
    
මිනින්දදෝරු දදඳළර්තදේන්තුල 

,yq;if epymsitj; jpizf;fsk; 
වංචළරක බංගළ/ නිලළඩු නිදේතන දලන් කිරීදේ ඉල්ලුේඳත්රය 

Rw;Wyh gq;fsh kw;Wk; tpLKiw tpLjp tpz;zg;gg;gbtk; 
 

01.  ඉල්ලුේකරුදේ නම / tpz;zg;gjhuhpd; ngah; : ……………………………………………………………………………………………………………. 

02.  ජළ.ශෆ.අං. / Nj. m. ,y.        : ……………………………………………………………………………………………………….….... 

03. ලිපිනය / Kfthp කළර්යළලීයය / mYtyfk;  : ……………………………………………………………………………………………………………..    

දඳෞද්ගලික / gpuj;jpNafk; : ……………………………………………………………………………………………………………..   
                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………. 

04. දුරකථන අංකය /njhiyNgrpp ,y.                          කළර්යළලීයය /mYtyfk;  : …………………………………………………………………………….………….…….… 

             දඳෞද්ගලික /  gpuj;jpNafk;   : ………………………………………………………………………………………... 

05.   දවේලදේ වහලභළලය : වක්රීය / විශ්රළමික Nritapd; jd;ik ( epue;juk; /X a ; T j p a ) ; : ……………………………………………………………………….………. 

06.    දවේලය කරන ආයතනය /ළඛළල Ntiy nra;Ak; epWtdk;/fpis : ……………………………………………………………………………………………… 

07.   තනතුර  gjtp : …………………………………………………………  දවේලළල/ Nrit     .………………………..............………………………………...  

        දශ්රේණිය / ඳංතිය juk; / tFg;G  ……………………………………........ ලෆටුප් දේතය rkÊgsf;FwpâL    ....................................................…………….... 

08. ඉල්ලුේ කරන වංචළරක බංගළල/ නිලළඩු නිදේතනය / tpz;zg;gpf;Fk; tpLjp  : Rw;Wyh gq;fsh/ tpLKiw tpLjp …………………………………………….. 

        (රළජකළරි/ නිලළඩු) / (flik/ tpLKiw) .................................................. 

09. ඉල්ලුේ කරන කළ සීමළල/tpz;zg;gpf;Fk; fhyk;                          සිට/,Ue;J 

     දින ගණන ehl;fs; ( 

10. නලළතෆන් ගන්නළ අයදේ නළම දල්ඛනය ශළ ජළතික ශෆදුනුේඳත් අංකය / jq;Fgth;fspd; ngah;> Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; 
 

 නළම දල්ඛණය / ngah; tpguk; ජළ.ශෆ.අං. / Nj. m. ,y. ඥළතීත්ලය /cwT 
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ඉශතින් වශන් කෂ විවහතරය නිලෆරදි බලත් දමහි ඳසු පිදටහි දේලළ ඇති දකොන්දද්සි ලට එකඟ ලන බලත්, අලවර බළ දී ඇති දන්ලළසික වංඛයළල ඳමණේ දමහි නලළතෆන් ගෆමටමට 

කටයුතු කරන බලත් එම දන්ලළසිකයින් දලතින් දමම  වංචළරක බංගළදේ /නිලළඩු නිදේතනදේ දද්ඳෂලට කිසියේ අළභශළනියේ සිදුවුලදශොත් ඊට අදළ අළභය මළදගන් 

දඳෞද්ගලිකල අයකර ගෆමටමට එකඟත්ලය ඳෂකරන බලත්, දමයින් දඳොදරොන්දු දලමි./ tpz;zg;gg;gbtj;jpy; jug;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikahdit vdTk;> kWgf;fj;jpy; 

$wg;gl;Ls;s midj;J epge;jidfSf;Fk; cld;gLfpNwd; vd;Wk; gq;fshtpy; /  tpLjpfspy; jq;Ftjw;F mDkjpf;fg;gl;Ls;s vz;zpf;ifastpyhdth;fis 
khj;jpuk; jq;f itf;f Njitahd eltbf;if vLg;Ngd; vd;Wk; ,e;j xJf;fPl;L fhyg;gFjpapy; jq;fpapUg;gth;fspdhy; gq;fshtpd; nrhj;Jf;fSf;F  
VNjDk; Nrjk; tpistpf;Fk; gl;rj;jpy; mjw;fhd ,og;gPl;Lj; njhifia ehd; jdpg;gl;l Kiwapy; nrYj;j ,zq;FfpNwd; vd;Wk; ,j;jhy; 
cWjpaspf;fpd;Nwd;. 

 
දිනය / jpfjp (……………….……          ….…………………..………..………………..…… 

          ඉල්ලුේකරුදේ අත්වන / tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk;  

(විශ්රළමික නිධළරීන් ුවුන්දේ  විශ්රළමික ශෆදුනුේඳත දශෝ දලනත් පිගතගත ශෆකි දල්ඛනයේ මන්න් තමළදේ සුදුසුකේ වනළථ කෂ යුතුය. බ.මි. ලරුන් තමන්දේ ලළර්ෂික බ.මි. බඳත්රදේ 

පිටඳතේ අමුණන්න. /  Xa;Tngw;wtuhapd; mjid cWjpg;gLjÊJtw;fhd rhd;wpjo;fis ,izj;jy; Ntz;Lk;.  cj;juTg;gj;jpuk; ngw;w epymsitahsh;fs; 
vdpd; mth;fsJ cj;juTg; gj;jpuj;jpd; gpujpapid ,izj;jy; Ntz;Lk;.& 

අධීේණ නිධළරියළදේ නිර්දද්ය / Nkw;ghh;it cj;jpNahfj;jhpd; rpghhpR : 

ඉශත නිධළරියළ ............................................................ දවේලදේ .................................................................. දශ්රේණිදේ බෆවින් වංචළරක බංගළදේ / නිලළඩු නි දේතනදේ 
නලළතෆන් ගෆමටමට සුදුසුකේ ඇත. /නෆත.  

cj;jpNahfj;juhfpa jpU/jpUkjp/nry;tp ………………………….............…………………….........................................……………………………………Nrit 

…………………..........................................................….……. juj;jpid cilath;> Rw;Wyh gq;fsh/ tpLKiw tpLjpapid ngWk; jifik cz;L/ ,y;iy 

අධීේණ නිධළරියළදේ අත්වන/ Nkw;ghh;it cj;jpNahfj;jhpd; xg;gk; (………………………………........................................................………….…….…………..  

නම / ngah;:( …………………………...........………….……………...........………… තනතුර / gjtp : ………………..........................................………………………  

දිනය / jpfjp : …………………………………........…..                                             නි මුද්රළල / gjtp Kj;jpiu : …………......……………………….……………. 

කළර්යළලීයය ප්රදයෝජනය වශළ / mYtyf cgNahfj;jpw;fhf 
 

..................................................................... මයළ / මිය  
 

ුබ විසින් ..................................... දින දරණ ඉල්ලුේඳත්රදයන් කෂ ඉල්ලීමට  අනුල .................................................. වංචළරක බංගළල / නිලළඩු නිදේතනය 

............................................ දින දඳ.ල. 10.00 සිට ............................... දින දඳ.ල. 9.00 දේලළ නලළතෆන් ගෆමටම අනුමත කරමි.  
 

දිනය  / jpfjp (……………….……                                 …………………………..…………………………………….…            

                                                                      දජය.නි.ව.ජ. (වේඳත් කෂමනළකරණ) / rpNu~;l ep.m.ehafk; (t.K)  

                                                                                       වර්දේයර් ජනරළල් දලනුලට / epymsitahsh; ehafj;jpw;F gjpyhf 
 

ඳ.ව.ජ./ දජය.මි.අ. මන්න් වංචළරක බංගළ භළරකරු,  
 

අයදුේකරු විසින්  ..................... දදදනකු වශළ දින ........................... කට නෆලතීදේ ගළවහතු ලදයන් රු. ................................... ේ .................................................. දිනෆති           

අංක  ..................................................... දරණ රිසිට්ඳත මන්න් දගලළ ඇත.  

 

 

                        tiu 



 මිනින්දදෝරු දදඳළර්තදේන්තුලට අයත් වංචළරක බංගළල / නිලළඩු නිදේතනල නලළතෆන් ගන්නළ ඉල්ලුේකරුලන් විසින් එකඟ 
විය යුතු දකොන්දද්සි 

 

මිනින්දදෝරු දදඳළර්තදේන්තුලට අයත් වංචළරක බංගළ / නිලළඩු නිදේතන පිහිටුලළ ඇත්දත් ුබ දලත ගුණළත්මක බවින් උවවහ දවේලළලේ 
බළ දීදේ යශඳත් අරමුණින් යුතුලය. එබෆවින් දමම උඳදදවහ පිගතඳෆදීම ුබදේ යුතුකමේ දව වෆකුල මෆනවි.  
 

 
 

1. වංචළරක බංගළල /නිලළඩු නිදේතනල නලළතෆන් ගෆමටමට ඉදිරිඳත් කරන ඉල්ලුේඳත්රදේ වශන් ඉල්ලුේකරු අනිලළර්යදයන්ම යළ යුතු අතර 

ඉල්ලුේඳත්රදේ වශන් අයට ඳරිබළහිරල කිසිදලේ නලළතෆන් දනොගත යුතුය. 

2. නලළතෆන් ගන්නළ අයදේ අනනයතළලය පිගතබල ඉල්ලුේකරු වීමමකට ඳත්විය යුතු අතර, නලළතෆන් ගන්නළ කළ ලකලළනුල තුදී   

වේබන්ධදයන් ලන සියලුම ලගකීේ ඉල්ලුේකරු විසින් දෆරිය යුතුය.  

3. නලළතෆන් ගන්නළ අයදේ නම වශ ජළතික ශෆඳුනුේඳත් අංක බළ දීම අනිලළර්ය ලන අතර,  ලළදේ නිලෆරදිභළලය පිගතබල  ඉල්ලුේකරු ලගකිල 

යුතුදේ. 

4. ආරේක /දවෞඛය අලයතළලයන්  මත     අලවහථළලදී  ආරේක අං දශෝ දවෞඛය අං විසින් ඳනලන නිදයෝගයන්ට සියලුම 

නලළතෆන්කරුලන් අලනත විය යුතුයි.  

5. නලළතෆන් ගෆමටදේ කළය තුෂදී එහි දද්ඳ ලට යේ ශළනියේ වුලදශොත් වර්දේයර් ජනරළල් විසින් නියම කරනු බන අළභය දගවීමට 

ඉල්ලුේකරු බෆඳී සිටී.  

6. නලළතෆන් ගන්නළ එේ දිනයේ යනු දඳ.ල. 10.00 සිට ඳසුදළ දඳ.ල. 9.00  දේලළ කළය දේ. 

7. නලළතෆන් ගන්නළ කළය තුෂ ඳරිශරණය කරන ද ජය, විදුලිය වශළ ගළවහතු බංගළ භළරකරු දලත ඉල්ලුේකරු විසින් දගවිය යුතු බෆවින්, 

එදවේ භළවිතළ කරන ප්රමළණයන්ට අදළ ආරේභදේ ශළ අලවළනදේ මනු කියවීේ ල නිරලදයතළලය තශවුරු කර ගෆමටම වශළ ඉල්ලුේකරු විසින් ද 

ඳරීේළ කිරීම උචිතදේ.  

8. නලළතෆන් ගන්නළ අය විසින් ඳළවිච්චි කරනු බන දරදිපිගත  වශළ ගළවහතුල බංගළ භළරකරු දලත ඉල්ලුේකරු විසින් දගවිය යුතු අතර   වශළ 

නිකුත් කර ඇති ලංගු චක්රදල්ඛදේ වශන් දරදිපිගත වශළ (ඇ ඇතිරිලි, දකොට්ට උර, ්ලෆන්කට්, අත් පිවහනළ) අයකරන ගළවහතු  එයට අදළදේ.  

9. නලළතෆන් ගෆමටමට ඉල්ලුේකිරීදමන් ඳමණේ නිලළවය දලන්කර දීමට දදඳළර්තදේන්තුල බෆඳී දනොසිටින අතර, මුදල් දගලළ දලන්කිරීදේ ලිපිය 

අදළ වංචළරක බංගළල/ නිලළඩු නිදේතනය දලත නිකුත් කිරීදමන් ඳසු ඳමණේ දලන් කිරීම වනළථ දේ.  

10. විධිමත් දලන්කිරීම අදළ නිලළව භළරකරු දලත කල්දේළ ඇතිල දෆනුේ දීමට ශෆකිලන දවේ දඳර (09) හි වශන් ඳරිදි දලන්කිරීදේ ලිපි 

බළගෆමටම ඉල්ලුේකරුදේ ලගකීම දේ. එබෆවින් ගමදන් දයදදන දිනට වතියකට ප්රථම මුදල් දගලළ දනොමෆති නේ දෆනුේ දීමකින් දතොරල 

දලනත් ඉල්ළ ඇති අදයකු දලත දලන්කර දීම සිදු කරනු ඇත. 

11. ආයතනික දශේතු මත අලංගු කිරීමකදී ශෆර දලනත් කිසිම අලවහථළලක ගමදන් දනොදයදීම නිවළ දලන්කිරීදේ ගළවහතු නෆලත බළදීම දශෝ                           

  දලනුලට දලනත් දිනයේ හිේ කිරීම සිදු දනොකරනු ඇත.  

12. වර්දේයර් ජනරළල්දේ දවේලළ අලයතළලය මත දමම දලන්කිරීම නනම අලවහථළලක අලංගු කිරීමට ශෆක. 

13. එකම දිනයක වංචළරක බංගළලේ වශළ අයදුේඳත් කිහිඳයේ ෆබී ඇති විට දජයහ්ත්ලය, ප්රමුඛතළලය යන කරුණුලට අදළල වකළ බන 

අතර එකම තනතුදර් අයදුේකරුලන් කිහිඳදදදනකු ඉල්ළ ඇති විට ඉල්ලුේඳත් ෆබුණු දිනය ඳරීේළ කර සුදුසු ඉල්ලුේකරුට දලන්කරනු ඇත. 

14. නලළතෆන් ගන්නළ අය දලන්ක දිනදේ ඳ.ල. 6.00 ට ප්රථම වංචළරක බංගළල /නිලළඩු නිදේතනය දලත ඳෆමිණීමට ලග බළගත යුතුය. 

15. බංගළල නලළතෆන් ගත ශෆකි උඳරිම වංඛයළලට ල ළ ලෆඩි පිරිවේ රැදගන යළම දනොකෂ යුතු අතර එලෆනි අලවහථළලේ ලළර්තළ වුලදශොත් දලන් 

කිරීම අලංගු කිරීමටත්, ඉදිරිදේ දී ඉල්ලුේකරුට වංචළරක බංගළ / නිලළඩු නිදේතන බළ දනොදීමටත් කටයුතු කරනු ඇත. 
 

 

 

 
වංචළරක බංගළදේ /      

නිලළඩු නිදේතනදේ නම 
gq;fsh> tpLjpapd; ngah; 

අය කරන ගළවහතුල 
mwtplg;gLk fl;lzk; කළමර වංඛයළල 

Miwfspd; 
vz;zpf;if 

දන්ලළසික වංඛයළල 
jq;Fgth;fspd; 
vz;zpf;if 

දු.ක. අංකය 
njhiyNgrp ,yf;fk; මිනින්දදෝරු දදඳළ. 

epy msit 
ඉ ේ අමළ. 

,lk; mikr;R 
දලනත් දදඳළ. 

NtW jpizf;fsk; 

01 දියතළල  CB 01 500/- 1,000/- 5,000/- 03 07 0572229003 

02 දියතළල  CB 02 500/- 1,000/- 3,000/- 04 12 0578889134 

03 දියතළල  CB 03 300/- 500/- 1,200/- 03 07 0572229001 –Ext- 152 

04 දියතළල  HQ 41 300/- 500/- 1,200/- 03 07 0572229001 –Ext- 148 

05 දියතළල HQ 38 300/- 500/- 1,200/- 03 07 0572229001 –Ext- 150 

06 දියතළල HQ 45 300/- 500/- 1,200/- 03 07 0572229001 –Ext- 151 

07 අනුරළධපුර CB 500/- 1,000/- 3,500/- 04 10 0252222810 

08 නුලරඑගතය CB 500/- 1,000/- 3,000/- 03 09 0522222530 

09 යළඳනය CB 300/- 1,000/- - 03 07 0212222412 

10 අේඳළර CB 300/- 500/- 1,200/- 04 08 0632222319 

11 කතරගම CB 500/- 1,000/- 1,500/- 03 08 0472235121 

12 කතරගම කළමර             
අංක 1 සිට 6 දේලළ  

(කළමරයේ)  
300/- 

(කළමරයේ)  
500/- 

(කළමරයේ) 
1,000/- 

06 12 0472235121 

13 කුච්චදේලි CB - A 600/- 1,200/- 5000/- 02 05 0262228470 

14 කුච්චදේලි CB -B 600/- 1,200/- 5000/- 02 05 0262228470 

15 කරුන්චිරුකළඩු අතරමෆදි  
කවුර, ඳළසිකු ළ  600/- 1,200/- - 02 10 065-2224151 

16 ගිරිතදල් CB 600/- 1,200/- - 04 08 027-2222380 

 

විමසීේ :  

දජයහ් නිදයෝජය වර්දේයර් ජනරළල් (වේඳත් කෂමනළකරණ) – 0112588992 / වේඳත් කෂමනළකරණ අංය - 0112369011 / Ext – 209/ සෆේවහ - 0112369233  

දල්ල අ විය ලන www.survey.gov.lk දලතින් බළ ගත ශෆක.



 


