“රන්සිසුර’’ශිෂ්යත්ව
යාපෘතිය

 ඔඵ 2019 වසරේ අ:රඳො:ස (සාභානය රඳළ ිභබායරන්  සසස
ප්රතිඵප
ඵා යත්රත්ද?
 රදහිව - යල්කිසස භහා නයර සබා ඵ ප්රරශයර සිරර
ඳදිංචි රදභාපින් රේ දරුරවක්ද?
 එරසේ නම් ඔරේ ඉදරි අධයාඳන යුතු ස සහා සහන මටභු
රදහිව -යල්කිසස භහා නයර සබාව ඇඳ යැඳමට සිටි.
 රම් පිළිඵ ිභසතර ඔඵරේ ිභදුහල්ඳතිඵ සභා/ සමින හමු මට
ඵය් න.
 එරසේ රනොභැතිඵ නම් වැඩි ිභසතර සහා ඳහත සහ්  දුරයථන
අිංයන ිභභස් න.
දුරයථන අිංය:2723002 (ප්රජා සිංවේධන අිංයන
නායරිය රයොභසාරිස
රදහිව - යල්කිසස භහා නයර සබාව.

දෙහි ල - ගල්කිස්ස මහා නගර සභා ප්රයපෘතාෙන ිනන් ්රි ාත්වම
“රන්සිසුර “ ශිෂ්යත්ව

යාපෘතිය

අ ඳුම් පෘතත්ර

01. අනඳුම්යරුරේ සම්පුේණ නභ :(සිිංහර ් 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(ඉිංග්රීසිරන් 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02. (I) සිරර ලිපිනන :..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(II දුරයථන අිංයන :..........................................................................................................................................
03. සඳ්  දනන :..........................................................................................................................................
04. හැඳුනුම්ඳත් අිංයන :..........................................................................................................................................
(පුශය යි්  ලිනාඳදිංචි කිරීරම් රහෝ තැඳැල් හැඳුනුම්ඳරත් යරන ද සහතිඵය ඦානා පිුඳත
අමුණ් න
05. ඉරයනුභ ැබූ ඳාස :..........................................................................................................................................
06. (I වේතභානර ඉරයනුභ ඵන ඳාස :..........................................................................................................................................
(II ඉරයනුභ ඵන රරේණිය න :..........................................................................................................................................
07. සසස රඳළ හදාර් ර්  කුභන අිංයරන් ද?
..........................................................................................................................................

08. අධයාඳන සුදුසුයම් :(සහතිඵය යරන ද ප්රතිඵප රල්ණණ අමුණා ඉදරිඳත් යළ තු සන
(I)

ඳළමුවර අ.රඳො.ස සාභානය රඳළ ිභබායනු රඳී  සිටි වේයන හා ිභබාය ප්රතිඵප
වේයන :- ...................................
අනු
අිංයන

ිභබාය අිංයන :- .......................
ිභයන

සාභාේථන

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(II)

රදවනවර අ.රඳො.ස. සාභානය රඳළ ිභබායනු රඳී  සිටි වේයන හා ිභබාය ප්රතිඵප
වේයන :- ..................................

අනු
අිංයන
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ිභබාය අිංයන :- .......................

ිභයන

සාභාේථන

09. ිභයන ඵාහිර ක්රිනායාරයම් :..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
10. දහම් ඳාසල් අධයාඳනන ඵනවාද නන වය :..........................................................................................................................................
11. (I පිනාරේ නභ :...................................................................................................................................
(II) භවරේ නභ:...................................................................................................................................
(III බාරයරුරේ නභ :...................................................................................................................................

12. (I පිනාරේ රැකිනාව :...................................................................................................................................
(II භවරේ රැකිනාව :...................................................................................................................................
(III බාරයරුරේ රැකිනාව :..................................................................................................................................
13. භව රහෝ පිනා මිනගින / ආඵාධිත රවනත් බාරයරුරවකු නුරත් නැරඳ් රනක්ද?
...................................................................................................................................

14.ඳවුරල් භාසිය ආදානභ : ..................................................................................................................................
(රදභාපින්  / බාරයරු නම් ආනතනනය රසේවන යරන යල්හි අදාළ ආනතනරන්  සහතිඵය යළ
වැටුප් වාේථාවක් ඉදරිඳත් යළ තු සන.

15.සභෘධි ාභිරනක්ද ?
..........................................................................................................................................
13. ඳාසල් නන සරහෝදර සරහෝදරින්  යණන :..........................................................................................................................................
14. අදාළ යර යත හැකි රවනත් රතොර සරු (ඇරතොත් ඳභණිය  :..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
භා ිභසි්  ඉහත ඉදරිඳත් යරන ද රතොර සරු සතය හා ිවවැරද ඵව සහතිඵය යරමි.

.....................................................
(දනන

......................................................
(අනඳුම්යරුරේ අත්සන

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

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

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

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

(ඳිංතිඵබාර ගුරු සභා /  සමිනරේ නභ අත්සන

(ිභදුහල්ඳතිඵ සභා/ සමිනරේ නභ අත්සන
ිව මුද්රාව සහිතව

අනඳුම්යරු ිභසි්  ඉදරිඳත් යරන ද අිංය 02 (I , 13 , 14 ු අදා ව රතොර සරු සතය ඵව / අසතය ඵව
සහතිඵය යරමි.(භාරේ දැී භ ඳරිද
......................................................
ග්රාභ ිව ධාරිරේ අත්සන
(ිව මුද්රාව සහිතව

සැ.තු :01. සුදුසුයම් සනාථ කිරීභු ඳිංතිඵබාර ගුරු සභා / ගුරු සමිනරේ , ිභදුහල්ඳතිඵ සභා/ සමිනරේ,ග්රාභ
ිව ධාරී හා ප්රාරශය න රල්යම් සභාරේ ිවේරශයන්  සහතිඵය කිරීම් සහිතව අනඳුම්ඳත්ර
ඉදරිඳත් යළ තු ස අතර එරසේ මටභු අරඳොරහොසත් වුවරහොත් අනඳුම්ඳත්රන ප්රතිඵක්රයේඳ කිරීභු
සිදු වන ඵව සැ කුව භැනිභ.
02. අනඳුම් යර ඇතිඵ නම් ය යයරනක් රහෝ ය යයාවක් පිළිඵව නම් ඵ ඳෑභක් සිදු වන අවසථාවක්
රවරතොත් එභ අනඳුම්ඳත්රන ප්රතිඵක්රයේඳ මටභුද රහේ සවක් වනු ඇත.
03. 2021.03.30 වන දනු රඳර සම්පූේණ යරන ද අනදුම්ඳත්ර රදහිව යල්කිසස භහා නයර
සබාරවහි ප්රජා සිංවේධන අිංයන රවත බාරදන තු ස අතර ප්රභාද මට ැරඵන අනදුම්ඳත්ර
ප්රතිඵක්රයේඳ යරනු ැරේ.
04. අ.රඳො.ස සාභානය රඳළ ිභබායර ප්රතිඵඳ රල්යනන, ජාතිඵය හැදුනුම්ඳත හා ිභයන බාහිර
ක්රිනායාරයම් හි සහතිඵයව ඡානා පිුඳත් සතය පිුඳත් ඵවු සහතිඵය යර තිඵියන තු සන
( ිභදුහල්ඳතිඵ භගි් 

යාේනා ප්රරනෝජනන සහා

 ිවේරශයන :

ඵායත් කුණු සිංණයාව

 ිවේරශය යරමු / රනොයරමු.
01.
02.
03.
භාසිය ය යයාධාර ඵා දභ අනුභත යරමු / රනොයරමු.

රල්යම්
සහයාර භණ්ඩ න

සබාඳතිඵ
බාරයාර භණ්ඩ න

