
ශ්රී ලංකා ස ලංසාසෘ ික  ලංඅධ්යසපන ක ලංන්ද්රය,  ලංුබාසි 

ුබාසි ලංදහම් ලංපන සසක 

2019 ලංළමස ලංචිත්ර ලංකුසකතස ලංඇගයීම ලං- නීක ලංමසකසව ලං 

 

1. නමම ලංචිත්ර ලංඇගයීමට ලංුබාසි ලංදහම් ලංපන සසනේ ලංදැකට ලංඅධ්යසපන කය, ලංකාක ලංනහෝ ලං ලිද් ලංදහම් ලංපන සසනේ ලං
අධ්යසපන කය, ලංකාස ලංව ලංවසස ලංසම්්ණ  ලං ස ලංවය,ස ලංඅවුරුදු ලං16 ලංට ලංඅුබ ලංශිෂ්ය ලංශිෂ්යසවද්ට ලංපන ම ් ලං
සහභසගී ලංවිය, ලංහැ . ලං 

2. නමම ලංඇගයීම  ලංඅමු ස ලංඇක ලංපන ත්රන  ලංසඳහද් ලංවය,සෘ ලං ණ්ඩසය,ම් ලංඅනුව ලංපන ැවැත්නවනු ලංඇත. 

3. වය,සෘ ලං ණ්ඩසය,මට ලංඅදසළ ලංනකසවක ලංමසති ස ලංනතෝසසගැනීම ලංඇගයීනමද් ලංඉවත්ිරීමට ලංනහෘතු ලං
වනු ලංඇත. ලං 

4. පන සුගිය, ලංවසස ලංවක ලංඇගයීම් ලංවක ලංජය,ග්රහ ය, ලං සක ලංකද ලංචිත්ර ලංඇීමනමද් ලංවකිද්ක. ලං ලං 

5. ඇගයීම ලංසඳහස ලං සකය,: ලං 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවය,සෘ ලං ණ්ඩසය,ම් ලං6-8   ලං8-10   ලං10-12: ලංපන ැය, ලං2 ලංවිකසඩි ලං30 ලං ලං 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවය,සෘ ලං ණ්ඩසය,ම් ලං12-14   ලං14-16 ලං: ලංපන ැය, ලං3 ලං ලං 

6. නහසඳම ලංචිත්ර  ලංසාසෘ ික  ලංඅධ්යසපන ක ලංන්ද්රය, ලංමගිද් ලංපන ත් ලං ස ලංගද්කස ලංකද ලංවිනිශෘචය, ලං
මණ්ඩකය,් ලංවිසිද් ලංනතෝසසගනු ලංඇත. ලංවිනිශෘචය, ලංමණ්ඩකන  ලංතීස ය, ලංඅවසද් ලංතීස ය, ලංවක ලං
අතස ලංඒ ලංසම්ාද්ධ්නය,ද් ලංිසිම ලංසස ච්ඡසව ට ලං ලංසාසෘ ික  ලංඅධ්යසපන ක ලංන්ද්රය, ලංඉිරිපපන ත් ලං
නකසවනු ලංඇත. ලං 

7. චිත්ර ලංඇගයීමට ලංසහභසගී ලංවක ලංසිය,ලුම ලංශිෂ්ය ලංශිෂ්යසව ටම ලං ලංA3 ලංප්රමස න  ලංසුදු ලං ඩදසසිය,් ලං
සපන ය,ක ලංඅතස ලංඅනකකුත් ලංඅවශය ලංරවයය,  ලංපන සට ලංපන ැද්සේ  ලංිරය,සසය,ම්  ලංපන ැසෘටේ ලංපන ැද්සේ ලංආිරය, ලංදරු ලං
දැිපය,ද් ලංවිසිද් ලංරැනගක ලංආ ලංයුතුය,. ලංGlitter  ලංPlatignum  ලංMarkers  ලංFelt ලංPens  ලංCalligraphy ලං
Pens  ලංGel ලංPens ලංආිරය, ලංපන සවිච්චි ලං ක ලංනකසහැ . ලං 

8. නිවැසිරව ලංසම්්ණ  ලං සක ලංකද ලංඅය,දුම් ලංපන ත්රය,  

201ව ලං ලංඔ්නතෝාණ ලං12 ලංසිකුසසදස ලංසවස ලං6. ලං00ට ලංනපන ස ලංශ්රී ලංකා ස ලංන සද්සේ ලංජකසසේ ලං
 සණය,සකන  ලංපිහිටි ලංුබාසි ලංදහම් ලංපන සසක ලංනවත ලංකැනාද්කට ලංසකසෘවද්ක. ලංනමම ලංිරකය, ලංසහ ලං
නේකසවට ලංපන සුව ලංකැනාක ලංඅය,දුම් ලංපන ත්ර ලංභසස ලංනකසගද්කස ලංාව ලංසක ද්ක. ලං 

email මගින් එවන අයදුම් පත්රද  භාර නනාගන්නා බව සලකන්න.  

9. ඇගයීම ලංපන ැවැත්නවක ලංිරකය,: ලං201ව ලංනකසවැම්ාණ ලං10 ලංවැනිදස  ලංනසකසුසසදස. ලං(පන ැවැත්නවක ලං
නේකසවද් ලංසහ ලංමසති සවද් ලංපන සුව ලංදැනුම් ලංනදනු ලංකැනේ.) ලං ලං 

10. ඇගයීම ලංපන ැවැත්නවක ලංසෘථසකය,: ලංශ්රී ලංකා ස ලංන සද්සේ ලංජකසසේ ලං සණය,සකන  ලංපිහිටි ලංුබාසි ලංදහම් ලං
පන සසක. 

 
විසෘතස ලංසඳහස ලංඅමතද්ක: ලංසුසාගස: ලං050 ලං7061272 ලං ලං ලං ලංගය,සනි ලංනකලුම්: ලං052 ලං7023943 ලං ලං 

  

 



ශ්රී ලංකා ස ලංසාසෘ ික  ලංඅධ්යසපන ක ලංන්ද්රය,, ුබාසි 
ුබාසි ලංදහම් ලංපන සසක 

2019 ලංළමස ලංචිත්ර ලංකුසකතස ලංඇගයීම ලංසඳහස ලංඅය,දුම් ලංපන ත්රය, 

1. කම:....................................................................................................................... ලං 

2. Name as it should appear in certificate- in BLOCK CAPITAL LETTERS:….............. 

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

3. දරුවස ලංදහම් ලංපන සසනේ ලංදැකට ලංඅධ්යසපන කය, ලංකාද්නද්ද? ලං ලං ලංඔේ ලං□-ලිය,සපන ිරාචි ලංඅා ය,:.................. 

                                                                                             ලං ලං ලං ලං ලං ලං  පන ාකය,:....................                       

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලිද් ලංඅධ්යසපන කය, ලංකැවේනේද? ඔේ ලං ලං□-ලිය,සපන ිරාචි ලංඅා ය, ලං.................. ලං 

4. උපන ද් ලංිරකය,: ලං................................................. 

5. වය,සෘ ලං ණ්ඩසය,ම ලං(පන හත ලංද්වස ලංඇක ලංවය,සෘ ලංසීමසවද් ලංාකද්ක) ලං.................. 

6. දුස ථකය,: ලංනිවස:............................................ 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංMobile:......................................... 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංemail: .......................................... 

වය,සෘ ලං ණ්ඩසය,ම්: ලං 
- 6-8 ලං   ලං: ලං2011 ජකවසිප ලං01 ලංසහ ලං2012 ලංනදසැම්ාණ ලං31 ලංිරක ලංඅතස ලංඉපන දුක ලංදරුවද්. ලං 
- 8-10 ලං ලං: ලං2009 ලංජකවසිප ලං01 ලංසහ ලං2010 ලංනදසැම්ාණ ලං31 ලංිරක ලංඅතස ලංඉපන දුක ලංදරුවද්. ලං 
- 10-12: ලං2007 ලංජකවසිප ලං01 ලංසහ ලං2008 ලංනදසැම්ාණ ලං31 ලංිරක ලංඅතස ලංඉපන දුක ලංදරුවද්. ලං 
- 12-14: ලං2005 ලංජකවසිප ලං01 ලංසහ ලං2006 ලංනදසැම්ාණ ලං31 ලංිරක ලංඅතස ලංඉපන දුක ලංදරුවද්. ලං 
- 14-16: ලං2003 ලංජකවසිප ලං01 ලංසහ ලං2004 ලංනදසැම්ාණ ලං31 ලංිරක ලංඅතස ලංඉපන දුක ලංදරුවද්. ලං 

වැදගත්: ලංනිවැසිරව ලංසම්්ණ  ලං සක ලංකද ලංඅය,දුම් ලංපන ත්රය, ලං2018 ලංඔ්නතෝාණ ලං12 ලංසිකුසසදස ලංසවස ලං6.00ට ලං
නපන ස ලංශ්රී ලංකා ස ලංන සද්සේ ලංජකසසේ ලං සණය,සකන  ලංපිහිටි ලංුබාසි ලංදහම් ලංපන සසක ලංනවත ලංකැනාද්කට ලං
සකසෘවද්ක. ලංනමම ලංිරකය,ට ලංසහ ලංනවකසවට ලංපන සුව ලංකැනාක ලංඅය,දුම් ලංපන ත්ර ලංභසස ලංනකසගද්කස ලංාව ලං
සක ද්ක. ලං 

email මගින් එවන අයදුම් පත්රද භාර නනාගන්නා බව සලකන්න.  

ඇගයීම ලංපන ැවැත්නවක ලංනේකසවද් ලංසහ ලංමසති ස ලංපන සුව ලංදැනුම් ලංනදනු ලංකැනේ. 
නීක ලංමසකසව ලංිය,වස ලංනත්රුම් ලංගත් ලංාව ලංසහක  ලං සමි. 
 
මව/පිය,ස/භසස රුනේ ලං

කම.......................................................................................අත්සක........................................ 
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