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අයදුම්පත්රය/விண்ணப்ப படிவம் 

I ක ොටස/ பகுதி I 

1. මුලකුරු සමඟ ඉල්ලුම්කරුගේ නම / முதலெழுத்துக்களுடன் விண்ணப்பதாரியின்  லபயர் 

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

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

* ඉල්ලුම්කරු වැඩිහිටි පුද්ගලයකු විය යුතුය./ விண்ணப்பதாரி  முதியவராக  இருத்தல் வவண்டும்) 

2.  ලිපිනය / முகவரி 

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

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

3. දුරකථන අංකය / லதாலெவபசி  இெக்கம் ....................................................................................... 

4. ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය ගහෝ වැඩිහිටි හැදුනුම්පත් අංකය / வதசிய அலடயாள அட்லட இெக்கம் 
அல்ெது முதிவயார் அலடயாள அட்லட இெக்கம் .......................................................................... 

* නැතගහොත් උප්පැන්න සහතිකගේ සහතික කළ පිටපතක් ඉදිරිපත් කරන්න./ இல்லெயாயின் பிறப்புச் 

சான்றிதழின் பிரதியிலை முன்லவக்கவும்)  
5. ස්ත්රී/පුරුභ වාවය / ஆண்/லபண் நிலெ ................................................................ 

6. උපන්දිනය / பிறந்த திகதி .........................  7. වයස / வயது.......................................... 

8. විවාහක / අවිවාහක බව / திருமணமாைவரா/திருமணமாகாதவரா 
............................................................ 

9. නිවගසේ ගවගසන සාමාජිකයන්ගේ විස්තර / வீட்டில் வசிக்கும் உறுப்பிைர்களின் விபரங்கள்  

a. සාමාජික සංඛ්යාව /அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்லக 

.................................................................................................................................... 
b. ඉල්ලුම්කරු නඩත්තු කරන්ගන් කවුරුන් විසින්ද? / விண்ணப்பதாரி பராமரிப்படுவது எவரால்? 

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

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

c. දැනට සියළු ගදනාම ජීවත් වන්ගන් එකම නිවගසේද?   ඔව් / නැත தற்சமயம் சகெரும் வாழ்வது 

ஒவர வீட்டிொ? ஆம்/இல்லெ 

d. පවුගල් සාමාජිකයන්ගේ නම් හා  ඉල්ලුම්කරුට ඇති ඥාති සබඳකම / குடும்ப உறுப்பிைர்களின் 

லபயர் மற்றும் விண்ணப்பக்காரருடைாை உறவு முலற 
................................................................................................................................................

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

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

ජාති  වැඩිහිටි මහකේ ම්  ාර්යාලය              

முதியயோர்களுக்கோன யேசிய செயலகம் 

“දිරිය පියස” නිවාස කයෝජනා ක්රමය 
“திரிய பியெ” வீட்டு வெதித் திட்டம் 

 
(සමාජ ආරක්ෂණය ලැබිය යුතු වැඩිහිටියන්                      

සහිත අඩු ආදායම්ලාභී පවුේ කවනුකවන් නිවාස ඉදි කිරීකම් වැඩසටහන) 
(ெமூக போதுகோப்புப் சபறக் கூடிய முதியவர்களில் 

குறறந்ே வருமோனம் சபறும் குடும்பங்களுக்கு வீடு நிர்மோணிக்கும் நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 
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e. ඉඩම සඳහා ඔප්පුවක් / බලපත්රයක් තිගදද? / காணியின் உறுதி / உரிலமப் பத்திரம் 

இருக்கின்றதா? 
f. ඔප්පු හිමිකරුට / බලපත්රකරුට ඇති නදදදකම / உறுதி உரிலம/ உரிலமப்பத்திரத்திற்கு 

காணப்படும் உறவுமுலற 

*ඔප්පුගව් / බලපත්රගේ සහතික කළ පිටපතක් ඉදිරිපත් කරන්න/உறுதி/ உரிலமப் பத்திரத்தின் 

பிரதிலய முன்லவக்கவும் 

 

10. පවුලට ඇති ආදායම් ප්රවවය / குடும்பத்தின் வருமாை மூெம் 

a. වැඩිහිටි දීමනාව /முதிவயார் லகாடுப்பைவு  

b. සමෘද්ධි දීමනාව / சமூர்த்தி  

c. මහජන ආධාර / லபாதுசை உதவி 

d. ගවනත් /வவறு .........................................................................  

දිනය / திகதி:- .............................................   ................................................... 

ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන/ விண்ணப்பதாரயின் 

லகலயாப்பம் 

 

11.විග ේෂිත කරුණු - උදා (තනිමාපිය පවුල,ආබාධිත දරුවන් පිහිටි පවුල් වැනි)/ விவசட – உ/தா (தனி 

லபற்வறார் குடும்பம், ஊைமுற்ற குழந்லதகலளக் லகாண்ட குடும்பங்கள்) 

II ක ොටස/ பகுதி II 

(අනවශ්ය වනන  පා හරින්න))/ (யேறவயற்ற வோர்த்றேகறை நீக்கிவிடவும்.) 

 

12. අළුත් නිවසක් සදදීමට /පවතින නිවස අළුත් වැඩියා කීරීම  සදහා ජාතික වැඩිහිටි මහගල්කම් 

කාර්යාලගයන් ඉල්ලුම් කරන මුදල රු. / புதிய வீட்லடக் கட்டுவதற்கு / ஏற்கைவவ  உள்ள வீட்லடப் 

புதுப்பிப்பதற்காக முதிவயார்களுக்காை வதசிய லசயெகத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் லதாலக ரூபா. 
................................. 

13. ශ්රමය / ගවනත් ආධාර මිනන් සහ තමා විසින් සපයාගත හැි  මුදල රු/ லதாழிொளர்கள் / வவறு 

உதவியினூடாக மற்றும் தம்மால்நிலறவவற்றிக்லகாள்ளமுடியுமாை சேோறக ரூபோ 
................................. 

14. මුළු ඇස්තගම්න්තු කරන ලද මුදල රු. / லமாத்த லசெவு மதிப்பீட்டுத் லதாலக  ரூபா .......................... 

III ක ොටස/ பகுதி III 

 

ග්රාම නිාරාරී වාර්තාව/ கிரோம உத்தியயோகத்ேரின் அறிக்றக  
අඩු ආදායම්ලාභී බවට සහතික කරන වාර්තාව / குலறந்த வருமாைம் லபறுபவர் என்பலத 

உறுதிப்படுத்தும் அறிக்லகඉල්ලුම්කරුගේ / වාරකරුගේ මාසික ආදායම රු.6,000.00 කට අඩු බව සහතික 

කරමි. එගසේම ගමම අයට නිවසක් සාදා ගැනීම සඳහා රාජයය ආයතන / බැංකු මිනන් ආධාර ීටට ගපර ලබා දී 

ගනොමැති බව සහතික කරමි./ விண்ணப்பதாரி / பராமரிப்பாளரின் மாதாந்த வருமாைம் ரூபா. 6,000.00 
ற்கும் குலறவாைது என்பலத உறுதிப்படுத்துகின்வறன். வமலும் இவருக்கு வீடு நிர்மாணித்தலுக்காக 

මුදල රු ./ லதாலக ரூபா.  

මුදල රු. ./ லதாலக 

මුදල රු. / லதாலக 
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அரச நிறுவைங்களிைால் / வங்கியினூடாக உதவி இதற்கு முன்ைர் லபற்றுக்லகாள்ளவில்லெ என்பலத 

உறுதிப்படுத்துகின்வறன்.   
 

දිනය/திகதி  :- ...........................................                 අත්සන/லகலயாப்பம்:- ............................... 

වසම/ பிரிவு :- ............................................                     නිල මුද්රාව /பதவி முத்திலர  

 

IV ක ොටස/ பகுதி IV 

සමාජ ගසේවා නිළධාරී / වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධන නිළධාරී / සංවර්ධන නිළධාරී (වැඩිහිටි) / සංවර්ධන නිළධාරී 

(සමාජ ගසේවා) සහතික ි රීම. ( ස්ථානීය පරීක්භණයක් සිදුකර ඡායාරූප සහිතව විස්තරාත්මක වාර්තාවක් 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය) சமூக வசலவகள் உத்திவயாகத்தர் / முதிவயார் உரிலமகள் வமம்பாட்டு 

உத்திவயாகத்தர்  / அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்தர் (முதிவயார்) அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்தர் (சமூக 

வசலவகள்)  உறுதிப்படுத்தல் ( வேரடிக் கண்காணிப்புச் லசய்த  புலகப்படப் பிரதியுடைாை விரிவாை 

அறிக்லக ஒன்றிலை சமர்ப்பித்தல் வவண்டும்) 

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
 
දිනය/ திகதி :- ............................         අත්සන/லகலயாப்பம்:- ........................................ 

               නිල මුද්රාව/பதவி முத்திலர 
 

V ක ොටස/ பகுதி V 

ප්රාකීය ය කේ ම්කන නිර්කීශ්ය/பிரயேெ செயலோைரின் பரிந்துறர 
ගමම ආධාර ලබා දීම සඳහා ........................................... ප්රාගද්ය ය ගල්කම් ගකොඨාශා ගේ අඩු ආදායම්ලාභී 

පවුල් අතරින් ඉහත සඳහන් අයදුම්කරු ගතෝරා ගැනීම ඉතා සුදුසු බව  නිර්ගද්  කරමි. / இந்த உதவி 

வழங்குவதன் லபாருட்டு.................................................. பிரவதச லசயொளர் பிரிவில்  குலறந்த 

வருமாைம்லபறுகுடும்பங்களிலடவய வமற் குறிப்பிடப்பட்ட விண்ணப்பதாரி லதரிவு லசய்வதற்கு 

மிகவும் தகுதியாைவர் எை பரிந்தலர லசய்கின்வறன்.  

 

 

දිනය /திகதி :- ............................             අත්සන/லகலயாப்பம்:- ........................................... 

        නිල මුද්රාව/பதவி முத்திலர 
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VI ක ොටස/ பகுதி VI 

දිස්ත්රික්  ටුවේකන නිර්කීශ්ය/ மோவட்டக் குழுவினது பரிந்துறர  

1. අයදුම්කරු වැඩිහිටි තැනැත්ගතකු බව/விண்ணப்பதாரி 

முதியவலராருவராவார்.  
ඔව්/ ஆம்  නැත/ இல்லெ  

2. අයදුම්කරුට පදිංචි වීම සඳහා ගවනත් නිවසක් ගනොමැති බව/ 
விண்ணப்பதாரருக்கு வசிப்பதற்காக வவறு வீடு இல்லெ 

ඔව්/ ஆம்  නැත/ இல்லெ  

3. ඉඩගම් අයිතිය වැඩිහිටියා තැනැත්තා මිය යන ගතක් ගමම නිවගසේ 
ජීවත් වීම පිළිබඳ ලබා දී ඇති සහතිකය පිළිබඳ සදහීමකට පත් 

ගවන බව/ காணியின் உரிலம முதியவர் மரணிக்கும்வலர இந்த 

வீட்டில் வாழ்வதற்காகை உத்தரவாதம் திருப்தியளிக்கின்றலம 

ඔව්/ ஆம்  නැත/ இல்லெ  

4. පවුගල් මාසික ආදායම රු.6000.00 ට අඩු බව/ குடும்ப மாதாந்த 

வருமாைம் ரூபா. 6,000.00 ற்கு குலறவாைது 
ඔව්/ஆம்   නැත/இல்லெ  

5. ජාතික වැඩිහිටි මහගල්කම් කාර්යාලය ලබා ගදන රුපියල් ලක්භ 
05  මුදල ගයොදා ගනිමින් ගමම නිවස සම්පුර්ණගයන් සාදා නිම 

කළ හැි  බව/ முதிவயார்களுக்காை வதசிய லசயெகத்திைால் 

வழங்கப்படும் 05 இெட்சம் நிதியின் மூெமாக வீட்லட 

முழுலமயாக நிர்மாணிக்கக்  கூடியதாக இருத்தல்.  

ඔව්/ ஆம்  නැත/ இல்லெ  

6. ගතෝරා ගනු ලැබු තැනැත්තා ගමම දිස්ත්රික්කගේ ආධාර ලබා දීම 

සඳහා සුදුසු පවුලක් බව/ லதரிவு லசய்யப்பட்ட இந் ேபர் 

(முதியவர்) இம் மாவட்டத்தில் நிதி லபறுவதற்குத் தகுதியாை 

குடும்பமாகும்  

ඔව්/ ஆம்  නැත/ இல்லெ  

 

අප කමිටුව විසින් ගමහි සඳහන් වැඩිහිටි ඉල්ලුම්කරු ගමම වැඩසටහන සඳහා ගතෝරා ගැනීම  සුදුසු / නුසුදුසු 

බව නිර්ගද්  කරමු./ எமது குழுவிைால் இதில் குறிப்பிடப்பட்ட விண்ணப்பதாரி இந் நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்திற்கு லதரிவு லசய்வதில் தகுதியாைவர்/ தகுதியற்றவர் எை பரிந்துலர லசய்கின்வறாம்.  

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

 

 

 

(කරුණාකර දිස්ත්රික්කගේ ප්රමුඛ්තාව අනුපිළිගවළට අනුව ගයෝජනා තුනක් පමණක් නිර්ගද්  කර අදාළ 

ලියි යවිලි සමඟ ඉදිරිපත් කරන්න.) தயவுடன் மாவட்ட முன்னுரிலமயின் அடிப்பலடயில் மூன்று 

முன்லமாழிவுகலள மட்டும் பரிந்துலரத்து, உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்கவும் 

ඉහත නිර්ගද් ය අනුමත කරමි./ வமற்குறிப்பிட்ட பரிந்துலரயிலை அனுமதியளிக்கின்வறன்.   

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

දිනය/திகதி      අත්සන/லகலயாப்பம்  

දිස්ත්රික්ගල්කම්/ மாவட்ட   லசயொளர் 
       නිළ මුද්රාව/பதவி முத்திலர  

දිස්ත්රික් සමාජ ගසේවා නිළධාරී 
/දිස්ත්රික් වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධන 
නිළධාරී மாவட்ட முதிவயார் 

உரிலமகள் வமம்பாட்டு 
உத்திவயாகத்தர் / மாவட்ட சமூக 

வசலவகள் உத்திவயாகத்தர் 
 

 

අතිගර්ක දිස්ත්රික් ගල්කම්/வமெதிக 

அரசாங்க அதிபர் 
කමිටු සවාපති/ குழுவின் தவிசாளர் 

 

 

සහකාර දිස්ත්රික් ගල්කම් /உதவி 

மாவட்ட லசயொளர் 

 

 


