
ed;dlj;ij ghJfhty; kw;Wk; rpWtH ftdpg;G
mrsjdi yd <udrCIl fiajd fomd

DEPARTMENT OF 

 

 
2016 Mk; Mz;bd; 04k; ,yf;f
tlkhfhzj;jpy; cs;s rpWth; mgptpUj;jp epiyaq;fspid gjpT nra;tjw;;fhd 

2016 වර්ෂයේ අංක 

පිහිටි ළමා සංවර්ධන මධ්
Application for registering the Child Development Centers 

under the Child Development centre’s Statute No 04 of 2016

 

කාර්යාලීය ප්

jpfjp 

දිනය 

Date 

 

jw;fhypf mDkjp 

තාවකාලික බලපත් රය 

Temporary Permit 

1. rpWtH mgptpUj;jp epiya tpguq;fs;

ළමා සංවර්ධන මධ් යස්ථාන විස්තර
Child Development Center Information

1.1 rpWtH mgptpUj;jp epiyaj;jpd; ngaH

ළමා සංවර්ධන මධ් යස්ථානයේ නම

Name of Child Development center
 1.2 
  

Kfthp 

ලිපිනය 

Address  
 
 

1.4 khtl;lk; 

දිස්ත් රික්කය 

District 

 
 

ghJfhty; kw;Wk; rpWtH ftdpg;G Nritfs; jpizf;fsk;
mrsjdi yd <udrCIl fiajd fomdrA;fuska;`j 

EPARTMENT OF PROBATION AND CHILD CARE SERVICES 

2016 Mk; Mz;bd; 04k; ,yf;f rpWth; mgptpUj;jp epiya epajpr;rl;lj;jpd; fPo; 
tlkhfhzj;jpy; cs;s rpWth; mgptpUj;jp epiyaq;fspid gjpT nra;tjw;;fhd 

tpz;zg;g gbtk; 

වර්ෂයේ අංක 04 දරණ ව ්යවස්ථාපිත නීතිය යටතේ උතුරු පළාතේ 

පිහිටි ළමා සංවර්ධන මධ ්යස්ථාන ලියා පදිංචි කිරීමේ අයැදුම් පත
Application for registering the Child Development Centers 

under the Child Development centre’s Statute No 04 of 2016
 

 

 

mYtyf ghtidf;F kl;Lk; 

කාර්යාලීය ප ්රයෝජනයට පමණක් 

For office use only 
gjpT ,y 

ලියා පදිංචි අංකය 

Registration No 

 

gjptptpw;fhd tiffs; 

ලියා පදිංචි වර්ගය 

Type of Registration Applied 
 03 tUlj;jpw;fhd mDkjp 

වසර 03 ක් සඳහා වන බලපත් රය
License for 03 year 

rpWtH mgptpUj;jp epiya tpguq;fs; 

යස්ථාන විස්තර 
Child Development Center Information 
rpWtH mgptpUj;jp epiyaj;jpd; ngaH 

යස්ථානයේ නම 

Name of Child Development center 
1.3 kpd;dQ;ry; Kfthp

විද් යුත් ලිපිනය 

Email Address 

1.5 gpuNjr nrayf 
gphpT 

ප ්රාදේශීය 

ලේකම් 

කොට්ඨාශය 

Division 

1.6 fpuhkNritahsH gphpT

ග් රාම නිළධාරි වසම
 GN Division
 

  

Nritfs; jpizf;fsk; 

 

epajpr;rl;lj;jpd; fPo; 
tlkhfhzj;jpy; cs;s rpWth; mgptpUj;jp epiyaq;fspid gjpT nra;tjw;;fhd 

යවස්ථාපිත නීතිය යටතේ උතුරු පළාතේ 

යස්ථාන ලියා පදිංචි කිරීමේ අයැදුම් පත 

Application for registering the Child Development Centers  
under the Child Development centre’s Statute No 04 of 2016 

රය 

 

kpd;dQ;ry; Kfthp 

 

fpuhkNritahsH gphpT 

රාම නිළධාරි වසම 
GN Division 



 
 
 

2 
 

1.7 
 

njhiyNgrp ,yf;fk;:  

දුරකථන අංකය 

Telephone No 

1.8 njhiyefy; 

පැක්ස් අංකය 

Fax No 
 

1.9 1980 Mk; Mz;bd; 31 Mk; ,yf;f type;JjT r%f  
 Nrit xOq;fikg;Gfs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;ljh? 

 1980 වර්ෂයේ අංක 31 දරණ සමාජ සේවා ආඥා පනතේ විධිවිධාන යටතේ ලියා 

පදිංචි කර තිබේද? 
Was it registered under the social services ordinance act no 31 of 1980? 

1.10 Mk; vdpd;> 

ඇත්නම ්

If yes, 
 

 
 

1.11  
,y;yj;jpd; tif 

නිවාසයේ 

වර්ගය 

Tye of Home 
 
 
 

 
 
 
 

1.12 tpNrl Njitf;Fhpa gps;isfs;  
guhkhpf;f trjp fhzg;gLfpd;wjh? 

විශේෂ අවශ් යතාවයන් ඇති 

ළමුන් රැක බලා ගැනීමේ 

පහසුකම් තිබේද? 

is there facility to look after 
children With special needs? 

 

1.13 rpWtHfspd; taJ vy;iy 

ළමුන්ගේ වයස් සීමාව 

Age categories 

taJ 

වයස 
Age 

 
 

rpWtHfspd; 
vz;zpf;if 

ළමුන්ගේ සංඛ් යාව 
Number of Children 

06 taJ - 10 taJ 

අවුරුදු 06 සිට 10 

දක්වා 
06 Years -10 Years 

  

11 taJ – 18 taJ 

අවුරුදු  සිට 18 

දක්වා 
11 Yeats – 18 years 

  

1.14 ghy; 

ස්ත ්රි පුරුෂ භාවය 

Gender 

ngz;fs; kl;Lk; Mz;fs; kl;Lk; 

ගැහැණු පමණක්                           පිරිමි පමණක්Girls only             
Boys Only 
 
,UtUk;        jpUeq;if 

දෙපාර්ශවයම                     Transgender 
Mixed 

Yes 

ඇත 
Mk; 

No 

නැත 
,y;iy 

,e;J 

හින්ද ු
Hindu 

fpwp];jtk; 

ක ්රිස්තියා

නි 
Christen

ngsj;jk; 

බෞද්

ධ 
 Budist 

K];ypk; 

මුස්ලිම් 

Musilm  

NtW 

වෙනත් 
Others 

jpfjp 

දිනය 
DD       MM           YY 

gjptpyf;fk; 

ලියා පදිංචි 

අංකය 



 
 
 

3 
 

2. epjp njhlHghd tplaq;fs; 

මුල ්ය කටයුතු 
Finacial details 

2.1  mgptpUj;jp epiyaj;jpw;F epjp 
fpilf;fg;ngWk;  
topKiwfs; 

සංවර්ධන මධ් යස්ථානයට 

මුදල් ලැබෙන මාර්ග 
Source of funding for the Child 
Day care Center 

 

2.2 tq;fp fzf;F Ngzg;gLk; 
tq;fpapd; ngaH 

බැංකු ගිණුම් පවත්වා ගෙන 

යනු ලබන බැංකුවේ නම 

Name of the Bank the account is 
maintained  

 

2.3 tq;fp fzf;F ,yf;fk;: 

බැංකු ගිණුමේ අංකය 

Bank Account Number 
 

 

3. nrhj;Jfs; njhlHghd tpguq;fs; 

දේපළ පිළිබඳ විස්තර 
             The particulars of the properties. 
3.1  mgptpUj;jp epiyak; 

mike;Js;s fhzpapd;  
tpguk; 

සංවර්ධන  මධ ්යස්ථානය 

පිහිටි ඉඩමේ විස්තර 

Details of the land where the 
development  
centre is located 

 

3.2 rpWtHfs; jq;Fk; fl;bl 
tp];jPuz tpguk; 

ළමුන්ගේ නේවාසික 

ගොඩනැඟිලි විස්තාරය 

The extend of the building the 
children 
are accommodated 
 
 
 

 
 
 

 

4. tpz;zg;gjhuhpd; tpguq;fs; 

cs;ehl;L epjp %yk; 

ස්වදේශ මුල ්ය 

ප ්රභවයන් 

ntspehl;L epjp %yk; 

විදේශ මුල ්ය 

ප ්රභවයන් 

Fj;;jif 

බදු 
Leased 

 

nrhe;jkdJ 

අයිති 
Own property 

,l tpguk; gug;gsT rJu mbapy; 

ඉඩ විස්තර                 වර්ගඵලය 

ඝණ අඩිවලින ්

Place Details          area in sq ft 

gFjp II 

II 

කොටස 

gFjp I 

II 

කොටස 
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Applicants Information 

4.1 tpz;zg;gjhuhpd; ngaH 

අයැදුම්කරුගේ නම 
Applicant Name 

 

4.2 epue;ju Kfthp 

ස්ථිර ලිපිනය 
Permanent Address 

 

4.3 Njrpak; 

පුරවැසිභාවය 

Nationality 

 4.4 ,dk; 

ජාතිය 

Ethnicity 

 

4.5 rkak; 

ආගම 

Religion 

 4.6 ghy; 

ස්ත ්රි පුරුෂ 

භාවය 

Gender 

 

4.7 Nj.m.,yf;fk; 

ජාතින හැඳුණුම්පත් 

අංකය 

NIC No 

 

5. gzpahsHfs; njhlHghd tpguq;fs; 

සේවකයන් පිළිබඳ තොරතුරු 

              Staff Information 
3.1 Kfhikahshpd; vz;zpf;if 

කළමනාකරුවන්ගේ සංඛ් යාව 
Number of Manager 

 3.2 cjtp Kfhikahsh;fspd; 
vz;zpf;if 

සහකාර  

කළමනාකරුවන්ගේ 

සංඛ ්යාව 
 
Number of Asst.Manager 

 

3.4 jd;dhHTj; njhz;lHfspd; 
vz;zpf;if 

ස්වේච්ඡා  සේවකයන්ගේ 

සංඛ ්යාව 
Number of Volunteers 

 3.5 guhkhpg;ghsHfspd; vz;zpf;if 

රැක බලාගන්නන්ගේ 

සංඛ ්යාව 
 Number of Care Givers 

 

3.6 jq;fpapUf;Fk; CopaH vz;zpf;if 
Number of Domestic Staff 

wyHka;rfijlසංඛ ්යාව 

 3.7 Vidait 

වෙනත් 
Others 

 

6. Kfhikj;Jt FO tpguq;fs; 

කළමනාකරණ කමිටුවේ විස්තර 

               Details of the Management Committee 
,y 
Sno 

ngaH  

නම 

Name 

Nj.m.m ,yf;fk; 

ජා.හැ.අංකය 

N.I.C Number 

gjtp 

තනතුර 
Designation 
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NkNy vd;dhy; jug;;gl;l midj;J jfty;fSk; cz;ikahdJ vdTk; 2016 Mk; Mz;bd; 
04k; ,yf;f rpWtH mgptpUj;jp epiya epajpr;rl;lj;jpy; rpWtH mgptpUj;jp 
epiyankhd;iwg; Muk;gpg;gJ> gjpTnra;jy; kw;Wk; epiyaj;jpid epajpr; rl;lj;jpw;F 
mika nfhz;L elhj;JtJ vd;gjid ed;F mwpNtd;> jpizf;fsj;jpdhy; fhyj;jpw;F 
fhyk; mKy;gLj;jg;gLk; xOq;Ftpjpfs;> Rw;wwpf;iffs; vd;gw;wpid gpd;gw;wp 
nray;gLNtd; kw;Wk; epiyaj;jpy; cs;s rpWtHfspd; chpikfis ghjpf;fhj tifapy; 
,y;yj;jpid nfhz;L elhj;JNtd; vd;gjidAk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. 

ඉහත මා විසින් ලබා දෙන ලද සියළුම තොරතුරු සත ්ය තොරතුරු බවත් 2016 වන 

වර්ෂයේ අංක 04 දරණ ළමා සංවර්ධන මධ ්යස්ථාන ව ්යවස්ථාපිත නීතියේ ළමා 

සංවර්ධන මධ ්යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීම, ලියා පදිංචි කිරීම හා මධ ්යස්ථානය 

ව ්යවස්ථාපිත නීතිය අනුව මෙහෙයවීම යන්න මනාව දන්නා බවත,් 

දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කලින් කලට ක ්රියාත්මක කරන විධිවිධාන, චක් රෙල්ඛ 

ආදිය අනුගමනය කරමින් 
 

කටයුතු කරන බව හා මධ ්යස්ථානයේ සිටින ළමුන්ගේ අයිතිවාසිකම්වලට 

බාධාවක් නොවන අයුරෙන් නිවාසය පවත්වා ගෙන යන බවත් සහතික කරම.ි 
The particulars furnished above by me are true and correct and I’m aware of the 
establishment,  registration and maintenance of child development centre under the Child 
Development centres’ Statute No 04 of 2016. I hereby confirm you that I’ll follow the 
circulars and ordinances implemented by the department time to time and will manage the 
home respecting the rights of the children in the home. 
…………………      ………………………………… 
jpfjp 

දිනය        tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk; 

                                                                                                අයැදුම්කරුගේ අත්සන 

Date        Signature of the applicant  

ed;dlj;ij cj;jpNahfj;jhpd; rpghhpR /පරිවාස නිළධාරියාගේ 

නිර්දේශයRecommendation of ProbationOfficer 
2016 Mk; Mz;bd; 04k; ,yf;f rpWtH mgptpUj;jp epiya epajpr;rl;lj;jpy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s mgptpUj;jp ,y;yj;jpid cUthf;Fjy;>  gjpT nra;jy;> gjpT rhd;wpjo; 
,uj;Jr;nra;ggLk; rHe;jg;gq;fs;> epiyaj;jpd; nraw;ghLfis ,ilepWj;Jy; kw;Wk; 
,y;yj;jpy; Ngzg;gLk; rpWtHfspd; chpikfs; njhlHghd G+uz tpsf;fj;jpid 
nfhz;Ls;shHfs;. ,t; mgptpUj;jp epiyakhdJ epaktpjpfis gpd;gw;wp 
mikf;fg;ngw;Ws;sJ kw;Wk;;> Fwpj;j gpuNjrj;jpy; ,t; mgptpUj;jp epiyaj;jpd; nraw;ghL  
mtrpak; vd;gjdhy;  06 khj fhyj;jpw;F jw;fhypf / 03tUl fhyj;jpwF epue;ju mDkjp 
toq;fyhk; vd rpghhpR nra;fpd;Nwd;.  

2016 වන වර්ෂයේ අංක 04 දරණ ළමා සංවර්ධන මධ් යස්ථාන ව ්යවස්ථාපිත 

නීතියේ ළමා සංවර්ධන මධ ්යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීම, ලියා පදිංචි කිරීම, ලියා 

පදිංචි සහතිකයක් අවලංගු කරන අවස්ථාවන,් මධ ්යස්ථානයේ කටයුතු අත්හිටුවීම 
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,izf;fTk; 

අමුණන්න 

Attach 

හා නිවාසයේ රැක බලාගන්නා ළමුන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ 

දැනුවත්වීමකින් යුතුව සිටිති. මෙම ළමා සංවර්ධන මධ ්යස්ථානය සම්මත රීතීන් 

අනුගමනය කරමින් පිහිටුවා ඇත.  තවද, අදාළ  ප් රදේශයේ මෙම  සංවර්ධන 

මධ ්යස්ථානයේ කටයුතු අවශ් ය බැවින් මාස 06 ක තාවකාලික / වසර 03 ක  

කාලයකට ස්ථිර අනුමැතියක් ලබා දිය හැකියි යයි නිර්දේශ කරම.ි 
 

The management of the home is fully aware of the establishment, registration, the instances 
of cancellation of registration, suspension of the home activities under the Child 
Development centers’ Statute No 04 of 2016 and possesses knowledge on the rights of the 
children accommodated there. The development centre is up to the standards. Functioning 
of the centre is essential in the region. Temporary permit for 6 months / permanent license 
for 3 years could be granted. 
……………………….                                              ……………………………………… 
jpfjp  ed;dlj;ij cj;jpNahfj;jH 

දිනය පරිවාස නිළධාර ි

Date                                                                                                  Probation officer 

rpNu];;l ed;dlj;ij cj;jpNahfj;jhpd; rpghhpR /ජ් යෙෂ්ඨ පරිවාස නිළධාරිගේ 

නිර්දේශය/ Senior Probation Officer’sRecommendation 
Fwpj;j rpWtH mgpUj;jp epiyaj;jpid gjpTnra;tjw;F rpghhpR nra;fpd;Nwd; / 
nra;atpy;iy. 

අදාළ ළමා සංවර්ධන නිවාසය ලියා පදිංචි කිරීම නිර්දේශ කරමි / නොකරම.ි  
Recommendation is granted / cannot be granted to register the child Development Center. 
………………………                                                                 ………………………………………………………. 
jpfjp / Date                                                                                    rpNu];l ed;dlj;ij cj;jpNahfj;jh; 

 නිළධාරි                                                                              ජ් යෙෂ්ඨ පරිවාස නිළධාරි 
 Senior Probation officer 

Mizahshpd; mq;fPfhuk;/කොමසාරිස්වරයාගේ අනුමැතිය/Approval of the 
Commissioner 
Fwpj;j mgptpUj;jp epiyaj;jpid ehlj;Jtjw;F 06 khj fhyj;jpw;F jw;fhypf / 03 tUl 
fhyj;jpw;F  epue;ju mDkjp toq;fyhk; / toq;f KbahJ. 

අදාළ සංවර්ධන මධ් යස්ථානය පවත්වා ගෙන යාමට මාස 06 ක තාවකාලික / වසර 

03 ක  කාලයකට ස්ථිර අනුමැතියක් ලබා දිය හැකියි / නොහැකියි. 
 
A temporary permit for 6 months / permanent license for 3 years is granted /cannot be 
granted to the development centre. 

 
…………………………..                                                                        ……………………………………………. 
jpfjp / Date                                 MizahsH / Commissioner 

දිනයකොමසාරිස් 
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 1980 Mk; Mz;bd; 31 Mk; ,yf;f type;JjT r%f Nrit xOq;fikg;Gfs; 
rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;J mg; gpuNjrj;jpy; r%f Nrit  Mw;wpaikf;fhd 
rhd;W.  

1980 වර්ෂයේ අංක 31 දරණ සමාජ සේවා ආඥා පනතේ විධිවිධාන 

යටතේ ලියා පදිංච ිකර එම ප් රදේශයේ සමාජ සේවා කටයුතු  කළ බවට 

සාක්ෂි 

Evidence of Social Service in the region being registered under the No 31 of 1980 
Voluntary Social Service Organization Act.  

 rpWtH mgptpUj;jp epiyaj;jpw;fhd epjp fpilf;fg;ngWk; topKiwfspw;fhd 
Mtzq;fs; 

ළමා සංවර්ධන මධ් යස්ථානයට මුදල් ලබා ගන්නා මුල් ය ප් රභවය සම්බන්ධ 

ලිය කියවිල ි
Document related to the sources of fund and means of funding  

 cj;juTngw;w gl tiuQhpdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;l rpWtH mgptpUj;jp 
epiyaj;jpdJ fl;llj;jpw;fhd tiuglk;. 

බලය ලත් සැලසුම්කරුවෙකු විසින් සහතික කරන ලද ළමා සංවර්ධන 

මධ ්යස්ථානයේ ගොඩනැඟිලි සඳහා වන රේඛි චිත ්රය. 
The layout of the building of the development centre drawn by a licensed 
draughtsman. 

 cj;juT ngw;w epymsitahsH xUthpdhy; tiuag;gl;l rpWtH mgpUj;jp 
epiyak; mike;Js;s fhzpapd; tiuglk;. (gpuNjr nrayhshpdhy; 
cWjpg;gLj;jg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;) 

බලය ලත් මිනින්දෝරුවරයෙකු විසින් අඳින ලද ළමා සංවර්ධන මධ ්යස්ථානය 

පිහිටි ඉඩමේ රේඛීය චිත් රය. (ප් රාදේශීය ලේකම්වරයා විසින් සහතික 

කර තිබිය යුතුයි.) 
The land plane of the land of the development centre drawn by licensed Surveyor.(it 
should be certified by Divisional Secretary) 

 epiyaj;jpd; Kfhikr;rigapd; jiytH> nrayhsH> nghUshsH kw;Wk; 
KfhikahsH MfpNahH ,yq;ifgpuir> kw;Wk; Mff;Fiwe;jJ %d;W Mz;Lfs; 
njhlHr;rpahf tl khfhz vy;iyf;Fs; tjpgtH vd;gjidAk; cWjpg;gLj;Jk; 
Mtzq;fs; 

මධ ්යස්ථානයේ කළමනාකරණ සභාවේ  සභාපත,ි ලේකම,් භාණ්ඩාගාරික 

හා කළමනාකරු යන අය ශ් රි ලංකා පුරවැසියෙකු විය යුතු අතර අවම 

වශයෙන් වසර 03 ක් නොකඩවා උතුරු පළාත්  සීමාව තුළ පදිංචි අයෙකු 

බවත් තහවුරු කරන ලිය කියවිල ි
Documents in proof of SriLankan nationality of the President, Secretary, Treasurer 
and the manager of the development centre’s management committeeand 
documents proofing they have lived at least 3 years consecutively in north province. 

 Kfhikr;rigapd; Mff; Fiwe;jJ %d;W cWg;gpdHfs; mgptpUj;jp epiyak; 
ve;jg; gpuNjr nrayfg; gphptpDs; my;yJ khtl;lj;jpDs; cUthf;f 
cj;Njprpf;fg;gl;Ls;sNjh me;jg; gpuNjr nrayfg; gphptpy; my;yJ khtl;lj;jpy; 
epue;jukhf tjpgtHfs; vd;gjid cWjpg;gLj;jk; Mtzq;fs;. 

කළමනාකරණ සභාවේ සාමාජිකයින් තිදෙනෙක් සංවර්ධන මධ ්යස්ථානය 

කුමන ප් රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක හෝ දිස්ත ්රික්කයක  
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පිහිටුවීමට බලාපොරොත්තු වන්නේද එම ප් රාදේශීය ලේකම් 

කොට්ඨාශයක හෝ දිස්ත ්රික්කයේ ස්ථිරව පදිංචිවී සිටින අයවලුන් බව 

තහවුරු කරන ලිය කියවිල.ි 
Documents proofing that at least 3 members of the management committee and 
permanent residents of the divisional secretary area / the district where the home is 
proposed to be established. 
 

 rpWtH mgptpUj;jp epiyaj;jpw;fhd mirAk; mirah nrhj;Jf;fspd; tpguk; 

ළමා සංවර්ධන මධ් යසථ්ානයේ චල හා නිශ්චල දේපළ පිළිබඳ විස්තර 
Particulars of movable and immovable properties of the development centre. 
 

 rpWtH mgptpUj;jp epiyak; mike;Js;s fhzp Fwpj;j type;JjTfpd;w 
xOq;fikg;G my;yJ $l;bizf;fg;gl;l epWtdj;jpd; ngahpy; cs;sthwhd fhzp 
cWjp my;yJ Mff;Fiwe;jJ 25 tUl Fj;jifapy; ngwg;gl;lij 
cWjpg;gLj;Jk; Mtzk;. 

 ළමා සංවර්ධන මධ ්යස්ථානය පිහිටි ඉඩමට අදාළ ආඥාපනතේ විධිවිධාන 

හෝ ඒකාබද්ධ ආයතනයකනමින් ඇති ඉඩම් ඔප්පුවක් හෝ අවම වශයෙන් 

25 වසරක කාලයකට බද්ධට ලබා ගෙන ඇති බව තහවුරු කරන ලිය කියවිල.ි 
 
Documents proofing that the land in which the proposed Child Development Centre 
is to be established shall be in the name of the voluntary organization or 
incorporated institution or shall be received by such organization or incorporated 
institution on lease for at least twenty five years. 
 

 

 

 

 


