
අයිතිය වංශෝධනය කිරීම (දැනට ධාලනශේ පලතින බවර්ථ වදශා පමණක් නල අයිතිකරු 

ශලනුශලන් අයිතිය වංශෝධනය කරනු ැශේ.) 

අලය කරන ියයකියිලිය 

I. බපත්ර ාියයා බවන්ාිරර  පෂා  ුළෂ පිංංිකකරුලු  ිලය ුතුළය.  සශව  ශන ලන අලවථ්ා ල ිං ල්ලුම්කකරු 

බව්නාිරර පෂා  ුළෂ දැනට පිංංිකල සිටින බලට අදා ග්රාම ශව ලක ලධධා ම මශ ාශස වශතිකය ලිං මප  

කෂ ුතුළය. සම වශතිකය අදා ප්රාශීය ය ශ්ලක්ක ිලසින් වශතික කර තිම ම අලධලාය ය ශ . 

II. ියයාපිංංික වශතික මගින් (මු්ල පිටප ) ිරමිකරු නමට බවර්ථය ියයාපිංංික කර තිබිය ුතුළය. (ශලන  

ියයිලිය භාරගනු ශන ැශේ) ශමයට  අම රල මූය පශසුක්ක යටශ  මිෂට ග  බවර්ථයක් න්ක, අදා 

මූය වමාගශමන් ලධු   කරන ද ියයාපිංංික   

III. ියයාපිංංික අයිතිකරු නමින් සියුම මගීන් වශ ශීපෂ වදශා ශ ලන පාය ල  අසීමි  රක්ණ වශතිකශේ 

මු්ල පිටප  තිබිය ුතුළය. 

IV. ආදාය්ක බපත්රය මු්ල පිටප  (පසුගිය ලවශය ) 

V. මාය ග බපත්රය පැල මමට සකග ලන බලට මාව 06 කට ලඩා ක්ල ලු   ශන ව ිංවුරු්ක ප්රකා මු්ල පිටප  

රු.50/- ක මුීදර අලා (වමාදාන ිලලධසුරුලරයු  අ වන් කර වශතික කරන ද) 

VI.  මයදුරු බපත්රය (ශලන  බවර්ථයකට ලිං මප  ශන කරන ද ලවරකට ලඩා පැරි  බපත්රයක් ිලය 

ුතුළය.)  

VII.  මයදුරු වලදය වශතිකය.  

VIII. ශක න්ශද ව් ර බපත්රය (බව්නාිරර පෂා  ශමෝටය රථ  ශක මවා මවල්රයා ිලසින් ලධු   කරන ද)  

IX. ල්ලා සිටිනකායට ලංගු ලාශනශේ ශයෝගය ා වශතිකය. 

  

ලැදග  

 ඇශටෝය ලධ බපත්රය මගින් අයිතිය වංශෝධනය කරනු ශන ැශේ. 
 බව්රථය ප්රධාන කාය යාය ශල  ලිං මප  කෂ ුතුළ ශ .  
 අයිතිය වංශෝධනයක ිං බවර්ථය ශා මාය ග බපත්රය නල ිරමිකරුට පැලරීශ්ක ිං අදා ිංවුරු්ක ප්රකාය 

පැරි  ිරමිකරුශස පිංංික ප්රශීශේ වාමදාන ිලලධසුරු මශ ු  ලිං මපිට ී   රු.50/- ක මුීදර ගවා අ වන් 

කර ග  ුතුළ අ ර, සම ිංවුරු්ක ප්රකාශේ අ වන පැරි  ිරමිකරුශස අ වන බලට ප්රාශීය ය 

කෂමණාකරු මගින් වශතික කර ලිං මප  කෂ ුතුළය.  

 ලිං මප  කරනු බන සියුම ියපි ශ්ලඛණ ව ය ශා ලධලැරිං බලට ිංවුරු්ක ප්රකායක්. 
 අයිතිය වංශෝධන ගාව්ුළල රු.100,000/- කි.  

 ශපර ශගවු්ක කාඩ්ප  භාිල ා කෂ ශැකි ප්රශ පත්ර ලධු ුළ යන්ත්රයක් බා තිබිය ුතුළය. 

  

 

අයිතිකරු මියගිය ිලට අයිතිය වංශෝධනය කිරීම. 

අංක 01 යටශ  තිශබන සියුමම ශ්ලඛණ ලට අම රල පශ  වදශන් ශ්ලඛණ අලය ශ . 

I. භාය යාල ශශෝ වල්ාමියා සිටී න්ක ඔහු ශශෝ ඇය ලිං මප වී අයිතිය වංශෝධනය කරග  ුතුළය. 

II. පශ  වදශන් ශ්ලඛණ ලිං මප  කෂ ුතුළය. 



 

 මිය ගිය අයශස මරණ වශතිකය මු්ල පිටප  

 ිලලාශ වශතිකශේ මු්ල පිටප  

 ග්රාම ශව ලක වශතිකය (පිංංිකය පිළිබද ශා පවුශ්ල වාමාජික වංඛයාල දැක්ශලන, ප්රාශීය ය ශ්ලක්ක වශතික 

කෂ) 

 ලයව අවු, 16 ට ලැඩි දරුලන්ශස කැමැ   ව්කබන්ධශයන් වාමදාන ිලලධසුරුලරයු  වශතික කෂ ියපිය. 

 සක් දරුශලු ට පලරන්ශන් න්ක මලශස ශශෝ පියාශස ිංවුරු්ක ප්රකා වමග අශනු   දරුලන් මාය ග 
බපත්රය පැල මම ව්කබන්ධල  කැමැ   පකිරීශ්ක ිංවුරු්ක ප්රකාය. 

 සියුමම දරුලන්ශස උප්පැන්න වශතික ල මු්ල පිටප . 
 

111.  බව්රථය ප්රධාන කාය යාය ශල  ලිං මප  කෂ ුතුළයි. 

අයිතිකරු ිලශී ග ල  තිශබන අලවථ්ාලක අයිතිය වංශෝධනය 

  

අංක 02 යටශ  තිශබන සියුමම ශ්ලඛණ ලට අම රල පශ  වදශන් ශ්ලඛණ අලය ශ . 

I. ිලශී ග  ව බලට වනාථ කිරීම වදශා ආගමන ශා ිලගමන පාක ශලතින් බාග  ියපියක්. 

II. අදා රශටිර  ානාපති කාය යාය ශරශා ියයාපිංංික අයි කරු ිලසින් නල අයිතිකරු ශල  බා ශදනු ැබූ 

ගිිලසු්ක පත්රයක් 

III. ඇශටෝය ලධ  බපත්රයක් බා ිං ඇ න්ක සය ලංගු බලට ියයාපිංංික කිරීශ්ක ශදපාය  ශ්කන්ුළශලන් වශතික 

කර තිම ම. (ලිං මප  ලන ිංනට)  

ලැදග  

 ඇශටෝය ලධ බපත්රය මගින් පමණක් අයිතිය වංශෝධනය කරනු ශන ැශේ. 


