
ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය - ශ්රී ලං ොව 

වොහන ණය අයදුම් පත්රය  
වැටුප් අංකය - 

 
01. අයදුම් රුකේ නම     :...................................................................................................................... 

02. ස්්ිර ලිපිනය  : ........................................................................................................................ 

03. තනතුර  : ........................................................................ 04. පත්වීකම් දිනය..................... 

05. පත්වීකම් ස්්වභොවය : ස්්ිරද් / තොව ොලි  ද් / ද්වීතියනය  රන ලද් ද් යන වග : .................................... 

06. ද්ැනට ලබන මොසි  වැටුප : ....................................................... 

07. උපන් දිනය  : ..................................... වයස් : අවුරුදු ................................ මොස් ...................... 

08. කස්්වය  රන අධ්යයනොංශය / අංශය : .................................................................................................... 

09. ණය ලබො ගැනීමට ඇති අවශය  ොරනය : ............................................................................................... 

10. එකී මුද්ල ඉල්ලුම්  රනු ලබන්කන් කමෝටර් බයිසි ලයක් කහෝ පොපැදියක් ස්ඳහො නම් තමන්ට අයිති කවනත්ව කමෝටර් 

බයිසි ලයක් කහෝ පො පැදියක් තිකේද් යන වග : ......................................................................... 

11. ඉල්ලුම්  රනු ලබන ණය මුද්ල : ............................................... 

12. වොහන ණය මීට  ලින් ලබො කගන ඇත්වනම්  

කමෝටර් රථ / කමෝටර් බයිසි ල්ල 

 (අ) අන්තිම වරට ලබො ගත්ව ණය මුද්ල  : ......................................................................... 

 (ආ) අන්තිම වරට ලබො ගත්ව දිනය  : ......................................................................... 

 (ඇ) එය කගවො අවස්න් වූ දිනය  : ......................................................................... 

13. කවනත්ව කස්්ව යින්ට ණය මුද්ල්ල ස්ඳහො ඔබ ඇප  රුවකු වශකයන් අත්වස්න්  ර තිකේද් ? එකස්් නම් ඒ පිළිබඳ විස්්තර : 
කස්්ව යොකේ නම   ඇප වූ මුද්ල  දිනය 

(අ)   .......................................................  ......................................  .................................. 

(ආ) .......................................................  ......................................  .................................. 

 

14. ඉදිරිපත්ව  රන ඇප  රුවන්කේ විස්්තර (ප්ර ොශන පත්රය ද් කම් ස්මඟ ඉදිරිපත්ව  ළ යුතුය) 
නම    තනතුර   අධ්යයනොංශය / අංශය 

I. ............................................ ......................................... ................................................ 

II. ............................................ ......................................... ................................................ 

III. ............................................ ......................................... ................................................ 

අං  (1) සිට (3) ද්ක්වො ද්ැක්කවන ඉහත ස්ඳහන් විස්්තර ස්තය හො නිවැරදි බව කමයින් ප්ර ොශ  ර සිටිමි. 

 

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

          අයදුම් රුකේ අත්වස්න 

අධ්යයනොංශ / අංශ ප්රධ්ොනකේ නිර්කද්වශය:- 

(ස්ැලකිය යුතුයි)   ඉල්ලලො ඇති වර්ගකේ ණයක් අයදුම් රුකේ රොජ ොරී නිසි කලස් හො  ොර්යක්ෂමව ඉටු 

කිරීමට අවශය බව නිර්කද්වශ  රන්කන්ද් නැද්වද් යන්න පැහැදිලිව ස්ඳහන්  රන්න. 

 

දිනය :......................................      අධ්යයනොංශ ප්රධ්ොන / අංශ ප්රධ්ොන 



 

කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා පමණි. 

ආයතන අංශකයන් නිකුත්ව කිරීම ස්ඳහො 

අද්ොළ ලියවිලි ස්මඟ පරීක්ෂො  ර බැලීමි. අයදුම්පකතහි අං  1 සිට 7 ද්ක්වො කේද්කයන් ද්ැක්කවන කතොරතුරු නිවැරදිය.  

 

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

        ආයතන ලිපි රු. 

අයදුම්කරු යවනත් විශ්වවිද්යාලයකට ස්ථාන මාරුවීම් අයදුම් කර තියේ ද් ?  

නිවැරදි බව ස්හති   රමි. 

 

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

       නිකයෝජය / කජයෂ්ඨ / ස්හ ොර කල්ලඛ ොධි ොරී 

 

අයදුම් රුකේ නම      තනතුර 

20................................. මොස්කයහි වැටුප් විස්්තරය 

(1) ඒ ොබද්වධ් වැටුප ..................................... (2) අඩු  ර ගැනීම් (සීමොව ගනන් බැලීකම්දී ගණන් කනොගත යුතු අඩු  

කිරීම් හැර) 

   

 ණය (ආපද්ො) .......................................................... 

 ණය (කස්්ව ) .......................................................... 

 ණය (වොහන) .......................................................... 

 වි.වි.අ. අ. ණය .......................................................... 

 කවනත්ව ණය .......................................................... 

 බැංකු ණය .......................................................... 

 කවනත්ව අඩු කිරීම් .......................................................... 

 එ තුව .......................................................... 

(3) වැටුකපන් % ....................................... x  /100 රු. .......................................................... 

 

අඩු  ලො  

ඉහත (2 ) වන ක ොටකස්් අඩු කිරීම් එ තුව රු.......................................................... 

වැටුකපන්        % , 40% සීමොව තුල අඩු  ර ගත හැකිව 

ඉතිරිව ඇති මුද්ල  රු.......................................................... 

 

 

ස් ස්්  කළ් : ...............................................................  

   


