අනුක්රමික අඅක

ාර් ාලී අප්රය ජනය අසහහා

වගා/යේපළඅආරක්ෂාවඅයවනුයවන්අනිකුත්අ රඅඇති
ගිනිඅවිඅසහහාඅවය බලපත්රඅඅලුත්අකිරීමඅසහහාඅ රනුඅලබයඅඉල්ලීමඅ-අ20........
(I)අය ොටස

(1)

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

(2)

ඉල්ලුම්කරුගේ/කළරියගේ වම්පර්ණ නම :- ............................................................................................
.............................................................................................................................................................
ලිපිනය :- .............................................................................................................................................
රැකියළල :- ............................................................................................................................................
වහත්රී/පුරු වළලය :- ......................................
උඳන් දිනය :- ............................. 20..... .01.01 දිනට ලයව :- අවුරුදු .......... මළව ... දින ............
ජළතික ශෆඳුනුම්ඳත් අංකය :- .............................................................
වළමළනය ලළර්ිකක දදළයම:- ...........................................
දුරකථන අංකය :- නිලව ................................... ජංගම ..................................

ඳදිංචිය ශළ ඉඩම් පිළිබ විවහතර
වහථිර ඳදිංචි

(3)

අදළෂ ඉඩම් පිහිටි

දිවහත්රික්කය ශළ ප්රළගද්ය ය ගල්කම් ගකොඨාශළය
ග්රළම නිධළ ක ගකොඨාශළය වශ අංකය
ගඳොලිවහ ලවම
ඳසුගිය ලර්ගේදී ඉල්ලුම්කරු/කළරියට විරුද්ධල යම්කිසි උවළවියක නඩු ඳලරළ ගශෝ උවළවියක් විසින් ලරදකරු කර
තිගේද? ඒ පිළිබ විවහතර ඳශත වශන් කරන්න. (අදළෂ ලරද බළදුන් දඬුලම් උවළවිගේ නම ශළ නඩු අංකය)
..............................................................................................................................................

(4)

දෆනට ඔබ වතුල ඇති ගිනිඅවිගේ
i. වහලවළලය
:- ඳගතොරම්/රිපීටර්/රයිසල් ලර්ගගේ ගිනිඅවියක්
ii. ලර්ගය ශළ අංකය :- .......................................................................................................................................
iii ගමම ගිනිඅවියට අමතරල ඔබ වතු ගලනත් ගිනිඅවි ගතොරතුරු .................................................................

(5)

දෆනට ඔබ වතුල ඇති ගිනිඅවිය වශළ
i. මුලින්ම බඳත්රය බළගත් ලර්ය :- ........................................................................
ii. අලවළන ලරට බළගගන ඇති බඳත්රය කලර ලර්යක් වශළ ද යන්න වශ එහි අංකය ශළ දිනය වශ ඳසුගිය ලවර
වශළ බඳත්රය බළගගන ගනොමෆති නම් එයට ගශේතුල :..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

(6)
කෘිකකළර්මික කටයුතු වශළ නම් ඊට අදළෂ ගල්ඛන/ගද්ඳෂ දරක්ළලට නම් ඊට අදළෂ ගල්ඛන ශළ බදු ලළර්තළ වශ
අලවළන ලරට බළගත් බඳත්රගේ ාළයළ පිටඳතක් අයදුම්ඳත්රය වම අමුණළ ඇත. ඉශත ගතොරතුරු වතය ශළ නිලෆරදි බල
ප්රකළ කරමි.

දිනය :- 201..........................

..............................................
ඉල්ලුම්කරුගේ අත්වන

ප්රායේය අයල් ම්අ ාර් ාලයේඅය ොමුඅඅක
(II)අඅය ොටස
අඅඅඅග්රාමඅනිලරා හඅහාඅප්රායේය අයල් ම්අවිසින්අසම්පුර්ණඅකි හමඅසහහා
(1)

ඉශත (I) ගකොටව යටගත් දක්ලළ ඇති ගතොරතුරු පිළිබල ගඳෞද්ගලිකල ඳ කක්ළ කෂ අතර එම ගතොරතුරු ල
නිරලදයතළලය පිළිබ වහිමකට ඳත්ගලමි/ඳත්විය ගනොශෆක.

(2)

ගමම ගිනිඅවිය බළ ගන්නළ ද මුල් අලවහථළගේදී ඳෆලති අලයතළලයන් ඉල්ලුම්කරු/ඉල්ලුම්කළරිය ගලත ගම් ලන
විටත් ඳලතින බල වශතික කරමි./ගනොකරමි.

(3)

ගිනි අවිය ෂ තබළ ගෆනීම වශළ අලවන් ලරට ......................... ලර්යට බඳත්ර බළගගන ඇති අතර, ගිනි අවිය
දෆනට බඳත්ර හිමිකරු වන්තකගේ ඇත. /............................... ගඳොලිවහ වහථළනය ගලත වළර දී ඇත.

දිනය :- .....................................

........................................................
ග්රළම නිධළරි අත්වන ශළ නම වහිත නිමුද්රළල

ග්රළම නිධළරිගේ නිර්ගද්ය වම එක විය ශෆක/ගනොශෆක.
දිනය :- .....................................

.......................................................
ප්රළගද්ය ය ගල්කම් අත්වන ශළ නම වහිත නිමුද්රළල

(III)අය ොටසඅඅඅඅඅ

ය ොමුඅඅක
ය ොට්ඨාශඅභාරඅයපොලිස්අඅධි ාරී

(1)

ඉල්ලුම්කරුට/කළරියට විරුද්ධල ගශෝ ඔවුන්ගේ වමීඳ ඥළතින්ට විරුද්ධල අඳරළධ ලළර්තළ ගශෝ ත්රවහතලළදි කටයුතු
වශළ වම්බන්ධ කිසිලක් නෆත/ඳශත වශන් අඳරළධ ලළර්තළ කර ඇත.
.........................................................................................................................................................

(2)
තුලක්කුලක් ඳළවිච්චි කි කම ලෂක්ලන ළ කරික ගශෝ ගලනයම් දබළධයක් ඉල්ලුම්කරු/කළරියට බෆලු බෆල්මට නෆත.
තුලක්කුලක් ඳළවිච්චි කි කම ලෂක්ලන ඳශත වශන් දබළධය ඉල්ලුම්කරු/කළරියට ඇත.
...........................................................................................................................................................
(3)
(4)
(5)

ඉල්ලුම්කරු/කළරිය ගිනිඅවිය වම අදළෂ ගඳොලිවහ වහථළනයට කෆලළ ගිනි අවිය ඳ කක්ළ කර බළ ගිනිඅවිගේ අංකය
ශළ බඳත්රගේ වශන් අංකයට වෆවගන බලට ගඳොලිවහ වහථළනළධිඳතිගේ නිර්ගද්ය ඉදිරිඳත් කර ඇත.
ගිනි අවිය වශළ ඳලත්නළ ලර්යට බඳත්රයක් ඇත/ බඳත්රයක් ගනොමෆති බෆවින් තළලකළලිකල ...................
ගඳොලිවහ වහථළනය ගලත වළරගගන ඇත.(ගමය අනිලළර්යය ගේ.)
ඉල්ලුම්ඳත්රය නිර්ගද් කරමි/ඳශත වශන් ගශේූනන් නිවළ ඉල්ලුම් ඳත්රය නිර්ගද් ගනොකරමි.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

දිනය :- ..................................

....................................................
ගජය.ගඳො.අ./ගඳොලිවහ අධිකළරි

ගයොමු අංකය
දිස්ත්රික්අයල් ම්අ ාර් ාලයී අප්රය ජනය අසහහා
(IV)අය ොටස
දිස්ත්රික්අයල් ම්
ඉශත වශන් අයදුම්කරුගේ කෘිකකළර්මික /ගද්ඳෂ දරක්ළල ගලනුගලන් බළ දී ඇති ගිනි අවිය තලදුරටත් ඔහු ගලනුගලන්
බඳත්ර බළගෆනීම වශළ අලය සුදුසුකම් වපුරළ ඇති බෆවින් අංක ................................ දරණ ඳගතොරම්/රිපීටර්/රයිසය
වශළ ..................... ලර්ය ගලනුගලන් අදළෂ බඳත්රය අලුත් කි කම අනුමෆතිය වශළ ඉදිරිඳත් කරමි.
.............................................................
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