යයොමු අංකය

ජො.ආ.ස.යසේ.ම. - 24

ජාතික ස්වාභාවික ආපදා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන යටතේ රක්ෂණ වන්දි පිරිනැමීම සම්බන්දධව අභියාචනා
ඉිරිපේ කිරීතම් ආකෘතිය

අයදුම්කරුයේ නම

:...................................................

දිසේික්කය

: ..........................

ලිපිනය (හොනි වූ යේපයෙහි) : ..................................................

ප්රොයේශීය යේකම් යකොට්ඨොශය : ..........................

ජොතික හැඳුනුම්පත් අංකය : ..................................................

ග්රොම නිෙරොී වසම

හොනි වූ යේපෙ :

: ...........................

නිවස/ ගෘහ උපකරණ/ වයොපොර යගොැනැල්ේෙ/ වයොපොර සේනොනය ය ොග හො උපකරණ

ආපදොව : ...............................

ආපදොව සිදු වූ දිනය : ........................

යේපෙ හොනි ක්යසේරු කළ දිනය : ...............

අභියොචනය (ඉදිරියයන් √ ෙකුණ යයොදන්න)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

හොනි වූ යේපෙ යමය ක් ක්යසේරු කර යනොමැ .
රු.10,000.00 දක්වො වන අත්තිකොරම් මුදෙ යමය ක් ෙැබී යනොමැ .
මොයේ ක්යසේරු මුදෙ වන රු.............................. යමය ක් ෙැබී යනොමැ .
අයදුම්ප ජොතික රක්ෂණභොර අරමුදෙ යව ෙැබී යනොමැති බව එම ආය නය දන්වන ෙදි.
ක්යසේරු මුදෙට වැො අඩු වන්දි මුදෙක් ෙැබීම. ක්යසේරු මුදෙ : රු. ................ වන්දි මුදෙ රු. ................
ක්යසේරු මුදෙ ප්රමොණවත් යනොීමම.
අයදුම්ප ප්රතික්යෂේප කර ත / ප්රතික්යෂේපි අයදුම්පය හි ය ොරුරරු නිවැරදි කර ඉදිරිපත් කරි.
යවනත්(සඳහන් කරන්න)........................................................................................................

ඉහ ය ොරුරරු ස ය බවට සහතික කරන අ ර මොයේ හොනි වූ යේපෙ සඳහො වන්දි මුදේ ෙබො ගැනීමට අදොෙ උක් ගැටළුව
කඩිනින් නිරොකරණය කර යදන යෙස කොරුණිකව ඉේෙි.
අයදුම්කරුයේ අත්සන :

දිනය :

ිස්ික් තමකම්ප ාතශීය තමකම්,
ජොතික හැඳුනුම්පත් අංක .................................... හිි උක් නම සඳහන් අයදුම්කරුයේ හොනියට පත් යේපෙ ක්යසේරු කර
අදොෙ වන්දි ඉේීම් අයදුම්ප අප විසින් / දිසේික් යේකම් කොයායොෙය හරහො ................................ දින ජොතික රක්ෂණභොර
අරමුදෙ යව යයොමු කර ත . ඉහ අයදුම්කරු ඉදිරිපත් කර තති කරුණු පීක්ෂො කරන ෙද අ ර යමම අභියොචනයට අදොෙව
............................................................................................ සුදුසු බවට යයෝජනො කර ඉදිරි කටයුුර සඳහො ඉදිරිපත් කරි.
(ආපදො සහන යසේවො නිෙරොරියේ නියායේශය)
ආපදො සහන යසේවො නිෙරොරියේ අත්සන :

දිනය :

ිස්ික් තමකම් කායායා/යප ාතශීය තමකම් කායායා/ය

ධාන විධායක ිල/ධාරි, ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදම මණ්ඩ/ය,
ජොතික හැඳුනුම්පත් අංක .................................... හිි උක් නම සඳහන් අයදුම්කරුයේ හොනියට පත් යේපෙ ක්යසේරු කර
අදොෙ වන්දි ඉේීම් අයදුම්ප ................................ දින ඔබ යව යයොමු කර තති අ ර ඒ සම්බන්ර පහ ක්රියොමොයාග ගැනීම
සුදුසු බව නියායේශ කර කඩිනම් ක්රියොමොයාග ගැනීම සඳහො ඉදිරිපත් කරි. (අදොෙ ලිපි පිටපත් යම් සමය යයොමු කරි.)
නියායේශය :.....................................................................................................................................................................
දිසේික් යේකම්යේ / ප්රොයේශීය යේකම්යේ අත්සන :
නිෙ මුද්රොව :

දිනය :

පිටප :
1. අරයක්ෂ, ජොතික ආපදො සහන යසේවො මරයසේනොනය
2. ........................................................... මයො/ ිය

- කරු.දැ.ගැ.ස.

