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උසස ්පෙළ වෘත්තීය විෂය ධාරාව (දහතුන් වසරක සහතික කරන ලද අධයාෙන 

වැඩසටහන)ට ඇතුළත්ත වීම සඳහා  
අයදුම් ෙත්රය 

 

(01)  ශිෂ්යයාගේ    ශිෂ්යගවගේේ  ්පූර්ණ න    :  ……………………………………………………………………………………………… 

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

(02)  මුලකුරු ් ග    : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

(03)  ථ්ීර ලිපි යා : ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

(04)  ථ්ී   රුරුෂ් වගවගේයා : ………………………………………. 

(05)  ඉේගනුපූර  ගධ්යයා : ………………………………………. 

(06)  උපන් දි යා: ……………………………………………….. 

(07)  2020 ජ වගේගරි 31 දි ට වගේයා් :  අවුරුදු ………………………   ග්……………………… දි ……………………… 

(08)  අ.ේපග.්. (්ග.ේපළ) ඉේගනු  ලැබූ පග්ේේ ලිපි යා : …………………………………….……………………………………..  

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

 ඇතුළත් වීේපූර අංකයා : …………………………………….………….. 

(09)  එ  පග්ල පිහිටි දි ථ්ික්කයා : …………………………………….………….. 

(10)  වීෂ්යා ් ගගමී ජයාග්රහණන  : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

(11)   වගේ   පියාග  වගරකරුේ     ්හණ ලිපි යා: …………………………………….……………………………………………………... 

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

(12)  අ.ේපග.්. (්ග.ේපළ) විවගග ප්රතිඵලල: 

වගේණ ෂ්යා : …………………………………….………….. 

විවගග අංකයා : …………………………………….………….. 
 

විෂ්යා ේරථණියා (්ංේක්ත)* 
පග්ේ පද පූර කරගත් ඇගයීපූර 

නිරුනතග  ට්ට  (්ංේක්ත)** 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

*(ේරථණි ්ංේක්ත : A - විශිෂ්ථඨ, B - අධි ්පූර ග , C - ්පූර ග , S - ්ග ග ය, W - දුණ වගේල ්ග ගණ ථ) 
 

**(පග්ේ පද පූර කරගත් ඇගයීපූර නිරුනතග  ට්ට  - ්ංේක්ත 1 - විශිෂ්ථඨ  ට්ට , 2 - ඉහණළ  ට්ට ,  
3 - ්පූර ග   ට්ට , 4 - ආ්න්   ට්ට , 5 - නිමුනතග  ට්ට ට ළගග ේ ගවී ) 
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(13)  උ් ථ් ේපළ වගේෘත්ීයා විෂ්යා ධ්ගරගවගේ ඉේගනී ට අදහණ ථ් කර   ගධ්යයා:  (සංහණල  ේද ළ) 
(14)  උ් ථ් ේපළ වගේෘත්ීයා විෂ්යා ධ්ගරගවගේ ඉේගනී ට අදහණ ථ් කර  වගේෘත්ීයා විෂ්යායාන් (මීට අදගළ දැන්වීේ හි දක්වගේග 

ඇතිඵ වගේෘත්ීයා විෂ්යායාන් 26න් 3ක් ේතෝරගගත යුතුයා.) 
i. ………………………………………………………………………………………………………. 

ii. ………………………………………………………………………………………………………. 
iii. ………………………………………………………………………………………………………. 

 
(15) දැ ට ශිෂ්යයාග   ශිෂ්යගවගේ ඉේගනු  ලබ  විදුහණේේ විදුහණේපතිඵේ  ්හණතිඵකයා 

ඉහණත    ්දහණන් ශිෂ්යයාග   ශිෂ්යගවගේ ේපූර විදුහණේේ ………………………….  වගේැනි ේරථණිේඉ ඉේගනී  ලබ / ලැබූ 
බවගේ ේ යින් ්හණතිඵක කරමි. දැ ට ේපූර විදුහණේේ ………………………….. වගේැනි ේරථණිේඉ සට ……………………….…. 
ේරථණියා දක්වගේග ඉගැන්වීපූර ේකේර  බවගේත්, උ් ථ් ේපළ වගේෘත්ීයා විෂ්යා ධ්ගරගවගේ ක්රියාගත් ක කරනු ලබ    

ේ ගලබ  බවගේත් කගරුණිකවගේ දන්වගේමි. (උ් ථ් ේපළ වගේෘත්ීයා විෂ්යා ධ්ගරගවගේ ක්රියාගත් ක ේකේරන්ේන්  පූර 

ඉගැන්ේවගේ  විෂ්යායාන් ේ හි දක්වගේන් ) 
 

ඉගැන්ේවගේ  විෂ්යායාන්:  

1.  7. 

2.  8. 

3.  9. 

4.  10. 

5.  11. 

6.  12. 

 
 
(16)  ්ටහණන් :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

. 
 

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

        දි යා                                                                                 විදුහණේපතිඵ ේ  අත්්  හණග නිල මුද්රගවගේ 
 
 
                                                                                                  

(17) ඉහණත ්දහණන් කරුණු ්තය බවගේත්, නිවගේැරදි බවගේත් ේ යින් ්හණතිඵක ේවගේමු. 
 

…………………………………………………              ..………………………………………………….. 
     ශිෂ්යයාග  ශිෂ්යගවගේේ  අත්්             පියාගේ   වගේේ  වගරකරුේ  අත්්  

 
                                                                   

 

 

 

 

 


