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පාවල් පුවත්කා බපත්රය බා ගනීමම වහශා ඉල්ලුම් පත්රය 
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යල්කම් 
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01. මුද්රිත යපේය/ අ අ/ ටපතපය/ යම - .......................................................................................... 
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03. ලිටපයය - ............................................................................................................................ 
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ඔබ විසින්ථ ම්ඩලය යලත එක ම විය යතය/ ලියනයලය යපේ/ යපෂක් ඉදිරිප/ කිරීමත 
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      (මුද්රිත යපේයත  යපර ප ටපතපත වමග මුල් අ/ ටපතපත යයේමු කරන්ථය  

අයදුම්කරුයේ ප්රකාය 

යම් වමග අ/ටපතප/ 2 බනගින්ථඅ මුද්රිත යපේතින්ථ ටපතප/ බ බනගින්ථ ටපතප/ ........... ක් යයේමු කරමි. තල ද නියමිත 
වමීක්ණ ගාව්තු ලයයන්ථ රු. ........................ ක මුදක් අධ්යාපය යල්කම් යමත ......................... අංක දරණ 
මුදල් ඇණවුමක්අ යගවීම් ාඛාල යලත යගලය ද මුදල් දුපයත  නායාව්  ටපතපතක් යම් වමග යයේමු කරමි. මීත 
අමතර ව වමීක්ණ වියදමක් දනරීමත ම්ඩලයත සිදු යේ යම් ම්ඩලයේ ඉල්ලීම පරිදි එය ද රනයත යගවීමත මින්ථ 
එකඟ යලමි.  

ඉල්ලුම්කරුයේ යම - ....................................................................................................................... 
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ලිටපයය - ....................................................................................................................................... 

දියය    - ....................................................    දුරක ය අංකය - ........................................................ 

 

(වන.යු. යපේ/ අ අ/ ටපතප/ වහශා වමීක්ණ ගාව්තු යගවීයම් දී මුදල් ඇණවුම් යයේමු කරන්ථයන්ථ යම් අධ්යාපය 

යල්කම් යමත ලියය ද මුදල් ඇණවුමක් යශජ තනපනල් මුදල් හුලමාරුල යතය/ (PMT) ඉසුරුපාය තනපනල් ශයන්ථ  

මාරුකර ගනීමමත ශනකිලය පරිදි ‘‘යල්කම්, අධ්යාපය රන්ථ  ප්රකාය උපයශක ම්ඩලය, අධ්යාපය 

අමාතයාංය, ඉසුරුපාය, බ/තරමුල්’’  ලිටපයයත යයේමු කරන්ථය. යෙක්ප/ ලලින්ථ මුදල් භාර යයේගන්ථයා බල ද 

වනකුල මනයවි.  

 


