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ක්ෂේත්ර ගෂව ි  ගුහුණු ග/ ගදැනුලත් ගකිරීෂේ ගලැඩවටශන් ගවශා ගඅනුමැතිය ගශා ගප්රතිඳාදන ගල්ලිම 

 

1. නේලාසික ලයාඳෘති කෂමනාකරණ කාර්යානේ නම: -.................................................................... 

2. 2.1  පුහුණු / දැනුලත් කිරීනේ ක්නේත්රය: - (i) ආයතන වංලර්ධන  (ii) නමනශයුේ නඩත්තු  

      (iii) කෘෂිකර්ම වංලර්ධන 

2.2  පුහුණු / දැනුලත් කිරීනේ ලැඩවටශනේ නම: -........................................................................ 

2.3 පුහුණු / දැනුලත් කිරීනේ ලැඩවටශේ වංඛ්යාල: -  .................................................................. 

3.  පුහුණු / දැනුලත් කිරීනේ ලැඩවටශනේ අරමුණු: -............................................................................. 

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

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

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

4. පුහුණුනේ ව්ලභාලය:-  (ලරු / එක්දින /නදදින) .................................................................................. 

5. 5.1 පුහුණුල ඳැලැත්වීමට අනේක්ෂිත දිනය:-  ........................  නේාල:- ............................ 

      5.2 ව්ථානය:- ......................................................................................................................... 

6.   6.1. පුහුණු ාභිේ කවුරුේද යන ලග:-  ...........................................................................................            

     6.2.   වශභාගි කර ගැනිමට අනේක්ෂිත වංඛ්යාල:-  ............................................................................ 

 

7. පුහුණු / දැනුලත් කිරීනේ ලැඩවටශන ක්රියාත්මක වැැව්නමහි  අඩංගු කර නැත්නේ එම ලැඩවටශන 

ඉල්ලුේ කිරීමට නශේතු:-  ................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

. 
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8. පුහුණුල ආශ්රනයේ ාාගත් දැණුම ශා කුවතාල ප්රානයිගික ලනයේ නය දා ගේනා ආකාරය:- 

ක්රියාකාරකම ක්රියාත්මක ගකරන ග
ෂව ි  ගවකි ධාන 
බ ගප්රෂශය 

වේබන්ධ ගලන ග
ෂව වීන් ගවණන ග 

ලක්ක ගවුහරා ග
වැනීෂේ ගකාය 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

9. පුහුණු වැසි ශා වේඳත් දායකයිේ පිළිා විව්තර:- 

ෂේාල 

(.....සිට......දක්ලා) 

ුහුණු ගමාතෘකාල/ ගවැසිය වේඳත් ගදායකයාෂේ ගනම, ගතනතුර ගශා ග

ආයතනය 
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10. ලැය ඇව්තනේේතුල:- 

කාරණය ඒකක ග

ප්රමාණය 

ඒකක ග

ලටිනාකම ග

(රු.) 

එක් ගලැඩවටනක් ග

වශා ගි යදම 

( ගරු.) 

ලැඩවටශන් ග........ ගක් ග

වශා ගි යදම ග 

(රු.) 

ලිපි ද්රලය     
උදය නකටි ආශාර වමඟ නත්     

දිලා ආශාරය     

වලව නකටි ආශාර වමඟ නත්     
වංවිධාන කටයුතු වශා ඉේධන     

වේඳත් දායකයිේ වශා ඉේධන      

වේඳත් දායක දිමනා     
නලනත්     

එකතුල     

 

11. පුහුණු / දැනුලත් කිරීනේ ලැඩවටශන/ ලැඩවටශේ ක්රියාත්මක කිම ම වශා අනුමැතිය ශා ප්රතිඳාදන 

ාා  නදන නමේ ඉල්ා සිටිමි. 

 

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

නේලාසික ලයාඳෘති කෂමණාකරුනේ අත්වන                                          දිනය 

  

මුද්රාල 

 

12. පුහුණු / දැනුලත් කිරීනේ ලැඩවටශන/ ලැඩවටශේ ඳම ක්ා කෂා නිලැරදියි.  ලාර්ෂික ක්රියාත්මක 

වැෂැව්ම ශා වැවනේ. 

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

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

ආයතන වංලර්ධන නිෂධාම  (ආයතන වංලර්ධන)        දිනය   

වංලර්ධන වශකාර/ වංලර්ධන නිධාම  (නමනශයුේ නඩත්තු/ කෘෂිකර්ම) 

 

13. ඉශත පුහුණු / දැනුලත් කිරීනේ ලැඩවටශන/ ලැඩවටශේ නිර්නේ කරමි. /වංනිධනයේට යටත්ල 

නිර්නේ කරමි. 

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

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

 

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

පුහුණු විය භාර මාණ්ඩලික නිෂධාම           දිනය     

                    
14. ඉශත පුහුණු ලැඩවටශන / ලැඩවටශේ ශා ලැය ඇව්තනේේතුල අනුමත කරමි. රු. .............................  

වංචිත පුහුණු ප්රතිඳාදන ලලිේ නගවීමට .......................................... දිව්ත්රික් නල්කේ  නලත දේලා 

යලේන. 

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

අධයක්         දිනය       

ලාම මාර්ග කෂමණාකරණ අංය           මුද්රාල                  


