ඇමුණුම 02 (A)
සුභග ශිෂ්යත්ව

ැඩසටහන

ත ෝරා ගත්ව ශිෂ්ය නා තඛනන - පාසඛ ට්ට
1. ඳාවලේ ල ොරතුරු
1.1. ඳාව:
1.2. ඳාවලේ ලිපිනය:
1.3. ඳාවලේ දුරක න අංකය:
1.4. ජාතික / ඳෂාත් ඳාවක් යන බල :
1.5. කාඳය :
1.6. ඳෂා :

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

2. කාණ්ඩය
( කාණ්ඩය දැක්වීම වශා අදාෂ ලකොටුල
තුෂ√ කුණ ලයොදන්න)

කාණ්ඩ අංකය 01 - නල නිඳැයුම් වශා බා ගත් ජයග්රශණ
කාණ්ඩ අංකය 02 - ලවෞන්දර්ය ක්රියාකාරකම් වශා බා ගත් ජයග්රශණ
කාණ්ඩ අංකය 03 - ක්රීඩා වශා බා ගත් ජයග්රශන

3. ල ෝරාගත් ශිය ල ොරතුරු
අනු
අංකය

අයදුම්කරුලේ නම

ලඳෞද්ගලික
ලිපිනය

දුරක න
අංකය

බා ගත් කුණු
විලේ
ලඳොදු
මුළු කුණු
නිර්ණායක නිර්ණායක

4. ඳාවට ඉදිරිඳත් වු මුළු අයදුම්ඳත් වංඛ්යාල : ...................................................................
5. කාඳයට ඉදිරිඳත් කරන අයදුම්ඳත් වංඛ්යාල : ................................................................
6. ල ෝරාගත් අයදුම්ඳත් කාඳ අධයාඳන අධයක් ලල ලයොමු ිරීම
ඳාව ලල ඉදිරිඳත් වු අයදුම්ඳත් ඳාවේ ලත්ීම් කමිටුල/ කමිටු විසින් ඳීක්ා කරනු ැබු අ ර සිසුන්ලේ සුදුසුකම් ඳීක්ාකර චක්රලේඛ් අනුල බාදුන්
කුණු ලමහි ඇතුත් කර ඇ . අයදුම්ඳත් ........................... ක් (අයදුම්ඳත් වංඛ්යාල දක්ලන්න) කාඳ අධයාඳන අධයක් ලල ඉදිරිඳත් කරමි.
විදුශේඳති අත්වන :
නි මුද්රාල :

දිනය:

ඇමුණුම 02 (B)
සුභග ශිෂ්යත්ව

ැඩසටහන

ත ෝරා ගත්ව ශිෂ්ය නා තඛනන - කලාප ට්ට
කාඳය : .....................................
1.

ඳෂා : .....................................

කාණ්ඩය (ඉේලුම් කරන කාණ්ඩයට අදාෂ ලකොටුල තුෂ √ කුණ ලයොදන්න)
කාණ්ඩ අංක 01 - නල නිඳැයුම් වශා බා ගත් ජයග්රශණ
කාණ්ඩ අංක 02 - ලවෞන්දර්ය ක්රියාකාරකම් වශා බා ගත් ජයග්රශණ
කාණ්ඩ අංක 03 - ක්රීඩා වශා බා ගත් ජයග්රශණ

2.
අනු
අංකය

ල ෝරා ගත් ශිය/ ශියාලන්ලේ ල ොරතුරු
අයදුම්කරුලේ නම

ඳාව

ලඳෞද්ගලික
ලිපිනය

ඳාවලේ ලිපිනය

3.

කාඳයට ඉදිරිඳත් වු මුළු අයදුම්ඳත් වංඛ්යාල : ..................................................

4.

ඳෂා ට ඉදිරිඳත් කරන අයදුම්ඳත් වංඛ්යාල : ......................................................

5.

ල ෝරා ගත් අයදුම්ඳත් ඳෂාත් අධයාඳන අධයක් ලල ලයොමු ිරීම

දුරක න
අංකය

කාඳ මට්ටමින් චක්රලේඛ්ානුූලල ල ෝරා ගත් අලවාන ශිය නාම ලේඛ්නය ලමහි ඇතුෂත් කර ඇ . ඉශ
අධයාඳන අධයක් ලල ඉදිරිඳත් කරමි.

කාඳ අධයාඳන අධයක්ලේ අත්වන :
නි මුද්රාල :

දිනය :

බාගත් කුණු
විලේ
ලඳොදු
මුළු
නිර්ණායකය නිර්ණායකය කුණු

වශන් නාම ලේඛ්නය නිලැරදි බල වශිර

කර ඳෂාත්

ඇමුණුම 03

1. ශියයා/ශියාලලේ වම්ූර්ණ නම: ……………………………………………………………………………………………………………………..
2. ඉලගනුම බන ඳාව

:………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ශියයා/ශියාලලේ ංකා බැංකු/මශජන බැංකු ණුණුම් අංකය:…………………………..
ාඛ්ාලේ ලක් අංකය:……………………………
(ණුණුම් ලඳොල හි බැංකු ාඛ්ාල,නම ශා ණුණුම් අංකය වහි පිටුලලහි ඡායා පිටඳ ක් එවිය යුතුය.)
4. මල/පියා/භාරකරුලේ නම ශා ලිපිනය ………………………………………………………………
දුරකථන අංකය………………………………………………………
ඉශ වශන් ල ොරතුරු ව ය ශා නිලැරදි බල වශතික කරමි.
ශියයා/ශියාලලේ අත්වන
දිනය

ලදමේපිය/භාරකරුලේ අත්වන

විදුශේඳති නිර්ලද්ය
ඉශ නම වශන් ශියයා/ශියාල ලමම විදයාල 12ලන ලරේණියේල ඉලගනුම බන බලත් ඉශ ල ොරතුරු ව ය ශා නිලැරදි බලත්
වශතික කරමි. අදාෂ ශියයාලේ ණුණුම් ලඳොල හි බැංකු ාඛ්ාල,නම ශා ණුණුම් අංකය වහි පිටුලලහි වශතික කරන ද ඡායා පිටඳත් ලම්
වමඟ ලයොමු කරමි.
දිනය

විදුශේඳති අත්වන ශා නි මුද්රාල

සුභග ශිෂ්යත්ව

ඇමුණුම 04

ැඩසටහන

ත ෝරා ගත්ව ශිෂ්ය නා තඛනන - පළාත්ව ට්ට
ඳෂා : ..............................
1. ල ෝරා ගත් ශිය / ශියාලන්ලේ ල ොරතුරු

අනු
අංක

කාඳය

කාණ්ඩය
(01/02/03)

ශියත්ලාියයාලේ
නම

ඳාව

ඳාවලේ
ලිපිනය

ලඳෞද්ගලික
ලිපිනය

දුක න
අංකය

බාගත්
කුණු

බැංකු
ණුණුම්
අංකය

බැංකු
ාඛ්ාලේ
ලක්
අංකය

2. අධයාඳන අමා යාංයට ඉදිරිඳත් කරන අයදුම්ඳත් වංඛ්යාල : ..............................................
3. ල ෝරාගත් අයදුම්ඳ අධයාඳන අමා යාංය ලල ලයොමු ිරීම
ඳෂාත් අධයාඳන ලදඳාර් ලම්න්තුල ලල ඉදිරිඳත් වු අයදුම්ඳත් ඳෂාත් ලත්ීම් කමිටුල / කමිටු විසින් ඳීක්ා කරනු ැබු අ ර චක්රලේඛ් පඳලදව අනුල
සුභග ශියත්ල ාීනන්ලේ ල ෝරාගත් නාම ලේඛ්නය ලමහි ඇතුෂත් කර ඇ . ඉශ වශන් නාම ලේඛ්නය ශා සිසුන්ලේ බැංකු ණුණුම් ල ොරතුරු නිලැරදි
බල වශතික කරමි.

ඳෂාත් අධයාඳන අධයක්ලේ අත්වන :

නි මුද්රාල :

දිනය :

