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ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලය 

මානවශාස්ත්ර හා සමාජීයවිද්යා පීඨය 

ඉතිහාස හා පුරාවිද්යා අධයයනා ශය 

b;sydih ämaf,daud - 2019$2020 

 

  01 . අයදුම්කරුගේ මුලකුරු සමග නම 

ස හගලන්:…………………………………………………………………………………………………

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

 

ඉ ග්රිසගයන්:………………………………………………………………………………………………

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

02. මුලකුරු වලින් හැඳින්ගවන නම් 

ස හගලන්:………………………………………………………………………………………………. 

ඉ ග්රිසගයන්:……………………………………………………………………………………………… 

03. ස්ථිර ලිපිනය:………………………………………………………………………………………… 

04. ජාතික හැදුනුම්පතa අ කය:……………………………………………………………………… 

05. උපන්දිනය :……………………………………………………………………….................... 

06. ඔබ මීට ගපර ගමම විශව්විද්යාලගක කුමන ගහ  පාඨමාලාවකට ගහ  

පරීක්ෂණයකට ගහ  ලියාපදි චි වී සටිගක නම් එම පාඨමාලාගේ / පරීක්ෂණගක 

නම සහ ලියාපදි චි අ කය:………………………………………………………………….……… 

07 ද්ැනට කරන රැකියාව හා  තනතුර :………………………………………………………….. 

ගසේවයට බැදුණු දිනය            :…………………………………………………………... 

පාසල              :…………………………………………………………… 

ලිපිනය            :…………………………………………………........... 
^oekg fiajh lrk njg mdif,a úÿy,am;sf.a w;aikska hq;= ,smshla 
whÿï m;%h iu. wuqKd túh hq;= fõ'& 
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08. ගපෞද්ගලික දුරකථන අ ක :................................................ 

රාජකාරි දුරකථන අ කය :………………………........................ 

ඊ ගම්ල් ලිපිනය  :................................................ 

09. අධයාපන දුදුදුකම් 

අ.ගපො.ස (සා.ගප) විභාගය - වර්ෂය :...........  

විභාග අ කය…………………………… 

ගපනි සටි විෂයන්        ගරේණිය ගපනි සටි විෂයන්           ගරේණිය 

……………………….….....  …………        …………………………. ………… 
……………………………….  …………       …………………………. ………… 

 ………………………………. …………        ………………………….  ………… 
………………………………. ………… ………………………….   ………… 
………………………………. ………… ………………………….   ………… 

 

අ.ගපො.ස (උ.ගප) විභාගය - වර්ෂය :........... 

විභාග අ කය…………………………… 

ගපනි සටි විෂයන්        ගරේණිය 

……………………….……     …………         

……………………………….    …………   

 ……………………………….              …………                              

……………………………….       ………… 

   

10. බඳවා ගැනීම සඳහා අගේක්ෂිත දුදුදුකම් අතර අද්ාළ පාසල් ගසේවගක ගයදී සටීම 

පිළිබඳ පළපුරුද්ද් 

පළපුරුද්ගද් සව්භාවය වර්ෂය පාසල 
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11. Tn l=uk fyda úYajúoHd,hl Wmdê wfmalaIlhl= fyda wfmalaIsldjl kï  

 

by; f;dr;=re ikd: lssÍu Wfoid úYajúoHd, yeÿkqïm; yd YsIH jd¾;d 

mqia:lfha iy;sl lrk ,o msgm;a wuqKd túh hq;=fõ' 

12. ගවනත් විගශේෂ දුදුදුකම් 

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

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

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

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

ගමම අයදුම්පගතහි මා විසන් සඳහන් කරන ලද් ගතොරතුරු සතය බව ගමිනන් සහතික 

කරමි. ගමම පාඨමාලාව සඳහා මා ගත රා ගැනීමට ගපර ගහ  පදුව කවර අවසථ්ාවක 

වුවද් ගමහි සඳහන් ගතොරතුරු අසතය බව අනාවරණය වුවගහොත් අද්ාළ පාඨමාලාව 

සඳහා මගේ ගත රා ගැනීම අවල ගු වන බව මම ද්නිමි. 

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

දිනය       අයදුම්කරුගේ අත්සන 
 

 

 

 

 

úYajúoHd,h f,aLkdrEv  
wxlh 

oekg b.kqu ,nk 
jir 

mSGh 
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(කාර්යාලීය ප්රගය ජනය සඳහා) 

 බඳවා ගැනීගම් දුදුදුකම් සපුරා ඇත. ලියාපදි චි කිරීමට නිර්ගද්ශ කරමි. 

 

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

අධයයනා ශ ප්රධාන                                               පාඨමාලා සමාගය ජක 
 

ලියාපදි චිය අනුමත කරමි. 

……………………………………………        

    

fcHෂ්ඨ සහකාර ගල්ඛකාධිකාරී/මානව ශාස්ත්ර හා සමාජීය විද්යා පිඨh 

 

 ks¾foaY fkdlrkafka kï thg fya;=j 

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

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

 

ie'hq' #- b,ä ïm;%h tjkq ,nk ,sms ljrfha jïmi fl<jfrys by<ska 

b;sydih ämaf,daud 2019$ 2020 hkqfjka i|yka l< hq;=hs' 


