උසස් පඳළ ලෘත්තීය විෂය ධාරාල (දහතුන් ලසරක සහතික කරන ද අධයාඳන
ලැඩසටහන)ට ඇතුළත් වීභ සහා
අයදුම් ඳත්රය
(01) ශිෂයයාප ශිෂයාලප සම්ර්ණ න නභ : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(02) මුකුරු සභග නභ : ……………………………………………………………………………………………………………………………
(03) ස්ථීර ලිපිනය : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
(04) ස්ත්රී රුරුෂ බාලය : ……………………………………….
(05) ඉපගනුම් භාධයය : ……………………………………….
(06) උඳන් දිනය: ………………………………………………..
(07) 2021 ජනලාරි 31 දිනට ලයස : අවුරුදු ……………………… භාස……………………… දින………………………
(08) අ.පඳො.ස. (සා.පඳළ) ඉපගනුභ ැබූ ඳාසපේ ලිපිනය : …………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ඇතුළත් වීපම් අංකය : …………………………………….…………..
(09) එභ ඳාස පිහිටි දිස්ත්රික්කය : …………………………………….…………..
(10) වීෂය සභගාමී ජයග්රහන : …………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(11) භල පියා බාරකරුප නභ සහ ලිපිනය: …………………………………….……………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(12) අ.පඳො.ස. (සා.පඳළ) විබාග ප්රතිප:
ලණ ෂය : …………………………………….…………..
විබාග අංකය : …………………………………….…………..
විෂය

පරේණිය (සංපක්ත)*

ඳාසේ ඳදනම් කරගත් ඇගයීම්
නිරුනතා භට්ටභ (සංපක්ත)**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
*(පරේණි සංපක්ත : A - විශිෂ්ඨ, B - අධි සම්භාන, C - සම්භාන, S - සාභානය, W - දුණ ල සාභාණ ථ)
**(ඳාසේ ඳදනම් කරගත් ඇගයීම් නිරුනතා භට්ටභ - සංපක්ත 1 - විශිෂ්ඨ භට්ටභ, 2 - ඉහළ භට්ටභ,
3 - සම්භාන භට්ටභ, 4 - ආසන්න භට්ටභ, 5 - නිමුනතා භට්ටභට ළගා පනොවීභ)
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(13) උසස් පඳළ ලෘත්තීය විෂය ධාරාල ඉපගනීභට අදහස් කරන භාධයය: (සංහ පදභළ)
(14) උසස් පඳළ ලෘත්තීය විෂය ධාරාල ඉපගනීභට අදහස් කරන ලෘත්තීය විෂයයන් (මීට අදාළ දැන්වීපභහි දක්ලා
ඇති ලෘත්තීය විෂයයන් 26න් 3ක් පතෝරාගත යුතුය.)
i. ……………………………………………………………………………………………………….
ii. ……………………………………………………………………………………………………….
iii. ……………………………………………………………………………………………………….
(15) දැනට ශිෂයයා ශිෂයාල ඉපගනුභ ඵන විදුහපේ විදුහේඳතිප සහතිකය
ඉහත නභ සදහන් ශිෂයයා ශිෂයාල පම් විදුහපේ …………………………. ලැනි පරේණිපඉ ඉපගනීභ ඵන/ ැබූ
ඵල පභයින් සහතික කරමි. දැනට පම් විදුහපේ ………………………….. ලැනි පරේණිපඉ සට ……………………….….
පරේණිය දක්ලා ඉගැන්වීම් පකපරන ඵලත්, උසස් පඳළ ලෘත්තීය විෂය ධාරාල ක්රියාත්භක කරනු ඵන
පනොඵන ඵලත් කාරුණිකල දන්ලමි. (උසස් පඳළ ලෘත්තීය විෂය ධාරාල ක්රියාත්භක පකපරන්පන් නම්
ඉගැන්පලන විෂයයන් පභහි දක්ලන්න)
ඉගැන්පලන විෂයයන්:
1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

(16) සටහන් : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.

…………………………………………………
දිනය

…………………………………………………..
විදුහේඳතිප අත්සන හා නි මුද්රාල

(17) ඉහත සදහන් කරුණු සතය ඵලත්, නිලැරදි ඵලත් පභයින් සහතික පලමු.
…………………………………………………
ශිෂයයා ශිෂයාලප අත්සන

..…………………………………………………..
පියාප භලප බාරකරුප අත්සන
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