අනුක්රමික අඅක

අ

ර් ලී අප්රය ජනන අසහ

වගා/ දේපල ආරක්ෂාව දවනුදවන් නිකුත් කර ඇති ගිනිඅවි සඳහා වන බලපත්ර අලුත් ිරීමම කරනු ලබන
ඉල්ලීම - 20.........
(I)

දකොටස

i.

ඉල්ලුම් රුයේ/ රී යේඅසම්පුර්ණඅනමඅ:-අ..............................................................................................

ii.

ලිපින අ:-.................................................................................................................................................

iii.

රැකි වඅ:-................................................................................................................................................

iv.

සත්රී/අපුරුෂඅවව අ:-...................................................................................................................................

v.

උඳන්අදින අ:-.......................අ20.....අ.01.01අදිනටඅව සඅ:-අඅවුරුදු...........අමස............දින......

vi.

නති අහදුනුම්ඳත්අඅක

vii.

සමනයඅවර්ික අදද මඅ:-................................................................

viii.

දුර ථනඅඅක

(2)

ඳදිකචි අහඅඉඩම්අපිළිබඅවිසතර

අ:-................................................................

අ:-අනිවසඅ:-.................................................අනකගමඅ:-අ...................................

සථිරඅඳදිකචි

අදලඅඉඩම්අපිහිටි

දිසත්රික්කය අහඅප්රයේශී අයල් ම්අය ොට්ඨශ
ග්රමඅනිලධ කඅය ොට්ඨශ අසහඅඅක
යඳොලිසඅවසම

(3) ඳසුගි අවර්ෂයේදීඅඉල්ලුම් රු/අ රී ටඅවිරුේධවඅ ම්කිසිඅඋසවි

අනඩුඅඳවරඅයහජඅඋසවි ක්කයඅවිසින්අවරද රුඅ රඅ

තියේද?අඒඅපිළිබඅවිසතරඅඳහතඅසහන්අ රන්න.අ(අදලඅවරදඅලබදුන්අදඩුවම්අඋසවියේඅනමඅහඅනඩුඅඅක

)

අඅඅඅඅඅඅ.....................................................................................................................................................................
(4) දනටඅඔබඅසතුවඅඇතිඅගිනිඅවියේ
(i)
සවවව අ:-අඳයතොරම්/අ කපීටර්/අරයිෆල්අවර්ගයේඅගිනිඅවි ක්කය
(ii)
වර්ග අහඅඅක අ:-.................................................................................................
(iii)
යමමඅගිනිඅවි ටඅඅමතරවඅඔබඅසතුඅයවනත්අගිනිඅවිඅයතොරතුරුඅ...................................
(5) දනටඅඔබඅසතුවඅඇතිඅගිනිඅවියේ
(i)
මුලින්මඅබලඳත්ර අලබගත්අවර්ෂ අ:-.........................................................................
(ii)
අවසනඅවරටඅලබයගනඅඇතිඅබලඳත්ර අ වරඅවර්ෂ ක්කයඅසහඅදඅ න්නඅසහඅහහිඅඅක අහඅදින අසහඅ
ඳසුගි අවසරඅසහඅබලඳත්ර අලබයගනඅයනොමතිඅනම්අහ ටඅයහතුවඅ:..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(6)

ෘික ර්මික අ ටයුතුඅසහඅනම්අඊටඅඅදලඅයල්ඛන/අයේඳලඅඅදරක්කයෂවටඅනම්අඊටඅඅදලඅයල්ඛනඅහඅබදුඅවර්තඅසහඅ
අවසනඅ වරටඅ බලඳත්රයේඅ ඡ අ පිටඳතක්කයඅ අ දුම්ඳත්ර අ සමගඅ අමුණඅ ඇත.අ ඉහතඅ යතොරතුරුඅ සතයඅ හඅ නිවරදිඅ බවඅ
ප්ර ශඅ රමික.

දින අ:-අ.........................................

..............................................................
ඉල්ලුම් රුයේඅඅත්සන
ප්රයේශී අයල් ම්අ ර් ලයේඅය ොමුඅඅක

(II)

දකොටස
ග්රාම නිලරාීම හා ප්රාදේය ල දල්ක ව වින්න් ස වර්ණ ක ිරීමම සඳහා

(1) ඉහතඅ(I)අය ොටසඅ ටයත්අදක්කයවඅඇතිඅයතොරතුරුඅපිළිබඅයඳෞේගලි වඅඳරීක්කයෂඅ ළඅඅතරඅහමඅයතොරතුරුඅවලඅ
නිරවදයතව අපිළිබඅසහිම ටඅඳත්යවමික/අඳත්වි අයනොහ .
(2) යමමඅ ගිනිඅ අවි අ ලබගන්නඅ ලදඅ මුල්අ අවසථයේදීඅ ඳවතිඅ අවශයතව න්අ ඉල්ලුම් රු/අ ඉල්ලුම්  ක අ යවතඅ
යම්අවනඅවිටත්අඳවතිනඅබවඅසහති අ රමික/අයනො රමික.

(3) ගිනිඅඅවි අළගඅතබඅගනීමඅසහඅඅවසන්අවරටඅ........................අවර්ෂ ටඅබලඳත්රඅලබයගනඅඇතිඅඅතර අගිනිඅඅ
අවි අ දනටඅ බලඳත්රඅ හිමික රුඅ සන්ත යේඅ ඇත./අ ..................................................අ යඳොලිසඅ සථන අ යවතඅ
වරඅදීඅඇත.
දින අ:-අ..................................අ

.........................................................
අඅඅඅඅ

ග්රමඅනිලධරීඅඅත්සනඅහඅනමඅසහිතඅනිලමුව

ග්රමඅනිලධරීයේඅනිර්යේශ අසමඑඅහ එඅවි අහ /යනොහ
දින අ:-අ..................................

අ

.........................................................
ප්රයේශී අයල් ම්අඅත්සනඅහඅනමඅසහිතඅනිලමුව

(III)

දකොටස

දලොමු අංකල
දකොට්ඨාශ භාර දපොලිස් අධිකාීම

(1)ඉල්ලුම් රු/අ රී ටඅවිරුේධවඅයහජඅඔවුන්යේඅසමිකඳඅඥනීන්ටඅවිරුේධවඅඅඳරධඅවර්තඅයහජඅතසත්රවදිඅ ටයුතුඅසහඅ
සම්බන්ධඅකිසිවක්කයඅනත/අඳහතඅසහන්අඅඳරධඅවර්තඅ රඅඇත.
......................................................................................................................................................
(2)
තුවක්කයකුවක්කයඅ ඳවිච්චිඅ කිරීමඅ වළක්කයවනඅ ශරී ක අ යහජඅ යවන ම්අ දබධ ක්කයඅ ඉල්ලුම් රු/අ  ක ටඅ බලුඅ බල්මටඅ
නත.
......................................................................................................................................................
(3) ඉල්ලුම් රු/අ  ක අගිනිඅවි අසමඑඅඅදලඅ යඳොලිසඅ සථන ටඅ වඅගිනිඅඅවි අඳරීක්කයෂඅ රඅබලඅගිනිඅ අවියේඅ
අක අඅහඅබලඳත්රයේඅසහන්අඅක ටඅසසයදනඅබවටඅයඳොලිසඅසථනධිඳතියේඅනිර්යේශ අඉදි කඳත්අ රඅඇත.
(4) ගිනිඅ අවි අ සහඅ ඳවත්නඅ වර්ෂ ටඅ බලඳත්ර ක්කයඅ ඇත/අ බලඳත්ර ක්කයඅ යනොමතිඅ බවින්අ තව ලි වඅ
...................................අයඳොලිසඅසථන අයවතඅවරයගනඅඇත.අ(යම අඅනිවර් යඅයේ)
(5) ඉල්ලුම්ඳත්ර අනිර්යේශඅ රමිකඅ/ඳහතඅසහන්අයහූනන්අනිසඅඉල්ලුම්අඳත්ර අනිර්යේශඅයනො රමික.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
දින අ:-අ..........................................
..................................................................
යනය.යඳො.අ./යඳොලිසඅඅධි රී
ය ොමුඅඅක

අ

දිසත්රික්කයඅයල් ම්අ ර් ලය  අප්රය ජනන අසහ
(iii)
දිසත්රික්කයඅයල් ම්
ඉහතඅ සහන්අ අ දුම් රුයේඅ ෘික ර්මික අ /අ යේඳතඅ දරක්කයෂවඅ යවනුයවන්අ ලබඅ දීඅ ඇතිඅ ගිනිඅ අවි අ තවඅ දුරටත්අ ඔහුඅ
යවනුයවන්අඉහතඅසහන්අලබඅගනීමඅසහඅඅවයයඅවනඅසුදුසු ම්අසපුරඅඇතිඅබවින්අඅක අ..........................................අ
දරණඅ ඳයතොරම්අ /අ  කපිටර්/අ රයිෆල අ සහඅ .................................අ වර්ෂ අ යවනුයවන්අ අදලඅ බලඳත්ර අ අුතත්අ කිරීමඅ
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