
හිමිකම් පත්රි්ක ස  ප ර…ක නය  

ශ්රීක කාක  න්පතප ර ්ෂ ණ  ප ද්ර…සීලකන  ආධ ්ක ය ෝජය  ක්රාම  

 

1.  ්ට්පතඩර්ඩ් යක්රාඩිට් ඇ ්පතඩ් ිනෑය්පත ් මිමිටඩ් ආ නයයේ න ඛ ස:………………….…….………………... 

2. ගිණුම් හිමි   යේ යනෝ රරු:  

 ම්පුර්ණ යම:……….………………………………………………….…………………………………... 

පඳුය ග්නීම:ජ තික ප්ඳුනුම්පත් අාක / වියේන ගමපත බකපත්ර… අාක / සා ප ් මි  පංා අ අාක /රි දුරු බකපත් 
අාක :……………………………………………………………………………………………………… 

 (කරුණ ක් පපන අාක (i) හි  ඳපපත උපයෙ ් කි සපතය)  

සර්නම ය මිපිය  :…….…………………………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

දු්කථය : ( ්ථ ස් දු්කථය )………………………… (ජාගම දු්කථය ) ……………………………… 

3. හිමිකම් යගවීම  ෙප  ගිණුම් හිමි   ගනුයෙනු ක්ය බ්ාකුයේ යනෝ රරු (ඉ රරුම් ගිණුම් ප  ්යපොයනහි / ජාගම 

ගිණුම් ර…ක නය හි ුල්  පිුවයේ ඡ   ්ථ  පිටපනෂ ්මිණි  යු ර ): 

 

ගිණුම් හිමි   යේ යම: ……………………………………………………………………………………… 

බ්ාකුයේ යම  ප න ඛ ස: ………………………………………………………………………………….. 

ගිණුම් අාක : ……………………………………………………………………………………………… 

ගිණුයම්  ෙපපත යම  ප මිපිය  (ඉපන අාක 2 හි යම  ප මිපියය පත යසය ් සපතයපත යම් අෙ ක නයතික 
ය් ඛය ඉංරිපත් කක යු ර ): ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

4. න්පතප ර යනෝ රරු (කරුණ ක් පපන අාක (ii) (a-d) හි  ඳපපත උපයෙ ් කි සපතය): 

න්පතප ර සර්ග   ය් ඛණයේ  ඳපපත පඳුය ග්නීයම් අාක . ගිණුම් අාක /  පතික අාක.    ක්බි යු ර ුලළු න්පතපත් ුලෙක (රු.) 
(2018.07.25 ංයට) 

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

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

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

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

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

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

   

     

 

අාක : 

ක ර්  ලී  ර…ය ෝජය  
 ෙප  පමණි 

 

 



5.  ්ට්පතඩර්ඩ් යක්රාඩිට් ඇ ්පතඩ් ිනෑය්පත ් මිමිටඩ් යසන යයොපි වූ ණ  යනෝ රරු (ණ ට අෙ ක යනෝ රරු යසය 

යසයම  ්පනෑ  යු ර )     

(අ) ර…ෙ ය  ක්ය කෙ ණ  ුලෙක රු.…………………… (ආ) යපොමි අනුප තික  ………….……….……%  

(්) ණ  ුලෙය්  ක කසීම ස: ………………… (ඈ) ණ  ුලෙක ර…ෙ ය  ක්ය කෙ ංය  ……………………. 

(ඉ) ස රික ක සටිය කම රු.………………….… (ඊ) ස රික  යගසය ආක ්  ( නෙනික ,  තිපන , ම සික)  

(උ)ස රික යගවූ අස  ය ංය  ………………. (ඌ)  ුල්  ණ  ුලෙය්   යයොපි වූ සටිය කම:.………………... 

(එ)  ම්පුර්ණ ණ  ුලෙය්  යයොපි වූ සටිය කම……………………………………………………………… 

6. ර…ක නය :  

 (මිපිය ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….හි පංා අ (න්පතපත්කරුයේ යපෝ නිනා නුකුක 

හිමිකම්ප පතය යේ යම) ………………………………………………………….………….………සය මම 

(න්පතපත්කරුයේ යම) ………………………………………………………… යසනුයසපත   යමම හිමිකම 

ඉංරිපත් ක්ය බසත්,  ඉපන කී න්පතප ර කිසිසෂ යසනුයසපත මීට යප් ශ්රීක කාක  න්පතප ර ්ෂ ණ  ප ද්ර…සීලකන  

ආධ ්ක ය ෝජය  ක්රාම   ටයත් කිසිදු සපතං ුලෙකෂ කබ  යයොගත් බසත්, ඉපන න්පතපත් ුලෙක යපෝ ඉපත 

යකොට ෂ පිට පත කිරීමෂ යපෝ ප්සරීමෂ යයොකළ බසත්, උෂන ආ නය  යසතිපත කබ ගත් යමහි  ෙපපත 

යයොකළ කිසි ම් වූ යයොපි වූ ණ  යනේ  ෂ යයොම්ති බසත්  ර…ක න ක්මි. නසෙ යමහි  ෙපපත සි ලු ර…ක න 

 නා ප  නිස්්ං බසට ෙ  පතික යසමි.  

ශ්රීක කාක  න්පතප ර ්ෂ ණ  ප ද්ර…සීලකන  ආධ ්ක ය ෝජය  ක්රාම   ටයත් ක්ය යගවීමකට අෙ ළ ස මයේ 

න්පතප ර  ම්බපතධය පත යපොලී ුලෙකෂ, අක භ ෂ, පිරිස් ෂ, යගවීමෂ ස්නි  රපතසය ප ර්න්ස ෂ විසිපත ක්ය 

 ම් ඉ් ලීමෂ  ප හිමිකම් ප්මෂ   ම්බපතධය පත ශ්රීක කාක  න්පතප ර ්ෂ ණ  ප ද්ර…සීලකන  ආධ ්ක ය ෝජය  

ක්රාම , ශ්රීක කාක  මප බ්ාකුයේ ුලේ  මඩලඩක   ප එහි ඕය්ම ය ේස  නියුෂතිකය කු, නිකධ රිය කු, එහි 

නිය ෝජිනය කු, ඒජපතනස්ය කු  කිසිදු සග කීමකට යයොබ්යඳය බසත් හිමිකම් ක භි   විසිපත යමහි ක  එකග 

යේ.  

අත් ය: 

……………………………………… 

................................................................ හිදී 2018 …………….......................ංය ම  ඉංරියේදී  පතික 

ක්ය කදී.                                                                             අත් ය: 

                                                                         …………………………………………………………… 

                නීතිඥ, ර…සිේධ යයොන රි ්, ංවුරුම් යකොම  රි ්,   ම විනිසුරු 

නික ුලද්ර… ස: 

 



 

හිමිකම් පත්රි්ක ස පි්වීමට උපයෙ  ්  ප අයයකුත් අසනා මි විමි 

1. ප්දුනුම්පත් අාක  පි්වීයම්දී   පපන  ෙපපත කරුණු   ්කකි  යු ර  : 

a) නනි පුේගක ගිණුම්  ම්බපතධය පත ජ තික ප්දුනුම්පන (ජ .ප්.)/වියේන ගමපත බකපත්ර… / රි දුරු 

බකපත්ර…   ; 

b) බේධ ගිණුම්  ම්බපතධය පත එෂ එෂ ගිණුම් හිමි  යේ, ජ . ප්./වියේන ගමපත බකපත්ර… / රි දුරු 

බකපත්ර… ;  

c) ළම  ගිණුම්  ම්බපතධය පත භ ්කරුයේ, ජ .ප්./වියේන ගමපත බකපත්ර… / රි දුරු බකපත්ර…   ප 

ළම  යේ උප්ප්පතය  පතික ;  

d) නනි පුේගක සා ප ්, මි  පංා අ යයොකළ  මිති,  ම ජ, පවු්  සා ප ් යපෝ යසයත් මි  පංා අ 

යයොකක ඒකක  ම්බපතධය පත බක කත් නිකධ රීපතයේ/ පවු් කරුසපතයේ, ජ .ප්./වියේන 

ගමපත බකපත්ර…/ රි දුරු බකපත්ර…; 

e)  ම ගම් පයන  ටයත් මි  පංා අ වූ   ම ගම්  ම්බපතධය පත මි  පංා අ අාක , පත්රි්ක  අාක 20 

(අධාෂ කසරුපත, ය් කම්, අධාෂ කසරුපත වි ්න් යසය ් වීයම්දී අෙ ක සය)  ප  ම ගයම් 

යසය ්වීම්  ම්බපතධය පත අෙ ළ සය යසයත් මි විමි;  

f) ර… යේීල /පළ ත් ප කය ආ නය  ටයත් මි  පංා අ ආ නය  ම්බපතධය පත අෙ ළ 

ර… යේීල /පළ ත් ප කය ආ නය මගිපත නිකුත් කක මි  පංා අ අාක    ්පනෑ  යු ර . 

2. අසනා මි විමි පපන  ෙපපත ආක ් ට අෙ ක පරිං  ්පනෑ  යු ර   

a) අෙ ක  ප්ඳුනුම්පත්සක   පතික කක ඡ    පිටපත්.  

b) ඉ රරුම් ගිණුම්  ම්බපතධය පත - නිකුත් ක්ය කෙ ුල්  ප  ් යපොන. 

c)  ්ථ ස් න්පතප ර ගිණුම්  ම්බපතධය පත -    ්ථි් න්පතප ර  පතික පත් සක ුල්  පිටපත්  ප 

සි ලු  අලුත් කිරීයම් මිපි.  

d) ජාගම ගිණුම්  ම්බපතධය පත - අස පත ගිණුම් ර…ක නය   ප යකෂ යපොත්.  

e) න්පතපත්කරු විසිපත ආ නය  යසන යගවි  යු ර සය ණ / ප් පත්  ප යසයත් යගවීම්                 

 ම්බපතධය පත-එස්නි යගවීම් ඔප්පු කළප්කි   සත්ක ලීය වූ මි විමි. 

 

 

 

 

 

 

 

 


