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මෙෙ අයදුම්පත මනොමිමේ නිකුත්

මපෝරෙ අංක:- FRAG/01

කරනු ැමේ.

අනු අංකය:-

1958 අංක 2 දරණ මත්, රබර් සහ මපොේ ලතු (කැබලි කිරීෙ පාන) පනමත් 2005 අංක 20 දරණ
සංමෝධනයට අනුල ඔප්පුලකින්, ආයතනික ක්රියාොර්කයකින් අතිය ය පැලරීමම් අයදුම්පත්රය
වබාඳති,
තේ,රඵර් වශ තඳොල් ලතු (කැඵලි කිරීතේ ඳාන) භණ්ඩය,
ලැවිලි කර්භාන්ත අභාතාංය,
10 ලන භශෂ, තවේසිරිඳාය තදලන අදියර,
ඵේතරමුල්.
1) අයදුේකරුතේ වේපූර්ණ නභ
:(ඉඩතේ නීතානල  අතිතිකරු)
2) ලිපිනය
:3) ජාතික ශැඳුනුේඳේ අංකය
:4) දුරකථන අංකය
:5) ඉඩතේ නභ
:6) කැඵලි කිරීභ වශා ඉල්ලුේ කරන ඉඩතේ අතිතිය ඉල්ලුේකරුට ශැර තලනේ අයට තිතේනේ, එහි සියළුභ
අතිතිකරුලන්තේ නේ ශා ලිපිනයන්
අනු
අංකය

සම්පූර්ණ නෙ

ජා.හැ අංකය

ලිපිනය

01
02
03
04
05
7) ඉඩතේ ප්රභාණය :- (2005.07.22 දින තශෝ එදිනට තඳර ඳැලති ප්රභාණය)
අක්කර
රූඩ්
පර්චස්

මහක්ටයාර

8) ඉඩතේ ලර්තභාන ප්රභාණය :අක්කර
රූඩ්

මහක්ටයාර

පර්චස්
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9) ඉඩතේ පිහිටීභ පිළිඵ විව්තර :9.1
දිව්ත්රික්කය
:9.2
ප්රා.තල්. තකොඨාශාය
:9.3
ප්රාතීය ය වබාතන නභ
:9.4
ග්රාභ ලධධාරී තකොඨාශාය
:9.5
ගභ
:9.6
ඉඩේ තරජිව්ට්රාර් තකොඨාශාය :9.7
ඉඩභට ඟාවිය ශැකි භාර්ගය :(ආවන්න නඟරතේ සිට ඉඩභට ඟාවිය ශැකි භාර්ග වටශනක් අමුණා එවිය යුතුය)
10) හිමිකේ කියනු ඵන ඉඩභට අදා ඔප්පු, පිඹුරු ශා හිමිකේ ලාර්තාල පිළිඵ විව්තර:10.1 ඔප්පු අංක ශා දින:10.2 පිඹුරු අංක ශා දින:10.3 හිමිකේ ලාර්තාල වකව්කෂ දිනය:(අදාෂ ඔප්පු ල වශ පිඹුරු ල වශතික කරන ද ඡායා පිටඳේ අමුණා එවිය යුතුය. තනොතාරිව්ලරතයකු තව ලවර
10 ක ඳෂපුරුීදක් ඇති නීතිඥලරතයකු විසින් වශතික කරන ද හිමිකේ ලාර්තාලක් ඉදිරිඳේ කෂ යුතුය.)
11) ඉඩතේ ලගා කර ඇති තබෝග පිළිඵ විව්තර
11.1 තේ/තඳොල්/ රඵර්/ තලනේ
11.2 ලගාකර ඇති බිමි ප්රභාණය
අක්කර
රූඩ්

::පර්චස්

මහක්ටයාර

11.3 ලගාලන්හි ලර්තභාන තේේලය :11.4 ඳසුගිය ලර් තුනක වේපූර්ණ පදාල:12) ඉඩතේ පිහිටි ප්රධාන තගොඩනැගිලි ශා ඒලාතේ තේේලය
12.1
12.2
12.3

තගොඩනැගිලි වංඛ්ාල
එභ තගොඩනැගිලි ල ලර්ග ප්රභාණය
එභ තගොඩනැගිලි ල ලර්තභාන තේේලය

:::-

13) තභභ ඳැලරීභට අදාල තභභ භණ්ඩයට මීට තඳර අයදුේඳතක් ඉදිරිඳේ කර තිතේද?
ඔන

නැත

ඉදිරිඳේ කර ඇේනේ ලිපිතගොනු අංකය:14) තභභ අයදුේඳත භගින් අතිතිය ඳැලරීභ සිදුකරන ආකාරය පිළිඵ විව්තර
14.1
දරුලන් වශ ඳවුතල් අය අතරද? :- ඔන/ නැත
ඳසුපිට උඳතදව් භාාල ඵන්න - (ඉඩතේ අතිතිය හිමිල ඇේතේ 2005.07.22 දිනට ඳසුල නේ ඊට
තඳර අතිතිය දැක්තලන ඔප්පු ශා පිඹුරු ල වශතික කරන ද පිටඳේ ඉදිරිඳේ කෂ යුතුය)
14.2
තලනේ අයට ඉඩේ ඳැලරීභක් තවටද? ඔන/ නැත
14.3
උකව් කිරීභක් තවටද? ඔන/ නැත
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15) අදා ඉඩභ මිදී ගනු ඵන්තන් කුභන කාරණයකටද? (ලධලැරදි කාරණය කුණු කරන්න)
15.1
15.2
15.3
15.4

කැඵලි කර විකිණීභට
තලදුරටේ තේ/ රඵර් / තඳොල් ලගාල වංලර්ධනය කිරීභට
තේ/ රඵර් / තඳොල් ලගාල ඉලේ කර තලනේ වංලර්ධන කාර්යයකට
තලනේ (තලනේ කාර්යය කුභක්ද යන්න ඳැශැදිළිල වශන් කෂ යුතුය)

16) 2005 ජුලි 22 දිතනන් ඳසුල තභභ ඉඩතභන් යේ තකොටවක් කැඵලි කර තිතේද?

ඔන/ නැත

17) ඉඩභ මිදී ගනු ඵන තශෝ ඉඩභ තාගයක් තව ඵන තශෝ උකව් ගනු ඵන තශෝ පුීගතින්තේ/
ආයතනයන්තේ නභ, ලිපිනය වශ ඒ ඒ අයට ඵා දීභට ඵාතරොේතුලන ඉඩේ ප්රභාණය වටශන් කරන්න.
අනු
අංක
ය
01

අතිතිය ඵන
ආයතනතේ නභ

පුීගයාතේ/ පුීගයා
ලිපිනය
තේ ජා.ශැ.
අංකය

අක් රඩ්
.

ඳර්.

02
03
04
05
06
07
ඉශත වඳයා ඇති තතොරතුරු වත ශා ලධලැරදි ඵලට වශතික කරමි.

......................................
අතිතිකරුතේ අේවන

.........................................
දිනය

ශවුල් අතිතිකරුලන් සිටී නේ,
නෙ
01 .................................................
02 .................................................
03 .................................................
04 .................................................
05 .................................................

අත්සන
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

දිනය
....................
....................
...................
...................
....................

ඉශත අයදුේකරු/ අයදුේකරුලන් භා ඉදිරිපිටදී අේවන් කෂ ඵලට වශතික කරමි.

...............................................
නීතිඥ/ තනොතාරිව්, දිවුරුේ තකොභවාරිව්
අේවන ශා ලධ මුද්රාල

...........................
දිනය

තශක්ටයාර

