
 

                                        NSE/DEV/EMA/FO – 001 

 

 

ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලර්                                                            
KjpNahh;fSf;fhd Njrpa nrayfk ; 

 

අවුරුදු 70 ඉක්මවූ අඩු ආදාර්ම්ලාභී වැඩිහිටිර්න් සඳහා ජීවනාධාර ලබාගැනීලම් ඉේුම්පත්රර්                                           
70 tajpidg; G+h;j;jp nra;j Fiwe;j tUkhdKila KjpNahh;fSf;fhf 

tho;thjhu epjpAjtp toq;Ftjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk; 
 

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 :- 

 

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. ග්රාමීය වැඩිහිටි කමිටුදේ නම හා ස්ත්ාමාජික අංකය (ස්ත්ාමාජිකත්වය ලබාදෙන ඇත්නම් පමර්ක්)/fpuhkpa 

KjpNahh; rq;fj;jpd; mq;fj;Jt ,yf;fk;(mq;fj;jtuhf ,Ue;jhy; khj;jpuk;)   (-             

     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''…………………………………………………………………………….. 
 
 

11. ආස්ත්න්දනම තැපැේ කායණාලය$mz;ikapYs;s jghy; mYtyfk; (- ''''''''''''''''''''''''''''''''''………… 

 

12. ජීවත්වන්දදන්ද කා ස්ත්මෙද @$ jw;nghOJ tho;tJ ahUld;?    

තනිව jdpikapy;    දරුවන්ද ස්ත්මෙ gps;isfSld;  

ස්ත්රවාමි පුරුෂයා/ බිරිඳ ස්ත්මෙ               දවනත් a Vidait 
 

kidtpAld;/fztUld;   
   

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

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

13. ආදායම් මාෙණය (මාසිකව ලැදබන ආදායම හා ආදායම් මාෙණය ස්ත්ඳහන්ද කරන්දන) tUkhdk; ngWk; 

topKiwfs;  
                                              
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ස්ත්මෘේි ආධාර අංකය         මහජනාධාර අංකය           දවනත්a  
nghJrd khjhe;j epjpAjtp ,y         r%h;j;jp cjtp ,y      Vidait 

කායණාලීය ප්රදයෝජනය ස්ත්ඳහා 

mYtyf cgNahfj;jpw;F 

 

අවුරුේදMz;L            මාස්ත්ය khjk;              දිනය jpfjp 

           



 

 

 

14. නිදයෝජිතදයක් පත්කරන්දදන්දනම්, නිදයෝජිතයාදේ නම/ හැඳුනුම්පත් අංකය/ ලිපිනය  

gpujpepjpnahUtiu epWTtjhapd;>gpujpepjpapd;; ngah;/Njrpa milahs ml;il ,y/Kfthp(-  

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

 

ඉහත ස්ත්ඳහන්ද දතාරතුරු 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 අවුරුදු 70 ස්ත්ම්ූර්ණ 

කර ඇති බවත්, පවුදේ මාසික ආදායම රු.6,000/- ට අඩු, අඩුආදායම්ලාභියකු 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; 70 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 ලසේවා නිලධාරි/ පළාත් සමාජ ලසේවා නිලධාරි /වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවධයන සහකාර / සංවධයන නිලධාරි 

නිලදයේශර්    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 රු.2,000/- දීමනාව දෙවීම නිදදණරශ කරමි. 
Kd;itf;fg;gl;Ls;s jfty;fs; rhpahdit. NkNy ngah; Fwpg;gplg;gLs;stUf;F 
&gh………………………..nfhLg;gdtpid toq;Ftjw;F rpghh;R nra;fpd;Nwd;. 

 

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

සමාජ ලසේවා නිලධාරි/ පළාත් සමාජ ලසේවා නිලධාරි /වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවධයන 

සහකාර/  සංවධයන 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; 

 

ප්රාලේශීර් ලේකම්$gpuNjr nrayhsh; 

ඉහත නම් ස්ත්ඳහන්ද අයට රු.2,000/- දීමනාව දෙවීම අනුමත කරමි. 

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;stUf;F &gh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' nfhLg;gdtpid toq;Ftjw;F rpghh;R 
nra;fpNwd;. 

 

 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''         
ප්රාදේශීය දේකම් / gpuNjr nrayhsh; 


