
ශ්රී ලංා ර ලංරටරව ලංශ්වලශ්යරය 
 

කෙටි පාඨමාා සඳහා අයදුම්පත්රය 

සත්ත්ල හා ආහාර විද්යා අයන  අශය  ෙෂිකේමම ීඨඨය 

අයදුම් ලං රනු ලංබන ලං

පරඨමරරල: 

 Reference no:  

Office use only 

පහත විස්තර පැහැදිලි අකුරින් ලියා ද්ක්ලන්න   

1.  මුකුරු ලංවමග ලංනම 

(පටය/මයර/මිය/මමනශ්ය/මලනත්) 

 

 

 

2. වම්පර්ණ ලංනම  

 

 

3. ලිපිනය  

 

 

4.  දුර ථන ලංඅා ය ටාගම නිලව  රර්යරලීය 

   

5. ශ්ුත් ලංපෑප   

6.  උපන් ලංදිනය දිනය මරවය ලර්ය 7.  අයදුම් ලං රන ලංදිනව ලංලයව අවුරුදු 

8.  වවත්රී/පුපුරුවරලය (√) පුරු  වවත්රී  

9. ටර.ශෑ.අා.  10.  පුරලෑසිවරලය  

11. අධ්යරපන ලංදුදුදු ම් (අර ලංවශති  ලංල ලංපිවපත් ලංඅමුණන්න) 

11.1 අමපොව(වර/පුමප) 

ශ්යය වරමරර්ථය ශ්යය වරමරර්ථය 

    

    

    

    

    

11.2 මලනත් ලංඅධ්යරපන ලංදුදුදු ම් 

පරව/පුආයපනය/පුශ්වලශ්යරය  අධ්යන ලං

පරඨමරරල 

අලවන් ලං ෂ ලං

ලවර 

බර ලංඇති ලංවරමරර්ථය 

    

    

    

11.3 ඔබ ලංඅධ්යරපන ලංආයපනය  ලංෂ්යමයකු ලංනම් ලංඑහි ලංශ්වවපර ලං(ඔබ ලංරටරව ලංශ්වල ලංශ්යරම  ලං

අධ්යරපනය ලංබන ලංසිදුමලකු/පුසිදුශ්ය  ලංනම් ලංෂ්ය ලංශෑුනනුම්පමපහි ලංපිවපප්  ලංඅමුණන්න)  

පරව/පුආයපනය/පුශ්වලශ්යරය  අධ්යන ලං

පරඨමරරල 

අධ්යනය ලංබන ලං

ලවර 

අලවන් ලංකිරීමව ලං

අමේ් ෂිප ලංලවර 
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12. මලනත් ලංඅර ලංදුදුදු ම් 

 

 

 

13.  රැකියරල  ලංනියුතු ලංනම් ලංඑහි ලංමපොරතුරු (ඔබ ලංරටරව ලංශ්වලශ්යරම  ලංමවයලම  ලංනියුතු ලංඅමය්  ලං

නම් ලංඔබමේ ලංරරට රරි ලංශෑුනනුම්පමපහි ලංපිවපප්  ලංඅමුණන්න)  

ආයපනය පනතුර අර ලංපනතුමරහි ලංමවයලර ලං රය 

   

 

14. මමම ලංපරඨමරරමලහි ලංඅන්පර්ගප ලං රුණු ලංපිළිබඳ ලංපර්ල ලංමශෝ ලංලර්පමරන ලංපපුරුද් ලංපිළිබඳ ලං

ශ්වවපර ලංවඳශන් ලං රන්න 

 

 

 

 

15.  ෘෂි ර්ම ලංපීඨය ලංමගින් ලංවාශ්ධ්රනය ලං  ලංමලනත් ලංපරඨමරරල්  ලංවඳශර ලං

ඔබ ලංමම් ලංලන ලංශ්ව ලංමශෝ ලංමමයව ලංමපර ලංලියරපදිාචි ලංවී ලංසිටී/පුසිටිම ? (√) 

ඔව් නෑප  

15.1 ඔව් ලංනම් ලංපශප ලංශ්වවපර ලංවඳශන් ලං රන්න 

පරඨමරරල ලියරපදිාචි ලංව ලංදිනය ලර්පමරන ලංපත්ත්ලය 

  අලවන් ලං ර ලංඇප/පුඅලවන් ලං ර ලං

නෑප/පු ලංමම් ලංලන ලංශ්ව ලංශරරමින් ලංසිටී 

  අලවන් ලං ර ලංඇප/පුඅලවන් ලං ර ලං

නෑප/පු ලංමම් ලංලන ලංශ්ව ලංශරරමින් ලංසිටී 

  අලවන් ලං ර ලංඇප/පුඅලවන් ලං ර ලං

නෑප/පු ලංමම් ලංලන ලංශ්ව ලංශරරමින් ලංසිටී 

16. මමම ලංපරඨමරරල ලංශෑ රීම ලංවඳශර ලංඔබ ලං

 ෑමති ලංවරරල ලංකුම් ? (√) 

සිාශ ඉාග්රීසි  

17. මමම ලංපරඨමරරල ලංශෑ රීමව ලංශ්මය ලංමශයතුල්  ලංඇත්නම් ලංවඳශන් ලං රන්න 

 

 

 

 
 

18. වඳශන් ලංකිරීමව ලංඅලය ලංමලනත් ලංමපොරතුරු ලංඇත්නම් ලංවඳශන් ලං රන්න 

 
 

 

 

අයදුම් රුමේ ලංප්ර රය: 

මර ලංශ්සින් ලංවඳශන් ලං ර ලංඇති ලංඉශප ලංවඳශන් ලංසියළු ලංමපොරතුරු ලංමරමේ ලංෑනුම් ලංප්ර රරල ලංවපය ලංබල ලංමමිනන් ලං

ප්ර ර ලං රමි. ලංමරමේ ලංඅයදුම්පප ලංමමම ලංපරඨමරරල ලංවඳශර ලංමපෝරර ලංගනු ලංබන්මන් ලංනම් එශ්ව ලංමම ලංබරහිර ලං

අයදුම් රුලන් ලංවඳශර ලංලන ලංරටරව ලංශ්වලශ්යරම  ලංතිති ලංරීති ලංලව ලංඅලනප ලංමලමි. 

දිනය: අත්වන: 
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අයදුම්පත්ර ලංගරවවතුල 

මමම ලං පරඨමරරලව ලං අයදුම් ලං කිරීමම්දී ලං රු.500.00  ලං අයදුම්පත්ර ලං ගරවවතුල්  ලං පශප ලං බෑාකු ලං ගිණුම ලං මලප ලං
මගශ්ය ලංයුතුය. 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංබෑාකුල ලංමශටන ලංබෑාකුල 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංගිණුම් ලංඅා ය ලං008-1-001-4-8565998 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංගිණුමම් ලංනම ලංරටරව ලංශ්වල ලංශ්යරය 

මමම ලංමු ලංපෑන්පත් ලං  ලංපදු ලංබෑාකු ලංපෑන්පතු ලං දුපප ලංමමම ලංඅයදුම්පත්රය ලංවමග ලංඑශ්ය ලංයුතුය. ලංමමම ලං
පෑන්පතුල ලං සිදු ලං මනො ර ලං එලනු ලං බන ලං කිසිදු ලං අයදුම්පත්රය්  ලං පරඨමරරල ලං වඳශර ලං ව ර ලං මනොබෑම.. ලං
මමම ලං අයදුම්පත්ර ලං ගරවවතුල ලං කිසිදු ලං අලවවථරල  ලං නෑලප ලං මගලනු ලං මනොෑමේ. ලං මමම ලං ගරවවතුල ලං අය රනු ලං
බන්මන් ලං අයදුම්පත්රය ලං ව රබෑලීම ලං වඳශර ලං පමණ්  ලං ලන ලං අපර ලං එය ලං පරඨමරරලව ලං මපෝරර ලං ගෑතිම ලං
වඳශර ලංහිමි ම්  ලංමනොමව්. 
 ලං 

අයදුම්පත්ර ලංගරවවතුල ලංමගවීම ලංපිළිබඳ ලංශ්වවපර 

මගව ලංමු  මගව ලංදිනය  
මගලන ලං ලංබෑාකුල  

 රුණර ර ලංඔබමේ ලංමගවීම් ලංසිදු ලං  ලංබෑාකු ලංපෑන්පතු ලංදුපප ලංමමහි ලංඅලන්න. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෝමයාලීය ප්රකයජනන ය සඳහා පමි 

01. නිර්මද්ය 1.මත්රීමම් ලං මිටුල නිර්මද් ලං රමි/පුමනො රමි අත්වන 

 

 

 

 

2.අධ්යන ලං

වම්බන්ධී රර  

නිර්මද් ලං රමි/පුමනො රමි අත්වන 

02. මගවීම් ලංශ්වවපර මු (රු.) මගව ලංදිනය දුපත් ලංඅා ය 

1. අයදුම්පත්ර ලංගරවවතුල    

2. පරඨමරර ලංගරවවතුල    

 


