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පයාමු අංකය (කාර්යාල භාවිතය සඳහා පමණි)
ජාති

ආපදා සහන දස්වා මධ්යස්ථානය

සරවාභාවික ආපදාවන්පගන් හානි වූ නිවාස සඳහා ජාතික සරවාභාවික ආපදා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන යටපත් අත්තිකාරම් ලබා ගැනීපම් අයදුම්පත්රය.
(අයදුම්කරු/අයිතිකරු විසින් සම්ූර්ණ කළ යූතුයි)

1.1

ආපදාව

1-ගං වතුර
6 - නායයෑම

1.2

කාලවකවානුව

3 - තද සුළං
8 - ගල්පපරලිම්

සිට:

4 - සුළිසුළඟ
5- අකුණු
9- සුනාමි
10- පවනත්

දක්වා:
දිනය

1.3

2 - වාසුළිය
7 - භූකම්පන

මාසය

වර්ෂය

දිනය

මාසය

වර්ෂය

දිසරික්කය

1.4 ප්රාපේශීය පල්කම් පකාට්ඨාශය
1.5 ග්රාම නිලධාරි පකාට්ඨාශය
1.6 ග්රාම නිලධාරි පකාට්ඨාශය අංකය
2.0 ඉල්ුම්කරුපේ/අයිතිකරුපේ
සම්ූර්ණ නම

2.1 ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය
2.2 ලිපිනය (හානි වූ පේපපළහි)

2.3 දුරකතන අංකය: සරථාවර

2.4 ජංගම

3.0 හානිවු දේපල පිළිබඳ විස්තර
3.1 පේපළ සඳහා ඇති අයිතිවාසිකම

1 - අයිතිකරු

2 - කුලී

5 - අනවසර

6 - පවනත් (සඳහන් කරන්න)

3.2 නිවපසර තත්වය

1-සරිර

2- අර්ධ සරිර

3-තාවකාලික

3.3 මුළු බිම් ප්රමාණය (වර්ග අඩි)

1 - 500ට අඩු

3 - 1000ට වැඩි

3.4 නිවාස වර්ගය

1 - තනි නිවාස

2 - 500ත් - 1000ත්
අතර
2- කඩ නිවාස
6 - මහල් සංකීර්ණ

7 - ඈඳුණු නිවාස

1 - බිම් මහල පමණි‚

2 - මහල් 1

3 - මහල් 2

5 - මහල් 4

6 - මහල් 5 පහෝ වැඩි

5 - ලයින් කාමර

3 - කල් බදු

3 - රාජකාරි නිවාස

4 - රාජකාරි

4 - තට්ු නිවාස

8 - පැල්පත් නිවාස
3.5 මහල් සංඛ්යාව

4 - මහල් 3

4.0 හානිවු දේපල ද ාටස පිළිබඳ විස්තර
4.1 වහළ

4.2 බිත්තිය

උළු

ඇසරපබසරපටාසර

පකාන්ීට්

මාන/පිදුරු

තල් අතු

පවනත්(සඳහන් කරන්න)

ගපඩාල්

කපබාක්

කළුගල්

සිපමන්ති බපලාක්

දැවමය

මැටි

පපාල්අතු

තල් අතු

G. I. තහඩු

පිදුරු

සම්ීඩිත පසර ගල්
4.3 බිම

G. I. තහඩු

පපාල්අතු

පවනත්(සඳහන් කරන්න)

ටයිල්

සිපමන්ති

කළුගල්

මැටි

වැලි

පවනත්(සඳහන් කරන්න)

2/ 1

පටරාපසෝ

පදම් කල
දැව

4.4 පවනත් පකාටසරවලට සිදුවූ හානි
5.0 හානිවු ගෘහ භාණ්ඩ
6.0 හානිපේ වටිනාකම ඔබපේ තක්පසරරුපේ පරිදි
6.1 නිවසට සිදු ව ඇති හානිය

රු.

6.2 ගෘහ උපකරණ වලට සිදු ව ඇති හානිය

රු.

6.3 හානි පිළිඹිබු වන ඡායාරූප

අමුණා ඇත

අමුණා නැත

7.0 බැංකු ගිණුම් අංකය
7.1 මුලකුරු සමඟ ගිණුම් හිමියාපේ නම
7.2 ගිණුම් වර්ගය

1 - ඉතිරි කිරීම්

2 - ජංගම

7.3 බැංකුපේ නම

3 - සරථාවර

4 - පවනත්

8.4 ශාඛ්ාව

7.4 පවනත් රක්ෂණාවරණයක් ඇත්නම් නම සඳහන් කරන්න
8.0 අයදුම්කරුපේ අත්සන

8.1 දිනය

9.0 සහතික කිරීම (කමිු නිර්පේශය)
9.0 පහත සඳහන් පහරතුන් නිසා අත්තිකාරම් මුදල ලබාගැනීම සඳහා නිර්පේශ පනාකරමි
1. ආපදාව නිසා නිවාස ආපදා රක්ෂණ වන්දි මුදල් පගවීමට ප්රමාණවත් හානියක්/ බලපෑමක් සිදුවී පනාමැත.
2. හානියට පත් නිවස පදිංචිය පනාමැති අත් හැර දමන ලද නිවසකි.
3.ඉල්ුම්කරුපේ නිපවසට පවනත් රක්ෂණ හිමිකමක් ඇත.
9.1 පමම පතාරතුරු සතය බවත් ඉහත නම් සඳහන් ........................................................................................................ මහතාපේ/ මියපේ/ පමයපේ
නිවසට සිදුව ඇති හානිය රු 10,000/- ට වැඩි බැවින් රු 10,000/- අත්තිකාරම් මුදලක් / හානිපේ ප්රමාණය රු ............................... බැවින් එම මුදල
( හානිපේ ප්රමාණය රු 10,000/- ට අඩුවන අවසරථාවලදී) පගවීම සුදුසු බව නිර්පේශ කරමි.
මිටු සාමාජි යාදේ නම

තනතුර

අත්සන හා නිල මුද්රාව

9.2 .......................................................

ග්රාම නිළධාරි

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

9.3 .......................................................

ආපදා සහන පසරවා නිළධාරී

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

9.4 .......................................................

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

..................................................
දිනය

ප්රාදේශීය දේ ම් විසින් අනුමත කිරීම සඳහා

10.0

................................... දින සිදුවූ ............................................ ආපදා තත්ත්වපයන් හානියක් /බලපෑමක් සිදුවී ඇති නිවස සඳහා කමිු සාමාජිකයින්පේ
නිර්පේශ පදනම් කරපගන රු ..............................ක අත්තිකාරම්/වන්දි මුදල පගවීම අනුමත කරමි.
...........................................................

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

ප්රාපේශීය පල්කම්පේ අත්සන හා නිලමුද්රාව

දිනය
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