උඳදදව් මාාල
කරුණාකර අයදුම්ඳත වම්පූර්ණ කිරීමට දඳර ඳශත උඳදදව් මාාල අලධානදයන් කියලන්න.
නිසිදව වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත් එහි ඇති ලිපිනයට ලියාඳදිංචි තැඳෑදන් එවිය යුතුය. අතින්
දගනවිත් භාරදදන්දන් නම්, වතිදේ වඳුදා වශ බදාදා දනල ඳමණක් ඳැමිණ භාරදය යුතුය.


වතිදේ වඳුදා වශ බදාදා දන ඳමණක් මශජන දනයන් දේ.
අයදුම්ඳත් නිකුත් කිරීම, අයදුම්ඳත් භාර ගැනීම, එකඟතා වශතික නිකුත් කිරීම වශ ඔප්පු දකටුම්ඳත්
ඳරීක්ාල වතිදේ වඳුදා වශ බදාදා දනල දී ඳමණක් සිදු කරනු ැදේ.



අවම්පූර්ණ ශා අදා දේඛන පිටඳත් අමුණා දනොමැති අයදුම්ඳත් ප්රතික්දේඳ කරනු ැදේ. අයදුම්ඳදතහි
වෑම අනු දකොටවක්ම නිලැරදල වම්පූර්ණ කෂ යුතුය.
අයදුම්කරුදේ අත්වන නීතීඥලරදයකු/ දනොතාරිව්ලරදයතු/දවුරුම්දකොමවාරිව් ලරදයකු විසින්
අනිලාර්යදයන් වශතික කර තිබිය යුතුය.





දමම අයදුම්ඳත්රය, දවුරුම් ප්රකාදයහි කකතතිය, බැිංකු ලිපිදයහි කකතතිය ලැවිලි අමාතාිංදේ නි
දලේ අඩවිය ලන www.plantationindustries.gov.lk මගින් බාගත කරගත ශැකිය.සියලු විමසීම් වශා
011-2186200 දුරකතන අිංකය අමතන්න.



එකඟතා වශතික ලියාඳදිංචි තැඳෑදන් අයදුම්කරුට දයොමු කරන අතර දමම කයතනය දලත ඳැමිණ
භාරගන්දන් නම් අයදුම්කරුට දශෝ ඔහුදේ / ඇයදේ ඇටර්නි බකරුට තම ජාතික ශැඳුනුම්ඳත ඉදරිඳත්
කර බා ගත ශැකිය.



අයදුම්කරු දලනුලට ඔහුදේ / ඇයදේ නිදයෝජිතදයකු ඳැමිණ එකඟතා වශතික භාර ගන්දන් නම්, එම
නිදයෝජිතයාට එකඟතා වශතික බා ගැනීමට බය ඳලරමින් අයදුම්කරු විසින් බාදුන් බය ඳැලර
ලිපියක් අනිලාර්යදයන්ම ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.



අයදුම්ඳත වම්බන්ධල දතොරතුරු විමසීදම් දී දමම මණ්ඩය විසින් බා දදන දගොනු අිංකය වශන්
කෂ ඳසු අයදුම්කරුට දශෝ අදාෂ නීතීඥලරයාට ඳමණක් දතොරතුරු බා දදන අතර බාහිර පුද්ගයන් /
තැරැේකරුලන් මාර්ගදයන් විමසීම් කිරීදම් දී දතොරතුරු බාදදනු දනොැදේ.



තැරැේකරුලන්ට දශෝ දලනත් බාහිර පුද්ගයන්ට මුදේ දගවීදමන් ලෂකින දව දැනුම්දදන අතර
දමම මණ්ඩය මගින් එකඟතා වශතික නිකුත් කිරීම වශා කිසිඳු මුදක් අයකරනු දනොැදේ.



අයදුම්කරුදේ ඇටර්නි බකරු විසින් ඉේලීම් කරන අලව්ථාලකදී අයදුම්කරු දව ඇටර්නි බකරුදේ
නම අයදුම්ඳදතහි වශන් කෂ යුතුය.



අයදුම්ඳදතහි/ශැඳුනුම්ඳදතහි/ ඔප්පු ල ඳැලරුම්කරුදේ දශෝ ඳැලරුම්ාභියාදේ නම් දලනව්
කකාරයට වශන් වී ඇති අලව්ථාලදී එම නම් ලලින් ශැඳින්දලන්දන් එකම පුද්ගදයකු බලට දවුරුම්
ප්රකායක් ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.

අයදුම්ඳත වමඟ ඳශත 01 සිට 12 දක්ලා දේඛන (අදාෂ ඳරිද) ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.
01. ඉඩමේ හිමිකරු විසින් වේපූර්ණ කරන ද අයදුේපත
(මනොමෙද / ශවුල් අයිතියක් වහිත ඉඩමක් නේ සියලුම ශවුල්කරුලන් අයදුේපමතහි අත්වන් කර තිබිය
යුතුය.
අයදුේකරු ඇටර්නි ෙකරු නේ ඇටර්නි ෙපත්රමයහි වතය ිටටපතක් ඉිරිපපත් කෂ යුතුය.
02. ඉඩමේ හිමිකරු මියමගොව් ඇත්නේ මරණ වශතිකමයහි වතය ිටටපතක් වශ පු  රරුමකරුලන් තශවුරු
මකමරන ප්රා.මල්කේ අනුඅත්වන් කෂ ාම නිරා ල පිිටය
03. මෑතකදී වකව් කරන ද හිමිකේ ලාර්තාල (පැල ලමට ඉිරිපපත් කරන ඉඩමට අදාෂල මීට මපර හිමිකේ
ලාර්තාලක් ඉිරිපපත් කර ඇත්නේ නැලත ඉිරිපපත් කි ලම අලය මනොම) .
04. ඉඩමට අදාෂ ලවර 30 ක ඉතිශාවය දැක්මලන පත්ඉරු ල මුල් ිටටපත් (වතියක් තුෂ ොගත් .
05. පැල ලමට අදාෂ ඔප්පු / ගැවට් පත්ර/ ප්රදාන පත්ර ල වතය ිටටපත්.
06. ඉඩමට අදාෂ ිටඹුමරහි වතය ිටටපතක්
07. පැල ලමට අදාෂ ිටඹුරු ල වතය ිටටපත්/කැෙපි කි ලමක් නේ කැෙපි කි ලමේ ිටඹුමර් වතය ිටටපතක්
08. රජමේ ඉඩමක් නේ ිරවාපති ලරයාමේ / ප්රාමීය ය මල්කේ ලරයාමේ අනුමත පිිටමයහි වතය ිටටපතක්.
09. පැල ලමට අදාෂ ඉඩම ෙැැංකු රකවකට යටත් ම) නේ පැල ලමට විරුීරත්ලයක් මනොමැති ෙලට අදාෂ
ෙැැංකුමලන් ොගත් පිිටයක් / ෙදු දීමක් සිදුකර ඇත්නේ ෙදු ගැනුේකරුමේ විරුීරත්ලයක් මනොමැති
ෙලට ොගත් පිිටය.
10. පැලරුේකරුමේ / පැලරුේ ාභියාමේ ජාතික ශැඳුනුේපත් ල වතය ිටටපත්.
11. ආවන්න නගරමේ සිට ඉඩමට ඟාවිය ශැකි ආකාරය දැක්මලන මාර්ග වටශන.
12. පැලරුේ ාභීන් විසින් ආකෘති පත්ර FRAG -B ට අනුල ොමදනු ෙන ිරවුරුේ ප්රකා (වමාගමකට
පැල ලමක් නේ අරයක්ක ම්ඩඩ වාමාිකකයන් මදමදමනකු විසින් ොිරය යුතුය .

ඉශත දේඛන ලට අමතරල ඳශත දැක්දලන විදේ අලව්ථා ලදී අදාෂ දේඛන අයදුම්ඳත වමඟ අමුණා
එවිය යුතුය.
පවුමල් පැල ලමක් වඳශා
1. පැල ලම සිදුකරන්මන් දරුලන්ට නේ රප්පැන්න වශතික ල වතය ිටටපත්.
2. බිිපඳ ශා ව්ලාමිපුරුයා අතර පැල ලමක් නේ විලාශ වශතිකමේ වතය ිටටපත්.
3. ඥාතීන් අතර පැල ලමක් නේ ඥාතීත්ලය තශවුරු කරන ද ප්රා.මල් අනුඅත්වන් කෂ ාම නිරා ල
පිිටය
ඔප්පුල පියාපිරැංචි කි ලම ප්රතික්මප ීමමක් වඳශා
1. මමම ම්ඩඩමේ අනුමැතියකින් මතොරල ඔප්පුල පියා වශතික කි ලමට මශතුල වඳශන් කරමින්
නීතීඥ ලරයාමේ පිිටය.
2. ඉශත ඔප්පුලට පාදක කරගනු ැබූ ඔප්පුම) වතය ිටටපතක්.
3. පියාපිරැංචිය ප්රතික්මප කරනු ැබූ ඔප්පුම) වතය ිටටපතක්.
4. ඔප්පුල පියාපිරැංචි කි ලම ප්රතික්මප ීමමක් නේ අයදුේපත වේපූර්ණ කි ලමට මපර මමම ම්ඩඩය
අමතා විව්තර ො ගත යුතුය.
ෙැැංකු රකවක් වඳශා
1. ආකෘති පත්ර FRAG - A ට අනුල ෙැැංකුල / මය ආයතනය විසින් ඉිරිපපත් කරන ඉල්ීමේ පිිටය.
2. මලනත් ෙැැංකුලකට මීට මපර රකව් කර ඇත්නේ ශා එම රකව තලදුරටත් පලතී නේ මමම පැල ලමට
ෙැැංකුම) විරුීරත්ලයක් මනොමැති ෙලට එම ෙැැංකුමලන් ොගත් පිිටය.
වමාගේ පැල ලේ වඳශා
1. වමාගේ පියාපිරැංචි වශතිකමේ වතය ිටටපතක්
2. වාැංගමික ලයලව්ාාලපිමේ වතය ිටටපතක්
3. වමාගේ මයෝජනාලපිමේ වමාගේ මල්කේ වශතික කෂ ිටටපතක්
4. අරයක් ම්ඩඩ විව්තරමයහි වතය ිටටපතක්
5. ලයාපෘති ලාර්තාල (ගැනුේකාර වමාගම විසින් ඉිරිපපත් කෂ යුතු ය
(වමාගමක් විසින් ඉඩමක් මිදී ගැනීමේදී, විකිණීමේදී ශා රකව් කි ලමේදී යන අලව්ාා මදමකහිදීම ඉශත
මල්ඛන ඉිරිපපත් කෂ යුතුය)

