
ස්ථීර* - ගඩඩොල් බිත්ති, වහල උළු, ඇස්බැස්ඩටෝස් ෂීට් ඩෙදු, ඩගබිම ටයිල් ඩහෝ සිඩමන්ති ඩෙදු 
අර්ධස්ථීර** - වරිච්චි බිත්ති, වහල ටකරං ඩහෝ ඩඳොල්අතු, ඩඳොඩළොව මැටි ඩහෝ ඩේවාඩෙන් එක් අංගෙක් ඩහෝ අඩංගු  
තාවකාලික***- ටකරන් ඩහෝ ඩඳොල්අතු ඩසවිලි කළ තාවකාලික මඩු 
(අදාල වචනෙ ඳමණක් ඉතිරි කරන්න) 

විශාරව්ථාන වංලර්ධනය වදශා ආධාර ඉල්ලිමේ අයදුේඳත 

බුද්ධාවන අමාතාංය 

1. මඳොදු මතොරතුරු 
1.1. දිස්ත්රික්කෙ  - ................................. 
1.2. ප්රාඩීයෙ ඩල්කේ ඩකොට්ඨාශෙ  - ................................... 
1.3. විහාරස්ථානඩේ නම  - ............................................................... 
1.4. විහාරස්ථානඩේ ලිපිනෙ  -  ........................................................................................... 

  ...........................................................................................  
1.5. ඩබෞීධ කටයුතු ඩදඳාර්තඩේන්තුඩේ ලිොඳදිංචි අංකෙ  -............................................... 
1.6. විහාරස්ථානෙ ආරේභ කළ වර්ෂෙ  -...................... 
1.7. විහාරස්ථානඩේ වැඩවසන ස්වාමීන් වහන්ඩසේලා/ සිල්මෑනිෙන් වහන්ඩසේලා සංඛ්යාව (අධයාඳන කටයුතු/ 

ආගමික කටයුතු සහා විහාරස්ථානඩෙන් බැහැර වු/ විඩීශ ගත වු ස්වාමීන් වහන්ඩසේලාද ඇතුළුව) 
උඳසේඳදා -........................ සාමඩේර -....................... සිල්මෑණිෙන්  -..................... 

1.8. විහාරස්ථානෙ පිහිටි භූමිෙ විහාරස්ථානෙ සතු වන්ඩන්ද? - ඔේ/ නැත 
1.9. විහාරස්ථානඩේ දහේ ඳාසලක් ඳවත්වාඩගන ෙන්ඩන්ද?  - ඔේ/ නැත 
1.10. ඔේ නේ,  

සිසුන් සංඛ්යාව -.....................        ගුරුවරුන් සංඛ්යාව -......................... 
1.11. පුජා භූමිෙක් ඩලස ප්රකාශෙට ඳත් කර තිඩදද?  - ඔේ/ නැත 

 

2. විශාරව්ථානමේ ම ෞතික තත්ත්ලය 
ඇතිනේ “√” ද නැතිනේ “x” ද ඩෙොදන්න 
2.1. චචතයෙ        
2.2. ඩබෝධි ප්රකාරෙ                                                       
2.3. බුදු මැදුර                                       
2.4. ජල ඳහසුකේ 
2.5. විදුලිෙ  
2.6. දානශාලාව                                    (ස්ථීර* /අර්ධස්ථීර**/තාවකාලික***) 
2.7. ධර්මශාලාව                                          (ස්ථීර* /අර්ධස්ථීර**/තාවකාලික***) 
2.8. සංඝාවාසෙ (කාමර සංඛ්යාව…………)                  (ස්ථීර* /අර්ධස්ථීර**/තාවකාලික***) 
2.9. ස්වාමීන් වහන්ඩසේලා සහා වැසිකිළි ඳහසුකේ            

                                                                                                   

3. විශාරව්ථානමේ ඳැලැත්මලන ලැඩවටශන් 
ඇතිනේ “√” ද නැතිනේ “x” ද ඩෙොදන්න 
1.1. කඨින පිංකේ 
1.2. ඩබෝධි පුජා 
1.3. මාසික සීල/භාවනා වැඩසටහන් 
1.4. මාසික ධර්මඩීශනා 
1.5. විඩශේෂ ඩඳරහැර 
1.6. ඩවනත්...................................................... 

 

4. දශේ ඳාව වශා මශෝ මශජනයා වශා ලැසිකිළි ඳශසුකේ තිමේද? ........................... 
 

5. ආධාර අමේක්ා කරන වංලර්ධන කාර්යය 

 

5.1.  

 

5.2.  ඉතිරි මුදල් සඳො ගන්නා ආකාරෙ -................................................................................ 

කාර්යාලීය ප්රමයෝජනය වදශා 

මක්ත අංකය  

සංවර්ධන කාර්ෙෙ ඇස්තඩේන්තු කළ මුදල අඩේක්ෂිත මුදල 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
6. මීට මඳර රජමයන් / ඳෂාත් ව ාමලන් බා ගත් ආධාර පිළිබද මතොරතුරු 

ලර්ය බා ගත් මුද (රු.) කාරණය ආයතනය 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

7. මමම මතොරතුරු නිලැරදි බල වශතික කරමි 
 

...............................................                 ........................................................... 
විහාරාධිඳති ස්වාමීන් වහන්ඩසේඩේ අත්සන            ඩබෞීධ කටයුතු සමාඩෙෝජක නිලධාරී 
දිනෙ -                                  නම - 
දින මුද්රාව -                               දිනෙ - 

 
 

8. ප්රාමද්යය ාවනාරක්ක  මණ්ඩමේ නිර්මද්ය 
   
.....................................................................................................................................විහාරස්ථානඩේ 
.................................................................................................................... (සංවර්ධන කාර්ෙෙ) සහා 
රුපිෙල් .................................. ආධාර මුදලක් ලබා දීම සුදුසු බව නිර්ඩීශ කරමි. 
 

ඩල්ඛ්කාධිකාරී ස්වාමීන්වහන්ඩසේඩේ අත්සන  - ............................ 
දිනෙ                                      - ............................                               නිල මුද්රාව  -.......................... 
 
 

9. ප්රාමද්යය මල්කේ නිර්මද්ය 

....................................................................................................................................විහාරස්ථානඩේ 

............................................................................................................................ (සංවර්ධන කාර්ෙෙ) 
සහා රුපිෙල් .................................. ආධාර මුදලක් ලබා දීම සුදුසු බව නිර්ඩීශ කරමි. 

 

ප්රාඩීයෙ ඩල්කේඩේ අත්සන  - ............................ 
දිනෙ                                      - ............................                     නිල මුද්රාව  -.......................... 
 
 

10. අමාතාංමේ ප්රමයෝජනය වදශා 
 

10.1. අෙදුේඳත ලැබුණු දිනෙ  -.........................              අත්සන -....................... 

10.2. ඳරිගණක ගත කළ දිනෙ -.........................              අත්සන -....................... 

10.3. කමිටුවට ඉදිරිඳත් කළ දිනෙ -....................              අත්සන -....................... 

10.4. ඩතෝරාගත් බව/ ඩනොගත් බව දැනුේ දුන් දිනෙ -.....................   අත්සන -....................... 

 


