කකොකලොන්නොව මහජන පුස්තකොලය -සොමොජික ඉල්ලුම්පත්රය
කකොකලොන්නොව මහජන පුස්තකොලය -සොමොජික ඉල්ලුම්පත්රය
(පාසල් සිසුන් සදහා )
01 ශ්රේණිය - 09 ශ්රේණිය .50/0 -

කාර්යාලීය ප්රශ්යජනයය සදහා

10 ශ්රේණිය-13 ශ්රේණිය .5 100 -

බාහිර සාමාජිකයාශ්ේ සාමාජික අංකය

උසසේ අධ්යාපයය සදහා .5 1/0 -

අවසාය වය දියය
රිසිට්පත් අංකය

ශ්මහි පහත අත්සන් කරය …………………………………………………………………………විදුහශ්ල් සිසුවකු සිසුවියකු වය මම
ශ්කාශ් ාන්යාව මහනය පුසේතකා ශ්යන් ශ්පාත් බැහැර ශ්ෙය යාම සදහා ප්රශ්ේශ පත්ර ශ්දක්  බා ශ්දය ශ්මන් ලල් ා
සිටිමි0 පුසේතකා ශ්ේ වයවසේථාව හා ශ්රගු ාසි පිළිපැදීමට ශ්පාශ්රාන්දු ශ්වමි0
සම්පූර්ණ යම……………………………………………………000000000000000

අත්සය 00000000000000000000000

ලිපියය…………………………………………………………………………

දියය………………….

මව පියා භාරක.5……………………………………………………………0000

වයස උපන්දියය……00000

ද්රරකතය අංකය 0000000000000000000000000000000000000
පන්ිභොර ගුරුතුමො/තුමියකේ නිර්කේශය
විදුහල්ලපිතුමො/තුමියකේ සහිකය
අප විදුහශ්ල්……………………… වසර ලශ්ෙනුම බය………………………………………………………………………………… ශිෂ්යා
ශිෂ්යාව තම සුභ සාධ්යය පිණිස යහපත් ශ් ස පුසේතකා ශ්යන්
ෙැම ම සදහා රියා කරනු ැතැ ව විශේවාස තැයය
හැකිය0
පන්ිභාර ගු.5තුමා තුමිය

විදුහල්පිතුමා තුමිය

යම………………………………………………

යම…………………………………………………

අත්සය…………………………………

අත්සය………………………………000000000000000000

දියය……………………………………

මුද්රාව තබන්ය………………………………………00

ඇපවීම
කරනු බන්යාවූ ශ්කාශ් ාන්යාව යෙර සභා බ ප්රශ්ශශය තු ිවවසක අ වික.5වන් යෙර සභාවට වරිපයම්ප
ශ්ෙවය ද රිසිට්පත්  ලදිරිපත් කරන්ය ශ්මහි පහත අත්සන් කරය මම ශ්මහි යම සදහන් භාහිර පාඨකයා විසින් යැි
කරනු බන්යා වූ හාිව සිදු කරනු බන්යාවූ යම්ප ශ්පාත්  ශ්ව ව යම්ප එහි වටියාකම ඔහු විසින් ශ්ෙවනු ැතැ වද
වයවසේථාව හා ශ්රගු ාසි අනුව ඔහුට ශ්ෙීමමට සිදුවය සිය ම ද මුදල් ඔහු විසින් ශ්ෙවනු ැතැ ව වෙ බ ා ෙැම මටද
ඔහු විසින් ශ්ෙීමම්ප පැහැර හරනු බය යම්ප ශ්පාතක වටියාකම ශ්හජ යම්ප ද මුද ්  ශ්ේයම්ප එය මා විසින් ශ්ෙීමමටද
ශ්පාශ්රාන්දු ශ්වමි0(ැපක.5 පුසේතකා යට පැමිණ අත්සන් ක යුතුය)
යම ……………………………………………………………

අත්සය ……………………………

වරිපයම්පඅංකය …………0000

ලිපියය……………………………0

ද්රරකතය අංකය 000000000000000000000000000000
දියය ……………………

ැපවිය හැ් ශ්්  ශ්දශ්දයකුට පමණි0 තම ැපීමම අසේකර ෙැම මට වුවමයා යම්ප ඔහු විසින් ඒ බව පුසේතකා ාධිපිට
ලියවිල් කින් දැනුම්ප දිය යුතුය0 එවිට එම ැපක.5 කිසිම බැරකමකට අසු ශ්යාීම ිශ්ේයම්ප පුසේතකා ාධිපි ඔහු ැප
ීමශ්මන් ිවදහසේ කරනු ැත0
සාමාජිකත්වය දීම අනුමත කරමි
……………………………………………………
සභාපි
සාමාජික ශ්ල්ඛණයට ැතු ත් කරය දී
……………………………………………………
පුසේතකා ාධිපි

