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න ුරර : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.0 අයදුම්කරුයේ විදත්ර 

1.1 අයදුම්කරුයේ මුලකුරු දණඟ යණ - .................................................................................... 

 (ඉංග්රීසි ක කිටල් අ අකුයර) ( (ාහා: PERERA A.B.C.) 

1.2 දම්ූර්ණ යණ - ................................................................................................................. 

(ඉංග්රීසි ක කිටල් අ අකුයර) ( 

1.3 දම්ූර්ණ යණ - ................................................................................................................. 

(සි කංායල) ( 

1.4 නාතික ාිදුනුම්මත් අංකය -  

2.0  

    2.1 ද්ී - 1   පුරුෂ - 0                             (අහාළ අංකය යකාටුව තුළ ලිය) ය( 

    2.2 ද්ීර ලිටලයය - ..................................................................................................................... 

         (ඉංග්රීසි ක කිටල් අ අකුයර) ( 

     2.3 ද්ීර ලිටලයය - .................................................................................................................... 

         (සි කංායල) ( 

    2.4 විභාග ප්රයශ  ම්රය වවිය ුතතු ලිටලයය : 

I. (සි කංායල) ( - .......................................................................................................... 

II. (ඉංග්රීසි ක කිටල් අ අකුයර) ( - .................................................................................... 

    2.5 දුරකතය අංකය - …………………………………………………………………………………………………………. 

    2.6 ඊ - යම් අ /Email - ……………………………………………………………………………………………………….... 

 

3.0  
    3.1 විවාාක / අවිවාාක බව :  අවිවාාක - 1    විවාාක - 2  
 (අහාළ අංකය යකාටුව තුළ ලිය) ය( 

   3.2 ාම)  දියය :                  වර්ෂය                           ණාදය                            දියය 

 

   3.3 අයදුම්මත් කිඳවය අවදාය දිය් වයද : 

                                                අවුරුදු                           ණාදය                              දිය 

  

 

3.4 ඔබ ශ්රී ලාංක ක පුරවිසි කයයකු ව) ය)  ාමති) හල ලියාමදිංයෙයය)  හල ........................................ 

 

 

    

 

  

 

  

 

 

            

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 

4.0 අධ්යාමය දුදුදුකම් :  

       4.1 අ. යමා. ද. ( දා / යමළ( විභාගය 

i. විභාගයේ වර්ෂය ාා ණාදය : වර්ෂය - ...............................     ණාදය - ....................... 

ii. විභාගයේ අංකය - ................................................ 

iii. ප්රතිලල -  

විෂයය දාම ාර්ථය විෂයය දාම ාර්ථය 

1.  6.  
2.  7.  
3.  8.  
4.  9.  
5.  10.  

 

      4.2 අ. යමා. ද. ( ා / යමළ( විභාගය ටලළිබඳ විද්තර 

i. විභාගයේ වර්ෂය ාා ණාදය : වර්ෂය - ...............................     ණාදය -....................... 

ii. විභාගයේ අංකය - ................................................ 

iii. ප්රතිලල -  

විෂයය දාම ාර්ථය 

1.  
2.  
3.  
4.  
 

     4.3 ාමාධිය ටලළිබඳ විද්තර  

i. ටලරියිමූ දියය - ................................................................................................................. 

ii. වි ්ව විහයාලය යාජ තයතයය - ......................................................................................... 

iii. ාමාධියේ යාජ අධ්යායය දාතිකයේ යණ - ......................................................................... 

iv. ාමාධියේ යාජ අධ්යායය දාතිකය වලං ව වය දියය - ......................................................... 

v. ම) තිය - ........................................................................................................................... 

vi. ාමාධියාිහෑරූ ණාධ්යය - .................................................................................................... 

5.0 වෘත්ීය දුදුදුකම්  

පාඨම ාලාේේ  ම  කාල සීම ාව ආයන ය 

   

 

6.0 ඔබ කවර යාජ ය ජහයාවක් දඳාා ාදාවියක )  වරහක් හඬුවම් ලිබ තියේ හල 
      (අහාළ යකාටුයශ (√ ( ලකුණ යයාහ) ය( 

    

       ඔශ                                      යිත  

       

     වයද් හඬුවම් ලිබ ඇත්යම් ඒ කුණය වරහක් දඳාා කවර අධිකරණයක )  කවර හඬුවණක් ලිබ ඇත්        
     හ යය යතාරතුරු දමය) ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

7.0 විභාග ගාද්තු යගවූ ලදුමත ටලළිබහ විද්තර  

i. විභාග ගාද්තු යගවූ ලංකා බිංකු  ාඛායශ යණ - 

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

ii. කුවිතා) සි ක අංකය ාා දියය : අංකය - .............................          දියය - ................................ 

iii. යගවූ මුහල - .............................................. 

 

ලදුමත යයාගිලයවය යද් යණහි අලව) ය. 

 

8.0 අයදුම්කරුයේ දාතිකය  
(අ( යණණ ඉ අුම්ම්රයේ ණවිසි ක)  දමයා ඇති යතාරතුරු ණා හ) යා තරින)  දතය ාා ිවවිරදි බව 

යගෞරවයය)  ප්රකා  කර සි කිමින. යණහි යම් යතාරතුරක් දම්ූර්ණ යයාක ීමයණ)  දා / යාජ 

විරදි යලද දම්ූර්ණ ක ීමයණ)  වියාික  අලාභය විඳහරා ගිනීණ් වකඟ යවින. තවහ, යණහි 

සි කයුණ යතාරතුරු ිවවිරදිව දම්ූර්ණ කර ඇති බව ප්රකා  කරින. 

 

(ත( විභාග මිවිත්ීණ දම්බ) ධ්යය)  අධ්යක්ෂ නයරා අ, නාතික ්රණ අධ්යයය තයතයය විසි ක)  

මයවනු ලබය නීීීමතිවල් අනුකූලව ක්රියා ක ීමණ්ත්, යණණ යකා) යිසි ක අනුව ණා 

නුදුදුද්යදක් බව අයාවරණය වුවයාාත් විභාගය් යමර යාජ විභාගයය)  මදුව යාජ ණායේ 

විභාග අයේක්ෂකත්වය අවලං ව ක ීමණ් ගනු ලබය ීරණය)  ටලළිගිනීණ් ණා වකඟ යවින. 

 

(ඇ( ණවිසි ක)  කරය ලහ ප්රකා යය අදතය යිි  ඔේපු වුවයාාත් මත්ීණ ලිබීණ් නුදුදුද්යදක් වය 

බවත්, මත්ීණ ලිබීයණ)  මදු වුවහ යද්වයය)  මා කරනු ලිබීණ් ය්ත්වය බවහ ණණ හිවින. 
 

.................................................... .......................................................... 
දියය   අයදුම්කරුයේ අත්දය  

9.0 අයදුම්කරුයේ අත්දය දාතික ක ීමණ 

යණණ අයදුම්මත ඉදිරිමත් කරනු ලබය ............................................................ ණයා/ ිනය/ යණයවිය 

ණා යමෞිගලිකව හ) යා ාඳුයය බවත්, ඔහු/ ඇය ................................................... විිව දිය ණා 

ඉදිරිටල්දී ඔහුයේ/ ඇයයේ අත්දය තිබූ බවත් දාතික කරින.                                                                                   

                                                                             ..................................................                                                                                    
අත්දය දාතික කරය ිවලධ්ාරියායේ  

                                                                                                          අත්දය ාා ිවල මුද්රාව 
දියය - ......................................................................................................................................... 
දාතික කරය ිවලධ්ාරියායේ යණ - ............................................................................................... 
තයතුර - ...................................................................................................................................... 
ලිටලයය - ...................................................................................................................................... 

 

10. යහමාර්තයම්) තු / තයතය ප්රධ්ාිවයායේ දාතිකය 
 

යණණ අයදුම්මත ඉදිරිමත් කරය ....................................................... ණයා/ ිනය/ යණයවිය යණණ 

අණාතයං යේ / යහමාර්තයම්) තුයශ / තයතයයේ ................................................. යලද යද්වය 

කරය අතර ඔහුයේ/ ඇයයේ අයඳුම්මත ිවර්යි  කර ඉදිරිමත් කරින. යණණ තයතුර දඳාා යතජරාගනු 

ලිබුවයාාත් යණණ තයතයයේ යද්වයය)  ිවහාද් ක ීමණ් අව ය ක්ුතතු සි කදු කළ ාික ය.  

                                                                                                                                                                                                                

............................................................. 
                                                                              යහමාර්තයම්) තු / තයතය ප්රධ්ාිවයායේ අත්දය  
දියය - .......................................................................................................................................... 
දාතික කරය ිවලධ්ාරියායේ යණ - ................................................................................................ 
තයතුර - ....................................................................................................................................... 
ලිටලයය - ....................................................................................................................................... 


