
 

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා ඳනතේ මධයම ඳ්තික  ඉඩම්  ඳවවීමතම්ී  ඳීම් ාා    ුතු  ිරික් ුමම් සහනන. 
 

  

ඳීම් ාා    ුතු   රුණු 

 ප්රා.ත . 

විාය 

නිලධාික 

ප්රා.ත . 

අධී් ාණ 

නිලධාික 

ද.ඳ. 

ඉ.ත ො. 

විාය 

නිලධාික 

01 ත ොහස (මූලි   රුණු)     

 1.1 - ප්රාතිය ය ත  ම් ආව ණ ලිිරය.     

1.2 - වර්තමාන හිමි රු නමි්ත සංත ෝධිත තලජ තේ 

සනික  ිරහඳත. 

    

1.3 – ී මනා ඳත්ර   R ප්රදාන ඳත්රතේ සනික  ිරහඳත.      

1.4 - සනික    න ලද ිරඹුරු   තර්ඛා චිත්ර ිරහඳත.     

1.5 – ී මනා ඳත්රයහ අදා  සියලු ඳේඉරුවල සනික  

ිරහඳේ. 

    

1.6 - උරුමය සනික     ඇේනම් ඊහ අදා  ත ඛනවල 

සනික  ිරහඳේ. 

    

1.7 - ී මනා ඳත්රය ඳවවීමම් සිුවව ඇේනම් සියලුම ඳවවරුම් 

ඔප්පු ිරහඳේ සන ඳවවීමම විධිමේව සිුවව ඇික බව තනවුරු 

කිීමම සනා එම ඳවවරුම්වලහ අවස  ලබාතදන ලද ලිිරතේ 

සනික  ිරහඳේ.  

    

1.8 - අනු තබුවම් සිුව   ඇේනම් අනු තබුවම් සිිකයම 

ිරහඳත් . 

    

1.9 - ඳවවරුම් රුතේ ඉ ලීම් ලිිරය. (අදා  ආ ෘිකය අනුව)      

1.10 – ඳවවරුම්ලාභියාතේ ඉ ලීම් ලිිරය. (අදා  ආ ෘිකය 

අනුව) 

    

1.11 - ඳවවරුම්ලාභියාතේ දිවුරුම් ප්ර ා ය. (22 ඳිකය ා්ඨය)     

1.12 – ඳවවරුම් රුතේ දිවුරුම් ප්ර ා ය.     

 1.13 - ඳවවරුම්ලාභියාතේ ආදායම් සනික ය.     

 1.14 - ඳවවරුම්ලාභියා මධයම ඳ්තික  ආදායම්  ා්ඩඩයහ 

අයේ බවහ ප්රා. ත  ම් නිර්ති  වාර්තාව. 

    

 1.15 - ඳවවරුම්ලාභියා ඉඩම ිරහිටි ප්රාතිය ය ත  ම් 

ත ොට්ඨාසතය්ත ිරහත ඳදිංචි රුතව්  නම් ඳදිංචි ප්රාතිය ය 

ත  ම් ත ොට්ඨාසතේ ප්රා.ත . නිර්ති  වාර්තාව.  

(ඳවවරුම්ලාභියා මධයම ඳ්තික තය් ද   ඔුගතේ තනෝ 

ඇයතේ ඳවුත  තතො ු රු ඉඩම් සම්බ්තධ නා ආදායම් 

තතාා ු රු ඇු  ේ විය ුතු  ය.) 

    

  1.16 - ඉ.ත ො.ජන ා තේ 2020 3 චක්රත ඛ ප්ර ා ව 

මධයම ඳ්තික  ඉඩම් සනා ත් තස රු මුදල (ගවනුම් මිල) 

 ජයහ අය   ගවනීම සම්බ්තධ තතො ු රු වාර්තාව. 

(ආ ෘිකය අනුව) 

    

 1.17 - එම ත් තස රු ගවනුම් මිල තගවු බවහ කුවිතා්තසි 

ිරහඳේ නා ත් තස රු තදඳාර්තතම්්තු තේ ත් තස රු වාර්තා 

ිරහඳත.  

    

 1.18 - මධයම ඳ්තික  ඉඩම සම්බ්තධ සංවර්ධන වාර්තාව 

(ඉ.ත ො. 59) 

    

 1.19 - ඳවවරුම්ලාභියාතේ උප්ඳව්තන සනික තේ සන ජාික  

නවඳුනුම්ඳතතහි සනික  ිරහඳේ 

    



02 ත ොහස (තඳොුව  රුණු)     

 2.1 – ී මනා ඳත්රය, ත් තස රු මුද  (ගවනුම් මිල) අය   

ස සන ලද (19 (4) වග්තිකතේ සන්ත) ී මනා ඳත්රය්  

නම්, ඒ බව ප්රාතිය ය ත  ම් ආව ණ ලිිරතයහි සන්ත 

   ුතු  ය.   

    

2.2 - ගවණුම් මිල අය   ස සන ලද ී මනාඳත්රය්  නම් 

ත් තස රු තදඳාර්තතම්්තු තේ ත් තස රු මුදල දව් වන 

ලිිරය. සියලු ත් තස රු මුද  තගවු බවහ ිකසිට්ඳේ නා ඒ 

ිරළිබව ප්රාතිය ය ත  ම් නිර්ති ය.     

    

2.3 – ඳවවරුම් රුතේ සන ඳවවරුම්ලාභියාතේ නම සියලුම 

ත ඛනවල සමාන විය ුතු  ය.  

    

2.4 - ඥාිකේවය තනවුරු   න ත ඛනවල සනික  ිරහඳේ 

(උප්ඳව්තන   විවාන   ම ණ) (අව ය නම් ඳමණ් )  

    

ඳීම් ාා    නිලධාිකයාතේ ත ටි අේසන 

ඳීම් ාා    නිලධාිකයාතේ විාය අං ය 

මා්ඩඩලි  නිලධාිකතයකු නම් තනු   

 

 ඳීම් ාා කිීමතම්ත අනු රුව අදා   රුණු ඉදිිකතේ (      ) ලකුණ තයොදා ඳීම් ාා    නිලධාිකයාතේ විාය 

අං ය, තනු  , අේසන තයොද්තන.  


