…......................................................
…......................................................
….....................................................
ප දේශීය  ශීය දේශීය  කම,
වල ල විට.

ආදා යම සහතිකයක් ඉ ලීම.
…......................................................... ග්රාම නිලධාරී වසමේ පදිංචි …................................ ම නිල රී වසදේශීය ම ප!"චි …...........................................................
…......................................................... වන මම, පහත විස'තර සඳහන් පරි! වර්ෂයකට/ මසකට රු ….............
…......................................... ආදා යමක් ල0දේශීය 1.
02 . ඒ දේශීය වනුදේශීය වන්/ ම සික ආදා යම සහතිකයක් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨 දේශීය දාන දේශීය මන් ඉ ලම.

ආදා යම ල0දේශීය බා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨න ම ර්ගය.
ඉඩම වලින් ආදා යම ල0දේශීය 1 නම කරුණාකර පහත විස්තර සපයන්න. කර පහත විස'තර සපයන්න.

ඉඩදේශීය ම නම

අයිතිය

පම ණාකර පහත විස්තර සපයන්න.ය

වග ව

ආදා යම

දේශීය වළඳ ම දේශීය හ@ ස"චාරක වෙළදාමේ  රක දේශීය වළදා දේශීය ම දේශීය යදීදේශීය මන් ආදා යම උපයන්දේශීය න් නම සන ථ කිරීම සඳහ ලියවිලි .
….................................................................................................................................................................
(ප දේශීය  ශීය සභාවට ගෙවන ලදු  වට දේශීය ගවන ලදු ලදුපත/ දේශීය කJල රිසිට් දේශීය හ@ භාවට ගෙවන ලදු  ණ්ඩ ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨 ගත බා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨වට ලදුපත ඉ!රිපත කළ යුතුය.)
ආදා යම සහතිකය අවශ්ය කාරණය : …...Q ක රණාකර පහත විස්තර සපයන්න.ය : …..........................................................................................................
(බා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨0"කුවට ඉ!රිපත කිරීමට නම, බා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨0"කුදේශීය T නම සඳහන් කරන්න.)
ජ තික හ0ඳුනුමපත අ"කය : …...................................
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ආදා යම සහතික ඉ ලීම :- ….........................................................................................................................
1. ආදා යම සහතිකය ඉ ලුමකරුදේශීය Z සමපූර්ණාකර පහත විස්තර සපයන්න. නම :- ….........................................................................
…......................................................................................................................................................
2. ලිපිනය : - ….....................................................................................................................................
3. ඉ ලුමකරුදේශීය Z රැකිය ව සහ ල0දේශීය බා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨න ව0ටුප ව ර්ෂික / ම සික : - …......................................................
4. ඉ ලුමකරුට අයිති ඉඩම, ඒව දේශීය b පම ණාකර පහත විස්තර සපයන්න.ය, ඒව දේශීය b ඇති වග වන් සහ ඉන් ල0දේශීය බා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨න ආදා යම ව ර්ෂික,
ම සික :- …....................................................................................................................................
(එම ඉඩම ඉ ලුමකරුට ප0වරී ඇති බා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨වට ග්රාම නිලධාරී වසමේ පදිංචි …................................ ම නිල රී සහතික විය යුතුය.)
5. දේශීය වනත ම ර්ග වලින් ල0දේශීය බා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨න ආදා යම :- ….......................................................................................
ව ර්ෂික/ ම සිකව (විස'තර කරන්න)
6. ඉ ලුමකරුදේශීය Z මුළු ආදා යම( ව ර්ෂික/ ම සික) රු …............................................................................
7. ආදා යම සහතිකය අවශ්ය කාරණය : …...Q ක රණාකර පහත විස්තර සපයන්න.ය (බා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨0"කුවට ඉ!රිපත කිරීමට නම බා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨0"කුදේශීය T නම සඳහන් කරන්න) …..
…......................................................................................................................................................
8. ඉ ලුමකරුට / පවුදේශීය Z අයට ආහ ර මු දාර තිදේශීය 1දා ? (මු දාර තිදේශීය 1 නම දේශීය යJමු අ"කය සඳහන් කරන්න)
…...................................................................................................................................................
ඉහත නම සඳහන් අයට රු …......................................................... ක ව ර්ෂික / ම සික ආදා යමක්
ල0දේශීය බා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨න බා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. 쿨ව සහතික කරම.
!නය :- …..................

…........................................
ග්රාම නිලධාරී වසමේ පදිංචි …................................ ම නිල රී

1. විෂය ලිපිකරුදේශීය Z නිර්දේශීය  ශ්ය කාරණය : …...ය :- ….................................................................................................
2. රු …................................................. නම ආ.ක.ස. නිකුත කිරීම අනුමත කරම/ දේශීය නJකරම.

!නය : - …..................

…..............................................
ප දේශීය  ශීය දේශීය  කම /සහ.ප දේශීය  ශීය දේශීය  කම /ගණාකර පහත විස්තර සපයන්න.ක ධික රී / පරිප ලන නිල රී

ක ර්ය ල සටහන් .

මුදා

කුවිත න්සි අ"කය

….................................
Ds walallavita /forms/DPT

මුදාල
…............................

ආ.ස.ස. අ"කය
…...........................

