මාර්ගගත ක්රමය මගින් ස ේවා ඉටුකිරීම
පුරාවිද්යා බලපෑම් ඇගයුම් මූලික නිරීක්ෂණ ලබාදීම
අංක 1152/14 – 2000.10.04 දිනැති අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත්රයට යාකර ඇති උපශේඛණයට අනුව
පුරාවිද්යා බලපෑම් ඇගයුම් නිරීක්ෂණ වාර්තා ලබා ගැනීම.
පුරාවිද්යා ශද්පාර්තශම්න්තුව මගින් නිකුත් කරනු ලබන, පුරාවිද්යා බලපෑම් ඇගයුම් සඳහා වන මූලික
නිරීක්ෂණ ලබා ගැනීම පිණිස ඉදිරිපත් කල යුතු අයදුම්පත්, පහතින් ද්ක්වා ඇත. නිවැරදිව සම්පූර්ණ
කරන ලද් අයදුම්පත් පහත සඳහන් කර ඇති අංක 1 සිට 8 ද්ක්වා සද්හන් ශකොට ඇති සියළුම
ශේඛණ ද් සමඟ අද්ාල පළාශත් ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය ශවත විද්ුත් ලිපිනය මගින් /
තැපෑශලන් එවීමට කටයුතු කල යුතුශේ. අද්ාල පළාත් වල ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලයන් හි
විස්තර ද් පහත සඳහන් කර ඇත.
1. ඉේලුම් කරනු ලබන ආයතනය මගින් ඉේලීශම් ලිපිය හා ග.ශේ. 09 ආකෘතිය යටශත් ඇති
අයදුම්පත්රය සම්පූර්ණ කිරීම.
2. අද්ාල කාර්යය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ඉඩශම් ඔප්පුව ඉඩම් ශරජිස්ට්රාර් කාර්යාලශේ
ලියාපදිංචි ඔප්පුවක් විය යුතු අතර ඉඩශම් අයිතිකරු ශනොවන අවස්ථාවල ඉේලුම්කරු විසින්
අයිතිකරුශගන් බදු ගිවිසුමක් මගින් ඉඩම පවරා ගත් බදු ඔප්පුශේ ඡායා පිටපතක් ඉදිරිපත්
කිරීම.
3. වයාපෘතිය පවත්වාශගන යාමට අද්හස් කරනු ලබන ඉඩශම් ඔප්පු අංකය, පිඹුරු අංකය, බිම්
කට්ටි අංකය හා ඉඩම් ප්රමාණය ඉතා පැහැදිලිව බදු ගිවිසුශම් සඳහන් කිරීම.
4. අද්ාල වයාපෘතිය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ඉඩශම් භූමි ශකොටස ශවන්කර අදින ලද්
මිනින්ශද්ෝරු ශහෝ බලයලත් මිනින්ශද්ෝරු පිඹුරු පතක් ඉදිරිපත් කිරීම.
5. අනනයතාවය තහවුරු කලහැකි පිළිගත් ශේඛනයක පිටපතක් ඉදිරිපත් කිරීම.
6. පුේගලික ආයතනයක් නමින් ඉේලුම් කරන විටකදී එම ආයතනය ලියාපදිංචි කළ බව සනාථ
කිරීම සඳහා ශවළඳ බලපත්රශේ ඡායා පිටපතක් ඉදිරිපත් කිරීම.
7. ඉහත සඳහන් මුේ ශේඛණවලින් ලබාගත් ඡායා පිටපත් වයාපෘතිය සිදුකරනු ලබන ශකොට්ඨාස
භාර ග්රාම නිලධාරී මගින් සහතිකකර එම පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීම.
8. අද්ාල වයාපෘතිය සම්බන්ධව තමා විසින් සකසන ලද් වයාපෘති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම.
9. අංක 1 සිට 8 ද්ක්වා සද්හන් ශකොට ඇති සියළුම ශේඛණ අද්ාල පළාශත් ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා
කාර්යාලය ශවත විද්ුත් ලිපිනය මගින් / තැපෑශලන් එවීමට කටයුතු කිරීම.
10. ඉහත සඳහන් නිවැරදි ශේඛණ ලැබී දින 14 ක් ඇතුලත ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීශම් කටයුතු සිදු
කිරීමට අශප්ක්ෂා කරනු ලබන අතර ක්ශෂේත්ර පරීක්ෂාවට පැමිශණන නිලධාරීන් හට මුේ
ශේඛණ ඉදිරිපත් කිරීම.
11. ඉේලීම් කරනු ලබන වයාපෘති සම්බන්ධශයන් වයාජ ශතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන බවට
අනාවරණය වුවශහොත් අද්ාල ඉේලීම සම්බන්ධශයන් පුරාවිද්යා ශද්පාර්තශම්න්තුව කිසිදු
වගකීමක් භාරගනු ශනොලැශේ.

ගශේ - 08 ආකෘතිය හා ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලයන් හි විස්තර පහත ද්ක්වා ඇත.
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ප්රාසේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
ECC හන්දිය, අම්පාර
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
ජයශ්රී මහ ශබෝධි මාවත,
අනුරාධපුර
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
සීතාවක, අවිස්සාශවේල
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
14, පුස්තකාල මාවත, බදුේල
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
අනගාරික ධර්මපාල මාවත,
මහනුවර
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
නව පරිපාලන සංකීර්ණය,
හම්බන්ශතොට
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලයශකොටුව, ගාේල
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
ශ්රීමත් මාකස් පුනාන්දු මාවත,
ශකොළඹ
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
122, රාසවිත්ශතෝට්ටම් පාර,
නේලූර්, යාපනය
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
මාළිගා පරිශ්රය, කුරුණෑගල
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
පැරණි කච්ශච්රි සංකීර්ණය,
ශමොනරාගල
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
බැඳිවැව, ජයන්තිපුර,
ශපොශලොන්නරුව
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
රත්නපුර
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
සමුද්ර ඉතිහාස හා නාවික
ශකෞතුකාගාරය, ත්රිකුණාමලය
ප්රාශේශීය පුරාවිද්යා කාර්යාලය,
පුරාවිද්යා කාර්යාලය, වවුනියාව

දුරකථන අංකය
063-2222017

විේයුත් ලිපිනය
archaeology.ampara@gmail.com

0252222411

archncp@gmail.com

036-2232674

archkegalle@gmail.com

055-2222637

badullaarchaeology@gmail.com

081-2222336

archaeokandy@gmail.com

0472256688

a.hamdivision@gmail.com

091-2234071

arch.regional@yahoo.com

011-2667377

arch.western@gmail.com

021-2224574

northarchaeology@gmail.com

037-2220475

paduwasnuwara.arch@gmail.com

055-2277738

archmonaragala@gmail.com

027-2050448

polonnaruwa.arch@gmail.com

045-2233737

archaeologyrp@gmail.com

026-2221530

archaeologytrinco@gmail.com

027-2224805

archvavu@gmail.com

ගශේ - 08 ආකෘතිය

පුරාවිද්යා බලපෑම් ඇගයුම් මීක්ෂණ ඳහා අයදුම්පත්රය
01. වයාපෘති ශයෝජකයා පිළිබඳ විස්තර:I.
වයාපෘති ශයෝජකයාශේ හා සංවර්ධන ආයතනශේ නම :- .......................................................
........................................ .................................................. ...............................................
........................................ .................................................. ...............................................
II.
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය:- ...................................................
III.
ස්ථිර ලිපිනය :- ................................ .............................. .........................................
..................................................................................……………
...................................
............................................ ......................................…………… ..........................................
IV.
දුරකථන අංකය :- .................................................................
V.
ෆැක්ස් අංකය :- ....................................................................
VI.
විද්ුත් තැපැේ ලිපිනය :- ...................................................................
02. සංවර්ධන කාර්යය සඳහා ශයොද්ාගන්නා භූමිශේ මායිම් පිළිබඳ විස්තර
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
03. ස්ථානයට ලගාවිය හැකි ගමන් මාර්ගය :- ............................................................................. ……
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
04. භූමිශේ පිහිටීම :I.
ඉඩශම් නම:- …………………………………………………………………………………….
II.
ඉඩශම් පිඹුරු අංකය හා කැබලි අංක:- ……………………………………………….
III.
ගම:- ………………………………………………………………………………………………
IV.
ග්රාම නිලධාරි වසම හා අංකය :- …………………………………………………………
V.
ප්රාශේශීය ශේකම් ශකොට්ඨාසය :- ……………………………………………………….
VI.
දිස්ත්රික්කය :- …………………………………………………………………………………..
05. සංවර්ධන කාර්යය සඳහා ශයොද්ාගන්නා භූමිශේ අයිතිය කා සතු ද් යන බව:- .............................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
06. ඉඩශම් වපසරිය - ශහක්ශටයාර්:- .........................................................................................
07. ඉඩශම් නම ශයෝජිත සංවර්ධන වයාපෘතිය පිළිබඳ විස්තරය (සැලැස්මක් අමුණන්න.)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
08. ශයෝජිත සංවර්ධන කාර්යයන් ශහේතුශවන් භූමියට වන බලපෑම් හා හානිය පිළිබඳ විස්තර...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

09. භූමිශේ ස්වභාවය ඝන කැලය

පතන්/මුඩු බිම්

වැවිලි

ලඳු කැළෑව

ශගවතු/ජනාවාස

කුඹුරු

මද් කඳු සහිත බිම

කඳුකර බිම

10. භූ විෂමතාවය සමබිම

11. ඉදිකිරිම සඳහා ඉදිකිරිම් ද්රවය (ගේ, ගශඩොේ, වැලි, ශබොරළු, පස්) අද්ාළ ඉඩශමන් ම සපයා ගන්ශන් ද් යන
වග :- ......................................................................................................
12. එකී අමුද්රවය සපයාගනු ලබන්ශන් ඉඩමට බැහැරින් නම් අමුද්රවය සපයා ගනු ලබන ස්ථාන සඳහා පුරාවිද්යා
හානි ඇගයුම් සමීක්ෂණයක් සිදුකර තිශේ ද්? :- .....................................
13. වයාපෘතිය සඳහා ඇස්තශම්න්තුගත මුළු පිරිවැය:- .....................................
14. වයාපෘතිය ආරම්භ කිරිමට අශප්ක්ෂිත වර්ෂය:-

මාසය:-

දිනය:-

15. වයාපෘතිය නිමකිරිම සඳහා ගත වන කාලය:- .....................................
16. අද්ාළ භූමිශේ පුරාවස්තු තිශේ නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර:-

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

17. ශවනත් විස්තර:- ...................................... .................................................... ............................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ඉහත සඳහන් කරුණු මාශේ ද්ැනීශම් හැටියට සතය හා නිවැරදි වන බව ප්රකා කරන අතර, ශමකී ශතොරතුරු
සාවද්ය බව ඔප්පු වුවශහොත්, එය ශමම වයාපෘතිය අත්හිටුවීමට ශහේතු විය හැකි බව මා ශහොඳාකාරව ද්නිමි.
එශසේම පුරාවිද්යා ශද්පාර්තශම්න්තුශේ කිසිදු නිලධාරියකුට ශමම සංවර්ධන වයාපෘතිය සිදු කිරීම සඳහා
බලපෑමක් වාචිකව ශහෝ ශනොකළ යුතු අතර ඒ සඳහා තයාගයක්, ප්රද්ානයක්, සන්ශතෝ මක්, අේලස් මුද්ලක්
ශහෝ ශවනත් ආකාරයකින් ලබා ශනොදිය යුතු බව මා ශහොද්ාකාරවම ද්න්නා බවත් එශසේ කිරීමක් ශහළිද්රේ
වුවශහොත් 1994 19 ද්රණ අේලස් ශහෝ දූෂණ විමර්ෂණ ශකොමිසන් සභා පනශත් ප්රතිපාද්න යටශත් මට එශරහිව
නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගත හැකි බවටත් මා ද්නිමි.
වයාපෘති ශයෝජකයාශේ නම:- ...........................
අත්සන:- ...............................................

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

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

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

ැලකිය යුතුය ශමම සංවර්ධන වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ශපර ශහෝ ආරම්භ කිරීශමන් පසුව පුරාවිද්යා ශද්පාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරියකු
ශහෝ ශසේවකයකු විසින් යම් තයාගයක්, ප්රද්ානයක්, සන්ශතෝ මක්, අේලස් මුද්ලක් ශහෝ ශවනත් යම් ආකාරයකින් බාධා
කිරීමක් සිදු කරනවානම් ඒ බව වහාම ලිඛිතව ශහෝ වාචිකව පුරාවිද්යා අධයක්ෂ ජනරාේ ද්ැනුවත් කළ යුතුය.

