ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය
KjpNahh;fSf;fhd Njrpa nrayfk;
වයස අවුරුදු 60ට වැඩි ලජෙෂ්ඨ පුරවැසියන් උලෙසා ල ාමිලේ ශ්රවණ උපකරණ ලාබාදිලම් අයදුම්පත්රය
(රු. 6,000ට අඩු ආොයම්ලාභින් සෙහා )
60 taJf;F Nkw;gl;l rpNu\;l gpui[fSf;F ,ytr nrtpg;giw cgfuzk;
toq;Ftjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk;
(&gh. 6,000.00 ,w;Fk; Fiwe;j tUkhdk; ngWk; egu;fSf;fhdJ)
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 භාවය ghy; Mz;/ngz;
(- '''''''''''''''''''''''''''
7' උපන්දදිනය$gpwe;j jpfjp :- ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

7.1. වයස්ත්/ taJ :- '''''''''''''''''''''''''''

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. ආදායම් මාර්ගය (මාසිකව ලැදෙන ආදායම හා ආදායම් මාර්ගය ස්ත්ඳහන්ද කරන්දන) tUkhdk; ngWk;
topKiwfs;

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

ස්ත්මෘේි ආධාර අංකය

මහජනාධාර අංකය

nghJrd khjhe;j epjpAjtp ,y

දවනත්a

r%h;j;jp cjtp ,y

Vidait

11. ශ්රවණාොධ තත්වයට පත් වී දකාපමණ කේ ද ? අවු............ මාස්ත්............ දින ............
nrtpg;Gyd;; ghjpg;G Vw;gl;L vt;tsT fhyk;? tUlk;…….. khjk;…….jpfjp……..

12. වවදයවරයා විසින්ද ඔෙට ඉහත උපකරණය භාවිතා කිරිමට නිර්දේශ කර තිදේද ? ඔව්.......... නැත...........
(වවදය වර්ථාදව් පිටපතක් අයදුම්පත්රය ස්ත්මග ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය දව්)
itj;jpaupdhy; jq;fSf;F Nkw;$wg;gl;l cgfuzk; gad;gLj;Jtjw;F gupe;Jiu nra;ag;gl;ljh?
Mk;……,y;iy…… (itj;jpar; rhd;wpjopd; gpujp tpz;zg;gg; gbtj;Jld; fl;lhak; ,izj;jy;
Ntz;Lk;)

13. පළාත් ස්ත්භාදවන්ද දහෝ දවනත් ආයතන මගින්ද ඉහත උපකරණ ලොදගන ඇත්ද? ඔව්.......... නැත...........
( ඔව් නම් එම ආයතනදේ නම ස්ත්හ ලිපිනය ස්ත්දහන්ද කරන්දන)
khfhz rigapdhNyh my;yJ NtW epWtdq;fspdhy; Nkw;$wg;gl;l cgfuzk; toq;fg;gl;ljh?
Mk;….. ,y;iy……(Mk; vdpy; me;j epWtdj;jpd; ngau; kw;Wk; Kftupapid Fwpg;gplTk;)

ඉහත ස්ත්ඳහන්ද දතාරතුරු නිවැරදි ෙව 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 සහතිකය$fpuhk Nrtfh; rhd;wpjo;

ඉහත ස්ත්ඳහන්ද ඉේුම්කරු වන .......................................................................................................... මා දහාඳින්ද
දන්දනා ෙවත්.....................................................ග්රාම නිලධාරි වස්ත්දම් පදිංචි ෙවත්, ඉේුම්කරු අවුරුදු 60 ස්ත්ම්ූර්ණ කර
ඇති ෙවත්, පවුදේ මාසික ආදායම රු.6,000/- ට අඩු, අඩුආදායම්ලාභියකු ෙවත් 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;
60 tajpw;F Nkw;gl;ltnudTk;> FLk;g tUkhdk; &.6,000/- &ghtpw;F Fiwe;j tUkhdk; cilath;
vdTk; ,j;jhy; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ග්රාම නිලධාරි / fpuhk Nrtfh;
සමාජ ලස්වා නිලධාරි/ පළාත් සමාජ ලස්වා නිලධාරි /වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධ සහකාර / සංවර්ධ නිලධාරි
නිර්ලේශය r%f Nritfs; cj;jpNahfj;jh;/khfhz r%f Nritfs; cj;jpNahfj;jh;/ KjpNahh;
chpikfs; Nkk;ghl;L cjtpahsh;/ mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jhpd; cWjpnkhop

ඉදිරිපත් කර ඇති දතාරතුරු නිවැරදිය. ඉහත නම් ස්ත්ඳහන්ද අයට ශ්රවණ උපකරණ ලොදීම නිර්දේශ කරමි.
Kd;itf;fg;gl;Ls;s jfty;fs; rhpahdit.
toq;Ftjw;F rpghh;R nra;fpd;Nwd;.

NkNy

ngah;

Fwpg;gplg;gLs;stUf;F

fz;tpy;iy

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

සමාජ ලස්වා නිලධාරි/ පළාත් සමාජ ලස්වා නිලධාරි /වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධ
සහකාර/ සංවර්ධ නිලධාරි r%f Nritfs; cj;jpNahfj;jh;/khfhz r%f
Nritfs; cj;jpNahfj;jh;/KjpNahh; chpikfs; Nkk;ghl;L
cjtpahsh;/mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh;
ප්රාලේශීය ලේකම්$gpuNjr nrayhsh;

ඉහත නම් ස්ත්ඳහන්ද අයට ශ්රවණ උපකරණ ලොදීම අනුමත කරමි.
NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;stUf;F fz;tpy;iy toq;Ftjw;F rpghh;R nra;fpNwd;.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ප්රාදේශීය දේකම් / gpuNjr nrayhsh;

ජාතික වැඩිහිටි මහදේකම් කාර්යාලීය අනුමැතිය ස්ත්දහා
ඉහත ස්ත්දහන්ද නිර්දේශ ස්ත්ැලකිේලට ගනිමින්ද උක්ත අයදුම්කරු ස්ත්දහා ශ්රවණ උපකරණ ලොදිම අනුමත කරමි /
දනාකරමි.

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

............................................................
අධයක්ෂ- ජාතික වැඩිහිටි මහදේකම් කාර්යාලය
gzpg;ghsu;- KjpNahu;fSf;fhd Njrpa nrayfk;

Address
/
/

:

2Mk; khb,njhFjp; D,nrj;rpwpgha fl;lk; II,gj;jpuKy;iy
2ndFloor,Block D, Sethsiripaya II Stage, Baththaramulla.
/ E-mail : nsemss@gmail.com
/ Fax
0112187015

සංවර්ධ අංශය
ආයත අංශය
ගිණුම් අංශය

Telephone:
Director 0112187045
Office
0112054164
0112054136
0112054138

