
 

 

 

 

 

ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලයීය ප ිගණක   ්යපාොපනාප 
 

...................................................................................................... තනතුර සඳහා අයදුම් පත්රය 

 

01. (අ) මුලකුරු සමඟ නම 

  (මයා / මිය ද යන වග) 

 (ආ) මුලකුරු වලින් හැඳින්වවන නම් 

 

 

02.  තැපැල් ලිපිනය     වපෞද්ගලික ලිපිනය 

 

 

 

 

03.  (අ) උපන් දිනය    (ආ) අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනට වයස 

(උප්පැන්න සහතිකවේ පිටපතක් අමුණා එවිය යුතුය) අවු  මාස  දින 

 

04.  විවාහක / අවිවාහක බව 

 

05.  ශ්රී ලාකාවප රවරවැයෙවයක්දඑ එවස  වනාවපනම් උප්පත්තිවයන්දඑ ලියාපදිාි වීවමන්දඑ ලියාපදිාි වීවමන් 

නම් ලියාපදිාි අාකය 

 

06.  අධ්යාපන දුදුදුකම්: අවපාස (සා.වපළ) සහ අවපාස (උ.වපළ) (සහතික පිටපත් අමුණන්න) 
 (අ) අවපාස (සා.වපළ)  

පළමුවර    වර්ෂය   වදවනවර  වර්ෂය 

සමත් වූ විර්යයන්   වර ණිය   සමත් වූ විර්යයන් වර ණිය 

 

01. ................................ .............  ................................ ............. 

02. ................................ .............  ................................ ............. 

03. ................................ .............  ................................ ............. 

04. ................................ .............  ................................ ............. 

05. ................................ .............  ................................ ............. 

06. ................................ .............  ................................ ............. 

07. ................................ .............  ................................ ............. 

08. ................................ .............  ................................ ............. 

 



 

(ආ) අවපාස (උ .වපළ) 
පළමු වර   වර්ෂය   වදවනවර  වර්ෂය 
සමත් වූ විර්යයන්  වර ණිය   සමත් වූ විර්යයන් වර ණිය 

 

01. ………………  …………  ……………….. ……….. 

02. ………………  …………  ……………….. ……….. 

03. ………………  …………  ……………….. ……….. 

04. ………………  …………  ……………….. ……….. 

 

 

07. විශ වවිදයාල අධ්යාපනය (උපා, ඩ ප්ප්වලාමා යනාදිය) (සහතික පිටපත් අමුණන්න) 
විශ වවිදයාලවේ නම  යෙට-දක්වා  හදාරා ඇති පාඨමාලාව   අවසාන විභාගවේ පන්තිය/  

(විර්යයන්ද සහිතව)  වර ණිය දිනය 

 

 

 

 

 

08.  වෘත්ීය දුදුදුකම් (පිටපත් අමුණන්න) 
දුදුදුකම්      දුදුදුකම් ලබාගත් දිනය 

 

1. 

2. 

 

09.  යොහල / ඉාග්රීයෙ/වදමළ විර්යයන්වගන් සමත් වී ඇති ඉහළම විභාගය 

01. යොහල 

02. ඉාග්රීයෙ 

03. වදමළ 

 

 

10. අයදුම්කරනු ලබන තනතුරට අදාල පළරවරුද්ද (අදාල වස වා සහතික හා ලිපි / පළරවරුද්ද පිළිබද සහතික 
හා ලිපි පිටපත් අමුණන්න) 
ආයතනය    යෙට   දක්වා   කාලය 

 

1. 

2. 

 

 

 



 

 

11.  ලබාවගන ඇති ක්රීඩා ා වකෞශයලයයන් / විර්ය බාහිර / ිරරතව ඇති සමා  වස වා කටයුතු යනාදිය පිළිබඳ 
විස තර 

 

 

 

 

12.  උස:  අප්  අඟල්    පරවව(හුස ම නාල්ලා) අඟල් 

(අදාල නම් පමණි) 
 

 

 

13.  (අ)  යතුරුලියනය පිළිබඳ ප්රවීනතාවය (ආ)  ලඝුවල්ඛනය පිළිබඳ ප්රවීනතාවය 

(අදාල පරිදි) 
 

මාධ්යය  වපගය (විනාප්යකට වචන) මාධ්යය  වපගය (විනාප්යකට වචන) 

1.      1. 

2.      2. 

 

14.   දැනට කරන රැකියාව (අදාල වන්වන් නම් පමණි) 

(අ) 01.  තනතුර 

02. ඊට පත්වූ දිනය 

03. දැනට දරණ තනතුවරහි තහවුරු කර ඇද්ද යන වග 

04. වස වා ස ථානය 

05. තනතුවරහි වැටුප් පරිමාණය 

06. දැනට වැටුප (අ) මූලික වැටුප 

     (ආ) දීමනා 

(ආ)  කලින් දැරූ තනතුරු ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ විස තර දිනයන්ද සහිතව 

වදපාතෂවම්න්තුව / ආයතනය තනතුර  යෙට-දක්වා වැටුප් පරිමාණය 

 

1. 

2. 

3. 

4. 



 

15.  වවනත් අදාල වතාරතුරු/ පරිගණක දැනීම 

 

 

 

 

16. ඔබ ගැන වතාරතුරු දැන ගත හැකි වදවදවනකුවේ නම් හා ලිපිනයන් 

නම      ලිපිනය 

1. 

2. 

17.වමම ඉල්ුම් පත්රවයහි මා වියෙන් සඳහන් කරන විස තර සතය වූදඩ ිරවැරදි වූද ඒවා බව වමිනන් සහතික කරමි.  

වමම විස තර අසතය වහා වැරදි ඒවා බව මා වතාරා ගැනීමට වපර වසායාගනු ලැුවවවහාත් මාවේ අයදුම්පත 

ප්රතික්වර් ප කරනු ලබන බවත් වතාරා ගැනීවමන් පදුව වමම විස තර අසතය වහා වැරදි ඒවා බව වසායාගනු 

ලැුවවවහාත් කියෙම වන්දියක් වනාමැතිව මා වස වවයන් පහ කරනු ලබන බවද මම දිරමි. 

 

 

 

දිනය ..............................   ............................................. 
      අයදුම්කරුවේ අත්සන 

 

 

සටහන රා ය සාස ථා වහා වයවස ථාපිත ම්ඩා ලවල වස වවේ ිරයුතු අයදුම්කරුවන් තම අයදුම්පත් ආයතන 

ප්රධ්ාිරයා මිනන් එවිය යුතුය නැතවහාත් එවැිර අයදුම්පත් ප්රතික්වර් ප කරනු ලැව..   

 

ඉදිරිපත් කරමි ඉහත 01 යෙට 14 දක්වා වේදවල සඳහන් කර ඇති වතාරතුරු අයදුම්කරුවේ වපෞද්ගලික 

ලිපිවගානුව අනුව ිරවැරදි බව සහතික කරමි.  ඔහු/ඇය වමම තනතුර සඳහා වතාරා 

ගනු ලැුවවවහාත් වමම ආයතනවේ වස වවයන් මුදාහැරිය හැක/වනාහැක. 

 

 

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

      වදපාතෂවම්න්තු / ආයතන ප්රධ්ාිරයාවේ අත්සන 

 

 අදාල වනාවන දෑ කපා හරින්න 

 

 


