Application for
Issuing lands for Investment Land projects in Mahaweli Systems to Suitable Investors
on the basis of long term lease
For office use only
Payment Date:
Bank/ Branch:
Deposited Amount:

Director General
Mahaweli Authority of Sri Lanka
No. 500, TB Jaya Mawatha,
Colombo 10.

01.Name of the Applicant/Company
:………………………………………………………………
……………………………………………………………….
02. National Identity Card Number: ………………………………………
03. Address:
:………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
04. Contact Number
Fixed:……………………………

Mobile…………………………..

05. Mahaweli System : ………………………………….
Proposed project :……………………………….…………………………………………
Extent of land Requested

: ………………………………….

Lot Number (BOD is Attached):

1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….

(For each investor, there are 03 plots of land that can be applied as an alternative and the
block numbers should be mentioned in order of priority.)
I submit this application to obtain a land located in the Mahaweli areas on the basis of long
term lease. If the project is accepted as a suitable project for the grant, I state that I agree to
obtain the approval of the Central Environmental Authority and other line agencies before
commencing development of the relevant land.

……………………………….
Date
Stamp / NIC No

……………………
Signature of the Applicant

ආය ෝජන ව්යාපෘතීන් සඳහා මහව්ැලි කලාප න්ි (මහව්ැලි බල ප්රයශ ව්ල ය ්) පව්තින
හඳුනාග් ඉඩම් දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත සුදුසු ආය ෝජකයින් යව්ත ලබා දීම සඳහා ව්න ය දුම්
පත්ර
කාර් ාලී ප්රය ෝජන සඳහා
මුැල් කගවූ ි න :
බිාුටලජයාඛාල:
ති් පත් ළ මුැක :

අධ්යක්ෂ ජනරාල්
ශ්රී කා ා වැලි අ අකා ාය
අා 500, ටී.බී.ජ ා වාලත,
ක ාළඹ 10.

01. අ දුම් රුකේ/ආ තනකේ නව : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
: ………………………………………
: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
:

02. ජාති ැිදුනුම්පත් අා
03.  අපින

04. දුර ථන අා
ස්ථාලර :………………………………….
05. ඉඩව ඉල්ුම්

රනු කබන

කාප : ………………………………….

ක ෝජිත ලයාපිති
ඉල්ුම්
ඉඩම්

ජාගව : ……………………………………………

: ………………………………….………………………………….…………………………

රනු කබන ඉඩම් ප්රවාය : ………………………………….
ට්ටි අා

( ට්ටි අනුකේඛන අමුයා ඇත ) : 1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….

(ප්රමුඛතාල අනුපිිවකල අ්  ට්ටි අා
ැිකි ඉඩම් ට්ටි ගනන 03 කි.)

සහැ් 

ළ ුතුය . කක් ආක ෝජ

ුට,, ික ල්ප කකස ැික්ික

වා ිකසි්  ඉැත සහැ්  රන කැ කතාරුයරු සතය ැා ිවලිැදි  කතාරුයරු බලත් ශ්රී කා ා වැලි අ අකා ාය ,
අ ත් වැලි අ බක ප්රකශය ් හි  පිහි ,ා ඇති, දීේඝ ාලීන බදු පැනව වත කබා කැනු කබන ඉඩවක් කබා ගිිවව
සහැා වා ිකසි්  කවව අ දුම්පත ඉි යපත් රනු කබන අතර , වා ඉි යපත් රන ලයාපිති ඉඩම් කබා ි ව සහැා
සුදුසු ලයාපිති ක් කකස පිිවගතකැාත් අැාක ඉඩකම් සාලේධ්න ,ුතුය ආරම්භ කිරීව, කපර වධ්යව පයසර
අකා ාය ඇුයු අකනුටත් කේඛී ආ තන ් හි  අනුවිති කබා ගිනීව,ත් වා ක ඟ ලන බල ප්ර ාය රි.

……………………………….
ි න
ිවළ මුද්රාල ජ ජා.ැි.අා

……………………………………
අ දුම් රුකේ අත්සන

