
රජයේ ඉඩම් ආඥා  ඳනත අනුල විශාරවථ්ාන වශා රජයේ ඉඩම් බාදීම වශා ඳරීක්ා කෂ යුතු පිරික්සුම් වටශන 

(ඉඩම් යකොමවාරිව ්ජනරාල්යේ 2020/8 චක්රයල්ඛය අනුල දැනට වංලර්ධනය කර ඇති විශාරවථ්ාන වශ 

විශාරාධිඳතිලරයයකු ඳත්කර ඇති යබෞද්ධ විශාරවථ්ාන වශා නිදශව ්දීමනා ඳත්ර ්රදානය කිරීම වශා) 

  

ඳරීක්ා කෂ යුතු කරුණු 

 ්රා.ලේයල්.ලේ 

විය 

නිධාරි 

්රා.ලේයල්.ලේ 

අධීක්ණ 

නිධාරි 

ද.ලේඳ.ලේ 

ඉ.ලේයකො.ලේ 

විය 

නිධාරි 

01 යකොටව (මලික කරුණු)     

 1.1 - විශාරාධිඳති හිමියන්යේ ඉල්ලීම් ලිපිය.ලේ     

1.2 - ඉඩමට අදා පිඹුරු / කට්ටි විව්තර ැයිව්තුයේ 

පිටඳතක් 

    

1.3 - ආ.ලේ ඒ.ලේ ආ.ලේ 118 දරණ ආකෘතියයන් යශෝ යර්ඛා චිත්රයක් 

බා ගැනීම වශා මැනුම් අධිකාරි යලත මැනුම් 

ඉල්ලීමක් ඉදිරිඳත් කර එහි වශතික පිටඳත (“ ඕ” යර්ඛා 

චිත්ර බා ගැනීම වශා)  

(ඉඩම යම් ලන විට මැනුම් කර මලික පිඹුරක් පිළියය 

කර යනොමැති නම් ඳෂමුල ආ.ලේ ඒ.ලේ ආ.ලේ 8 ආකෘතියයන් 

මැනුම් ඉල්ලීමක් යලා පිඔ  ුර පිළියය කර ගැනීම 

අලය යේ.ලේ ) 

    

1.4 - යබෞද්ධ විශාරව්ථානයක් වශා අලය ියයලු         

යගොඩනැගිලි ආදිය තනා වංලර්ධනය කර ඇති බලට 

්රා.ලේයල්.ලේ වශතිකය.ලේ (යබෞද්ධ කටයුතු වමායයෝජකයේ 

නිර්යද්ය වහිතල) 

    

1.5 - විශාරාධිඳති හිමියන් ඳත් කෂ බලට යබෞද්ධ කටයුතු 

යකොමවාරිව් ජනරාල්ලරයා විියන් නිකුත් කෂ 

වශතිකයේ වශතික පිටඳත.ලේ  

(යමම වශතිකය තලමත් නිකුත් වී යනොමැති නම්, 

විශාරාධිඳති ව්ලාමීන් ලශන්යවේ ඳත් කෂ බලට අදාෂ 

නිකායේ මශා නායක හිමියන් විියන් නිකුත් කෂ 

අධිකාර ඳත්රය)  

    

1.6 - විශාරාධිඳති හිමියන් අයත් ලන නිකාය වශ එම 

නිකායේ මශා නායක හිමියන්යේ නම.ලේ  

    

1.7 - 5 ඳරිශි්ඨය ලාර්තාල.ලේ      

1.8 - තත්ත්ල ලාර්තාල.ලේ     

1.9 - දැනට ්රාරම් ක බදුකරයක් නිකුත් කර ඇත්නම් එම 

්රාරම් ක බදුකරය.ලේ  

    

1.10 - ්රායද්ය ය යල්කම් නිර්යද්ය.ලේ      

02 යකොටව (යඳොදු කරුණු)     

 2.ලේ1 – යබෞද්ධ විශාරවථ්ානයක් වශා අලය ියයලු 

යගොඩනැගිලි ආදිය තනා වංලර්ධන කර තිබිය යුතු ය.ලේ    

    

2.ලේ2 – යල්ඛන ල ඡායා පිටඳත් ියයල් ්රායද්ය ය යල්කම් 

විියන් වශතික කර තිබිය යුතු ය.ලේ   

    

ඳරීක්ා කෂ නිධාරියායේ යකටි අත්වන 

ඳරීක්ා කෂ නිධාරියායේ විය අංකය 

මාණ්ඩලික නිධාරියයකු නම් තනතුර 

 

 ඳරීක්ා කිරීයමන් අනතුරුල අදාෂ කරුණු ඉදිරියේ (      ) කුණ යයොදා ඳරීක්ා කෂ නිධාරියායේ විය 

අංකය, තනතුර, අත්වන යයොදන්න.ලේ  


