
                      ජාආසෙස්ම 08 
 

ජාක ආප සහන ෙස්ව ා මධ්යස්ථානය 
ආපවක් ෙහ වල් අලි පහරමක්  සා වගාවන්ට සි ඇ හා සබන්ධව සහනාධාර ලබාම 

 

ස්ක්කය ..............................................  පාෙද්ශීය ෙල්ක ෙකා ඨාශය ........................................................
ගාම ලධා ෙකාඨාශය ...................................................... ගෙ නම ....................................................
සි ඇ ආපව ................................................................ ආපව සිවූ නය ............................................ 
 

(ෙමම ෙකාටස ඉල්කරැ සින් සපූර්ණ කල යුතුය) 
1. ඉල්කරැෙග් සපූර්ණ නම ......................................................................................................................................... 

2. ජාක හැණුපත් අංකය  ........................................................................................................................................... 

3. ලිපිනය ........................................................................................................................................................................... 

4. ඉල්කරැෙග් පවුෙල් සාමාක සංඛ්යාව  ....................................................................................................................... 

5. ඉල්කරැෙග් රැකියාව ................................................................................................................................................... 

6. මාසික ආයම 
රැකියාෙවන්   රැ.  ...................................................... 

ෙවනත් මාර්ගවලින්  රැ. ...................................................... 

    ...................................................... 
 එකතුව  රැ.  
    ============================= 

7. ඉල්කරැට අයත් ෙද්පල පිළිබද ස්තර (ෙගාඩ/මඩ ඉඩ, ෙවනත් ව්යාපාර) 

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

8. නාශ  ඇ වගාව පිළිබඳ ස්තර 

වගාකර ඇ  නාශ  ඇ ඉඩම 
ෙබග වර්ගය 

අක්. රෑ. පර්. අක්. රෑ. පර්.
නාශ මට ෙහ්තු ඇස්තෙන්තු දළ අලාභය

1         

2         

3         

4         

 
9. නාශ වූ වගාව සහිත ඉඩෙ අය පිළිබඳ ස්තර (අනවශH වචන කපා හන්න) 

9.1. ඉඩෙ ත්යාණුකූල අය අයකරැ සතුය 
9.2. අයකරැෙග් මවට / පියාට අයත් ඉඩමකි 
9.3. බ ගිසුමක් මත අද ෙගා පදනම මත ලබාෙගන වගා කල ඉඩමකි 
9.4. රජෙය් බලපතලාභී ඉඩමකි 
9.5. ඉඩෙ අය ඉල්කරැ සතු ෙනාෙ 

9.6. .............................................................................. (ෙවනත්)  

10. වගාව කෘෂි රක්ෂණෙයන් ෙහ ෙවනත් රක්ෂණ කමයකින් ආවරණය කර ෙද ?  නැද්ද ? යන්න ............................. 

11. ඉහත ස්තර සඳහන් ඉඩෙ ...................................................................... න ඇ වූ ................................ 
(ආපව)/වල් අලින් සිකර ඇ හා අවම කි සා එහි වගාකර බූ ඉහත ස්තර කර ඇ වගාව/වගාවන් 
සපූර්ණෙයන් / අර්ධ වශෙයන් නාශ  ඇත. මෙග් පවුෙල් එකම ආය මාර්ගය ඉහත සදහන් වගාෙවන් ලැෙබන 
ආයම ෙ. මසින් ඉහත සදහන් කර ඇ සිය ෙතාරතුරැ වැර හා සත්ය බැන්, වගා සහනාධාරය ලබාෙදන ෙලස 
ඉල්ල.   
 
නය ...................................................     ......................................................... 
                අයකරැෙග් අත්සන 
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(ගාම ලධා ෙහ වාර්තා කරන ලධායා සින් සපූර්ණ කල යුතුය) 

12. ......................................... න ඇ වූ ....................................................... ආපව/වල්අලින් සින් සිකර ඇ හා 
සා ඉහත සදහන් ස්තර කර ඇ වගාව/වගාවන් සපූර්ණ/අර්ධ වශෙයන් නාශ  ඇත. නාශ වූ වගාෙවන් හා 
හිකරැෙග් සියම මාර්ගවලින් මාසිකව ලැෙබන ආයම (ඔහුෙග් පවුෙල් සාමාකන්ෙග්ද ඇතුව) රැපියල් 
...................................... කි. වගාවට දළ වශෙයන් රැපියල් ................................................................ අලාභයක් සිවූ බව 
තක්ෙස්රැ කරන අතර, අයකරැ අඩු ආයලාභිෙයකු වන/ෙනාවන බැන්, වගා සහනාධාරය ලබාම සුසු/නුසුසු 
බවට වාර්තා කර. අයකරැ සඳහන් කර ඇ සිය ෙතාරතුරැ වැර හා සත්ය ෙතාරතුරැ බවද සහක කර.  
 
13. හා වූ භාණ්ඩ පිළිබඳ ස්තර 
 
...............................................................................................................................................................................................  

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

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

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

ගාම ලධා ෙහ වාර්තා කරන ලධායාෙග් නම ............................................................................................................  

තනතුර ........................................................................................................................................................................ 

අත්සන : ..........................................................................   නය .................................................... 

 

(කටුව සින් සපූර්ණ කිම සඳහා) 
14. ............................................................. න සිවූ .................................................................................. ආපව/වල් 

අලි සින් සිකර ඇ හා සා ........................................................... ගාම ලධා ෙකාඨාශෙය් පං  

................................................................................................. ෙග් වගාවට සි ඇ හා පිළිබඳව 

................................................................................. (නම) ............................................................................ ළධා 

වාර්තා කර ඇත.  

 

ඉහත හා වූ වගාව සහිත ඉඩම පක්ෂා කර බැ අතර, වගාවට පහත සදහන් හා සි ඇ බව ක්ෂණය ය. ඒ 

අනුව පහත ර්ෙද්ශ ඉපත් කරමු. 

 
(අ) වගාවට සි ඇ හා පිළිබඳ ස්තර. 

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

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

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

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

(ආ) වගාවට ඉහත සඳහන් හා සි ඇ බැන්, රැපියල් ............................................................................ ක වගා 

සහනාධාරයක් ර්ෙද්ශ කරමු.  

(ඇ)  පහත ෙහ්තූන් සා වගා සහනාධාරය ර්ෙද්ශ ෙනාකරමු. (අනවශ්ය වචන කපා හන්න) 

I. අයකරැෙග් මාසික ආයම, යත ආය සීමාවට වඩා ඉතා ඉහල ෙ 

II. හායට පත් වගා ෙමහි ත්ය ානුකූල අය අයකරැට ෙනාමැත 

III. වගාව කර ඇත්ෙත් අනවසර ඉඩමක ෙ 

IV. ආපව/වල් අලින් සින් හා කිම සා සහනාධාර ෙගමට පමාණවත් හායක් වගාවට සි ෙනාමැත 

V. වගාව ආරක්ෂා කර ගැම සදහා පමාණවත් පියවර ෙගන ෙනාමැත 

VI. .......................................................................................... (ෙවනත්) 
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කටු සාමාකන්ෙග් න   අත්සන 

1. ......................................................  ....................................... 

2. ......................................................  ....................................... 

3. ......................................................  ....................................... 

 

 

නය : .............................................. 

 
(පාෙද්ශීය ෙල්ක සින් අනුමත කිම සදහා) 

 
................................................................... න සිවූ ............................................................. ආපෙවන් / වල් අලින් 

සින් සිකර ඇ හා සා ඉහත ස්තර කර ඇ වගාව සපූර්ණ /අර්ධ වශෙයන් නාශ  ඇ බව ඉහත කටු 

සාමාකන් සින් ර්ෙද්ශ කර ඇත. රැපියල් ............................................................................................. ක වගා 

සහනාධාරය ෙගම අනුමත කර/ෙනාකර.  

 

(අනුමත ෙනාකරන්ෙන් න ෙහ්තු සඳහන් කරන්න) 

 

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

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

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

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

 

 

නය ...................................................      ...................................................    

පාෙද්ශීය ෙල්කෙග් අත්සන හා 

ල මුද්රාව 

 

 

 

 

 

      


