ඇමුණුම 02

ජාතික වැඩිහිටි මහගල්කම් කාර්යාලය
වැඩිහිටියන් සඳහා ස්වයංරැකියා ආධාර මුදල් ලබාදිගම් ඉල්ලුම් පත්රය

1. ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම:-............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ස්ථිර ලිපිනය:-.....................................................................................................................................
3. උපන් දිනය:- අවු: .............. මාසය: .................... දිනය: ................ වයස :- .......................................
4. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය:- ...........................................................
5. වැඩිහිටි හැදුනුම්පත් අංකය:- .........................................................
6. ස්ත්රි ප රුරුභ වාවය:- ......................................................................
7. ග්රාමිය ය වැඩිහිටි කමිය වේගන නම:- ................................................................................................................
8. ග්රාමීය ය වැඩිහිටි කමිය වේගන සාමාක ක අංකය:- .....................................
9. මාසික ආදායම:- ...........................................................................
10. ආධාර ඉල්ලුම්කරන ස්වයං රැකියාගන ස්වවාවය:- ....................................................................................
..............................................................................................................................................................
(වයාපිති වාර්වාව අවාවාර්ය වන අ ර ටයඅ අනුව ගමය පිරය ය තුයය.ගකටි කාලීන ආර්ථික ගවෝග වගාව
සඳහා ඉල්ලුම් කරන්ගන් නම පර්චස් 5 අ වැඩි ඉඩමක් හිමිය  ය ය තුයය.)
11. ඉල්ලුම් කරන මුදල:- ...............................................................................................................................
12. දිස්ත්රික්කය:- ........................... ප්රාගිය ය ගල්කම් කාර්යාලය:- ................................................................
13. ග්රාම වාාධා ක ගක්ඨාශා ය:- ....................................................................................................................

14. දිනය:- ................................................. අයදුම්කරුගේ අත්සන:- ............................................................

15. ඉහ
නම සඳහන් අයදුම්කරු .....................................................................ග්රාමීය ය වැඩිහිටි කමිය වේගන
සාමාක කගයකු බව සහතික කරමිය .
........................................................

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

ග්රා. වැඩිහිටි සමිය ති සවාපතිගේ අත්සන

ග්රා. වැඩිහිටි සමිය ති ගල්කම්ගේ අත්සන

16. ඉදි කපත් කර ඇති ග ්රයරු වාවැරදිය. ( ග්රා.වා.ගක්. නම සහ අංකය ) ........................................................
ග්රාම වාලධා ක වසගම් ස්ථිර පදිං ක කරුගවකු වන ඉල්ලුම්කරු ප කා කය මහජන ආධාර ප සමිිධි ආධාර ලබන
පගන්ලබන මාසික ආදායම රු.................................ක් බව සහතික කරමිය ප ගන්කරමිය .

ග්රාම වාලධා ක ( වාල මුරව )

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

17. ඉහ සඳහන් අයදුම්කරු ටම ස්වයංරැකියාව සඳහා ය ග ේභ වාරුන ාවයකින් තුය අ ර ඔහු ප ඇය ගව
වයාපිතියක් පවත්වාගගන ය මඅ හැකියාවක් ඇති බැය න් ටම ස්වයංරැකියා වයාපිති ආධාර මුදල් ලබාදිම
සුදුසු බව සහතික කරමිය ප ගන්කරමිය .
.....................................
දිනය

.............................................................................
සමාජ ගසේවා වාලධා ක පසමාජ ගසේවා වාලධා ක (පාාත්)
වැඩිහිටි හිමිය කම් ප්රවර්ධන වාාධා ක ප සංවර්ධන වාාධා ක
නම සහ අත්සන ( වාල මුරාව)

18. ඉහ සදහන් අයදුම්කරු ය ග ේභ වාරුන ාවයකින් තුය අ ර ඔහු ප ඇය ගව ටම වයාපිතිය පවත්වාගගන
ය මඅ හැකියාවක් ඇති බැය න් ටම ස්වයං රැකියා වයාපිති ආධාර මුදල් ලබාදිම සුදුසු බව වාර්ගි කරමිය  ප
ගන්කරමිය .
......................................
දිනය

............................................................
ප්රාගිය ය ගල්කම්ගේ අත්සන ( වාල මුරාව)

ජාතික වැඩිහිටි මහගල්කම් කාර්යාලීය අනුමැතිය සදහා.
19. ඉහ සදහන් අයදුම්කරු සම්බන්ධව ග්රාම වාාධා ක වැඩිහිටි ය භය වාර වාාධා ක හා ප්රාගිය ය ගල්කම්ගේ
වාර්ගි සැලකිල්ලඅ ගවාමිය න් උක් අයදුම්කරු සදහා ස්වයංරැකියා වයාපිති ආධාර මුදල් ලබාදිම සුදුසු බව
අනුම කරමිය  ප ගන්කරමිය .

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

............................................................
අධයක්භ- ජාතික වැඩිහිටි මහගල්කම් කාර්යාලය

