
දෙපාර්ශවයක් අතර ඇති කර ගන්නා  
අවද ෝධතා ගිවිසුමයි 

 

දමහි මින්මතු පළමු පාර්ශවය යනුදවන් සඳහන් දකදරන ශ්රී කාකා රජාාතාන්්රික සමාජාවා ජ ජානරජාද2 11   අාක 1  

ෙරණ වැඩිහිටි තැනැත්තන්දේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීදම් පනතින් සාදශෝධිත 1111 අාක 19 ෙරණ වැඩිහිටි 

තැනැත්තන්දේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීදම් පනතින් සථාපිත වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාාතික සභාව 

දවනුදවන් ..................................................................................................................... දිස්්රික්කද2 

................................................................................... රාදීය ය දමකම් කාර්යාකද2 රාදීය ය දමකම් වන 

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

................................................................................. යන අය  

(එකී රාදීය ය දමකම් සහ එම රයරයත තත්කානවනව පත්වන්නන්, වැඩ කන්නන් සහ එම රයරයත අයත් 

කාර්යයන් සහ කර්තවයයන්  ඉටුකරනු ක න්නන්  ෙ) පළමු පාර්ශවයත ෙ,  

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

ලිපිනදයහි පිහිටි (විහාරසථ්ානද2 / පූජාය ස්ථානද2 / ආයතනද2/ ස්ථානද2) ................................  (විහාරාධිපති / 

පියතුමා / කනයා  දසොදහොයුරිය/ භාරකරු / හිමිකරු  ) ........................................ වන  ( සම්පූර්ණ නම) 

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

...................................................................................................... (ජාා: හැ: අාකය : .......................................... ) 

(එකී (නායක සවාමීන් වහන්දසේ / පියතුමා / කනයා දසොදහොයුරිය / භාරකරු / හිමිකරු) 

........................................................................... සහ එම (විහාරස්ථානද2  / පූජාය  ස්ථානද2 / ආයතනද2 

/ස්ථානද2 ) ................................................................. (විහාරාධිපති / පියතුමා / කනයා දසොදහොයුරිය/ 

භාරකරු / හිමිකරු ) ............................................................................. රයරයත අනාගතද2  ජ පත්වන 

(නායක ස්වාමීන් වහන්දසේකා / පූජාක තුමන්කා / භාරකරුවන් / හිමිකරුවන් ) 

............................................................................. සහ උරුමක්කාර, දපොමමඃකාර, අීමිනිස්ත්රාසිකාර, 

 කකාර, කැබුම්කාර ආ ජන්දේ ෙ ) දෙවන පාර්ශවයත ෙ, 

 ැඳී එකී පාර්ශවය අතර වර්ෂ දෙෙහස්.............................. ක් වූ ..................................... මස ........................ වන 

දින (11........./......../........)  පහත සඳහන් දපොදරොන්දු ගිවිසුම් වකත යතත්ව දමම ගිවිසුමත එළදෙන කදි. 
 

ඒ අනුව සියමදකෝම ෙැනගත යුතු වග නම්:- 

1. නිදයෝජානය කිරීම සහ වගකීම් 

1.1. දමම ගිවිසුමත එළඹීමත සහ දමම ගිවිසුම යතදත් ඇති  ැඳීම් නිසි පරිදි ඉටුකිරීමත තමන්ත සම්පූර්ණ අයිතිය, 

 කය, හැකියාව සහ අධිකාරිය ඇති  වත එක් එක් පාර්ශව කරුවන් විසින් අදනක් පාර්ශවය දවත වගකියනු 

කැදේ. 

1.2. දමම ගිවිසුම සඳහා එළඹීමත අවශය කරන සමම සියු  දතොරතුරක් ම සහ කරුණක් ම පාර්ශව කරුවන් විසින් 

ක ාදෙනු කැදේ. 

1.3. දමම ගිවිසුම සම්පූර්ණ  වශදයන්ම පළමු පාර්ශවය හා දෙවන පාර්ශවය අතර පවතින ගිවිසුමක් වන අතර දමම 

ගිවිසුම යතදත් තමන්ත පැවදරන යුතුකම්, වගකීම් සහ  ැඳීම් දතවන පාර්ශවයක් දවත පැවරිය දනොහැක. 

 

2. ගිවිසුම් කාකය 
 

දමම ගිවිසුම වර්ෂ දෙෙහස් ................................. ක් වූ .................................................මස ....................... වන 

(20......./....../......) දිදනන් ආරම්භ වී වර්ෂ දෙෙහස් .............................. ක් වූ .................................... මස 

............................ වන දින (11....../....../.....) ෙක්වා වූ වසර 31ක (තිහක) කාකයක් සඳහා වකාගු දේ. 

3. පළමු පාර්ශවද2 හිමිකම් සහ  ැඳීම් 

ඇමුණුම 14 



 

3.1. පළමු පාර්ශවය වන වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාාතික සභාව දවත දෙවන පාර්ශවය විසින් කාර්යය සිදු 

කරදගන  යාම සඳහා ක ා දෙනු ක න භූමිදයහි (ජාාතික වැඩිහිටි මහදමකම් කාර්යාකය / පළාත් සමාජා 

දසේවා දෙපාර්තදම්න්තුදේ / රාදීය ය දමකම් කාර්යාකද2 / දවනත් සඳහන් කරන්න) 

.......................................................................................................................................... ලියාපදිාචි 

............................................................... අාකය ෙරණ (සාගමය / පෙනම / සමිතිය / සාවිධානය/ දවනත් 

සඳහන් කරන්න) ......................................................................................................... විසින් 

පවත්වාදගන යනු ක න ............................................................................... දිස්්රික්කද2 

.........................................................................................................  රාදීය ය දමකම් දකොට්ඨාශද2 

........................................................................................................................ ග්රාම නිකධාරී වසදම් 

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

............................................................................................ යන ලිපිනදයහි පවත්වාගන යනු ක න  

..................... වර්ෂද2 (ජාාතික වැඩිහිටි මහදමකම් කාර්යාකය /පළාත් සමාජා දසේවා දෙපාර්තදම්න්තුදේ / 

දවනත් සඳහන් කරන්න ) ............................................................................................................... 

.......................................................... ලියාපදිාචි .............................................................. අාක ෙරණ 

(වැඩිහිටි නිවාසද2 නම) ................................................................................................................... 

................................................................. යන වැඩිහිටි උවතැන් නිවාස සඳහා (නව දගොඩනැගිමකක් 

ඉදිකිරීම / අු ත්වැඩියාවක් / ඉදිකිරීමක් / දවනත් සඳහන් කරන්න) 

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

.............................................................. සිදු කරනු කැදේ.  

 

3.2. එම දගොඩනැගිමක තුළ ( සාගමද2 / පෙනදම් / සමිතිද2 / සාවිධානද2 / ආයතනය නම) 

..................................................................................................... විසින් පවත්වාදගන යනු ක න 

(වැඩිහිටි නිවාසද2 නම) ....................................................................................................................  

....................................................... යන වැඩිහිටි උවතැන් නිවාසය නිසි පරිදි පවත්වාදගන  යාම 

................................................... රාදීය ය  දමකම් මන්න් අක්ක්ෂණය සිදුකිරීම. 

 

4. දෙවන පාර්ශවද2 හිමිකම් සහ  ැඳීම් 

 

4.1. දෙවන පාර්ශවය විසින් සිය (විහාර / පූජාය ස්ථාන / ආයතන / දවනත් සඳහන් කරන්න) 

.............................................................  භූමිද2 පවත්වාදගන යනු ක න වැඩිහිටි උවතැන් නිවාසය, අවශය 

ඕනමම අවස්ථාවක වැඩිහිටි විෂයත අොක රාජාකාරී කතයුතු වක නිරත වී ඇති නිකධාරීන් හත අක්ක්ෂණ හා 

පරීක්ෂණ කතයුතු දවනුදවන් මැදිහත් වීමත අවස්ථාව ක ා ජමත දමයින් එකඟ දේ. 

 

4.2. ජාාතික වැඩිහිටි මහදමකම් කාර්යාකය විසින් අතයාවශය අවස්ථාවක  ජ එම භූමිය තුළ පළමු පාර්ශවය විසින් 

සිදුකරනු ක න ඉහත 3.  කාර්යය සඳහා ෙ එම දගොඩනැගිමක තුළ (සාගමද2 / පෙනදම් / සමිතිද2 / 

සාවිධානද2 / ආයතනද2  නම ) .............................................................................................................. 

 විසින් පවත්වාදගන යනු ක න (වැඩිහිටි නිවාසද2 නම) .................................................................... 



............................................................................................................................................. යන  වැඩිහිටි 

උවතැන් නිවාසයත වැඩිහිටියකු ඇතුකත් කිරීම සඳහා ඉමනවම් කක විත, ඒ සඳහා අවම වශදයන් දන්වාසික 

වැඩිහිටියන්දගන් 11%ක රමාණයක් නිවාසගත කිරීම සඳහා අවසථ්ාව සකසා  ජමත කැමැත්ත පකකරන අතර 

(1111 අාක 9 ෙරන වැඩිහිටි තැනැත්තන්දේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීදම් පනදත් දෙවන දකොතදසේ     (3) 

වගන්තිය රකාරව), නිසි පරිදි , කිසිඳු  ාධාවකින් හා අවහිරතාවයකින් දතොරව පවත්වාදගනයාම සඳහා 

අවසර දෙන  වත දෙවන පාර්ශවය එකඟ දේ. 

 

5. දමම ගිවිසුම් පත්රද2 වගන්ති ස ැියයාව දෙපාර්ශවද2 යම් ගැතුකකාරී තත්වයක් උීගත ුවව දහොත් එය සාක්ඡා ා 

මාර්ගදයන් විසඳා ගැනීමතත්, එදසේ දනොහැකි වූ දහොත් දිස්්රික් දමකම් තුමා සමඟ සාක්ඡා ාකර විසඳා ගැනීමතත්, 

එදසේ ෙ විසඳා ගැනීමත අදපොදහොසත් වන යම් ගැතු වක් දේ නම්, වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාාතික සභාව සහ 

ජාාතික වැඩිහිටි මහදමකම් කාර්යාකය දවත ඉදිරිපත් කර විසඳා ගැනීමත දෙපාර්ශවය දමයින් එකඟ දේ. 

 

6. දමම ගිවිසුම් පත්රය සම් න්ධදයන් වන සියුකම කතයුතු නීතයාණුලවකව අවසන් වන දතක් අවශය සමම 

අවස්ථාවකම ඒ සම් න්ධව ඉහත දකොන්දීසි රකාරව කතයුතු කරන  වත ත්, දමම ගිවිසුම දෙපාර්ශවද2ම 

එකඟතාවය මත අවසන් කරන දතක් කිසිඳු දහේතුවක් නිසාදවන් ගිවිසුම් පත්රද2  දකොන්දීසිවලින් ඉවත් දනොවන 

 වත ත් දෙපාර්ශවය දමයින් එකඟ දේ. 

 

7. දමම ගිවිසුම් පත්රය සම් න්ධව සිදුවන සමම ලිපි ගණුදෙනුවක් ම ඉහත සඳහන් කරන කෙ ලිපිනයන් අනුව සිදුවන 

අතර එකී ලිපිනයන්දේ යම් දවනසක් සිදුවන්දන් නම් ලිපිනයන් දවනස් කරනු ක න පාර්ශවය විසින් අදනක් 

පාර්ශවය දවත දින හතක් ඇතුළත ෙැනුම්  ජමත එකඟදේ. 

 

8. දමම ගිවිසුම ලියාපදිාචි දනොකිරීම මත දමම ගිවිසුදම් නීතයානුලවක භාවයත හානියක් සිදු දනොවන  වත 

දෙපාර්ශවය විසින් ම පිළිගනී. 

 

ඉහත සඳහන් දපොදරොන්දු ගිවිසුම් දහොියන් කියවා දත්රුම් දගන ඊත එකඟ වූ පළමු පාර්ශවයත  ැඳුණු වැඩිහිටි 

තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාාතික සභාව දවනුදවන් .......................................................................... දිස්්රික්කද2 

........................................................ රාදීය ය දමකම් කාර්යාකද2 රාදීය ය දමකම් සහ දෙවන පාර්ශවයත  ැඳුණු  

(සම්පූර්ණ නම) .................................................................................................................................. 

........................................................................................... (ජාා: හැ: අාකය : .......................................... ) යන 

අයත ෙ  

දමයතත් දමම වගන්තිය ෙරණ තවත් ලියවිලි දෙකකතත් වර්ෂ දෙෙහස් ............................... ක් වූ 

....................................................... මස .............................................. වන දින (11........../....../......) 

........................................................................  ජ අත්සන් ත න කදි. 

 

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

............................................... රාදීය ය  දමකම්  

පළමු පාර්ශවය  

 

පළමු පාර්ශවද2 සාක්ෂි 

 



I. අත්සන  :- 

නම :- 

ජාා: හැ: අාකය :- 

ලිපිනය :- 

 

II. අත්සන  :- 

නම :- 

ජාා: හැ: අාකය :- 

ලිපිනය :- 

 

 

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

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

දෙවන පාර්ශවය  

 

 

දෙවන පාර්ශවද2 සාක්ෂි 

 

I. අත්සන  :- 

නම :- 

ජාා: හැ: අාකය :- 

ලිපිනය :- 

 

II. අත්සන  :- 

නම :- 

ජාා: හැ: අාකය :- 

ලිපිනය :- 

 


