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කර්මාන්ත ආ්රියත අපජය ප්රහලාහනයේ නියුතු ගලි බවුසර් 

ලියාපදිංචිය සඳහා වූ අයදුම්පත්රපය 

මධ්යපම පරිසර අධිකාරිය 
 

       අයදුම්ඳත්රය අංකය : ………………………… 

       දිනය  : ………………………… 

       (කර්යාලීය ප්ර…යයෝජනය වශා) 

1. ව්යා ඳාරයේ/ ආයතනයේ නම වශ ලිපිනය  :- 

 

ඳෂාත් ඳාන ආයතනයේ නම       :- 

දිව්ත්රික්කය         :- 

ඳෂාත    :- 

2. අයදුම්කරුයේ නම        :- 

ලිපිනය          :-  

    

දුරකථන අංකය         :-     

3. යවේලාල වඳයනු බන දිව්ත්රි ක්කයන්       :-     ……………………………………………………….   

4. ප්රාලාශනය කරනු බන අඳජයේ ව්ලභාලය     :-    කර්මාන්ත      ගෘශව්ථ 

 

ප්රකලාශනය කරනු බන අඳජ ප්රඅමාණය                  :-     මවකට ලීටර් 

5.අලවාන බැශැරලීම සිදුකරන ව්ථානයන්       :- 

අලවාන බැශැරලීම වශා ව අනුමැතිය       :- ආයතනය    ..................... 

(අනුමැතියේ පිටඳතක් ඇමිණීම අනිලාර්යයි)                            දිනය  ....................... 

6. ලියාඳදිංචි කෂ යුතු ගලිබවුවර් වංඛ්යා ල       :-   

අනු අංකය  ලාශන අංකය ධාරිතාලය/ ලීටර් 

   

   

   

 

යමමඅයදුම්ඳයතහිමාවිසින්වඳයනදයතොරතුරුවත්යර ශා නිලැරදි බලට මම යමයින් වශතික කරමි. යමහි වශන් 

යතොරතුරක් ව්යා  ිජ යශෝ අවත්යු බල යවොයා ගනු ැබුලයශොත්, මයේ අයදුම්ඳත්රමය ප්ර්තික්යේඳ කරන බල යශොඳින් 

දන්යනමි. 

 

…………………………     …………………………….. 

දිනය        අයදුම්කරුයේ අත්වන  
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උපයෙස ්

 

 

1. 2022.01.27 දිනැති අංක 2264/18 දරණ ගැවට් නියව්දනය මඟින් ප්රනකායට ඳත් කර ඇති නියමිත කර්මාන්ත/ 

ක්රි.යාකාරකම් මඟින් ජනනය ලන අඳජය ප්යරොලාශනය කිරීයම් නියුතු ගලිබවුවර් ලවර යදකකට ලරක් මධ්යිම 

ඳරිවර අධිකාරියයහි ලියාඳදිංචි වීම අනිලාර්යය යව්. 

 

2. ගලි බවුවර් එකකට ලඩා ලැඩි ප්රලමාණයක් හිමි අයිතිකරුලන් එම සියලුම ගලිබවුවර් ල විව්තර ඇතුත් 

කරමින් එක් අයදුම්ඳතක් ඳමණක් භාරදිය ශැකිය. 

 

3. අයදුම්ඳයතහි සියලුම යකොටව් වම්පූර්ණ කිරීම අනිලාර්යය යව්. අයදුම්ඳයතහි අදා යනොලන අලව්ථා ලදී 

“අදා යනොයව්” යනුයලන් වදශන් කරන්න. 

 

4. වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත්ර්,ඔබ  ප්ර යේයේ මධ්යලම ඳරිවර අධිකාරියයහි දිව්ත්රිකක් කාර්යාය යලත භාර 

යදන්න. 

 

5. අයදුම්ඳත වමඟ ඳශත ලියකියවිලි භාරදිය යුතුය. 

i. බැශැරලීයම් ඳශසුකම් වඳයන ක්රි  ියාකරුයගන් බාගත් අලවාන බැශැරලීම් අනුමත ලිපියයහි 

පිටඳතක්.(උදා :- යකොෂඹ මශනගර වභාල, ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන මණ්ඩය ලැනි...) 

ii. මධ්ය(ම ඳරිවර අධිකාරිය යලත ලියාඳදිංචි ගාව්තු යගලන ද කුවිතාන්සිය. 

iii. ව්යා(ඳාර නාම ලියාඳදිංචි කිරීයම් වශතිකය (ව්යාලඳාරයක්යවලියාඳදිංචිවී ඇත්නම් ඳමණි). 

 

6. ආයතනය වතු ගලිබවුවර් ප්රාමාණය අනුල, යදලවරක් වශා ලියාඳදිංචි ගාව්තු ඳශත ඳරිදි යව්. 

 

ගලිබවුවර් ප්ර මාණය ලවර 2 ක් වශා ගාව්තු (රුපියල්) 

ගලි බවුවර් 1 5000/= + අදා බදු 

ගලි බවුවර් 2-5 10,000/= + අදා බදු 

ගලි බවුවර් 6-10 20,000/= + අදා බදු 

ගලි බවුවර් 10 ට ලැඩි 30,000/= + අදා බදු 

 


