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ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලය 
මානවශාස්ත්ර හා සමාජීයවිද්යා පීඨය 
ඉතිහාස හා පුරාවිද්යා අධයයනා ශය 

b;sydih ämaf,daudj - 2021 
 

  01 . අයදුම්කරුගේ මුලකුරු සමග නම 

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

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

 

ඉ ග්රීසගයන් (In Block Capitals) 

:………………………………………………………………………………………………………………

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

02. මුලකුරුවලින් හැඳින්ගවන නම් 

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

 

ඉ ග්රීසගයන් (In Block Capitals) 

:………………………………………………………………………………………………………………. 

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

04. ජාතික හැඳුනුම්පතa අ කය:……………………………………………………………………… 

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

 

06.  ගපෞද්ගලික දුරකථන අ ක 

  ස්ථාවර : ……………............... 

  ජ ගම   : ……………............... 
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07. විද්ුත් ත තැපැ ල ලිපිනය (e-mail) : .................................................................... 

 

08. 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:……………………………………………… 

 

09. ද්ැනට ගසේවය කරන පාසල ගහ  ආයතනගක නම :…………………………… 

 …………………………………………………………………………….. 
 

ගසේවයට බැඳුණු දිනය            : …………………………………………. 

ගසේවා ස්ථානගක ලිපිනය  : …………………………………………

       

ගසේවා ස්ථානගක දුරකථන අ කය  : ................................................................. 

 
 

^oekg fiajh lrk njg ආයතන ප්රධාියයාගේ w;aikska hq;= ,smshla 
whදුïm;%h iu. wuqKd túh hq;= fõ' අ.ගපො.ස. (උ.ගප.) විභාගය සමත් ත 
අයදුම්කරුවන් ආයතන ප්රධාියයා ගසේවය සහතික ක  ලිපියක් එවීම අියවාර්ය 

ගනොගේ.)  
 

10. අධයාපන දුදුදුකම් 

අ.ප ො.ස (උ.ප ) විභාගය  

 

වර්ෂය :............................. 

විභාග අ කය :  …………………………… 

 

ගපනී සටි විෂයන්        ගරේණිය 

……………………….……     …………         

……………………………….    …………   

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

……………………………….       ………… 
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          අ.ප ො.ස (සා.ප ) විභාගය 

 

වර්ෂය :....................................  

විභාග අ කය :…………………………… 

ගපනී සටි විෂයන්        ගරේණිය ගපනී සටි විෂයන්           ගරේණිය 

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

 ………………………………. …………        ………………………….  ………… 
………………………………. ………… ………………………….   ………… 
………………………………. ………… ………………………….   ………… 
 
^විභාග සහතිකපත්රවල සහතික කරන ලද් ාායාපිටපත් ත whදුïm;%h iu. wuqKd 
túh hq;= fõ'& 

 

11. වෘත් තතීයමය ප පුරුද්ද්  

 

12. Tn l=uk fyda úYajúoHd,hl Wmdê wfmalaIlhl= fyda wfmalaIsldjl kï  

 

(by; f;dr;=re ikd: lssÍu Wfoid úYajúoHd, හැඳුkqïm; yd YsIH jd¾;d 
mqiaතlfha iy;sl lrk ,o msgm;a wuqKd túh hq;= fõ') 

තනතුර කාලසීමාව  ාසල/ ආයතනය 

   

   

   

úYajúoHd,h පීඨය ලියා දිංචි wxlh oekg b.kqu 
,nk jir 
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13. ගවනත් ත 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 

වුව ද් ගමහි සඳහන් ගතොරතුරු අසතය බව අනාවරණය වුවගහොත් ත අද්ා  පාඨමාලාව 

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

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

දිනය       අයදුම්කරුගේ අත් තසන 
 

(කාර්යාලීය ප්රපයෝජනය සඳහා) 

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

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

      පාඨමාලා සමාගය ජක                                               අධයයනා ශ ප්රධාන                                               
 

දිනය  ...................................... 

ලියාපදි චිය අනුමත කරමි. 

……………………………………………        

    

fcHෂ්ඨ සහකාර ග ලඛකාධිකාරී/ මානවශාසත්්ර හා සමාජීයවිද්යා පීඨh 

 ියර්ගද්ශ ගනොකරන්ගන් නම් එයට ගහේතුව 

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

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

 

ie'hq' #- b,a¨ïm;%h tjkq ,nk ,sms ljrfha jïmi fl<jfrys by<ska b;sydih 
ämaf,daud 2021 hkqfjka i|yka ක  යුතුය. 


