
                                    
 
                              
                               ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය 

             முதிய ோர்களுக்கோன யதசி  சச லகம் ; 
 

 
වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි වැඩිහිටියන් සදහා තම නිවස තුළ ජිවත්විමට අවශ්ය කන  අවම පහසුකම් සපුනා 
ගැනීම සඳහා මුලයාධාරාන ල ා මේලම් වැටසටහලන් අයදුම් පරය 

60 வ திற்கு யேற்பட்ட  முதிய ோர்கள் தங்களது வீட்டிற்குள் வோழ்வதற்குத் யதவவ ோன 

வசதிகவள நிவையவற்ை நிதி உதவி வழங்கும் விண்ணப்பப் படிவம் 
 

1. දිස්ත්රික්කය$khtl;lk;(-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

2. ප්රාලීය ය ලේකම් ලක්ඨාශාශ්ය$gpuNjr nrayhsh; gphpT(-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

3. ග්රාම නිලධාරා ව වසම$fpuhk  Nrtfh; gphpT(-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

4. සම්පූර්ණ  ම$KOg; ngah; (-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 

5'ලිපි ය$Kfthp  (- '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 

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

6' ස්ත්රී/පුපුරුභ වාවයghy; Mz;/ngz;(-''''''''''''''''''''''''''' 
 

7' උපන්දි ය$gpwe;j jpfjp :- 

 

8' ඉේලුම්කරුලේ දුනකථ  අංකය$gadhspapd; njhiyNgrp,y(- 

9. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය$Njrpa milahs ml;il ,y(- 

වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් අංකය ( තිලේ ම්)$KjpNahh; milahs ml;il  ,y  

10. ඉේලීම සිදු කනනු ල න්ලන් කුම  කානණයක් ලවනුලවන්ද ? vd;d fhuzj;jpw;fhf 

tpz;zg;gpf;fg;gLfpd;wJ? 

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

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

11. ජීවත්වන්ලන් කා සමගද @$jw;nghOJ tho;tJ ahUld;?    

තනිව jdpikapy;    දරුවන් සමග gps;isfSld; 

සව්ාමි පුරුභයා/පු බි වඳ සමග               ලව ත්a Vidait 
 

kidtpAld;/fztUld;   
 

ලව ත්  ම් විස්තන සඳහන් කනන් $Vida tpguq;fisf; Fwpg;gpLf (-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

12. ජීවත්ව  නිවලසේ අයිතිය කා සතුද ? jw;;NghJ trpf;Fk; tPL ahUf;F cupj;JilaJ  

ඉේලුම්කරු සතු / KjpNahUf;F දරුවන් /පු ඥාතීන් සතු /gps;isfSf;F/ 
cwtpdu;fSf;F 

 

සව්ාමි පුරුභයා/පු බි වඳ සතු                                         ලව ත්a / NtW 
 

fztDf;F/kidtpf;F   
 
කුලියට / thlif tPL 

 

 

 අවුරුීදMz;L             මාසය khjk;            දි ය jpfjp 

ඇමුණුම 02 

කාර්යාලීය ප්රලයජජ ය සඳහා          mYtyf 
cgNahfj;jpw;F 

 



13. පවුලේ  මාසික ආදායම රුපියේ ? 
   FLk;g tUkhd kl;lk; vt;tsT? 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
14.  ඉේලීමට අදාළව ලව ත් ආධාරානයක් ල ාලග  තිලේද ?  /tpz;zg;gpf;Fk; tplaj;jpw;F NtW cjtpfs; 
fpilf;fg;gl;Ls;sjh?  

       ඔව්  / Mk;                                     ැත /,y;iy 

       ඔව්  ම් විස්තන සඳහන් කනන් . /Mk; vd;why; jfty;fis Fwpg;gpLf 

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

ඉහත සඳහන් ලත්නතුරු නිවැනදි  ව ප්රකාශ් කනමි. 
NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s midj;J jfty;fSk; rhpahdit vd cWjpaspf;fpd;Nwd;. 
 

දි ය$jpfjp (-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
අයදුම්කරුලේ අත්ස $tpz;zg;gjhhpapd; 

ifnahg;gk; 
ග්රාම නිලධාරා ව සහතිකය$fpuhk Nrtfh; rhd;wpjo; 

ඉහත සඳහන් ඉේලුම්කරු ව ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''මා ලහ්ඳින් 

දන් ා  වත් a........................................  ග්රාම නිලධාරා ව වසලම් පදිං බ  වත්, අදාල ඉේලිම් සාධාරානණ  වත් 

රු.6000 ට අඩු/පුවැඩි ආදායමක් ඇති අලයකු  වත්  සහතික කනමි. 

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; egu; vd;gJld; ,t; tpz;zg;gk; Kd; itg;gjpy; ve;jnthU Ml;NrgidAk; ,y;iy 
vdTk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.    

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
     ග්රාම නිලධාරා ව/ fpuhk Nrtfh; 

 

සමාජ ලසේවා නිලධාරා ව/පු වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධාර  නිළධාරා ව/පු  සංවර්ධාර  නිලධාරා ව නිර්ලීශ්ය  

r%f Nritfs; cj;jpNahfj;jh; /KjpNahh; chpikfs; Nkk;ghl;L cjtpahsh;/ mgptpUj;jp 
cjtpahshpd; cWjpnkhop 

 

ඉදි වපත් කන ඇති ලත්නතුරු නිවැනදිය. ඉහත  ම් සඳහන් අයට අදාළ ඉේලීම ලවනුලවන් 

රු………………………….ක මුදලක් ල ා මේම ලයජජ ා කන කමිටුලව් නිර්ලීශ්ය සදහා ලය්මු කි වමට 

සුදුසුය.   

Kd;itf;fg;gl;Ls;s jfty;fs; rhpahdit. NkNy ngah; Fwpg;gplg;gLs;stUf;F cupa 

Nfhupf;iff;fhf &gh …………………………….  njhifapid toq;Ftjw;F rpghh;R nra;fpd;Nwd;. 

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
සමාජ ලසේවා නිලධාරා ව/පු වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධාර  නිළධාරා ව/පු සංවර්ධාර  නිලධාරා ව 
 r%f Nritfs; cj;jpNahfj;jh;/KjpNahh; chpikfs; Nkk;ghl;L 

cjtpahsh;/mgptpUj;jp cjtpahsh; 
 

 

 

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''         
ප්රාලීය ය ලේකම්/ gpuNjr nrayhsh; 


