
 
 

 

පුරවැසි ප්රඥප්තිය  ුළින්  ලසල  හජන  ේල වවව්  

 

පජත ලඳජ්  ේල වවව්  සබව ගැනීේේදී ඊට අදවස සි ළු අවශ්යතව ලපුරව ත් ේ ේල වවව දිරියේ ්  ද්වව තතිය ාවස  

ුළළදී එහ ේල වවව දටුකිරීහට අේ්්ෂව ාරමු. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 

අංා  

ේල වවව ගතව  මුළු ාවස  

01 වරිපනම් බදු අයකිරීම  විනාඩි 10 

02 තක්සේරු ්ේපල හිමිකම් සං් ෝධනය  වැඩ කරන දින 05 

03 හිමිකම් සහතික නිකුත් කිරීම / ්නාපවරා ගැනී්ම් සහතික  පැය  1/2 

04 ්වළඳ බලපත්ර නිකුත් කිරීම  වැඩ කරන දින 05 

05 කර්මාන්ත බදු අයකිරීම  

 බලපත්ර ලබා ගතුතු  කර්මාන්ත සඳහා 

 බලපත්ර ලබා ්නාගත ුතු  කර්මාන්ත සඳහා 

 

වැඩ කරන දින 02 

පැය 01 

06 වයාපාර බදු අයකිරීම  විනාඩි 30 

07 කඩකුලී ්ගවීම  විනාඩි 15 

08 කඩ පැවරීම  

 කාලත්රයා  ්හෝ රරුවන්  පවරා ීමම  
 බාහිර පුේගල්යකු   පවරා ීමම  

 

වැඩ කරන දින 37 

මාස 04 ½ 

09 ප්රචාාරක රැන්වීම්/ක ුට්  සඳහා ගාසේු  අයකිරීම  පැය 01 

10 බිම්ක් ි/අනු්බදුම් සැලසුම් අනුමත කිරීම  

 අනුමත ්නාුට අඩුපාඩු සහිත සැලසුම් 

වැඩ කරන දින 14 

වැඩ කරන දින 28 

11 ්ගාඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම  

 අනුමත ්නාුට සැලසුම් 

වැඩ කරන දින 14 

වැඩ කරන දින 28 

12 අනුකූලතා සහතික නිකුත් කිරීම  

 අනුමත ්නාුට  අනුකූලතා සහතික 

 නව වරිපනම් තක්සේරු කිරීම 

වැඩ කරන දින 15 

වැඩ කරන දින 28 

වැඩ කරන දින 03 

13 වීථී්ර්ඛා/්ගාඩනැගිලි සීමා සහතික නිකුත් කිරීම  පැය 1/2 

14 භූගත ජල සම්බන්ධතා ලබාීමම සඳහා මාර්ග පළුදු කිරීම  අවසර ලබාීමම  

 මාර්ග පළුදු ්වනු්වන් තැන්පත් කරන ලර මුරල් ආපසු ්ගවීම  

පැය 01 

වැඩ කරන දින 23 

15 අනු රුරායක ගසේ කපා ඉවත් කිරීම පිළිබඳ පැමිණිලි විමසීම  වැඩ කරන දින 69 

16 වීථීපහන් අළුත්වැඩියාව හා පැමිණිලි සම්බන්ධ්යන් ක්රියා කිරීම  

 නව විදුලි පහනක සවි කිරීම 

වැඩ කරන දින 06  

වැඩ කරන දින 13 

17 මහජන පැමිණිලි පරීකෂා කිරීම  වැඩ කරන දින 41 

18 රංග  ාලාව ්වන් කිරීම  

 රංග  ාලා්ේ තැන්පත් මුරල ආපසු ්ගවීම  

වැඩ කරන දින 01 

වැඩ කරන දින 07 

19 ්සෝමවීර චාන්රසිරරි ්රීඩාංගනය ්වන් කිරීම 

 ්සෝමවීර චාන්රසිරරි ්රීඩාංගන්  තැන්පත් මුරල ආපසු ්ගවීම  

වැඩ කරන දින 01 

වැඩ කරන දින 07 

20 මෘත ්ේහයක ආරාහනය සඳහා ආරාහනාගාරය ්වන් කිරීම  පැය ½ 

21 මෘත ්ේහයක භූමරානය සඳහා සුසානභූමිය ්වන් කිරීම  පැය ½ 

22 සුසානභූමි්  සිරහිව න ඉදිකිරීම ්වනු්වන් භූමිය ්වන් කිරීම  වැඩ කරන දින 02 

23 පරිසර බලපත්ර ලබාීමම  වැඩ කරන දින 21 

24 ්පෞේගලික හා රාජය ආයතන වල කසල ඉවත් කිරීම  

 මාසිරකව වයාපාර සේනාන කසල බදු ්ගවීම  

වැඩ කරන දින 02 

විනාඩි 30 

25 ගලි බුටසර ්සේවාව ලබාීමම  වැඩ කරන දින 03 

26 මාර්ග/ වීථී  නම් කිරීම  මාස 06 
27 පුේගලික මාර්ග පවරා ගැනීම  මාස 07 

28 පුසේතකාල සාමාජිකත්වය ලබාීමම  විනාඩි 30 

29 ආුතර්්ේර වවරය ්රමය  ්රෝීනන්  ප්රතිකාර කිරීම  විනාඩි 20 

30 සයමාසිරක මැහුම් අත්කම්/රූපලාවනය/සුප  ාසේත්ර පාමමාලා පැවැත්වීම  වසර 01 


