ප්රජඅමපඅදකමක්රීඩා අමප්රවරර්න
වරැඩා සටහ

ම

ක්රීඩා අමාතඅයඅාංශය
ල ෝකලේ සෑම රටක්ම පාලේ Sports For All නමින් වැඩසටහන් දියත් කරයි.
ලමමඟින් ග්රාමීය ය මටමටලස ට ට නාික ක මටමටම ්ක්වා ජීවත්වන
බා ,තරුණ,වැඩිහිටි,ආබාධිත ආදී ට යලුම ජනලකොටස් තරඟකාරී හා විලනෝ්
ක්රීඩා කටතු ක ලකලරහි ලයො ක කර ල බයි.
ශ්රී ාකාලස සමස්ත ජනතාව ක්රීඩා කටතු කව ට සහගා ක කරම ම ෙල්සා රජා
පා්ක ක්රීඩා රව්ධනන වැඩසටහන ග්රාමීය ය මටමටමින් ජනිත රීරීමට ක්රීඩා
අමාතාාශය කටතු ක ලයෝා තිලේ. ඒ අ ලව, ලමම වැඩසටහන ග්රාමීය ය මටමටමින්
සසබන්ධීකරණය රීරීම සඳහා ස්ලවච්ඡාලවන් ්ායකත්වය බා දිය හැරී, ශ්රී
ාාරීකයින් ලියාපදිාචි රීරීමට ක්රීඩා අමාතාාශය බ ාලපොලරොත් ක ලස.

සුදුසුකම්
1. ස්ලවච්ඡාලවන් අමතර කා යක් ලස්වය රීරීමට ඇති හැරීයාව සහ
කැමැත්ත
2. මනා ශරීර ලසෞඛලයන් තුක්ත ම ම
3. වයස අවුරුදු 40ට වැඩි ක්රීඩාව ළිබඳබඳ

ැදියාවක් තිමම

4. ක්රීඩාලස රතරතිවිාමිකය ව ම ම
5. අ්ාළ ග්රාම ලස්වා ලකොටමශාශය  කළ ස්ර ර පදිාචිය
6. රජාවල

ළිබඳිැීමමට ගාජනය ම  තිමම

7. සමාජ ක්රියාකාරකස ව

රතරත, රත්ධමාණලිලි, නායකත්ව ණාණාාි වලින්

තුක්ත ම ම
8. ස්ර ර ආ්ායස මා්ධියක් සහිත ම ම
9. ක්රීඩාවක ලයදි ට ට තිමම අමතර දුදුදුකමරී

ාපේක්ෂිමකඅර්යභඅරය
ග්රාම ලස්වා ලකොටමශාශය  කළ ට ටින රජාවල
ශරීර දුවතාවය ව්ධනනය හා
රජාව  ක
ක්රීඩා  වස තා සාස්කිතියක් රචලලිත රීරීම  කබඳන් ක්රීඩා
අමාතාාශ ය සන්නාමය රජාව  ක ට ැගලිනයාමට ක්රීඩා අමාතාාශය හා
එක්ව කටතු ක රීරීම.

රජා පා්ක ක්රීඩාව රව්ධනනය සඳහා බලේ ්ැ ලම හා ක්රියාකාරීත්වය බා දීමට
අලේක්ෂා කරයි නස, ලමහි ඇති අයදුසපත සසපු්ධණ කර 2018.01.30මදි ටමපපරම
“පේකම්,ම ක්රීඩා අම ාතඅයඅාංශය,ම ාාංකම 0 ,ම පිලිේම ගුණවරර්න ම තඅවර,ම
පකොළඹම 07”යන ලිළිනයට ලියාපදිාචි තැපෑල න් එම මට කටතු ක කරන ලමන්
කාරුණිකව ්න්වා ට ටිමි.
තවඳ, අයදුසපත ඉදික පත් කර ල බන කවරලේ වසපස ඉහ ලකළවල්ධ, “ක්රීඩා අම
ාතඅයඅාංශ සයම සාම අතයම ප්රජඅවරම පවරම පන ම යමපම්ම ්රියඅකඅනාම”
ය ලලවන් සඳහන් කරන ලමන් වැඩිදුරටත් ්න්වා ට ටිමි.

ලේකස
ක්රීඩා අමාතාාශය

රජා පා්ක ක්රීඩා රව්ධනන වැඩසටහන

ආදර්ශමායදුම්මපත්රය
1.

අයදුසකරුල නම ( ක  වරු සමඟ)
(ට ාහල න්)…………………………………………………………………………………
(ඉාග්රීට  කැළිටේ අ වක න්)................................................................................................

2.

 ක  වරු වලින් හැඳින්ලවන නස
(ට ාහල න්)………………………………………………………………………………
(ඉාග්රීට  කැළිටේ අ වක න්)................................................................................................

3.

ස්ර ර ලිළිනය
(ට ාහල න්)…………………………………………………………………….……….
(ඉාග්රීට ය කැළිටේ අ වක න්).................................................................................................

4.
5.

දුරකථන අාකය.......................................................................................................................
ජාතික හැඳු ලසපත් අාකය

6.
7.

ෙපන්දිනය.............................................................................................................................
ස්ත්රීිපුරුෂ ගාවය
ස්ත්රී

8.

ජාතිය.....................................................................................................................................

9.

විවාහකිඅවිවාහක බව
විවාහ

පුරු
ෂ

ක

10.
11.
12.
13.

අවිවාහ
ක

පළාත .................................................................................................................................
දිස්ත්රික්කය ..........................................................................................................................
රාලීලිය ලේකස ලකොටමශාශය...............................................................................................
ග්රාම ලස්වාලකොටමශාශය.........................................................................................................

14. අනාපන දුදුදුකස

අ.ලපො.ස(සාමාන ලපළ) -ව්ධෂය ...............
රතිල
................

අ.ලපො.ස(ෙසස් ලපළ) -ව්ධෂය
රතිල

15. විත්තීය පළපුරුී් ………………………………………………………………………………………….
16. ක්රීඩා  වස තා ...................................................................................................................
17. ස්ලසච්ඡා
හා
සමාජ
ලස්වා
තිලේ්?.................................................

වැඩසටහන්

ව

රතරත

ම 

18. බබ රීට යස වර්ක් සසබන්නලයන් ලහෝ සැක ළිට අත්අඩාණාවට ලින
තිලේ්? එලස්ම යස වර්ක් සසබන්නලයන් ලචලෝ්නා ැබ ලහෝ ෙසාවියට
කැඳව ල
ැබ ලහෝ ්ඩුවස
ැබ ඇත්්?(එලස් නස, ඒ ළිබඳබඳ
ලතොර කරු).......................................................................................................

ඉහත ලතොර කරු මාල ්ැීමලස හා විශ්වාසලේ පක දි සත හා රතවැරදි කරුු 
බව මින් සහතික කරමි. එලස්ම, ඉහත ්ැක්ලවන ලතොර කරු වැරදි හා අසත
කරුු  බවට ලහබඳවුවලහොත් ලමම ලස්වාව වහාම නතර රීරීමට යටත් වන බව්
්රතමි.

……………….

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

දිනය

ාත්ස

අයදුසකරුල

අත්සන

මසහතිකමකිනත

මාල
ග්රාම ලස්වා වසලස ස්ර ර පදිාචිව ට ටින ලමම අයදුසපත ඉදික පත්
කරන........................ මහතාි මහත්මියිලමනවිය ලපෞීිලික වශලයන් හඳුනන
බව්, බහුිඇය............දින මා ඉදික ළිට අත්සන් තැබූ බව් සහතික කරමි.

…………………………
ග්රාම ලස්වා රතළනාරී
අත්සන සහ රතළ  කද්රාව

