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ක් 

අලවන්න 

 

  

           

ත ෝරා ගන්නා අධ්යයනන 

මධ්යස්ථාානයන() 

 අනුරාධ්පුර  

මහනුවර  

 කුරුණෑගල  

    ත ොතළොන්නරුව  

ශ්රී ලා ා රටරව ශ්වවවශ්යාලයන 
RAJARATA UNIVERSITY OF SRI LANKA 

                                     ÿria: yd wLKav wOHhk uOHia:dkh
Center for Distances & Continuing Education 

 ළමනා රණ අධ්යයනන ීඨයයන 
FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES 

 

වයා ාර  ාපා ාලනතී  (සාමානය) බාහිර උ ාධියන - IX වන  ණ්ඩායනම (2021 වර්ෂයන) 
Bachelor of Business Administration (General) External Degree (BBA) – Intake IX (2021) 

අයනදුම්  ත්රයන/Application 
 

01. i.  පූජය/භහතණ/භහත්මිය/ේ භනවිය ද යන වග / Whether Rev./Mr./Mrs./Miss.  

 ii. මුලකුරු සභඟ නභ /Name with Initials    

  (සිංහේ ලන්)  
  

  

  (In English)                        

 iii. සම්පූර්ය නභ /Name in Full 

  (සිංහේ ලන්)  

    
  

  

  (In English)                        

  (BLOCK 
Letters) 

                       

  

                     

02. i. ස්ථීර රපිනය/Permanent Address 

  (සිංහේ ලන්)  

    
  

  

  (In English)                        

  (BLOCK 
Letters) 

                       

 ii. රපි ලැබිය යුතු රපිනය/Postal Address 

  (සිංහේ ලන්)  

    
  

  

  (In English)                        

  (BLOCK Letters)                        

 iii. ජණතික හැඳුනුම්ඳත් අිංකය/National Identity Card No. iv. ජිංගභ දුරකථන අිංකය/Mobile 
Telephone No. 

                          
  

                       

 vi විදුත් තැඳැරූ රපිනය/E-mail Address :  
  

  

03 i. ස්ත්රී රුරුභ බණවය/Gender : රුරුභ/Male  ස්ත්රී/Female  
  

     

 ii. විවණහක අවිවණහක ඵව/Marital Status : අවිවණහක/Single  විවණහක/Married  
  

     

 iii. උඳන් දිනය/Date of Birth  D D  M M  Y Y Y Y 
  

           

 iv. දිස්ත්රික්කය/District  
  

  

 
 

 
 

අ.පි.ඵ/P.T.O 
 

      

අයනදුම් ත් ගාස්ථතුව තගවු දිනයන - 
                         
 ........................ 

බ ාකු ශාඛාව -   .........................

   



04 i. අ.ත ො.ස. (උ.ත ළ) ශ්භාගයන /G.C.E. (A/L) Examination 

 ii විබණග අිංකය/Index No.  iii. වර්භය/Year:     
  

      

 iv. විභය / Subject සණභණර්ථය / Grade විභය / Subject සණභණර්ථය /Grade 

      

      
  

    

 v. Z අගය /Z Score  .     vi. දිස්ත්රික්කය හණ දිස්ත්රික් කුසලතණව /District & District Rank 
 

          

         

05. ේ වනත් සුදුසුකම්/Other Qualifications 

 ඳණඨභණලණව/Course විභය/Subject සණභණර්ථය/Grade 

    

    
 

 

ඔතේ අයනදුම්   සමඟ  හ  සඳහන් ලියනකියනශ්ලි අමුණා එශ්යන යුතු යන. 

Please enclose the following documents, along with your application. 
 

1. ේ ස.මි. 4 x 5 ප්රභණයේ   වර්ය ඡණයණරඳ 06ක් / Six copies of 4 x 5 cm size colour photographs. 
 

2. සණභදණන විනිශ්චයකණරවරේ යකු ේ හෝ ඳණසේ රූ විදුහරූඳති විසන් සහතික කරන ලද උප්ඳැන්න සහතිකේ   ඡණයණ පිටඳතක් / 

A photocopy of the birth certificate, certified by a Justice of Peace or Principal of the school. 
 

3. නේ භහි ේ වනසක් ඇත්නම් ඒ සහණ ඉදිරිඳත් කරන දිවුරුම් ප්රකණයේ   / ඳැවිදි සහතිකේ   / විවණහ සහතිකේ   / සිංේ යෝධිත 

උප්ඳැන්න සහතිකේ   සභණදණන විනිශ්චයකණරවරේ යකු ේ හෝ ඳණසේ රූ විදුහරූඳති විසන් සහතික කරන ලද ඡණයණ පිටඳත්/ 

Photocopy of Affidavit/ Certificate of Samanera/ Marriage Certificate/ Amended Birth Certificate, if there is a difference in the name, 

certified by a Justice of Peace or Principal of the school. 
 

4. සභණදණන විනිශ්චයකණරවරේ යකු ේ හෝ ඳණසේ රූ විදුහරූඳති විසන් සහතික කරන ලද විබණග ේ දඳණර්තේ ම්න්තුව විසන් නිකුත් 

කරන ලද අ.ේ ඳො.ස. (උ/ේ ඳළ) විබණග ප්රතිපල සහතිකේ   ඡණයණ පිටඳතක් / A copy of the G.C.E. (A/L) results sheet issued by the 

Department of Examinations/ Results sheet issued by the Principal of the school, certified by a Justice of Peace or Principal of the school. 
 

5. සණභණදණන විනිශ්චයකණරවරේ යකු ේ හෝ ඳණසේ රූ විදුහරූඳති විසන් සහතික කරන ලද ේ වනත් සුදුසුකම් වලට අදණළ 

සහතිකඳත්වල ඡණයණ පිටඳත් සහ ජණතික හැඳුනුම්ඳේ ත් ඡණයණ පිටඳතක්/ Copies of the certificate(s) relevant to the other 

qualifications and a photocopy of the National Identity Card (NIC) certified by a Justice of Peace or Principal of the school. 

ප්ර ාශයන / DECLARATION 

……………………………………………………………………………………………………. වන භභ ශ්රී ලිංකණ රජරට විශ්වවිදයණලේ   අතුරු නීති, නිේ යෝග සහ රීති 

භණ ේ කේ රහි අදණළ වනතණක් නිසයණකණරව පිළිඳදින ඵව ද, ශ්රී ලිංකණ රජරට විශ්වවිදයණලේ   ාචණර්ය වරුන්ට, නිලධණරීන්ට 

සහ  අේ නකුත් ේ ස්වකයින්ට නිසඳරිදි ේ ගෞරවය දක්වන ඵව ද ශ්රී ලිංකණ රජරට විශ්වවිදයණලේ   ේ හො නභට සිසදු හණනියක් 

ේ නොවන ඳරිදි හැසේ රන ඵව ද ේ භයින් ප්රකණය කරමි. 

තවද ේ භභ ප්රකණයේ   සහන් ේ කොන්ේ සස පිළිඳැීමභට යම් ේ හයසින් භණ අසභත් වුවේ හොත්, භණ ශ්රී ලිංකණ රජරට විශ්වවිදයණලේ යන් 

ඳහ සිරීභට ේ හෝ භට විරුසධව ේ වනත් ාකණරයක විනයණනුකූල ක්රියණභණර්ගයක් ගැනීභට ේ හෝ අවකණය ඇති ඵව ද භභ දනිමි. 

තවද, 1998 අිංක. 20 දරය අධයණඳන ායතනවල නවක වදය සහ ේ වනත් ස්වරඳේ   සණහසක ක්රියණ තහනම් සිරීේ ම් ඳනේ ත් 

ප්රකණර ව කටයුතු කරන ඵවට ද ේ ඳොේ රොන්දු ේ වමි.  එේ ස්භ එවැනි ේ නොභනණ ක්රියණවන්ට අනුඵල ීමේ භන් ස භ කරූහි භ වැලේ කන 

ඵව ද ේ භයින් ප්රකණය කරමි. 

තවද ඉහත සඳයන ලද ේ තොරතුරු භණ දන්නණ තරමින් සතය හණ නිවැරදි ඵව සහතික කරමි.  එේ ස්භ, භවිසන් සහන් කර ඇති 

ේ තොරතුරු සිසවක් ේ හෝ වැරදි ඵව ඔප්රු වුවේ හොත් භණේ ේ රයණඳදිිංචිය අවලිංගු සිරීේ ම් අයිතිය විශ්වවිදයණලය සතු ඵව දනිමි. 

I ………………………………………………………………………….…………… declare that, I shall abide by the By Laws, Regulation and Rules of the Rajarata University 

of Sri Lanka so far as they are applicable to me, pay due respect to the Teachers, Officers and other Employees of the Rajarata University of Sri 

Lanka and conduct myself in a manner, which will in no way be prejudicial to the good name of the University. I am also aware, that if fail to 

adhere to the terms of the declaration, I will be liable to expelled from the Rajarata University of Sri Lanka or for other disciplinary action. 

I hereby declare that, I agree to accept and conduct myself according to the laws in the “Prohibition of Ragging and other forms of violence” in 

Educational institutions Act No. 20 of 1998. In addition, I shall at all times refrain from encouraging such undesirable activities. 

Further, I declare that the particulars given in this application are true and correct to the best of knowledge. I am aware that the University has 

the right to cancel of registration, if any information give above is found to be incorrect. 

 

………………………………………. 

ශිභයයණ / ශිභයණවේ ේ අත්සන / Signature of the student 

 

 

දිනය / Date :…………………………. 
 
 

අ.පි.ඵ/P.T.O 

Guest
Stamp



සහති  කිරීම / CERTIFICATION 
භණ ේ හොඳින් හඳුනන ේ භභ අයදුම්කරු / අයදුම්කණරිය, ේ භභ රයණඳදිිංචිවීේ ම් අයදුම්ඳත්රේ   අදණළ සයු  කරුු  නිවැරදිව 

අනණවරයය කර ඇති ඵව ද ඔහු / ඇය ේ භභ අයදුම්ඳත්රය භණ ඉදිරිපිට අත්සන් කල ඵව ද ේ භයින් සහතික කරමි. 

I hereby certify that this applicant, who is known to me personally, has enclosed all information relevant to this registration form correctly and 

that he/she signed this application in my presence. 
 

අයදුම්කරුේ ේ නභ / Name of the applicant :  

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

අයදුම්කරුේ ේ ජණතික හැඳුනුම්ඳත් අිංකය/ National Identity Card No : ……………………………………………………. 

අයදුම්කරුේ ේ අත්සන/ Signature of the applicant  : ……………………………………………………. 

 

සභණදණන විනිශ්චයකරුේ ේ/ අයදුම්කරුේ ේ ඳණසේ රූ විදුහරූඳතිේ ේ නභ :

 …………………………………………………….……………………………………………… 

Name of the Justice of Peace / Principal of the school of the applicant  
 

සභණදණන විනිශ්චයකරුේ ේ/ අයදුම්කරුේ ේ ඳණසේ රූ විදුහරූඳතිේ ේ අත්සන  :

 …………………………………………………….……………………………………………… 

Signature of the Justice of Peace / Principal of the school of the applicant  
 

සභණදණන විනිශ්චයකරුේ ේ/ අයදුම්කරුේ ේ ඳණසේ රූ විදුහරූඳතිේ ේ නිල මුද්රණව :

 …………………………………………………….……………………………………………… 

Official Stamp of the Justice of Peace / Principal of the school of the applicant  

 

දිනය / Date :…………………………. 

Office Use Only 
Candidate Selected / Not Selected 

Panel Member’s Name Signature 

1.   

2.   
 

Guest
Stamp




