
 

ක ොළඹ මහා නගර සභාව විසින් පවත්වනු  ලබන විකේශ රැකියා අරමුණු  රගත් පාඨමාලා සඳහා 

අයදුම්පත්රය 

 

1 මුලකුරු සමඟ නම  
 

2 සම්පූර්ණ නම  
 
 

3 උපන්දිනය වර්ෂය ..................    මාසය ....................      දිනය .................. 

4 2023.01.15 දිනට වයස අවු............................ 

5 ස්ථිර ලිපිනය  
 
 

6 ස්ත්රී ප රුරුෂ වාවය  

7 ග්රාමවසාවා ව ්ඨාසාසය  

8 ප්රාවීය ය වම ම් 
 ාර්යාලය 

 

9 ව ්ඨාසාසය  

10 විවාහ  / අවිවාහ  බව විවාහ                                              අවිවාහ   
 

11 දුර ථන අං ය  

12 ලබා ඇති ඉහළම අධ්යාපන 
සුදුසු ම 

 

අ.වප්.ස උපවපළ සමත්  

අ.වප්.ස උපවපළ හැදෑරීම  

අ.වප්.ස සාපවපළ සමත්  

අ.වප්.ස සාපවපළ හැදෑරීම  

8 වරාණිය ය සමත්  

5 වරාණිය ය සමත්   

13 ඔබ අ.වප්.ස උපවපළ 
හදාරා ඇත්නම් ව ්රතුරු 
දක්වන්න 

 
විවාගය සඳහා වපනී සිටි වර්ෂය - ...................................... 
විෂය ක්වෂාත්රය - ............................................................... 
 

විෂයයන් සාමාර්ථය 

  

  

  

  

සටහන - ඔබ විවාගය සඳහා වපනී වන්සිටිවේ නම් අදාල විෂය 
ක්වෂාත්රය සහ විෂයයන් පමණක් සඳහන්  රන්න 
 



 
 
14 

 
 
ඔබ අ.වප්.ස සාපවපළ 
විවාගයට වපනී සිට 
ඇත්නම් ව ්රතුරු 
දක්වන්න 

 
විවාගය සඳහා වපනී සිටි වර්ෂය - ..................................... 
 

විෂයය සාමාර්ථය විෂයය සාමාර්ථය 

    
    

    

    
     

15  වාෂා හැකියාව  

වාෂාව  ථනය 
 

කියවීම හා ලිවීවම් හැකියාව 

වහ්දයි සාමානයයි දුර්වලයි වහ්ඳයි සාමානයයි දුර්වලයි 

සිංහල       
වදමළ       
ඉංග්රීසි        

16 වවනත් වාෂා හැකියාව ඹබට ඉහ  සඳහන් වාෂා හැර වවනත් වාෂාවක් සඳහා හැකියාවක් පවතී 
නම් ඒ වාෂා  වවර්දැයි සඳහන්  රන්න 
 
 

17 පහ  සඳහන් පාසමාලා 
අතුඉරින් ඔබ හැදෑරීමට 
 ැමති පාසමාලා 
අනුපිළිවවල 

 

පාසමාලාව ඔබවේ  ැමැත්  (√) 

Elder Caregiver  
Waiter   

Barista  

Pool Lifeguard  
Special Need Child Care  

 
 
ඔබ  ැමැත්  දක්වන පාසමාලාව සඳහා   (√) ලකුණ වය්දන්න 
ගැහැණු ප පිරිමි වදපාර්ශවයටම ඉහ  පාසමාලා සඳහා ඉමලුම්  ළ 
හැකිය. 
 

18 ඔබවේ පවුවම මාසි  
ආදායම දළ වශවයන් 
 

රු. 

19 ඔබ සතුව විවීශ ගමන් 
බලපත්රයක් තිවදද 

 

 
ඉහ  මා විසින් දක්වා ඇති ව ්රතුරු මාවේ දැනුම පරිදි ස ය බවත් මා දැනට ව ්ළඹ මහා නගර සවා 
සීමාවවහි සථ්ිර පදිංචිය සහි  අවයකු බවත් ප්ර ාශ  ර සිටිමි. 
 
 
අත්සන :- …………………..                                            දිනය :- ………………………. 
 
 

(කමම අයදුම්පත්රය සම්ූර්ණ  කිීමම  අවශය පපකසස  කම් සම  අමු ා ති  පපකසස  ප්රි ාකඇ තලතලත් 

 ර තත) 

 


