
                                          

 
 
 
 
 
 

 

වැඩිහිටි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල මඟින් ශ්රී ලාවාව රාරා තවවාවාන ය ු ල ල ය වැඩිහිටි 
නිවාස ප්රමිතිග   ිරීම නව ලනවන් අළුවාවැඩිුාව හා අවශ්ය පතවරණ ල ාදීම සඳහා වැඩිහිටි 

නිවාස න ෝරා  ැනීනේ අුදුේ තත්රු - 2022 

முதிய ோர் போதுகோப்பு நிதி ினூடோக இலங்கக பூரோகவும் செய்ற்பட்டுவரும் முதிய ோர் இல்லங்ககை தரப்படுத்லுக்கோக, 

புணருத்தோபனம் செய்தல் மற்றும் யதகவ ோன உபகரணங்கள் வழங்குவதற்கோக முதிய ோர் இல்லங்ககை சதோிவு 

செய்வதற்கோன விண்ணப்பப் படிவம் - 2022 

 

1.දිස්ත්රික්වු /மோவட்டம் ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

2. ප්රානීය ු නමවේ නව්ඨාශාශ්ු/ பிரயதெ செ லோைர் பிோிவு (-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

3. ග්රාම නිලරා ව වසම / கிரோம அலுவலகர் பிோிவு (-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

4. වැඩිහිටි නිවාසනේ යම/ முதிய ோர் இல்லத்தின் சப ர் 

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

5. වැඩිහිටි නිවාසනේ ලිපියු / முதிய ோர் இல்லத்தின் முகவோி(-

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

 

6' වැඩිහිටි නිවාසනේ දුරවථය අාව/ முதிய ோர் இல்ல சதோகலயபெி இல (- 

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

7. නන්වාසිව වැඩිහිටිුන් සාඛ්යාව / தங்கி ிருக்கும் முதிய ோர்கைின் எண்ணிக்கக (-  

     පි වමිත/ ஆண்                         වාන් ා/சபண்                     ඇඳ   /படுக்கக ிலுள்ைவர்கள்       

8. වැඩිහිටි නිවාසු ආරේභ වල දියු/ முதிய ோர் இல்லம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி   (- 

     වර්ෂු/ வருடம்                         මාසු / மோதம்                               දියු/ திகதி    

9. ලිුාතදිාචි අාවු / பதிவு இலக்கம்    :- …………………………………………………..……….. 

10. ප්රානීය ු නමවේ නහෝ නිනුෝතය නුගනේ අධීක්ෂණු සහි  තාලව සභාවක් ුටනවා තවවාවාන ය ුන්නන්ද? / 
பிரயதெ செ லோைோினோயலோ/ பிரதிநிதி ினயதோ கண்கோணிப்புடன் நிர்வோகத்தின் கீழ் நகடமுகைப்படுத்தப்படுகின்ைதோ?  
 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
11.මුදම අුවර තවවාවාන ය ු ල ල න්නන්ද? නය්මිතලනේ තවවාවාන ය ු ල ල න්නන්ද? / பணம் சபைப்பட்டு 

நகடமுகைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைதோ ? இலவெமோக நகடமுகைப்படுத்துகின்ைதோ?  
 
.......................................................... ............................................................................................................ ............ 
 

 

 

 

වාර්ුාලීු ප්රනුෝජයු 

සඳහා / mYtyf 
cgNahfj;jpw;F 

 

NSE/DEV/08/ESSF/08 

   

   

ඇමුණුම/இகணப்பு 02 

ජාිගව වැඩිහිටි මහනමවේ වාර්ුාලු 
முதிய ோர்களுக்கோன யதெி  செ லகம் 



                                          

12.තාලව සභාව සේ න්ර න ්රතුරු / நிர்வோக ெகப ினது விபரங்கள் (- 

 

13.වැඩිහිටි නිවාසු සතු මුලය  වාවු/ முதிய ோர் இல்லத்தின் நிதி நிகலகமகள்  :- 

ගිණුම 
கணக்கு 

 ැාගව 
வங்கி 

2020.12.31 දියට 

ගිණුනේ ඇිග මුදම ප්රමාණු/ 
2018.12.31 ஆம் திகதி கணக்கில் உள்ை 

 நிதி 

 

 

ජා ම/ நகடமுகை கணக்கு   

 

ඉිග ව ිරීනේ ගිණුම/ 
யெமிப்பு கணக்கு  

  

 

සථ්ාවර/ நிகல ோனகவப்பு   

 

 

14.වැඩිහිටි නිවාසු තවවාවාන ය ු ල ල ය ඉඩනේ ප්රමාණු/ முதிய ோர் இல்லம் நகடமுகைப்படுத்திச் செல்லும் 

இடத்தின் அைவு  

………………………………………………………................................................................................................ 

 

15. වැඩිහිටි නිවාසනේ ඉඩනේ අයිිගු තවිගන්නන් වවුරුන් ුටනවාද? (ඔප්රානේ පිටත ක් ඇමිතණිු යුතුයි) 

முதிய ோர் இல்லத்தின் இடம் உோிகம  ோருக்குக் கீழ்? உோிகமப் பத்திரம் பிரதி இகணக்கபடல் யவண்டும்)  

 ……………………………………………………….................................................................................... 

 

16. වැඩිහිටි නිවාසනේ සිදු වල යුතු අළුවාවැඩිුා වටයුතු නහෝ අවශ්ය පතවරණ අවශ්ය ා නම්යවාද?  න ්රතුරු 
සඳහන් වරන්ය 

முதிய ோர் இல்லத்தினது புணர்நிர்மோனம் செய்வதற்யகோ/ யதகவ ோன உபகரணஙகள் எகவ? விபரங்ககை குைிப்பிடுக. 

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

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

 

 යතුර/  
பதவி 

නිළරා වුානේ යම/ 
உத்திய ோகத்தர்கைின்   

சப ர்  

දුරවථය අාවු 
  சதோகலயபெி இல 

ලිපියු 
முகவோி  

 

සභාතිග / தகலவர்  

   

 

නමවේ/ 
செ லோைர்  

   

 

භාණ්ඩා ා වව 
கணக்கோைர்  

   



                                          

ඉහ  සඳහන් න ්රතුරු නිවැරදි  ව ප්රවාශ් වරමිත./ யமயல உள்ை விபரங்கள் ெோி ோனகவ என 

உறுதிப்படுத்துகின்யைன்  

 
 

දියු/ திகதி  (-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   
                                                                          ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

තාලව සභානේ සභාතිග /සථ්ායභාර 
නිලරාී අවාසය 

நிர்வோக ெகப ின் தகலவர்/ நிகல  

சபோறுப்புதோோி ின் ககச ோப்பம்  
 

 
 

සමාජ නසේවා නිලරා ව/ වැඩිහිටි හිමිතවේ ප්රවර්රය නිලරා ව/  සාවර්රය නිලරා ව නිර්නීශ්ු / ெமூக யெகவகள் 

உத்திய ோகத்தர்/ முதிய ோர் உோிகமகள் யமம்போட்டு உத்திய ோக்தர் / அபிவிருத்தி உத்திய ோக்தர். 

 

ඉහ  වැඩිහිටි නිවාසනේ තාලව සභානේ සභාතිග /ස්ථායභාර නිලරාී ඉදි වතවා වර ඇිග න ්රතුරු නිවැරදි 
හා ස ය වය අ ර ඒ අ ලව අදාල වැඩිහිටි නිවාසනේ අළුවාවැඩිුා වටයුතු /පතවරණ ල ාදීම සඳහා 

නිර්නීශ් වරමිත./யமயல உள்ை முதிய ோர் இல்ல நிர்வோக ெகப ின் தகலவர்/நிகல ப் சபோறுப்போைர் முன்கவத்த 

தகவல்கள் ெோி ோனகவ என்றும் உண்கம ோனதுடன் இதனடிப்பகட ில் உோி  முதிய ோர் இல்லம் புணர்நிர்மோனம் 

செய்தல்/ உபகரணங்கள் சகோள்வனவு செய்தலுக்கோக போிந்துகரக்கின்யைன் 

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
සමාජ නසේවා නිලරා ව/ වැඩිහිටි හිමිතවේ ප්රවර්රය නිලරාී/ සාවර්රය 

නිලරා ව /யெகவகள் உத்திய ோகத்தர்/ முதிய ோர் உோிகமகள் யமம்போட்டு 

உத்திய ோக்தர் / அபிவிருத்தி உத்திய ோக்தர் 

  

...............................................ප්රානීය ු නමවේ/ பிரயதெ செ லோைர்  

 

ඉහ  සඳහන් වැඩිහිටි නිවාසනුහි අළුවාවැඩිුා වටයුතු /පතවරණ ල ා දීම සුදුසු  ව  අ ලම  වරමිත./ யமயல 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ை முதிய ோர் இல்லம் புணர் நிர்மோனம் செய்தல்/ உபகரணங்கள் சகோள்வனவு செய்தலுக்கு தகுதி ோனது 

என அனுமதி ைிக்கின்யைன்.   
 

දියු/ திகதி  (-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''            '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   
                  ප්රානීය ු නමවේ/ பிரயதெ செ லோைர் 

 
                            


