ඉඩම් පරිපාලනය
ඉඩම් අංශය මගින් රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධව කටයුතු, රජයේ ය ොදු අවශයතා  සදහා  ඉඩම් අත්කර ගැනීම්,
වන්දි යගවීම් ආදි කටයුතු සිදුයේ. යම් සඳහා  ඉඩම් අමා තයා ංශය, ඉඩම් යකොමසා ් සන ජලරා  ප, ්ා ත් ඉඩම්
යකොමසා ් සන යල ආයතල සමග සම්බන්ධයේ. තවද රජයේ ඉඩම් ජලතා ව අතර යබදා දීම හා  ඒ සම්බන්ධ
සු කටයුතු, රජයේ ආයතල සඳහා  ඉඩම් ැවරීම් කටයුතු, රජයේ කළුග ප හා  ඉඩම් බදුදීම් කටයුතු හා 
රජයේ ඉඩම්වල ඇතිවල යලොයයකුත් ගැටළු සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම ඉඩම් අංශය මගින් සිදුයකයේ.

ඉඩම් අංශය මගින් හත කා ේයයන් මහජලතා වට ඉටුකරනු ලබයි
1. රජයේ ය ොදු කටයුතු සඳහා  ඉඩම් අත්කර ගැනීම හා  වන්දි යගවීම් කටයුතු
2. රජයේ ඉඩම් වල බදු කටයුතු


රජයේ කළුග ප බදු ලබා දීම



රජයේ ඉඩම් දීේඝකා ලීල හා  වා ේෂික බදු දීම



රක්ෂිත, ා ස ප ඉඩම් යහෝ රජයේ යම් ආයතල පිහිටි ඉඩම් සහා  වගා කිරීමට බදු ලබා දීම (ඵලදා 
බදු)

3. රජයේ ඉඩම් සම්බන්ද ආරවු ප කටයුතු
4. රජයේ ආයතල සහා  ැවරීයම් කටයුතු
5. රජයේ ජල ද කටයුතු




රජයේ ඉඩම් යබදා දීම
එම ඉඩම් සදහා  ඔප්පු නිකුත් කිරීම
සු උරුමකරුවන් ලම් කිරීම ඇතුළු සු කටයුතු

දීමනාපත්ර ඉඩම් ෞප ්ගලික

ිනින්දෞර ුවකු  ලකා මනන ලනීමම

වකර ඉ්ලීමම

දීමනාපත්රය පපය

තනබීම රඳහා වකර ඉ්ලීමම
1. ඉ පලීම් ලිපිය
2. දීමලා  ත්රය, පිුරර ාා යා  පිට ත් එක බැගින්, ලැී  තියනලම් හිිකකම් සහතිකයේ පිට ත
3. ඊට අදා ල සියලුම ත්තිරු (හිිකකම් සහතිකය ලැී  තියනලම් ඊට අදා ල ත්ඉරුද ඉදි්  ත් කල යුතුය)
4. ග්රා ම නිලධා රී නිේය ශය
දීමනාපත්රය්  ෞ

්දෞ්ගි ිකහි්ල

වතුුව ෞෙදීම වකර පති දීමනා පත්රය්  ර ර ිරීම

1. ඉ පලීම් ලිපිය
2. මු ප දීමලා  ත්රය (ලැී  තියනලම් ඊට අදා ල හිිකකම් සහතිකය)
3. සියලුම ත්ඉරු (හිිකකම් සහතිකය ලැී  තියනලම් ඊට අදා ල ත්ඉරුද ඉදි්  ත් කල යුතුය)
4. 2007/3 චක්රය පයයේ ඇමුුමම 1 වා ේතා ව පිට ත් 03 (ග්රා ම නිලධා රී සිසින් සම්ර්ේක කර සහතික කල
යුතුය)
5. 2007/3 චක්රය පයයේ ඇමුුමම 11 වා ේතා ව පිට ත් 03 බැගින් (ආකතති කා ේයා ලයයන් ලබා යගල
නිලධා රීන්යේ උ යදසන මත සම්ර්ේක කල යුතුය)
6. හිිකකම් සහතිකයක් ලැී  ඇත්ලම් හිිකකම් සහතිකය ප්රා ය ය ය ය පකම් රා රයට ගැනීයම් ආකතතිය
පිට ත් 03 (ආකතති කා ේයා ලයයන් ලබා යගල නිලධා රීන්යේ උ යදසන මත සම්ර්ේක කල යුතුය)
7. සසිසනතර ග්රා ම නිලධා රී වා ේතා ව හා  නිේය ශය (දීමලා 

ත්රකරුයේ කා ලා ත්රයා  පිිබබඳව, සියලුම

දරුවන් ගකල, ඔවුන්යේ සිසනතරද දීමලා  ත්රකරු ඉඩයම් දිංිදද යන්ල පිිබබඳවද හා  ඉඩයම් අයලක්
දිංිදකරුවන් පිිබබඳ සිසනතරද, ඉඩමට අදා ල කැඩැසනතර සිකියම් අංකය, කලා ය අංකය හා  කැබලි
අංකයද ඇතුලත් කල යුතුය)
8. 1 ආකතතිය (යමය ග්රා ම නිලධා රී සිසින් සම්ර්ේක කර අත්සන් කල යුතුය.
පසු උුවමය නම් ිරීම
1. ඉ පලීම් ලිපිය (ග්රා ම නිලධා රී අත්සල සහතික කල යුතුය)
2. දීමලා  ත්රය, පිුරර ාා යා  පිට ත් එක බැගින්, ලැී  තියනලම් හිිකකම් සහතිකය හා  එහි පිට ත
3. ඊට අදා ල සියලුම ත්තිරු (හිිකකම් සහතිකය ලැී  තියනලම් ඊට අදා ල ත්ඉරුද ඉදි්  ත් කල යුතුය)
4.

සු උරුමය ලම් කරල දරුවා යේ /දරුවන්යේ උප් ැන්ලයේ සහතික පිට තක්

5.

සු උරුමය ලම් කිරීම කිහි යදයලකු සඳහා  සිදුකරයි ලම් ප්රා ය ය ය ය පකම්යේ අනුමැතියයන්
කඩඉම් සිතියම් යා වත්කා ලීල වල ් දී සිදුකල මැනුම් අධිකා රී සහතික කල පිුරර

6. ලම්වල යවලසනකම් තියනලම් සිධිමත් දිවුරුම් ප්රකා ශ
7. ජා තික හැදුනුම් ත
8. 25/- මු දර 03ක්
9. සසිසනතර ග්රා ම නිලධා රී වා ේතා ව හා  නිේය ශය (දීමලා  ත්රකරුයේ සියලුම දරුවන් ගකල, ඔවුන්යේ
සිසනතර හා  ඉඩයම් දිංිදකරුවන් පිිබබඳව සිසනතරද ඇතුලත් කල යුතුය)
යමම ය පයල සම්ර්ේක කරයගල සදුදා /බදා දා  දිලක කා ේයා ලයට ැිකයකන්ල.
මු්ල උුවමය නම් ිරීම
1. ඉ පලීම් ලිපිය (ග්රා ම නිලධා රී අත්සල සහතික කල යුතුය)
2. දීමලා  ත්රය, පිුරර ාා යා  පිට ත් එක බැගින්, ලැී  තියනලම් හිිකකම් සහතිකය හා  එහි පිට ත
3. ඊට අදා ල සියලුම ත්තිරු (හිිකකම් සහතිකය ලැී  තියනලම් ඊට අදා ල ත්ඉරුද ඉදි්  ත් කල යුතුය)
4. දීමලා  ත්රකරුයේ හා  කා ලා ත්රයා යේ මරක සහතිකවල සහතික පිට ත්
5. මු ප උරුමය ඉ පලල අයයේ / සු උරුමකරුයේ / උරුමකරුවන්යේ උප් ැන්ලයේ සහතික පිට ත්
6. ඉ පලුම්කරු ලිකන් දීමලා  යත්රේ මු ප උරුමය සකසනකිරීම සම්බන්ධයයන් සිරු ධතා  යලොමැති බවට
අයලක් දරුවන්යේ කැමැත්ත ප්රකා ිතත දිවුරුම් සහතික
7. ප්රා ය ය ය ය පකම්යේ අනුමැතියයන් කඩයිම් සිතියම් යා වත්කා ලීල වල ් දී සිදුකල මැනුම් අධිකා රී
සහතික කල පිුරර
8. ලම්වල යවලසනකම් තියනලම් සිධිමත් දිවුරුම් ප්රකා ශ
9. ජා තික හැදුනුම් ත
10. සසිසනතර ග්රා ම නිලධා රී වා ේතා ව හා  නිේය ශය (දීමලා  ත්රකරුයේ කා ලා ත්රයා  පිිබබඳව, සියලුම
දරුවන් ගකල, ඔවුන්යේ සිසනතර හා  ඉඩයම් දිංිදකරුවන් පිිබබඳව සිසනතරද ඇතුලත් කල යුතුය)
යමම ය පයල සම්ර්ේක කරයගල සදුදා /බදා දා  දිලක කා ේයා ලයට ැිකයකන්ල.

