
දෙපාර්තදේන්තු මැනුේ දෙගුලාසි සංද ෝධනය -සංද ෝධන පත්ර  ංං  01 

21 වැනි පරිච්දේෙය 

 ැඩැස්තෙ සිතියේ ප්රදදශ ය  සිු   ෙන පුක ාීනන මැනුේ සඳහා දෙපාර්තදේන්තු මැනුේ දෙගුලාසි 

සංද ෝධනය 
 

පසුකාලීන කැඩැස්තර මැනුම් උපදෙස් දෙපාර්තදම්න්තු මැනුම් දරගුලාසි පරිච්දේෙ 21 හි අනුදේෙ 21.3.8 සිට 

21.3.11.29 ෙක්වා ඇතුලත් කර ඇත. එම පරිච්දෙෙ අතරින් පහත සඳහන් දෙපාර්තදම්න්තු මැනුම් දරගුලාසි ෙක්වා 

ඇති පරිදි සංද ෝධනය වියයුතුය. 
 

 

 

දෙපාර්තදේන්තු මැනුේ දෙගුලාසි සංද ෝධන 
 

    21.3.11.1  : ඉහත 21.3.9.1 යටදත් වූ සියලු ඉල්ලීම් ඉඩම් හිමිකරු (කරුවන්) විසින් සංද ෝධිත ඇමුණුම 9 

ආකෘති පත්ර් 1 අනුව සකස් කර සුදුසුකම්  ලත්  ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්දෙෝරු වරදයකු දවත භාර දිය යුතුය. 

 

    21.3.11.5    : ඉහත 21.3.9.2.2 යටදත් වූ සියළු ඉල්ලීම්, ඉඩම් හිමිකරු(වන්) විසින්  (ඇමුණුම 9.1.1) ආකෘති 

පත්ර් අංක 3 අනුව සකස් කර හිමිකම් නිරවුල් කිරීදම් දකොමසාරිස් වරයාදේ සහතිකයක් සහිතව දිස්ත්රිසක් 

මිනින්දෙෝරු කාර්යාලයට භාර දිය යුතුය. 
  
දෙපාර්තදම්න්තු මැනුම් දරගුලාසි වල සඳහන් පසුකාලීන කැඩැස්තර  මැනුම් සඳහා ඇමුණුම 9.1 (ආකෘති පත්ර් 2), 

ඇමුණුම 9.1.1 (ආකෘති පත්ර් 3) යටදත් ඉදිරිපත් වන ඉල්ලීම් හවුල් අයිතියක් දහෝ නිරවුල් දනොවූ  දනොදබදූ 

අයිතියක් සහිත ඉඩමකට අොල වන්දන් නම් එම ඉල්ලීම් අනිවාර්යදයන්ම  හිමිකම් නිරවුල් කිරීදම් 

දකොමසාරිස්දේ විමර් නයට යැවිය යුතු අතර  ඔහුදේ ඉල්ලීම/වාර්තාව ලැබූ පසුව කටයුතු කළ යුතුය. තවෙ එවැනි 

අවස්ථා වලදී දෙ.මැ.දර. 21.3.11.27 අනුව කටයුතු කළ යුතු බව අවධාරණය කරමි.  

 
 

    21.3.11.6    : මුල් මැනුමට අොල ආංඛික ෙත්ත දහෝ ආංඛික ෙත්ත දනොමැති විට අව   පැරණි පිඹුරු පිටපත්/ 

ක්ද ේත්ර් සටහන් දිස්ත්රිසක් මිනින්දෙෝරු කාර්යාලදයන් ලබා ගත යුතුය. දමම ෙත්ත ලියාපදිංචි මිනින්දෙෝරු වරුන් 

දවත  ලබා දීමට අොල දිස්ත්රිසක් දෙ  ්ඨ  මිනින්දෙෝරු අධිකාරි කටයුතු  කල යුතුය. ලියාපදිංචි බලයලත් 

මිනින්දෙෝරු වරදයකු  විසින් දමම ෙත්ත  ඉල්ලුම් කිරීදම්දී ඉල්ලුම්කරු විසින් සම්පූර්ණ කරන ලෙ අොල ආකෘති 

පත්ර් අංක 1 දහෝ 2 දහෝ 3 සමඟ ආකෘති පත්ර් අංක 4 ඉදිරිපත් කල යුතුය. එදසේ ඉල්ලුම් කිරීදම්දී ෆැක්ස් පනිවිඩ 

ක්රරමය සහ විෙතත් තැපෑල භාවිතා කල හැක. මුල් මැනුමට අොල ෙත්ත ලබා දීම සඳහා රෙදේ ගාස්තු (බදු මුෙල් 

සමග) අය කළ යුතුය. 

  

 21.3.11.18    : අනුදබදුම් කැබලි  ගණන ෙහය ඉක්මවන පිඹුරු පරීක් ා කිරීම සඳහා පමණක් පරීක් ා කිරී දම් 

ගාස්තුවක් අය කරනු ලැදේ. සර්දේයර් ෙනරාල් විසින් තීරණය කරනු ලබන එම මුෙල ඉල්ලුම්කරු විසින් 

දිස්ත්රිසක්කදේ දෙ .මිනින්දෙෝරු අධිකාරී දවත දගවිය යුතුය. ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්දෙෝරු වරුන් විසින් 

අවසන් විස්තර ඉල්ලුම් කළ විගස අොල ගාස්තු දගවන දලස දෙ .මිනින්දෙෝරු අධිකාරී විසින් ලියාපදිංචි බලයලත් 

මිනින්දෙෝරු වරයාට පිටපත් සහිතව ඉල්ලුම් කරුට ෙැන්විය යුතුය. 

    

 21.3.11.19    : ඉහත 21.3.9.1 සහ 21.3.9.2.1 යටදත් ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්දෙෝරු වරදයකු විසින් 

පසුකාලීන මැනුම්ක් සිදු කර  මැනුම් පිඹුරු සහ ඉඩම් විස්තර ලැයිස්තු සකස් කිරීදම්දී පිළිදවලින් GSM 110 සහ 

GSM 80  ට දනොඅඩු ගණකමකින් හා ඉහල ප්රදමිතියකින් යුත් පත්ර් භාවිතා කළ යුතු අතර  මැනුමට යටත් වන 

ප්රදදශ දේ වි ාලත්වය අනුව A4 දහෝ A3 ප්රදමාණදේ පත්ර් භාවිත කළ යුතුය (ආෙර්  පිඹුර හා ඉඩම් විස්තර 

ලැයිස්තුව සඳහා ඇමුණුම 12 බලන්න). 

    

 21.3.11.20    : ඉහත21.3.11.6 අනුව දිස්ත්රිසක් දෙ .මිනින්දෙෝරු අධිකාරී විසින් නිකුත් කරන ආංඛික ෙත්ත , අඩංගු 

නියමිත ෙත්ත ස්ථර වලම, නව ෙත්ත ඇතුලත් කර පසුකාලීන මැනුම් පිඹුරු ආංඛික ෙත්ත dxf  දගොනු දිගු මගින්ෙ, 



සහ ඉඩම් විස්තර ලැයිස්තුවට අොල අංඛික ෙත්ත දගොනු සර්දේයර් ෙනරාල් විසින් එකඟතාවය පල කරන ආකෘති 

පත්ර් (Forms) සඳහා වන සම්මත  දගොනු දිගු මගින්ෙ සංගත තැටි ගත කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

  

    21.3.11.21.2    :සෑම පිටුවකම අත්සන් සහිතව පිඹුර හා ඉඩම් විස්තර ලැයිස්තුව (ඇමුණුම 12 ආෙර් ය අනුව 

නම් පිටපත් 2/ඇමුණුම 15 අනුව නම් පිටපත් 1) 

 

    21.3.11.26     :දෙ .මිනින්දෙෝරු අධිකාරී විසින් ඉහත 21.3.9.1 සහ 21.3.9.2.1 යටදත් වූ පසුකාලීන මැනුම 

මුල් කැඩැස්තර සිතියදම් දපන්වා අව   සංද ෝධන කිරීමට  කටයුතු කළ යුතුය. තවෙ ඇමුණුම 12 අනුව සකස් 

කළ පිඹුරු  වලට පමණක් අනුව  ඒ බවට සහතිකයක් පහත පරිදි මුද්රාාවකින් සකස් කර    (දස.මී 6 x දස.මී 6 

ප්රදමාණදේ) කැඩැස්තර සිතියදම් සහ ඉඩම් විස්තර ලැයිස්තුදේ සෑම දකොටසකම තබා අත්සන් තැබිය යුතුය. 

 

1. භාවිත  ෙ ඇති  ැබලි ංං , පත්ර  ංං  සහ ඩඩේ විස්තෙ ලැිසස්තු ිටු  ංං  නිවැෙිය. 

2.  ැඩැස්තෙ සිතියම සංද ෝධනය  ෙන ලි. 

 

    21.3.11.27     :ඉහත 21.3.9.2.2 යටදත් වූ පසුකාලීන මැනුම් සඳහා සර්දේයර් ෙනරාල්දේ කැඩැස්තර  මැනුම් 

හා සිතියම් පිළිදයල කරන ආකාරය අනුගමනය කළ යුතුය. 

 

දම් සමග අමුණා ඇති සංද ෝධිත ඇමුණුම 9( ආකෘති පත්ර් 1) හා ඇමුණුම 12, (පිඹුර  හා ඉඩම් විස්තර ලැයිස්තු 

ආෙර් ය) මගින් දෙපාර්තදම්න්තු මැනුම් දරගුලාසිවල  21 පරිච්දේෙදේ ඇතුලත්  පිළිදවලින් ඇමුණුම 9 (ආකෘති 

පත්ර් 1) හා ඇමුණුම 12 ප්රදතිස්ථාපනය විය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



සංද ෝධිත ඇමුණුම 9 

ආකෘති පත්ර් අංක 1 

හිමි ේ සහති  නිකුත්  ළ ඩඩේ ංතුරු දබදීම/ ඒ ාබශධ කිරීම සෙහා 

මැනුේ කිරීමට ඩල්ීනම. 

1. අයිතිකරුදේ/ අයිතිකරුවන්දේ නම : ………………………………….…………………………………... 

2. ොතික හැදුනුම්පත් අංකය/අංක : ………………………………….. 

3. ලිපිනය/ලිපිනයන්:   ………………………………….. 

…………………………………..… 

4. ඉල්ලීම අතුරු දබදීමක්ෙ/ ඒකාබශධ කිරීමක්ෙ යන වග :  

5. ඒකාබශධ කිරීමට/අතුරු දබදීමට දයෝජිත ඉඩම පිළිබෙ විස්තරය: 

(i) පිහිටීම:  (අ). දිස්ත්රිසක්කය: ………………………………….. 

   (ආ). ප්රදාදශය ය දල්කම් දකොඨාඨා ය: ………………………………….. 

   (ඇ). ග්රාාම නිළධාරී දකොඨාඨා ය: ………………………………….. 

   (ඈ). ග්රාාමය දහෝ නගරය: ………………………………….. 

   (ඉ). වීථිය හා වරිපනම් අංකය: ………………………………….. 

  (ii) කැඩැස්තර සිතියදම් අංකය: ………………………………….. 

(iii) ඉඩම් දකොටදසේ /දකොටස් වල කැබලි අංකය/අංක: ………………………………….. 

(iv) ඉඩදම් ප්රදමාණය/ප් රමාණ  : ………………………………….. 

(v) ඉඩම තුල ඇති ස්ථිර ඉදිකිරීම්, වගාවන් යනාදිය පිළිබෙ විස්තර: ………………………………….. 

(vi)  අතුරු දබදීම/ඒකාබශධ කිරීම අව   ආකාරය : ………………………………….. 

6. හිමිකම් සහතිකදේ/සහතික වල අංක: …………………………………...  (පිටපත් අමුණාඇත) 

7. රෙදයන් ලබා දුන් දීමනා පත්ර් ඇති  ඉඩමක් නම්, අනුදබදීම් සෙහා ප්රදාදශය ය දල්කම්දේ අනුමැතිය අමුණා 
ඇත/නැත. 

8. ඒකාබශධ කිරීමක් නම්, සියලු හිමිකරුවන්දේ එකගතාවය අමුණා ඇත. 

9. අොල ඉඩම/ඉඩම් සම්බන්ධදයන් උසාවිදේ කිසිදු නඩු කටයුත්තක් දනොමැති බවෙ සහතික කරමි/කරමු. 

10. ඉඩමට අඳාළ දවනත් බැඳීම් හා දකොන්දශසි : ………………………………….. 

11. මැනුම කරවා ගනු ලබන්දන් ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්දෙෝරු වරදයකු මගින් නම් ඔහු/ඇය දේ නම සහ 

ලියාපදිංචි අංකය : ………………………………….. 

12. මැනුම සෙහා වන රෙදේ ගාස්තුව දගවීමට එකග දවමි/දවමු. 

…………………….                                                                          ……………………… 

        දිනය                                                                                      අයිතිකරු/අයිතිකරුවන්දේ අත්සන් 



 

     

                                    ඇමුණුම 12 



 

කඩඉම් සිතියම් 
අංකය   : 520001 ගම                       : මාවත්ගම               ලිබමි පිඹුරු අංකය: 1500 

කලාප අංකය               : 39 ග්රාා.නි. දකොඨාඨා ය : 587 ඒ - දහෝමාගම ඒ.බී.සී.දපදර්රා 

පත්ර් අංකය : 02 ප්රදා.දල්.දකොඨාඨා ය: දහෝමාගම ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්දෙෝරු 

ඉවි පිටු අංකය : 32 දිස්ත්රිසක්කය             : දකොළඹ 
 

301, පැරකුම් දපදෙස, නුදේදගොඩ 

  
  

පළාත                    : බසන්ාහිර දු.අ.- 0112301301 

  
    

  

කැබලි 
අංකය 

බිම් ප්රදමාණය 
(දහක්ටයාර්) ඉඩදම් නම ඉඩම් පරිහරණය හිමිකම් කියන්නා දවනත් කරුණු 

211 0.5221 
කඳවල වත්ත, වරිපනම් අංක 433/E1 
, හයිදලවල් පාර දගවත්ත පශමා සිරිවර්ධන 

119 වැනි බිම් කැබැල්දල් දකොටසක්         
(අ: 1, රූ: 1, ප: 6.4) 

212 0.1914 
කඳවල වත්ත, වරිපනම් අංක 433/E1 
, හයිදලවල් පාර දගවත්ත පශමා සිරිවර්ධන 

119 වැනි බිම් කැබැල්දල් දකොටසක්        
(අ: 0, රූ: 1, ප: 35.7) 

213 0.0280 
කඳවල වත්ත, වරිපනම් අංක 433/E1 
, හයිදලවල් පාර දගවත්ත පශමා සිරිවර්ධන 

119 වැනි බිම් කැබැල්දල් දකොටසක්      
යාබෙ 120 වැනි කැබැල්දල් හිමිකරු 
විසින් භුක්ති විඳියි (අ: 0, රූ: 0, ප: 11.1)  

එකතුව 0.7415 - - - 119 වැනි කැබැල්ල  

  
    

  

  
    

මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ 
සටහන් 

ඒ.බී.සී.දපදර්රා 
   (ලි.අ. 2345/ප්රදතීතන ස.අ. 19883240) 

  ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්දෙෝරු 
  20                                           දීය. 
    

          
  


