For official use only

Day Stamp:…………………………..
Number of the Licence
Date Issued: ……………………….

Application for Annual Practising Licence for the First Time
(Section 41 of the Survey Act No: 17 of 2002)

1.

Registration No.

3.

Name in Full : (This name should tally with that of your National Identity Card)

4.

2.

(a)

In Sinhala / Tamil :

(b)

In English (In block Capitals)

NIC No.

Permenent Address :
(a)

In Sinhala / Tamil :

(b)

In English (In block Capitals)

5.

District :

6.

Phone No :

Fixed:

7.

E-mail Address :

Mobile:

7.

Retirement Date :

I hereby certify that all particulars stated above are true and accurate to the best of my knowledge.

Date:

Signature of Applicant

1) පහත සඳහන් උපදෙස් පිළිපදින්න
i. ඔබගේ සම්පූර්ණ නම ලියන්න. ගමය ජාතික හැඳුනුම්පගේ සඳහන්ව ඇති පරිදි විය යුතුය. එම නම ගවනස්ව ඔබ
භාවිතා කරන්ගන් නම් අළුේ හැඳුනුම්පතක් ලබාගෙන එහි සහතික කළ පිටපතක් ඉදිරිපේ කළ යුතුය. ගම් ගවනුවට
සාමදාන විනිශ්චයකරුවකු විසින් සහතික කරන ලද දිව්රුම් සහතික භාරෙනු ගනොලැගේ.
ii. දැනට අයකරන ොස්තුව රු. 3,300.00 කි. (බලපත්ර ොස්තු රු. 3,000.00 සහ මුද්දර බද්ද රු. 300.00) ගම් සමෙ
එවන බැැංකු ලදුපත මගින් බලපත්ර ොස්තුව නනමම ලැංකා බැැංකු කාර්යාලයකට ගෙීමම් කළ හැකිය. ගවනේ
අන්දමකින් එවන මුදල් බාරෙනු ගනොලැගේ.
iii. මුදල් නාරාගහන්පිට ලැංකා බැැංකු ශාඛාගව් පවේවාගෙන යනු ලබන ඉඩම් මැනුම් සභාගව් ජැංෙම ගිණුම් අැංකය වන
0001658239 ට ලැගබන ගසේ බැරකළ යුතුය. ඔබගේ ලියාපදිැංචි අැංකය බැැංකුව ලවා ගමම ගිණුගම් සටහන් කරවා
ෙත යුතුය. (ඔබගේ ලියාපදිැංචි අැංකය බැැංකු ලදුපගේ මුද්රණය ීම ඇේදැි  පීකක්ාා කර බැලිගමන්, එය ඉඩම් මැනුම්
සභාගව් ජැංෙම ගිණුගම් සටහන් ීම ඇේදැි  තහවුරු කර ෙත හැක.)
iv. ඔබගේ අයදුම්පත ගල්කම්, ඉඩම් මැනුම් සභාව, තැ. ගප. 506, මිනින්ගදෝරු ගදපාර්තගම්න්තුව, ගකොළඹ 5 ලිපිනයට
ලියාපදිැංචි තැපමගලන් එවිය යුතුය.
v. 4 cm X 3 cm ප්රමාණග වර්ණ ාායාූපප 2ක් එවිය යුතුය. ඉන් එකක් A4 ප්රමාණග ගකොළයක අලවා ටට යටින්
අේසන තබා පහත සඳහන් පරිදි සාමදාන විනිශ්චයකරුගවකු ලවා සහතික කළ යුතුය. “ඉහත ාායාූපපය
......................(සම්පූර්ණ නම) මයාගේ /මියගේ/ගමනවියගේ බව සහතික කරමි”
vi. ජාතික හැඳුනුම්පගේ සහතික කරන ලද පිටපතක්. (සාමදාන විනිශ්චයකරුගවකු ගහෝ ගජෝම මැනුම් අකාකාරි
ගරේණියෙගයන් පහළ ගනොවන ගජෝම නිලරාරිගයකු ගහෝ ඉඩම් මැනුම් සභාගව් ගල්කම් ගහෝ ලවා සහතික කළ
යුතුය)
vii. වෘේතීයමය සහතික වල සහතික කරන ලද ාායාපිටපේ. (ගජෝම මැනුම් අකාකාරි ගරේණියෙගයන් පහළ ගනොවන
ගජෝම නිලරාරිගයකු ගහෝ ඉඩම් මැනුම් සභාගව් ගල්කම් ගහෝ ලවා සහතික කළ යුතුය.)
2) වැඩි විස්තර සඳහා 011-2504286 අමතන්න.

1) Please follow the following instructions.
i. Write your full name. This name should tally with that of your National Identity Card. If you are using
different name you have to submit a certified photo copy of your fresh National Identity Card (both sides).
For this purpose an affidavit signed by a Justice of Peace is not accepted.
ii. At present Annual Licence fees is Rs. 3,300.00 (Licence fee – Rs. 3,000.00 and Stamp duty (Tax)
Rs.300.00) You can pay your Licence fee in any Branch of Bank of Ceylon using the pay-in-slips
attached in triplicate with the application form (Any other method of paying licence fee is not accepted)
iii. The fees should be credited to Account Number of Land Survey Council in Bank of Ceylon, Narahenpita
Branch – 0001658239. You should get your Registration Number printed by the bank so that it will be
included in the current account of Land Survey Council.
iv. Your application should reach, ‘Secretary, Land Survey Council, P.O. Box. 506, Survey Dept.,
Colombo 5’.
v. Two colour photographs to the size of 4 cm X 3 cm. One photograph should be pasted on a blank A4
white paper and should be certified by a Justice of Peace as follows “I certify that the photograph above is
that of Mr./Ms. ……………………. (Full name)”
vi. A certified copy of your National Identity Card (both sides) - You could get them certified by Senior
Officer in the Survey Department who is not below the rank of Snr.SS /Secretary of Land Survey Council.
vii. Certified copies of your professional certificates. (You could get them certified by a Justice of Peace or
Senior Officer in the Survey Department who is not below the rank of Snr.SS /Secretary of Land Survey
Council.
2)

For further particulars please call 011-2504286.

