ශ්රී ලංකා ග ලංරු අ ලං්ධයගඳනස ලංව යේව  ලංIII ලංවරයණියේව  ලංලධකධගන්  ලංII වරයණියේ උ ලංස

ක ලංරන්වේ ලං් දුේඳත්ර

1 ලංව ොඋ
(් දුේ  අ ලං ේපුර්ණ ලං ර ලංයුතු )
1.

(්) ලං  ලං මුකකු අ ලං මඟ ලං නම ලං :- ලං ..........................................................................................................
ම ග/මි /වමනවි
(ආ) ලංමුකකු අ ලංේලි  ලංහැඳි වේන ලංනම ලං:- ලං.........................................................................................
(ඇ) ලං නේ ලං වේන ක ලං ව ය ලං නේ ලං මීඋ ලං වඳර භගවිතග ලං රන ලං කද ලං නම ලං :- .....................................................
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං..........................................................................................................................................
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(නම ලංවේන ක ලං ර ලංඇත්නේ ලං ාව ෝධිත ලංසප්ඳැ න ලං හති

ක් ලංඉදිරිඳත් ලං

 ලංයුතු )

2.

සඳ  ලංදින  ලං:- ..............................................................................................................................

3.

ජගති  ලංහැදුනුේඳත් ලං්ා

4.

වඳෞද්ගලි  ලංලිපින  ලං:- ..................................................................................................................

5.

දුර ථන ලං/ ලංe-mail :- .....................................................................................................................

6.

දැනඋ ලංව යේ  ලං රන ලංආ තන  ලං:- ..................................................................................................

7.

දැනඋ ලංදරන ලංතනතුර ලං:- ලං..................................................................................................................

8.

ශ්රී ලංකා ග ලංරු අ ලං්ධයගඳනස ලංව යේව  ලංIII වරයණියේව  ලංඳත්ම්ේ ලංදින  ලං:- ....................................................

9.

ශ්රී ලංකා ග ලංරු අ ලං්ධයගඳනස ලංව යේව  ලංIII වරයණියේව  ලංඳත්ම්ේ ලංලිපිව  ලං්ා

10.

ඳත්ම්ම ලං කථීර ලං

11.

1 ලංේන ලං ගර් ක්ෂමතග ලං ඩඉම ලං මත් ලංවූ ලංදින :- ලං.....................................................

12.

ව යේව  ලංේ ර ලංදහ  ලං(10) ක් ලං ේපූර්ණ ලංවූ ලංදින  ලං:- ........................................................................... ලං

13.

්වනක් ලංරගජය ලංභගෂගේ ලං මත් ලංු  ලංදින  ලංවහෝ ලං මත්ම්වේ ලං්ේ යතගේව

14.

ධගන ලංභගෂගේ ලං මත් ලංවූ ලංදින  ලංවහෝ ලං මත්ම්වේ ලං්ේ යතගේව

15.

 ලං:- .........................................................................................................

 ලං හ ලංදින  ලං:- ........................

 ලංදින :- ............................................................................................................

 ලංලධදහ ක ලංවූ ලංදින  ලං:- .................

 ලංලධදහ ක ලංවූ ලංදින :- ........................

රගජය ලංභගෂගේක් ලංවනොේන ලංභගෂගේර  ලං(ඉාග්රීසි ම ලංමගධය )ව යේ උ ලංඳත්ු  ලංලධකධගරි කුද? ලං(ඔව්/නැත)
සුදුසු ම ලං ේපුර්ණ ලං

 ලංදින :-..................................................

16.

ධගරිතග ලං ාේර්ධන ලංඳගඨමගකග ලං1 ලං ගර්ථ ේ ලංහදගරග ලංලධම ලං ර ලංඇති ලංදින  ලං:- ..............................................

17.

ව යේග ලංේයේ කථගවව් ලං හ  ලං්ේම ලංසුදුසු ේ ලංමඟි  ලංව යේ උ ලංබැඳුණු ලංලධකධගරි කුද? ලං(ඔව්/නැත)

I.

ඔව් ලංනේ ලං්දග  ලංසුදුසු ේ ලංඳත්ම්ේ ලංදින ලංසි මඋ ලංේ ර ලං05ක් ලංතු  ලං ේපුර්ණ ලං ර ලංතිවේද? ලං(ඔව්/නැත)

II.

ඉහත ලංසුදුසු ම ලං ේපුර්ණ ලං

III.

්දගක ලංවිෂව

 ලංදින  ලං-: ලං.......................................................................................

 ලංකබගගත් ලංසඳගධි  ලං/ ලං්ධයගඳනවව්ී ලංසඳගධි  ලං:- ලං……………………………………..

IV. ඳ කචගත් ලංසඳගධි ලං්ධය න ලංඩිප්වකෝමගේ ලං:-..................................................................................... ලං
V.

ඳ කචගත් ලංසඳගධි :- ලං..................................................................................................................
................................... ලංදින ලංසි මඋ ලංශ්රී ලංකා ග ලංරු අ ලං්ධයගඳනස ලංව යේව  ලංII ලංේන ලංවරයණියේ උ ලංස

ක ලං රන ලංවම  ලං

ඉල්කග ලංසි මටිමි.
දින  ලං:- ලං...........................

 ලං ලං..................................
1

 ලං ලං ලං් දුේ  අවේ ලං්ත් න
II ව ොඋ
ප්රධගන ලංව ොම ගරි ක ලං(රු අ ලං්ධයගඳන)
........................................................ ලං විදයගපීඨයඨව / ලං රු අ ලං විදයගකව /රු අ ලං මධය කථගනව  ලං ව ේ
ය ව  ලං ලධයුතු ලං  ලං ශ්රී ලං
කා ග ලං රු අ ලං ්ධයගඳනස ලං ව යේව
III ලං වරයණියේව  ලං ලධකධගරි ලං ............................................. ලං මිමි/මහතග/ ලං
මහත්මි /වමනවි ව යේව  ලංII වරයණියේ උ ලංස කම්ම ලං හග ලංසුදුසු ේ ලංකබන ලං…………………… ලංදිනඋ ලංපූර්වාසන්න වසර
දහය (10) ක ගක  ලං තු  ලං ශ්රී ලං කා ග ලං රු අ ලං ්ධයගඳනස ලං ව යේ උ ලං ්දග  ලං වතොරතු අ ලං වඳෞද්ගලි  ලං ලිපිවගොනුේ ලං ්නුේ ලං
ඳහත ලංඳරිදි ලංවව්.
(i)

………………………. දිනඋ ලංේ ර ලංදහ  ලං(10) ලං  ලං ක්රී  ලංව යේග ලං ගක ක් ලං ේපූර්ණ ලං ර ලංඇත/නැත*.

(ii)

ගර්  ලං ගධන ලංමට්උම ලංපිළිබ ලංවතොරතු අ ලං(ස කම්ේ ලං හග ලංසුදුසු ේ ලංකබන ලංදිනඋ ලංවඳර ලංපූර්ේග
10ක් ලං හග ලං ගර්  ලං ගධන ලංමට්උම.(්දගක ලංව ොටුේ ලංතු  ලං“ √ ” කකුණ ලංව ොද න)
(පූර්වාසන්න වසර 05ද ඇතුළත්ව ත ොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න)
ේරුේ ලං01 : ලං ගර්  ලං ගධන ලංමට්උම
ේර්ෂ

ගර්  ලං ගධන ලංමට්උම
දුර්ේකයි

තුටුදග

යි

වහොයි

ඉතග ලංවහොයි

ඒ ලං්නුේ............................................................ ලංමිමි/මහතග/මහත්මි  ලංII වරයණියේ උ ලංස
දින  ලංේන...................... ලංදිනඋ ලංපූර්ේග

න ලංේ ර ලං(10) ලංතු  ලං තුටුදග

කම්ම ලං හග ලංසුදුසු ේ ලංකබන ලං

 ලංමට්උම ලංවහෝ ලංඊට ලං  ලංඉහ  ලං ගර්  ලං ගධන ක් ලං

වඳ නුේ ලං ර ලංඇ / නැ .
(iii)

පූර්ේග

න ලංේ ර ලං10ක් ලංතු  ලංේැටුප් රමිත/්ඩ ලංේැටුප් ලධේගඩු ලංකබග ලංඇ / නැ . ලං

(්) ලංඑව ය ලංේැටුප් ලංරමිත ලං/ ලං්ඩ ලංේැටුප් ලංලධේගඩු ලංකබග ලංතිවේ ලංනේ ලංඒ ලංපිළිබ ලංවතොරතු අ ලං(ේරුේ ලං02) :(පූර්වාසන්න වසර 05 ද ඇතුළත්ව ත ොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න)
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංේරුේ ලං02 : ේැටුප් ලංරමිත ලං/ ලං්ඩ ලංේැටුප් ලංලධේගඩු

ේර්ෂ

න ලංේ ර ලං

ේැටුප් ලංරමිත ලංලධේගඩු ලං/ ලං්ඩ ලංේැටුප්
............. ලං්ු  ලං........... ලංමග  ලං.........දින
............. ලං්ු  ලං........... ලංමග  ලං.........දින
............. ලං්ු  ලං........... ලංමග  ලං.........දින
............. ලං්ු  ලං........... ලංමග  ලං.........දින
............. ලං්ු  ලං........... ලංමග  ලං.........දින
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වහයතුේ

............. ලං්ු  ලං........... ලංමග
............. ලං්ු  ලං........... ලංමග
............. ලං්ු  ලං........... ලංමග
............. ලං්ු  ලං........... ලංමග
............. ලං්ු  ලං........... ලංමග
............. ලං්ු  ලං........... ලංමග
(iv)

 ලං.........දින
 ලං.........දින
 ලං.........දින
 ලං.........දින
 ලං.........දින
 ලං.........දින

පූර්ේග
න ලංේ ර ලං10ක් ලංතු  ලංවින , ලංවිගණන ලංවහෝ ලංවිමර් න ලංඇ / නැ .
(්) ලං ලංඑව ය ලංවින , ලංවිගණන ලංවහෝ ලංවිමර් න ලංඇත්නේ ලංඒ ලංපිළිබ ලංවතොරතු අ ලං(ේරුේ ලං03 ) :(පූර්වාසන්න වසර 05ද ඇතුළත්ව ත ොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න)

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංේරුේ ලං03 ලං: ලංවින / ලංවිගණන/ ලංවිමර් න ලංතත්ත්ේ
වර්ෂය

විනය/විගණන/ විමර්ශන පවතීද යන වග
විනය
විමර්ශන
විගණන

වර් මාන ත්ත්වය (දින වකවානු
සහි ව)

(v) පූර්ේග
න ලංේ ර ලං10ක් ලංතු  ලංසි ම ලුම ලංේැටුප් ලංේර්ධ  ලංසඳ ගවගන ලංඇ / නැ .
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(්) ලංපූර්ේග
න ලංේ ර10ක් ලංතු  ලංේැටුප් ලංේර්ධ  ලංපිළිබ ලංවතොරතු අ ලංේරුේ ලං04 මි ලංඇතු ත් ලං ර න ලං:(පූර්වාසන්න වසර 05ද ඇතුළත්ව ත ොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න)
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංේරුේ ලං04 : ලංේැටුප් ලංේර්ධ  ලංපිළිබ ලංවතොරත අ
වර්ෂය

වැටුප් වර්ධක උපයාතගන ඇ /නැ

උපයාතගන නැත්නම් තහේතුව

(vi)

……………… දින ලංසි මඋ ලංඳත්ම්ම ලං කථිර ලං ර ලංඇත/නැත.

(vii)

....................... ලංදින ලංI ේන ලං ගර් ක්ෂමතග ලං ඩඉේ ලංවිභගග  ලං මත් ලංම් ලංඇත/නැත.
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(viii)

....................... ලංදින ලංවදේන ලංභගෂගේ ලං මත්ම්වේ ලං්ේ යතගේ  ලං ේපූර්ණ ලං ර ලංඇත/නැත

(ix)

....................... ලංදින ලං

(x)

වමම ලං ලධකධගරි ග ලං රගජය ලං භගෂගේක් ලං වනොේන ලං භගෂගේර (ඉාග්රීසි ම ලං මගධය ) ලං ව යේ උ ලං බේගවගන ලං ඇත්නේ ලං

ධගන ලංභගෂගේ ලං මත්ම්වේ ලං්ේ යතගේ  ලං ේපූර්ණ ලං ර ලංඇත/නැත.

රගජය ලංභගෂග ලංප්රවිණතගේ ලං ේපුර්ණ ලං ර ලංඇත/නැත
(xi)

....................... ලංදින ලංධගරිතග ලං ාේර්ධන ලංඳගඨමගකගේ ලං1 ලං ේපූර්ණ ලං ර ලංඇත/නැත.

(xii)

ව යේග ලංේයේ කථගවව් ලංසඳවල්නන ලං(vii) මි ලං හ  ලං්ේම ලංසුදුසු ේ ලංමඟි  ලංව යේ උ ලංබැඳුනු ලංලධකධගරි කු ලංනේ, ලං
(ේ ර ලං05ක් ලංතු  ලං ේපූර්ණ ලං ර ලංගත ලංයුතු ලංසුදුසු ේ ලංපිළිබේ ලංවතොරතු අ)

ශ්රී ලං

(්)

්දග  ලංසුදුසු ේ ලංඳත්ම්ේ ලංදින ලංසි මඋ ලංේ ර ලං05ක් ලංතු  ලං ේපුර්ණ ලං ර ලංතිවේද?......................................

(ආ)

ඉහත ලං සුදුසු ම ලං ේපුර්ණ ලං

(ඇ)

්දගක ලංවිෂව

(ඈ)

ඳ කචගත් ලං සඳගධි ලං ්ධයගඳන ලං ඩිප්වකෝමගේ ලං :- ……………………………………….................

(ඉ)

ඳ කචගත් ලංසඳගධි :- ලං..........................................................................................................

කා ග ලං

රු අ ලං

 ලං දින  ලං -: ලං ...............................................................................

 ලංකබගගත් ලංසඳගධි  ලං/ ලං්ධයගඳනවව්ී ලංසඳගධි  ලං:- ……………………................

්ධයගඳනස ලං

ව යේව  ලං

වරයණියේව  ලං

III

ලධකධගරි................................................. ලං

මිමි/මහතග/මහත්මි /වමනවි  ලං ව යේග ලං ේයේ කථගේ ලං ්ූවේ ලං II වරයණියේ උ ලං ස
.......................... ලංදිනඋ ලංපූර්ේග

න ලංේ ර ලංඳහ ලං(05) ලංතු  ලං තුටුදග

කම්ම ලං

හග ලං සුදුසු ේ ලං කබන ලං

 ලංව යේග ලං ගක ක් ලං ේපූර්ණ ලං ර ලංඇත/ ලංනැත.

ස

කම්ම ලං හග ලංසුදුසු ේ ලංකබන....................... ලංදිනඋ ලංවින ගනුකූක ලංදඩුේමක් ලංකබග ලංඇත/නැත.

ස

කම්ම ලං හග ලංසුදුසු ේ ලංකබන ලං.......................... ලංදිනඋ ලංවඳරගතුේ ලංේ ර ලංදහ  ලං(10) ලං  ලං ක්රී  ලංහග ලං තුටුදග

 ලංව යේග ලං

ගක ක් ලංද ලං ේපුර්ණ ලං ර ලංඇත/නැත. ලං
වමම ලංලධකධගරි ග/ලධකධගරිලධ  ලං............................ ලංදින ලංසි මඋ ලංII ලංවරයණියේ උ ලංස
දින  ලං:- ලං................................

ක ලංරන්ම ලංලධර්වද්  ලං රමි/වනො රමි.
..............................................

 ලං ලං ලං ලංපීඨයඨගධිඳති/ කගඳ ලං්ධයගඳන ලං්ධයක්ෂ

වල් ේ
්ධයගඳන ලං්මගතයගා
ශ්රී ලංකා ග ලංරු අ ලං්ධයගඳනස ලංව යේව  ලංIII  ලංවරයණියේව  ලංලධකධගරි ග/ලධකධගරිලධ  ලං...................................... ලංදින ලංසි මඋ ලංII ලං
වරයණියේ උ ලංස

ක ලංරන්ම ලංලධර්වද්  ලං රමි/වනො රමි.

දින  ලං:- ලං................................

 ලං ලං ලං...........................................
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංප්රධගන ලංව ොම ගරි ක ලං(රු අ ලං්ධයගඳන)
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