
* තද ෙ�ඛාව�� ඇඳ ඇ� �යලුම ෙකාට� ස�පූ�ණ කළ යුතුය.

* කරැණාකර පහත ෙකාට� ��ව තබ�න.

＜社協記入欄＞

අරමුද� �වරෑපය

ණය කරැෙ� නම

ඇයදු� ��ෙ�
ෙ�තුව

ඇයදු� කරන
ලද මුදල

ණය ප�මාණය

මම නාග�ක බ�ෙද� �දහ� ෙව� (ඒක පු�ගල සහ ආ�ය� මත පදන� වූ ෙකාටස යන ෙදකම)

ෙම� ව� පස ඇ� �ක�ප ��ව� අ�ළ ෙනාෙ�.

① පහත සඳහ� ෙ�ඛන තුනම අවශ්ය ෙ�

ෙවත: සභාප�, �බා ප�ා�ත සමාජ සුබසාධන කවු��ලය

2022     (මාසය)      (�නය)      *ෙමම ෙපෝරමය ස�පූ�ණ කරන �නය ෙයාද�න.
* ඔබෙ� ෙ�වා�ක ප�ං� සහ�කෙ� දැ�ෙවන ආකාරයට ඔබෙ� �යාප�ං� නම ඇතුල� කර�න (අනව�ථ නාමය� �යාප�ං� කර ඇ�න�, අ�ව�ථ නාමයද භා�තා කළ හැක). ඔබෙ� ෙ�වා�ක ප�ං� සහ�කෙ� �යාප�ං� කර ෙනාමැ� නාමය� වලංගු ෙනාෙ�.

ණය කරැෙ� නම (අ�සන)

දුරකථන අංකය:                  ―                   ―         

තාවකා�ක ණය හ�� අරමුද� සහ ෙවන� �ෙ�ෂ ණය අරමුද� සඳහා ආපසු 
ෙග�� සමා සහන සඳහා වන ඉ�ලු� පත�ය

ඒ ආකාරෙ� ණය අරමුද� ආපසු ෙග�� සමා සහන 
සඳහා වන උප�ම මුදල

කුටු�භ
ත�වය�

අවශ්ය �ය�ය��

* එ� වරහ� 
ෙකාටුවක“හ�” 

සලකුණ�  ✓□  
තබ�න.

Iමම, ණය කරැ වන අතර, ව�ථමානෙ� කුටු�භෙ� ප�ධා�යා ෙලස 
කටයුතු කර�.

ණය කරැ ෙනාවුනද බා�රව කුටු�භෙ� සාමා�කෙය� ෙලස 
ව�ථමානෙ� කුටු�භෙ� ප�ධා�යා ෙලස කටයුතු කරන අතර, ඔහු/ඇය 
ණය ඉ�ලු� කරන �ට ෙවන� කුටු�භයක සාමා�කෙයකු � ඇත.

ණය කරැ ෙනාවුනද බා�රව කුටු�භෙ� සාමා�කෙය� ෙලස 
ව�ථමානෙ� කුටු�භෙ� ප�ධා�යා ෙලස කටයුතු �දු කලද, නමු� 
කුටු�භ ප�ධා� ආ�ය� සහ�කය� ලබා ගත ෙනාහැ�ෙ�, මම/ණය 
කරැ කුටු�භ ප�ධාන�වෙය� පලා�ෙ� ඔහුෙ� /ඇයෙ� ගෘහ�ථ 
�ංසනය හා ෙවන� ෙ�තු සාධක �සාය.

①-1: ආපසු ෙග�ෙ� සමා සහන සඳහා වන ඉ�ලු� පත�ය (ෙමම ෙපෝරමය)

①-2: �යලුම ව�ථමාන කුටු�භ සාමා�කය�ෙ� නාමය� ලැ��තුගත කර 

ඇ� ප�ං� සහ�කෙ� �ටපත� (සහ එ� කුටු�භ ප�ධා�ෙ� නම සහ 

ණය ගැනු� කරැ සමඟ ඔහුෙ�/ඇයෙ� ස�බ�ධතාවයද)

①-3: 2021 ෙහෝ 2022 සඳහා ණය ගැනු�කරැ ෙවතට �කු� කරන ලද 

නාග�ක බදු �දහ� ��ෙ� සහ�කය

*ඒක පු�ගල සහ ආ�ය� මත පදන� වූ ෙකාට� ෙදෙක�ම �දහ� කරනු 

ලැබ ඇ� අයදු�කරැව� ආපසු ෙග�� සමා සහන සඳහා වන සුදුසුකම ලබ�.

②-1: ආපසු ෙග�ෙ� සමා සහන සඳහා වන ඉ�ලු� පත�ය (ෙමම ෙපෝරමය)

②-2: �යලුම ව�ථමාන කුටු�භ සාමා�කය�ෙ� නාමය� ලැ��තුගත කර 

ඇ� ප�ං� සහ�කෙ� �ටපත� (සහ එ� කුටු�භ ප�ධා�ෙ� නම සහ ණය 

ගැනු� කරැ සමඟ ඔහුෙ�/ඇයෙ� ස�බ�ධතාවයද)

②-3: ණය ගැනු� කරැට සහ ගෘහ මූ�කයාට ��ෙව�� �කු� කරන ලද 

2021 ෙහෝ 2022 සඳහා වන නාග�ක බදු �දහ� ��ෙ� සහ�කය

*ඒක පු�ගල සහ ආ�ය� මත පදන� වූ ෙකාට� ෙදෙක�ම �දහ� කරනු 

ලැබ ඇ� අයදු�කරැව� ආපසු ෙග�� සමා සහන සඳහා වන සුදුසුකම ලබ�.

② පහත සඳහ� ෙ�ඛන තුනම අවශ්ය ෙ�

(“හ�” ලකුණු ෙකාටුව) ආපසු ෙග�� සමා සහන සඳහා වන ඉ��ම ��ස, පහත සඳහ� ① �ට ⑥ ද�වා �යලුම ප�කාශය� 
තහවුරැ ��මට අවශ්ය වන අතර, ඉ�පසු “හ�” ලකුණූ වරහ� ෙකාටුෙව�  ✓□ සටහ� කර�න.

① ෙමම �ෙ�ෂ �යවර යටෙ� ආපසු ෙග�ෙ� සහන සමාව සඳහා වන මෙ� අයදු�පත අනුමත කර�ෙ� න�, �වා�න උපෙ�ශන සහ 
උපකාරක මධ්ය�ථාන වල රාජකා� කටයුතු �දු ��ම ��ස ලබා ෙදනු ලබන මෙ� පු�ග�ක ද�ත භා�තා ��ම ��ස මම එකඟ ෙව�.

② ෙමම �යවර අවශ්ය වූ �ට ��යා ව�යට නැං�ම ��ස තු�වන පා�ශවයකට ලබා දු� ඇතුළ� කර ඇ� මෙ� පු�ග�ක ද�ත වලට මම එකඟ ෙව�.

③ ජපාන ජා�ක සමාජ සුබසාධන කවු��ලය හා ස�බ�ධ වන ඔෙ� සං�ධානය, අෙනකු� ප�ා�ත සහ නාග�ක සමාජ සුබසාධන කවු��ල, පළා� 
පාලන ආයතන, ෙපාදු ර��යා ආර�ෂක කා�යාල, �වා�න උපෙ�ශන සහ උපකාරක මධ්ය�ථාන, කුටු�බ වැ��යුණු ��� ආධාරක ම�ය�ථාන, 
ෙහෝ ෙවන� අ�ළ සං�ධාන, ෙමම �යවර අවශ්ය �ටක ��යා ව�යට නැං�මට ලබා ග�නා වූ ලබන මෙ� පු�ග�ක ද�ත වලට මම එකඟ ෙව�.

④ මම ෙහෝ මාෙ� කුටු�භෙ� අ�� සාමා�කය� සං�ධානා�මක අපරාධ ක�ඩාය�වල සාමා�කය� ෙනාෙවමු. අවශ්ය �ෙටක, මම ෙහෝ මෙ� පවුෙ� 
අෙනකු� සාමා�කය� රජෙය�, නාග�ක කා�යාලව�� ෙහෝ ෙවන� සං�ධානව�� සං�ධානා�මක අපරාධ ක�ඩාය�වලට අය� ව�ෙ�ද ය�න 
��බඳ ෙතාරතුරැ ඔෙ� සං�ධානයට ලබා ගැ�මට මම එකඟ ෙව�. (සං�ධානා�මක අපරාධ ක�ඩායම� යනුෙව� අදහ� කරනු ලබ�ෙ�, 
සං�ධානා�මක අපරාධ ක�ඩාය� සාමා�ක�� ��� අසාධාරණ ��යාව� වැලැ��ම ��බඳ පනෙ� 2 වන වග��ෙ� 2 වන ෙ�දෙ� ද�වා ඇ� 
ප�� සාමූ�කව ෙහෝ පුරැ�ද� ෙලස ���ෙරෝ� ප�ච�ඩ ��යාව�� �රත �මට තම සාමා�ක�� ෙපලඹ�මට ඉඩ ඇ� ක�ඩායම�)

⑤ මාෙ� අයදු� ප��කාව සමාෙලෝචනයක ප��ඵලය� ෙලස ප���ෙ�ප ��මට භාජනය වුවෙහා�, එම ප���ෙ�ප ��� මා හට 
ෙනාෙදන බවට වන ෙ�තුවට මම එකඟ ෙව�.

⑥ ආපසු ෙග�� සමා සහන ��ස වන සුදුසුක� ලබා ගැ�ම සඳහා කුටු�භ ප�ධා�යාෙ� ෙවනස� ��ම� �දු කර ෙනාමැත. ෙමම 
අයදු� පත�ෙ� ��ය� ව්යාජ ෙතාරතුර� අනාවරණය � ඇ�න� ෙහෝ මෙ� අයදු�පත අනුමත ��ෙම� පසු සමා සහනය සඳහා 
වන අවශ්යතා සපුරා ෙනාමැ� බව �රණය කලෙහා�, අනුමැ�ය අවලංගු ෙකෙරන බවට මම එකඟ ෙව�.

* �වා කාලෙ� අපට ඔබ හා ස�බ�ධ �ය හැ� දුරකථන අංකය� ලබා ෙද�න.

* ෙමය සා�පලය� පම�. සැබෑ ජප� භාෂා ෙපෝරමය 
පුරවා ආපසු යැ�මට වග බලා ග�න.

（様式１―１）

※ 資金コード 貸付コード サブコード地区コード 受付番号 千葉県社協受付

● 令和　　　年　　　月　　　日

SAMPLE

SAMPLE


