
ශ්රී.  ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යා.ලය - ශ්රී. ලාව.ව
 

.............................................................................................................................තනතුර සඳහ. අයඳුම්පත්රසය

1.01 මුලකුරු සමඟ නම  

1.02 

මය./මිය/මමය ද්ය යන වග  

මුලකුරු වලින් 
හැදින්මවන නම් 

 

2 තැපැල් ලිපිනය මපෞද්ගලිව ලිපිනය 

  

3.01 ගෘහසථ් දුරවතන 
අාවය 

 

ජාගම දුරවතන අාවය  

විද්යුුත් ත තැපැල් ලිපිනය  

3.02 
ජ.තිව හැඳුනුම්පත් ත 
අාවය 

 

4.01 උපන් දිනය  

4.02 අයඳුම්පත් ත භ.රගන්න. අවස.න දිනට 
වයස 

අවු.........  ම.ස...........  දින.......... 

(උප්පැන්න සහතිවමේ අයදුම්වරු විසින් සහතිව වළ පිටපතක් අමුණ. එවිය යුතුය.) 

5 විව.හව / අවිව.හව බව  
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ශ්රී. ලාව.මේ පුරවැසිමයක් වන්මන් උත් තපත් තතිමයන්ද්ය , 
ලිය.පදිාචි වීමමන්ද්ය යන වග 

 

ලිය.පදිාචි වීමමන් නම් ලිය.පදිාචි අාවය  

ඉතාම වැදගත්

සටහන 01 -  අයදුම්පත්රසමයි  මින් දදිියයට දදිියපත් ත මවමරන ුදදුුදවම් / පළපුරුද්ද්ය සන.ථ කිරීම සඳහ. අද්ය.ළ 
සහතිව පත්රසවල ා.ය.පිටපත් ත අයදුම්පත්රසය සමඟ අමුණ. දදිියපත් ත වළ යුතුය. එම ා.ය. පිටපත් ත මුල් 
සහතිවමේ සැබෑ පිටපතක් බවට අයඳුම්වරු විසින් සටහනක් මයොද්ය. ස්වකීය අත් තසන මඟින් එම 
සටහන සන.ථ වළ යුතුය. මමකී අවශ්යපතාව   ම්පූර්ණ ම ොම ොට ඉදිරිපත් ම මෙ  අ දුම්පත් 
අ ම්පූර්ණ අ දුම්පත් මෙ  පිළිමග  ප්රීතික්ම ේප කිරීමට පි වෙ ගනු ඇත.

සටහන 0  - දල්ලුම් වර ඇති තනතුරට සලව. බැලීම සඳහ. දදිියපත් ත වරනු ලබන ුදදුුදවම් / පළපුරුද්ද්ය සඳහ. 
දහත සටහන් අාව 01 ආව.රයට සහතිව දදිියපත් ත වළ යුතු අතර එම ුදදුුදවම් / පළපුරුද්ද්ය 
අයදුම්පත්රසමේ ද්යැක්වීමද්ය සිදු වළ යුතුය. එමසේ සඳහන් වරනු ලබන ුදදුුදවම් / පළපුරුද්ද්ය පමණක් 
දල්ලුම් වරනු ලබන තනතුර සඳහ. මයෝගාත.වය ිරර්ණය කිරීමම්දී සැලකිල්ලට භ.ජනය වරනු 
ලැමේ.

 

ව.ර්ය.ලීය  ප්ර මයෝජනය සඳහ. 



7.01 අධා.පන ුදදුුදවම් 

 

අ.මපො.ස.(ස..මපළ) (අයඳුම්වරු විසින් සහතිව වරන ලද්ය සහතිව පිටපත් ත ඇමිණිය යුතුය.) 

පළමු වර සමත් ත වු විෂයන් මද්යවන වර සමත් ත වු විෂයන් 

වර්ෂය............................. වර්ෂය............................. 

විෂයන් මේේණිය විෂයන් මේේණිය 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

7.02
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අ.මපො.ස.(උසස් මපළ) (අයඳුම්වරු විසින් සහතිව වරන ලද්ය සහතිව පිටපත් ත ඇමිණිය යුතුය ) 

පළමු වර සමත් ත වු විෂයන් මද්යවන වර සමත් ත වු විෂයන් 

වර්ෂය ............................. වර්ෂය ............................. 

විෂයන් මේේණිය විෂයන් මේේණිය 

    

    

    

    

විශ්වවිද්යා.ල අධා.පන (උප.ධි ඩිප්මලෝම. යන.දිය)  (අයඳුම්වරුවන් විසින් සහතිව වරන ලද්ය 
සහතිව පිටපත් ත ඇමිණිය යුතුය.) 

විශ්වවිද්යා.ලමේ නම හද්ය.ර. ඇති ප.ඨම.ල.ව 
ප.ඨම.ල.මේ
ව.ලය දින  
සිට - ද්යක්ව. 

අවස.න විභ.ගමේ 
පන්තිය/මේේණිය(විෂයන්ද්ය 
සි තව) බලපැවැත් තමවන 

දිනය 
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වෘත් තතීය ුදදුුදවම්  (අයඳුම්වරු විසින් සහතිව වරන ලද්ය සහතිව පිටපත් ත ඇමිණිය යුතුය.)

වෘත් තතීය ුදදුුදවම් ුදදුුදවම් ලබ.ගත් ත ආයතනය
ුදදුුදවම් ලබ.ගත් ත 

දිනය

10 සිාහල/දාග්රීපසි/මද්යමළ විෂයයන්මගන් සමත් ත වී ඇති දහළම විභ.ගය  

ම.ධා විභ.ගය

සිාහල

දාග්රීපසි

මද්යමළ

 අයඳුම්වරනු ලබන තනතුරට පළපුරුදු ව.ලසීම.වන් සඳහන් වළ යුතු නම් ඒ ව.ල සීම.ව (අයදුම්වරු 
විසින් සහතිව වරන ලද්ය සහතිව පිටපත් ත ඇමිණිය යුතුය.)

ආයතනය තනතුර සිට ද්යක්ව. ව.ලය
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13 

 

ලබ.මගන ඇති මවෞශලායයන් /විෂය බ.ි ර /ිරරතව ඇති සම.ජ මසේව. වටයුතු යන.දිය පිළිබඳ 
විස්තර(අයඳුම්වරු විසින් සහතිව වරන ලද්ය සහතිව පිටපත් ත ඇමිණිය යුතුය.)

(අ) යතුරු ලියනය පිළිබඳ ප්ර වීනත.වය 
(අද්ය.ළ පියදි)

(ආ) ලඝු මල්ඛනය පිළිබඳ ප්ර වීනත.වය

ම.ධාය
මේගය (වින.ඩියවට 

වචන)
ම.ධා

මේගය (වින.ඩියවට 
වචන)



14.01 ද්යැනට වරන රැකිය.ව

14.02 මසේව. ස්ථ.නය

14.03 ඊට පත් ත වූ දිනය

14.04
ද්යැනට ද්යරණ තනතුමරි  තහවුරු වර ඇද්ද්ය 
යන වග

14.05 තනතුර

14.06 තනතුමරි  වැටුප් පියම.ණය 

14.07 ද්යැනට වැටුප (අ) මූලිව වැටුප 

(ආ) දීමන. 

14.08 වලින් ද්යැරූ තනතුරු ඇත් තනම් ඒ පිළිබඳ විස්තර දිනයන් ද්ය සි තව

මද්යප.ර්තමම්න්තුව/ආයතනය තනතුර සිට - ද්යක්ව. වැටුප් පියම.ණය

 

 

 

 

15 මවනත් ත අද්ය.ළ මතොරතුරු

මමම දල්ලුම් පත්රසමයි  ම. විසින් සඳහන් වර ඇති විස්තර සතා වූද්ය, ිරවැරදි වූද්ය ඒව. බව මමයින් සහතිව වරමි. මමම 
විස්තර අසතා මහෝ වැරදි ඒව. බව ම. මතෝර. ගැනීමට මපර මසොය. ගනු ලැබුවමහොත් ත ම.මේ අයදුම්පත ප්ර තික්මෂේප වරනු 
ලබන බවත් ත, මතෝර. ගැනීමමන් පුදව මමම විස්තර අසතා මහෝ වැරදි ඒව. බව මසොය.ගනු ලැබුවමහොත් ත කිසිම වන්දියක් 
මනොමැතිව ම. මසේවමයන් පහ වරනු ලැබීමට යටත් ත වන බවද්ය ද්යිරමි.
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