
ඉඩම් සංලර්ධන ආඥා ඳනත යටතේ නිකුේ කරන ද බඳත්ර   අලංගු කරන ද දීමනාඳත්ර ඉඩම බඳත්රකරු   
දීමනාඳත්රකරු ීවලේල ිටියය දී 3 ලන උඳතේඛනගත ඥාතිතයකු තලත ඳැලරීම (20 ‘අ’ අනුමැතිය) සහා ඳරීක්ෂා කළ 

යුතු පිරික්සුම් සටහන.  
 

  
ඳරීක්ෂා කළ යුතු කරුණු 

 ප්රා.තේ. 
විෂය 

නිධාරි 

ප්රා.තේ. 
අධීක්ෂණ 
නිධාරි 

ද.ඳ. 
ඉ.තකො. 
විෂය 

නිධාරි 

01 තකොටස (මූලික කරුණු)     

 1.1 – 2018.01.28 දිනැති ලිපිය මඟින් හඳුන්ලා දී ඇති 20 
‘අ’ ආකෘතිය.  

    

1.2 - ඉඩමට අදාළ පිඹුර හා කැබලි විස්තර ැයිස්තුතලහි 
සහතික පිටඳේ (ඇේනම්)  

    

1.3 - ඥාතිේලය තහවුරු කරන තේඛනල සහතික පිටඳේ 
(උප්ඳැන්න   විලාහ සහතික)  

    

1.4 – බඳත්රයක් නම් විධිමේ ඳරිදි අලංගු කරන ද 
සටහන් සහිත තජරතේ සහතික පිටඳත හා (ඉඩම් නිතයෝග 
131 හා 157 ඳරිදි සටහන් ඇතුළේල) විධිමේ ඳරිදි සටහන 
සහිත අලංගු කරන ද බඳත්රතේ සහතික ක පිටඳත. 

    

1.5 - දීමනා ඳත්රයක් නම් ඉ.තකො.ජ. තේ 2020 2 චක්රතේඛය 
අනුල 14 ඇමුණුම මඟින් අලංගු කරන ද දීමනාඳත්රතේ 
සහතික පිටඳත සහ අලංගු කිරීම ලියාඳදිංචි කරන ද 
ඳේඉරු.   
 

    

02 තකොටස (තඳොදු කරුණු)     

 2.1 – 20 ‘අ’ ආකෘතිතයහි ඳළමු තකොටතසහි අංක 01 ිටට 06 
දක්ලා කරුණු ිටයේ අදාළ විෂය නිධාරී විිටන් සම්පූර්ණ 
කළ යුතු අතර, ඉඩතමහි සතර මායිම් සහ ප්රමාණය නිලැරදිල 
දක්ලා තිබිය යුතු ය.  

    

2.2 – 20 ‘අ’ ආකෘතිතයහි තදලන තකොටතසහි අංක 07 ිටට 
18 දක්ලා කරුණු ිටයේ තකොට්ඨාස භාර ග්රාම නිධාරී 
විිටන් සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර, දිනය සහ අේසන සමඟ 
නි මුද්රාල තබා සහතික කළ යුතු ය.  

    

2.3 - 20 ‘අ’ ආකෘතිතයහි තතලන තකොටතසහි අංක 01 ිටට 
11 දක්ලා කරුණු ඉඩම් නිධාරි   ජනඳද නිධාරි විිටන් 
ඉඩමට තගොස් හා කාර්යා තේඛන ඳරීක්ෂා කර සම්පූර්ණ 
කළ යුතු අතර දිනය හා අේසන සමඟ නි මුද්රාල තබා 
සහතික කළ යුතු ය.  

    

2.4 - 20 ‘අ’ ආකෘතිතයහි ඳළමු තකොටතසහි හා තදතලන 
තකොටතසහි දක්ලා ඇති සතර මායිම් තුන්ලන තකොටතසහි 
දක්ලා ඇති දළ අනුතර්ඛණය සමඟ එකිතනකට ඳරස්ඳර 
තනොවිය යුතු ය.  

    

2.5 - 20 ‘අ’ ආකෘතිතයන් නියමානුකූ කරන විට 
නියමානුකූ කළ යුතු බිම් තකොටස්ල එකතුල ඉඩතම් 
සම්පූර්ණ බිම් ප්රමාණයට සමාන ීමම.   

    

2.6 - 20 ‘අ’ ආකෘතිතයහි හතර ලන තකොටස සහකාර 
ප්රාතීය ය තේකම් තහෝ ප්රාතීය ය තේකම් විිටන් සම්පූර්ණ 
කර දිනය හා අේසන සමඟ නි මුද්රාල තබා සහතික කළ 
යුතු අතර, නියමානුකූ කරනු බන බිම් ප්රමාණය සහ 
නියමානුකූ කරනු බන්තන් කා සහා ද යන්න ඳැහැදිලිල 
දක්ලා තිබිය යුතු ය.   

    

ඳරීක්ෂා කළ නිධාරියාතේ තකිය අේසන 
ඳරීක්ෂා කළ නිධාරියාතේ විෂය අංකය 

මාණ්ඩලික නිධාරිතයකු නම් තනතුර 

 

 ඳරීක්ෂා කිරීතමන් අනතුරුල අදාළ කරුණු ඉදිරිතේ (      ) කුණ තයොදා ඳරීක්ෂා කළ නිධාරියාතේ විෂය 
අංකය, තනතුර, අේසන තයොදන්න.  


