1 “අ”ආකෘතිය
මගේ අංකය :දිස්ත්රි.ක් ල ගමක ක ක්යාය් ය,
………………
ප්ර්ගීය ය ගමක ක,

202...............

..............................

ගම පිපිරවීම/කැණී ක ක්යායයන් සඳහ් පුපුරන ද්ර.ව්ය අව්යසරපත්ර යක් ල ිකුත්  ිරීම
.........................................................................................මය්/මිය/ගමගනවිය විසින් ග ෝර පිපිරවීමට
ගයෝජිත ග

පිහිටි ඉඩග ක අයිතිය තහවුරු ිරීම පිළි ඳව්ය හ් අයදු කකරු විසින් ගමහි පහත දක් ලව්ය් ඇති ගතොරතුරු

ව්ය සත / අසත භා්ව්යය සන් කර ඔ ගේ ිකයාගීශය

් ගදනු මැනවි.
.....................................
දිස්ත්රි.ක් ල ගමක ක/දිස්පති

01.

02.

i.

අයදු කකරුගේ නම

:-

...........................................................................................

ii.

ලිපිනය

:-

..........................................................................................

iii.

රැිරය්ව්ය

:-

..........................................................................................

iv.

ජ්තික හැදුනු කප්  අංකය :-

...............................

අයදු කකරු විසින් ග ෝර පිපිරවීමට ගයෝජිත ග පිහිටි ඉඩමේ අයිතිය
i.

සින්නක්කර
(අ)

ii.

iii.

V

ව්යයස අවුරුදු :- ..................
්ගගන ඇ් ග් 

නේ

ඔප්පු අංකය හා පිඹුරුපත් අංකය

:-

…………………………….....

බදු මෙන ඇත්නේ
(අ)

ඉඩමේ අයිතිකරුමේ නම

:-

…………………………………..

(ආ)

ඔප්පු අංකය හා පිඹුරුපත් අංකය

:-

…………………………………..

(ඇ)

බදු ඔප්පු අංකය හා දිනය

:-

…………………………………..

රජයට අයත් ඉඩමක් නේ
ප්රාාමිය ය මමකේ ුයය
ඉඩේ ප්රාතිුංුකකර

මක ිෂනන් ුාා ුයය

මහ ැලි ුං ර්ධන අධිකාරිය ුයය
න ුංරක්න

මෙපාර්තමේන්ය ුයය

...............................................................................
රජයට අයත් ඉඩමක් නේ රාජ. ආයතනය ුම ඇති කරෙත් ිවිසුමමේ ඡ්ය් පිටපත සත පිටපතක් ල ව්ය
සහතික කළ ඉදිරිප්  කළ යුතුය.
03.

ගමම ග ෝර පිපිරවීමට ගයෝජිත ග හ් ස් ්නය පුර්විද ්් මක ව්යටින්කමක් ල ඇති ස් ්නය් ද? ඔව්/නැත
පුර් විද ් ිකරවුම සහතිකය

04.

් ගගන තිග ද ?

ඔව්/නැත

භූ විද ් සක්ක් ල හ හ් පතම ක්යාය්ංශගයන් ගමව්ය පැව්යැ් වීමට කැම් ක

පත්ර ය

් ගගන තිග ද ?

ඔව්/නැත
් ගගන තිග න ක

පත්ර  අංකය හ් දිනය

:-

..................................................................

05.

අද් පළ්්  ප් න ආයතනගයන් ගහෝ මධ්ය ම පරිසර අිකක්රිගයන් ගමව්ය පැව්යැ් වීමට ප්රිසරික
ආරක් ල හ

පත්ර ය

් ගගන තිග න ක
06.

් ගගන තිග ද ?

ඔව්/නැත

පත්ර  අංකය හ් දිනය

:-

අද් පළ්්  ප් න ආයතනගයන් ව්ය්යාෂික ගව්යළද
් ගගන තිග න ක

07. (අ)

පත්ර  අංකය හ් දිනය

පත්ර ය
:-

් ගගන තිග ද ?

ඔව්/නැත

..................................................................

ග ෝර පිපිරවීමට අව්යශ ව්යන්ගන් ළිඳක ග කඩ් ඉව්ය්  ිරීමටද ?

ඔව් / නැත

එගසේ න ක ළිගී විශ්ක කභාය

:-

.....................................................

දැනට හ්ර් ඇති ගැඹුර

:-

.....................................................

ජ ය

:-

.....................................................

:-

.....................................................

් ගැනීමට න ක තව්ය හෑරිය යුතු ගැඹුර

අව්යට ළිංව්ය ජ මට්ටම (දළ ව්යශගයන්)
(ආ)

..................................................................

ග ෝර පිපිරවීමට අව්යශ ව්යන්ගන් ගගප ක් ල කැීමග කී  අව්යහිරවී ඇති ග කඩ් ඉව්ය්  ිරීමටද ? ඔව්/නැත
එගසේ න ක ගගම විශ් ් ව්යය

:-

(ඇ) ග ව්යට් පිහිටි ආසන්නතම ිකව්ය්ස ව්ය ට අති දුර

.....................................................

.........................................................

(ඈ) එම ිකව්ය්ස ව්ය පිහිටි ගන්ව්ය්සිකයින් ගම ග ෝර දැක්ම පිළි ඳ විරුීධ්ය ව්යන්ගන්ද ?
මගේ පූයාව්ය දැනීග ක හ් විශ්ව්ය්සගේ හැටියට ගමහි දක් ලව්ය් ඇති සියලුම කරුණු සත

ඔව්/නැත
ව්ය් , ිකව්යැරදි

ව්ය් ,

අව්යංකව්යම ප්රක්ශ කරන අතර ගමහි ය ක අසත ගතොරතුරක් ල ම් විසින් සඳහන් කර ඇ් න ක පුපුරන ද්ර.ව්ය අව්යසර
පත්ර යක හිමිකරුගව්යක් ල වීමට නුුදදුුද ව්යන ව්ය දන්ව්යමි.
දිනය :-

202............

.............................
අයදු කකරුගේ අ් සන

ග්ර්ම ික ධ්ය්රි ව්ය්යාත්ව්ය
ගමහි දක් ලව්ය් ඇති සියළුම ගතොරතුරු සත
ව්ය ම් විසින් කරන

ද පරික් ල හගේදි සන්

ව්ය/අංක ..................................... හැර අගනක් ල ගතොරතුරු සත
වු

ව්ය සහතික කරමි.

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
දිනය :- 202............

.........................
ග්ර්ම ික ධ්ය්රි

දිස්ත්රි.ක් ල ගමක ක/දිස්පති
…………….
ඉහත අයදු කකරු ගව්යත ගම පිපිරිවී ක/ කැම් ක ක්යායයන් සඳහ් පුපුරන ද්ර.ව්ය අව්යසරපත්ර යක් ල ිකුත්  ිරීම ිකයාගීශ
කරමි. / ගනොකරමි. (විගශේ කරුණු ඇ් න ක පහත සදහන් කරන්න )
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
දිනය :-

202.................

............................
ප්ර්ගීය ය ගමක ක

