
 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර 

නේ්ාසිකාගාව ජයඅරදුම් ජයපත්රර ජය- 2021/2022 අපයරු ජය්ධනෂර 
(2023 අ්සේ ජය්සව ජයසිසුේ ජයසඳහා) 

 
දිසවික්කයකර ජය........................................................... ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජයප්රානීයර ජයනේකම් ජයකාධනරාලර......................................................... ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය 

 

අරදුම් ජයපත්රර ජයිරවීම  ජයසඳහා ජයඋපනසව 

01.අසත්ය තොත් තුරු  තතුරත්  තඅස්පූර්ණ  තොැ  තොප ැහැහිලි  තඅදුම්ැ්  ත්රතික්ොේපැ තරතු  තැහො . ත(ඉැත තදකුණු තැස තතතික තොර ටුව තුරත තතතික ත 
 ත ත ත ත ති ද ැිලිංචි තඅිංරද, තපීඨද, තඅධ්යදප තවසත තිවවහතිලව තසඳැන් තරත තයුුරද. ත ත ත 
 ත ත ත ත ත ත ත    ත 
02.ොෙෙ තඅදුම්ැත්, තඒ තස්බන්ධ් තොත් තුරු , තමුදල් තවවුචත තසැොන්ව සිර තැැසුර් තැහබී තතතික තොැ  තපහතික තබව තොස ද බහලීෙට තwww.sjp.ac.lk 
 ත ත ත ත තදතණ  තවිශපවවිදය ලීද තොව  තඅිවිදට තවිවිසිද තැහර. 
 
03. තපහවත් තඅභිද චප  තභ ත තොප ගන්ප  තබහවින් තඉිලරිැ්  තරතයුුරදහයි තැහොගප තසිදළු තොත් තුරු  ති ඛිත්ව තඅදුම්ැත් තසෙඟ ත්රථමෙ තඅවසපථම ොදීමෙ ත

ඉිලරිැ්  තරත තයුුරොද. 

04.විව ැර තසිසුන් තසැ තොැත තව්ේදන්ීිල තොන්ව සිර ග ත තනීතික තඋල්ැිංඝපද තරතප තැද තසිසුන් තසඳැ  තොන්ව සිර තැැසුර් තහිමි තොප ොද. 

 

01 i.මුැකුු  තසෙඟ තපෙ ත(සිිංහනලේ)...................................................................................................................................................... 

  ත තමුැකුු  තසෙඟ තපෙ ත(ඉිංග්රීසිනරේ).................................................................................................................................................... 

      ii. සපීත ති විපද: ත................................................................................................................................................................................ 

 ත ත ත ත ත ත ත ත ත තුමතරථමප තඅිංරද:.......................................................................... 

          ජ තිකර තැහුමු ්ැ්  තඅිංරද............................................................. ත 

  ත ත තසපීත ති විපදට තආසන්පත්ෙ තපගතද ත............................................................................................................... 

  ත ත තසපීත ති විපොේ තසිට තවිශපවවිදය ැදට තතතික තමුළු තුමත තකිොැ  තමීට් ත.........................................(සත්යත් ව තැීක්ේ  තරතු  තැහො   

 iii. තසපී/ ප තරුු ේ/ පැහවිිල තභ වද ත(අද ැ තොර ටුොද තX සැකුණ  තොද දන්ප.  

 
iv. තඔබ තොන්ව සිර තැැසුර් තඉල්ු් තරතන්ොන් තකුෙප තවසතටද? ත ත ත ත ත ත 

 ත ත ත ත        ත(අද ැ තොර ටුොද තX සැකුණ  තොද දන්ප.  ත ත ත ත 

  

        v. ඔබ තොන්ව සිර තැැසුර් තඉල්ු් තරතන්ොන් තඅවසන් තවසතටද? ත............................................. 

 ත ත ත ත ත ත 

02. i. ැවුොල් තෙ සිර තආද දෙ 

ආාරම් 

ලබේුා 

 

ු  රැකිරානේ/සව්රිං ජයරැකිරානේ/ ජය

්යාපාවනද ජයවත ජයතුර ව ජයනහ  ජය

පශ්ර ජයසහ ජයලිිරුර 

 ාසික ජය්ැටුප/ 

ආාර  

න්ුත් ජයආාරම් ජය

ශ්සවතව 

 ාසික් ජය ලබු ජය

සම්ූධනත ජය

ආාර  

ෙව 
     

විද  
     

භ තරු  
     

 
    
ii. තසිදළුෙ තෙ ්ග තවි න් තැහොබප තමුළු තආද දෙ ත(ෙ සිර  තු ............................................................................................................. 
 

 

 

 ජයලිරාපදිිංචි 
 ජයඅිංකර 

 

පීඨර  

අපයරු ජය්ධනෂර  

සවී  ර රුෂ  පැශ්දි  

ප ජය ජයප්රථ   න්ු  නත්ු  සිවු්ු  

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


 

03. තැවුොල් තඅධ්ය ැපද තැබප තසැ තතණ විු  තසොැ දත/ පසොැ දරිදන් තවිළිබඳ තවිසපත්ත ත(උප්ැහන්පසැතිකරොේ තසැ තඅද ැ තසැතිකරවැ තවිටැත්් ත 
     ත තමිණිද තයුුරද  
 

්රස ජයඅවු. ජය06 ජයට ජය

අඩු ජයසිංඛ්යා් 
්රස ජය06-20 අතව ජය
සිංඛ්යා් 

ශ්වව්ශ්යාල ජයඅපයාපුර ජයලබු ජයසනහ ව ජයසිංඛ්යා් ජයසහ ජයඔවුේනේ ජය

ු  ජයසහ ජයලිරාපදිිංචි ජයඅිංකර (අාල ජයශ්වව්ශ්යාලනරේ ජය ෑතකදී ජය
ලබාගත් ජයශිෂය ජයාා්ර ජයතහවුරු ජයකල ජයලිිරර ජයඇමිණිර ජයයුර ර) 

වතශ්රු වතශ්රු ජයආබාධිත 

 

 

    

 
04. තවිද  තජීව් ව තසිටීද? ත ත 

       තෙව තජීව් ව තසිටීද? 

(අද ැ ත ොර ටුොද ත X සැකුණ  ත ොද දන්ප  විළිුරත “ුැත” දන්ප ත ප් ත රු ණ  රත ත අද ැ ෙතණ  ත සැතිකරොේ ත සැතිකර ත රත ත විටැත්් ත සැ ත
අදුම්රු ොේ තඋප්ැහන්ප තසැතිකරොේ තවිටැත්් ත තඅමුණ න්ප  

05. තැැත් තඅයිත්ෙ තදටෝ  තසඳැන් තරතු  තැබප තරු ණූ සඳැ  විළිගත් තැහකි තසැතිකර/ පවවදය තසැතිකර තඉිලරිැ්  තොර ට තතතික තප් තැෙණ ් 
     ත ත්රමුතත් ව තැබ ීමෙ තොරොතහි තසැර  තබැු  තැහො . 
    ත ත(ශ ීකරිර තආබ ධ්දකින් තොැොතන්ොන් තප් තඅබ ධ්ද තකුේද තදප තවග තඅද ැ තවවදය තසැතිකර තෙඟින් තසප ථම තරත තයුුරද  

06. තඉැත් තසඳැන් තරු ණුවැට තඅෙත්තව තොන්ව සිර තැැසුර් තැහබීෙට තසුුමසු තදහයි තැහොගප තර තණ   තතොත් ්  තඉත්  තොරටිොදන් තසඳැන් ත 
     රතන්ප. 
 
...............................................................................................................................................................................................................

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

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

ඉැත් තසඳැන් තොත් තුරු  තසත්ය තැ  තිවවහතිල තබව්  තෙ  තඉිලරිැ්  තරතප තැද තොත් තුරත් තඅසත්ය තබව තොැළිවුවොැ ්  තෙ ොේ තොන්ව සිර තැැසුර් ත

අහිමිවප තබව් , තඑදට තඅෙත්තව තවිශපවවිදය ැද තෙඟින් තවිපද ු ලවැව තරටයුුර තරතප තබව්  තෙෙ තොැ ිලන් තදිවමි.එොසපෙ තොන්ව සිර ග ත තැ භිොදකු ත

වශොදන් තෙ  තොත් ත ගත්ොැ ්  තොන්ව සිර ග ත තසඳැ  තැපව  තතතික තසිදළු තනීතික තීකතිකවැට තඑරඟ තවප තබවද ත තසඳැන් තරතමි. 

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

 තිලපද අදුම්රු ොේ තඅ් සප 

 

ොල්තර ධිර රි 

ශ්රි තජදව්ධ්පරුත තවිශපවවිදය ැද 

න ාිරරේනේ ජයආාර  ජයසහ ජයපදිිංචිර ජයසහතික ජයකිරී  

ශ්රී තජදව්ධ්පරුත තවිශපවවිදය ැොේ තොන්ව සිර ග ත තසඳැ  තඅදුම් තරතප..................................................................................දප තඅද තොෙෙ ත

ග්ර ෙ තිවැධ් රි තවසෝ තසපීත තැිලිංචි තරු වකු/ පර රිදර තවප තඅත්ත තතදොේ ත/ පඔගේොේ තොදෙදවිදන් ත/ පභ තරු වන්/ පවිැ ත ධිැතීන් තසෑෙ තෙ ්ගදකින්ෙ ත

උැදප තස්පූර්ණ  තෙ සිර තආද දෙ තු විදල් ත..........................................................................................................................(අකුොතන්  තවප ත

බව තසැ තද්ව  තතතික තඅොපකු්  තැවුොල් තොත් තුරු  තිවවහතිල තබව්  තසැතිකර තරතමි. 

 

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

ග්ර ෙ තොසපව  තිවැධ් රිොේ තඅ් සප 

පෙ 

ිවැ තමුද්ර ව 

ිලපද 

සැ.යු. ජය* ජයශ්කෘති ජයකවු ජයල ජයඅරදුම්පත් ජයප්රතික්කයනෂවප ජයකවු  ජයලැන  

ඔද  පහත්  

ඔද  පහත්  


