ගිනිඅවියක් පැලරීම වඳශා ඉල්ලුම් පත්රය
අ. ක ොටව (ඉල්ලුම්කරුලන් විසින් වම්පර්ණ කෂ යුතුය)
1. (i)

(ix)

ගිනි අවියේ ලර්තමාන හිමිකරුයේ නම -: ...................................................................................................

(ii)

ලිපිනය -: ...........................................................................................................................................

(iii)

දුරකථන අංක ව්ථාලර -: ................................................... ජංගම -: .......................................................

(iv)

උඳන් දිනය -: ................................ (v)

(vi)

ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අංකය -: ......................................................

(vii)

ගිනිඅවිය ඳැලරීමට යශේතුල -: හිමිකරු මිය යෑම/ හිමිකරුයේ ලයව 65 ඉක්ම වීම

(viii)

හිමිකරු මියයගොව් ඇත්නම් මියගිය දිනය -: ...................................................

ඉල්ලුම් කරන දිනට ලයව අවු -: ............. මාව -: ..............

හිමිකරු මියයගොව් ඇත්නම් නීතයානුල  උරුමක්කරුලන්යේ විව්තර/ ඳලරා දීම වශා එකඟතාල -:
උරුමක්කරුයේ නම

(x)

ඥාති වම්බන්ධය ලයවශැඳුනුම්ඳත් අංකය ලිපිනය අත්වන

මියගිය හිමිකරුයේ යේඳ වම්බන්ධල බූදල් නඩුලක් ඳලරා ඇත/ නැත

2. ගිනි අවිය පිළිබඳ විව්තර
(i)

ගිනිඅවියේ ව්ලභාලය (ඳයතොරම් තුලක්කුල/රිපීටරය/රියලෝල්ලරය/පිව්යතෝය)

(ii)

ගිනිඅවි අංකය

(iii)

නි්ඳාදකයායේ නම වශ ලර්ගය යශෝ මාදිලිය -: .....................................................

(iv)

අලවන් ලරට බඳත්ර බාගත් ලර්ය -: ...............................................

(v)

බඳත්ර අංකය ශා දිනය :- ................................................................

(vi)

ගිනිඅවිය නිකුත් කර ඇත්යත් කුමන කාරණයක් වශා ද? – (ලගා/ ජීවිත/ යේඳ ආරක්ාල වශා)

-

කණුයේ (Barrel) -: ..................................

කයේ (Stock) -: ................................

3. කයෝජිත පැලරුම්ාභියා පිළිබඳ විව්තර
(i)

වම්පර්ණ නම -: ..................................................................................................................................

(ii)

ලිපිනය -: ...........................................................................................................................................

(iii)

උඳන් දිනය -: ................................ (iv)

(v)

ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අංකය -: ......................................................

(vi)

විලාශක/ අවිලාශක බල -: .............................................

ඉල්ලුම් කරන දිනට ලයව අවු -: ............. මාව -: ..............

(vii)
ගිනිඅවි හිමිකරු ශා යයෝජිත ඳැලරුම්ාභියා අතර ඥාති වම්බන්ධය -: ..............................................................
(ඥාති වම්බන්ධතාලය තශවුරු කරන යල්ඛන ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය)
(viii)

ඳැලරුම්ාභියා වතු යලනත් ගිනිඅවි ඇත්නම් ඒ පිළි විව්තර (ගිනිඅවි අංකය, බා ගත් කාරණය වශන්කරන්න/
බඳත්ර පිටඳත් ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය)

(ix)

ගිනිඅවිය ඳලරා ගැනීමට අදශව් කරනු බන කාරණය -: (ලගා/ ජීවිත/ යේඳ ආරක්ාල වශා (අදාෂ යල්ඛන මඟින්
තශවුරු කෂ යුතුය)

ඉශත (1), (2), (3) යටයත් වශන් යතොරතුරු වතය ශා නිලැරදි බලත් වශතික කරමි.

.................................................
ලර්තමාන හිමිකරුයේ අත්වන
දිනය -: .....................................

...................................................
යයෝජිත ඳැලරුම්ාභියායේ අත්වන

-2(ආ) ක ොටව - (ග්රාම නිරා / ප ාකීය ය කල් ම් කයෝනයය වඳශා)
ප්රායේය ය යල්කම්
...........................
1. ඉශත (අ) යකොටව යටයත් දක්ලා ඇති යතොරතුරු මම යඳෞේගලිකල ඳරීක්ා කර බැල අතර, ඒලායේ නිර්ලදයතාලය පිළිබල
වෑහීමකට ඳත්යලමි/ඳත්විය යනොශැක.
2.තුලක්කු හිමියා/සියලුම උරුමක්කරුලන් ශා ඳැලරුම්ාභියා මා ඉදිරිපිටදී අත්වන් තබන දී.
3. ගිනිඅවිය ෂඟතබා ගැනීම වශා යමම ලර්යට බඳත්ර බායගන ඇත. ගිනිඅවිය දැනට බඳත්ර හිමිකරුලන් භාරයේ ඇත.
4. බඳත්ර හිමිකරු මියයගොව් ඇති බැවින්/ යමම ලර්ය වශා බඳත්ර බා යගන යනොමැති බැවින් ගිනිඅවිය

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

යඳොලිව් ව්ථානයට භාරයදන යව ඉල්ලුම්කරුලන්ට උඳයදව් බායදන දී.
5. ගිනිඅවිය ඳැලරීම නිර්යේ කරමි/ඳශත වශන් යශේතන් මත නිර්යේ යනොකරමි.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

ග්රාම නිධාරීයේ අත්වන -: .............................................

නි මුද්රාල

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

ප්රායේය ය යල්කම් කාර්යායේ යයොමු අංකය -: ...........................................
දිව්ත්රික් යල්කම්
...............................
1.
2.

ග්රාම නිධාරීයේ නිර්යේ වමඟ එකඟවිය ශැක/යනොශැක.
යයෝජිත ඳැලරුම්ාභින්යේ ලාර්ෂික ආදායම වම්බන්ධ ආදායම් ලාර්තාල යම් වමඟ අමුණා ඇත.
ගිනි අවිය ඳැලරීම මවිසින් නිර්යේ කරමි/ ඳශත වශන් යශේතන් මත නිර්යේ යනොකරමි.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................

.................................................
ප්රායේය ය යල්කම් අත්වන

නි මුද්රාල

දිනය -: .....................................
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(ඇ) ක ොටව - (කීක කපොිසව් ව්ාායාිපපි/ප ක ෝඨාා ාාර කනේා කපොිසව අිප ා / වින් ස වම්ර්ණ ක
1.

ෂ තුයය)

ගිනිඅවියේ
යයෝජිත
ඳැලරුම්ාභී
...................................................................................................................
මයා/මිය/යමනවිය වම්බන්ධල ඇඟිලි වටශන් යරජිව්ට්රාර් ලාර්තා කැලන ද අතර ුහු/ ඇයට විරුේධල අඳරාධ ලාර්තා යශෝ
චරිතය පිළිබ අයශඳත් යතොරතුරු ලාර්තා වී නැත/ඳශත යතොරතුරු ලාර්තා වී ඇත.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2.

ගිනිඅවියක් ඳාවිච්චි කිරීමට යනොශැකි ආකාරයේ ාරීරික ආබාධ ුහුට/ඇයට ඇයට ඇති බල නිරීක්ණය යනොයේ/ඳශත
ආබාධ නිරීක්ණය යේ.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3.

යයෝජිත ඳැලරුම්ාභියා/ ුහුයේ නිලයවේ ඳදිංචි අය/ වමීඳ ඥාතීන් කිසියලකු යශෝ ත්රව්තලාදී ්රියාල නිරත වී නැත/ නිරත වී
ඇති බලට ඳශත යතොරතුරු අනාලරණය යේ.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

4.

හිමිකරු මියයගොව් ඇති බැවින්/ යමම ලවර වශා බඳත්රය බාගත යනොමැති බැවින් ගින අවිය මායේ යඳොලිව් ව්ථානයට
භාර යගන දුඳතක් නිකුත් කරන දී. (පිටඳත් අමුණා ඇත)

5.

ඉල්ලුම්කරු/ කාරියට ගිනිඅවිය ඳරිශරණය කිරීමට ප්රවීනතාලක් ඇත/නැත.

6.

ගිනිඅවිය ඳැලරීම මඟින් ප්රයේයේ මශජන වාමය ඳලත්ලායගන යාම/ ලනජීවී ආරක්ාලට බඳෑම් ඇති යනොලන බල
නිරීක්ණය ලන බැවින් ඳැලරීම නිර්යේ කරමි/ඳශත යශේතු මත නිර්යේ යනොකරමි.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

..............................................
යඳොලිව් ව්ථානාධිඳති අත්වන

නි මුද්රාල

දිනය -: ..................................
ක ෝඨාාව ා
් ාර කපොිසව් අිප ාරී නිණ කීය
යඳොලිව් අධිකාරි කාර්යායේ යයොමු අංකය -: ........................................
දිව්ත්රික් යල්කම්
.............................
ඉශත වශන් ........................ අංක දරණ ගිනිඅවිය ඳලරා ගැනීම වශා ලන ඉල්ලීම නිර්යේ කරමි/ඳශත වශන් යශේතන් මත
නිර්යේ යනොකරමි.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

යඳොලිව් අධිකාරි අත්වන -: ............................................

නි මුද්රාල

දිනය -: .....................................
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(ඇ) ක ොටව (දිව්ත්රික් කල් ම් වින් ස වම්ර්ණ ක

ෂ තුයය)

දි/යල් කාර්යා යයොමු අංකය -: ....................................................
යල්කම්
ආරක්ක අමාතයංය
........................................................................ යන අයට හිමි ............................................. අංක දරණ ගිනිඅවිය
........................................................................ යන අය යලත ඳලරාදීම නිර්යේ කරමි/ඳශත යශේතු මත නිර්යේ යනොකරමි.

දිව්ත්රික් යල්කම් අත්වන -: ..............................................

නි මුද්රාල

දිනය -: ......................................
වැකිය තුයය -: යයෝජිත ඳැලරුම්ාභියා යලනත් දිව්ත්රික්කයක ඳදිංචි නම් දිව්ත්රික්කයේ නිධාරීන්යගන් අදාෂ නිර්යේ බාගත යුතුය.
කපොිසව් ශා ව සයීර ශමුදාල කවේලක
ඉදි /පත්

නිතුය අයඳුම් රුල ස න්ය කදපාණ තකම් සය රාීන සක

1.
2.
3.
4.

අයඳුම්පත

ෂ තුයය.

(ඉ) ක ොටව (ආරක්
අි/කණ 

නිණ කී වම

කල් ම් (න්විල් ආරක්

අමාතෙංක කයෝනයය වඳශා)

ශා වංලණ රය)

ගිනිඅවිය පැලරීම ................................................ දිව්ත්රික් කල් ම් වින් ස නිණ කී ර ඇත.
ඉල්ලුම්පත්රක වඳශ ස කතොරයරු ඉදි /පත් ර ඇි/ කල්ඛය මඟි ස වයාා ර ඇත.
ගිනිඅවිය බා ගැීනම වඳශා කමම ලවරට ලංගු බපත්රයක් ඇතප ලංගු බපත්රයක් කයොමැි/ අතර ගිනි අවිය දැයට
කපොිසව් ව්ාායයට ාාර දී ඇත.
ගිනිඅවිය පැලරීමට නිණ කී රමිප පශත කශේතූ ස මත නිණ කී කයො රමි.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

........................................................
වශ ාර කල් ම් (න්විල් ආරක්

නි මුද්රාල

ශා වංලණ රය)

දියය -: ............................................
ගිනිඅවිය පැලරීම අනුමත

රමිප පශත වඳශ ස කශේතූ ස මත අනුමත කයො රමි.

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

.........................................................
අි/කණ 

කල් ම් (න්විල් ආරක්

ශා වංලණ රය)

දියය -: .............................................

නි මුද්රාල

ආරක්

අමාතෙංය

යලක්කු ආඥා පයකත් 15 ලැනි ලග සි/යට අනුල
ගිනි අවි පැලරීමක් වඳශා ඉදි /පත් ෂ තුය ිසපි කල්ඛය
(“කෘෂිකාර්මික කාර්යයක්” යලනුයලන් වන්තකයේ තබායගන ඳාවිච්චි කරනු බන ගිනිඅවියක් වශා)
අලෙ කල්ඛය
1.

වම්පර්ණ කරන ද ගිනිඅවි ඳැලරීයම් ඉල්ලුම්ඳත ශා ජාතික ශැඳුනුම්ඳයත් ඡායා පිටඳත.

2.

ඥාතීත්ලය තශවුරු කිරීම වශා අදාෂ ඳරිදි උප්ඳැන්න වශතිකයේ/ විලාශ වශතිකයේ වශතික කරන ද ඡායා
පිටඳතක්

3.

කෘෂිකාර්මික ඉඩකඩම් ගිනිඅවි ඳැලරුම්ාභියාට නීතයානුල ල ඳැලර ුප්පු ල වශතික කරන ද ඡායා
පිටඳත් ශා ඊට අදාෂ ඳත්තීරු

4.

කෘෂිකාර්මික ඉඩකඩම් ුප්පු මඟින් ඳලරා යනොමැති නම් එම ඉඩකඩම් ඉදිරි කායේදී ඳැලරුම්ාභියා යලත
ඳලරා යදන බලට එම ඉඩම් හිමිකරු විසින් දිවුරා ප්රකා කරන ද දිවුරුම් ප්රකාය වමඟ එම ඉඩකඩම් වශා ව
ුප්පුල වශතික කරන ද ඡායා පිටඳත් (දිවුරුම් ප්රකායේ එම ුප්පු අංකයන්) ශා ඊට අදාෂ භූමි ප්රමාණයන්
(අක්කර, රඩ්, ඳර්චව් ලයයන්) වශන් කර තිබිය යුතුය.

5.

ඳැලරුම්ාභියා ශැර යලනත් දරුලන් සිටී නම් ලගා ඉඩම් ඳැලරුම්ාභියාට බා දීම පිළිබ ුවුන්යේ කැමැත්ත
දක්ලන දිවුරුම් ප්රකාය.

6.

ඉශත 3 ශා 4 යේදය අනුල ඉදිරිඳත් කරන ුප්පු ලට අයත් ඉඩම් ල ඇති ලගාලන් යමොනලා ද? , ඒලා
යකොඳමණ ප්රමාණයකින් යුක්ත ද? එම ලගාලන්ට සිදු ලන ශානි පිළිබල කරුණු ඇතුෂත් දිව්ත්රික් යගොවිජන
වංලර්ධන වශකාර යකොමවාරිව් යලතින් බාගත් වශතිකයක්.

7.

ඳැලරුම්ාභියා ත්රිවිධ ශමුදායේ යශෝ යඳොලිසියේ වාමාජිකයයකු නම්, ගිනි අවිය ඳැලරීම පිළිබල යවේලය කරන
ආයතනයේ ප්රධානියායගන් බාගත් එකඟතා ලිපියක්.

8.

ඳලරනු බන ගිනිඅවිය අලවන් ලරට බාගත් ලාර්ෂික බඳත්රයේ ඡායා පිටඳතක්.

9.

ගිනිඅවි හිමිකරු මිය යගොව් ඇත්නම් ුහුයේ/ඇයයේ මරණ වශතිකයේ වශතික කරන ද ඡායා පිටඳතක්.



ඡායා පිටඳත් එවීයම් දී වතය පිටඳත් බලට ප්රායේය ය යල්කම් විසින් වශතික කර තිබිය යුතුය.



දිවුරුම් ප්රකා අදාෂ කරුණු වනාථ ලන ඳරිදි නිලැරදි ආකාරයට ලියා තිබිය යුතු අතර, නියමිත ගාව්තු
ප්රමාණයට මුේදර යයොදා අත්වන් කර තිබිය යුතුය. එයමන්ම තමා දිවුරුම ඉදිරිඳත් කරනු බන වාමදාන
විනි්චයකරු යශෝ දිවුරුම් යකොමවාරිව් කවුරුන්ද යන්න ඳැශැදිලිල වශන් ලන ඳරිදි ුහුයේ නි මුද්රාල තබා
ුහු විසින් නියමිත ව්ථානයේ අත්වන් කර තිබිය යුතු යේ.

කාර්යායීය ලිපිනය -: දිව්ත්රික් යල්කම්
දිව්ත්රික් යල්කම් කාර්යාය
අංක 06
යකොෂඹ ඳාර
ගාල්.

ආරක්

අමාතෙංය

යලක්කු ආඥා පයකත් 15 ලැනි ලග සි/යට අනුල
ගිනි අවි පැලරීමක් වඳශා ඉදි /පත් ෂ තුය ිසපි කල්ඛය
(“කෘෂිකාර්මික යනොලන කාර්යයක්” යලනුයලන් වන්තකයේ තබායගන ඳාවිච්චි කරනු බන ගිනිඅවියක් වශා)
අලෙ කල්ඛය
1.

වම්පර්ණ කරන ද ගිනිඅවි ඳැලරීයම් ඉල්ලුම්ඳත්රය ශා ඳැලරුම්ාභියායේ ජාතික ශැඳුනුම්ඳයත් ඡායා පිටඳත.

2.

ඳැලරුම්ාභියායේඋප්ඳැන්න වශතිකයේ/ විලාශ වශතිකයේ වශතික කරන ද ඡායා පිටඳතක්.

3.

අලවාන ලරට බාගත් ගිනිඅවි බඳත්රයේ ඡායා පිටඳතක්.

4.

ලයාඳාර ලියාඳදිජචි කිරීයම් වශතිකයේ ඡායා පිටඳතක්.

5.

යේඳ වශ ලත්කම් පිෂබල ව ලිපි යල්ඛන ල ඡායා පිටඳත්.

6.

යවොරකම් යශෝ මංයකොල්කෑම් පිළිබ යශෝ මරණ තර්ජන පිළිබ ුබ විසින් කරන ද යඳොලිව් ඳැමිණිලි වී
නම් ඒලායේ පිටඳත් ශා යඳොලිව් ලාර්තා.

7.

ඳසුගිය ලර් 3හි ආදායම් බදු යගව කුවිතාන්සි ල ඡායා පිටඳත්.

8.

යවේලක අර්ථ වාධක අරමුද ශා යවේලා නියුක්තිකයන්යේ භාර අරමුදට දායක මුදල් යගව යගවීම් ඳත්රිකා ල
ඡායා පිටඳත්.

9.

දදනික මුදල් ප්රලාශන කටයුතු ශා තැන්ඳත්ර පිළිබ බැංකු ඳත්රිකා ල ඡායා පිටඳත්.



ඡායා පිටඳත් එවීයම් දී වතය පිටඳත් බලට ප්රායේය ය යල්කම් විසින් වශතික කර තිබිය යුතුය.



දිවුරුම් ප්රකා අදාෂ කරුණු වනාථ ලන ඳරිදි නිලැරදි ආකාරයට ලියා තිබිය යුතු අතර, නියමිත ගාව්තු
ප්රමාණයට මුේදර යයොදා අත්වන් කර තිබිය යුතුය. එයමන්ම තමා දිවුරුම ඉදිරිඳත් කරනු බන වාමදාන
විනි්චයකරු යශෝ දිවුරුම් යකොමවාරිව් කවුරුන්ද යන්න ඳැශැදිලිල වශන් ලන ඳරිදි ුහුයේ නි මුද්රාල තබා
ුහු විසින් නියමිත ව්ථානයේ අත්වන් කර තිබිය යුතු යේ.

කාර්යායීය ලිපිනය -: දිව්ත්රික් යල්කම්
දිව්ත්රික් යල්කම් කාර්යාය
අංක 06
යකොෂඹ ඳාර
ගාල්.

