2000 අංක 9 දරන වැඩිහිටි තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීගම් පනගත් 16
වැනි වගත්තිය යටගත් ආයතනයක් ලියාපදංචි වීම සඳහා
ඉල්ලුම් පත්රය
වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික සභාගේ ගල්කම් ගවත,
01. වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා ගන්වාසික රැකවරණය සලසන ආයතනයක් පිහිටුවා සහ
පවත්වාගගන යන තැනැත්තාගේ ගහෝ සංවිධානගේ නම : ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
02. වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා රැකවරණය සලසන ආයතනගේ නම : ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03.තැනත්තාගේ / ආයතනගේ ස්ථීර ලිපිනය ;............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
04. දුරකථන අංකය : -........................ ෆැක්ස් අංකය :- ......................ඊගම්ල් .........................
05. ආයතනගේ ලිපිනය :............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
I.
II.
III.

පළාත් සභාව:..........................................................................................................................................
දස්ත්රික්කය :..........................................................................................................................................
ප්රාගීය ය ගල්කම් කායායාලය :.........................................................................................................................................

06.ආයතනය ආරම්භ කරන ලද දනය:..........................................................................................................................................
07.සාමාජික සංඛ්යාව ස සංවිධානයක් සම්්න්ධගයන් පම) :.........................................................................................................................................
08. වයාතමාන සාමාජිකයන්ගේ නම් සහ තනතුරු ස සංවිධානයක් සම්්න්ධගයන් පම) :.........................................................................................................................................
09.සංවිධානගේ අරමුණු හා කායායයන් :...........................................................................................................................................
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සවිස්තර ඇමුණුමක් මඟින් ඉදරිපත් කරන්න
10. ක්රියාත්මක වන ්ල ප්රගීයය:..............................................................................................................................................
11. සංවිධානය සතු වත්කම්:..............................................................................................................................................
1. වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා ගන්වාසික රැකවරණය සැලසීම සඳහා භාවිතා කරන
ගගොඩනැගිලි, ගවනත් නිය්චල හා චංචල ගීපළ :
ගගොඩනැගිලි ප්රමාණය

ඉඩම් ප්රමාණය

වාහන ප්රමාණය

2. ආධාර ලැග්න මූල:සල්ා ගත හැකි ද යන්න දක්වන්න
සඅ ගීය ය ආධාර: සආ විගීය ආධාර :සඉ ගවනත් :12. ආයතනය ලියාපදංචි කිරිම සඳහා අදාළ විය හැකි ගවනත් කරුණු :- ......................................
........................................................................................................................................
13. ගම් සමඟ පහත සඳහන් ලියකියවිලි ඉදරිපත් කර ඇත :I.
II.
III.
IV.

සංවිධානගේ වයවස්ථාගේ පිටපතක් ;
ගිණුම් ප්රකායගේ පිටපතක් ;
සංවිධානය ගහෝ තැනැත්තා විසින් සලසනු ල්න ගසේවා සහ ආධාර පිළිඳ වායාතාවක්;
දස්ත්රික් ගසයඛ්ය ගසේවා අධයක්ෂගගන් ල්ාගත් වායාතාවක්;

ඉහත සඳහන් කර ඇති ගතොරතුරු සතය හා නිවැරද ්වට සහතික කරන අතර 2000අංක 09 දරණ
පනගත් 16 වැනි වගන්තිය යටගත් ආයතනය ලියාපදංචි කරන ගලස 18 වැනි වගන්තිය යටගත්
මම/අපගේ සංවිධානය,අනුමත තැනැත්තා /සංවිධාන ගලස ලියාපදංචි කරන ගලස ඉල්ලා සිටිමි.
ඉල්ලුම් කරුගේ නම :......................................................................................................................................................
තනතුර :
.....................................................................................................................................................
අත්සන ;
.....................................................................................................................................................
දනය :
......................................................................................................................................................
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14. ගමම තැනැත්තා / සංවිධානය විසින් පවත්වාගගන යනු ල්න වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා
රැකවරණය සැලසීම ආයතනය ලියාපදංචි කිරීමට සුදුසු ්වට නියාගීය කරමි.
......................................................................................................................................................
සසමාජ ගසේවා නිලධාරි/සමාජ සංවයාධන නිලධාරි/වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවයාධන නිලධාරි
පරික්ෂාකර ප්රකායනයක් ඉල්ලුම් පත්රය සමග ඉදරිපත් කළ යුතුය.
15 ගමම තැනැත්තා / සංවිධාන විසින් වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා ගන්වාසික රැකවරණය සැලසීම
සඳහා පවත්වාගගන යනු ල්න ආයතනය ලියාපදංචි කිරීමට සුදුසු ්වට නියාගීය කරමි.
......................................................................................................................................................
ප්රාගීය ය ගල්කම්,
සනිල මුද්රව
16 ගමම තැනැත්තා / සංවිධාන විසින් වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා රැකවරණය සැලසීම සඳහා
පවත්වාගගන යනු ල්න ආයතනය ලියාපදංචි කිරීමට සුදුසු ්වට නියාගීය කරමි.

......................................................................................................................................................
පළාත් සමාජ ගසේවා අධයක්ෂ
සනිල මුද්රව
ස ගමම ඉල්ලීම පිටපත් ගදකකින් ඉදරිපත් කළ යුතුය
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