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ක ට ෙනාමැත

III. ආපදාව නිසා නිවාස සහනාධාර ෙග මට ප්රමාණවත් හානියක් සි
IV. හානියට පත් නිවස පදිං

ෙනාමැත

නිවසක් ෙනාෙ

V. .......................................................................................... (ෙවනත්)
ක ටු සාමා කයිනෙ
් ග් න

අත්සන

1.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

දිනය : ..............................................
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(ප්රාෙද්ශය
ී ෙල්ක

සින් අනුමත කි ම සදහා)

................................................................... න ස
ි ව
ූ ............................................................. ආපෙවන්
සප
ූර්ණ /අර්ධ වශෙයන් හා ස
ි  ඇ වාසය සදහා වාස කට
ු සාමාකන් ස
ි න් ර්ෙද්ශ කර
ඇ රැප
ි යල් ....................................................... ක වාස සහනාධාරය ෙගම අන
ුමත කර/ෙනාකර.
(අන
ුමත ෙනාකරන්ෙන් න ෙහ්තු සඳහන් කරන්න)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
වාස සහනාධාර ු
මදල එකවර / වාක ..................................... ෙගය ු
යතුය.
පළම
ු වාකය රැ.

:

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

ෙදවන වාකය රැ.

:

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

ෙතවන වාකය රැ. :

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

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

...................................................
ප්රාෙද්ශීය ෙල්ක ෙග් අත්සන හා
නිල මු ාව
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