
අඩු ආදායම්ලාභී කාන්තාවන් ගෘහ මුලිකත්වය දරණ පවුල් වල  පාසල් අධ්යාප ය ල   

දරුවන්ට අධ්යාප  ආධ්ාර පිරි ැමීමම් ඉල්ලුම් පත්රය 

 ස් ාහිර පළාත් සමාජ මසේවා මදපාර්තමම්න්තුව 

01.දිසත්්රික්කය :   .................................................................................................................... 

02.ප්රාදේශීය : දේශම  ක දේශ ්ඨාසාස:   ....................................................................................... 

03.ග්රාම න ලධාරා ක දේශ ්ඨාසාස:   ............................................................................................. 

04.ළම න:ාදේශේ නම න   ............................................................................................................... 

05. ළම න:ාදේශේ ම නවදේශේ නම න / භාර රුදේශේ නම න   ....................................................................... 

06. දරුවාට ඇති භාර රුදේශේ ඥාතිත්ව:  ............................................................................... 

07.ම නවදේශේ / භාර රුදේශේ ජාති  හැදුනු කපත් අං :    .............................................................. 

08. දුර තන අං    ............................................................................................................... 

09.ස්ථිර ලිපින:   ................................................................................................................. 

10.අධ්යාප ය ල   දරුවන් පිබඳ ත මතතරතුරු   

නම න දරුවන්  දැනට ඉදේශෙනුම න ාබන 

පාසදේශම නම න, ලිපින: හා දේශරේණි: 

 
1. 
 
 

 

 
2. 
 
 

 

 
3. 
 
 

 

 
4. 
 
 

 

 
11. දරුවා ජීවත් ව  පවුල් ඒකකමේ මතතරතුරු  

 
 
        ස කපුර්ණ නම න 

ළම න:ාට ඇති 
ඥාති 

ස කබන්ර 
තාව: 

 
වෘත්ති: 

 
ම නාසි  
ආදා:ම න 

රජ: ම නගින් ාැදේශබන 
අරයාපන ආරාර පිබබඳ 

දේශත්රතුරු 

  ආරාර  
වර්ෙ: 

   මුදා 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 



ම නවිසින් ඉහත සඳහන්  රන ාද දේශත්රතුරු සතය බවත්, ලධවැරදි බවත්, රජ: ාබාදේශදන දේශවනත් 

අරයාපන ආරාර:ක්කය ාබා දේශන්ෙන්නා බවත් සහති   රමි. ඉහත සඳහන් ම නාදේශේ දරුවා / ම නා භාරදේශේ 

සිටින දරුවා දේශවනුදේශවන් අරයාපන ආරාර:ක්කය ාබාදේශදන දේශාස ඉමාා සිටිමි. 

 

දින:   .............................................                                 .............................................. 

                                                                                                      අත්සන 
 
12. අධ්යාප  ආධ්ාර දීම සම් න්ධ්මයන් ග්රාම ලධලධ්ා  සහතිකය 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................  

දරුවා / දරුවන් ම නාදේශේ ග්රාම න ලධාරා ක වසදේශ ක පදිංි, අඩු ආදා: කාාභී අසරණ පවුා  දරුදේශවකු / 

දරුවන් බැවින් අරයාපන ආරාර:ක්කය ාැමටම නට දුදුදු බව සහති   රමි. / දේශන් රමි. 

 

දින:   ..................................                                            ................................................. 
                                                                                                       ග්රාම න ලධාරා ක 
                                                                                            
13.සමාජ මසේවා ලධලධ්ා  ලධර්මේශය 
 
අ:දු කපදේශත් සඳහන්  රුණු ස කබන්රදේශ:න් ම නවිසින් ....................... දින විම නර්ශන:  රන ාදී. 

අරයාපන ආරාර මුදාක්කය ාබාදීම න දරුවාදේශේ අරයාපන: හා දුබසාරන: සඳහා ඉවහම වන බැවින් හා 

දුදුදු  ක සපුරා ඇති / නැති බැවින්, අරයාපන ආරාර ාබාදීම නට දුදුදු බව සහති   රමි / 

දේශන් රමි.දේශ ක සම නඟ පහත දේශමඛන අමුණා ඇත. 

 
1. දරුවාදේශේ උප්පැන්න සහති :                                                       

2. විදුහමපති සහති : 

3.  පි:ා හැර ගි: බවට දිවුරු ක ප්ර ාශ: 

4.  පි:ා බන්රනාොර ෙතවු / සිරෙත වු බවට සනාථ  රන ලිපි:ක්කය 

5.  පි:ාදේශේ වවදය වාර්තා 

 

දින:   ..................................                                         ........................................... 

                                                                                       පළාත් සම නාජ දේශසේවා ලධාරා ක 

                                                                                                 
14. ප්රාමේය ය මල්කම්මන ලධර්මේශය 

දේශම නම න  දරුවා අඩු ආදා: කාාභී අසරණ පවුා  දරුවකු බැවින්, අරයාපන ආරාර ාබාදීම න ලධර්දේශීශ 

 රමි / දේශන් රමි. 

 

දින:   ..................................                                        ............................................ 
                                                                                      ප්රාදේශීය : දේශම  ක 

15.  ස් ාහිර පළාත් සමාජ මසේවා අධ්යක්ෂ  අුමමැතිය    

     දේශම නම න දරුවා අඩු ආදා: ක ාාභී අසරණ පවුා  දරුදේශවකු බැවින්  ඉහත ලධර්දේශීශ අනුව    

     අරයාපනාරාර ාබාදීම න අනුම නත  රමි / දේශන් රමි. 
 

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

                                                                                           අරයක්කයෂ 
                                                                                           සම නාජ දේශසේවා දේශදපාර්තදේශ කන්තුව 

                                                                                           බස්නාහිර පළාත 



බස්නාහිර  පළාත් සමාජ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

අධ්යාපන ාධ්ාර සීමම - වාර්ෂික සංස ෝධ්න පත්රය 

 
01.භාරකරුසේ ඉල්ලීම 

1.1 අධ්යාපන ආ ාධ්ාල භායාගා :   

අ. ආම   ..................................................................................................................................................... 

ා. උපන න්දිආග   ........................................................  ඇ. හැඳුනුම්පන ත් අංකග    .......................................... 

ඈ. ඉ ෙනුම භබආ පන ාසභ   ........................................................................................................................ 

..................................................................................  ඉ. ඉ ෙනුම භබආ පන ංතිග   ..................................... 

1.2 භාලකරු :   ොලතුරු    

අ.  ආම   .................................................................................................................................................... 

ා. අධ්යාපන ආ ාධ්ාලභායාගාට ඇති ඥාතීත්වග   ............................................................................................ 

ඇ. හැඳුනුම්පන ත් අංකග   ............................................... ඈ. දුලකථආ අංකග   .............................................. 

 ඉ. ලිපිආග   ............................................................................................................................................... 

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

1.3 පිගා පිළිබඳ   ොලතුරු   

       අ. මිග ෙොස්  ඇ .                                                      ඇ. රැකිගාවක් කළ  ආොහැකි             

       ා.පන වුභ හැල  ෙොස් ඇ .                                                            ාබාධි   ත්වගට පන ත්ව ඇ .  

                                             ඈ.  බන්ධ්ආාොල ෙ වී ඇ . 

 
1.4 අධ්යාපන ආ ාධ්ාලභායාගාට  හෝ පන වු ේ සාමාජිකගන්ට භැ බආ අ ආකුත් අධ්යාපන ආ ාධ්ාල පිළිබඳ   ොලතුරු   

       අධ්යාපන ාධ්ාරසේ නම ලබන (√) / 

සනොලබන (×) 

බව 

ලබන්නා 

අධ්යාපන 

ාධ්ාරලාභියාට ඇති 

නෑකම කුමක්ෙ? 

ාධ්ාරසේ 

වටිනාකම 

රුපියල් 

අ) සිසුමිණ අධ්යාපන ආ ාධ්ාල 

    (බස්ආාහිල පන ළාත් පන රිවාස  ෙපන ාර්  ම්න්තුව) 

 

   

ා) සුදුසු පුද්ෙභ ාධ්ාල 

     (බස්ආාහිල පන ළාත් පන රිවාස  ෙපන ාර්  ම්න්තුව) 

 

   

ඇ) සමෘද්ධි සිප්  ෙොල  ශිෂ්යාධ්ාල 

 

   

ඈ)  වආත් අධ්යාපන ආ ාධ්ාල  ේ ආම් සඳහන් කලන්ආ 
 
     ................................................. 

 

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

   

 
1.5 ඉහ    ොලතුරු ස ය හා ිවවැලදි බවට ්රකා  කලආ අ ල ඉහ  ආම සඳහන් මා :ෙරුවාට / මා භාල ේ සිටිආ  

ෙරුවාට ඉදිරි වර්ෂ්ග සඳහාෙ  අධ්යාපන ආ ාධ්ාල  භබා  ෙආ  භස ඉේභමි. 

 

දිආග   .............................................                                                    ........................................................... 

                                                                                                            මව / භාලකරු : අත්සආ 

 

02. ග්රාම ලධලධ්ා න ලධර්සය ය   

ඉහ  ආම් සඳහන් අධ්යාපන ආාධ්ාලභායාගා හා භාලකරු ...................................................................................  ග්රාම 

ිවභධ්ාරි වස ම් පන දිංචි අඩු ාොගම් භාභී පන වුභක සමාජිකගන්  බව සහතික කලමි.ඉදිරිපන ත් කල ඇති   ොලතුරු මා : 

ෙැනු ම් හැටිගට ිවවැලදි බවෙ ්රකා  කලමි. 

 

  දිආග   .............................................                                                    ........................................................... 

                                                                  ග්රාම ිවභධ්ාී 

                                                                                  (අත්සආ හා ිවභ මුද්රාව) 

 

 



 

 

 

03. විදුහල්පතිසේ ලධර්සය ය   

3.1 ඉහ  1.1 (අ) ගට ත් ආම සඳහන් අග ඉහ  1.1 (ඈ) ගට ත් ආම සඳහන් අපන  පන ාස ේ ඉහ  1.1 (ඉ) හි සඳහන් 

පන න්ති ේ ඉ ෙනුම භබආ ශිෂ්ය ගකු/ශිෂ්යාවක  බව ්රකා  කලමි. ඔහු / ඇග පිළිබඳ පන හ    ොලතුරු ෙක්වමි. 
 
(අ) ිවමාවු වර්ෂ් ේ පන ාසභට පන ැමිණීම    80% ට වැඩි              60%  - 80%                 60% ට අඩු  

(ා) ිවමාවු වර්ෂ් අවසාආ විභාෙ ේ භකුණු සාමාආය   

75% ට වැඩි                      65% - 74%                  50% - 64%             35% - 49%             35% ට අඩු    
 

(ඇ) ෙරුවා  ග ෙනු භබආ විෂ්ග බාහිල ක්රිගාකාලකම් (ක්රීඩා,ාෞ ස්න්ෙර්ගගෞසමිති ාදිග ක්රිගාකාලකම් ) 

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

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

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

(ඈ) ෙරුවා අධ්යාපන ිවක කටතුතු ගට ත් භබා ඇති වි   ෂ් ගගග්රහණ  හා ක්රිගාකාලකම් 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
(ඉ) හැසිීම       හොඳයි/ සාමාආයයි/ දුර්වභයි 
 

...................................................................  ........................................................ 
පන ංති භාල ගුරුතුමා/ ගුරුතුමිග : ආම / අත්සආ                                         විදුහේපන ති 

                                                                                  (අත්සආ හා ිවභ මුද්රාව) 

                                                 කාර්යාලයීය ප්රසයෝජනය සහහා පමි 

04. සමාජ සසේවා ලධලධ්ා න ලධර්සය ය   

       මම ශිෂ්යගාට/ ශිෂ්යාවට ........................... වර්ෂ් ේ සිට අධ්යාපන ආ ාධ්ාල  ෙවආ භ.. .............................     
      වර්ෂ් ේ ........................... මාස ේ සිට ................................... මාසග ෙක්වා මාසිකව රු...........................    
      බැගින් අධ්යාපන ආ ාධ්ාල  ෙවීම .ර්ඝ කිීම සුදුසු බව සහතික  කලමි. 
                                              

 
                                                                                                          .......................................................... 
                                                                                                          සමාග  ස වා ිවභධ්ාී                                                                                                                                
                                                                                                          (අත්සආ හා ිවභ මුද්රාව) 
  

05. ප්රාසයය ය සල්කේසේ ලධර්සය ය    
       ිවර් ද්   කලමි/  ආොකලමි. 
                                            
                                                                                                     ...........................................................  
                                                                                                     ්රා ද්ය ග  ේකම් 
                                                              (අත්සආ හා ිවභ මුද්රාව) 
 
06. සමාජ සසේවා අධ්යක්ෂ අනුමැතිය       

         අනුම   කලමි/  ආොකලමි. 
 
                                                                                                      ..........................................................   
                                                                                                      සමාග  ස වා අධ්යක්ෂ් 
                                                               (අත්සආ හා ිවභ මුද්රාව) 


