතු ය.  

    

2.4 - ඉ ලුම්කරු.ේ නම සියලු . ඛනල වමාන විය යුතු 

ය. ජාතික ශැඳුනුම්ඳත වශ උප්ඳැන්න වශතිකයට අනුල 

න.මහි කිසියම් .ලනවක් ඳලතී නම්, එකි න.මහි .ලනවට 

දිවුරුම් ප්රකා.  

    

2.5 - අදා සියලු . ඛනල ප්රා.ේය ය . කම් අත්වන, 

දිනය නි මුද්රාල තැබිය යුතුය.  

    

ඳරීක්ා කෂ නිධාරියා.ේ .කටි අත්වන 

ඳරීක්ා කෂ නිධාරියා.ේ විය අංකය 

මාණ්ඩලික නිධාරි.යකු නම් තනතුර 

 

 ඳරීක්ා කිරී.මන් අනතුරුල අදාෂ කරුණු ඉදිරි.ේ (      ) කුණ .යොදා ඳරීක්ා කෂ නිධාරියා.ේ විය 

අංකය, තනතුර, අත්වන .යොදන්න.  

 

 

 


