
“රන්සිසුර’’ශිෂ්යත්ව 

වයාපෘතිය  

 

 ඔබ 2019 වසරේ අ:ර ො:ස (සොමොන්ය ර )  ිභාොයරන්  සසස  

ප්රතිඵල   බො යත්රත්ද? 
 රදහිව  - යල්කිස ස මහො න්යර සාො බ  ප්රරශයර  ස රර 

 දිංචි රදමොපින් රේ දරුරවක්ද? 
 එරස  න්ම් ඔරේ ඉදරි අධ්යො න් යුතු ස සාහො සහන මටමු 

රදහිව  -යල්කිස ස මහො න්යර සාොව ඇ  යැ මට සිටි. 
 රම් පිළිබා ිභස තර ඔබරේ ිභදුහල්ක තිඵ සමො/ සමින හමු මට 

 බය් න්. 
 එරස  රන්ොමැතිඵ න්ම් වැඩි ිභස තර සාහො  හත සාහ්  දුරයථන් 
අිංයන ිභමස් න්. 

දුරයථන් අිංය:2723002 (ප්රජො සිංවේධ්න් අිංයන   

 

න්ොයරිය රයොමසොරිස   
රදහිව  - යල්කිස ස මහො න්යර සාොව. 



දෙහිවල - ගල්කිසස් මහා නගර සභා ප්රයපෘතාෙන විනන්ස ්රි ාත්මක  

“රන්සිසුර “ ශිෂ්යත්ව වයාපෘතිය   

අ ඳුම් පෘතත්ර   

01.  අනඳුම්යරුරේ සම්ුේණ න්ම :-  
(සිිංහර ්   

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

.......................................................................................................................................... 
(ඉිංග්රීසිරන්   

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

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

02.  (I) ස රර ලිපින්න :-  

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

 

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

         (II  දුරයථන් අිංයන :-  

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

03. ස ්  දන්න :-  

 

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

04. හැඳුනුම් ත් අිංයන :-  

 

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

(ුශය යි්  ලිනො දිංචි ිරීරම් රහෝ තැ ැල්ක හැඳුනුම් රත් යරන්  ද සහතිඵය ඦොනො පිු ත               

අමුණ් න්  

05. ඉරයනුම  ැබූ  ොස  :-  

 

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

06. (I  වේතමොන්ර  ඉරයනුම  බන්  ොස  :-  

 

.......................................................................................................................................... 
(II  ඉරයනුම  බන් රර ණිය න :-  

 

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

07. සසස  ර ) හදොර් ර්  කුමන් අිංයරන් ද? 

 

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



 

08. අධ්යො න් සුදුසුයම් :-  
(සහතිඵය යරන්  ද ප්රතිඵල  රල්කණණ අමුණො ඉදරි ත් ය) තු සන  

 

(I)  )මුවර අ.ර ො.ස  සොමොන්ය ර ) ිභාොයනු ර ී  සිටි වේෂයන හො ිභාොය ප්රතිඵල  

 

වේෂයන :- ...................................  ිභාොය අිංයන :- ....................... 

 

අනු 
අිංයන 

 

ිභෂයන සොමොේථන 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 

(II) රදවන්වර අ.ර ො.ස. සොමොන්ය ර ) ිභාොයනු ර ී  සිටි වේෂයන හො ිභාොය ප්රතිඵල  

 

වේෂයන :- .................................. ිභාොය අිංයන :- ....................... 

 

 

අනු 
අිංයන 

 

ිභෂයන සොමොේථන 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 



 

09. ිභෂයන බොහිර ක්රිනොයොරයම් :-  
.......................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

10. දහම්  ොසල්ක අධ්යො න්න  බන්වොද නන් වය :-  

 

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

 

11. (I  පිනොරේ න්ම :-  

 

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

(II) මවරේ න්ම:-  

 

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

(III  ාොරයරුරේ න්ම :-  

 

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

 

 

12. (I  පිනොරේ රැිනොව :-  

 

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

(II  මවරේ රැිනොව :-  

 

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

(III  ාොරයරුරේ රැිනොව :-  

 

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

13. මව රහෝ පිනො මිනගින / ආබොධිත රවන්ත් ාොරයරුරවකු නුරත් නැර ් රන්ක්ද? 

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

 

14. වුරල්ක මොසිය ආදොනම : -  

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

 (රදමොපින්  / ාොරයරු නම් ආනතන්නය රස වන යරන් යල්කහි අදො) ආනතන්රන්  සහතිඵය ය) 

වැටුප් වොේථොවක් ඉදරි ත් ය) තු සන.  

 

 



 

15.සමෘධි ොභිරනක්ද ? 

 

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

13.  ොසල්ක නන් සරහෝදර සරහෝදරින්  යණන් :-  

 

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

14. අදො) යර යත හැි රවන්ත් රතොර සරු (ඇරතොත්  මණිය   :-  

 

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

 

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

 

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

මො ිභසි්  ඉහත ඉදරි ත් යරන්  ද රතොර සරු සතය හො ිවවැරද බව සහතිඵය යරමි. 

 

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

        (දන්න         (අනඳුම්යරුරේ අත්සන්  

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

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

( ිංතිඵාොර ගුරු සමො /  සමිනරේ න්ම අත්සන්   (ිභදුහල්ක තිඵ සමො/ සමිනරේ න්ම අත්සන්                 

 ිව මුද්රොව සහිතව  

අනඳුම්යරු ිභසි්  ඉදරි ත් යරන්  ද අිංය 02 (I  , 13 , 14 ු අදො ව රතොර සරු සතය බව / අසතය බව 

සහතිඵය යරමි.(මොරේ දැී ම  රිද  

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

    (දන්න   ග්රොම ිව ධ්ොරිරේ අත්සන්  

                                                                                                       (ිව මුද්රොව සහිතව    

 



සැ.තු :-  

01. සුදුසුයම් සන්ොථ ිරීමු  ිංතිඵාොර ගුරු සමො / ගුරු සමිනරේ , ිභදුහල්ක තිඵ සමො/ සමිනරේ,ග්රොම 
ිව ධ්ොරී හො ප්රොරශය න රල්කයම් සමොරේ ිවේරශයන්  සහතිඵය ිරීම් සහිතව අනඳුම් ත්ර 

ඉදරි ත් ය) තු ස අතර එරස  මටමු අර ොරහොසත් වුවරහොත් අනඳුම් ත්රන ප්රතිඵක්රෂය   ිරීමු 

සිදු වන් බව සැ කුව මැන්ිභ. 

 

02. අනඳුම් යර ඇතිඵ නම් ය ෂයයරනක් රහෝ ය ෂයයොවක් පිළිබාව නම් බ  කමක් සිදු වන් අවස ථොවක් 
රවරතොත් එම අනඳුම් ත්රන ප්රතිඵක්රෂය   මටමුද රහ  සවක් වනු ඇත. 

 

03. 2020.11.15 වන් දන්ු ර ර සම්ූේණ යරන්  ද අනදුම් ත්ර රදහිව  යල්කිස ස මහො න්යර 

සාොරවහි ප්රජො සිංවේධ්න් අිංයන රවත ාොරදන තු ස අතර ප්රමොද මට  ැරබන් අනදුම් ත්ර 

ප්රතිඵක්රෂය   යරනු  ැරේ. 
 

04. අ.ර ො.ස  සොමොන්ය ර ) ිභාොයර  ප්රතිඵ   රල්කයන්න, ජොතිඵය හැදුනුම් ත හො ිභෂයන ාොහිර 

ක්රිනොයොරයම් හි සහතිඵයව  ඡොනො පිු ත් සතය පිු ත් බවු සහතිඵය යර තිඵියන තු සන ( 

ිභදුහල්ක තිඵ මගි්    

 

 

යොේනො  ප්රරනෝජන්න සාහො 

 ිවේරශයන :-  

 

  බොයත්  කුණු සිංණයොව  

 

 ිවේරශය යරමු / රන්ොයරමු. 
 

01. 

 

02. 

 

03. 

මොසිය ය ෂයයොධ්ොර  බො දම අනුමත යරමු / රන්ොයරමු. 

 

රල්කයම්  සාො තිඵ 
සහයොර මණ්ඩ න  ාොරයොර මණ්ඩ න  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


