ප ෞද්ගලික මත්ද්රව්ය ්රතිකකර ාර ුනරුතත්ාර ර ම්යස්ථාරරක්  ර ්භ ිරීමම ලාරප ප ත්ුවව්ර
පාෝ ව්ත්ව්රපගර කනු ාලර ුනද්ගාකකු විසින් ්රතිකකර ම්යස්ථාරරක්  ව්ත්ව්රපගර කරම ස්හාර 2007
අංක 54 ඖෂ්ව්ා ඇබ්ලැහි තැරැත්තන් (්රතිකකර ාර ුනරුතත්ාර රක ිළිබලහ රත ාර ට
අනුස්රංගිකව් 2010 මැයි මස් 12 දිර නිකුත් ක ර ාද 1653/19 ද ණ අතික විප ේෂ ගැස්ට් ත්රපේ  ස්හාර
අව්ම ්රමිතීනන් ස්්භූර්ණණ ක අන්ත රකක ඖෂ් රාක ාරතිකක ම්ඩලාක විසින් නිකුත් ක නු ාලර
ලා ත්රක්  ාලරගත යුුව ක. එම බලපත්රය  ලබගැනීමම ඳහා ග මධ්යඳථාග ළමම ගළගිත්වයය  ිසින් අය දුම්
ළම යුතු අතර, අය දුම්පත්රය  ලබගැනීමම පනිණීමේම්ී  පා ත ඳහා ් ේත රතුු  ැගේැ පනිණියය  යුතු ය 
1. අකදු්භ ත ාලරගන්රර ුනද්ගාකරපේ විස්ථත
1.1. ස්්භූර්ණණ රම
1.2. ස්ථථී ලිිළරක
1.3. දු කාර අංකක
1.4. ාරතිකක ාැඳුනු්භ ත් අංකක (ඡරකර ිළ ත්  ද ස්හිතව්
1.5. ්රරපද්ය ක පමක්භ පක ට්ශර ක
1.6. ග්රරමනිා්රීම පක ට්ශර ක
1.7. ප ලිස්ථ ලා ්රපද් ක
2. භූමිතක හිමිතකුතපේ විස්ථත (ඉාත අකදු්භ ත ාලරගන්රර ුනද්ගාකර හිමිතකුත පර ව්න්පන් ර්භ
2.1. රම
2.2. ස්ථථී ලිිළරක
2.3. දු කාර අංකක
2.4. ාරතිකක ාැඳුනු්භ ත් අංකක (ඡරකර ිළ ත්  ද ස්හිතව්
2.5. ්රරපද්ය ක පමක්භ පක ට්ශර ක
2.6. දැර දිංචි ග්රරමනිා්රීම පක ට්ශර ක
2.7. 2 x 2 ඡරකරරූ පදක් 
2.8. ප ලිස්ථ ලා ්රපද් ක
2.9. පමම භූමිතපේ  ්රතිකකර ාර ුනරුතත්ාර ර ම්යස්ථාරරක්  ව්ත්ව්රපගර කරම විුතද්්ත්ව්ක් 
පර මැතික ලව් දිව්ුත්භ ්රකර ක් 
3. ම්යස්ථාරරක්  ස්ථාරිළත ිරීමම සුදුසු ස්ථාරරක්  ද කර ව්ග ග්රරමපස්ේව්ර ස්ාතිකකක (පමම
ම්යස්ථාරරක ිළහිුවීමපමන් ග්රරමීය ක පාෝ රරගක ක ාරවිවිතක ක්භ ලා කම්  ඇතිකපව්ද කන්ර
4. ඉමලු්භකුත (ම්යස්ථාරරපේ  හිමිතකුත මත්ද්රව්ය ස්්භලන්්පකන් ීතතිකමක ව් පකන් ක්භ ව් හකුතව්කු ීම
ඇද්ද කන්ර ිළිබලහ ප ලිස්ථ ව්ර්ණතරව්
5. ම්යස්ථාරරක ඉදිිරීමම පාෝ ිළහි ර තිකපලර ස්ථාරරපේ  ර කරක ත්ව්ක ස්්භලන්් විස්ථත ස්හිත
පමඛර (ඡරකර ිළ ත් ස්හිතව්
5.1. සින්ර් ක
5.2. ලදු දරම මත (පක මණ කරාක්  ස්හාර ද - අව්ම ව් පකන් ව්ස් පදක්  තිකබික යුුවක

