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ග                              අයදුම්පත් අංකය 

  

                                                                                                                                      කාර්යාලයීය ප්රයයජනයයට                                                                                                                                                                     

  ශිෂ්ය ලියාපදංචි අංකය 

 
 

ඔබ විශ්වවිද්යාල ප රවේශශය  ල්ලුමම් කරනු ල පැබූ විශ්වවිද්යාල ප රවේශශය ල පත් අපවේපාප.ප                                                                                          

(උපවේපප) විභාගවේේ අංකය වේෙහි ලියන්නප (අනිවාර්ය යේ.) 

 ශිෂ්යාධාර හිමිකෙ 

පීඨය ………………………………………………………………………... 

අයදුම්කරු යේරී ඇති පාඨමාලාව ………………………………………………. 

අයදුම්කරුවන්ට උපයෙස් :  විමසා ඇති සෑම ප්රශ්්යය්ම යඳාිනන් ියයවා සම්පූරර්ණ  ක  ුතුය. 
 

1. සියලුමෙ ආද්ායම් ොර්ග .හ අ.ා ඇති සියලුමෙ වි.්තර .ඳහන් කළ යුතුය. ඔබ විසින් .ඳහන් කරනු ල පබන ආද්ායම් වි.්තර අද්ාළ 

නිළධාරීන්වේේ හා වේේශීය ආද්ායම් වේද්පාර්තවේම්න්තුවේවන් විෙ.ා බල පනු ඇතප වියශ්්ෂයයන්ම අයදුම්පයේ අංක 16, 17, 18හි “අ” ඳා 

“ආ” යකාටුවල සඳඳන් කරනු ලබය යෙමේිය ඳා අයදුම්කරුයේ වාර්ික ආොයම් විස්තරයයහි අො  වැටුප් විස්තර, විශ්රාම සඳතික, 

මරණ  සඳතික, විශ්රාම වැටුප් විස්තර, යේයොර කඩකඩම්වන්න් වයාපාක ක ආොයම් ආය ය ි බඳබඳ න්යියයවින් අයදුම්පතට ඇණිය ය ුතුය. 
 

2. කිසිෙ වේකාටුවක් හි.්ව වේහෝ හරහ  ලරි ඇඳ වේහෝ වේනාතිබිය යුතුය. .ඳහන් කිරීෙ  කිසිවක් වේනාෙැති නම් ඒ බව .ඳහන් කළ යුතුයප 

අසම්ුර්ණ  යඳජ නියණිත ය යට යයාලැයබය යඳජ ග්රාමයස්වා නි ධාරී ඳා ප්රායීය ය උපය සාපති/ ප්රායීය ය යමකම් මන්න් යයාඑවය 

අයදුම්පේ ප්රති්යෂ්ප කරනු ලැය..  
 

3. වේෙෙ අයදුම්පත නිසි පරිද .ම්ුර්ණ කර අද්ාළ ලියකියවිලි .ෙඟ සති ුය් ඇු ත ල පැවේබන වේ.් එවීෙ .ඳහා පළාවේත් ග්රාෙවේ.්වා 

නිළධාරී තැන  භාරදය යුතුයප ග්රාෙවේ.්වා නිළධාරී තැන විසින් අංක 20හි වි.්තර කර ඇති පරිද රාවේේශීය උපද.ාපති/ රාවේේශීය වේ්කම් 

ෙඟින් නියමිත දන  වේපර ලදරිපත් කරනු ඇතප ශිෂ්යාධාර අයදුම්පත ලියාපදංචි තැපෙවේල පන් එවිය යුතු වේහයින් ඒ .ඳහා රු: 45/- ක 

වටිනාකෙ ඇති මුේද්ර ඇල පවූ 9” x 4” රොණවේේ දග කවරයක් .ම්පූරර්ණ කරන ල පද් ශිෂ්යාධාර ල්ලුමම්පත .ෙඟ ග්රාෙවේ.්වා නිළධාරී 

තැන  භාර දය යුතුයප කුෙන වේහ්තුවක් නි.ාවත් .හතික කළ අයදුම්පත අයදුම්කරු විසින් යෙයවිේ භාර දීම යයාක  ුතුය.  
 

4. ඔබ යමම අයදුම්පයේ සඳඳන් කර ඇති යතාරුරු අසතය බවට විශ්්වවිෙයාලයබ බලධාරීන්ට ්ේු යහයයඳාේ ඔබට ත්තයනුූලලව 

ෙඬුවම් දීමට යඳජ ඔය. අභයන්තර ිෂෂයභාවය අවලංු  ියරීමට යඳජ සිදුවය බව තරයබ වටඳා ෙත ුතුය.  
 

5. ශිෂ්යාධාර මුද්් රිරිනැම ෙ රිබඳබඳ රණරණය කිරීෙ .හ ශිෂ්යාධාර මුද්් අකිකිරීෙව වැ ක කිරීෙව රතික්වේෂ්්ප කිරීෙ වේහෝ වේද්න ල පද් මුද්ල පක් 

නතර කිරීෙ ආදය රිබඳබඳ සියලුමෙ කරුණු රණරණය කරනුවේේ විශ්වවිද්යාල පය විසිනිප එෙනි.ා ශිෂ්යාධාර රිබඳබඳ කිසිෙ ල්කෙක් 

විශ්වවිද්යාල ප රතිපාද්න වේකාමිෂ්න් .භාව වේවත වේයාමු වේනාකළ යුතුයප  

 

1) .ම්පූරර්ණ නෙ          : ……………………………………………………………………………………….පපපපපපප 
 

                               …………………………………………………………………පප.... හිමි / ෙහතා /වේෙනවිය  
 

2) මුල පකුරු .ෙඟ නෙ   : ……………………………………………………………………………………………. 
  

3) .්ීර ලිරිනය           : …………………………………………………………………………………..……......ප 

              ප………………………………………………………………………………….…...…… 

4) .්ී ුරුෂ් භාවය      : ……………………………………………………………………………………….…… 
 

5) ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය   : ……………………………….   දුරකථන අංකය  : ……………………………….. 
 

 

6) ශ්රී ල පාංකික ුරවැසිවේයක්ද් නැේද් යන වග   : ……………………………………………………………………… 
 

7) ග්රාෙවේ.්වා නිළධාරී ව.ෙ     : …………………………………………………………………………..….….…. 
 

8) රාවේේශීය උපද.ාපති වේකාඨ ා.ය : …………………………………………………………………….….….…. 
 

9) ද.්ික්කය : …………………………………..   පළාත  : …………………………………………………..…. 
 

ශ්රී නයවර්ධයුර විශ්්වවිෙයාලය 

 ශිෂ්යාධාර අයදුම් පරය 
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10) ඔවේේ .්ී ර පදංචි .ථ්ානවේේ සි  (එනම් නිවවේ.් සි ) ශ්රී ජයවර්ධනුර විශ්වවිද්යාල පය  ඇති දුර රොණය (ලතා කිඨටු කිවේල පෝ 

ම  රය ) ලියන්නප (.ැතුම් 1 = කිපම ප 1.6) කිපම . …………………………………………..………….….පප….…. 

 

11) පවුයම විස්තර : 

 (අ) වය. අවුරුදු 19  හා 19   අකි පා.් යන .වේහෝද්රව .වේහෝද්රියන් / .වේහෝද්ර හිමිවරුන් රිබඳබඳ වි.ත්ර වේෙහි .ඳහන් 

කරන්නප (උප්පැන්ය සඳතිකවල ිටපේ අමුණ ා එවිය ුතුය.) ඔබ විවාඳක යම් ඔබයේ ෙරුවන් ිබඳබඳ විස්තර පමණ ් 

යමහි සඳඳන් කරන්ය. 

  

(ආ) කිසියම් විශ්වවිද්යාල පයක වේහෝ අනුබේධ විශ්වවිද්යාල පයක වේහෝ වේ.්න්ද්ර්ය අධයයන ආයතනවේේ වේහෝ වේේශීය ෛවද්ය 

විද්යා ආයතනවේේ පා ොල පා හද්ාරන .වේහෝද්ර .වේහෝද්රියන් ඔබ  සිනමනම්ව ඔවුන් රිබඳබඳ පහත .ඳහන් වි.්තර .පයන්නප 

(න්යාපය ංචිය තඳවුරු ියරීම සඳඳා අො  විශ්්වවිෙයාලයයන් ලබාෙේ න්ිය් අමුණ ා එවිය ුතුය.) 

   

12)  ඔවේේ රියා/ ෙව/ අවිවාහක .වේහෝද්රයකු/ අවිවාහක .වේහෝද්රියක/ .්වාමිුරුෂ්යා/ භාර්යාව/ ඔබ ආද්ායම් බදු වේගවන්වේන් 

නම්ව ඒ රිබඳබඳව පහත .ඳහන් වි.්තර .පයන්නප 

 

13) රජවේේ වේහෝ පළාත් පාල පන වේහෝ වේවනත් ආයතනයකින් වේහෝ .මිතියකින්ව ශිෂ්යත්වයක් වේහෝ වේවනත් ආධාර මුද්ල පක් ඔබ 

ද්ැන  ල පබන්වේන් නම් ඒ රිබඳබඳ වි.්තර හා ල පැවේබන මුද්් රොණය : 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

යම උපන්ය යය 
2022.01.01 

ය යට වයස 

කයෙනුම ලබය පාසයම/ 

ආයතයයබ යම 

(01)    

(02)    

(03)    

(04)    

 

යම 

න්යාපය ංචි 

අංකය 

පාඨමාලාව 

ඳොරය උසස් 

අධයාපය 

ආයතයයබ යම 

පාඨමාලාව 
අධයයය 

වර්ෂය 

උසස් අධයාපය 

ිෂෂයාධාර / මඳයපා  

ිෂෂයේවය ඳා යවයේ 

ිෂෂයේවය් ලබය/ 

යයාලබය බව 

(01)      

(02)      

(03)      

(04)      

නෙ 

 
ඥාති .ම්බන්ධය 

ආද්ායම් බදු 

ලිරිවේගානු අංකය 

වාර්ික තක්වේ.්රු 

ආද්ායෙ 

(01)    

(02)    

(03)    

(04)    
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14) වතුරිටිව වේගාඩෙඩ ලඩකඩම් වලින් ල පැවේබන ආද්ායෙ : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………පපපප 

අයිතිකරුවේේ නෙ ඥාති 

.ම්බන්ධය 

රිහිටි 

.්ථානය 

වගාවේශ 

වි.්තර 

ලඩම් රොණය 

වේේවේපාළ ගැන 

වි.්තර 

වාර්ික 

ආද්ායෙ (රු:) 

(01)      

(02)      

(03)      

 

15) නිවා. වලින් ල පැවේබන ආද්ායෙ : 

( ඔබ විවාහක නම් ඔබවේේ / .ව්ාමිුරුෂ්යාවේේ / භාර්යාවවේේ ආද්ායෙ වේෙහි .ඳහන් කරන්න ) 

අයිතිකරුවේේ නෙ 

 

ඥාති 

.ම්බන්ධය 

වරිපනම් 

අංකය 

ගෘහමුලික 

අංකය 
ලිරිනය 

වාර්ික 

ආද්ායෙ 

කුලිය  බේද්  දී 

තිවේේනම්ව එවේ. ්

ල පබාගත් අයවේේ 

නෙ .හ ලිරිනය 

(01)       

(02)       

(03)       

 

1. ලහත .ඳහන් වේගව් / නිවා. රිහිටි රවේේශවේේ ග්රාෙවේ.ව්ා නිල පධාරියාවේේ අංකය : ………………………………පපප 
 

2. රාවේේශීය උප ද.ාපති වේකාඨ ා.ය : …………………………………………………………………………පපපපප 
 

3. පළාත් පාල පන ආයතනවේේ නෙ : ………………………………………………………………පපපප…පපප………පපප 

 

16) ඔබ රැකියාවක් කරන්වේන් නම් පෙණක් වේෙෙ වේකා . .ම්පූරර්ණ කරන්නප 

1. රැකියාව කරන ආයතනවේේ / වේද්පාර්තවේම්න්තුවේශ නෙ හා ලිරිනය : 

………………………………………………………………………………….…………………………ප…ප.

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. තනතුර : …………………………………………………………………………………………පප……පප…පපපපපප 

3. රැකියාවේවන් ල පැවේබන මුළු වාර්ික ආද්ායෙ :………………………………………………………පපපප………පපපපපප. 

(2021 වේද්.ැම්බර් 31 දන  ල පැබූ සියළු දීෙනා .හිත මුළු වාර්ික ආද්ායෙ .ඳහන් කරන්නප වැටුප් විසත්රය අමුණ ා 

එවිය ුතුය) රැියයායවන් කමලා අස්ී ඇේයම් යඳජ අධයයය නිවාඩු ලබා ඇේයම් අො  ආයතයයයන් / 

යෙපාර්තයම්න්ුයවන් ලබා ෙේ න්ිය් ඇණිය ය ුතුය. 

 

17) ඔබ විවාහ වී ඇත්නම් පෙණක් වේෙෙ වේකා . .ම්ුර්ණ කරන්න. 

1. විවාහ වූ දනය : ………………………………………………………ප………පප ( විවාහ .හතිකය ඇමිණිය යුතුය) 

2. .්වාමිුරුෂ්යාවේේ / භාර්යාවවේේ නෙ : ………………………………………………………………………ප…ප 

3. රැකියාවක් කරන්වේන් නම්ව රැකියාව කරන ආයතනවේේ නෙ : …………………………………………පප……පප…ප 

4. ද්රණ තනතුර : ………………………………………………………………………………………පප……ප…ප 

5. රැකියාවේවන් ල පැවේබන මුළු වාර්ික ආද්ායෙ : ………………………………………………………………පපප…පප 

(2021 යෙසැම්බර් 31 ය යට ලැබූ සියළු දීමයා සහිත මුළු වාර්ික ආොයම සඳඳන් කරන්ය. වැටුප් විසත්රය අමුණ න්ය.) 
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18)  වේද්ෙශරියන් / භාරකරු රිබඳබඳ වි.්තර : ( භාරකරුවන් ලදරිපත් කරන අයදුම්කරුවන් ම   අෙතරව (ඇ) වේකා .ද් රිරවිය 

යුතුය) 

(අ) ියා ිබඳබඳ විස්තර 

1. .ම්ුර්ණ නෙ : ……………………………………………………………………………………පප………පප……පප 

2. ජීවත්ව සිනමද් නැේද් යන වග : …………………………………………………………………………පප……පපප……පප 

(ණියයොස් යම් මරණ  සඳතිකය ඇණිය ය ුතුය) 

3. ජීවත්ව සිටින්වේන් නම් වය.  අවුරුදු : ……………………පපපපපපප……පපපප ො. : ……………………පපපප….….….ප……ප 

4. රියාවේේ රැකියාව : ( මියවේගා.් නම්, මිය යාෙ  වේපර වේහෝ විශ්රාෙ වේගා.් නම්ව විශ්රාෙ යාෙ  වේපර නියුක්ත රැකියාව .ඳහන් 

කරන්න) : ……………………………………………………..පප….……………………..පප…..….පපපප……පපපප……පප 

…………………………………………………………………………………………පප…..………පපප.….පපප……පප 

(විශ්රාම යොස ්යම්, විශ්රාම සඳතිකයබ ිටපත් ඇණිය ය ුතුය) 

5. රැකියාව කරන / රැකියාව කළ .්ථානවේේ ලිරිනය : ……………………………………………………….….පපප……පප 

6. රැකියාවේවන්/විශ්රාෙ වැටුවේපන් ල පැවේබන වාර්ික ආද්ායෙ .ඳහන් කරන්න. ( 2021 යෙසැම්බර් 31 ය යට ලැබු වාර්ික මුළු 

ආොයම සඳඳන් ක  ුතුය) රුප ……………………………………………………………ප.….පපප……පපපප……පපපප… 

(රැකියාවක් කරන්වේන් නම්ව සියළු දීෙනා .හිතව වර්ෂ්යක  ල පැවේබන වැටුප .ඳහන් කර වේ.්වා ආයතනවේේ රධානියාවේගන් 

ල පබාගත් .හතිකයක් වේහෝ විශ්රාෙ වේගා. ්නම්ව සියළු දීෙනා ඇතුළත්ව වර්ෂ්යක  ල පැවේබන විශ්රාෙ වැටුප වේහෝ වාර්ික 

.ම්පූරර්ණ වැන්ද්ඹු අනත්ද්රු විශ්රාෙ වැටුප වේහෝ .ඳහන් කර විශ්රාෙ වැටු අ අධයක්ෂ්කවේගන් වේහෝ පළාවේත් රාවේේශීය 

උපද.ාපතිවේගන්/ රාවේේශීය වේ්කම්වරයාවේගන් ල පබාගත් .හතිකයක් ඇමිණිය යුතුයප .ෙෘේිල පාභී නම් .ෙෘේි බැංකු 

වේපාවේත් .හතිකයක් ඇමිණිය යුතුයප වේනාඑවේ.න්ම් වාර්ික ආද්ායම් තක්වේ.ර්ු වාර්තාවක් වේහෝ එහි .හතික කළ රි පතක් 

ඇමිණිය යුතුයප)     

7. වේේ වේද්ාරව ලඩකඩම් වලින් ල පැවේබන වාර්ික ආද්ායෙ: රුප ………………………………………………ප.….පපපප……පප 

8. අවේනකුත් සියළුෙ ොර්ග වලින් ල පැවේබන වාර්ික ආද්ායෙ  : රුප ………………………………………පපපපප.….පපපප……පප 

9.   රියාවේේ මුළු වාර්ික ආද්ායම් එකතුව   : රු ……………………………………………………………පප.….පපපප……පපප  

(ආ) මව ිබඳබඳ විස්තර 

1. .ම්ුර්ණ නෙ : …………………………………………………………………………….....…..….………පප……ප 

2. ජීවත්ව සිනමද් නැේද් යන වග : …………………………………………………………පපප……..…..….……පපපපපප……පප 

(ණියයොස් යම්, මරණ  සඳතිකය ඇණිය ය ුතුය) 

3. ජීවත්ව සිටින්වේන් නම් වය.  අවුරුදු : ……………………පපපපපපපපපපපපපපපපප ො. : ……………………පපපප….….….පපපප……පප 

4. ෙවවේේ රැකියාව : ( මියවේගා.් නම්ව මිය යාෙ  වේපර වේහෝ විශ්රාෙ වේගා.් නම්ව විශ්රාෙ යාෙ  වේපර නියුක්ත රැකියාව .ඳහන් 

කරන්න) : ……………………………………………………..පප….……………………..පප…..….පප…පප………පප… 

…………………………………………………………………………………………පප…..………පපප.….ප…පප…පප 

(විශ්රාම යොස ්යම්, විශ්රාම සඳතිකයබ ිටපත් ඇණිය ය ුතුය) 

5. රැකියාව කරන / රැකියාව කළ .ථ්ානවේේ ලිරිනය : ……………………………………………………….….ප…පප…… 

6. රැකියාවේවන්/විශ්රාෙ වැටුවේපන් ල පැවේබන වාර්ික ආද්ායෙ .ඳහන් කරන්න. ( 2021 යෙසැම්බර් 31 ය යට ලැබු වාර්ික මුළු 

ආොයම සඳඳන් ක  ුතුය) රුප ……………………………………………………………ප.….ප…පප………පප……පප 

(රැකියාවක් කරන්වේන් නම්ව සියළු දීෙනා .හිතව වර්ෂ්යක  ල පැවේබන වැටුප .ඳහන් කර වේ.්වා ආයතනවේේ රධානියාවේගන් 

ල පබාගත් .හතිකයක් වේහෝ විශ්රාෙ වේගා. ්නම්ව සියළු දීෙනා ඇතුළත්ව වර්ෂ්යක  ල පැවේබන විශ්රාෙ වැටුප වේහෝ වාර්ික 

.ම්පූරර්ණ වැන්ද්ඹු අනත්ද්රු විශ්රාෙ වැටුප වේහෝ .ඳහන් කර විශ්රාෙ වැටු අ අධයක්ෂ්කවේගන් වේහෝ පළාවේත් රාවේේශීය 

උපද.ාපතිවේගන්/ රාවේේශීය වේ්කම්වරයාවේගන් ල පබාගත් .හතිකයක් ඇමිණිය යුතුයප .ෙෘේිල පාභී නම් .ෙෘේි බැංකු 

වේපාවේත් .හතිකයක් ඇමිණිය යුතුයප වේනාඑවේ.න්ම් වාර්ික ආද්ායම් තක්වේ.ර්ු වාර්තාවක් වේහෝ එහි .හතික කළ රි පතක් 

ඇමිණිය යුතුයප)   



[5] 
 

 

7. වේේ වේද්ාරව ලඩකඩම් වලින් ල පැවේබන වාර්ික ආද්ායෙ: ………………………………………………………පපපප……පප 

8. අවේනකුත් සියළුෙ ොර්ග වලින් ල පැවේබන වාර්ික ආද්ායෙ  : …………………………………………………………පප 

9. ෙවවේේ මුළු වාර්ික ආද්ායම් එකතුව   : ……………………………………………………….……………………පප 

10. (අ) රියාවේේව ෙවවේේ .හ අයදුම්කරුවේේ මුළු වාර්ික ආද්ායම්වල ප එකතුව : (18) (අ) .හ (ආ)  හි ආද්ායම් වල ප එකතුව :  

රුප පපප……………………………………………………පපපප…………………………...…………පපපපපප..(අකුයරන්)  

(ආ) ඔබ විවාහක නම් ඔබ පවුවේ් මුළු වාර්ික ආද්ායම්වල ප එකතුව :  (14, 15, 16, 17) වේකාටුවල ප ආද්ායම් වල ප එකතුව :  

රුප පපප……………………………………………………පපපප…………………………...…………පපපපපප..(අකුයරන්)  

(ඇ) භාරකරුවන් ිබඳබඳ විසත්ර                                                                                   

වේද්ෙශරියන් වේනාෙැති වේහෝ වේද්ෙශරිය භාරකාරත්වවේයන් වේවන්වූ පැවිද අයදුම්කරුවන් වේහෝ භාරකරුවන් ය වේත් සිටින වේවනත් 

අයදුම්කරුවන් විසින් වේෙෙ වේකා . රිරවිය යුතුයප 

1. භාරකරුවේේ නෙ   : ……………………………………………………………………………….………….……පප 

2. භාරකරුවේේ වය. : ……………………………………………………………………………….………….……පප 

3. .්ීර ලිරිනය        : ……………………………………………………………………………….………….……පප 

4. රැකියාවක් කරන්වේන් නම් තනතුර : ……………………………………………………………….………….……පප 

5. වාර්ික ආද්ායෙ   : ……………………………………………………………ප…පප  (වැටුප් විසත්රය ඇණිය ය ුතුය) 

6. වේේ වේද්ාර ලඩකඩම් විහාර.ථ් ලඩකඩම්වලින් ල පැවේබන වාර්ික ආද්ායෙ. : ………………………….………….……පප 

(යම් සඳඳා ග්රාමයසව්ා නිලධාරී/ ප්රායීය ය යමකම්/ සඳකාර ප්රායීය ය යමකම් විසින් නිකුේ ක  සඳතිකය් ඇණිය ය ුතුය.) 

19) අයදුම්කරුවේේ රකාශනය : 

ලහත .ඳහන් කරුණු ෙවේේ ද්ැණුවේම් හා විශ්වා.වේේ හැටිය  .තය හා නිවැරද බවද්ව ආද්ායම් බදු වේගවන / වේනාවේගවන බවද් 

වේෙයින් .හතික කරමිප තවද්ව යම්කිසි වේතාරතුරක් අ.තය බව විශ්වවිද්යාල ප බල පධාරීන්  ඒත්තු යහයවේහාත්ව වේෙෙ අයදුම්පරවේේ 

අයදුම්කරුවන්  .පයා ඇති උපවේද්.් ොල පාවේශ 4 වැනි වගන්තිය ය වේත් ෙ  විරුේධව ක්රියා කළ හැකි බව ෙෙ ද්නිමිප තවද් වේෙෙ 

අයදුම්පවේතහි .ඳහන් වේකාන්වේේසි වල ප  අනුකූල පව ශිෂ්යාධාර මුද්් ල පබා ගැමටෙ  වේෙයින් එකඟවන බවද් රකාශ කරමිප   

  

ශිෂ්යාධාර .ඳහා දුදුදුකම් ල පැවහවවේහාත් අද්ාළ ොසික ශිෂ්යාධාර වාරික …………………………… ෙහජන බැංකු ශාඛාවේශ  

  

ද්රණ යහණුම් අංකය  බැර කරන වේල ප. ල්ල පා සිටින අතර අො  බැංකු යපායතහි යහණුම් අංකය සහිත ිටුයවහි සඳතික ක  

ඡායා ිටපත් වේම් .ෙඟ අමුණා ඇතප 

(ද්ැන  ෙහජන බැංකු ශාඛාවක යහණුෙක් වේනාෙැති සිදුන් ශිෂ්යාධාර .ඳහා වේතෝරා ගනු ල පැවහවවේහාත් පළමු ශිෂ්යාධාර වාරිකය 

ල පබා ගැමටෙ  වේපර ඕනෙෙ ෙහජන බැංකු ශාඛාවක ලතිරි කිරීවේම් යහණුෙක් විවෘත කර එෙ යහණුම් අංකය අද්ාළ බැංකු වේපාවේතහි 

යහණුම් අංකය .ඳහන් රිටුවේවහි .හතික කළ ඡායා රි පතක් .ෙඟ ශිෂ්ය දුබ.ාධක අංශය වේවත ලදරිපත් කළ යුතුයප)  

 

දනය : ……………………………                                        ……………………………  
                                                                                                                 අයදුම්කරුවේේ අත්.න                                 
                                         

අයදුම්කරු ල පබාදී ඇති වේතාරතුරු ොවේේ ද්ැමටවේම් හා විශ්වා.වේේ හැටිය  .තය හා නිවැරද බව .හතික කරමිප 

 

දනය : ……………………………                                        ……………………………  
                                                                                                           ෙව/ රියා/ භාරකරුවේේ අත්.න                                  

 

               



[6] 
 

 

20) ග්රාෙවේ.්වා නිළධාරී හා රාවේේශීය වේ්කම්/ .හකාර රාවේේශීය වේ්කම් යන නිළධාරීන්  උපවේද්. ්

(1) අයදුම්කරුවේේ රාවේේශවේේ තත්වය අනුවව වේේ වේද්ාර ලඩකඩම් හා වයාපාරවලින් ල පැබිය හැකි .ාොනය ආද්ායෙත්ව 

අයදුම්පත රිරවිවේම් දී අයදුම්කරු විසින් 14 හා 15 වන වේකා .්වල ප .ඳහන් කර ඇති වතුරිටිව වේේවේද්ාර ලඩකඩම්ව වයාපාර 

.ම්බන්ධ ආද්ායම් ගැනත් දුපරික්ෂ්ාකාරීව .ළකා බැලිය යුතුයප අයදුම්කරුවේේ .වේහෝද්ර .වේහෝද්රියන් රිබඳබඳව 

අයදුම්කරු විසින් .ඳහන් කර ඇති වේතාරතුරුවල ප .තය අ.තයතාවයත්ව ෙශරිය වාර්ික ආද්ායෙ වේහෝ භාරකරු වාර්ික 

ආද්ායෙ රිබඳබඳව අයදුම්පවේත් 18 (අ)ව (ආ) .හ (ඇ) හි .ඳහන් කර ඇති වේතාරතුරු හා 16ව 17 වේකා .්වල ප .ඳහන් 

අයදුම්කරු රිබඳබඳ වේතාරතුරු තහවුරු කිරීෙ .ඳහා ලදරිපත් කර ඇති ලියවිලි .ෙඟ පරීක්ෂ්ා වේකා  ඒවාවේේ .තය 

අ.තයතාවයත්ව ඔුගවේේ/ ඇයවේේ රකාශනයත් ඔබ .හතික කළ යුතුයප (වාර්ික සවිස්තර වැටුප් වාර්තා/ ආොයම් 

ත්යසර්ු වාර්තා/ යෙමාියන් යවන්ව ජීවේවන්යන් යම් ් ිබඳබඳ නයතික න්යවිමල්/ යපාන්ස් වාර්තාව් සමඟ 

ග්රාම නි ධාරී වාර්තාව් ඇණිය ය ුතුය.) 
 

(2) එවේ.් .හතික කරනු ල පබන අයදුම්පතව ඔබ ව.වේම් රාවේේශීය වේ්කම්/ .හකාර රාවේේශීය වේ්කම් වේවත ලදරිපත් කළ 

යුතුයප කිසිෙ අව.ථ්ාවකව කුෙන වේහ්තුවක් නි.ාවත් අයදුම්පත අයදුම්කරු අත  භාර වේනාදය යුතුයප 
 

(3) රාවේේශීය වේ්කම්/ .හකාර රාවේේශීය වේ්කම් විසින් ග්රාෙවේ.ව්ා නිළධාරීවේේ අත්.න .හතික වේකා  සති ු ය් ඇුලත 

ල පැවේබන වේ.් අයදුම්පත ලියාපදංචි තැපෙවේල පන් පහත .ඳහන් ලිරිනය  එවිය යුතුවේශප ඒ .ඳහා රු: 45ප00 ක වටිනාකමින් 

මුේද්ර ඇල ප වූ (9” x 4”) කවරයක් අයදුම්කරු විසින් ග්රාෙවේ.්වා නිළධාරි වේවත භාර වේද්නු ල පැවේේප 
 

 

වේජයෂ්්  .හකාර වේ්ඛකාිකාරී 

ශිෂ්ය දුභ.ාධක අංශය 

ශ්රී ජයවර්ධනුර විශ්වවිද්යාල පය 

ගංවේගාඩවිල පව  නුවේේවේගාඩප 
 

21)       ග්රාෙවේ.්වා නිළධාරීවේේ නෙ  : …………………………………… කාර්යාකය දුරකථන අංකය: ………පප………ප 
  

ග්රාෙවේ.්වා නිළධාරී අංකය හා ව.ෙ : ………………………………………………………………….……….පපප 
      
     අංක 18 (අ)ව (ආ) .හ (ඇ) වේකා .්වල ප ද්ැක්වේවන වේද්ොරිය / භාරකරුවේේ වාර්ික ආද්ායෙ / අයදුම්කරු විවාහක  

            නම් අංක 14ව 15ව 16ව 17 වේකා .ව්ල ප ද්ැක්වේවන වාර්ික ආද්ායෙ :    
 

            රුප ………………………………………………………………………………………………ප…………පප ක්  
                                                    ( අකුයරන් න්යන්ය ) 
බවද්ව වේේවේපාළ රිබඳබඳ වි.්තර හා .වේහෝද්ර .වේහෝද්රියන් රිබඳබඳ වි.්තර ද් අයදුම්කරුවේේ රකාශනයද් ලදරිපත් කර 

ඇතිව ලියවිලි .ෙඟ ..ඳා බැලුම අතරව ඒවා ෙවේේ ද්ැමටවේම් හා විශ්වා.වේේ හැටිය  නිවැරද බව වේෙයින් .හතික කරමිප 

 
             
දනය පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප                                       පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප 
                                                             ග්රාෙවේ.්වා නිළධාරීවේේ අේසය සඳ නි මුද්රාව 
       
 

රාවේේශීය වේ්කම්වේේ / .හකාර රාවේේශීය වේ්කම්වේේ නෙ : ……………………………………………………පප 
 

කාර්යාකය දුරකථන අංකය: …………………………………… 
 

වේකාඨ ා.ය : ………………………ප  තැපැ් කාර්යාල පය : ……………………… 

ග්රාෙවේ.්වා නිළධාරීවේේ අත්.න .හතික කරමිප 
 
දනය පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප                                         පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප 

  රාවේේශීය වේ්කම්වේේ / .හකාර රාවේේශීය වේ්කම්වේේ       

අේසය සඳ නි මුද්රාව                                                                         

 

               අද්ාල ප වේනාවන වචන කපා හරින්න 

යනයෂ්ඨ සින්න් සඳඳා පමය   

(1) ලියාපදංචි අංකය : පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප පී ය : පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප 
 

(2) හද්ාරන පා ොල පාව : පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප 
 

(3) විශ්වවිද්යාල පය  ඇතුළත් වු අධයයන වර්ෂ්ය : පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප 



[7] 
 

 

 ිෂෂයාධාර යෙීම සම්බන්ධයයන් බලපවේවනු ලබය යකාන්යීසි 

(1) තෙ අයදුම්පවේතහි ඇතුළත් කිසිෙ රකාශයක් අ.තය වේහෝ .ාවද්ය බව ඔ අු වුවවේහාත් වේහෝ අයදුම්පවේතහි කිසියම් 

වැද්ගත් කරුණක් වේහබඳ කිරීෙ  අ.ෙත් වු බව ඔ අු වුවවේහාත් අභයන්තර ශිෂ්යයකු වශවේයන් ඔබවේේ ලියාපදංචිය 

අවල පංගු කිරීෙ  ය ත් වේශ. 

(2) ඔබවේේ පවුවේ් ආද්ායෙව විවාහක තත්වයව වේ.්වා නියුක්ති ආද්ායෙ වැනි ද්ෙ .ම්බන්ධවේයන් වේවන.ක් වී ඇත්නම්ව ඒ 

බව වහාෙ විශ්වවිද්යාල පවේේ වේ්ඛකාිකාරී වේවත ලිඛිතව ද්ැනුම් දය යුතුය. 

(3) ශිෂ්යාධාර මුද්් වේගවිය හැක්වේක්ව විශ්වවිද්යාල පවේේ අධයයන ක යුතු වල ප වේයදී සිටින කාල පය තුළදී පෙණි. කිසිෙ 

වේහ්තුවක් නි.ා තාවකාලිකව පා ොල පාව හැද්ෙරීෙ නවත්වන්වේන් නම් වේහෝ පා ොල පාව අව.න් කිරීෙ  වේපර ලවත් 

වන්වේන් නම්ව ඒ බව විශ්වවිද්යාල පවේේ වේ්ඛකාිකාරී වේවත ලිඛිතව ද්ැනුම් දය යුතුය. 

(4) පහත .ඳහන් එක් එක් කරුණක් වේහෝ ඊ  වඩා වැ ක ගණනක් නි.ා ඔබ  මුද්් වේගවීෙ .ම්පූරර්ණවේයන්ෙ නතර කිරීෙ  

වේහෝ තාවකාලිකව අත්හිටුවීෙ  හැකියප 

(අ) ඔබ කිසියම් විභාගයකින් .ම්පූරර්ණවේයන් අ.ෙත් වීෙප එවේ.් වුවවේහාත් රථෙ වර්ෂ් පරීක්ෂ්ණවේයන් ණණ 

.ාොර්ථයක් ල පබාව වේද්වන වර්ෂ්ය .ඳහා නියමිත පා ොල පාවක් හද්ාරන්වේන් නම් ශිෂ්යාධාර වේගවිය හැකප 

(ආ) උපකුල පපතිවරයා  රිබඳගත වේනාහැකි කිසියම් වේහ්තුවක් නි.ා ල පැබී ඇති රථෙ අව.ථ්ාවේශ දී කිසියම් විභාගයක  

වේපමට සිනමෙ  ඔබ අ.ෙත් වීෙ. 

(ඇ) ඔබ තෙ අධයයන ක යුතු උනන්දුවේවන් කරවේගන වේනායාෙප 

(ඈ) ඔබ විනය විවේරෝි වේල ප. හැසිරීෙප 

(ල) උපකුල පපති විසින් රණරණය කරනු ල පබන වේවනත් රොණවත් වේහ්තුවක්ප 

(5) ශිෂ්යාධාර වේගවීෙ තාවකාලිකව වේහෝ .ම්පූරර්ණවේයන් අත්හි වූ වි  එෙ මුද්් යබඳ වේගවීෙ .ම්බන්ධවේයන් විශ්වවිද්යාල ප 

බල පධාරීන් විසින් සිය අභිෙතය පරිද රණරණය කරනු ල පැවේේ. 

(6) දුදුදුකම් ල පබන ඔබ  අධයයන වර්ෂ්යක  වාරික 10 ක උපරිෙයක  ය ත්ව වේගවීම් කරනු ල පබයිප විශව්විද්යාල ප 

රතිපාද්න වේකාමි.වේම් පූරර්ණ අනුෙැතියකින් වේතාරව වාරික 10 ක  වඩා වැ කවේයන් කිසිෙ වේහ්තුවක් නි.ාවත් වේගවීම් 

කරනු වේනාල පැවේේප 

 

ශ්රී ජයවර්ධනුර විශ්වවිද්යාල පය 

ගංවේගාඩවිල ප 

නුවේේවේගාඩ. 

2021.12.16 

 


