ld¾hd,hSh ප්රපයෝජනය සඳහො මණි
අයදුම්පත් අාංකය

:

ලැබුණු දිනය

:

ක්ලෂථත්රය:
නව නිපැයුම්කරුවන්ලේ හැදුනුම්පත් අාංකය:

[ශ්රී ල ාංකීය නව නිපැයුම්කරුවන් සඳහ පමණයි]
ත ක්ෂණික ක්ලෂථත්රය :

ත ක්ෂණික සහ ය / මූලයමය සහ ය/ අලලවිකිරීලම් සහ ය ලබ ගැනීලම්
අයදුම් පත්රය
1. ප ෞද්ගලික ප ොරතුරු

සïපූ¾K ku : ................................................................................................................................... .....................
සථිර ලිපිනය

: ................................................................................................................................... .....................

තැපැල් ලිපිනය :……………………………………………………………………………………………………………………………........................

දිසථික්කය

: .......................................................................... …………………………………………………….......................

ඔබ ශ්රී ලාංකීක පුරවැසිලයක් ද යන වග?

ඔව්

නැත

ජ තික හැදුනුම්පත් අාංකය: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Tn Y%S ,dxlSh kj ksපැhqïlrefjl= i|yd msßkuk yeÿkqïm;la ,ndf.k ;sfí o@
ඔව්

නැත

ms<s;=r ‘Tõ’ kï tu yeÿkqïm;a wxlh: ..........................................................................................................
උපන් දිනය :………………………………………..…………………. වයස: ……………………………..………………………………..................
දුරකථන අාංකය: …………………………...
රැකිය වක නියුක්ත ද?

විදුත් තැපෑල (E-mail): ……………………………….....................................
ඔව්

නැත

පිළිතුර ‘ඔව්’ නම්
ලසථව ලයෝජකය : ……………………………………………………………………………..………….………….....................
ඔබ දරන තනතුර: ………………………………………………………………………………………………..........................
2.
(a)

නව නි ැයුම පිළිබඳ විස් ර
නව නිපැයුලමහි නම:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(b)

ඔලේ නව නිපැයුම පිළිබඳව වචන 75කට අඩු සාංඛ්ය වකින් විසථතර කරන්න.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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(c)ඔබලේ නව නිපැයුලමහි අනනයවූ ප්රලයෝජනය කුමක් ද?
....................................................................................................................................................................................................

(d) නව නිපැයුම සඳහ ඔබට ලේටන්් බලපත්රයක් හිමි ද?

ඔව්

නැත

පිළිතුර ඔව් නම්,
(d.1) බලපත්ර අාංකය : …………………….……. නිකුත් කල දිනය: …………………………….. වලාංගු රට: ……………………………..
පිළිතුර නැත නම්,
(d.2) ලේටන්් බලපත්රය සඳහ අයදුම් කර තිලේ ද?

ඔව්

නැත

පිළිතුර ඔව් නම් ,
(d.3) අයදුම් කළ දිනය: ……………………………………………. ලය මු අාංකය: ……………………………………………..…………………..
3. නව නිපැයුලමහි j¾;udk තත්ත්වය කුමක් ද?
සාංකල්පයක් පමණි
ක්රිය ත්මක ආකෘතියකි
නිමි භ ණ්ඩයකි

4. නව නිපැයුම් දිරිය, ආධ ර ලයෝජන ක්රමය යටලත් ඔබ අලේක්ෂ කරන සහ ය කුමක් ද?
(a) නව නිපැයුම වැඩිදියුණු කර නිමි භ ණ්ඩයක් බවට පත් කිරීම සඳහ ත ක්ෂණික සහ ය
(b) නව නිපැයුම වැඩිදියුණු කර නිමි භ ණ්ඩයක් බවට පත්කිරීමට මූලයමය සහ ය
(c) kj ksmehqu jdKsclrKh lsÍu i|yd wjYH මූq,sl මූ,Huh iහ h
(d) kj ksmehqu jdKsclrKh lsÍu i|yd wjYH මූq,sl m%d.aOk uqo,, Kh uqo,la
jYfhka iහ h
(e) fjk;a ^md,l uKav,fha wkque;sh hgf;a&
4.1 පිළිතුර (b) නම්,
වැඩිදියුණු කළ එක නිමි භ ණ්ඩයක් නිෂථප දනය සඳහ වැයවන මුදල ලක පමණ ද?
...............……………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

4.2 පිළිතුර (c) නම්,
tla ksñ NdKavhla ksIamdokh lsÍu i|yd jehjk මූq,sl uqo, ලක පමණ ද ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

4.3 පිළිතුර (e) නම්,
විසථතර කරන්න:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................
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4.4 my; i|yka mßÈ wjYH uqo, fldmuK o?
A
B
C
D

50,000.00 දක්වා
500,000.00 දක්වා
500,000.00 ;a – 1,000,000.00 ;a w;r
1,000,000.00 g jvd jeä (mj;sk uqo,a m%udKh u;)

5. ඔබලේ නව නිපැයුම එම නිපැයුම සහිතව පමණක් අලලවි කළ හැකි ද?

ඔව්

නැත

5.1 එලසථ ලන මැති නම් එය තවත් ලවලළදලප ලලහි ඇති ලවනත් භ ණ්ඩයක් හ සම්බන්ධ කර අලලවි කළ
යුතු ද?
ඔව්
නැත
6. නව නිපැයුම අපනයනය කළ හැකිද?

ඔව්

නැත

7. නව නිපැයුම නිෂථප දනය සඳහ ලේශීය අමුද්රවය භ විත කළ හැකි ද?

ඔව්

නැත

8. ixlS¾K නිෂථප දන ක්රිය වලියක් භ විත කිරීමට සිදුලව් ද?

ඔව්

නැත

9. ඔබලේ ලමම නිෂථප දන ලකලරහි ලමවැනිම ලවනත් නිෂථප දන භ විත කරන්නන් wdl¾IKh කර ගැනීමට
හැකිය වක් තිලේ ද?
ඔව්
නැත
10. ඔබලේ නව නිපැයුම අයත්වන ක්ලෂථත්රය පහත සඳහන් ක්ලෂථත්රවලින් කුමක් ද? (වඩ ත්ම ගැලලපන එම
ක්ලෂථත්රය ලහෝ ක්ලෂථත්රයන් ඉදිරිලයන්  ලකුණ ලය දන්න.)
1. මහජන ආරක්ෂ ව, සුභස ධනය හ ජ තික ආරක්ෂ ව
2. රස යන විදය ව
3. ආහ ර ත ක්ෂණය

4. වවදය විදය ව හ ඖෂධලව්දය
5.ස ම්ප්රද යික වවදය විදය ව
6. ලප දු l¾udka; හ යටිතල පහසුකම්
7. ලභෞතික විදය ව
8. ලත රතුරු හ සන්නිලව්දන ත ක්ෂණය
9. lDIsl¾uh
10. වයවහ රික විදය හ ත ක්ෂණය
11. බලශක්තිය
12. පරිසර සාංරක්ෂණය
13. ප්රව හනය
14. ඉාංජිලන්රු
Page | 3

11. ඔබලේ නව නිපැයුම සදහ ස යනික/පරීක්ෂණ ව ර්ත ලබ ලගන තිලේ ද?

ඔව්

නැත

12. "නව නිපැයුම් දිරිය' ලයෝජන ක්රමය යටලත් ආධ ර අලේක්ෂ කරන ඔබලේ නව නිපැයුම ලක මිසම විසින්
සාංවිධ නය කරන ජ තික ලහෝ wka;¾cd;sl තරඟයකදී ජයග්රහණ දින තිලේ ද ?
ඔව්
නැත
එලසථ නම් එය කුමක් ද ?
ජන ධිපති සම්ම න
ජ තික සම්ම න
wka;¾cd;sl සම්ම න
13. ඔබ ලමම නව නිපැයුම සම්බන්ධලයන් මිට ඉහත අවසථථ වක දී ලක මිසලමන් ආධ ර මුදල් ලබ ලගන තිලේ
ද?
ඔව්
නැත
14. ඔබ තවත් නව නිපැයුම්වල හිමි කරුලවක් ද?
පිළිතුර ඔව් නම්,
(a) එම ks¾udKj,ska කිසිවක් ඔබ ව ණිජකරණය කර තිලේ ද ?

ඔව්

නැත

ඔව්

නැත

15. 'නව නිපැයුම් දිරිය' ආධ ර ලයෝජන ක්රමය යටලත් ආධ ර ලබ ගැනීලම්දී ඔබලේ අවස න අරමුණ කුමක් ද?
නව නිපැයුම ව ණිජකරණය කිරීලමන් id¾:l වයවස යකයකු බවට පත්ීම
නව නිපැයුම ආලයෝජකයකුට විකිණීම
නව නිපැයුම සඳහ නිෂථප දන භ ගයක්(Royalty) ලබ ගනිමින් ලවනත් පුේගලලයකුට
පැවරීම (Technology Transfer)
ලවනත්
පිළිතුර ලවනත් නම්,
එය කුමක් දැයි පැහැදිලි කරන්න :
16. ඔබ නව නිපැයුම් සම්බන්ධලයන් ණය මුදලක් ලවනත් ආයතනයකින්
ලබ ලගන තිලේ ද ?

ඔව්

නැත

පිළිතුර ඔව් නම්,
1) ණය මුදලල් වටින කම: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ලබ ගත් ආයතනය: ………………………………………………………………………………………………………………........................................
3) නව නිපැයුම් දිරිය ආධ ර ලයෝජන ක්රමය යටලත් අයදුම්කරන දිනය වන විට ඔබ විසින් ලගීමට ඇති ඉතිරි
ණය මුදල: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

අයදුම්කරුපේ ප්රකොශය :
ම විසින් ඉහත සපයන ලද විසථතර හ ලත රතුරු නිවැරදි බවත්, fldñiu úiska b,a,d isák wjia:djl§
kj ksmehqug wodළj jHdmdr ie,eiaula bÈm;a lsÍug iqodkï nj;a, යම් ලහයකින් ලමම "නව නිපැයුම්
දිරිය" වැඩසටහන සඳහ ලතෝර ගනු ලැබුව ලහ ත් එම වැඩසටහලන් නීති රීති /ලක න්ලේසි වලට අනුගත වන
බවත් ලමයින් සහතික කරමි. එලමන්ම ලක මිසම මගින් ගනු ලබන තීරණය අවස න තීරණය බව ලමයින්
පිළිගනිමි.
……………………………………

අත්සන

…………………………………….

දිනය
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