
 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර 

නේ්ාසිකාගාව ජයඅරදුම් ජයපත්රර ජය-2019/2020 ජයඅපයරු ජය්ධනෂර ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය 
(2021ු්ක ජයසිසුේ ජයසඳහා) 

 
දිසවික්කයකර ජය........................................................... ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජයප්රානීය ර ජයනමකම් ජයකාධනරාලර................................................. ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය 

අරදුම් ජයපත්රර ජයිරවීම  ජයසඳහා ජයඋපනසව 

01. අසත්ය ොත් තුරු  තුරත්  අස්පූර්ණ  ොැ  ොප ැහැහිලි  අදුම්ැ්  ්රතික්ොේපැ රතු  ැහො..ඉහැත කුණු ැස තතික   ොර ටුව ුරත තතික                                  

ොද මු අංරද/ි ද ැිලංචි අංරද/ැ ඨම ැ ව, අධ්යදප වසත ිවවහතිලව සඳැන් රත යුුරද .                     

02. ොන්ව සිර ග ත සඳැ  හල්ලු් රතප ැක අදුම් ැත්රද විශපවවිකය ලීය ද ොව. අිවිද මන්න් ැග ොගප, ශිේය ුභසස ධ්ර අංශද, ්රී වදව්ධ්පරත 

විශපවවිකය ැද, ගංොග ිවිැ, ු ොොොග ි දප ි නයපද  ි නයද ැහබී ිලප 8් තුරැත් ි ද ැිලංච් ත්හැෑොැන් එවන්ප. 

  
03. ොමම අදුම්ැත්, ඒ ස්ගන්ධ් ොත් තුරු , මුකල්ල වවුචත සැොන්ව සිර ැැුභර් ැහබී තතික ොැ  පහතික ගව ොස ද ගහලීය ම  www.sjp.ac.lk 
      කතණ  විශපවවිකය ලීය ද ොව. අිවිද  නයවිසිද ැහර. 
 
04. පහවත් අභිද චප  ස ත ොප ගන්ප  ගහවින් හිලරිැ්  රතයුුරදහයි ැහොගප සිදළු ොත් තුරු  ි ඛිත්ව අදුම්ැත් සමඟ ්රථමම අවසපථම ොදීමම   

හිලරිැ්  රත යුුරොද. 

05. විව ැර සිුභන් සැ ොැත ව්ේදන්ීිල ොන්ව සිර ග ත නීතික උල්ලැංඝපද රතප ැක සිුභන් සඳැ  ොන්ව සිර ැැුභර් හිමි ොප ොද. 

06.ොන්ව සිර ග ත ැැුභර් සඳැ  ුභුමුභර් ැගප සිුභන් අක ැ ොන්ව සිර ග තොේ ි ද ැිලංචි වප අවසපථම ොදිල මුකල්ල ොගවු වවුචතොේ නය ැත්් 
සැ ොස.මි. 2.5X ොස.මී.3.5 ඉමුද්කත ්රම ණ ොේ ) මෑත්ර ිල ැග ග්  ව ද රූැ 02 ් ොන්ව සිර ග ත උැශ ැ ධිැතික ොවත් ස තිලද යුුරද 
ඉඡ ද රූැ 02 හි නයටුැස ත්ම ි ද ැිලංචි අංරද සැ පම සඳැන් රත යුුරද). 

01 iමුැුණු  සමඟ පම (සිිංහනලේ)...........................................................................................................ව .ැහ.අංරද......................... 

 මුැුණු  සමඟ පම (ඉිංග්රීසිනරේ)...................................................................................................................................................... 

 ii  සපීත ි නයපද ................................................................................................................ ...................ුමතරථමප අංරද..................... 

    සපීත ි නයපද  ආසන්පත්ම පගතද ............................................................................................................... 

    සපීත ි නයපොේ සි  විශපවවිකය ැද  තතික මුළු ුමත   කිොැ  මී ් ...........................ඉසත්යත් ව ැරී්ේ  රතු  ැහො.) 

 iii සපී/ රු ේ/ැහවිිල ස වද ඉඅක ැ ොර ටුොද X සැුණණ  ොද කන්ප.) 

 

02 i ැවුොල්ල ම සිර ආක දම 

ආක ද් 
ැගන්ප  
 

පම රැකිද ොද/සපවදං රැකිද ොද/ 
වය ැ තොේ කතණ  ත්පුරත ොැ  

ැකවිද සැ ි නයපද 

ම සිර වහටුැ/ 
ආක දම 

ොවප්  ආක ද් 
විසපත්ත 

ම සිරව ැගප 
ස්පූර්ණ  
ආක දම 

මව      

නයද       

ස තරු       

 
  
  ii සිදළුම ම ්ග වි න් ැහොගප මුළු ආක දම ඉම සිර) ු ............................................................................................................. 

ත වය/ැත ් ැ ැප/සූපැර ත/තණ විු /වයවසපථම නයත් ම්ිැ/ත වය සංසපථම /සම ග් ී ොසපවොේ ිවයු්ත් ප් ම සිර වහටුප් ව ්ත් ොද   
සැතිකර රත නය ැත්් තමිණිද යුුරද.) 

 
 

iii ඔග සමෘද්ධි ්රතිකැ භි ැවුැර ස ම ිකරොද් ප් සමෘද්ධි ිවැධ් රි සැ ්ර ොද්ය ද ොල්ලර් විසින් සැතිකර රතපැක සමෘද්ී සැතිකරදර      
නය ැත්් තමිණිද යුුරද.  

 

 

 ජයනරාමු 
 ජයඅිංකර 

 

පාඨ ාලා්  

අපයරු ජය්ධනෂර  

සපී  රු ේ  ැහවිිල  

http://www.sjp.ac.lk/


 

03.ැවුොල්ල අධ්ය ැපද ැගප සැ තණ විු  සොැ කත/සොැ කරිදන් නයළිගඳ විසපත්ත ඉඋප්ැහන්පසැතිකරොේ සැ අක ැ සැතිකරවැ නය ැත්් තමිණිද 

යුුරද). 

වදස අවු. 06   
අඩු සංඛ්ය ව 

වදස 06-20 අත්ත 
සංඛ්ය ව 

විශපවවිකය ැ අධ්ය ැපද ැගප සොැ කත සංඛ්ය ව සැ ඔවුන්ොො 
පම සැ ි ද ැිලංචි අංරදඉඅක ැ විශපවවිකය ැොදන් ැග ග්  
ි නයද තමිණිද යුුරද). 

තණ විු  තණ විු  ආග ධිත් 

 

 

    

 
04.නයද  ජීව් ව සිටීක?   

      මව ජීව් ව සිටීක? 

   ඉඅක ැ ොර ටුොද X සැුණණ  ොද කන්ප). නයළිුරත “ුැත” දන්ප ප් රු ණ  රත අක ැ සැතිකරොේ සැතිකර රත නය ැත්් අමුණ න්ප.) 

05.ැැත් අයිත්ම ද ෝ  සඳැන් රතු  ැගප රු ණූ සඳැ  නයළිගත් ැහකි සැතිකර/වවකය සැතිකර හිලරිැ්  ොර   තතික ප් ැමණ ් ්රමුඛ්ත් ව       
ැග ීමම ොරොතහි සැර  ගැු  ැහො.. 

 1ශ රීරිර ආග ධ්දකින් ොැොතන්ොන් ප් ඉඅග ධ්ද ුණම්ක දප වග අක ැ වවකය සැතිකර මන්න් සප ථම රත යුුරද). 

06.හැත් සඳැන් රතප ැක රු ුවැ  අමත්තව ොන්ව සිර ැැුභර් ැහබීම  ුභුමුභ දහයි ැහොගප ර තණ   තොත් ්  හත්  ොරටිොදන් සඳැන් 
රතන්ප. 

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

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

හැත් සඳැන් ොත් තුරු  සත්ය ැ  ිවවහතිල ගව්  ම  හිලරිැ්  රතප ැක ොත් තුරත් අසත්ය ගව ොැළිවුවොැ ්  ම ොො ොන්ව සිර ැැුභර් අහිමිවප 

ගව් , එද  අමත්තව විශපවවිකය ැද මන්න් විපද ු ලවැව ර යුුර රතප ගව්  මම ොැ ිලන් කිවමි.එොසපම ොන්ව සිර ග ත ැ භිොදුණ වශොදන් ම  

ොත් ත ගත්ොැ ්  ොන්ව සිර ග ත සඳැ  ැපව  තතික සිදළු නීතික රීතිකවැ  එරඟ වප ගවක  සඳැන් රතමි. 

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

 ිලපද අදුම්රු ොො අ් සප 

ොල්ලඛ්ර ධිර රි 

ශ්රි වදව්ධ්පරත විශපවවිකය ැද 

න ාිරරේනේ ජයආාරම් ජයසහතික ජයකිරී  

්රී වදව්ධ්පරත විශපවවිකය ැොේ ොන්ව සිර ග ත සඳැ  අදුම් රතප...................................................................දප අද ොමම ග්ර ම ිවැධ් රි 

වසෝ සපීත ැිලංචි රු වුණ/ර රිදර වප අත්ත තදොො /ඔහුොො ොකමදනයදන් /ස තරු වන්/විැ ත ධිැතීන් සෑම ම ්ගදකින්ම උැදප ස්පූර්ණ  

ම සිර ආක දම ු නයදල්ල .................................................................ඉඅුණොතන්) වප ගව සැ ක්ව  තතික අොපුණ්  ැවුොල්ල ොත් තුරු  ිවවහතිල 

ගව්  සැතිකර රතමි. 

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

්ර ොද්ය ද ොල්ලර්ොො අ් සප ග්ර ම ොසපව  ිවැධ් රිොො අ් සප 

ොර ට්ඨ ශොේ පම පම 

ිවැ මුද්ර ව ිවැ මුද්ර ව 

ිලපද ිලපද 

 ුමතරථමප අංරද 

 

සහ.යු. * විරෘතික රතප ැක අදුම්ැ්  ්රතික්ොේපැ රතු  ැහො.. 

           *හැත් ආක ද් විසපත්ත සප ථම රතගහනීම සඳැ  රතු  ැගප ැුභ විැතමරිල ක්ව  තතික ආක දම නයළිගඳව සෑහිමර  ැ් විද ැහකි  

ොත් තුරු  ග්ර ම ිවැධ් රි මැත්  /්ර ොද්ය ද ොල්ලර් මැත්  විසින් ැග ොකු  තත්හයි ගැ ොැ ොත ් ුර ොද.  

ඔද  පහත්  
ඔද  පහත්  



 


