9 ආකෘතිය
මගේ අංකය :දිස්ත්රිමක් ල ගමක ක ක්යාය් ය,
ග කපහ.
202...................
ප්ර්ගීය ය ගමක ක,
............................

රතිඤ්ඤ් හ් ගිනිගකළි භ්ණ්ඩ නිෂ්ප්දනය සඳහ් පුපුරන ද්ර ව්ය. නිෂ්ප්දන බ පත්ර.ය නිකුත් කිරීම
රතිඤ්ඤ්

හ්

ගිනිගකළි

භ්ණ්ඩ

නිෂ්ප්දනය

සඳහ්

පුපුරන

ද්ර ව්ය.

බ පත්ර.ය

බ්

ගනීමම

ිණිසස

…………………………………………………… මය්/ මිය විසින් සපය් ඇති ගමහි පහත දක් ලව්ය් ඇති ගතොතුරු
ව්ය සත./ අසත.භ්ව්යය සන් කර බබගේ නියාගීයය බ් ගදු  මනනවි.
................................
දිස්ත්රිමක් ල ගමක ක/දිස්පති
01.

01.

i.

අයදු කකරුගේ නම

:-

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

ii.

ලිිණනය

:-

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

iii.

රකිය්ව්ය

:-

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

iv.

ජ්තික හනදුු  කපත් අංකය :-

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

v.

ව්යයස අවුරුදු :- ................

රතිඤ්ඤ් හ් ගිනිගකළි භ්ණ්ඩ නිෂ්ප්දන කයාම්න්ත ය් ්ව්ය ිණහිටි ලිිණනය :…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

02.

නිෂ්ප්දිත රතිඤ්ඤ් හ් ගිනිගකළි භ්ණ්ඩ ගබඩ් කරන ස් ්නගේ ලිිණනය :…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

04.

ඉහත අංක 02 හ් 03 ස් ්නව්ය අයිතිය :- උරුමගයන් / සින්නක් ලකර / බදුගගන ඇත / රජයට අයත්ය

05.

බදු ඉඩමක් ල න ක ඉඩ ක හිමිය්ගේ නම සහ ලිිණනය

:-

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

බදු ගගන ඇති ක් ය :- අවුරුදු ............... සිට ................ දක් ලව්ය් ගේ.
06.

ඉදිකර ඇති ගගොඩනනඟිලි
i.

නිෂ්ප්දන ගගොඩනනඟිලිව්ය සංඛ්ය.්ව්ය :-

ii. නිෂ්ප්දන ගගොඩනනඟිලිව්ය ප්රම්යය :iii. නිෂ්ප්දන ගගොඩනනඟිලිව්ය

තත්ව්යය

:-

..................
දිග ...............

පළ

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

උස ...............

ගකොන්ක් ලරීට් / ගගඩොම / ....................... ව්යලින් තන්

ඇත.
iv. පුපුරන ද්ර ව්ය. ගබඩ්ගේ ප්රම්යය

:-

v. පුපුරන ද්ර ව්ය. ගබඩ්ගේ තත්ව්යය

:- ගකොන්ක්රීදට් / ගගඩොම / ....................... ව්යලින් තන් ඇත.

vi. ගිනිගකළි භ්ණ්ඩ ගබඩ්ගේ ප්රම්යය :-

දිග ...............
දිග ...............

පළ
පළ

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

උස ...............
උස ...............

vii. ගිනිගකළි භ්ණ්ඩ ගබඩ්ගේ තත්ව්යය :- ගකොන්ක්රීදට් / ගගඩොම / ....................... ව්යලින් තන් ඇත.
07.

ගිනිගකළි භ්ණ්ඩ නිෂ්ප්දනගේ ගයගදන ගසේව්යක සංඛ්ය.්ව්ය :i. ස්ථිර .............

08.

ii. ත්ව්යක්ලික ...........

ගසේව්යකයන් සදහ් ගසේව්යක අයා ස්ධක මුදම ගගව්යන්ගන්ද ?

iii. නිව්යනසියන් ...........
බේ / නනත

ii. ගගව්යන්ගන් න ක ගසේව්යක අයා ස්ධක අරමුදගම ලිිණගගොු  අංකය :- ...........................................
iii. ගනොගගව්යන්ගන් න ක ඊට ගහේතු :08.

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

ගමම කයාම්න්ත ය් ්ව්ය පව්යත්ව්ය්ගගන ය්ම සදහ් අද්
බ පත්ර.යක් ල බ් ගගන තිගේ ද?

පළ්ත් ප් න ආයතනගයන් ව්ය්යාෂික ගව්යළද

බේ / නනත

බ් ගගන තිගේ න ක බ පත්ර. අංකය හ් දිනය

:-

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

(එම බ පත්ර.ගේ මුම ිණටපත හ් ා්ය් ිණටපත ඉදිිපපත් කරන්න)
10.

ගමම කයාම්න්ත ය් ්ව්ය තුළ ගකොපමය ගිනි නිව්යන උපකරය සංඛ්ය.්ව්යක් ල තබ් ඇත්ද ?

11.

ගමම කයාම්න්ත ය් ්ව්ය තුළ අංග ස කපුයාය ප්ර ම්ධ්ර ගපට්ටියක් ල තිගේ ද?

:-

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

බේ / නනත

මගේ පූයාව්ය දනීමග ක හ් විය්ව්ය්සගේ හනටියට ගමහි දක් ලව්ය් ඇති සියලුම කරුණු සත. හ් නිව්යනරදි
ප්රක්ය කරමි. ගමහි ය ක අසත. ගතොරතුරක් ල ම් විසින් සඳහන් කර ඇත්න ක මම රතිඤ්ඤ්

හ්

බව්ය අව්යංකව්යම
ගිනිගකළි

භ්ණ්ඩ නිෂ්ප්දන බ පත්ර.යක හිමිකරුගව්යක් ල ීමමට ු ුදදුුද ව්යන බව්ය දනිමි.
දිනය :-

202............

.............................
අයදු කකරුගේ අත්සන

ග්ර්ම නි ධ්ිප ව්ය්යාත්ව්ය
ගමහි දක් ලව්ය් ඇති සියළුම ගතොරතුරු සත. බව්ය / අංක ............. හනර අගනක් ල ගතොරතුරු සත. බව්ය ම් විසින්
කරන

ද පිපක් ලෂයගේදි සන්

වු බව්ය සහතික කරමි. (විගයේෂ කරුණු ඇත්න ක පහත සදහන් කරන්න )

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
දිනය :- 202............

.........................
ග්ර්ම නි ධ්ිප

දිස්ත්රිමක් ල ගමක ක/දිස්පති
.............................
ඉහත අයදු කකරු ගව්යත රතිඤ්ඤ් හ් ගිනිගකළි භ්ණ්ඩ නිෂ්ප්දන බ පත්ර.ය නිකුත් කිරීම නියාගීය කරමි. /
ගනොකරමි. (විගයේෂ කරුණු ඇත්න ක පහත සදහන් කරන්න )
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

දිනය :-

202..............

............................
ප්ර්ගීය ය ගමක ක

