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යයොමු අංකය (කොර්යොලීය භොවිතය සඳහො පමණි)

ජොතික ආපදො සහන යසේවො මධ්යසේාොනය
සේවභොවික ආපදොවකට ලක් වීයමන් මියගිය පුද්ගලයයකු යවනුයවන් මරණ වන්ි ලබො ගැනීයේ
අයදුේපත්රය.
දිස්ත්රික්කය

-............................................

ප්රාදේශීය දේේකම් දේකාට්ඨාස්ත්ය



- ...........................

ග්රාම න ලධාරා ක දේකාට්ඨාස්ත්ය - ...........................................

ගදේම් නම න -................................................................

සිදුව ඇති ආපදාව

ආපදාව සිදු වූ දිනය - .................................................

- ..........................................

01. මියගිය අයදේේ ස්ත්ම්ූර්ණ න නම න 02. ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය

-

03. ලිපිනය

-

04. දුරකථන අංකය

-

05. මියගිය පුශගායාදේේ රැකියාව පිළිබඳ දේ ාරතුරු 

රාජය



අර්ණ ර රාජය දේහ දේප ශගලික



වයාපාක/ක්ස්ත්රවයං රැකියා



ධීවර කාර්ණ මික



දේවනත්

5.2 දේස්ත්රවය කා ආය නදේේ නම න ස්ත්හ ලිපිනය - ............................................................................................
..........................................................................................................................................................
5.3 දේස්ත්රවය කා ආය නදේේ දුරකථන අංකය - .............................

ඉල්ලුේකරුයේ ප්රකොයය
06. .......................................................................................................................................(පුශගලික
ලිපිනය) හි පදිංචි දේම නහි පහ

අත්ස්ත්න් කරනු ාබන (ස්ත්ම්ූර්ණ න නම න)......................................................

(ජාතික හැදුනුම්පත් අංක) ......................................... දරන ම නම න පහ ස්ත්ඳහන් විස්ත්ර ර ගාම්ීර ා ූර්ණ වකව ස්ත් ය
දේාස්ත්ට හා ලධවැරදිව ප්රකාකකර ස්ත්හතික කරමි.
06.1 .....................(මියගිය දිනය) දින මියගිය පුශගායා වන .............................................(පුශගායාදේේ
නම න)දේේ ,
නී යානුල ා රාර්ණ යාව ්ස්ත්රවාමිපුරුායා්දරුවා ම නම න දේවමි. (මියගිය පුශගායා විවාහක නම්)
පියා්ම නව්රාරකරු ම නම න දේවමි. (මියගිය පුශගායා අවිවාහක නම්)
නී යානුල ා රාරකරු ම නම න දේවමි.

ඉහ 6 හි ස්ත්ඳහන් ඉේුම්කරු දේාස්ත් ඉදික/පත් වන දරුවා ම නම න වන අ ර මියගිය අයදේේ සියු දරුවන් පිළිබඳ විස්ත්ර ර
පහ දක්වා ඇ .(මියගිය පුශගායාදේේ බික/ඳ්ස්ත්රවාමිපුරුායා ද මියදේගාස්ත්ර ඇත්නම් දේහ දික්කස්ත්ාද ව ඇත්නම්)

7. ප්රතිලොභ ලැීමමට නීතයොනුූල හිමිකේ ලබො ඇති උරුමකරුවන් පිළිබඳ විසේතර.
7.1 ප්රතිාාර ාැීමම නට නී යානුල ා හිමිකම් ාබා ඇති ුරුම නකරුවන් ගනන.................................
7.2 මියයන විට ඔහු ඇය විසින් අවස්ත්න් කැම නති පත්රයක් දේහ දේප්රාදේබට් බාපත්රයක් ලියා තිුණි..

අනුව මියගිය

අවස්ත්රථාදේේ ඔහුදේේ බූදායට නී යානුල ාව හිමිකරුවන් වන අයදේේ විස්ත්ර ර පහ දක්වා ඇ .
අනු
නම න
අංකය

මියගිය
ජාතික
පුශගායාට අංකය
ඇති ඥාති
ස්ත්ම්බන්රය

හැදුනුම්පත් ුපන්දිනය

විවාහක
අවිවාහක බව

7.3 මියයන විට ඔහු්ඇය විසින් අවස්ත්න් කැම නති පත්රයක් දේහ දේප්රාදේබට් බාපත්රයක් ලියා දේනාතිුණන බැවින් ආපදා
කළම නනාකරන විායරාර අම නා යාංකය ම නගින් ාබාදේදන ම නරන වන්දි මුදා පහ ස්ත්ඳහන් ුරුම නක්කරුවන්ට දේගවන
දේම නන් ඉේාමි.
අනු
නම න
අංකය

මියගිය
ජාතික
පුශගායාට
හැදුනුම්පත්
ඇති
ඥාති අංකය
ස්ත්ම්බන්රය

ුපන් දිනය

විවාහක
අවිවාහක බව

ම නවිසින් ඉහ ස්ත්ඳහන් කර ඇති සියු දේ ාරතුරු ස්ත් ය හා ලධවැරදි බවට ස්ත්හතික දේවමි.
..................................................
දිනය

.................................................
ඉේුම්කරුදේේ අත්ස්ත්න

නිර්යද්ය කිරීම
.......................................දින සිදු වූ....................................................................................................ආපදාදේවන්
....................................ජාතික හැදුනුම්පත් අංක දරන ............................................................................නැම නැති
පුශගායා 1්2020 චක්රදේේයදේයහි ස්ත්ඳහන් ස්ත්රවරාවික ආපදාවක් දේහරතුදේවන් මිය දේගාස්ත්ර ඇති බව ස්ත්හතික කරමි.
අනුව, ආපදා කළම නනාකරන ම නාර්ණ දේග පදේශක අංක 1්2020 හි 3 හා 3.1 දේේදයන් අනුව අදාළ ම නරන වන්දි මුදා පහ
නම් ස්ත්ඳහන් පුශගායාට්පුශගායන්ට දේගවීම න සුදුසු බව ලධර්ණ දේශක කරමි.
නම

බැංකුව

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

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

යොඛොව

ගිණුේ අංකය

..........................................................
ග්රාම න ලධාරා ක අත්ස්ත්න හා ලධා මුද්රාව

........................................................
ප්රාදේශීය දේේකම්දේේ අත්ස්ත්න හා ලධා මුද්රාව

අනුමත කිරීම
..........................................................................ප්රාදේශීය දේේකම්දේේ ලධර්ණ දේශකය හා ආපදා කළම නනාකරන
ම නාර්ණ දේග පදේශක අංක 1්2020 හි 3 හා 3.1 දේේදයන් අනුව අදාළ ම නරන වන්දි මුදා ඉහ නම් ස්ත්ඳහන්
පුශගායාට්පුශගායන්ට දේගවීම න සුදුසු බව අනුම න කරමි.
............................................
දිනය

.................................................................
දිස්ත්රික් දේේකම්දේේ අත්ස්ත්න හා ලධා මුද්රාව

අයදුේපත්ට පහත යල්ලඛනවල සහතික කල පිටපත් අනිවොර්යයයන් අමුණො එවිය යුතුය.
1. ආපදා සිශි වාර්ණ  ාව
2. ජා.ආ.ස්ත්.දේස්ත්ර.ම න .1 ආකෘතිය
3. මියගිය පුශගායාදේේ ,
 ම නරන ස්ත්හතිකය
 ජාතික හැදුනුම්ප දේහ අනනය ාවය හුරරුකරග හැකි දේවනත් දේේයන
4. නීතිම නය ුරුම නකරුවන්දේේ,
 නීතිම නය ුරුම නය හුරරු දේකදේරන දේේයන (ුදා. ුප්පැන්න ස්ත්හතික, විවාහ ස්ත්හතික ආදී)
 නීතිම නය ුරුම නකරුදේේ අනනය ාවය හුරරුදේකදේරන ජාතික හැදුනුම්ප දේහ දේවනත් දේේයන

