
   අයදුම්පත් අංකය - 
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සාමාජික ණය ඉල්ලුම්පත්රය 
 

දකුණු පළාත් ඉඩම් කකොමසාරිස් කදපාර්තකම්න්තුකේ සුභසාධක සංගමය 
 

ක ො. 211, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල. 
දුරකථ  අංක - 091-2234266, ෆැක්ස් - 091-2244379, විදුත් තැප ල - landdptwelfare@gmail.com 

කවබ් ලිපි ය - www.welfarelandsp.blogspot.com 

 
1. ඉල්ලුම්කරුකේ  ම :- .............................................................................................................................  

2. ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය :- ......................................................    

3. කදපාර්තකම්න්තුව/ආයත ය :- ............................................................................................................. 

4. ස්ථිර ත තුර :- ................................................................. 

5. විශ්රාම ය  නය ය :- ................................... 

6. ණය ඉල්ලුම් කර  කාරණය :- ............................................................................................................. 

7. ඉල්ලුම් කර  ණය මුදල  :- ................................... 

8. ණය ආපසු කගව  වාරික ගණ  :- ................. 

9. කපෞද්ගලික ලිපි ය :- ............................................................................................................................. 

10. දුරකත  අංකය :- .........................................   

11. කගවිම් කළ යුතු ආකාරය () ලකුණ කයොදන් . 

මුදලින්  විවෘත කචක්පතක්  කර්ඛිත කචක්පතක්  බැංකු ගිණුමට  

  

බැංකුකේ  ම :- ................................................................ ශාඛාව :- .........................................      

බැංකු ගිණුම් අංකය :- ........................................................ 

සැ.යු. :- ඔබකේ ණය මුදල් බැංකු ගිණුමට බැර වී ඇත් ම් 3 ව  පිටුකේ ඇති ආකෘතිය පුරවා 

දකුණු පළාත් ඉඩම් කකොමසාරිස් කදපාර්තකම්න්තුව කවත යවන් . 

 

ණයකරුකේ ප්රකාශය :- 

මා විසින් ලබා ගන් ා රු. ............................................ ක ණය මුදල මකේ මාසික වැටුකපන් සමා  
වාරික ...................... කින් අය කිරීම සඳහා කමයින් ඔබ කවත බලය පවර  අතර ණය වාරික හා 
කපොළී මුදල් කගවීකම්දී සුභසාධක සංගමය විසින් ගන් ා වූ තීරණ වලට එකඟ ව  බවටත් කිසිඳු 
අවස්ථාවක කගවිම් පැහැර ක ොහරි  බවටත් කමයින් සහතික කවමි. 
 

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

නය ය :- 201    /        /       ණය ඉල්ලුම්කරු 

 

අත්ස ට සාක්ෂි :- 

 

1.  ම :- .............................................................. 2.  ම :- ..............................................................   

අත්ස  :- .................................. අත්ස  :- .................................. 

සාමාජික අංකය  



ඇපකරුවන්කේ ප්රකාශය 

 
............................................................................................................. හි පනයංචි ....................................... 

........................................................................................ මයා/මිය/කමය (ජා.හැ.අ ..................................) 

විසින් ලබා ගනු ලබ  රු. .................................... ක ණය මුදල ඔහු/ඇය විසින් යම් අයුරකින් කගවීම 

පැහැර හැරියකහොත් එම හිඟ ණය මුදල හා කපොළිය සංගමකේ තීරණය අනුව එකවර කහෝ වාරික 

වශකයන් කගවීමට අප එක්ව හා කවන් කවන්ම බැදී සිටිමු.   

 

01. සම්පුර්ණ  ම :- ............................................................................................................................ 

 ලිපි ය :- ............................................................................................................................................ 

 සාමාජික අංකය :- ................................. 

ජාතික හැදුනුම් පත් අංකය :- ............................................................ 

ඇපකරුකේ අත්ස  :- ....................................................................... 

  

02. සම්පුර්ණ  ම :- ............................................................................................................................ 

 ලිපි ය :- ............................................................................................................................................ 

 සාමාජික අංකය :- ................................. 

ජාතික හැදුනුම් පත් අංකය :- ............................................................ 

ඇපකරුකේ අත්ස  :- ....................................................................... 

 

නය ය :- 201    /        / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ණය නිලධාරියාකේ නිර්කද්ශය :- 
 
ඉහත ණය ඉල්ලුම්කරු ව  .................................................................................................මයා/මිය/කමය 

කගන් සංගමයට අයවිය යුතු වාරික හා කපොලී මුදල් ක ොමැති බවත් කලින් ණය මුදලක් ලබා 

ක ොගත් බවත් නිර්කද්ශ කරමි.  

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

නය ය :- 201    /        /       ණය නිලධාරි 
  

ණය ලබා දීකම් අනුමැතිය :- 
 
ඉහත ණය ඉල්ලුම්කරු ව  .................................................................................................මයා/මිය/කමය 

විසින් ඉල්ලා ඇති රු. ................................................ ක ණය මුදල ලබා දීම අනුමත කරමි. 

 
 

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

ගරු සභාපති / උප සභාපති ගරු කල්කම් / උප කල්කම් ගරු භාණ්ඩාගාරික   
 
201    ..................................... මස ........... ව  නය  ඉඩම් කකොමසාරිස් කදපාර්තකම්න්තුකේ දීය. 
 
 
ඉහත අනුමත කර  ලද රු. .............................................................. (රු. ................................) 

ක ණය මුදල .......................................................................................................................... මයා/මිය/කමය 

කවත කචක්පතකින්/මුදලින්/ගිණුමට බැර කර ලබා කද  ලදී. 

කචක්පත් අංකය ................................ නය ය ........................... 

 

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

නය ය :- 201    /        /       ණය නිලධාරි 

 
 

රු. .............................................................. (රු .....................................) ක ණය මුදල 

කචක්පතකින් / මුදලින් ණය නිලධාරියාකගන් ලබා ගතිමි. 

   
 

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

නය ය :- 201    /        /       ණයකරුකේ අත්ස   
 

 
 

මවිසින් ඉල්ලුම්කළ රු. .............................................................. (රු .....................................) 

ක ණය මුදල .......................................... බැංකුකේ ............................................... ශාඛාකේ 

ගිණුම් අංක .................................................. දරණ ගිණුමට බැර වී ඇති බව සහතික කරමි. 

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

නය ය :- 201    /        /       ණයකරුකේ අත්ස   


