
රාජ්ය දැව සංස්ථාව 
වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්යංශය 

 

දැව සැපයීම් සදහා නවක කකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදංචි කිරීම හා ලියාපදංචි 

කකොන්ත්රාත්කරුවන් යාවත්කාලීන කිරීම - 2021 වර්ෂය 

2021 වර්ෂකේ දී වන සංරක්ෂණ කදපාර්ත්කම්න්තුව ඇතුළු රජ්කේ ආයත්න විසින් රාජ්ය දැව සංස්ථාව කවත් 

නිදහස් කරනු ලබන වන වගා, අනතුරුදායක හා සංවර්ධන කයෝජ්නා ක්රම වැනි කවනත් අවශයත්ාවයන් මත් ඉවත් 

කිරීමට තීරණය කරන ලද ගස් කපා කහලා පවත්නා චක්ර කේඛන හා නිති රීතිත්ට යටත්ව සංස්ථාව විසින් නියම 

කරන ලද ගබඩා හා නිෂප්ාදන සංකීර්ණ කවත් සපයා භාර දීම හා සංස්ථාව නියම කරනු ලබන දැව පමණක් මිලදී 

ගැනීමට කැමැත්ත්ක් දක්වන පුද්ගලයින් රාජ්ය දැව සංස්ථාකේ C, D හා E කරේණි සදහා දැව සැපයීම් 

කකොන්ත්රාත්කරුවන් කලස ලියාපදංචි කිරීම හා දැනට SP, A, B, C හා D කරේණිවල ලියාපදංචි 

කකොන්ත්රාත්කරුවන් යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැකේ. 

ලියාපදංචිය පිළිබඳ වැඩි විස්ත්ර අපකේ ප්රධාන කාර්යාලකයන් කහෝ පහත් සඳහන් ප්රාකද්ශීය කාර්යාලයන්කගන් 

කහෝ www.timco.lk කවේ අඩවියට පිවිසීකමන් ලබාගත් හැක. 

කාර්යාලය ලිපිනය දුරකථන අංක 

කමකහයුම් අංශය රාජ්ය දැව සංස්ථාව, 82, රජ්මේවත්ත් පාර, බත්ත්රමුේල. 011-2885854 

අනුරාධපුරය රාජ්ය දැව සංස්ථාව, කගොඩකේ මාවත්, අනුරාධපුරය. 025-2222380 

අම්පාර රාජ්ය දැව සංස්ථාව, එරගම පාර, අම්පාර. 063-2222413 

කුරුණෑගල රාජ්ය දැව සංස්ථාව, කපොේඅත්ත්ාපිටිය, කුරුණෑගල 037-2222456 

කකොළඹ රාජ්ය දැව සංස්ථාව, කේකදමුේල 011-2637179 

මහනුවර රාජ්ය දැව සංස්ථාව, පේකලකැකේ, මහනුවර. 081-2421717 

කපොකළොන්නරුව රාජ්ය දැව සංස්ථාව, මින්කන්රිය. 027-2246287 

බණ්ඩාරකවල රාජ්ය දැව සංස්ථාව, අංක 25, බිඳුනුවැව, බණ්ඩාරකවල. 057-2232478 

රත්නපුරය රාජ්ය දැව සංස්ථාව, නව නගරය, රත්නපුරය. 045-2228948 

යාපනය රාජ්ය දැව සංස්ථාව, 25, ගුරුනගර්, යාපනය. 021-2220278 

නුවරඑළිය රාජ්ය දැව සංස්ථාව, කේඩි මැකලම් පාර, නුවරඑළිය. 052-2222533 

මාත්ර රාජ්ය දැව සංස්ථාව, දුම්රිය බඩු ගබඩා පාර, මාත්ර. 041-2222122 

කමොණරාගල රාජ්ය දැව සංස්ථාව, හුලංදාව දකුණ පාර, කමොණරාගල 055-2276334 
 

ඉේලුම් පත් ඉදරිපත් කිරීම 

• සුදුසුකම් සපුරාලන ලබන අයදුම්කරුවන් විසින් නියමිත් ලියාපදංචි ගාස්තු මුදලින් කගවා ලබාගත් 

කුවිත්ාන්සි පත් අයදුම්පත් සමග ඉදරිපත් කල යුතු කේ. 
• සුදුසුකම් සපුරා ලබන අයදුම් කරුවන් D හා E කරේණිය සදහා ත්මා පදංචියට අදාළ ඉහත් සඳහන් රාජ්ය දැව 

සංස්ථාකේ ප්රාකද්ශීය කාර්යාලය කවත් අයදුම්පත් භාර දීකමන් හා C කරේණිකේ ලියාපදංචිය සදහා 

බත්ත්රමුේල සම්පත්පාය පිහිටි ප්රධාන කාර්යාලකේ කමකහයුම් අංශය කවත් භාර දීකමන් ලියාපදංචි විය හැක. 
• රාජ්ය දැව සංස්ථාකේ දැනට ලියාපදංචි SP, A, B, C හා D කරේණිවල කකොන්ත්රාත්කරුවන්කේ 2021 වර්ෂයට 

යාවත්කාලීන කිරීමට ත්මා පදංචියට අදාළ ඉහත් සඳහන් රාජ්ය දැව සංස්ථාකේ ප්රාකද්ශීය කාර්යාලය කවත් 

අයදුම්පත් භාර දීකමන් යාවත්කාලීන කර ගත් හැක. 

 
 
සභාපති 

    රාජ්ය දැව සංස්ථාව 

http://www.timco.lk/


රාජ්ය දැව සංස්ථාව 

වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්යංශය 
 

 

දැව සැපයීම් සදහා නවක කකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදංචි කිරීම - 2021 වර්ෂය 

2021 වර්ෂයේ දී වන සංරක්ෂණ යෙපාර්තයේන්තුව ඇතුළු රජයේ ආයතන විසින් රාජය ෙැව සංස්ථාව යවත නිෙහස් 

කරනු ලබන වන වගා, අනතුරුොයක හා සංවර්ධන යයෝජනා ක්රම වැනි යවනත් අවශ්යතාවයන් මත ඉවත් කිරීමට 

තීරණය කරන ලෙ ගස් කපා යහලා පවත්නා චක්ර යේඛන හා නිති රීතිත්ට යටත්ව සංස්ථාව විසින් නියම කරන ලෙ 

ගබඩා හා නිෂ්පාෙන සංකීර්ණ යවත සපයා භාර දීම හා සංස්ථාව නියම කරනු ලබන ෙැව පමණක් මිලදී ගැනීමට 

කැමැත්තක් ෙක්වන ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් රාජය ෙැව සංස්ථායේ C, D හා E යේණි සෙහා ෙැව සැපයීේ 

යකොන්ත්රාත්කරුවන් යලස ලියාපදංචි කිරීම.  

කේණිය 
ලංසු ඉදරිපත් කරන සීමාව (දැව 

ගබඩා සැපයීම් හා මිලදී ගැනීම්) 

නව ලියාපදංචියට අවශය 

ලියකියවිලි 
ලියාපදංචි විය හැකි ස්ථානය 

E ලියාපදංචි වන අොළ  ප්රායේශීය 

කාර්යාලයට අයත් සහකාර 

ප්රායේශීය කළමනාකාර මගින් රු. 

100,000/- කට අඩු ලංසු කැඳවීේ 

සඳහා ඉදරිපත් විය හැක. 

• ජාතික හැඳුනුේපත/ රියදුරු 

බලපත්රය/ වියේශ් ගමන් 

බලපත්රය  

• ග්රාම නිලධාරි සහතිකය 

• මුෙලින් රු.200 ක් යගවා ලබා 

ගත් ලියාපදංචි ගාස්තු 

කුවිතාන්සි පත  (ලියාපදංචි 

වන ප්රායේශීය කාර්යාලයට 

යගවිය හැක) 

අයදුේකරුයේ තම පදංචියට අොළ 

ප්රායේශීය කාර්යාලයීය ප්රායේශීය 

කළමනාකාර විසින් ලියාපදංචිය සිදු 

කරනු ලැයේ. 

D ලංකායේ ඕනෑම ප්රයේශ්යක  රු. 

1,000,000/- ට අඩු ප්රසේපාෙන ලංසු 

කැඳවීමක් සඳහා ඉදරිපත් විය හැක. 

• ජාතික හැඳුනුේපත යහෝ 

රියදුරු බලපත්රය යහෝ වියේශ් 

ගමන් බලපත්රයේ ඡායා 

පිටපතක් ග්රාම නිලධාරි 

සහතිකය 

• මුෙලින් රු.500 ක් යගවා ලබා 

ගත් ලියාපදංචි ගාස්තු 

කුවිතාන්සි පත  (ලියාපදංචි 

වන ප්රායේශීය කාර්යාලයට 

යගවිය හැක) 

• 2”x2.5” ඡායාරූප යෙකක් 

(මෑතකදී ලබාගත්) 

• රු.100,000 යනොඅඩු 

වටිනාකමකට ප්රායේශීය 

යේකේයගන් ලබා ගත් වත්කේ 

සහතිකයක් යහෝ තම සතු 

යේපළක් (චංචල යහෝ නිශ්චල) 

යහෝ බලපත්ර සහිත ෙේවැේ 

කියතක් ඇති බවට 

සහතිකයක් හා එහි ඡායා 

පිටපතක් 

අයදුේකරුයේ අයදුේපත්රය හා 

අනිකුත් ලියකියවිලි සමඟ අොළ 

ප්රායේශීය කාර්යාලය මගින් නිර්යේශ් 

කර, ලියාපදංචි ගාස්තු යගවන ලෙ 

කුවිතාන්සි පත සමඟ ප්රධාන 

කාර්යාලය යවත යයොමු කිරීයමන්  

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(යමයහයුේ) විසින් ලියාපදංචිය සිදු 

කරනු ලැයේ.   

C ලංකායේ ඕනෑම ප්රයේශ්යක  රු. 

1,500,000/- ට අඩු ප්රසේපාෙන ලංසු 

කැඳවීමක් සඳහා ඉදරිපත් විය හැක. 

• ජාතික හැඳුනුේපත/ රියදුරු 

බලපත්රය/ වියේශ් ගමන් 

බලපත්රය  

• ග්රාම නිලධාරි සහතිකය 

• මුෙලින් රු.2,000 ක් යගවා ලබා 

ගත් ලියාපදංචි ගාස්තු 

කුවිතාන්සි පත  (ලියාපදංචි 

වන ප්රායේශීය කාර්යාලයට 

යගවිය හැක) 

• 2”x2.5” ඡායාරූප යෙකක් 

(මෑතකදී ලබාගත්) 

• රු.1,000,000 යනොඅඩු 

වටිනාකමකට ප්රායේශීය 

යේකේයගන් ලබා ගත් වත්කේ 

සහතිකයක් යහෝ තම සතු 

යේපළක් (චංචල යහෝ නිශ්චල) 

අයදුේකරු අයදුේපත්රය හා 

අයනකුත් අවශ්ය ලියකියවිලි සමඟ 

ලියාපදංචි ගාස්තු යගවන ලෙ 

කුවිතාන්සි පත ප්රධාන කාර්යාලයේ 

යමයහයුේ අංශ්යට ඉදරිපත් 

කිරීයමන්  නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී (යමයහයුේ) විසින් 

ලියාපදංචිය සිදු කරනු ලැයේ. 
 

 

• ලියාපදංචිය වන සියලු යකොන්ත්රාත්කරුවන්යේ ලියාපදංචි කාල සීමාව එම වසයර් යෙසැේබර් 21 වන දනින් 

අවසන් වන අතර එම ලියාපදංචිය නව වසර සෙහා තමා පදංචි ප්රයේශ්ය අයිති ප්රායේශීය කාර්යාලය මගින් 

වසර තුනක් ෙක්වා යාවත්කාලීන කර ගත හැක. 

• රාජය ෙැව සංස්ථායේ B, A  හා SP යේණි සෙහා උසස් කරනු ලබන්යන් යකොන්ත්රාත්කරුවකු විසින් වර්ෂයක් 

තුළ සාර්ථකව අවසන් කර ඇති ෙැව සැපයීේ (ගබඩා සැපයීේ හා මාර්ගාසන්න මිලදී ගැනීේ) ප්රමාණය 

සැලකිේලට යගනය.  

 
 
 
සභාපති 

    රාජ්ය දැව සංස්ථාව 



කාර්යාලයීය ප්රයයෝජනය සඳහා පමණි 

යකොන්ත්රාත් ලියාපදිංචි අිංකය: 

 

 

 

 

 

 

 

රාජ්ය දැව සංස්ථාවේ දැව සැපයීම් සඳහා C වේණිවේ 

ව ොන්ත්රාත් රුවකු වශවෙන් ලිොපදංචි වීවම් අෙදුම්පත්රෙ. 

 

01. යකොන්ත්රාත්කරුයේ සම්පූර්ණ නම        : ...................................................................................................................... 

 

02. මුලකුරු සමඟ නම          : ..................................................................................................................... 

 

03. ස්ත්රී / පුරුෂ භාවය          : ....................................... 

 

04. පදිංචි ලිපිනය          : ........................................................................................................................ 

 

 

05. ජාතික හැඳුණුම්පත් අිංකය/  

වියේශ ගමන් බලපත්ර අිංකය/        : ......................................................................................................................... 

රියදුරු බලපත්රය 

 

06. දුරකථන අිංකය : ස්ථාවර       : ............................................................. 

     ජිංගම        : ............................................................. 

 

07. පදිංචි දස්ත්රික්කය         : ............................................................. 

ප්රායේශීය යේකම් කාර්යාලය         : ............................................................. 

ග්රාමයස්වා වසම  : ............................................................. 

 

ඉහත සඳහන් කරුණු සතය බවත් නිවැරද බවත් මා රාජය ආයතනයක රැකියාවක නියුතු වූයවකු යනොවන බවත් 

යකොන්ත්රාත්කරුවකු වශයයන් ලියාපදිංචි වුවද, ඉදරිපත් වන ප්රසම්පාදන ලිංසු ලබාදීමට රාජය දැව සිංස්ථාව 

යපොයරොන්දුවී යනොමැති බවත් ඒ බව මා යහොඳින් දන්නා බවත් එකී යපොයරොන්දුව මත ලියාපදිංචිය ලබා ගැනීමට 

කැමැත්ත ප්රකාශ කරන බවත් පහත අත්සන් කර පිළිගනිමි.  මම යකොන්ත්රාත්කරුයවකු යලස ලියාපදිංචි කරන 

යලස ඉේලා සිටින අතර, පහත සඳහන් ලියකියවිලි ද යමයට අමුණා ඉදරිපත් කරමි. 

 

• ජාතික හැඳුනුම්පත යහෝ රියදුරු බලපත්රය යහෝ වියේශ ගමන් බලපත්රයේ ඡායා පිටපතක් 

• ග්රාම නිලධාරි සහතිකය (පදිංචිය හා චරිතය සඳහන් කරන ලද) 

• මුදලින් රු.2,000 ක් යගවා ලබා ගත් ලියාපදිංචි ගාස්තු කුවිතාන්සි පත   

• 2”x2.5” ඡායාරූප යදකක් (මෑතකදී ලබාගත්) 

• රු.1,000,000 යනොඅඩු වටිනාකමකට ප්රායේශීය යේකම්යගන් ලබා ගත් වත්කම් සහතිකයක් යහෝ තම සතු 

යේපළක් (චිංචල යහෝ නිශ්චල) ඇති බවට සහතිකයක් හා එහි ඡායා පිටපතක් 

 

 

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

දනය :  ...........................         අයදුම්කරුයේ අත්සන 

 

 

වර්ෂෙ ප්රාවේශි  

වේත 

අං ෙ 

වේණිෙ ලිොපදංචි 

අං ෙ 

 
 

   



 

 

 ාර්ොලයීෙ ප්රවෙෝජ්නෙ සඳහා පමණයි. 

 

 

ප්රායේශීය කළමනාකාර (...............................................) යේ  නිර්යේශය : 

 

ඉහත කරුණු සළකා බලා ...................................................................... මහතා/මහත්මිය සුදුසුකම් සපුරා ඇති 

බැවින් C යේණිය යටයත් ලියාපදිංචි කිරීම නිර්යේශ කරමි. 

 

 

01. ලියාපදිංචි ගාස්තු යගවූ කුවිතාන්සි අිංකය හා දනය : ....................................................... 

 

02. ලියාපදිංචි වන වර්ෂය : ........................ 

 

 

 

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

           ප්රායේශීය කළමනාකාරයේ  

දනය :  ...........................  

 

    

 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (යමයහයුම්) යේ අනුමැතිය : 

 

 

 

ඉහත සඳහන් ....................................................................... මහතා / මහත්මිය ................... වර්ෂය සඳහා ඕනෑම 

ප්රායේශිකයක ඇස්තයම්න්තු මුදලින් රු. 1,500,000/- ට අඩු ප්රසම්පාදන ලිංසු කැඳවීම සඳහා 

යකොන්ත්රාත්කරුවකු / කාරියක වශයයන් ලියාපදිංචි කිරීම අනුමත කරමි. 

 

 

 

 

 

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

දනය :  .............................     නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (යමයහයුම්)  

        රාජය දැව සිංස්ථාව. 



කාර්යාලයීය ප්රයයෝජනය සඳහා පමණි 

යකොන්ත්රාත් ලියාපදිංචි අිංකය: 

 

 

 

 

 

 

 

රාජ්ය දැව සංස්ථාවේ දැව සැපයීම් සඳහා D වේණිවේ 

ව ොන්ත්රාත් රුවකු වශවෙන් ලිොපදංචි වීවම් අෙදුම්පත්රෙ. 

 

01. යකොන්ත්රාත්කරුයේ සම්පූර්ණ නම        : ...................................................................................................................... 

 

02. මුලකුරු සමඟ නම          : ..................................................................................................................... 

 

03. ස්ත්රී / පුරුෂ භාවය          : ....................................... 

 

04. පදිංචි ලිපිනය          : ........................................................................................................................ 

 

 

05. ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය/  

වියේශ ගමන් බලපත්ර අිංකය/        : ......................................................................................................................... 

රියදුරු බලපත්රය 

 

06. දුරකථන අිංකය : ස්ථාවර       : ............................................................. 

     ජිංගම        : ............................................................. 

 

07. පදිංචි දස්ත්රික්කය         : ............................................................. 

ප්රායේශීය යේකම් කාර්යාලය         : ............................................................. 

ග්රාම යස්වා වසම  : ............................................................. 

 

ඉහත සඳහන් කරුණු සතය බවත් නිවැරද බවත් මා රාජය ආයතනයක රැකියාවක නියුතු වූයවකු යනොවන බවත් 

යකොන්ත්රාත්කරුවකු වශයයන් ලියාපදිංචි වුවද, ඉදරිපත් වන ප්රසම්පාදන ලිංසු ලබා දීමට රාජය දැව සිංස්ථාව 

යපොයරොන්දුවී යනොමැති බවත් ඒ බව මා යහොඳින් දන්නා බවත් එකී යපොයරොන්දුව මත ලියාපදිංචිය ලබා ගැනීමට 

කැමැත්ත ප්රකාශ කරන බවත් පහත අත්සන් කර පිළිගනිමි.  මම යකොන්ත්රාත්කරුවකු යලස ලියාපදිංචි කරන 

යලස ඉේලා සිටින අතර, පහත සඳහන් ලියකියවිලි ද යමයට අමුණා ඉදරිපත් කරමි. 

 

• ජාතික හැඳුනුම්පත යහෝ රියදුරු බලපත්රය යහෝ වියේශ ගමන් බලපත්රයේ ඡායා පිටපතක් 

• ග්රාම නිලධාරි සහතිකය (පදිංචිය හා චරිතය සඳහන් කරන ලද) 

• මුදලින් රු.2,000 ක් යගවා ලබා ගත් ලියාපදිංචි ගාස්තු කුවිතාන්සි පත   

• 2”x2.5” ඡායාරූප යදකක් (මෑතකදී ලබාගත්) 

• රු.100,000 යනොඅඩු වටිනාකමකට ප්රායේශීය යේකම්යගන් ලබා ගත් වත්කම් සහතිකයක් යහෝ තම සතු 

යේපළක් (චිංචල යහෝ නිශ්චල) යහෝ බලපත්ර සහිත දම්වැේ කියතක් ඇති බවට සහතිකයක් හා එහි ඡායා 

පිටපතක් 

 

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

දනය :  ...........................         අයදුම්කරුයේ අත්සන 

 

 

 

වර්ෂෙ ප්රාවේශි  

වේත 

අං ෙ 

වේණිෙ ලිොපදංචි 

අං ෙ 

 
 

   



 ාර්ොලයීෙ ප්රවෙෝජ්නෙ සඳහා පමණයි. 

 

 

ප්රායේශීය කළමනාකාර (...............................................) යේ  නිර්යේශය : 

 

ඉහත කරුණු සළකා බලා ...................................................................... මහතා/මහත්මිය සුදුසුකම් සපුරා ඇති 

බැවින් D යේණිය යටයත් ලියාපදිංචි කිරීම නිර්යේශ කරමි. 

 

 

01. ලියාපදිංචි ගාස්තු යගවූ කුවිතාන්සි අිංකය හා දනය : ....................................................... 

 

02. ලියාපදිංචි වන වර්ෂය : ........................ 

 

 

 

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

           ප්රායේශීය කළමනාකාරයේ  

දනය :  ...........................  

 

    

 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (යමයහයුම්) යේ අනුමැතිය : 

 

 

 

ඉහත සඳහන් ....................................................................... මහතා / මහත්මිය ................... වර්ෂය සඳහා ඕනෑම 

ප්රායේශිකයක ඇස්තයම්න්තු මුදලින් රු. 1,000,000/- ට අඩු ප්රසම්පාදන ලිංසු කැඳවීම සඳහා 

යකොන්ත්රාත්කරුවකු / කාරියක වශයයන් ලියාපදිංචි කිරීම අනුමත කරමි. 

 

 

 

 

 

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

දනය :  .............................     නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (යමයහයුම්)  

        රාජය දැව සිංස්ථාව. 



කාර්යාලයීය ප්රයයෝජනය සඳහා පමණි 

යකොන්ත්රාත් ලියාපදිංචි අිංකය: 

 

 

 

   

රාජ්ය දැව සංස්ථාවේ සුළු පරිමාණ දැව ඉවත් කිරීම සඳහා E වේණිවේ 

ව ොන්ත්රාත් රුවකු වශවෙන් ලිොපදංචි වීවේ අෙදුේපත්රෙ. 

 

01. යකොන්ත්රාත්කරුයේ සම්පූර්ණ නම : ...................................................................................................................... 

 

02. මුලකුරු සමඟ නම          : ..................................................................................................................... 

 

03. ස්ත්රී / පුරුෂ භාවය          : ....................................... 

 

04. පදිංචි ලිපිනය          : ........................................................................................................................ 

 

 

05. ජාතික හැඳුණුම්පත් අිංකය/  

වියේශ ගමන් බලපත්ර අිංකය/        : ......................................................................................................................... 

රියදුරු බලපත්රය 

 

06. දුරකථන අිංකය : ස්ථාවර       : ............................................................. 

     ජිංගම        : ............................................................. 

 

07. පදිංචි දස්ත්රික්කය         : ............................................................. 

ප්රායේශීය යේකම් කාර්යාලය         : ............................................................. 

ග්රාමයස්වා වසම  : ............................................................. 

 

ඉහත සඳහන් කරුණු සතය බවත් නිවැරද බවත් මා රාජය ආයතනයක රැකියාවක නියුතු වූයවකු 

යනොවන බවත් යකොන්ත්රාත්කරුවකු වශයයන් ලියාපදිංචි වුවද, ඉදරිපත් වන ප්රසම්පාදන ලිංසු 

ලබාදීමට රාජය දැව සිංස්ථාව යපොයරොන්දුවී යනොමැති බවත් ඒ බව මා යහොඳින් දන්නා බවත් එකී 

යපොයරොන්දුව මත ලියාපදිංචිය ලබා ගැනීමට කැමැත්ත ප්රකාශ කරන බවත් පහත අත්සන් කර 

පිළිගනිමි.  මම යකොන්ත්රාත්කරුයවකු යලස ලියාපදිංචි කරන යලස ඉේලා සිටින අතර, පහත සඳහන් 

ලියකියවිලි ද යමයට අමුණා ඉදරිපත් කරමි. 

 

• ජාතික හැඳුනුම්පත යහෝ රියදුරු බලපත්රය යහෝ වියේශ ගමන් බලපත්රයේ ඡායා පිටපතක් 

• ග්රාම නිලධාරි සහතිකය (පදිංචිය හා චරිතය සඳහන් කරන ලද) 

• මුදලින් රු.200 ක් යගවා ලබා ගත් ලියාපදිංචි ගාස්තු කුවිතාන්සි පත   

 

 

 

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

දනය :  ...........................         අයදුම්කරුයේ අත්සන 

 

 

වර්ෂෙ ප්රාවේශි  

වේත 

අං ෙ 

වේණිෙ ලිොපදංචි 

අං ෙ 

 
 

   



 ාර්ොලයීෙ ප්රවෙෝජ්නෙ සඳහා පමණයි. 

 

 

සහකාර කළමනාකාර (පාලන) යේ  නිර්යේශය : 

 

ඉහත කරුණු සලකා බලා ...................................................................... මහතා/මහත්මිය සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම 

නිර්යේශ කරමි. 

 

 

01. ලියාපදිංචි ගාස්තු යගවූ කුවිතාන්සි අිංකය හා දනය : ....................................................... 

 

02. ලියාපදිංචි වන වර්ෂය : ........................ 

 

 

 

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

                    සහකාර කළමනාකාර (පාලන) 

දනය :  ...........................  

 

    

 

 

 

ප්රායේශීය කළමනාකාර අනුමැතිය : 

 

 

 

ඉහත සඳහන් ....................................................................... මහතා / මහත්මිය ................... වර්ෂය සඳහා යමම 

ප්රායේශිකයේ සහකාර ප්රායේශීය කළමනාකාර මගින් (වියේෂ අවස්ථා හැරුණු යකොට) ඇස්තයම්න්තු 

මුදලින් රු. 100,000/- ට අඩු ප්රසම්පාදන ලිංසු කැඳවීම සඳහා යකොන්ත්රාත්කරුවකු / කාරියක වශයයන් 

ලියාපදිංචි කිරීම අනුමත කරමි. 

 
 

 

 

 

 

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

දනය :  .............................             ප්රායේශීය කළමනාකාර 

                   රාජය දැව සිංස්ථාව 
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