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ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලර්
முதியயோர்களுக்கோன யதசிய சசயலகம்;
කායණාීය ප්රදයෝජනය ස්ත්ඳහා

mYtyf

cgNahfj;jpw;F

වර්ස අවුරුදු 60 ට වැඩි වැඩිහිටිර්න් සඳහා තම නිවස තුළ ජීවත්වීමට අවශ්ය කරන අවම පහසුකම් සපුරා
ගැනීම සඳහා මුලයාධාර ලබා දීලම් වැඩසටහලන් අර්දුම් පත්රර්
60 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதிமயோர்கள் தங்களது வீட்டிற்குள் வோழ்வதற்குத் மதவவயோன
வசதிகவள நிவைமவற்ை நிதி உதவி வழங்கும் விண்ணப்பப் படிவம்
1.දිස්ත්රික්කය$khtl;lk;(-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2. ප්රාදේශීය දේකම් දකාට්ඨාශය$gpuNjr nrayhsh; gphpT(-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3. ග්රාම නිලධාරි වස්ත්ම$fpuhk Nrtfh; gphpT(-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

4. ස්ත්ම්ූර්ණ නම$KOg; ngah; (-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5'ලිපිනය$Kfthp

(- ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
6' ස්ත්රී/පුරුෂ භාවයghy; Mz;/ngz;(-'''''''''''''''''''''''''''
7' උපන්දදිනය$gpwe;j jpfjp :- අවුරුේදMz;L

මාස්ත්ය khjk;

දිනය jpfjp

8' ඉේුම්කරුදේ දුරකථන අංකය$gadhspapd; njhiyNgrp,y(-

9. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය$Njrpa milahs ml;il ,y(වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් අංකය$KjpNahh; milahs ml;il ,y
10. ඉේීම සිදු කරනු ලබන්දදන්ද කුමන කාරර්යක් දවනුදවන්දද ?
vd;d fhuzj;jpw;fhf tpz;zg;gpf;fg;gLfpd;wJ?
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
11. ඉේීම් කරනු ලබන මුදල / Nfhug;gLk; njhif ...................................
12. ඇස්ත්රතදම්න්දු ගත මුදල $nryT kjpg;gL
P
.........................................

13. ජීවත්වන්දදන්ද කා ස්ත්මගද @$jw;nghOJ tho;tJ ahUld;?
තනිව jdpikapy;

දරුවන්ද ස්ත්මග gps;isfSld;

ස්ත්රවාමි පුරුෂයා/ බිරිඳ ස්ත්මග
kidtpAld;/fztUld;

දවනත්a Vidait

දවනත් නම් විස්ත්රතර ස්ත්ඳහන්ද කරන්දන$Vida tpguq;fisf; Fwpg;gpLf (-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

14. ජීවත්වන නිවදස්ත්ර අයිතිය කා ස්ත්ුද ? jw;;NghJ trpf;Fk; tPL ahUf;F cupj;JilaJ
ඉේුම්කරු ස්ත්ු / KjpNahUf;F

දරුවන්ද / ඥාතීන්ද ස්ත්ු /gps;isfSf;F/
cwtpdu;fSf;F

ස්ත්රවාමි පුරුෂයා/ බිරිඳ ස්ත්ු
fztDf;F/kidtpf;F

දවනත්a / NtW

කුලියට / thlif tPL
15. ඉේුම්කරු ජීවත් වන්දදන්ද තමාට අයත් දනාවන ස්ත්රථානයක නම් හා ඔහුදේ පුේගලික අයිතිය ඇති නිවාස්ත්ක් දේ
නම් එහි ලිපිනය
tpz;zg;gjhupahdtu; jdf;Fupj;jpy;yhj ,lj;jpy; trpj;JtUfpd;w mNjNtis ,tUf;;F
cupikahd tPL ,Uf;fFkhf ,Ug;gpd; me;j tPl;L Kftup
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
16. පවුදේ ආදායම් මට්ටම දකාපමර්ද ?
FLk;g tUkhd kl;lk; vt;tsT?
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
17. ඉේුම්කරුදේ ආදායම් මාගණ කවදණද ? /tpz;zg;gpg;gtupd; tUkhd top?
විශ්රාම වැටුප්ලාභි - මුදල රු.
Xa;T+jpak; – &gh

මහජනාධාර / ස්ත්මෘේිලාභි
nghJrd cjtp

රු. 2000 දීමනාලාභි
&gh. 2000 gadhsp

දවනත් / NtW

ආදායමක් දනාමැති
tUkhdk; vJTkpy;iy
18. ඉේීමට අදාළව දවනත් ආධාරයක් ලබාදගන තිදේද ? /tpz;zg;gpf;Fk; tplaj;jpw;F NtW cjtpfs;
fpilf;fg;gl;Ls;sjh?
ඔේ / Mk;

නැත /,y;iy

ඔේ නම් විස්ත්රතර ස්ත්ඳහන්ද කරන්දන. /Mk; vd;why; jfty;fis Fwpg;gpLf
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ඉහත ස්ත්ඳහන්ද දතාරුරු නිවැරදි බව ප්රකාශ කරමි.
NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s midj;J jfty;fSk; rhpahdit vd cWjpaspf;fpd;Nwd;.

දිනය$jpfjp

(-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
අයදුම්කරුදේ අත්ස්ත්න$tpz;zg;gjhhpapd;
ifnahg;gk;

ග්රාම නිලධාරි සහතිකර්$fpuhk Nrtfh; rhd;wpjo;
ඉහත ස්ත්ඳහන්ද ඉේුම්කරු වන''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''මා දහාඳින්ද
දන්දනා බවත්a........................................ ග්රාම නිලධාරි වස්ත්දම් පදිංචි බවත්, ඉේුම්කරු සිදු කර ඇති
ඉේීම ස්ත්තය බවත්, අදාළ ඉේීම ඉටු කර ගැනීදම් අපහසුවක් ඇති බවත් දමයින්ද ස්ත්හතික කරමි.
NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpz;zg;gjhhpahd……………………………………….vd;gtiu ehd;
ed;whf mwpe;Js;Nsd; vd;Wk;> mth;………………………………………fpuhk Nrtfh; gphptpy;
trpf;Fk; egu; vd;gJld; ,t; tpz;zg;gk; Kd; itg;gjpy; ve;jnthU Ml;NrgidAk; ,y;iy
vdTk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ග්රාම නිලධාරි/ fpuhk Nrtfh;

සමාජ ලසේවා නිලධාරි/ වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවධයන සහකාර/ සංවධයන නිලධාරි නිල්යේශ්ර්
r%f Nritfs; cj;jpNahfj;jh; /KjpNahh; chpikfs; Nkk;ghl;L cjtpahsh;/ mgptpUj;jp
cjtpahshpd; cWjpnkhop

ඉදිරිපත් කර ඇති දතාරුරු නිවැරදිය. ඉහත නම් ස්ත්ඳහන්ද අයට අදාළ ඉේීම දවනුදවන්ද
රු………………………….ක මුදලක් ලබා දීම නිදදණරශ කරමි.
Kd;itf;fg;gl;Ls;s jfty;fs; rhpahdit. NkNy ngah; Fwpg;gplg;gLs;stUf;F cupa
Nfhupf;iff;fhf &gh ……………………………. njhifapid toq;Ftjw;F rpghh;R nra;fpd;Nwd;.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ස්ත්මාජ දස්ත්රවා නිලධාරි/ වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවධණන ස්ත්හකාර/ ස්ත්ංවධණන නිලධාරි
r%f Nritfs; cj;jpNahfj;jh;/KjpNahh; chpikfs; Nkk;ghl;L
cjtpahsh;/mgptpUj;jp cjtpahsh;

ප්රාලේශීර් ලේකම්$gpuNjr nrayhsh;
ඉහත නම් ස්ත්ඳහන්ද අයට රු. ……………………… ක මුදලක් දහෝ අදාළ ද්රවයන්ද ලබා දීම අනුමත කරමි.
NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;stUf;F &…………………………………. nfhLg;gdtpid toq;Ftjw;F
mDkjpaspf;fpd;Nwd;.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ප්රාදේශීය දේකම්/ gpuNjr nrayhsh;

