
මැනුම් ක්ෂේත්ර සහයක  ක්සේයක්  ළළුවය   යර්කක්ෂමතය  ඩඉම් ළරීක්ෂණක සදහය අකදුම්ළත්රක. 

යර්ෂක හය මයසක :................................ 

 විභයගකට ක්ළනී සිටි  භයෂය මයධ්යක                                                           විභයග අං ක 

   සිංහල  -  1                                                                                                               ( යර්කයලයීක ප්රක්කජන ක සඳහය) 

   ක්දමළ  -  2                             

    

(අදයල අං ක ක් ොටුය තුල ලිකන් ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1)  (i) ුවලකුරු සමග  ම : ................................................................................................................................. 

  (ii) ුවලකුරු යලින් හැඳින්ක්ය   ම්:................................................................................................................     

(iii) අකදුම් රුක්ේ සම්පූර්ණ  ම (ඉංග්රීසි  ැටලට අ අකුක්්න් : ........................................................................... 

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

(2) ක්දළයර්තක්ම්න්තු අං ක: ............................................... 

(3) ක්සේය  අං ක: ......................................................... 

(4)  දැ ට ක්සේයක  ්   යර්කයලක/අංශක: ............................................................................................................ 

(5)  උළන් දි ක: ...........................................................   

(6) ස්ත්රී/ රුරුෂ භයයක: ................................................... 

(7  ුව අ ළත්වීක්ම් දි ක: .................................................   

(8   ක්සේයක ස්ථි්  ්  ලද දි ක: ...................................    

(9) දැ ට ලබ  යයර්ෂි  යැටුළ : .................................... 

   මවිසින් ඉහතින් දක්යය ඇති ක්තෝතුරු සතය හය  නියැ්දි ක්තෝතුරු බය සහති   ්මි.  

 

 

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

දි ක............................                                                                                                   අකදුම් රුක්ේ අත්ස  

 

 

ක්නයෂ්ම මිනින්ක්දජරු අකා යරී (...........................................  

ඉහත ............................................................................. මකය/මික/ක්මක III ක්රේණියේක්  ක්සේය ක්ක.. ඔහුක්ේ/ඇකක්ේ 

ක්සේයක සතුටුදයක  ක්ේ/ක් ොක්ේ. විභයගකට ක්ළනී සිටීමට නිර්ක්ේශ  ් ඉදිරිළත්  ්මි/ක් ො  ්මි. 

 

 

දි ක............................        

 ම................................                                                 ............................................ 

නිල ුවද්රයය.                   මිනින්ක්දජරු අකා යරීක්ේ අත්ස  

 

 



ළළයත් සර්ක්ේකර් න ්ය අ (................................... ළළයත  
 

ක්මොහුට/මැකට විරුේධ්ය වි කයනුකූල ළරීක්ෂණ ඇත/ ැත. විස්ත් ළහත දක්යය ඇත. 

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

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

විභයගකට ක්ළනී සිටීම නිර්ක්ේශ  ් ඉදිරිළත්  ්මි/ නිර්ක්ේශ ක් ො  ්මි. 

දි ක............................       ............................................ 

 ම................................                                    ක්නයෂ්ම මිනින්ක්දජරු අකා යරීක්ේ අත්ස  

නිල ුවද්රයය. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ළළයත් සර්ක්ේකර් න ්ය අ  යර්කයලක්  / ආකත  අංශක්  ප්රක්කජන ක සදහය: 
 

අකදුම් රු iii ක්රේණියේක්  ක්සේය ක්ක.. 

ඉදිරිළත්  ් ඇති විස්ත් නියැ්දික/ළහත ළරිදි නියැ්දි වික යුතුක. 

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

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

අකදුම් රු ක්මය් විභයගකට ක්ළනී සිටීමට සුදුසු ම් ලබය ඇත/ ැත. 

දි ක............................        ............................................ 

                                                                      විෂක භය් ලිටල රුක්ේ අත්ස  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ළළයත් සර්ක්ේකර් න ්ය අ (................................... ළළයත  / ළරිළයල  නිලධ්යරී 
 

අකදුම්ළත නියැ්දිය නිසි ළරිදි සම්පූර්ණ  ් ඇත/ ැත. නිර්ක්ේශ  ් ඉදිරිළත්  ්මි/ නිර්ක්ේශ  ළ ක් ොහැ . 

 

දි ක............................        ............................................ 

                                                                    ය.ළ.නි./ශයඛය ප්රධ්ය  ක්ේ අත්ස  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ක්නයෂ්ම මිනින්ක්දජරු අකා යරී(විභයග   
 

අකදුම්ළත විභයගකට ක්ළනී සිටීමට සුදුසු ම් ලබය ඇත/ ැත. අකදුම්ළත අනුමත  ්මි/ක් ො ්මි. 

 

දි ක............................        ............................................ 

 ම................................                                           ළළයත් ස.න./ළරිළයල  නිලධ්යරී 

නිල ුවද්රයය.                                                                                                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

විභයග අංශක්  ප්රක්කජන ක සදහය  

1. අකදුම්ළත විභයගක සදහය ඉදිරිළත්  ්මි. 

2. ප්රමයදවී එයය ඇති බැවින් ප්රතික්ක්ෂේළ  ්මි. 

3. සුදුසු ම් ලබය ක් ොමැති බැවින් ප්රතික්ක්ෂේළ  ්මි. 

 

දි ක............................        ............................................ 

                                                                                 විෂක භය් නිලධ්යරිකයක්ේ අත්ස  

 

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

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

 

දි ක............................                   ............................................ 

 ම................................                                          ක්නයෂ්ම මිනින්ක්දජරු අකා යරී(විභයග  

නිල ුවද්රයය. 


