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1
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එම යවේලා ව්ථානයට මාරු වු දිනය :- ......................................................................................................... ... .... ....

7
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යමහි වශන් ්රුණු වතය බලත්, එම ්රුණුල කිසියම් යලනවක් ල සිදුවුලයශොත්, ඒ වම්බන්ධයයන් දිව්ත්රික් ල
යල්්ම් යලත දැනුම් යදන බලත් යමයින් දන්ලමි.
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දිනය:-

ඉල්ලුම්්රුයේ අත්වන
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ග්රාම නිධාරියේ නියායේය :-

ඳසුපියටහි

වශන්

ඳරිදි

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

්ායායායේ

යවේලය

්රන

.........................................................................................................................................මශතා/මිය
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ව්ථානයේ ව්ථීරල ඳදිංචිල සිටින බල

වනාථ ්රමි.

දිනය:-

...............................
ග්රාම නිධාරියේ අත්වන

16. යදඳායාතයම්න්තු ප්රධානියායේ නියායේය :යමම නිධාරි තැන වඳයා තියබන ්රුණු මායේ දැනීයම් ශැටියට වතය බලත්,ඔහු / ඇය දැනට යවේලය ්රන
ව්ථානයයන් ෂඟදීම මාරු කිරීමට අල්ාය තියබන /නැති බලත් යමයින් දන්ලමි. තලද, ඔහුයේ / ඇයයේ
මාරුවීයම් ලියකියවිලි ැබු විගව ඒ බල යඳොයොන්නරුල දිව්ත්රික් ල යල්්ම් යලත දැන්වීමට යමයින් යඳොයරොන්දු
යලමි.
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යදඳායාතයම්න්තු ප්රධානියායේ අත්වන

්ායායායීය ප්රයයජජනය වශා ඳමි
යඳර අයදුම්ඳත ්ායායාය යලත බා දුන් දිනය

අයදුම්ඳත බා දුන් දිනය

යගොනුයේ ලිපි අං්ය

අයදුම්ඳත නැලත භාර දුන් දිනය

