ජා.ආ.ස.දසේ.ම. 09 (I)
ගයොමු අංකය (කාර්යාල භාවිතය සඳහා පමණි)
ජාති
ජාති

ස්වාභාවි

ආපදා සහන දසේවා මධ්යස්ථානය

ආපදා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන යටදේ ආපදාවට පේවූ නිවාස හානි සඳහා අේති ාරම් ලබා ගැනීදම් අයදුම්පත්රය
(ගෘහ මූලි යා විසින් සම්පූර්ණ

ළ යූතුයි)

1 ආපදාව
1.2 කාලවකවානුව

සිට

දක්වා
දිනය මාසය

වර්ෂය

දිනය මාසය

වර්Iය

2 ගෘහ මූලිකයාගේ සම්පූර්ණ නම

2.1 ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය
2.2 ලිපිනය (හානි වූ ස්ථානය)

2.3 දුරකතන අංකය: ස්ථාවර

2.4 ජංගම

3 ගේපළ වර්ගය

නිවස

කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ වයාපාර (කු.ම.ප.වයා)

3.1 හානිවු නිවගසේ අංකය

වරිපනම් අංකය

3.2 ආදායම් බදු අංකය

3.3

කු.ම.ප.වයා ලියාපදිංචිය
අංකය

3.4 කු.ම.ප.වයා ස්වභාවය
3.5 වාර්ෂික පිරිවැටුම

රු.

4 හානිවු දේපල පිළිබඳ විස්තර
4.1 ගේපළ සඳහා ඇති අයිතිවාසිකම

1 - අයිතිකරු

2 - කුලී

5 - නීති විගරෝධී

6 - ගවනත්
2 - 500ත් - 1000ත්
අතර

1 - 500ට අඩු

4.2 මුථ බිම් ප්රමාණය (වර්ග අඩි)
4.3 නිවස වර්ගය

3 - කල් බදු

4 - රාජකාරි

3 - 1000ට වැඩි

1 - තනි නිවාස

2- කඩ නිවාස

3 - රාජකාරි නිවාස

5 - ලයින් කාමර

6 - මහල් සංකීර්ණ

7 - ඈඳුණු නිවාස

1 - බිම් මහල පමණි‚

2 - මහල් 1

3 - මහල් 2

5 - මහල් 4

6 - මහල් 5 ගහෝ වැඩි

4 - තට්ටු නිවාස

8 - පැල්පත් නිවාස
4.4 මහල් සංඛ්යාව

4 - මහල් 3

5 හානිවු දේපල ද ොටස පිළිබඳ විස්තර
5.1 වහළ

5.2 බිත්තිය

උළු

ඇස්ගබස්ගටොස්

ගකොන්ක්රීට්

පිදුරු

තල් අතු

ගවනත්

ගගඩොල්

කගබොක්

කළුගල්

සිගමන්ති බ්ගලොක්

දැවමය

මැටි

ගපොල්අතු

තල් අතු

G. I. තහඩු

පිදුරු

සම්පීඩිත පස් ගල්
5.3 බිම

G. I. තහඩු

ගපොල්අතු

ගවනත්

ටයිල්

සිගමන්ති

කළුගල්

මැටි

වැලි

ගවනත්

2/ 1

ගටරාගසෝ

පදම් කල
දැව

5.4 ගවනත් ගකොටස්වලට සිදුවූ හානි
6 හානිවු ගෘහ භාණ්ඩ
7 හානිගේ වටිනාකම ඔබගේ තක්ගසේරුගේ පරිදි

රු.

8 බැංකු ගිණුම් අංකය
8.1 මුලකුරු සමඟ ගිණුම් හිමියාගේ නම
8.2 ගිණුම් වර්ගය

1 - ඉතිරි කිරීම්

2 - ජංගම

8.3 බැංකුගේ නම
8.5

3 - ස්ථාවර

4 - ගවනත්

8.4 ශාඛ්ාව

ගවනත් රක්ෂණාවරණයන්ගේ නම් (ගවනත් රක්ෂණාවරණයන් යටගත් ප්රතිලාභ
ලබන්ගන්නම්)

9 අයදුම්කරුගේ අත්සන

10 ගමම ගතොරතුරු සතය බවත් ඉහත නම් සඳහන් ........................................................................................................ මහතා/ මිය/ ගමය
ඉහත ලිපිනගයහි පදිංචිව සිටි බවත් ඉඩගම් හා නිවගසේ අයිතිය ඔහු/ ඇය සතු බැවින්, හානි වූ නිවස සඳහා රුපියල් ................................ ලැබීමට
සුදුසු බව නිර්ගේශ කරමි.
මිටු සාමාජි යාදේ නම

තනතුර

අේසන හා නිල මුද්රාව

10.1 .......................................................

ග්රාම නිලධ්ාරි

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

10.2 .......................................................

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

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

10.3 .......................................................

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

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

ප්රාදේශීය දේ ම් විසින් අනුමත කිරීම සඳහා

11

................................... දින සිදුවූ ............................................ ආපදා තත්ත්වගයන් හානියක් /බලපෑමක් සිදුවී ඇති නිවස සඳහා කමිටු සාමාජිකයින්
විසින් නිර්ගේශ කර ඇති රුපියල් .............................. මුදල ගගවීම අනුමත කරමි.
...........................................................

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

ප්රාගේශීය ගල්කම්ගේ අත්සන හා නිලමුද්රාව

දිනය
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