
       (ඇමුණුම 03) 

බස්නාහිර පළාත් සභාව 

ශක්යතා වා්තතාව 

 සංව්තධන වයාපි හ ුනානානීමම  

1. ලයාඳියේ න නම -.................................................................................................................... 

2. අංය/ ේ්ත්රය    මාර්ග වංලර්ධන    

අදාෂ ව්ථාන න x යොදන්න.  කිෂිකර්මාන්ත ලාරිමාර්ග 

     සුභ වාධන  වේලා    

     පුහුණු ලැඩවටශන්   

      ලනත්     

3. ප්රා. ක. කොඨාසාවය -................................................................................................................. 

4. ග්රාම ලධධාරි  කොඨාසාවය -........................................................................................................ 

5. ගම -.......................................................................................................................................... 

6. ලයාඳියේ න හිටීම ම ශා  ම ව්ථානයට ෂගායහයශැ අ අන්දම. 

 

 

 

 

 

 

7. ව්ථාන න ඉඩ ේ අයියේය- රජය වතු............. ඳෞද්ගලික............ ලනත්...........................  

 ඳෞද්ගලික ඉඩමේ නේ  ය  ඳොදු කටයුත්තේ වශා  යොදාගැනීමට  කඟතාලය ලිඛිතල බා ගන යේ ේද? 

යහව්තර දේලන්න 

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

(අදාෂ  කඛන හිටඳත් ඉදිරිඳත් කරන්න.) 

8. ක්රියාකාරි තයතනය -........................................................................................................................... 

9.  යෝජනාල ඉදිරිඳත් කෂ අය -............................................................................................................... 

10. ලයාඳියේය තරේභ  අමටමට අ ්ේෂිත  ලකලානුල ...................................................................................... 



11. ලයාඳියේය අලවන්  අමටමට අ ්ේෂිත ලකලානුල........................................................................................ 

12. ලයාඳියේ න අරමු  (කුමන ගැටළුලේ යහවදීම ඳදනේ කර ගනද යන්න දේලන්න) 

දේලන්න................................................................................................................................................ 

13. දැනට ඳලයේන තත්ලය යහව්තර කරන්න...................................................................................................... 

14. ලයාඳියේය වශා යේ ප්රජා දායකත්ලයේ ැ ේද   වේ ැ ේ නේ ඳශත දැේ ලන ීරර න යහව්තර දේලන්න. 

වීඩ අයිතමය දළ වටිනාක්ම රු. 

  

  

  

  

 

15. ලයාඳියේය ලධම ප ඳසු ලයාඳියේ න නඩත්තුල භාරලන  තයතනය -....................................................... 

16. නඩත්තු ලැඩ හිළි ල -......................................................................................................................... 

17. හිරිලැය යහව්තර - 

මූලික ඇව්ත ේන්තු මුද 
 

මුදක ලැය  අමටමට අ ්ේෂිත කාර්තුමය ඉේක (දෂ 

ල යන්) 

 භෞයේක මූය  

1.කාර්තුල අගට   

2.කාර්තුල අගට   

3.කාර්තුල අගට   

4.කාර්තුල අගට   

 

18. ප්රයේාභ බන ඳුලක වංඛයාල.   

වංලර්ධනයට  ඳර................... වංලර්ධනය  අමටමට ඳසු.................................... 

19. කිෂිකර්මාන්ත /සුලු ලාරිමාර්ග ලයාඳියේයේ නේ   දැනට තත්ත්ලය...............................................................         

       ඳසු තත්ලය.................................................................... 

20. මාර්ග වංලර්ධන ලයාඳියේයේ නේ  

1. ලැඩිදියුණු  ක රන දුර ප්රමා ය...............................සිට..............................දේලා 

2. අලුයේන් ඉදි ක රන දුර ප්රමා ය.............................සිට ...............................දේලා 



3.  බෝේකු /ඳාේ ඉදි ක  රන ව්ථානය ශා දිග ප්රමා ය..................සිට................ 

දේලා  

21. පුහුණු ලැඩවටශනේ නේ 

1. පුහුණුල  අමටමට අ ්ේෂිත පුද්ග වංඛයාල                ..................... 

2. කා ඳරිච් ේදය.                                           ..................... 

3. ලැඩවටශන් ග න                                        ..................... 

22. සුභවාධන  වේලාලේ නේ 

1. බාදීමට  යෝජිත ද්රලය    ......................................... 

2. බාදීමට  යෝජිත තයතන/  වංයහධානය  ......................................... 

 නම - 

 ලියාඳදිංචි අංකය - 

 ක්රියාකාමට ද යන ලග - 

   3.    අදා ද්රලය ගබඩා කරන ව්ථාන න ලිහිනය ...................................... 

   4.    ඳසුගිය ලවර 5  ශෝ 3 තු බා ඇයේ උඳකර /ද්රලය හිළිබ යහව්තර (වාකච්ඡා 

කරන්න) මය ඳෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන මාර් ගෝඳ ද්ය ශා උඳමාන ඳාදක චක්ර කඛය අනුල ගැහිය යුතුය. 

   

   

   

   

   

 

23. ඳසුගිය ලවර ඳශ තු  මම ලයාඳියේයට අදාල කර ඇයේ    ඳර   වංලර්ධන කටයුතු ඇත්නේ යහව්තර 

ලර්ය කරන ද කාර්යය  ලැය කරන ද මුද මූය මූා්ර  

    

    

    

    

    

    

 



24.  ලනත්  අලයුතු යහ ේ කරුණු - 

 

 

 

 වා්තතා සක්ස් කිරීම, නි්තදේශය ුා අනුමී හය 

වැකසීම - 

 අත්වන - 

 නම  - 

 තනතුර - 

 දිනය  - 

ලධර් ද්ය -  

 අත්වන - 
 නම  - 
 තනතුර - 
 දිනය  - 

 සටුන 

 ඳෂාත් ඳාන තයතනයන්ටී අදා කාර්මික ලධධාරි, වංලර්ධන වශකාර, වංලර්ධන ලධධාරි  ශෝ ප්රා ද්යය  

 කකේ, වභා  කකේ 

 ප්රා. ක. කාර්යායන් ටී වංලර්ධන වශකාර, වංලර්ධන ලධධාරි  ශෝ වශකාර අධයේකලරුන්  

 කාඳ අධයාඳන කාර්යායන්ටී කාර්මික ලධධාරි, වංලර්ධන වශකාර, වංලර්ධන ලධධාරි  ශෝ වශකාර  

අධයාඳන අධයේක (වැෂසුේ) 

 යහධායක ඉංජි න්රු කාර්යායන් ටී  කාර්මික ලධධාරි, වංලර්ධන වශකාර, වංලර්ධන ලධධාරි  ශෝ 

යහධායක ඉංජි න්රු  යහසින්  ලධර් ද් කෂ යුතුය. 

 පුත දීක්දවන දතොරතුරු නිවීරදිය.  

I.  ේ වශා  ලනත් ප්රභලය අන් මුදක  නොැ ේ. 

II. ලයාඳියේය ලධම කෂ ඳසු අදා තයතනයට /ඳෂාත් ඳාන තයතනයට භාර  දනු ැ ේ. 

III. ලයාඳියේය වශා  යොදාගන්නා ඉඩම /ඉඩේ රජයට අයත් ද 

IV. ලයාඳියේය වශා  යොදාගන්නා ඉඩම /ඉඩේ  ඳෞද්ගලික ඉඩේ ලධසි ඳරිදි ඳලරා ගැනීම වශා අත්වන් කර 

ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.ඳරිතයාග කරන යහට  ලිඛිත  ඳො රොන්දුලේ බා ගන ඇත.  

V. ලයාඳියේයට මුදක  යදම ම අනුමත කරමි / නොකරමි.(ග්රාම ලධෂධාරි මගින්) 

 අත්වන - 
 නම  - 
 තනතුර - 
 දිනය  - 

 

 



 

 

 

 


