ld¾hd,hSh ප්රපයෝජනය සඳහො
මණි
අයදුම්පත් අංකය

:

ලැබුණු දිනය

:

තාක්ෂණික ක්යෂථත්රය :

“Invent 2017” අයදුම් පත්රය
1. ප ෞද්ගලික ප ොරතුරු

iïmq¾K ku

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

ස්ථිර ලිපිනය

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

තැපැල් ලිපිනය

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

දිස්ථික්කය

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

ඔබ ශ්රී ලංකීක පුරවැසියයක් ද යන වග?

ඔව්

නැත

ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය:…………………………………………………………………………………………………………………..
Tn Y%S ,dxlSh kj ksmhqïlrefjl= i|yd msßkuk yeÿkqïm;la ,ndf.k ;sfí o @
ඔව්

නැත

ms<s;=r ‘Tõ’ kï tu yeÿkqïm;a wxlh:…………………………………………………………………………
උපන් දිනය :………………………………………..…………………. වයස්: ……………………………..………………………………..
දුරකථන අංකය : ……………………………………………විදුත් තැපෑල (E-mail)………………………………………………………

රැකියාවක නියුක්ත ද?
පිළිතුර ‘ඔව්’ නම්

ඔව්

නැත

යස්ථවායයෝජකයා: ……………………………………………………………………………..………….…………
ඔබ දරන තනතුර:…………………………………………………………………………………………………..

2. නව නි ැයුම පිළිබඳ විස් ර
(a)

නව නිපැයුයෙහි නෙ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(b)

ඔයේ නව නිපැයුෙ පිළිබඳව වචන 75 කට අඩු ස්ංඛ්යාවකින් විස්ථතර කරන්න.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ඔබයේ නව නිපැයුයෙහි අනනයවූ ප්රයයෝජනය කුෙක්ද ?
.........................................................................................................................................................................................
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c) නව නිපැයුෙ ස්ඳහා ඔබට යේටන්් බලපත්රයක් හිමි ද ?

ඔව්

නැත

පිළිතුර ඔව් නම්,
d.1) බලපත්ර අංකය : ……………………… නිකුත් කල දිනය:………………වලංගු රට:………………
පිළිතුර නැත නම්,
d.2) යේටන්් බලපත්රය ස්ඳහා අයදුම්කර තියේ ද ?

ඔව්

නැත

පිළිතුර ඔව් නම් ,
d.3) අයදුම්කළ දිනය:…………………………………….යයාමු අංකය:………………………………………..
3. නව නිපැයුයෙහි j¾;udk තත්ත්වය කුෙක් ද ?
ස්ංකල්පයක් පෙණි
ක්රියාත්ෙක ආකෘතියකි
නිමි භාණ්ඩයකි
4. නව නිපැයුම් දිරිය, ආධාර යයෝජනා ක්රෙය යටයත් ඔබ අයේක්ෂා කරන ස්හය කුෙක් ද ?
(a) නව නිපැයුෙ වැඩිදියුණු කර නිමි භාණ්ඩයක් බවට පත් කිරීෙ ස්ඳහා තාක්ෂණික ස්හය
(b) නව නිපැයුෙ වැඩිදියුණු කර නිමි භාණ්ඩයක් බවට පත්කිරීෙට මුලයෙය ස්හය
(c) kj ksmehqu jdKsclrKh lsÍu i|yd wjYH uq,sl uq,Huh iyh
(d) kj ksmehqu jdKsclrKh lsÍu i|yd wjYH uq,sl m%d.aOk uqo,, Kh uqo,la
jYfhka iyh
(e) fjk;a ^md,l uKav,fha wkque;sh hgf;a&
4.1 පිළිතුර (b) නම්,
වැඩිදියුණු කළ එක නිමි භාණ්ඩයක් නිෂථපාදනය ස්ඳහා වැයවන මුදල යකාපෙණ ද?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 පිළිතුර (c) නම්,
tla ksñ NdKavhla ksIamdokh lsÍu i|yd jehjk uq,sl uqo, යකාපෙණ ද ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 පිළිතුර (e) නම්,
විස්ථතර කරන්න:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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;)
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5. ඔබයේ නව නිපැයුෙ එෙ නිපැයුෙ ස්හිතව පෙණක් අයලවි කළ හැකි ද ?

.

ඔව්

නැත

5.1 එයස්ථ යනාෙැති නම් එය තවත් යවයළදයපායලහි ඇති යවනත් භාණ්ඩයක් හා ස්ම්බන්ධකර අයලවි කල යුතු ද ?
ඔව්
නැත
6. නව නිපැයුෙ අපනයනය කල හැකිද ?

ඔව්

නැත

7. නව නිපැයුෙ නිෂථපාදනය ස්ඳහා යේශීය අමුද්රවය භාවිතා කළ හැකි ද ?

ඔව්

නැත

8. ixlS¾K නිෂථපාදන ක්රියාවලියක් භාවිත කිරීෙට සිදුයව් ද ?

ඔව්

නැත

9. ඔබයේ යෙෙ නිෂථපාදන යකයරහි යෙවැනිෙ යවනත් නිෂථපාදන භාවිතා කරන්නන් wdl¾IKh කර ගැනීෙට
හැකියාවක් තියේ ද ?
ඔව්
නැත
10. ඔබයේ නව නිපැයුෙ අයත්වන යක්ෂථත්රය පහත ස්ඳහන් යක්ෂථත්රවලින් කුෙක් ද ? (වඩාත්ෙ ගැලයපන එෙ
යක්ෂථත්ර(ය) ඉදිරියයන්
ලකුණ යයාදන්න.)
1. ෙහජන ආරක්ෂව, සුභස්ාධනය හා ජාතික ආරක්ෂාව
2. රස්ායන විදයාව
3.ආහාර තාක්ෂණය
4. වවදය විදයාව හා ඖෂධයව්දය
5.ස්ාම්ප්රදායික වවදය විදයාව
6. යපාදු l¾udka; හා යටිතල පහසුකම්
7.යභෞතික විදයාව
8. යතාරතුරු හා ස්න්නියව්දන තාක්ෂණය
9. lDIsl¾uh
10. වයවහාරික විදයා හා තාක්ෂණය
11. බලශක්තිය
12.පරිස්ර ස්ංරක්ෂණය
13. ප්රවාහනය
14. ඉංජියන්රු

11. "නව නිපැයුම් දිරිය' යයෝජනා ක්රෙය යටයත් ආධාර අයේක්ෂා කරන ඔබයේ නව නිපැයුෙ යකාමිස්ෙ විසින්
ස්ංවිධානය කරන ජාතික යහෝ wka;¾cd;sl තරඟයකදී ජයග්රහණ දිනා තියේ ද ?
ඔව්
නැත
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එයස්ථ නම් එය කුෙක් ද ?
ජනාධිපති ස්ම්ොන
ජාතික ස්ම්ොන
wka;¾cd;sl ස්ම්ොන
12. ඔබ යෙෙ නව නිපැයුෙ ස්ම්බන්ධයයන් මිට ඉහත අවස්ථථාවක දී යකාමිස්යෙන් ආධාර මුදල් ලබායගන තියේ ද ?
ඔව්
නැත
13. ඔබ තවත් නව නිපැයුම්වල හිමි කරුයවක් ද ?
පිළිතුර ඔව් නම්,
(a) එෙ ks¾udKj,ska කිසිවක් ඔබ වාණිජකරණය කර තියේ ද ?

ඔව්

නැත

ඔව්

නැත

14.'නව නිපැයුම් දිරිය' ආධාර යයෝජනා ක්රෙය යටයත් ආධාර ලබා ගැනීයම්දී ඔබයේ අවස්ාන අරමුණ කුෙක් ද ?
නව නිපැයුෙ වානිජකරණය කිරීයෙන් id¾:l වයවස්ායකයකු බවට පත්ීෙ
නව නිපැයුෙ ආයයෝජකයකුට විකිණීෙ
නව නිපැයුෙ ස්ඳහා නිෂථපාදන භාගයක්(Royalty) ලබා ගනිමින් යවනත් පුේගලයයකුට
පැවරීෙ (Technology Transfer)
යවනත්
පිළිතුර යවනත් නම්,
එය කුෙක් දැයි පැහැදිලි කරන්න :……………………………………………………………………………………….
15. ඔබ නව නිපැයුම් ස්ම්බන්ධයයන් ණය මුදලක් යවනත් ආයතනයකින්
ලබායගන තියේ ද ?

ඔව්

නැත

පිළිතුර ඔව් නම්,
1) ණය මුදයල් වටිනාකෙ:…………………………………………………………………………………………………….
2) ලබාගත් ආයතනය :………………………………………………………………………………………………………….
3) නව නිපැයුම් දිරිය ආධාර යයෝජනා ක්රෙය යටයත් අයදුම්කරන දිනය වන විට ඔබ විසින් යගීෙට ඇති ඉතිරි
ණය මුදල :…………………………………………………………………………………………………………..

අයදුම්කරුපේ ප්රකොශය :
ො විසින් ඉහත ස්පයන ලද විස්ථතර හා යතාරතුරු නිවැරදි බවත්, fldñiu úiska b,a,d isák wjia:djl§ kj
ksmehqug wod,j jHdmdr ie,eiaula bÈm;a lsÍug iqodkï nj;a, යම් යහයකින් යෙෙ "නව නිපැයුම් දිරිය 2017 " වැඩස්ටහන ස්ඳහා යතෝරාගනු ලැබුවායහාත් එෙ වැඩස්ටහයන් නීති රීති /යකාන්යේසි වලට අනුගත වන
බවත් යෙයින් ස්හතික කරමි.

……………………………………
අත්ස්න

…………………………………….
දිනය
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