
                                                                                                                                                          

                      

කාර්යාලීය ප්රයයජනනය වශා ඳමි 

 
 
 

නල බ ෞද්ධ ආගමික මධයව්ථානයක් ඉදිකිරීම වශ ඳලත්ලාබගන යාම/ විශාරව්ථානයක් ලබයන්  

බ ෞද්ධ කටයුතු පිළි  බදඳාර්තබේන්තුබේ ලියාඳදිිංචි කිරීම වශා වූ අයදුේඳත්රය 

(පුරාවිදයා මිමියක ලන අලව්ථාලක දී ) 

 

1. විශාරව්ථානයේ නම   :-  ................................................................................................................................................. 

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

2. ලිපිනය                       :- ................................................................................................................................................. 

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

3. දුරකථන අංකය           :- ................................................................................................................................................. 

4. (1) විශාරව්ථානය අයත් ලන ප්රායීය ය යමක ක යක්ඨාසාවය/ ප්රායීය ය  ාවනාරක්ක බ මණ්ඩය 

                                   :- ................................................................................................................................................ 

(2)විශාරව්ථානය අයත් ලන ග්රාම ලධධා ව ලවම 

                                   :- ................................................................................................................................................ 

5. (1) විශාරව්ථානය අයත් ලන ලධකාය 

                                   :- ................................................................................................................................................ 

(2) විශාරව්ථානය අයත් ලන ඳාර්ලය 

                                   :- ................................................................................................................................................ 

6. අයදු ක කරනු බන ලර්තමාන විශාරාධිඳති ව්ලාමීන්ලශන්යවේයේ නම 

                                   :- ................................................................................................................................................ 

7. විශාරව්ථානය ආර කභ කෂ කාලකලානුල 

                                   :- ................................................................................................................................................ 

8. විශාරව්ථානයේ දැනට ඳලතින විශාරාංග පිළිබ විව්තරය 

                                    :- ............................................................................................................................................... 

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

9. විශාරව්ථානයට අයත් දායක ඳවුම වංඛ්යාල 

                                       :- ............................................................................................................................................ 

10. විශාරව්ථානයේ ඳලත්ලායගන යන කුෂඟන වමිති, දායක වභා, විශාරව්ථ කාර්යවාධක වමිති යශජ යලනත් වමිති යශජ 

යලනත් වමිති පිළිබ විව්තර 

                                       :- ............................................................................................................................................ 

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

                                                                                                                                                              

 

 



 
 

 

විශාරව්ථානය වන්තක ඉඩේ පිළි  විව්තර 

 

විශාරව්ථානබේ නම වශ ලිපිනය :- ............................................................................................................................................................................................................................................... 

 

අනු 
අිංකය 

ඉඩබේ නම 
පිහිටීම 

ලඳවරිය 

ලගාබේ ව්ලභාලය, 
බගොඩනැගිලි 

ඇත්නේ ඒ පිළි  

විව්තර 

අයිතිබේ ව්ලභාලය 
( ණ්ඩාර/රාජකාරී/

බලනත්) 

හිමිකම 

ඔප්පු 

අිංකය 
පිඹුරු අිංකය 

 දු දීම පිළි  විව්තර 

ශා බලනත් කරුණු 
ඉඩේ භුක්තිකරුලන් පිළි  විව්තර 

ගම දිව්ත්රික්කය 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

                                                            



 
විශාරව්ථානබේ ලැඩ ලාවය කරන භික්ෂූන් ලශන්බවේා පිළි  බතොරතුරු 

 
අනු 

අිංකය 
භික්ෂුන්ලශන්බවේබේ නම 

වාමබන්ර/ උඳවේඳදා 

බේඛනබේ අිංකය 
ලෘත්තිය/ අධයාඳනය 

 න්බන්ද යන ලග 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

ඉශත වශන් යත්රතුරු මායේ දැනීම අනුල වතය බල වශතික කරමි. 

 

 
දිනය :- .......................................        ............................................................................... 

   විශාරාධිඳති ව්ලාමින් ලශන්යවේයේ අත්වන ශා ලධ මුද්රාල 
 

විශාරව්ථානබේ ලර්තමාන තත්ත්ලය පිළි ල බ ෞද්ධ කටයුතු වමාබයෝජක නිධාරි විසින් නිකුත් කරන ලාර්තාල  
(ඳලතින විශාරාිංග, ලැඩ සිටින ව්ලාමින්ලශන්බවේා වශ ලැදගත් බලනත් බතොරතුරු) 
 
....................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 යමම විශාරව්ථානය මා විසින් යඳෞීගලිකල ඳරීක්ා කරන දී. ඊට අදාෂල ඳශත වශන් යක්තය බායදන දී. 
 
 
 

 
දිනය :- .......................................           ....................................................................................... 

         බ ෞද්ධ කටයුතු වමාබයෝජක නිධාරිබේ නම වශ අත්වන 
 

........................................................ දිව්ත්රික්කයේ ...................................................... ප්රායීය ය යමක ක යක්ඨාසායේ 

........................................................... ග්රාම යවේලා ලවය ක පිටි . .................................................................................. 

විශාරව්ථානය යබෞීධ විශාරව්ථානයක් ලයයන් ලියාඳදිංචි කිරීම / නල ආගමික මධයව්ථානයක් ලයයන් ඉදිකර යබෞීධ 

විශාරව්ථානයක් ලයයන් ලියාඳදිංචි කිරීම සුදුසු බල ලධර්යී කරමි/ ලධර්යී යන්කරමි. 

 

 

 

     ................................................................. 
පුරාවිදයා අධයක් නනරාමයේ අත්වන වශ 

ලධ මුද්රාල 
 

වැකිය යුතුයි 
 

1. බමම ආකෘති ඳත්රබේ වෑම බකොටවක්ම නිලැරදිල වේූරර්  ක යුතු අතර, බමම අයදුේඳත්රය වම  අතිූරජය මශා නායක ව්ලාීනන් 

ලශන්බවේ බලතින් බ ෞද්ධ කටයුතු බකොමවාරිව් ජනරාේ අමතන ද විශාරාධිඳති ධූරය තශවුරු කිරීබේ ලිපිය ද විශාරව්ථානය 

ලියාඳදිිංචිය වශා ඉදිරිඳත් කරන බව කාරුණිකල දන්ලමි. 
 

2. ලර් 2008. 09. 10 ඳසුල ඉදිකරන ද විශාරව්ථානයක් නේ ඇමුණුම ii වේූරර්  කර ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 
 

 
 

           



 
 

ඇමුණුම ii 

නල ආගමික මධයව්ථාන ඉදිකිරීම ශා ඳලත්ලාබගන යාම වශා අලවර  ා ගැනීම 

 

01. බ ෞද්ධ කටයුතු බකොමවාරිව් ජනරාේබේ නිර්බද්ය :-  

 
........................................... දිව්ත්රික්කයේ ................................................ ප්රායීය ය යමක ක යක්ඨාසාවයේ 

................................................................... ග්රාම යවේලා ලවය ක පිටි . ........................................................................................... 

විශාරව්ථානය නල ආගමික මධයව්ථානයක් ලයයන් ඉදි කර ඳලත්ලායගන යාම නිර්බද් කරමි / නිර්බද් බනොකරමි. 

 

 

 

   202...../...../.....                                                                                             ......................................................... 

           දිනය                                                                     බ ෞද්ධ කටයුතු බකොමවාරිව් ජනරාේ  

 

 

02. බුද්ධ ාවන ආගමික ශා විංව්කෘතික කටයුතු අමාතයිං බේකේබේ අනුමැතිය :-  

 

 

.............................................................................. විශාරව්ථානය නල ආගමික මධයව්ථානයක් ලයයන් ඉදි කර 

ඳලත්ලායගන යාම අනුමත කරමි/ අනුමත යන්කරමි. යමම විශාරව්ථානය යබෞීධ විශාරව්ථානයක් ලයයන් ලියාඳදිංචි 

කිරීමට යය්මු කරමි. 

 

.................................................................... විශාරව්ථානය යබෞීධ විශාරව්ථානයක් ලයයන් ලියාඳදිංචි කිරීමට ඳශත 

කරුණු වෂකා බා නැලත ඉදි වඳත් කිරීමට යය්මු කරමි. 

 

අනු 

අිංකය 
කාර ය 

01  

02  

03  

04  

 

 

 

   202...../...../.....                                                                                             ............................................................ 
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