
1

3

4

5

6  (අදාළ අංකය  කකාටුව තුළ  ලියන්න)

අගට කයකදන නම මුලින්ද, අකනකුත් නම්වල මුලකුරු පසුවද කයාදා නම

අයදුම්පත

ටවර්  නාටය හා රංග කලා පාසලේ නාටය හා රංග කලාව පිළිබඳ (ලෙවර්ෂ) පූර්ණ කාලීන උසස් ඩිපලලෝමා 

පාඨමාලාවට 2022 / 2023 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම.

උො. ( HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDANA )

සැලකිය යුතුයි: කමම අයදුම්පත සම්ූර්ණ කිරීමට කපර බඳවා ගැනීකම් නිකේදනය ක ාඳින් කියවා 

අදාළ උපකදස් පිළිපදින්න. නිසි ආකාරකයන් සම්ූර්ණ කර නැති ක ෝ අඩුපාඩු සහිතව ඉදිරිපත් 

කරන අයදුම්පත්  ප්රතිකකෂ්ප කරනු ලැකේ.

2

සම්ූර්ණ නම ( ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් )

ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින්   උදා. ( GUNAWARDANA H.M.S.K. )

සම්ූර්ණ නම ( සිං කලන් )

ස්ිර ලිපිනය ( සිං කලන් )

ප්රකේශ පත්රය එවිය යුතු ලිපිනය ( ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් )

ස්ී/ පුරුෂ භාවය :  පුරුෂ 0    ස්ී  1  
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7

8 දුරකථන අංක (බඳවා ගැනීකම්  නිකේදනකේ  05  කේදකේ විස්තර අනිවාර්යකයන් කියවා  කමම කකාටස පිරවිය යුතුය.)

ජංගම

නිවස

Whatsapp

9 මාසය දිනය

10 මාස දින

11

12

12.1

3.ගණිතය

6

12.2

9.

අ.කපා.ස (උ.කපළ) විභාගකයන් සමත් විෂයන්

විභාග අංකය වර්ෂය ස  මාසය

10.

11.

2.

1.

3.

5.

4.

5.

7.

8.

සමත් විෂයන් විෂය අංකය කර්ණිය

බඳවා ගැනීකම් නිකේදනකේ 2.1 කේදය අනුව අ.කපා.ස (සා.කපළ) විභාගකයන් සමත් විෂයන්  ය (06) ක ෝ ඊට 

වැඩි ගණන

2. සිං ල

4.

1.කසෞන්දර්යය

විභාග අංකය වර්ෂය ස  මාසය සමත් විෂයන්

2023 කපබරවාරි 28 දිනට වයස අවුරුදු

 කර්ණියවිෂය අංකය

අධ්යාපන සුදුසුකම් ( බඳවා ගැනීකම් නිකේදනකේ සඳ න් විස්තර අනිවාර්යකයන් කියවා කමම කකාටස පිරවිය යුතු කේ. )

විදුත් ලිපිනය

ජාතික  ැඳුනුම්පත් අංකය

උපන් දිනය :          වර්ෂය
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12.3

13

14

14.1 මුදල් කුවිතාන්සි නිකුත් කළ දිනය 

14.2

14.3

මුෙේ කුවිතාන්සි විස්තරය 

කදමේපිය ක ෝ භාරකරුකේ නම ස  ලිපිනය ( සිං කලන්)

මුදල් කුවිතාන්සි නිකුත් කළ  ශාඛාව 

           මුදල් කුවිතාන්සිය ගලවා ගත හැකි පරිදි එක් ොරයක පමණක් මැලියම් ගා කමහි අලවන්න.                       

                                     එහි ඡායා පිටපතක අනිවාර්යකයන් ඔබ ළඟ තබාගන්න.

ඉ ත සඳ න් අධ්යාපන සුදුසුකම් සනාථ කිරීම සඳ ා අධ්යාපන ස තිකවල ඡායා පිටපත් ඉල්ුම් පත්රයට අමුණා 

එවිය යුතුය.(මුල් පිටපත් එවිය යුතු කනාකේ.)
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15

16

කාර්යාලයීය ප්රලයෝජනය සඳහා පමණි

අධ්යාපන සුදුසුකම්  ා අත්සන ස තික කිරීම 

( කදපාර්තකම්න්තුවක  ක ෝ  පාසලක ප්රධ්ානියකු,  විරාමික  නිලධ්ාරියකු,  කකාට්ඨාශකේ ග්රාම නිලධ්ාරිවරයකු, සාමදාන 

විනිශ්චයකාරවරයකු, දිවුරුම් කකාමසාරිස්වරයකු, නීතීඥවරයකු, ප්රසිද්ධ් කනාතාරිස්වරයකු,  ත්රිවිධ්  මුදා අධිකාරිලත් 

නිලධ්ාරියකු, රජකේ ක ෝ පළාත් රාජය කස්වකේ ක ෝ ස්ිර මාණ්ඩලික කර්ණිකේ නිලධ්ාරියකු ක ෝ කබෞද්ධ් 

වි ාරස්ථානයක වි ාරාධිපති ක ෝ නායක ස්වාමීන්ව න්කස් නමක ක ෝ අනය ආගමික ූජය ස්ථානයක භාර ක ෝ ූජය 

පක්ෂකේ සැලකිය යුතු තත්ත්වයක දරන අයකු විසින් කමම අයදුම්පත ස තික කළ යුතුය.) 

ඉ තින් අත්සන් කර ඇති ............................................................................................................. මයා / කමනවිය මා 

ක ාඳින් දන්නා  ඳුනන බවත්, ඔහු /  ඇය මා ඉදිරිපිටදී අත්සන කයදූ බවත් කමයින් ස තික කරමි. තවද ගැසට් 

නිකේදනකේ සඳ න් අ.කපා.ස. (සා.කප.)  ා අ.කපා.ස. (උ.කප.) සුදුසුකම් සපුරා ඇති බවත්   අධ්යාපන ස තිකවල මුල් 

පිටපත් පරීක්ෂා කර බලා වගකීමකින් යුතුව ස තික කරමි. තවද නියමිත විභාග ගාස්තු කගවා ඇති බවත්, එම ලදුපත කමම 

අයදුම්පකතහි අලවා ඇති බවත් ස තික කරමි.                                          

 

දිනය:  ...................................................

නම: .....................................................

නිල නාමය :  .........................................

ලිපිනය:  ................................................

 අයදුම්කරුලේ ප්රකාශය                                                                                                                                    

               මා විසින් ලමම අයදුම්පලතහි සඳහන් කර ඇති සියලුම විස්තර සතය හා නිවැරදි බවත් ලමයින් සහතික 

කරමි.  ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග ////ගගගගගගගගගගග/

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

.

අත්සන

දිනය ................................................             

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

අයදුම්කරුකේ අත්සන
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