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 අයදුම්පත් අංකය   

 
මධ්යම පරිවර අිකකළරිය 

මුලික දත්ත රැසක්ිරීමේ ප්රශ්්නවලලි   
 

ලයවඳි ස සද ව ඳ සර අනුමැ ස  ලබවදීම තීරණ  කිරීම සද ව වු අතයලශ්ය මත රුරු  
 

(සට න : අලශ්යතවල  අනුල  මත රුරු ලබව දීම සද ව අ සමේක ඳත්ර ාවිතතව කර්න) 
 
 

1.  මුලික මත රුරු 
 

1.1 ලයළපියේ න නම: 
 

 

1.2 ලයළපියේ   යෝජක ේ නම: 
(වමළගම/ලයළපළරය/පුද්ගලික) 
 

 

1.3 ලයළපියේ   යෝජක ේ   ොරතුරු: 
 
 ලිපිනය: 

 
 

 

 දුරක න අංකය: 
 

 

 සෆක්වහ අංකය:  
 

 

 විද්යුත් ලිපිනය: 
 

 

1.4 ලයළපියේ ය පිළිබඳ   ොරතුරු බළ ගෆනීමට ඇමයේය යුතු පුද්ගයළ:  
 
 නම: 

 
 

  නතුර: 
 

 

 දුරක න අංකය: 
 

 

 සෆක්වහ අංකය:  
 

 

 විද්යුත් ලිපිනය:   
    
2. ලයවඳි සමප හිටීම ම හිබබ මත රුරු 

 
 

2.1. ලයවඳි සමප හිටීම ම  
 

  පෂළත්/ : 
 

  දිවහත්රික්ක/ය: 
 

  ප්රළ ද්ය ය   කම්  කොට්ඨළ/ය: 
 

  පෂළත් පළන ආය න බ ප්ර ද්/ය: 
 (1:50,000 ඳ මවන මප ස්ථවනී  සි ස මක් ඉදි ඳත් කර්න) 
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2.2. ලයළපියේ න   ෞයේක ලපවරිය  ශෝ ලයළපියේ භූමි න ප්රමළණය ( ශක් ටයළර් ලලින් ද්යක්ලන්න):  
 (භූමිමප සැළැස්ම ඉදි ඳත් කර්න)   
 

 

2.3. ලයළපියේයට අයත් වම්පුර්ණ භූමි ප්රමළණයම  ශෝ හි   කොටවක් පශ  වද්යශන් යම් ප්ර ද්යක් තු පිි ටළ 
යේ ේද්ය? 
  

 සංමේදී ප්රමේශ් ඔිත නැත සට න 
1988 අංක 4 ද්යරණ ජළයේක උරුම ලනභූමි පන  යට ත් 
ප්රකළිත  ප්ර ද්යක් තු  ශෝ හම මළයි ම් සිට මීටර් 100 ක් 
ඇතුෂ  ප්ර ද්යක 

   

කෆෂ ආඥළපන ත් (451 ලන අිකකළරය) යට ත් ප්රකළිත  
ප්ර ද්යක් තුෂ  ශෝ හි  මළයි ම් සිට මීටර් 100ක් ඇතුෂ   
ප්ර ද්යක 

   

1981 අංක 57 ද්යරණ  ලරෂ වංරක්ණ පන ත් අර්ථ 
නිරූපනය කරන ද්ය  ලරෂ කළපයක් තුෂ 

   

පළංශු වංරක්ණ පන ත් (450 ලෆනි අධීකළරය) යට ත් 
ප්රකළිත  පරිදි ාළද්යනයට ක්විය ශෆි ප්ර ද්යක් තුෂ 

   

ගංලතුරින් ආරක්ළවී ම් ආඥළ පන ත් (449 ලන අිකකළරය) 
යට ත් ප්රකළිත  ප්ර ද්යක් තුෂ 

   

1982 අංක 52 ද්යරණ පනයේන් වං ෝික  1968 අංක 15 
ද්යරණ ශ්රී ංකළ මඩම්  ගොඩිමේ ම් ශළ වංලර්ධ්නය ිමේ ම් 
වංවහථළ පනයේන් ප්රකළිත  ගංලතුරින් ආරක්ළවී ම් ප්ර ද්යක් 
තුෂ 

   

දිය පශ ර් මළර්ග න කලර  ශෝ වහථළනයකදී මීටර් 25 ට 
ලෆඩි පෂක් ඇත් ළවද්ය රජ න මඩම් ආඥළ පන ත් (454 
ලෆනි අිකකළරය) යට ත් අර්ථක නය කර ඇයේ පරිදි යම් 
 පොදු දිය පශරක මවු ර් සිට මීටර් 60 ක දුරක් ඇතුෂ  
ප්ර ද්යක 

   

ජළයක උපරිම ජ වෆපයුම් මට්ට මන් (FSL) ඔේබට ව 
රක්ෂි  ප්ර ද්යක් තුෂ 

   

පුරළලවහතු ආඥළපන ත් (188 ලෆනි අිකකළරය) යට ත් 
ප්රකළිත  පුරළවිද්යයළත්මක රක්ෂි යක  ශෝ පුරළණ  ශෝ 
ආරක්ෂි  වහමළරකයක් පිි ටි ප්ර ද්යක් ඇතුෂ  

   

උද්භිද්ය උද්යයළන ආඥළපන ත්  ( 446 ලෆනි අිකකළරය) යට ත් 
ප්රකළයට පත්කරනද්ය ප්ර ද්යක් තුෂ 

   

ලන වත්ල ශළ ලික් ළ ආඥළපන ත් (469 ලෆනි 

අිකකළරය) යට ත් අ යභූමියක් ල යන් ප්රකළිත  යම් 
ප්ර ද්යක මළයි මන් මීටර් 100 ක් ඇතුෂ   ශෝ හම 
ප්ර ද්ය ඇතුෂ  

   

රජ න මඩම් ආඥළපන ත් (454 ලෆනි අිකකළරය) යට ත් 
අර්ථ නිරූපි   ශෝ හකී ආඥළපන ත් 71 ලගන්යේය යට ත් 

ප්රකළිත   පොදු ලලක මශ පිටළර මට්ටම (HFL) වමුච්ච න 
සිට මීටර් 100 ක්  ඇතුෂ   ශෝ හකී ලෆලක් ඇතුෂ  

   

ලන වත්ල ශළ ලික් ළ ආඥළපනයේන්  ප්රකළිත  ජළයේක 
රක්ෂි යක මළයි ම් සිට වෆ පුමක් ද්යක්ලළ ව ප්ර ද්ය තුෂ 

   

    
2.4. ලයළපියේ මිමි න ලර් මළන ි මිකම? (අද්යළ  කොටුල තුෂ  “ √ ” කුණ  යොද්යන්න) 

 

 රජ න පුද්ගලික  ලනත් (නියම ල යන් ද්යක්ලන්න) 

   

 
 

(ලයළපියේ මිමි න ි මිකම රජය නම් ලයළපියේය වද්යශළ භූමිය නිද්යශවහ ිමේම වද්යශළ අද්යළ රළජය 
ආය න යි  හකඟ ළලය පිළිබඳ ලියියවිලි අමුනන්න)  



පරිවර බපම් ඇගයීම් ඒකකය 

පරිවර කෂමණළකරන ශළ ඇගයීම් අංය                                                                                                                                                                          3 
 

  
2.5 ලයළපියේ මිමි න ලර් මළන භූමි පරිශරන රටළල (මුහ භූමි යන් %  ව ද්යක්ලන්න) : 

 

 භූමි ඳ  රණ රටවල % භූමි ඳ  රණ රටවල % 

 ලගුරු බිම්/ක ඩොළන    ි වහ මඩම්  

 ජ පද්ධ්තීන්  කුඹුරු  

 ඝන කෆ   ත්  

 විසිරුනු කෆ (sparse forest)  රබර්  

 ඳු කෆල   පො   

  ිණ භූමි    ගොඩනෆගිලි/මදිිමේම්  

  ගලතු  අ නකුත් (නියම ල යන් ද්යක්ලන්න)  

 
 
3. ලයවඳි ස  සේබ්ධ මත රුරු 

 
3.1. ලයළපියේ න අරමුණ:  
  
3.2. ලයළපියේ චර න ලයළපියේය ද්යෆනට පලයේන අලවහථළල  (අද්යළ  කොටුල තුෂ  “ √ ” කුණ  යොද්යන්න) 

  

 (i)  පූර්ල කය ළ අලවහථළල   

(ii)  කය ළ අලවහථළල   

(iii)  වෆසුම්   

(iv)   ලනත් (ද්යක්ලන්න)   

  
3.3. ලයළපියේ ලර්ගය: (අද්යළ  කොටුල තුෂ  “ √ ” කුණ  යොද්යන්න) 

  

 මඩම් වංලර්ධ්න/  හළි ප ශලි ිමේම   ශො ට / වි නෝද්යළත්මක ක්රියළකළරකම් 
වඳශළ පශසුකම් වෆපයීම 

 

 ද්යෆල බළගෆනීම/ ගවහ  ශලීම  නිලළව ශළ  ගොඩනෆඟිලි   

 මඩම්/   ත්බිම්  ගොඩිමේම  නෆල  පදිංචිිමේම්  

 ලනළන් ර හළි ප ශලි කර ලනළන් ර  නොලන 
 ලනත් කටයුත් ක් වඳශළ  යොද්යළ ගෆනීම 

 ලළයු වශ දියර (ජය ශෆර) පරිලශන න 
හළීම 

 

 නළගරික වංලර්ධ්නය  කෆණීම්  

 ලරළය ශළ ලරළය ආශ්රි  වංලර්ධ්න  උමං මළර්ග  

 ප්රලළශන පද්ධ්යේ  ධීලර/ ජජීවී කර්මළන්   

 ලළරිමළර්ග / ගංගළ  රේනි වංලර්ධ්න   ඝණ/ රල/ උපදුලකළමේ අපදුලය බෆශෆරිමේම  

 බක්යේ ජනනය වශ වම් ප්රේණ  ලුනු   ලළයන්  

 මතුපිට ජය/භූ ජය බළගෆනීම   ලනත් (ද්යක්ලන්න)  

 කර්මළන් / කර්මළන් පුර වශ කර්මළන් පුර 
උද්යයළන 

   

 
3.4. 

 
ලයළපියේ න ප්රමළණය/ විළත්ලය:  

  
3.5. ලයළපියේ න ප්රධ්ළන වංරචක:  
  
3.6 ලයළපියේ න වංරචක ල වහථළනීය පිි ටී ම් ද්යෂ වෆෆවහම:  
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3.7 ලයළපියේ ක්රියළලලිය:  
  
   යද්යවුම් (මදිිමේම් කටයුතු වඳශළ වශ ලයළපියේය ක්රියළත්මක ලන අලික යි   යොද්යළ ගනු බන 

අමුරලය,  ජය,  බක්යේය ආදිය වශ ඒලළ යි  ප්ර ලයන්)  
 නිමවුම් (නිහපළදි  රලය වශ අතුරු නිහපළද්යන)  
 ලයළපියේය වඳශළ  යොද්යළගෆනීමට නියමි  ප්රධ්ළන යළන්ත්රික උපළංග (equipment) වශ 

 ළක්ණික රම දද්යයන් (technology) 
 

3.8. ලයපියේ යි  ප්රධ්ළන ත්රියළලලි/කටයුතු ලට අම ර ල පශ  වඳශන් ද්ය සිදු ිමේමක්  දද්ය?  

  

 ක්රි වකවරකම  Activity) ඔේ නැත  ඔේ නේ 

ප්රමවණවත්මක 

ලශ්ම ් දක්ල්න 

(i)  මඩම්/   ත්බිම්  ගොඩිමේම    

(ii)  ලනළන් ර හළි ප ශලි කර  ලනත් කටයුත් ක් වඳශළ  යොද්යළ 
ගෆනීම 

   

(iii)  මඩම් හළි ප ශළි ිමේම    

(iv)  ද්යෆල බළගෆනීම    

(v)  කෆණීම් වශ ානිජ දුලය නිවහවළරණය    

(vi)  න හළීම    

(vii)  උමං මළර්ග කෆණීම් කටයුතු    

(viii)  බක්යේ ජනනය වශ වම් ප්රේණය    

(ix)  ලයළපියේ යන් අල ෆන්වලන් නෆල  පදිංචිිමේම    

(x)  මතුපිට ජය/භූ ජය බළගෆනීම    

(xi)  ඝණ/රල/උපරලකළමේ අපරලය බෆශෆරිමේම     

  

3.9. ප්රළේධ්න ආ යෝජනය: 
 

 වි ද්ය ය:  

  ද්ය ය:  

    

3.10.  ලයපියේ යි  හක් හක් අදියර නිමිමේම වඳශළ අ කක්ෂි  කළ සීමළලන්: 
 

 

3.11. ලයළපියේය වඳශළ  යොද්යළග  ශෆි පශ  වඳශන්  වේලළලන්/යටි  පශසුකම් ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ විවහ ර 
වපයන්න: 

  

 (i)  මළර්ග/ පිවිසුම් මළර්ග (නියම ල යන් ද්යක්ලන්න):  

(ii)  ජ පශසුකම්  (නියම ල යන් ද්යක්ලන්න): 

(iii)  බක්යේය (නියම ල යන් ද්යක්ලන්න): 

(iv)  දුරකථන පශසුකම් (නියම ල යන් ද්යක්ලන්න): 

(v)  අපජය පිරිපශදු ිමේ ම්  පොදු  වේලළලන් (නියම ල යන් ද්යක්ලන්න): 

(vi)  ඝණ අපරලය පිරිපශදු ිමේ ම්  පොර  වේලළලන් (නියම ල යන් ද්යක්ලන්න): 

 (vii)   ලනත් (නියම ල යන් ද්යක්ලන්න): 

    

3.12.  යෝජි  වංලර්ධ්න ලයළපියේය මඟින් මිනිසුන් අල ෆන්වීමක්  ශෝ  ද්පෂ ශළනිවීමක් සිදු දද්ය 
(ප්රමළණළත්මක ල යන් ද්යක්ලන්න): 
 

3.13.  යෝජි  වංලර්ධ්න ලයළපියේය මඟින් ප්ර ද් න ජනජීවි යට බපමක්  ශෝ හි   ලනවහවීමක් සිදු දද්ය? 
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3.14. ලයළපියේ භූමි යි  පුළු  ිමේමක් ඇයේල  ශෝ නෆයේල  යෝජි  ලයළපියේය මදිරි නදී පුළු  ිමේමට වෆෂසුම් 
කර යේ ේද්ය? 

  
3.15. ලයළපියේය මඟින් සිදුවිය ශෆි බපම් පිළිබඳ විවහ ර: (අද්යළ  කොටුල තුෂ  “ √ ” කුණ  යොද්යන්න) 
         

 බලඳෑම/ේ  ඔේ නැත මකටිකවලීන මධයකවලීන දිගුකවලීන 

 මශජන ළලට වශ ඔවුන් ේ  වෞායයට ලන 
බපම 

     

 ළක/වත්ත්ල/ වං දදී පරිවර පද්ධ්යේ/ 
ලළවවහථළන වඳශළ ලන බපම 

     

 භූමි  ළවි යන්ට වශ පවට (soil  and land 
use) ලන බපම 

     

 මතුපිට ජය වශ භූග  ජය වඳශළ ලන 
බපම 

     

 ජලශනය/ජළපලශන පද්ධ්යේය වඳශළ ලන 

බපම (drainage /hydrology) 
     

 ලළයු  ත්ත්ලයන් වඳශළ ලන බපම/ ලළයු 
දණය 

     

 ේද්ය/ කම්පන ජනනයවී මන් ලන බපම       

 භූමි අංකරණය/ පළරිවරික  වෞන්ද්යර්යයට 

(landscape/visual environment) ලන 
බපම 

     

 ඓයේශළසික ශළ පුරළවිද්යයළත්මක වහථළන ලට 
ලන බපම 

     

  පළරිවරික උපරල  ත්ත්ලයන් පෆලතීම  ශෝ 
ඒලළ උග්රවීම 

     

   ලනත්  (ද්යක්ලන්න)      

  
3.16. මශ  3.15 යට ත් ද්යක්ලළ ඇයේ,  ලයළපියේය මඟින් සිදුවියශෆි බපම් අලම ිමේම වඳශළ ගනුබන ක්රියළමළර්ග 

පිළිබඳ විවහ ර: 
  
3.17. ප්ර ද් න ද්යෆනට පලයේන  ශෝ වෆෂසුම්කර ඇයේ අ නකුත් වංලර්ධ්නයන්ට ඇයේ වම්බන්ධ් ළලය: 

  
3.18. ලයළපියේය වඳශළ අලය අ නකුත් බප්ර/ අලවරප්ර පිළිබඳ විවහ ර:  

 
4. 

 
මලනත්  

 

   
අද්යළෂ  ලනත්   ොරතුරු ඇත්නම් ඒලළද්ය වපයන්න. 
 
   
……………………………………………….. ලන මළ විසින් මශ  වපයළ ඇයේ   ොරතුරු මළ ේ ද්යන්නළ පරිදි 
නිලෆරදි ශළ ව ය බල ප්රකළ කරමි. හ මන්ම මශ  වපයළ ඇයේ   ොරතුරු ලයළපියේය වම්බන්ධ් යන් තීරණ ගෆනීම 
වද්යශළ  යොද්යළ ගන්නළ බල ද්ය ද්යනිමි.  
   
අයදුම්කරු ේ නම: ................................................................................................. 

 

 නතුර: ....................................... 

 

අත්වන: .......................................                                                දිනය: ........................................ 

 

 



පරිවර බපම් ඇගයීම් ඒකකය 
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කවේ වලී  ප්රම ජනන  ස ව ඳමි 

 
   
 1. අයදුම්ප  ෆබුණු දිනය: 

 
පරිවර බපම් ඇගයීම් ක්රියළලලිය ක්රියළත්මක ිමේ මි ළ ලන පරිපළන ගළවහතු:   
 

  ගවීම් සිදු කරන ද්ය දිනය:  
 අද්යළ මුද්ය:  
 කුවි ළන්සි අංකය:  
 ලෆය වං ක්  අංකය: 

 
 

2. වහථළනග  පමේක්ණයක් සිදුකරනු ෆබූ න නම්: 
 

 

 පමේක්ණය කරන ද්ය දිනය: 
පමේක්ණය සිදුකෂ නිධ්ළරියළ/ නිධ්ළමේන් ේ නම/නම්: 
වෆෂියයුතු පළරිවරික බපම් වම්බන්ධ් යන් වි ේෂි  අද්යශවහ (වහථළනග  පමේක්ණය ආශ්රි ල): 
 

3.  ජළයේක පළරිවරික පන ත් iv ඇ  කොටව යට ත් අනුමෆයේය අලය දද්ය: 
(හනම් පරිවර බපම් ඇගයීමක්  ශෝ මලික පළරිවරික පමේක්ණයක් සිදුිමේම අලය ලන් න්ද්ය? 
 

  ඹද නෆ  

    

 
4. 

 
පරිවර බපම් ඇගයීමක් සිදුිමේමට අලය ද නම් ඒ වඳශළ සුදුසු ලයළපියේ අනුම  ිමේ ම් අනු යෝජි  
ආය නය: 
 

5.   ලනත් කරුණු:  
 


