
නේලාසික / කෘෂිකාර්මික / ලාණිජ කටයුතු වශා රජනේ ඉඩම් ආඥා ඳනත යටනේ දීර්ඝකාලීන බදු බාදීමට 

නිර්නේ ඉදිරිඳේ කිරීනම්දී ඳරීක්ා කෂ යුතු පිරික්සුම් වටශන. 

  

ඳරීක්ා කෂ යුතු කරුණු 
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විය 

නිධාරි 

01 නකොටව (මූලික කරුණු)     

 1.1 - අයදුම්කරුනේ ඉ ලීම් ලිපිය.     

1.2. ප්රානේය ය න කම් නේ නිර්නේය වත ත ආලරණ ලිපිය      

1.3 – 19 ලන ඳරිය ්ඨය (භුක්ති විඳින ඉඩම් ප්රමාණය  

නිර්නේ කරන බ්ම් ප්රමාණය  ප්රානේය ය න කම් නිර්නේය 

වටශේ කෂ යුතු ය)  

    

1.4 - තේේල ලාර්තාල (සියලු නකොටව් ක්නේත්ර 

ඳරීක්ණයක් සිදුකර වම්පූර්ණ කෂ යුතු ය)  

    

1.5 – 17 ඳරිය ්ඨය දිවුරුම් ප්රකාය     

1.6 - ඉඩම් නකොමවාරිව් ජනරා නේ 2009/05 චක්රන යය 

ප්රකාරල බදු නවලන බලට  දිවුරුම් ප්රකාය 

    

1.7 - වශතික කරන ද අනු නර්යනය / පිඹුර - කට්ටි විව්තර 

ැයිව්තුල ( 19 ඳරිය ්ඨනේ නිර්නේ බිම් ප්රමාණය අනුල විය 

යුතු ය. ) 

    

1.8 - ඉඩම් නකොමවාරිව් ජනරා නේ 2008 / 4 චක්රන යය 

අනුල නශෝ නටේඩර් මඟිේ නතෝරාවැනීම සිදුකරන ද 

අලව්ථාල අනුල ඉඩම් කච්නච්රි අනුමැතිය අලවේ නේරීම් 

ැයිව්තුල / ප්රසිේධ කරන ද නේරීම් ැයිව්තුල ශා 

නතෝරාවැනීමට අදාෂ ලර්ය දැක්නලන ආකෘතිය 

    

1.9 - ඳෂාේ ඳාන ආයතනනේ එකඟතාලය (අලම අනු 

නබදුම් සීමාල වමඟ දැක්විය යුතු ය) 

    

1.10 - වම්පූර්ණ කරන ද ඉඩම් කෂමණාකරණ ආකෘතිය ( 

ප්රානේය ය න කම් අේවන ශා නි ද්ාල වත තල) 

    

1.11 - අයදුම්කරුනේ ජාතික ශැඳුනුම්ඳනතත  වශතික පිටඳත     

1.12 - ලාණිජ කටයුේතක් නම් ලාණිජ කටයුේතට අදාෂ 

ආයතනල එකඟතාලය.  

    

1.13 - ලරණීය / අනුග්රාත ක ඳදනමිේබා නදන විට නයෝජිත 

කාර්ය වශා ලයාඳෘති ලාර්තාල.  

    

02 නකොටව (නඳොදු කරුණු)     

 2.1 - ඉ ලුම්කරුනේ නම සියලු න යනල වමාන විය යුතු 

ය.  

    



2.2 – 19 ඳරිය ්ඨය තුෂ ඉ ලුම්කරුනේ රැකියාල ශා 

ලාර්ෂික ආදායම දැක්විය යුතු ය 

2.2.1 - අයදුම්කරුනේ ලාර්ෂික ආදායම දීර්ඝ කාලීන බදු 

කාණ්ඩය තුෂ ඳලතීද?  

    

2.3 - වමාවමක් නම්  එත  ලියාඳදිිංචි වශතිකනේ පිටඳතක් 

වමඟ අධයක්කලරුේ පිිබ විව්තර 19 ඳරිය ්ඨය තුෂ 

ඇතුෂේ විය යුතු ය.  

    

2.4 - ඉඩනම් වතර මායිම්  පිඔර / අනුනර්යනය - කට්ටි 

විව්තර ැයිව්තුලට අනුල 19 ඳරිය ්ඨය වශ අනනකුේ 

න යනල නිලැරදිල වශේ කෂ යුතු ය.  

    

2.5 - අදා සියලු න යනල ප්රානේය ය න කම් අේවන  

දිනය ශා නි ද්ාල නියමිත තැේල තැබිය යුතු ය.  

    

2.6 - න යනල ඉ ලුම්කරුනේ නනමත  නලනවක් ඳලතී 

නම් එකී නනමත  නලනවට දිවුරුම් ප්රකා.   

    

2.7 - බදු නවලන බලට දිවුරුම් ප්රකානේ ශා 17 ඳර්ච්නේදය 

ද්  පිටඳත ඉදිරිඳේ කෂ යුතු ය.  

    

2.8 - අදාෂ ඉඩම රජනේ ඉඩමක් විය යුතු අතර  නඳොදු 

කටයුතු නශෝ රක්ෂිත ඉඩමක් නනොවිය යුතු ය.  

    

ඳරීක්ා කෂ නිධාරියානේ නකටි අේවන 

ඳරීක්ා කෂ නිධාරියානේ විය අිංකය 

මාණ්ඩලික නිධාරිනයකු නම් තනතුර 

 

 ඳරීක්ා කිරීනමේ අනතුරුල අදාෂ කරුණු ඉදිරිනේ (      ) කුණ නයොදා ඳරීක්ා කෂ නිධාරියානේ විය 

අිංකය  තනතුර  අේවන නයොදේන.  


