ේසේවයට කැපේවමු, පුරවැසි අයිතීනේ සුරකමු !

ේසේවා ප්මතීනේ සහ වගකම :
ඉඩම නරවල කරේම ේදපාරතේමනතව
ආයතන අංශය

ේසේවා
අංකය

සපයන ලබන ේසවාවන

ේදපාරතේමනේතුේව අවශ්තා අනුව
කාරයය මණඩලය අනුවත කරවා
ගැනී ම

හමකම නරවල කරේම ේකාමසාරස ජනරාල දරකථන 011 - 2682862

දගව 209

සහකාර ේකාමසාරස (පාලන)

දගව 225

ේසවා ලබා දමට
අවශ් කාලය
වනා
ඩි

පැ
ය

දන

ඔබේග ඉලලම ේයාම කළ යත
වගකවයත නලධාර

තරණය ලබාදේම
නලධාර

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර් ධ න
අමාත්ාංශේයේ ේලේකම මඟිනේ
කලමණාකරණ ේසේවා අධ්කෂ
ෙජනරාල්

කලමණාකරණ ේසේවා
අධ්කෂ ේජනරාලේ

මු.ේෙර. 71 අනුව
අදාල ආකෘතිය.

07

අමාත්ාංශ ේලේකම/ රාජ් පරපාලන
අමාත්ාංශේයේ ේලේකම/ ඒකාබදේධ
ේසේවා අධ්කෂ ේජනරාලේ/රාජ්
ේසේවා ේකාමෂනේ සභා ේලේකම.

අමාත්ාංශ ේලේකම/ රාජ්
පරපාලන අමාත්ාංශේයේ
ේලේකම/ ඒකාබදේධ ේසේවා
අධ්කෂ ේජනරාලේ/රාජ්
ේසේවා ේකාමෂනේ සභා
ේලේකම.

එම තනතුරු අනුමත
කරවා ගතේ ලියවලි

( රයදර කාරයාල ේසේවක
ේදපාරතමනේතු ගත තනතුර)
ේම යටේතේ,

1. ේදපාරතමනේතු ගත තනතුර

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර් ධ න ෙල් ක ම්
මඟිනේ ආයතන අධ්කෂ ේජනරාලේ

ආයතන අධ්කෂ ේජනරාලේ

නිේයාේජ් ේකාමසාරසේ (පුහුණු)/
සහකාර ේකාමසාරසේ (පාලන)

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ

සඳහා බඳවාගැනීම පටපාට සකසේ
කරම සහ ඒවා අනුමත කරවා
ගැනීම .

2. අදාල ව්වසේථා සහ පටපාට අනුව

02

පුරපේපාඩු ප්සිදේධයට පතේේකාට
ඉල් ලු ම් පත් කැඳවී ම .

3. ලිඛත වභාග/ සමමුඛ පරකෂණ

08

පවතේවා නිලධාරනේ ේතාේරා ගැනීම.
නිලධාරනේ පුහුණු කරමට අවශ්
කටයුතු කරම.

ඉලලම සමග
ඉදරපත කළ
යත ේලඛන/
සපරාදය යත
අවශ්තා

02

(මු.ේෙර. 71 අනුව)
අනුමත ේසේවක සංඛ්ාව අනුව බඳවා
ගැනී ම් සි දු කිරීම

දරකථන 011-683176

05

1

ඉලලමට /
ගැටළවට
අදල
චකේලඛ

රාජ්
පරපාලන
චකේලේඛ
24/95
අනුව.

01

නිලධාරනේේගේ වැටුපේ ේගවමට අදාල
නිේයාේග ලබා දීම. (ේම යටේතේ)

සහකාර ේකාමසාරසේ (පාලන)

1. ේදපාරතේමනේතුේව සියළම
නිලධාරනේේගේ වාරෂික වැටුපේ
වරධක ේගවම.

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ
කාරයය සාධන
වාරතාව

2. වැටුපේ සංේශාේධන සකසේ කරම.

02

3. උසසේ වම ලැබූ නිලධාරනේේගේ

02

සහකාර ේකාමසාරසේ (පාලන)

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ

සහකාර ේකාමසාරසේ (පාලන)

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ

හිමකම නිරවුලේ කරේම ේකාමසාරසේ/
ඒකාබදේධ ේසේවා අධ්කෂ ේජනරාලේ

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ / ඒකාබදේධ
ේසේවා අධ්කෂ ේජනරාලේ

නිේයාේජ් ේකාමසාරසේ (වැඩබලන)

අතිේරක ේකාමසාරසේ

සහකාර ේකාමසාරසේ (වැඩබලන)

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ

01

සහකාර ේකාමසාරසේ (පාලන)/
හිමකම නිරවුලේ කරේම ේකාමසාරසේ

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ

03

සහකාර ේකාමසාරසේ (පාලන)

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ

වැටුපේ පරවරතනය කරම.
නිලධරනේේගේ අභ්නේතර හා වාරෂික
සේථාන මාර කටයුතë
ු .

02

අති කාල හා ගමනේ වයදම ේගවම
සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම

01

නිවාඩු
1. ෛදනික පැමණේම කටයුතු
සටහනේ කරම

2. නිලධාරනේේගේ නිවාඩු පිළිබඳ
වාරතා සැකසීම

3. දමරය බලපත් නිකුතේ කරම හා

30

නිරවුලේ කරම.
අතේතිකාරම බ ගිණුේමනේ ණය ලබා
ගැනීම
1. ආපදා ණය අතේතිකාරම

2

අදාල රාජ්
පරපාලන
චකේලේඛ
ඉල් ලු ම් පත්
කැඳවම
දැනේවමට අනුව

අදාල ආකෘති පත්

2. උතේසව අතේතිකාරම

01

3. වේශේෂ බැංකු ණය

4. වාහන ණය

සහකාර ේකාමසාරසේ (පාලන)

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ

01

සහකාර ේකාමසාරසේ (පාලන)

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ

03

සහකාර ේකාමසාරසේ (පාලන)

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ

07

සහකාර ේකාමසාරසේ (පාලන)

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ / අමාත්ාංශ
ේලෙේකම

02

සහකාර ේකාමසාරසේ (පාලන)

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ

සහකාර ේකාමසාරසේ (ප්වාහන හා
නඩතේත)ු

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ

5. ේදේපල ණය

6. ණය බරනේ නිදහසේ වම ආදිය
ෙගවනු ඇත .
බලේපතේ නිරවුලේ කරම
දරකථන. වදලි. ජලය වැනි බි ල් පත්
නිරවුලේ කරම
ප්වාහන කටයුතු
1. ේදපාරතේමනේතුව සතු වාහන
සියලේල නඩතේතු හා ේසේවාවනේ
කරම

2. ේසේවාවනේ කරම ේවනුේවනේ වූ

30

සියළම බලේපතේ නිරවුලේ කරම.

3. නිලධාරනේේගේ රාජකාර

01

අවශ්තාවයනේ සඳහා වාහන
ේවනේ කර දීම.

4. ධාවන සටහනේ වගණන සඳහා
ේයාමු කරම

05

3

බැංකුේවනේ
ඉදි රිපත් කරනු
ලබන ආකෘති පතේ

අදාල බලේපතේ

නඩතේතු කටයුතුë
1. කාරයාලයීය ේගාඩනැගිලි හා
ේසේවා (ප්ධාන කාරයාල සහ
සියළම ප්ාේදේශීය කාරයාල)
2. යනේේත්ාේපකරණ හා ේසේවා

සහකාර ේකාමසාරසේ
(නඩතේත)ු /හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ

සහකාර ේකාමසාරසේ
(නඩතේත)ු /හිමකම නිරවුලේ
කරේම ේකාමසාරසේ

පරපාලන නිලධාර (වැ බ)

සහකාර ේකාමසාරසේ
(පාලන)/ හිමකම නිරවුලේ
කරේම ේකාමසාරසේ

3. කාරයාලයීය උපකරණ හා ේසේවා
තැපෑල කටයුතු

30

1. ේදපාරතේමනේතුව ේව ත ලැේබන
ලිපි වවෘත කර දින මුදාව තබා
මාණඩලික නිලධාර ේවත ඉදිරපතේ
කරම

2. වැදගතේ ලිපි ේකාමසාරසේ ේවත
ේයාමු කරම

පරපාලන නිලධාර (වැ බ)

3. ේලේඛණ වල ඇතේෙුලතේ ේකාට
අදාල අංශයනේ ේවත ේයාමු කරම

01

පරපාලන නිලධාර (වැ බ)

4. ේදපාරතේමනේත්ේවනේ පිටතට

01

පරපාලන නිලධාර (වැ බ)

යැේවන ලිපි සාමාන් හා
ලියාපදිංච වශේයනේ ලැයිසේතු
සකසේ ේකාට නියමත වටනාකම
මුදේදර සටහනේ කර තැපැලේ කරම.

4

අදාල
ඇසේතේමනේතු හා
බලේපතේ

ේසේවයට කැපේවමු, පුරවැසි අයිතීනේ සුරකමු !

ේසේවා ප්මතීනේ සහ වගකම :
හිමකම නිරවුලේ කරේම ේකාමසාරසේ ජනරාලේ
දිගුව 209

ඉඩම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙදපාර් තෙම් න් තු ව

සහකාර ේකාමසාරසේ (පාලන)

ගබඩාව

ේසේවා
අංකය

සපයනු ලබන ේසේවාවනේ

ේසේවා ලබා දීමට
අවශ් කාලය
වනාඩ

පැ
ය

භාණ්ඩ භාරගැනීම, භාරගත් බව දැන්වම
ී සහ වගකීම් දැරීම

01

නිසි අධකාරය යටේතේ භාණඩ නිකුතේ කරම

02

දින

ඔබේගේ ඉලේලීම
ේයාමුකළ යුතු /
වගකවයුතු
නිලධාර

දිගුව 225

තීරණය ලබා දීේම නිලධාර

දරකථන 011 - 2682862
දරකථන 011-683176
ඉල් ලී ම සමඟ ඉදි රිපත්
කළ යුතු
ේලේඛන/සපුරාලිය යුතු
අවශ්තා

ඉල් ලී මට /
ගැටළු ව ට
අදාල
චකේලේඛ
මු ේර 715

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ
නිේයාේජ් ේකාමසාරසේ (පාලන)

30

භාණ්ඩ ප්රතිසම්පාදනය කර ගැනීම

භාණ්ඩ ලැබීම්, නිකුතේ කරම පිළිබඳ ේලේඛණ
පවතේවාගැනීම
හර වැරදි බැලීමට භෟතික ේශේෂයනේ ඉදිරපතේ කරම

හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ/ගණකාධි කාරී /
තාකෂණ ඇගයීම කමටුව

01

අවශ් භාණඩ
ඇතුලතේ ේලේඛණ

මු ේර 715

මු ේර 715
08

මු ේර 715

5

ේසේවයට කැපේවමු, පුරවැසි අයිතීනේ සුරකමු !

ේසේවා ප්මතීනේ සහ වගකම :
ඉඩම් නිරවු ල් කි රීෙම් ෙදපාර් තෙම් න් තු ව
ගිණම
ු ් අංශය

ේසේවා
අංකය

හිමකම නිරවුලේ කරේම ේකාමසාරසේ ජනරාලේ

දරකථන 011 - 2682862

දිගුව 209

ගණකාධි කාරී

දරකථන 011-2683095

දිගුව 229

ේසේවා ලබා දීමට අවශ්
කාලය
සපයනු ලබන ේසේවාවනේ
වනාඩ
ේදපාරතේමනේතු කාරයය
මණඩලයට වැටුපේ හා දීමනා
ෙගවීම

පැ
Æ

¼ú¾

නියමත දිනට

30

ේදපාරතේමනේතුේව සියළම
අංශ සඳහා අවශ් භාණඩ
මලදී ගැනීම

ඔබේගේ ඉලේලීම
ේයාමුකල
යුතු/වගකවයුතු
නිලධාර

තීරණය ලබා
දීේම නිලධාර

ඉල් ලී ම සමඟ ඉදි රිපත් කළ යුතු
ේලේඛන/සපුරාලිය යුතු අවශ්තා

ගණකාධි කාරී

ගණකාධි කාරී

1. අපහරණ ේලේඛන
2. වැටුපේ වරධක වැඩවම

මුදලේ ේරගුලාසි සහ
චකේලේඛ 212 295

ගණකාධි කාරී

හිමකම නිරවුලේ
කරේම
ේකාමසාරසේ

භණ්ඩෙය් පිරිවිතර සහිතව අනුමැතිය
ලබාගතේ ලිඛත ේලේඛන

මු ේර. 685 - 750 සහ
ÌÍ ප්සමපාදන
මාරේගාේපේදේශ සංග්හය

සරපේ

ගණකාධි කාරී

මුදලේ භාරේදන වවුචරය

1. ේටනේඩර මඟිනේප්ාගේධන
භාණ්ඩ

2. ේටනේඩර මඟිනේ

20

පාරේභාේගික හා ප්ාගේධන
භාණ්ඩ
3. මලගණනේ කැඳවම මඟිනේ
කුඩා ප්මාණේයේ ප්ාගේධන
හා පාරේභාේගික භාණඩ
මලදී ගැනීම

05

4. හදිසි මලදී ගැනීම

02

මුදලේ භාර ගැනීම

30

ඉල් ලී මට /ගැටළු ව ට අදාල
චකේලේඛ

6

බාහිර පාරශවයනේ සඳහා
බලේපතේ නිරවුලේ කරම (සියළම
ප්ාගේධන සහ පුනරාවරතන
වයදම)

03

ගණකාධි කාරී

ගණකාධි කාරී

1. ේපාද 35 ආකෘති පත්ය
2. අදාල බලේපතේ ඇමුණුම
3. ේතාග සහතිකය/අනුමැතිය
ඇණවුම/ භාරගත් බවට සහතිකය/
ේටනේඩර මණඩල තීරණ

මුදලේ ේරගුලාසි 200295 සහ චකේලේඛ

අමාත්ාංශේයේ නිලධාරනේ ේගේ
හා බාහිර පුදේගලයිනේේගේ ේපාද
තැනේපතේ ගිණුේම තැනේපතේ කර
ඇති මුදලේ ේගවම කරම

03

ගණකාධි කාරී

ගණකාධි කාරී

1. ේපාද 118 ආකෘති පත්ය

මුදලේ ේරගුලාසි 569,
570, 571, 572

වගණන වමසුම වලට පිළත
ි ්ර
සැපයීම

07

ගණකාධි කාරී

හිමකම නිරවුලේ
කරේම
ේකාමසාරසේ

වගණන වමසුම

අතිකාල/ ගමන් විය දම් /
ෛදනික වැටුපේ 1/ 20 දීමනා
ෙගවීම

නියමත
දින

ගණකාධි කාරී

ගණකාධි කාරී

නිසි පරදි සමපූරණ කර අනුමත කරන
ලද

2. ේපාද 29 වවුචරය

1. අතිකාල

රාජ් වයදම
කළමනාකරන චකේලේක සී
එස් ඒ පී / 1 /40 රාග පග
වග 6/99, 8/97

2. ේපාද 35 (අ) වවුචරය
3. රාජකාරේයේ නිරතවමට ලබාගතේ
පූරව අනුමැතිය
4. අදාල සීමාවනේට අනුව අතිකාල
දීමනා ලබා ගැනීමට ගනේනා ලද
අනුමැතිය
5. ගමන් විය දම් - ේපාද 177
වවුචරය රාජකාර නිවාඩු සඳහා
අනුමැතිය ේහාේ ඉදිර වැඩසටහන
සඳහා ලබාගතේ අනුමැතිය ේහාේ
ධාවන සටහනේ අනුව නිවැරදි බවට
සහතිකය

6. 1/30 හා 1/20 - නිවාඩු දින
වැටුපේ ේපාද 35 වවුචරය ලබා
ගත් පූර්ව අනු ම ැති ය
ර නි අ බ ගිණුේමනේ පහත
ස”හනේ ණය අතේතිකාරම
ෙගවීම

05

ගණකාධි කාරී

ගණකාධි කාරී

1. නිසි පරදි අනුමත කරන ලද ණය
ඉල් ලු ම් පත

2. ේසේවා කාලය අවුරද 10 ට අඩු

1. ආපදා ණය

නම’ ඇපකරවනේ

2. පාපැදි ණය

3. ණය ඉලේලම කරන ලද කාරණය
සඳහේ ලිපිය

7

රාජ් පරපාලන චකේලේඛ
13/2006
8/2005
15/2007

3. ණය බරනේ මදීේම ණය

4. පාපැදි ණය සඳහා ලබා ගතේ මල
කැඳවුම

4. උතේසව හ ො වේශේෂ
අතේතිකාරම

ේසේවයට කැපේවමු, පුරවැසි අයිතීනේ සුරකමු !

ේසේවා ප්මතීනේ සහ වගකම :
ඉඩම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙදපාර් තෙම් න් තු ව

දරකථන 011 - 2683176, 2683079, 0602167873

ේලේඛණාගාරය
ේසේවා
අංකය

සපයනු ලබන ේසේවාවනේ

දරකථන 011-2682862

හිමකම නිරවුලේ කරේම ේකාමසාරසේ
දිගුව 209

ේසේවා ලබා දීමට
අවශ් කාලය
වනා
ඩි

පැ
ය

දින

ඔබේගේ ඉලේලීම ේයාමුකල යුතු /
වගකවයුතු නිලධාර

තීරණය ලබාදීේම
නිලධාර

ඉල් ලී ම සමඟ ඉදි රිපත් කළ යුතු
ේලේඛන / සපුරාලිය යුතු අවශ්තා

නිරවුලේ කරේම දැනේවම ේගානුව
(SN ෙගානුව )

02

අතිේරක ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )/
සහකාර ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )

SN අංකය ගේම නම

ගම් ලි පි ෙගානුව (VP ෙ ගානුව )

02

අතිේරක ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )/
සහකාර ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )

VP අංකය ගේම නම, පළාත,
දිසේත්ිකකය

පිඹුර (plan)ඉඩම් නිරවුල් කිරීමට
අදාලව

02

අතිේරක ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )/
සහකාර ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )

VP අංකය ගේම නම, පළාත,
දිසේත්ිකකය

ඉඩම් විස් තර ලැයි ස් තු ව
(TN ෙගානුව

02

අතිේරක ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )/
සහකාර ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )

VP අංකය ගේම නම, පළාත,
දිසේත්ිකකය

අවසාන වාරතාව

01

අතිේරක ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )/
සහකාර ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )

ගෙම් නම, VP/TO PO අංකය,
පළාත, දිසේත්ිකකය

වකුණුම ලැයිසේතු ේලජර

02

අතිේරක ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )/
සහකාර ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )

ගෙම් නම, VP/TO PO අංකය,
පළාත, දිසේත්ිකකය

අවසාන ගම සිතියම (F. V. P.)

01

අතිේරක ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )/
සහකාර ේකාමසාරසේ (ඉඩම් )

ගෙම් නම, VP/ TO PO
අංකය,පළාත දිසේත්ිකකය

8

ඉල් ලී ම ට
/ගැටළු ව ට
අදාල චකේලේඛ

කඩඉම් සි ති ය ම් / වි ම ර් ශන

01

නි ෙයා් ජ් යෙකා මසාරිස්
(වි ම ර් ශන)/ සහකාර ෙකා මසාරිස්
(වි ම ර් ශන)

ප්ර
ාෙද් ශීය ෙල් කම් ෙකා ට් ඨ ාශය,
කැඩැස් ත ර සි ති ය ම් අ ංකය, කලාප
අ ංකය

වි ම ර් ශන ෙගානු

02

නි ෙයා් ජ් යෙකා මසාරිස්
(වි ම ර් ශන)/ සහකාර ෙකා මසාරිස්
(වි ම ර් ශන)

ප්ාේදේශීය ේලේකම ේකාටඨාශය,,
කැඩැස් ත ර සි ති ය ම් අ ංකය, කලාප
අ ංකය, කැබලි අ ංකය

ගැසට්

01

නි ෙයා් ජ් යෙකා මසාරිස්
(වි ම ර් ශන)/ සහකාර ෙකා මසාරිස්
(වි ම ර් ශන)

වර් ෂ ය, දි න ය, ගැසට් අංකය , ගෙම්
නම

ේපාද ආකෘති පත්

01

සහකාර ෙකා මසාරිස් (පාලන)

ේපාද ආකෘති පත්ය

ේසේවයට කැපේවමු, පුරවැසි අයිතීනේ සුරකමු !
ප්ධාන කාරයාලේයේ වමරශන අංශේයේ (පරගණක අංශය / ප්කාශන අංශය / ලියාපදිංච අංශය) ේසේවා ප්මතීනේ හා
වගකම
ඉඩම නිරවුලේ කරේමේදපාරතේමනේතුව හිමකම නිර වුලේ කරේම ේකාමසාරසේ

ේසේවා
අංකය

වමරශන අංශය

ේකාමසාරසේ

සපයනු ලබන ේසේවාවනේ

ේසේවා ලබා
දීමට අවශ්
කාලය

ඔබේගේ ඉලේලම
ී
ේයාමුකල යුතු /
වගකවයුතු නිලධාර

දරකථන 011-2682862

දිගුව 209

දරකථන

දිගුව 212

තීරණ ය ලබාදීේම
නිලධාර

පනේතේ 12 වන වගන් ති ප්ර
ක ාර පැය 01
ප්ාේදේශීය
කාරයාලවලිනේ
කඩයිම සිතියම භාරගැනීම

සහකාර හිමි ක ම් වි ම ර් ශන
නිලධාර/ අතිේරක
ේරජසේටාර

නිේයාේජ් ේකාමසාරසේ

12 වන වගන් ති ය යටෙත් ලැබු නු දි න 03
කඩයිම සිතියමට අදාල අති
විෙශ් ෂ ගැසට් නිෙව් ද නය භාෂා
3 නේම පිළිේයල කරම

සහකාර හිමි ක ම්
වි මර් ශන නි ල ධාරි /
අතිේරක ේරජසේටාර

නිේයාේජ් ේකාමසාරසේ/

සහකාර හිමි ක ම්
වි මර් ශන නි ල ධාරි /

නිේයාේජ් ේකාමසාරසේ/

පිළිේයල කරන ලද අති වේශේෂ
ගැසට්
නිෙව් ද නය
රජෙය්
මුදණාලයට භාර දීම

දි න 01

ඉලේලීමට /ගැටළවට
අදාල චක්ර
 ෙල්ඛ

නීති නිලධාර

නීති නිලධාර

නීති නිලධාර
9

ඉලේලීම සමඟ
ඉදිරපතේ කළ යුතු
ේලේඛන / සපුරාලිය
යුතු අවශ ් තා

1998 අංක 21 දරණ
හිමි ක ම්
ලි යාපදි ං චි
කරේම පනත 12 වන
වගන් ති ය

අතිේරක ේරජසේටාර
පිළිේයල වූ අති වේශේෂ ගැසට දි න 15
නිේවදනය මුදණාලේයනේ ලබා
ගැනී ම

සහකාර හිමි ක ම්
වි මර් ශන නි ල ධාරි /
අතිේරක ේරජසේටාර

නිේයාේජ් ේකාමසාරසේ/

මුදණාලේයනේ ලබා ගතේ අති දි න 03
වි ෙශ් ෂ ගැසට් පත්රය
 ප්රාෙද්

ශය
ී
කාරයාලවලට යැවම

සහකාර හිමි ක ම්
වි මර් ශන නි ල ධාරි /
අතිේරක ේරජසේටාර

නිේයාේජ් ේකාමසාරසේ/

ප්ාේදේශීය
කාරයාලවලිනේ දි න 01
ලැේබන තීරණ නිරේදේශ ේගානු
උපේලේඛන සමඟ භාර ගැනීම.

සහකාර හිමි ක ම්
වි මර් ශන නි ල ධාරි /
අතිේරක ේරජසේටාර

හිමි ක ම් නිරවු ල් කිරීෙම් ෙගානු ව
ේකාමසාරසේ
ේහාේ සකසන
/බලයලතේ බලධාරනේ
උපේලේඛන

ෙගානු ව ල
ෙතාරතු රු
සමඟ දි න 07
උපේලේඛන ේතාරතුර පරකෂා
කරම.

සහකාර හිමි ක ම්
වි මර් ශන නි ල ධාරි /
අතිේරක ේරජසේටාර

ේතාරතුර ඌනතා ේනාමැති උප දි න 04
ේලේඛන ගැසට කරම සඳහා
අනුමැතියට ේයාමු කරම.

නිේයාේජ් ේකාමසාරසේ
(ලියාපදිංච)

නීති නිලධාර

නීති නිලධාර
සමඟ
ලද
1998 අංක 21 දරණ
හිමි ක ම්
ලි යාපදි ං චි
කරේම පනත 14 වන
වගන් ති ය

අනුමැතිය ලද උප ේලේඛන දි න 04
ප්කාශන අංශය වසිනේ පරගණක
අංශයට ේයාමු කරම
භාෂා 3 ක සඳහා ප්කාශන සති 02
අංශයට යැවම සහ ේසාේදපතේ
පරකෂාව තුනේ වරක
නිවැරදි
ේසාේදපතේ
සහ සති 01
මෘදකාංග
තැටය
රජේයේ
මුදණාලය ේවත භාර දීම.
ගැසට්
තීරණවලට
ලියාපදිංච උපේලේඛන
කරම

අදාල සති 01
සකසේ

ගැසට් වූ ඉඩම් සම් බ න් ධෙයන් දි න 10
අදාළ
උපේලේඛන
ඉඩම
ේරජසේටාර කාරයාලයට ේයාමු
කරම
අනේතිම

කැමති

පත්යක සති 01

අංක 1998 අංක 21
දරණ හිමි ක ම් ලි යාපදි ං චි
කරේම පනත 14 වන
වගන් ති ය

නිේයාේජ් ේකාමසාරසේ
(වි මර් ශන)
සහකාර හිමි ක ම්
වි මර් ශන නි ල ධාරි /
අතිේරක ේරජසේටාර

හිමි ක ම් නිරවු ල් කිරීෙම්
ේකාමසාරසේ
ේහාේ
බලයලතේ නිලධාරනේ
අංක 1998 අංක 21
දරණ හිමි ක ම් ලි යාපදි ං චි
කරේම පනත 26 වන
වගන් ති ය

නිේයාේජ් ේකාමසාරසේ
(ලියාපදිංච)

නිේයාේජ් ේකාමසාරසේ/
10

•

මරණ සහතිකය

1998 අංක 21 දරණ

ේනාමැතිව මය
හිමි ක ම් ලබා දී ම

ගිය

අයේගේ

•

නීති නිලධාර

•

11

ලි යාපදි ං චි
පවුේලේ
අයේගේ හිමි ක ම්
වි ස් තරය
කරේම පනත 55 වන
වගන් ති ය
සහකාර
ේකාමසාරසේේගේ
වි මර් ශන
වාර් තාව

ේසේවයට කැපේවමු, පුරවැසි අයිතීනේ සුරකමු !

ේසේවා ප්මතීනේ සහ වගකම :
ඉඩම නරවල කරේම ේදපාරතේමනතව
පරගණක අංශය
ේසවා
අංක
ය

සපයන ලබන ේසවාවන

හමකම නරවල කරේම ේකාමසාරස
209
සහකාර ේකාමසාරස (පාලන)
225
ේසවා ලබා දමට අවශ්
ඔබේග ඉලලම ේයාම කළ
කාලය
යත / වගකවයත
නලධාර
වනාඩ පැය
දන

01. 1998 අංක 21 දරණ හිමි ක ම්
ලි යාපදි ං චි කිරීෙම් පනෙත් 14 වන
වගන්ති යට අදාළ තීරණ සහ 12 වන සහ
55 වගන්තිව ලට අදාළ දැන් වී ම්
පිළි ෙවලි න් ෛෙ ර
ත්භාෂා

මාධ් ය
ෙයන්
පරිගණක ගත ෙකා ට රජෙය් ගැසට්
පත් ර
ය ට සු දු සු ආකාරයට සකස් කි රීම
සිංහල /ඉංග්රීසි/
 ෙදමළ

නිෙයා් ජ් යෙකාමසාරි ස්
(විම ර් ශන)

03

1.1 කැබලි 100 ක් සඳහා (භාෂා මාධ් 3
න් 300)

1.2 ෙසා් දු ප ත් (Proof) නිව ැරදි කිරීම

01

1.3 පිටු සැකසු ම් (Settings)

01

1.4 අවසන් සැකසු ම් (Finalized)

01

(භාෂා මාධ් 3 න් -300)

12

දරකථන 011-2682862

දගව

óÇ¨»¾ 011 - 2683176

දගව

තරණය ලබා දේම
නලධාර
හිමි කම් නිරවු ල් කිරීෙම්
ෙකාමසාරි ස්

ඉලලම සමඟ
ඉදරපත කළ
යත
ේලඛන/සපරාල
ය යත අවශ්තා


ඉලලමට/
ගැටළවට
අදල
චකේලඛ

2

ඉඩම් නිරවු ල් කි රීෙම් ආඥා පනත
යටෙත් නිරවු ල් කරන ලද ඉඩම්
ෙතාරතු රු ෛෙ ත්
රභාෂා

මාධ් යෙයන්
පරිගණක ගතෙකාට රජෙය් ගැසට්
පත්රයට

සු දු සු ආකාරයට සකස් කිරීම

සි ං හල /ඉංග්රීස්/ෙදමළ


අති ෙර් ක ෙකාමසාරි ස්

හිමි කම් නිරවු ල් කිරීෙම්
ෙකාමසාරි ස් අති ෙර් ක
ෙකාමසාරි ස්
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2.1 කැබලි 100 ක් පරිගණක ගත කිරීම
සඳහා (භාෂා මාධ් 3 න් -300)

2.2 ෙසා් දු ප ත් (Proof) නිව ැරදි කිරීම

01

2.3 පිටු සැකසු ම් (Settings)

01

2.4 අවසන් සැකසු ම් (Finalized)

01

(භාෂා මාධ් 3 න් -300)

3. අන් ත ර් පරිගණක ජාලය ඔස් ෙස්
ප්රාෙද්

ශීය කාර් යාල සම ඟ සම් බ න් ධවී ම
සහ දත් ත හා ෙතාරතු රු ලබා ගැනීම

01

අති ෙර් ක ෙකාමසාරි ස් (බි ම්
සවි ය )

හිමි කම් නිරවු ල් කිරීෙම්
ෙකාමසාරි ස් à

4. අන් ත ර් පරිගණක ජාලෙය් කටයු තු
පවත් වාෙගන යාම සහ යාවත් ක ාලී න
කිරීම

-

අති ෙර් ක ෙකාමසාරි ස් (බි ම්
සවි ය )

හිමි කම් නිරවු ල් කිරීෙම්
ෙකාමසාරි ස් à

5. සංවර් ධ න කටයු තු ෙමන් ම පු ද්ග ලි ක
කටයු තු සඳහා ඉඩම් ව ල ෙතාරතු රු අවශ් ය
අවස් ථාවලදී අදාළ ආයතනවලට
(අමාත් යාංශ ෙදපාර් තෙම් න් තු ) හා
පුද්ග ලයන් ෙවත ලබා දී ම .

-

නිෙයා් ජ් යෙකාමසාරි ස් (පාලන )

හිමි කම් නිරවු ල් කිරීෙම්
ෙකාමසාරි ස්

6. ෙදපාර් තෙම් න් තු වට අවශ් යදත් ත සහ
ෙතාරතු රු ලබා ගැනී මට අන් ත ර් ජාලය
තුළි න් අදාළ ආයතන ෙවත ප්රෙව්ශ

වීම .

-

නිෙයා් ජ් යෙකාමසාරි ස් /
සහකාර ෙකාමසාරි ස් (පාලන)

හිමි කම් නිරවු ල් කිරීෙම්
ෙකාමසාරි ස්
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7. හිමි ක ම් සහති ක නි කු ත් කිරීම සඳහා
හිමි ක ම් ෙරජිස්ටරාර්
් ව රු න් ෙවත යවනු
ලබන ේතාරතුර පරගණක ගතේකාට
විමර් ශ න අංශය ෙවත ලබා දී ම (එක්
ගැසට් පත්රයකට

අදාලව )

01

නිෙයා් ජ් යෙකාමසාරි ස්
(ලියාපදිංච)

හිමි කම් නිරවුල් කිරීෙම්
ෙකාමසාරි ස්

8. නිල ධාරී න් පුහණ
ු ු කිරීම සඳහා අවශ් ය
ලිපිේලේඛන නිරමාණාතේමකව සකසේේකාට
පරිගණක ආකෘතියට ලබා දී ම
(Presentations......)

05

නිෙයා් ජ් යෙකාමසාරි ස් (පුහණ
ු )ු

හිමි කම් නිරවු ල් කිරීෙම්
ෙකාමසාරි ස්

නිෙයා් ජ් යෙකාමසාරි ස්

හිමි කම් නිරවු ල් කිරීෙම්
ෙකාමසාරි ස්

9. ෙදපාර් තෙම් න් තු ෙව් අවශ් යතා අනු ව
පරිගණක වැඩසටහන් සම් පාදනය කර
දී ම .

-

14

ේසේවයට කැපේවමු, පුරවැසි අයිතීනේ සුරකමු !

ේසේවා ප්මතීනේ සහ වගකම :
හිමකම නිරවුලේ කරේම ේකාමසාරසේ

ඉඩම නිරවුලේ කරේම ේදපාරතේමනේතුව
ඉඩම අංශය

ේසේවා
අංකය

සපයනු ලබන ේසේවාවනේ

අතිේරක ේකාමසාරසේ (ඉඩම)
ේසේවා ලබා දීමට
අවශ් කාලය
වනාඩ

නිරවුල් කිරීෙම් ආකෘති 7 ලබා දීම
1931 අංක 20 දරණ ඉඩම් නිරවු ල් කි රීෙම්
ආඥා පනේතේ 5(4) ඇ වගනේතය
ි යටේතේ
නිරවුල් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව සහති ක
කිරීම . නිරවුල් කිරීෙම් කටයු තු ආරම් භ කර
ඉඩම් මැන ෙවන් කි රීම සඳහා මැනු ම් නිෙයා් ගය
යැවූ පසු නිරවු ල් කි රීෙම් ආකෘති පත්රඅංක

7
නි කු ත් කරනු ලැෙබ් ෙමහි බි ම් කට් ටි අංකයක්
ෙහා් ඉඩෙම් නිශ්චි ත ප්රමාණය

ස්ථීරව ඇතුළත්
ෙනාෙව් . ඒ ේවනුවට උරම අංකය ඇතු ලතේ
කර උරු මක රු ෙග් නම සහ ලි පි න ය සඳහන්
කරනු ලැෙබ්

දිගුව 209

පැය
02

දින

ඔබේගේ ඉලේලීම
ේයාමුකල
යුතු/වගකවයුතු
නිලධාර
අති ෙර් ක
ෙකාමසාරි ස්
(ඉඩම් )/ සහකාර
ෙකාමසාරි ස්
(ඉඩම් )

දරකථන 011-2682862
දරකථන 011-2682923

තීරණය
ලබාදීේම
නිලධාර
අති ෙර් ක
ෙකාමසාරි ස්
(ඉඩම් )/ සහකාර
ෙකාමසාරි ස්
(ඉඩම් )

ඉලේලීම සමග
ඉදිරපතේ කළ යුතු
ේලේඛන/සපුරාලිය යුතු
අවශ්තා
ඉදි රිපත් කල යුතු ලි පි
ේලේඛන

1. නිරවුල් කිරීමට තීරණය
කරන ලද ඉඩම
ෙවනුෙවන් අදාළ
උරමකර වසිනේ ගලේ
කාසි ෙගවූ රිසිට් පත.

2. ඉඩම පිහිටි ගම්

සි ති යෙම් /ේටාේේපාේ
සි ති යෙම් විස් තර
ඇතුලතේ කර අයිතිය
කහවු රු කර ගැනී ම
සඳහා උරු මක රු
වි සි න් ඔහුෙග්
හැඳු නු ම් පත සමඟ
ලිපියක ඉදිරපතේ
කිරීෙමන් .

.
නිරවුල් කිරීෙම් ආකෘති 7A ලබා දීම
නිරවුල් කිරීෙම් කටයු තු ආරම් භ කර මැනු ම්
අවශ් යතා අදාළ මිනින්ෙදා් රු අධි ක ාරි ෙවත
දැන් වී ෙමන් පසු එම මැනු ම් කටයු තු අවසන් කර
ලැේබන ඉඩම වසේතර ලැයිසේතු ලැබුනායිනේ
පසු නිරවුල් කිරීෙම් විධාන පිළිෙයලකර ඇති
අවස් ථ ාවක ෙමම ආකෘති පත්රයම

ඟි න්
උරමකරේගේ නම ලිපිනය නිශේචත ඉඩම
කැබලි අංකය සහ එම කැබැල් ෙල් ප්රමාණය

නිව ැරදි ව ඇතුළත් කර නිරවු ල් කි රීමට තීරණය

3. කි සි ය ම් ෙහ් තු ව ක් නි සා
උරමකරට
සහති ක යක් ලබා
ගැනීමට කාර් යාලයට
පැමිණිය ෙනාහැකි
අවස් ථ ාවකදී එම
කාර් ය ඉටු කර ගැනී ම
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කර ඇති බව සහති ක කර නිකු ත් කරනු ලබන
සහති ක ය ෙව් ෙමම සහති ක ය නිකු ත් කරන
අවස් ථ ාව වන විට අදාළ බි ම් කැබැල් ල සඳහා
අදාළ මිනි න්ෙදා් රු  අ ධි කාරි ය ම ඟි න්
අනු ෙර් ඛ නයක් ලබා ගැනී ම පිණස
ි අවසර
පත්රයක්

ඉල් ලා සි ටී මට උරු මක රු ට අයි ති ය ක්
ඇත.

සඳහා ෙවනත්
නිෙයා් ජි ත යකු යවන
විට එය ලබා ගැනීම
සඳහා පහත සඳහන්
අවශයතා සපුරා ති බි ය
යුතු ය .

a) අදාළ සහති ක ය ලබා

ගැනීමට ඉදි රි පත්
ෙකෙරන පු ද්ග ලයාෙග්
අනන් යතාවය තහවු රු
කර ඔහු ෙවත එම
සහති ක ය භාර ෙදන
ේලසට උරමකරේගේ
ලිපිේයේ පැහැදිලිව
සඳහන් ව තිබි ය යුතු ය .

නිරවුල් කිරී ෙම් ආකෘති 8 ලබා දීම
නිරවුල් කිරීෙම් ක්රියාවලි

ෙය් අවසාන පියවර
කි හිපය අතර නිරවුල් කිරීෙම් ආඥාව
අමාත් යාංශ අනු ම ැති යට යවා ඇති විට ෙහා්
ගැසට් පත්රය(
 නිරවු ල් කි රීෙම් ආඥාව ) මුදරණය
්
කිරීමට යවා ඇත්නම් ෙහා් අදාලළ බි ම්
කැබැල් ල උරු ම කරු ෙවත නිරවුල් කර ඇති
බව සහති ක කර ආකෘති පත් අංක 8 නිකු ත්
ෙකෙර් ෙමම සහති ක ෙය් උරු මක රු ෙග් නම සහ
ලිපිනය, බි ම් කැබලි අංකය , එහි නිශච
් ිත බිම්
ප්රමාණය

ඇතු ළත් ෙකෙරන අතර එහි
අනු ෙර් ඛ නයක් ලබා ගැනී ම සඳහා අවසර
පත්රයක්

ඉල් ලා සි ටී මට උරු මක රු ට අයි ති ය ක්
ඇත; ෙමම සහති ක ෙයන් බැංකු ණයක් ලබා
ගැනීමට ෙහා් නැවත මැන ෙවන් කරවාෙගන
ෙනාතාරි ස් වරෙයකු ලවා ඔප්පු පිළිෙයල කකර
ගැනීමට වුව ද වලංගු ෙව් .

ආකෘති පත් 4
අනු ෙර් ඛ න අවසර පත්රයක්

ලබා දී ම
ආකෘති පත් 4 A
අනු ෙර් ඛ න අවසර පත්රයක්


b) එම ලිපිය ඉඩම පිහිටි

ප්රෙද්
 ශෙය් ග්රාම
 නි ලධාරි
සහති ක කර
ප් රාෙද් ශී ය ෙල් ක ම් ෙග්
අනු අත් ස න සමඟ
ඉදි රිපත් කල යුතු ය .

c) සහති ක ය ලබා
ගැනීමට පැමිෙණන
පු ද්ග ලයාෙග්
අනන් යතාවය තහවු රු
කර ගැනී මට හැකි වන
ේලස ඔහුේගේ /ඇයේගේ
ජාති ක හැඳු නු ම් පත
ෙහා් පිළිගත හැකි
ෙවනත් හැඳු නු ම් පතක්
ඉදි රිපත් කිරීම
අත් යවශ් යෙව්
01

අති ෙර් ක
ෙකාමසාරි ස්
(ඉඩම් )/ සහකාර
ෙකාමසාරි ස්
(ඉඩම් )

ලබා දීම (ප්රෙව්නි

ඉඩම් සඳහා )

16

අති ෙර් ක
ෙකාමසාරි ස්
(ඉඩම් )/ සහකාර
ෙකාමසාරි ස්
(ඉඩම් )

අනු ෙර් ඛ න අවසර පත්රයක්

ලබා ගැනීම සදහා උරම
ක රු /උරමකාරය ඉදිරපතේ
කරනු ලබන ලි පි ය සහ
ඉහත නිරවුල් කිරීෙම්
සහති ක යක් ලබා
ගැනීෙම් දී ඉදි රිපත් කරන
ේලස දනේවා ඇති
අවශ් යතා සම් පූ ර්ණ කල

යුතු ේව.

ආකෘති පත් 11
ප් ේවණ සහතිකපතේ ලබා දීම

01

නිරවුල් කිරීෙම් කටයු තු අවසන් කර ඇති ගමක
ගැසට් අංකයක් ලබා දී ම ෙහා් අෙප් ක් ෂි ත
ඉඩමක් පිළි බ” ෙතාරතු රු ලබා දී ම .

අතිේරක
ේකාමසාරසේ
(ඉඩම) / සහකාර
ේකාමසාරසේ
(ඉඩම් )

අතිේරක
ේකාමසාරසේ
(ඉඩම් ) /
සහකාර
ේකාමසාරසේ
(ඉඩම් )

ප් ේවනි සහතිකයක ලබා
ගැනීම සඳහා අවසර
පත් යකඉලේලෙ ා සිටමට
අවශ ් තාවය ඇති
පුදග
ේ ලේයකුට ප් ේවණ
හිමි කම තහවු රු කර
ගැනීම සඳහා ඔහුට
අවශ ් බම කැබැලේල
පිළබ
ි ඳ ේතාරතු ර
ඇතුළතේ කර ලිපියක
ඉදි රිපත් කල හැකි ය

අතිේරක
ේකාමසාරසේ
(ඉඩම් ) / සහකාර
ේකාමසාරසේ
(ඉඩම් )

අතිේරක
ේකාමසාරසේ
(ඉඩම් ) /
සහකාර
ේකාමසාරසේ
(ඉඩම් )

නිරවුල් කිරීෙම් කටයු තු
අවසනේ කර ඇති ගමක
නිරවුල් කි රීෙම් ගැසට්
පත් අංකය ේහාේ
ේතාරතු ර ලබා ගැනීමට
අේපේකෂා කරන ඉඩමක
සම් බන් ධ ව එම
ේතාරතතු ර ඇතුලතේ කර
ලිපියක මඟිනේ ේහාේ
වමසුමක කරේමනේ එම
ේතාරතු ර කඩනමනේ ලබා
ගත හැකි ෙව් .

30

ආකෘති පත් 12 A

රජය අයිතිවාසිකම
ෙනාකි ය න ෙලස ප්රකාශයට

පතේකර ඇති ඉඩමක ඒ
බව සනාථ කර ගැනී ම
සඳහා අවශයතාවය ඇති
කුමන පුදග
ේ ලේයකුට වුවද
අදාළ ගම
සි ති ය ම් /ේටාේේපාේ සිතියම
අංක සමඟි නේ ඉලේලම
ී ක
කර ේමම සහතිකය ලබා
ගත හැකි ය .

රජය අයිතිවාසිකම ේනාකයන ේලස ප් කාශයට
ලතේකර ඇති බම කටටයක පිළිබඳ සහතිකපතේ
ලබා දීම.
30

සති ෙය් මහජන දි න ෙය් දී (බදාදා) පමණ ක ඔබේගේ ඉලේලම
ී ඉදිර පතේ කරමට කාරණ ක වනු මැනව.

17

18

ේසේවයට කැපේවමු , පුරවැසි අයිතීනේ සුරකමු !
ඉඩම නිරවුලේ කරේම ේදපාරතේමනේත්ේව ප්ාේදේශීය කාරයාලේයේ ේසේවා ප්මතීනේ හා වගකම
ප්ේදේශීය කාරයාල සතු ප්ධාන වගකම වනේේනේ 1998 අංක 21 දරණ හිමි ක ම් ලි යාපදි ං චි කාරීෙම් පනතට අනු කූ ල ව නිරවු ල් ඉඩම්
සඳහා පුරවැසියනේට හිමකම සහතික ලබා දීමට අවශ් ේසේවාවනේ ලබා දීමයි .

ේසවා
යයය
ය

සපයන ලබන ේසවාවන

ේසවා
ලබා දමට
අවශ්

වන
කාලය

ඉල ල මේයා ම කළ
යත නලධාරයා

තරණය ලබා දේම
නලධාරයා

1. ඉඩම්

දි න 01

සහකාර
හිමි ක ම්
වමරශන
නිලධාර/
අතිේරක ේරජසේටාර

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

2. ඉඩම් සම් බන් ධ මූ ලි ක ෙතාරතු රු

දි න 10

සහකාර
හිමි ක ම්
වමරශන
නිලධාර/
අතිේරක ේරජසේටාර

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

හිමි ක ම් ලි යාපදි ං චි කිරීම
පිළිබඳ ප්ේදේශේයේ ජනතාව දැනුවතේ
කරම.

රසේ කරම.

3. හිමි ක ම් සහති ක ලබා දි ය හැකි ඉඩම්
හඳු න ා ගැනීම

දි න 01

සහකාර
හිමි ක ම්
වමරශන
නිලධාර/
අතිේරක ේරජසේටාර

4. හිමි ක ම් සහති ක ලබා දි ය ෙනාහැකි
රජේයේ ඉඩම පිළිබඳ ේතාරතුර
අදාළ බලධාරනේ ේවත ේයාමු කරම

දි න 05

සහකාර ෙකාමසාරි ස්
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ඉදරපත කළ යත
ේලඛන

අදල චකේලඛ

/වගනත

1998 අංක 21 දරණ හිමි ක ම්
ලියාපදිංච කරේම පනත හා
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර් ධ න
අමාත්ාංශේයේ ේලේකම ේගේ
ඉඩම් චක්ර
 ෙල්ඛ අංක 02/2007

5. හිමි ක ම් සහති ක ලබා දි ය හැකි ඉඩම්

දි න 03

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

ඉඩම් පිළි බ ඳ වි ස් තර

පිළිබඳ වසේතර කඩයිම සිතියම
සකස්
කිරීම
සඳහා
දි ස් තර
් ික්
මිනි න් ෙදා් රු අධි ක ාරි ෙවත ෙයාමු
කරම.

දල සි ති යම /පිඹුර

6. කඩයිම සිතියම ලැබේමනේ පසු
පනේතේ 12 වන වගතේනිය යටේතේ
ප්සිදේධ කරමට හිමකම නිරවුලේ
කරේම ේකාමසාරසේ ේවත යැවම

දි න 30

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

7. 12 වන වගනේතිය යටේතේ දැනේවම

දි න 15

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

8. හිමි ක ම් අයදු ම් පත්ර
 ලබා ගැනීම

දි න 15

සහකාර
හිමි ක ම්
වමරශන
නිලධාර/
අතිේරක ේරජසේටාර

9. 13 වන වගනේතිය යටේතේ වමරශන
පැවැතේවම

දි න 10

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

10. හිමි ක ම් සහති ක දි ය හැකි ඉඩම්
පිළිබඳ ඉඩම ේරජසේටාර කාරයාල
පරකෂාව සිද කරම

දි න 10

සහකාර
හිමි ක ම්
වමරශන
නිලධාර/
අතිේරක ේරජසේටාර

11. හිමි ක ම් සහති ක දි ය හැකි ඉඩම් ව ල
ප්මාණ ේවනසේකම පිළිබඳ වසේතර
සහකාර මි නින්ෙදා් රු අධි ක ාරි ෙවත
ඉදි රිපත් කිරීම

දි න 10

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

12. සකස් කර එවන ලද නම කැඩැස් ත ර
සි ති යම් වලට අනු ව නිර්ෙද් ශ යන්
ඉදි රිපත් කිරීම

දි න 10

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

13. තීරණ නිරේදේශ කර හිමකම නිරවුලේ
කරේම ේකාමසාරසේ ේවත යැවම

දි න 10

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

14. අනේතිම කැමති පත්යක ේනාමැතිව
මිය ගිය පු ද්ග ලයක්ර
 ෙග් හිමි ක ම් ලබා
දී ම

දි න 03

සහකාර
හිමි ක ම්
වමරශන
නිලධාර/
අතිේරක ේරජසේටාර

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

1998 අංක 21 දරණ හිමි ක ම්
ලියාපදිංච කරේම පනත හා
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර් ධ න
අමාත්ාංශේයේ ේලේකම ේගේ
ඉඩම් චක්ර
 ෙල්ඛ අංක 02/2007

ප්සිදේධ කරම
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1998 අංක 21 දරණ හිමි ක ම්
ලියාපදිංච කරේම පනත හා
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර් ධ න
අමාත්ාංශේයේ ේලේකම ේගේ
ඉඩම් චක්ර
 ෙල්ඛ අංක 02/2007

සහකාර ෙකාමසාරි ස්
1998 අංක 21 දරණ හිමි ක ම්
ලියාපදිංච කරේම පනත හා
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර් ධ න
අමාත්ාංශේයේ ේලේකම ේගේ
ඉඩම් චක්ර
 ෙල්ඛ අංක 02/2007

1998 අංක 21 දරණ හිමි ක ම්
ලියාපදිංච කරේම පනත හා
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර් ධ න
අමාත්ාංශේයේ ේලේකම ේගේ
ඉඩම් චක්ර
 ෙල්ඛ අංක /2007

•
•
•

හිමි ක ම් ලබා ගැනීම
සඳහා ඉල් ලී ම
මරණ සහති ක ය
පවුේලේ වසේතරය

1998 අංක 21 දරණ හිමි ක ම්
ලියාපදිංච කරේම පනේතේ 55
වන වගනේතිය

•
15 අනේතිම කැමති පත්යක ේනාමැතිව
මිය ගිය අයෙග් හිමි ක ම් සම් බ න් ධ
වමරහනයක පැවැතේවම

දි න 03

සහකාර
හිමි ක ම්
වමරශන
නිලධාර/
අතිේරක ේරජසේටාර

සහකාර ෙකාමසාරි ස්
සහකාර ෙකාමසාරි ස්

16 අනේතිම කැමති පත්යක ේනාමැතිව
මිය ගිය අයෙග් හිමි ක ම් සම් බ න් ධව
වමරශන වාරතා ඉදිරපතේ කරම

දි න 03

සහකාර ෙකාමසාරි ස්

හිමි ක ම් නිරවු ල් කිරීෙම්
ේකාමසාරසේ

ග්රාම

සහති ක ය

ෙස් වා

නීති නි ලධාරී

අපෙග් අෙප්ක්ෂාව
අප ආයතනය ේකේරහි ඔබ වසිනේ තබා ඇති වශේවාසය ගැන ඔබට සේතත
ූ ි කරන අතර, අපේගේ ේසේවය සඳහා ඔබ වසිනේ කරනු ලබන ඉලේලම
ී , යුකති සහගතව
සාධාරණ සහ නියමත කලට ඉදිරපතේ කරේමනේද , අපේගනේ අේපේකෂා කළ හැක සහ අේපේකසා කළ ේනාහැක ේදේ පිළබ
ි ඳ ප් මාණවතේ අවේබාේධයක ලබාතිබම
මගිනේ ද ඔබට අපට සහේයාේගය පළකල හැක බව දනේවනු කැමැතේේතමු .
අපේගේ ප් ම තී නේ
ඔබේගනේ ලැේබන සෑම ලිඛත ඉලේලීමකටම කෂණක ප්තිචාර අේපනේ ලැේබනු ඇත. අේපේ ප් ති චාරය දින 07 ක ඇතුලතදී ඔබට ලැේබනු ඇත.
ඔබේගේ ඉලේලීම සමඟ ඉලේලා ඇති ේතාරතුර, ලිඛත ලියකයවලි සහ ගාසේතු ඉදිරපතේ කර ඇතේේතේ නම, ඔබ ඉලේලා ඇති ේසේවය අප වසිනේ දැනුම දී අති
කාල පරාසය ත්ල ඔබට ලබා දීමට අපි බැඳී සිටනේේනමු.
අවසාන තීරණය ප් මාද වයහැක ේහාේ අනිවාරයේයනේම ප් මද වන අවසේථාවකදී ේහාේ ගැටළ සහගත තතේවයක උදේගත වූ වටක එයට ේහේතව
ු අප වසිනේ
කෂණකව දනේවනු ලැේබ.

පැමණලි සහ සහන ලබාදීේම කමේවදය
අප ආයතනේයේ කාරය මණඩලය වසිනේ ආචාර සමපනේනව, අවශ් උපකාරය සහ ේසේවාවනේ ඔබට ලබා ේදනු ලැේබ. ඉහත සඳ හන් ප්ර
මි තී න් හා සම් බ න් ධ ඔබට
ඇති පැමණලි පහත සඳහනේ නිලධාරනේ ේවත කරණාකර ලියාපදිංච කරනේන .

නම :

පී.ඒ. මුතුතුමාරණ

තනතුර :

හිමකම නිරවුලේ කරේම ේකාමසාරසේ

පිහිට සේථානය :

716, ෙබ්ස්ලයින් පාර, ේකාළඹ 09
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දු රකථන :

2683176, 2683079, 2682923,
2686042, 2682982

ෆැක්ස් :

2682913, 2682840

ඊ ේමලේ :

lsdcomm@sltnet.lk

◊

සියළ පැමණලි ලද බව දින 03 ක ඇතුළත දනේවන අතර අවසාන පිළිතුර දින 07 ක ඇතුළත දනේවනු ලැේබ.

◊

ේසේවාලාභී මහජන ඔබේගේ ඉදිරපතේ වන ේයාේජනා අපි සතුටනේ භාර ගනිමු.
අ.
ේමම ප්ඥපේතියට ඇතුළතේ කර ඇත කරණු පිළිබඳ ඔේබ උපේදසේ ලබා ගැනීමට ේහාේ ඔේබ අදහසේ ලබා දීමට ඔබ
දක් ව න කැමැත් ත ඇතු ලත් කර ඔබෙග් වි ස් තර අපෙග් lsdcomm@sltnet.lk යන ඊ ෙම් ල් ලි පි නයට ඇතු ළත් කරන් න .

◊

පුරවැසි ප්ඥපේතිය. අප විසින් සපයනු ලබන ෙස්වාවන්හි ග්රණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔබත් අපත් එක්ව දරණ
ඒකාබදේධ ප්යතේනයක. ලබා ෙදන ෙස් වාව තවත් වැඩි දි යුණු කි රීමට ඔබෙග් අදහස් හා ෙයා් ජනා (හිමකම නිරවුලේ කරේම
ේකාමසාරසේ, අංක 716, ෙබ්ස්ලයින් පාර, ේකාළඹ 09) ලබා දී ෙමන් අපට උපකාරී වන ෙලස අපි ඔබෙගන් ඉල් ලා සි ටි මු .

ප්ඥපේතිය යටේතේ ලබා ේදන ේසේවාවනේ නිරතුරව සංේශාේධනය කරමට සහ වැඩදියුණු කරමට අපි බැඳී සිටමු !
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