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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

ඩු ායි ශ්රී ලිංකා බකොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයට අනු ද්ධිත  

ශ්රී ලිංකා සිංසෘකික ක අධයාපන බ්න්රබ   

සිංසෘකික ක අධයාපන ඩ ප  ළිබඩල සඳහා අයදුේ පත - 2018 – 2019 

 

අමුණා ඇති නීති මාලාවේ සඳහන් අයැදුම් කිරීමට අවශ්ය ුදදුුදමම් කියවන්.   

ඇතුල් වීම සඳහා ුදදුුදමම් ඇති දරුවන් සඳහා පහත සඳහන් වල්ඛ. අයදුම් පත්රයට  

අඩංගු මළ යුතුය  අදාල වල්ඛ.ය අමුණා ඊට අදාල වමොටුව මත මතිරයක් වයොදන්.  

 

  වවබ් අඩවිවේ ඇති වපෝරමය (දත්ත) සම්පූර්ණ මරන්.   

i. ගමන් බලපත්රය ්රමාණවේ ඡායාරුප වදමක් (2)  එමක් ඉහළ වමොටුවේ අලවන්.  

ii. දරුවාවේ ගමන් බලපත්රවේ ( passport ) පිටු අංම 02 සහ VISA පිටුවල  ඡායා පිටපත් අමුණන්.   

iii. වමොන්වේසි මාලාව 2018-2019 හි අත්සන් මර. ලද පිටපත් වදමක් (2) අමුණන්.   

 

ශිෂ්යයා / ශිෂ්යාඩ බව ස්සෘතර 

1. සම්පුර්ණ .ම (සිංහවලන්) :                                                                                                                   

 

1 1  Full Name (in English):                                                                                                                         

 

සටහ.: දහම් පාසවල් .ාම වල්ඛ. වල සහ දහම් පාසල මගින් නිකුත් මර. සියලුම සහතිම පත්ර සඳහා 

ඉහත සඳහන් .ම භාවිතා මරනු ලැවබ්  එබැවින් එම ලියවිලි වල භාවිතා මළ යුතු ආමාරයටම .ම 

සඳහන් කිරීම වදමේපියන්වේ වගකීමක් බව සලමන්.     

 

2  උපන් දි.ය           : වසර                    මාසය                           දි.ය               

3  දැ.ට ඉවගනුම ලබ. පාසල :                                                                      පන්තිය:                       

4  දරුවාවේ සිංහල භාෂා දැනුම : 

         [ ] වහොඳයි            [ ] සාමා.යයයි            [ ] දුර්වලයි  

 

5  පදිංචි එමිවර්ටය:                                            

 

ඡායාරුපය 

වමත.  අලවන්. 
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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

 

6  මඩ /  යා / භාරකරු බව ස්සෘතර:  

6 1 .ම       :                                                                                                                 ...             

6 2 ලිපි.ය  :                                                                                                               ...              

6 3 දුරමථ. අංම: අ) මාර්යාලය:                                                  ආ) නිවස:                            ...               

                             ඇ) ජංගම 1:                      .....                           ඈ) ජංගම 2:…        …………              

6 4 විදුත් තැපැල් ලිපි.ය (Email) පුේගලිම 1:                   ..................................................................       

6 5 විදුත් තැපැල් ලිපි.ය (Email) පුේගලිම 2:                   ..................................................................       

 

6 6 ඔබවේ වමෝටර් රථවේ /රථ වල වර්ගය සහ ලියාපදිංචි අංමයන්:                             

1  ලියාපදිංචි අංමය:  ................                            වර්ගය:                                           

2  ලියාපදිංචි අංමය:  ................                            වර්ගය:                                           

 

6 6 හදිසි අවසථ්ාවම දැනුම් දීමට (වදමාපියන් හැර ) වව.ත් අවයකුවේ, (වම් බව ඔහුට/ඇයට මලින් දන්වා 

තිබීම වදමාපියන් වේ වගකීමක් බව සලමන්.) 

      .ම:            ...............................................                       දුරමථ. අංමයන්:                          

 

ශ්රී ලංමා සංස්මිතිම අයාප. වක්න්රය මගින් ප.වා ඇති වමොන්වේසි මාලාව 2018-2019  කියවූ බවටත් 

ඊට එමඟ ව. බවත් සහතිම මරමි  

 

 

…………………………………………… 

මව / පියා / භාරමරුවේ අත්ස.                                           දි.ය:           .................................. 

  

මාර්යාලයීය ්රවයෝජ.ය සඳහා පමණයි.                                 ඇතුළත් කිරීවම් අංමය:                          

 

සටහන් :………………………………………….               ඇතුළත් මළ පන්තිය :                       


