
පුරවැසි ප්රඥප්තිය - ඉඩම් අමාත්යාංශය

දැක්ම

      තිරසාර සංවර්ධනය උදෙදසා ප්රශස්තව උපදෙයෝජිත භූමි සම්පතක් 

දෙමදෙ$වර

             සැමට විධිමත් නිරවුල් හිමිකමක් $ා ප්රශස්ත උපදෙයෝජනයක් අත්කර දෙදමින් සියලු පාර්ශවකරුවන් දෙවනුදෙවන් ප්රතිපත්තිසම්පාදනය

            ක්රියාත්මක කිරීම $ා සම්බන්ධීකරණය මඟින් භූමි සම්පත කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණදෙයන් තිරසාර සංවර්ධනය ට දායක වීම 
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කාර්යභාරය

1.               ඉඩම් $ා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටදෙත් වන ව්යවස්ථාපිත ආයතන $ා රාජ්ය සංස්ථාවන්හි විෂයයට අදාළ ප්රතිපත්ති, වැඩසට$න්
      සම්පාදනය කිරීම,  ක්රියාත්මක කිරීම,  පසුවිපරම් කිරීම,   ඇගයීම $ා අධික්ෂණය

2.   රජදෙE ඉඩම් පරිපාලනය, කළමනාකරණය,     ඉඩම් පරි$රණ සැලසුම්කරණය $ා අධික්ෂණය

3.           ඉඩම් නිරවුල් කිරීම $ා ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ කටයුතු අධික්ෂණය

4.             රදෙM සංවර්ධනය සඳ$ා අවශ්ය වන්නා වු ඉඩම් අප්රමාදව $ා නියමානුකූලව ලබාදීම පිළිබඳව අධීක්ෂණය

5.            ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ දෙකොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති ඉඩම් පරිපාලනය ස$ නීත්යානුකූලව දෙබදාදීම අධික්ෂණය

6.     ඉඩම් මැනීම ස$ සිතියම්ගත කිරීම,       ඉඩම් දෙතොරතුරු ස$ අදාළ දෙසේවාවන් ලබාදීම අධික්ෂණය
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පුරවැසි ප්රඥප්තිය - ඉඩම් අමාත්යාංශය

අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

පාලන
අංශය

2016  අංක  12  දරන තොරතුරු පනට
අදාල කටයුතු

2016  අංක  12  දරන  තොරතුරු
පන  යටත�  ඉල්ලනු  ලබන
තොරතුත� ස්වභාවය අනුව  අදාල
ආකෘතිය තීරණය ත&.

-

ඉල්ලනු ලබන 
තොරතුත� 
ස්වභාවය ම 
තවනස් ත&. 
(උපරිම සති 
02)

තොරතුරු නිලධාරී

විත2ශීය  පුහුණු  සඳහා  නාමතයෝජනා
තයොමු කිරීම

01. නිලධාරියාත= ඉල්ලීම් ලිපිය
02. තදපා�තම්න්තු ප්රධානියාත= 

නි�ත2ශය
03. පුහුණුව ලබාතදන ආයනය විසින් 

ඉදිරිප� කර ඇති ලිපිය (අදාල 
ලබාතදන පහසුකම් සම්බන්ධව)

04. විත2ශ සම්ප� තදපා�තම්න්තුව 
විසින් ඉදිරිප� කර ඇති ලිපිය

දින 03 ක්
පමණ

තල්කම්
අතිත�ක තල්කම් (පාලන)

තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(පාලන)

සහකාර තල්කම් (පාලන)

රාජකාරි විත2ශ නිවාඩු 01. නිලධාරියාත= ඉල්ලීම් ලිපිය
02. රාජකාරි ආවරණ ලිපිය
03. ආයන සංග්රහතP 16 වැනි

පරිශිෂ්ඨය

දින 07 ක්
පමණ

තල්කම්
අතිත�ක තල්කම් (පාලන)

තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(පාලන)
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

   වැටුප් සහි විත2ශ නිවාඩු 1. නිලධාරියාත= ඉල්ලීම් ලිපිය
2. රාජකාරි ආවරණ ලිපිය
3. විත2ශ නිවාඩුව නි�ත2ශ කරන 
    ලද තපොදු 126 ආකෘති පත්ර 
    පිටප�
4. විනය ක්රියා තනොමැති බවට  
   ආයන ප්රධානියාත= සහතිකය

දින 07 ක්
පමණ

තල්කම්
අතිත�ක තල්කම් (පාලන)

තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(පාලන)

වැටුප් රහි විත2ශ නිවාඩු 1.   නිලධාරියාත= ඉල්ලීම් ලිපිය
2.  රාජකාරි ආවරණ ලිප
3.  විත2ශ නිවාඩුව නි�ත2ශ කරන ලද 
      තපොදු 126 ආකෘති පත්ර පිටප� 03
4   ආයන සංග්රහතP XII  
      පරිච්ත]දතP 16:5 ප්රකාරව 10 
      පරිශිෂ්ඨතP පිටප� 02
5. වීසා බලපත්රතP සහතික කරන ලද 
     පිටප
6. ගුවන් ගමන් බලපත්රතP සහතික 
     කරන ලද පිටප
7.  විත2ශ රැකියා ප�වීම් ලිපිතP 
      සහතික කරන ලද පිටප
8.  නිලධාරියා විසින් ලබාතගන ඇති 
     ණය තශේෂ තගවා අවසන් කර 
     ඇති බව දන්වා ඇති ලිපිය

දින 07 ක්
පමණ

තල්කම්
අතිත�ක තල්කම් (පාලන)

තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(පාලන)

සහකාර තල්කම් (පාලන)
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

සහනදායී  පදනම  ම  වාහන  බලපත්ර
නිකු� කිරීම

පලමු වරට වා$න බලපත්රයක් ඉල්ලුම් 
කරන විට

1. නිසි  පරිදි  සම්පූ�ණ  කරන
අයදුම්පත්රය

2. වසර හයක සක්රීය තසේවා කාලයක්
සම්පූ�ණ  කර  ඇති  බවට  අදාල
තල්ඛන.

3. ප�වීම් ලිපිතP සහතික කරන ලද
පිටපක්.

4. තසේවය  ස්ථීර  කිරීතම්  ලිපිතP
සහතික කරන ලද පිටපක්.

5. අයඳුම්කරුත=  ව�මාන  නතුර
කළමනාකරණ  තසේවා
තදපා�තම්න්තුව  විසින්  අනුම
කරන ලද ලිපිතP පිටප�.

6. නිවාඩු විස්ර.
7. අයදුම්කරු සිය තසේවා කාලය තුළ

වැටුප් රහි නිවාඩු ලබාතගන ඇති
විතටක  නැව  තසේවයට  වා�ා
කිරීතම්  ලිපිතP  සහතික  කළ
පිටපක්.

8. අයදුම්කරුට  එතරහිව  විනය
කටයුතු තනොමැති බවට ආයන

ප්රධානියාත= සහතිකය.

දින 05 ක්
පමණ

අතිත�ක තල්කම් (පාලන)

තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(පාලන)

සහකාර තල්කම් (පාලන)
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

9. තමොට�  රථ  බලපත්රයක්  අදාල
නිලධාරීයාට ලබා  දිය හැකි බවට
තදපා�තම්න්තු  ප්රධානියාත=
සහතිකය.

10. අනනKාවය හවුරු කිරීමට සුදුසු
ලියවිල්ලක් .

පලමු වරට දෙනොවන අවස්ථාවන් වල දී 
වා$න බලපත්රයක් ඉල්ලුම් කරන විට

1. පළමු  වරට  බලපත්රයක්  ලබා
ගැනීතම්  දී  ඉදිරිප�  කලයුතු
තල්ඛන  සමඟ  (  අංක  1  –  10
දක්වා)

2. මිට  තපර  ලබා  ග�  වාහනයට
අදාල  ණයවර  ලිපිය/  ලියාපදිංචි
කළ සහතිකය.

3. අවසන්  වරට  ලබා  ග�  වාහන
බලපත්රතP පිටපක්.

රා.ප.ච. 22/99 ප්රකාරව සහනදායී පදනම

ම වාහන බලපත්ර නිකු� කිරීම

1. නිසි  පරිදි  සම්පූ�ණ  කරන
අයදුම්පත්රය.

2. විශ්රාම ගැන්වීතම් ලිපිය.
3. තසේවා කාලය වසර 25 ක් ඇති බව

සනාථ  තකතරන  මුල්  ප�විතම්
ලිපිය.

4. තසේවතP/  නතුත�  I  තශ්රේණියට
ප� කිරීතම් ලිපිය.

දින 02 ක්

පමණ

තල්කම්

අතිත�ක තල්කම් (පාලන)

තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 

(පාලන)

සහකාර තල්කම් (පාලන)
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

5. අදාළ  තසේවතP/  නතුත�  වසර
03 ක  සක්රීය  තසේවා  කාලයක්
සනාථ කිරීතම් ලියවිලි.

6. භාණ්ඩාගාරය  විසින්  නතුර
අනුම ලිපිය.

7. වෛවදK සහතික ම විශ්රාම ගන්වා
ඇති  නිලධරතයක්  නම්  වෛවදK
පරීක්ෂක මණ්ඩල වා�ාව.

8. මියගිය  නිලධරතයකු  තවනුතවන්
නම්  මරණ  සහතිකය,  විවාහ
සහතිකය.

9. මීට තපර ලබා ග� වාහන ආනයන
බලපත්රයට  අදාළව  අමාKාංශ
තල්කම් විසින් අනුම කරන ලද
අයදුම්පතහි පිටප.

10. මිට  තපර  ලබා  ග�  වාහනයට
අදාල  ණයවර  ලිපිය/  ලියාපදිංචි
කළ සහතිකය.

11. ජාතික හැඳුනුම්පත� පිටප.
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

රාජK තසේවක (අග්රහාර) වෛවදK රක්ෂණ
ක්රමය යටත� ප්රතිලාභ අයදුම් කිරීම.

- තරෝහල්  ගවීම්  හා  හෘද
සැ�කම්  දරු  උප�,  ඇස්
කණ්ණාඩි,  පිළිකා,  ආදි
තරෝගවලට ඉල්ලුම් කිරීම.

ඉල්ලීමට අදාලව නිසි පරිදි සපුරන ලද 
ආයන ප්රධානියාත= නි�ත2ශය සහි 
අයදුම්ප හා එයට අදාළ පහ ලිපි 
තල්ඛන

- ජාතික හැදුනුම්පත� ඡායා පිටපක්
- තරෝග විනිශ්චය කාඩ්පත� මුල් 

පිටප / සහතික කළ පිටපක්
- තපෞ2ගලික තරෝහලක නම් අදාළ 

ලදුප� හා බිල්වල මුල් පිටප�
- රක්ෂියා විවාහක නම්,

කලත්රයා සඳහා විවාහ සහතිකතP 
සහතික කල පිටපක්
දරුවන් සඳහා උප්පැන්න සහතිකතP 
සහතික කල පිටපක්

-  රක්ෂියා අවිවාහක නම්,
- මව / පියා සඳහා උප්පැන්න 

සහතිකතP / ජාතික හැදුනුම්පත� 
සහතික කල පිටපක්
අවිවාහක බව දැන්වීමට ආයන
ප්රධානියාත= ලිපියක්

දින  02  ක්
පමණ

 අතිත�ක තල්කම් 
(පාලන)

 සහකාර තල්කම් (පාලන)

 පරිපාලන නිලධාරි
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

- පු2ගල,  හදිසි  අනතුරු  මරණ
සහ ස්වාභාවික මරණ

රක්ෂණාවරණය  හදිසි
අනතුරකින්  තහෝ
ස්වාභාවික  මිය  ගිය
අතයකු  තවනුතවන්
ඉල්ලුම් කිරීම.

 රාජK  පරිපාලන  චක්රතල්ඛ  12/2005
(VI)  අනුව  හඳුන්වා  තදන  නව
රක්ෂණ  තයෝජනා  ක්රමය  සඳහා
ඉල්ලුම් කිරීම

 අග්රහාර ඊ කාඩ් ප ලබා ගැනීම

මිය  ගිය  අතයකු  තවනුතවන්  ඉල්ලුම්
කිරීතම්දී  ඉල්ලීමට  අදාලව  සම්පූ�ණ
කරන  ලද ආයන  ප්රධානියාත=
නි�ත2ශය  සහි අයදුම්ප  හා  එම
අයදුම්පත� සදහන් අදාල ලිපි තල්ඛන

අදාළ  රක්ෂණ  තයෝජනා  ක්රමයට  දායක
වීම සඳහා සම්පූ�ණ කරන ලද ආයන
ප්රධානියාත= නි�ත2ශය සහි අයදුම්පත්රය

සම්පූ�ණ කරන ලද ආයන ප්රධානියාත=
නි�ත2ශය සහි අග්රහාර ඊ කාඩ් අයදුම්ප
හා  උප්පැන්න  සහතිකතP  සහතික  කල
පිටපක්,  ජාතික  හැදුනුම්පත�  ඡායා
පිටපක්,  විවාහ සහතිකතP  සහතික කල
පිටපක්,  ආසන්න  මාස  තුනක  සහතික
කරන ලද වැටුප් තල්ඛන

දින  03  ක්
පමණ

දින  01  ක්
පමණ

දින  01  ක්
පමණ

 අතිත�ක තල්කම් 
(පාලන)

 සහකාර තල්කම් (පාලන)

 පරිපාලන නිලධාරි
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

සාමානK සථ්ාන මාරු 1. ආයන  ප්රධානියාත=  නි�ත2ශය
සහිව  නිලධාරියාත=  ඉල්ලීම්
ලිපිය

2. CST – 01 ආකෘතිය

දින  07  ක්
පමණ

 අතිත�ක තල්කම් 
(පාලන)

 තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(පාලන)

 සහකාර තල්කම් (පාලන)

 පරිපාලන නිලධාරි

සුහද ස්ථාන මාරු 1. ආයන ප්රධානියාත= නි�ත2ශය
  සහිව නිලධාරියාත= ඉල්ලීම්   
   ලිපිය
2. CST – 01 ආකෘතිය
3 ස්ථානමාරු  සම්බන්ධතයන්  
   එකඟාවය පල කරන ආයන
   ප්රධානියාත= ලිපිය
4 ස්ථානමාරු හා සම්බන්ධ අතනක්
නිලධාරියාත=  එකඟාවය
සම්බන්ධ ලිපිය

දින  02 ක්
පමණ

 අතිත�ක තල්කම් 
(පාලන)

 තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(පාලන)

 සහකාර තල්කම් (පාලන)

 පරිපාලන නිලධාරි

වා�ෂික ස්ථාන මාරු 1  වා�ෂික ස්ථාන මාරු ආකෘති  
      පත්රය

දින  02 ක්
පමණ

 අතිත�ක තල්කම් (පාලන)

 තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(පාලන)

 සහකාර තල්කම් (පාලන)

 පරිපාලන නිලධාරි
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

තනොමිලතP තදන නිවාඩු දුම්රිය බලපත්ර
ලබා දීම

නිසි  පරිදි  සම්පූ�ණ  කරන  ලද  තපොදු
21 වැනි ආකෘති පත්රය

පැය 1/2 ක්  පරිපාලන නිලධාරි

අමාK කා�ය මණ්ඩලතP විශ්රාම වැටුප්
හිමි  නිලධාරීන්ත=  විශ්රාම  වැටුප  ලබා
ගැනීමට අදාල කටයුතු

අමාK  කා�ය  මණ්ඩලතP
නිලධාරීන්ත= රාජK තසේවා අ�ථසාධක
අරමුදල ලබා ගැනීමට අදාල කටයුතු

විශ්රාම  වැටුප්  හිමි  නිලධාරීන්  සම්පූ�ණ
කල යුතු PD 3 ආකෘතිය හා අදාල තල්ඛන

රාජK  තසේවා  අ�ථසාධක  අරමුදල  හිමි
නිලධාරීන් සම්පූ�ණ කල යුතු
PD1 – P ආකෘතිය
PD2 – P ආකෘතිය
නිලධාරියාත=  ප�වීම්  ලිපිතP  සහතික
කරන ලද පිටප,  නිලධාරියාත= තසේවය
අවසන් කිරීතම් ලිපිතP සහතික කරන ලද
පිටප,  නිලධාරියාත=  ජාතික
හැඳුනුම්පත� සහතික කරන ලද පිටප,
නිලධාරියාත=  බැංකු  තපොත�  සහතික
කරන  ලද  පිටප,  ගිණුම්  අංශතP  ලබා
ගන්නා අවකරණ වා�ාව

දින  07 ක්
පමණ

දින  07 ක්
පමණ

 තල්කම්

 අතිත�ක තල්කම් 
(පාලන)

 තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(පාලන)

 අතිත�ක තල්කම් 
(පාලන)

 තජKෂ්ඨ සහකාර 
තල්කම් (පාලන)

 අමාKාංශය  යටත�  ඇති
මිනින්තදෝරු  තදපා�තම්න්තුත&
මිනින්තදෝරු තසේවය ඇතුළු තජKෂ්ඨ

නිවැරදි තල්ඛන සමග අදාළ අවශKා නිසි
පරිදි සපුරන ලද තදපා�තම්න්තු
ප්රධානියාත= නි�ත2ශය සහි ඉල්ලීම

දින  05 ක්
පමණ

 තල්කම්

 අතිත�ක තල්කම් 
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

මට්ටතම්  නතුරු  සහ  ාක්ෂණ
තසේවතP  නතුරුවලට  අදාළ
සියලුම ආයන කටයුතු
-  මිනින්තදෝරු තසේවා වKවස්ථාව
-  මැනුම් පන
- ඉඩම් මැනුම් සභාව

(පාලන)

 තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(පාලන)

 සහකාර තල්කම් (පාලන)

නීති අංශය අමාKාංශය තවනුතවන් තයොමු කරනු
ලබන  නීති  ගැටලුවලට  අදාළ  නීති
උපතදස් ලබාදීම.

අධිකරණතP නඩුවලට තපනී සිටීම.

නීතිපති  තදපා�තම්න්තුව  සමඟ  නඩු
සම්බන්ධව අවශK කටයුතු සිදුකිරීම.

- සිවිල් නඩු විධාන සංග්රහය

- රජතP ඉඩම් අ�ප� කරගැනීතම් පන

- ඉඩම් සංව�ධන ආඥා පන

- සාක්ෂි ආඥා පන

- ආයන සංග්රහය

නීති  උපතදස්
ලබාදීතම්දී
ගැටලුත&
ස්වභාවය අනුව
කාලය  තවනස්
වන  බැවින්
නිශ්චිව
ලබාදිය
තනොහැක.

අධිකරණ 
කටයුතුවලදී 
ගවන කාලය 
නිශ්චය කළ 
තනොහැක.

නීති නිලධාරී

ඉඩම් 

සංවර්ධන 

දි�ඝකාලීන බදු අනුමැතිය - ඉඩම් කච්තච්රි අවසන් ත�රීම් 
ලැයිස්තුව/ වා�ෂික අවසර පත්රය/බදු 
බලපත්රය/ තටන්ඩ�  තල්ඛනය

දින 10
ගරු ඇමතිතුමා
තල්කම්
අතිත�ක තල්කම් (ඉඩම්)
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

අංශය - පලා� පාලන ආයනතP අනුමැතිය
- 19 පරිශිෂ්ටය
- ��ව වා�ාව
- බදු තගවන බවට දිවුරුම් ප්රකාශය
- 17 පරිශිෂ්ටය
- ඉඩමට අදාළ පිඹුර හා කැබලි විස්ර 

ලැයිස්තුව/ දළ අනුත�ඛනය
- පළා� ඉඩම්/ නිතයෝජK ඉඩම්/ අන්� 

පළා� තකොමසාරිස්ත= නි�ත2ශය
- ආවරණ ලිපිය සහිව ඉඩම් 

තකොමසාරිස් ජනරාල්ත= නි�ත2ශය

-අවශK  අවස්ථාවල  උරුමකරුවන්ත=
දිවුරුම්  ප්රකාශ/  ජාතික  හැඳුනුම්පත�
ඡායාස්ථ  පිටපක්/  පවුල්  වා�ාව/

මරණ  සහතික  /විවාහ  සහතික
/උප්පැන්න  සහතික/ඡන්ද  හිමි  නාම
තල්ඛන උපුටනයන්

තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(ඉඩම්)
සහකාර තල්කම් (ඉඩම්)
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

රජතP  ත්රිවිධ  හමුදාව/වKවස්ථාපි
ආයන/  පළා�   පාලන  ආයන
සඳහා  ඉඩම්  පැවරීම  සඳහා  අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත=  ලිපිග  අනුමැතිය
ලබා ගැනීම

- අදාල ත�ඛීය අමාKාංශතP 
ඉල්ලීම් ලිපිය

- ඉඩමට අදාල පිඹුර/ දළ 
අනුත�ඛනය

-        -     ප්රාත2ශීය තල්කම්ත= නි�ත2ශය
-        -     අදාල පරිදි පලා� පාලන 

             ආයනතP එකඟාවය
-       -     ආවරණ ලිපිය සහිව ඉඩම්   

            තකොමසාරිස්ත= නි�ත2ශය

දින 05 ගරු ඇමතිතුමා
තල්කම්
අතිත�ක තල්කම් (ඉඩම්)

තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(ඉඩම්)

සහකාර තල්කම් (ඉඩම්)

සූනාමි  දීමනාපත්රයක්  සඳහා  අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත=  ලිපිග අනුමැතිය
ලබා ගැනීම

- ඉ.තකො./සු.දී.ප./1 අයදුම්පත්රය
- පිඹුර හා කැබලි විස්ර ලැයිස්තුව
- ප්රාත2ශිය තල්කම්ත= නි�ත2ශය
- පළා� ඉඩම්/නිතයෝජK ඉඩම්/අන්� 

පළා� තකොමසාරිස්ත= නි�ත2ශය
- ඉඩම් තකොමසාරිස් ජනරාල්ත= 

නි�ත2ශය

දින 05 ගරු ඇමතිතුමා
තල්කම්
අතිත�ක තල්කම් (ඉඩම්)

තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(ඉඩම්)

සහකාර තල්කම් (ඉඩම්)

රණවිරු දීමනාපත්රයක් සඳහා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත=  ලිපිග  අනුමැතිය
ලබාගැනීම

- ඉල්ලීතම් ලිපිය
- පිඹුර හා කැබලි විස්ර ලැයිස්තුව
- ප්රාත2ශිය තල්කම්ත= නි�ත2ශ
- පළා� ඉඩම්/නිතයෝජK ඉඩම්/අන්� 

පළා� තකොමසාරිස්ත= නි�ත2ශය
- අදාල පරිදි පලා� පාලන ආයනතP 

එකඟාවය/ ආරක්ෂක අමාKාංශතP 
එකඟාවය

- ඉඩම් තකොමසාරිස් ජනරාල්ත= 
නි�ත2ශය

දින 05 ගරු ඇමතිතුමා
තල්කම්
අතිත�ක තල්කම් (ඉඩම්)

තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(ඉඩම්)

සහකාර තල්කම් (ඉඩම්)

14



අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

බදුකරයක්   සඳහා  අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත= අ�සන ලබාගැනීම

- සකසන ලද බදුකරය
- ඉඩමට අදාල ත�ඛා චිත්රය
- ආවරණ ලිපිය සහිව ඉඩම් 

තකොමසාරිස් ජනරාල්ත= නි�ත2ශය

දින 06 අතිත�ක තල්කම් (ඉඩම්)

තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(ඉඩම්)

සහකාර තල්කම් (ඉඩම්)

දීමනාපත්රයක්  (රණවිරු/  සුනාමි/  
වKවස්ථාපි ආයන)  සඳහා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත= අ�සන ලබාගැනීම

- සකසන ලද දීමනාපත්රය
- ඉඩමට අදාල ත�ඛා චිත්රය
- ආවරණ ලිපිය සහිව ඉඩම් 

තකොමසාරිස් ජනරාල්ත= නි�ත2ශය

දින 06 අතිත�ක තල්කම් (ඉඩම්)
තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(ඉඩම්)
සහකාර තල්කම් (ඉඩම්)

පූජාභූමි  දීමනාපත්ර  අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත=  අනුමැතියට  හා
අ�සනට ඉදිරිප� කිරීම

- සකසන ලද  පූජාභූමි දීමනාපත්රය
- විහාරස්ථානාධිපති හිමියන්ත= ඉල්ලීම
- විහාරස්ථානයක් තලස සංව�ධනය කර

ඇති බවට ප්රාත2ශීය තල්කම්ත= 
නි�ත2ශය

- ත�ඛා චිත්රය
- විහාරාධිපති හිමියන්ත= ප�වීතම් ලිපිය
- විහාරස්ථානයක් තලස ලියාපදිංචි 

කිරීතම් සහතිකය
- පළා� ඉඩම්/නිතයෝජK ඉඩම්/අන්� 

පළා� තකොමසාරිස්ත= නි�ත2ශය
- ඉඩම් තකොමසාරිස් ජනරාල්ත= 

නි�ත2ශය

දින 06 ගරු ඇමතිතුමා
තල්කම්
අතිත�ක තල්කම් (ඉඩම්)
තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(ඉඩම්)
සහකාර තල්කම් (ඉඩම්)
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

ඉඩම්  ප්රතිසංසක්රණ  තකොමිෂන්
සභාවට  අය�  ඉඩම්  වKවස්ථාපි
නිශ්චය සඳහා බැහැර කිරීම

- ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ තකොමිෂන් 
සභාත& ඉල්ලීම් ලිපිය

- ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ තකොමිෂන් සභා 
තීරණය

- ඉඩතම් සැලසුම

දින 09 තල්කම්
අතිත�ක තල්කම් (ඉඩම්)
තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(ඉඩම්)
සහකාර තල්කම් (ඉඩම්)

අක්කර 50 ට වැඩි රජතP ඉඩමක් නම්
හා   ඉඩම්  ප්රතිසංස්කරණ  තකොමිෂන්
සභාව සතු අක්කර 05 ට වැඩි ඉඩමක්
බැහැර කිරීම සඳහා අමාK මණ්ඩල
අනුමැතිය ලබා ගැනීම

- රජතP  අක්කර 50 ට වැඩි ඉඩමක් නම් 
හා  ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ තකොමිෂන් 
සභාව සතු අක්කර 05 ට වැඩි ඉඩමක් 
සඳහා අමාK මණ්ඩල සංත2ශතP 
තකටුම්ප.

- ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ තකොමිෂන් සභා 
තීරණය

- ඉඩතම් සැලසුම

දින 09 ගරු ඇමතිතුමා
තල්කම්
අතිත�ක තල්කම් (ඉඩම්)

තජKෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(ඉඩම්)

සහකාර තල්කම් (ඉඩම්)

ඉඩම් 

අත්පත් 

අංශය

ඉඩම් අ�කර ගැනීතම් පන ප්රකාරව
තපොදු මහජන කා�යයන් සඳහා අවශK
ඉඩම්  අ�කර  ගැනීතම්  සහ  වන්දි
තගවීතම් කටයුතු වලට අදාළ රාජකාරි
සිදු කිරීම

ඉඩම් අ�කර ගැනීතම් පන ප්රකාරව
ඒ ඒ පියවර වලදී අවශK වන තල්ඛන*
(ඒ ඒ පියවර විස්රා�මකව ඇමුණුම 
01 හි දැක්ත&)

අවම කාලය
සති 149

ඉඩම් අමාKාංශතP තල්කම්
ත�ඛීය අමාKාංශතP 
තල්කම්
අතිත�ක තල්කම් 
(සංව�ධන)

ප්රාත2ශීය තල්කම්
රජතP මුද්රණාලයාධිපති
ප්රධාන ක්තසේරුකරු
මිනින්තදෝරු අධිකාරි
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

සැළසුම් 

අංශය

මධKකාලීන  සැලැසම්  යාව�කාලීන
කිරීම (2020-2025)

තදපා�තම්න්තුවල හා අතනකු� අංශවල
තොරතුරු

මාස 02 අධKක්ෂ ජනරාල්
(ක්රමසම්පාදන)

ක්රියා�මක  සැලැස්ම  සකස්  කිරීම  -
2022

තදපා�තම්න්තුවල හා අතනකු� අංශවල
තොරතුරු

මාස 02 අධKක්ෂ ජනරාල්
(ක්රමසම්පාදන)

කා�ය සාධන වා�ාව සැකසීම - 2020 තදපා�තම්න්තුවල හා අතනකු� අංශවල
තොරතුරු

මාස 03 අධKක්ෂ ජනරාල්
(ක්රමසම්පාදන)

අයවැය  කාරක  සභා  අවස්ථාව  සඳහා
ඉදිරිප� කිරීමට අදාල ප්රගතිය හා ඉදිරි
සැලසුම් සහි වා�ා සැකසීම - 2022

තදපා�තම්න්තුවල හා අතනකු� අංශවල
තොරතුරු

මාස 01 අධKක්ෂ ජනරාල්
 (ක්රමසම්පාදන)

මාසික ප්රගති වා�ා සැකසීම තදපා�තම්න්තුවල හා අතනකු� අංශවල
තොරතුරු

දින 05 අධKක්ෂ ජනරාල්
(ක්රමසම්පාදන)

වෛමාසික ප්රගති වා�ා සැකසීම තදපා�තම්න්තුවල හා අතනකු� අංශවල
තොරතුරු

දින 05 අධKක්ෂ ජනරාල්
(ක්රමසම්පාදන)

ප්රගති සමාතලෝචන රැස්වීම් පැවැ�වීම. තදපා�තම්න්තුවල හා අතනකු� අංශවල
තොරතුරු

දින 01 අධKක්ෂ ජනරාල්
(ක්රමසම්පාදන)
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

තිරසර  සංව�ධන  සැලැසම්  හා
අතනකු�  අවශKාවයන්ට  අදාල
සැලසුම්  සැකසීම  හා  යාව�කාලීන
කිරීම.

තදපා�තම්න්තුවල හා අතනකු� අංශවල
තොරතුරු

අවශKාවය 
අනුව

අධKක්ෂ ජනරාල්
(ක්රමසම්පාදන)

අභ්යන්තර 

විගණන 

අංශය

ඉඩම්  අමාKාංශතP  සහ  අභKන්ර
විගණන  අංශතයන්  ස්ථාපි  කර
තනොමැති  ඉඩම්  අමාKාංශය  යටත�
ඇති  තදපා�තම්න්තු  හා  අනුබ2ධ
ආයනවල  විගණන  කටයුතු  අභ් 
යන්ර  විගණන  සැලැස්මට  අනුකූලව
සිදු කිරීම.

අභKන්ර  විගණන  අංශතයන්
ස්ථාපිව  පවතින  පහ  දක්වා  ඇති
තදපා�තම්න්තු  හා  ආයනවල  අභ් 
යන්ර  විගණක  කටයුතු  ප්රධාන
ගණන්දීතම්   නිලධාරියාත=   උපතදස්
පරිදි  සිදු  කිරීම  හා  කළමනාකරණය
කිරීම.

1. මිනින්තදෝරු තදපා�තම්න්තුව
2. ඉඩම් තකොමසාරිස් ජනරාල්
තදපා�තම්න්තුව
3. ඉඩම් ප්රතිසංසක්රණ තකොමිෂන් 
සභාව

අංශවලින් ලබාගන්නා  ලිපිතගොනු, තල්ඛන
හා පරිගණක මුද්රි සටහන්

වසර එකක 
කාලයකට 
අදාලව 
විගණන 
සැලැසම් ක් 
රියා�මක 
කිරීම

ප්රධාන අභKන්ර විගණක
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අංශය සපයන දෙසේවාව අවශ්ය දෙල්ඛන දෙසේවාව ඉටු

කිරීම සඳ$ා

ගතවන කාලය

වගකිව යුතු නිලධාරියා

ඵලදායී කා�යසාධනයක් සඳහා ප2ධති
විශ්තල්ෂණය  කිරීම  හා  කා�යසාධන
විශ්තල්ෂණය කිරීම.

අභKන්ර පාලන ක්රම ශක්තිම� කිරීම
සඳහා වූ මඟතපන්වීම සිදු කිරීම.

කළමනාකරණ  විගණන
තදපා�තම්න්තුත&  චක්රතල්ඛ  උපතදස්
හා මඟතපන්වීම අනුව කටයුතු කිරීම හා
විගණන කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම්
නියමි දිනයන්ට පැවැ�වීම

පවරන ලද විතශේෂ විම�ශන සිදු කිරීම

වKාපෘති 

අංශය

රුණ වKවසායකයන්ට ඉඩම් ලබා දීම
සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම

- ප්රාත2ශීය තල්කම් තකොට්ඨාශ මට්ටමින්
ලැතබන  වKවසායකයන්ත=  ඉල්ලීම්
අනුව  සකස්  කර  ප්රාත2ශීය  තල්කම්
විසින් ඉදිරිප� කරන වා�ාව

දින 07 ක්
(ප්රාත2ශීය 
තල්කම් විසින් 
ඉදිරිප� කර 
ඉඩම් ලබාදීම 
සඳහා අදාල 
ආයන තව 
තයොමු කිරීම 
සඳහා)
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ඇමුණුම   01  

1950   අංක     09   දරණ ඉඩම් අත්කර ගැනීමේම් පනත යටමේත් ඉඩම් අත්කර ගැනීමේම් ක්රියාවලිය              

අත්කර ගැනීමේ� සාමාන්ය ක්රමමේ�දය

පියවර ක්රියාත්මක කරනු ලබන 
ආයතනය

කාලය (සති) අදාල වන පනමේත් 
වගන්ති/නිමේයෝග

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීමේම් මේයෝජනා පිළිමේයල කිරීම

1.1. අත්කර ගැනීමේ� ඉල්ලු� පත්ර පිළිමේයල කිරීම

1.2. අත්කර ගැනීමේ� ඉල්ලු� පත්ර ඉඩ� අමාත්යාංශය මේ%ත මේයොමු කිරීම

   ඉල්ලු�කාර අමාත්යාංශය

04

01

නිමේයෝග 248 (අ)

248 (ආ)

2. ඉඩම  අත්කර  ගන්නා  බවට  දැන්වීම්  ප්රසිද්ධ  කිරීම  සහ  ප්රගමන  අනුමේ.ඛනය
පිළිමේයල කිරීම

2.1. 2 %ගන්තිය  යටමේත්  නියමය  නිකුත්  කිරීම  සඳහා  ඉඩ�  විෂයභාර  අමාත් 
ය%රයාමේ3 අනුමැතිය ලබා ගැනීම

2.2. 2 %ගන්තිය යටමේත් ඉඩ� අමාත්ය%රයාමේ3 නියමය අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරී
මේ%ත මේයොමු කිරීම

2.3. ප්රගමන අනුමේ8ඛනය සැකසීම සඳහා මැනු� ඉල්ලීමක් මේ=්යෂ්ඨ මිනින්මේදෝරු
අධිකාරි මේ%ත මේයොමු කිරීම

2.4. 2 %ගන්තිය යටමේත් දැන්වී� ප්රද8ශනය කර දැන්වී� පිටපත් සහ දැන්වී� ප් 
රද8ශන %ා8තා% ඉඩ� අමාත්යාංශය මේ%ත මේයොමු කිරීම

2.5. ප්රගමන අනුමේ8ඛනය සකස්කර ඉඩ� අමාත්යාංශය  මේ%ත පිටපතක් සහිත%
අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරි මේ%ත මේයොමු කිරීම

ඉඩ� අමාත්යාංශය

ඉඩ� අමාත්යාංශය

අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරී

අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරී

මිනින්මේදෝරු මේදපා8තමේ�න්තු%

01

02

02

02

04-08

%ගන්ති 2(1), 2(2),

2(3) නිමේයෝග 249



3. අත්කර ගැනීමට එමේරහිව ඉදිරිපත් වන විමේරෝධතා පරීක්ෂා කර බැලීම

3.1. 4 %ගන්තිය යටමේත් ඉඩ� අමාත්ය%රයාමේ3 අනුමැතිය

3.2. 4 %ගන්තිය යටමේත් ඉඩ� අමාත්ය%රයාමේ3 නියමය අත්කර ගැනීමේ�  
නිලධාරි මේ%ත මේයොමු කිරීම

3.3. 4 %ගන්තිය යටමේත් දැන්වී� භාෂාත්රමේයන්ම පිළිමේයල කර ප්රද8ශනය කිරීම

3.4. 4 %ගන්තිය යටමේත් දැන්වී� පිටපත් සහ ප්රද8ශන %ා8තා% ඉඩ� අමාත්යාංශය
මේ%ත මේයොමු කිරිම

3.5. විමේරෝධතා ඉදිරිපත්වී තිමේI න� එම විමේරෝධතා පිළිබඳ% විභාග කිරීම සඳහා 
විමේරෝධතා පරීක්ෂණයක් ප%ත්%ා එහි නි8මේLශ ඉඩ� අමාත්යාංශය මේ%ත 
මේයොමු කිරීම

ඉඩ� අමාත්යාංශය

ඉඩ� අමාත්යාංශය

අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරී

අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරී 

ඉල්ලු�කාර අමාත්යාංශය

01

02

02

08-12

04 %ගන්තිය නිමේයෝග 
250,251,252

4. ඉඩම අත්කර ගන්නා බවට තීරණය කිරීම

4.1. 5 %ගන්තිය යටමේත් ප්රNකාශය ඉඩ� විෂයභාර අමාත්ය%රයාමේ3 අත්සනින් 
යුතු% අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරී මේ%ත මේයොමු කිරීම

4.2. 5 ප්රNකාශය ගැසට් පත්රමේR පළකිරීම

4.3. මූලික පිඹුර පිළිමේයල කරන මේලස මැනු� අධිකාරි මේ%ත මැනු� ඉල්ලීමක් 
මේයොමු කිරිම

4.4. මූලික පිඹුර පිළිමේයල කිරීම

4.5. මූලික පිඹුර අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරී මේ%ත මේයොමු කිරීම

ඉඩ� අමාත්යාංශය

අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරී

අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරී

මිනින්මේදෝරු මේදපා8තමේ�න්තු%

මිනින්මේදෝරු මේදපා8තමේ�න්තු%

02

02-04

02-04

12-16

02

05 %ගන්තිය සහ 
නිමේයෝග 253,254

06 %ගන්තිය

5. හිමිකම් තීරණය කිරීම

5.1. 7 %ගන්තිය යටමේත් දැන්වී� ගැසට් පත්රමේR සහ පු%ත්පත් %ල පළකිරීම  08-12 07,09,10 %ගන්තිය 
නිමේයෝග 255,256,257



5.2. හිමික� පරීක්ෂණ සඳහා ඉඩමට හිමික� කියන පා8ශ% කැඳවීම

5.3. හිමික� පරීක්ෂණ පැ%ැත්වීම

5.4. හිමික� පිළිබඳ 10 %ගන්තිය යටමේත් තීරණ නිකුත් කිරීම මේහෝ හිමික� 
ඉදිරිපත්%න ස්%භා%ය අනු% 10(1) ආ/15

 අත්කර ගැනීමේ�                  
නිලධාරී, ර.මු.මේද.

    24

   24

6. වන්දි මේගවීම

6.1. තක්මේසේරු %ා8තා කැඳවීම

6.2. තක්මේසේරු %ා8තා අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරී මේ%ත මේයොමු කිරීම

6.3. 17 %ගන්තිය යටමේත් තීරණය නිකුත් කිරීම

6.4. නියමිත %න්දි මුදල භාර ගැනීමට එකඟ න� %න්දි ප්රදානය සිදු කිරීම

(%න්දි මුදලට එකඟ මේනො%න අ%ස්ථා%ලදී %න්දි සමාමේලෝචන මණ්ඩලය 
මේ%ත අභියාචනා කළ හැක)

අත්කර ගැනීමේ�  නිලධාරී       
තක්මේසේරු මේදපා8තමේ�න්තු%

අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරී

  24

  04

    04

17 %ගන්තිය නිමේයෝග 
259,

260

29-37 %ගන්ති සහ 261 
නිමේයෝග

7. භුක්තිය භාර ගැනීම

7.1. %න්දි මේග%ා අ%සන් වූ පසු අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරී විසින් 38 (අ) %ගන්තිය 
යටමේත් ආඥා%ක් නිකුත් කරන මේලස ඉඩ� අමාත්යාංශය මේ%තින් ඉල්ලීමක් 
කිරීම

7.2. 38  (අ) ආඥා% ඉඩ� අමාත්යතුමාමේ3 අත්සනින් ගැසට් පත්රමේR පළ කරවීම

7.3. 38 (අ) ආඥා% සහිත ගැසට් පත්රය අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරි මේ%ත මේයොමු 
කිරීම

7.4. අත්කර ගැනීමේ� නිලධාරි විසින් ගැසට් පත්රමේR පිටපතක් ලැබුණු පසු ඉඩමේ� 
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