මෙග් අංකය: 4/1/18-ii
හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ,
සර්ෙව්යර් ජනරාල් කාර.
2014.11.28
ලියාපදිංචි බලයලත් මින,
............................................................ මයා/මි,
මහත්මයාණන/මහත්මි,
හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම සදහා ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්ෙදෝරුවරුකැඩැස්තර සිතිය
හා පිඹුරු පිළිෙයල- 2015 වසර සදහා
2015 වර්ෂය සදහ බිම්ස වැඩසටහන යටෙත් ෙතෝරාගත ් ෙද්ශීය ෙල් කම් ෙකොට් කැඩැස්තර මැනු කිර
සදහා සර්ෙව්යර් ජනරාල පතීතන සහතික , ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්ෙදෝර(ල.බ.ම.) අයදුම්ප
කැඳවනු ලැෙ. දිස්ක්කෙය් හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීෙමයාත්මකවන ප්ෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොටඅනු
සහ මැනුම් වැඩසටහෙපමුඛතාවන් අන මැනුම් වැඩ පැවරීම  තීරණය කර.
02. ෙමම වැඩසටහන සදහා ල.බ.ම. වරු ෙතෝරා ගැනීෙම්දී මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තු අපසුගි
වසර 5ද (2010,2011, 2012,2013 සහ 2014 වර්ෂවල) අවසන්කර ඇතිකැඩැස්තර  මැනුම් වැඩ කාර්යක්ෂමතාව
පිළිබදව සැලකිල්ලක් ෙයොමු .
03. ඒ සදහා නියමිත ආකෘතිය ෙයොදා ගනිමිඔබ විස ෙතොරතුරු ඉදිරිප යුතු අතවැරදි ෙතොරතුරු ඉදි
කර තිබුණෙහොත් ෙතෝරා ගැන ඔබ  නුසුදුස්ෙසකු ෙලස සැලකි බව ද දන්ව. තවද  ඉහත  මැනුම පගති
ෙතොරතුරු රහිතව පත්  කරන ඉල්ලුම ඇගයීෙම ෙදපාර්තෙම්න් තුව සතු ෙත මත කටයුතු කරනු.
ෙකෙසේ වුවද මීට ෙප සර්ෙව්ය ර් ජනරාල්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ක මැනුම් කටයුතුවල  න ෙනොමැති
අයදුම්කරුවන් ෙවනම කාණ්ඩයකසලකා කටයුතු කරනු.
04. අයදුම්ප (ෙකොටස් ෙදකකින යුක්), 2015 වර්ෂය තුල බිම්සවිය වැඩසටහන යටෙත් මැනුම්  කටයු
බලාෙපොෙරොත්තු වන දික්ක හා පෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකො, ෙකොන්තත්තුවට අද නිය, ෙකොන්ෙද්සි සහ ෙග
මිළ ගණන සහ සුදුස, උපෙදස් සහ ෙතෝරා ගැනීෙම ්මය  පිළිබදව විස් www.survey.gov.lk ෙදපාර්තෙම්න
ෙවබ් අඩවිය තුළින් ලබා ග.
05. අයදුම් ගාස්තුව ෙලස . 1000/- ක  මුදලක් ලගම පිහිටික්  ෙහෝ පළාත් මැනුම් කාර්යාලයට ෙගවා
ගන්නා ලද ලදුපත ඉල්ලයට අමුණා එවිය ය. නියමිත ආකෘතියට අනිසි ෙලස සම්පුර්ණ කරන ලද අය
“අතිෙර් ක සර්ෙව්යර් ජ (හිමි ලියාපදි), හිමික ම් ලියාප දිංචි කිරීෙම් , සර්ෙව්ය ර් ජනර
කාර්යාල, අංක  150, කිරුළ ප, ෙකොළඹ 05.” යන ලිපිනයට ෙල්ඛණගත තැපෑෙ 2014.12.19 දිනට ෙපර එවි
යුත. ඉල්ලුම් බහාලන කවරෙය් වම් පස ඉහල ෙකළවෙ“කැඩැස්තර  මැනුම් වැඩසටහ- 2015” ෙලස සටහන්
කළ යුත.
04. ඔබෙග් සමීපතම ඥාතිෙක ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණ න වශෙයන්  ෙසේවය කරන
දිස්ක්/ෙකොට්ඨා සදහා අයදුම් කිරීෙමන් වලකින ෙලස දන් වන අතර එෙසේ සිදුව ඇති ඔබ  ෙතෝරාගත්
දිස්ක්කෙයන/ෙකොට්ඨාශෙයන් ඉවත් කිරී විය හැකි බව කාරුණිකව .

ප.එම.ප. උදයකාන්
සර්ෙව්යර් ජනර

