
 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය 

නේවාසිකාගාර අයදුම් පත්රය -2017/2018 අධයයන වර්ෂය             
(2019 නජයෂ්ඨ සිසුේ සඳහා) 

 
දිස්ික්කය ...........................................................                       ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය.............................................         

අයදුම් පත්රය පිරවීම සඳහා උපනද්ස ්

01.අසත්ය තත්ොරතුරු ඇතුළත් අසම්පූර්ණ තහෝ ත ොපැහැදිලි අයදුම්පපත් ප්රතිකතෂේප කරනු ලැතේ.(ඉහළ දකුණු පස ඇති   තකොටුව තුළ ඇති     

ලියොපදිිංචි අිංකය/පොඨමොලොව, අධ්යය  වසර නිවැරදිව සඳහන් කළ යුතුය .)                     

02.තන්වොසිකොගොර සඳහො ඉල්ලුම්ප කර  ලද අයදුම්ප පත්රය 2018.09.25  දි ට ප්රථම  ශිෂය සුභසොධ්ක අිංශතයහි ත්බො ඇති තපොතත්හි භොරදුන් 

බවට අත්සන් තකොට භොරදිය යුතුයි. 

 
03. මුදල්ල වවුචර සහ තන්වොසික පහසුකම්ප ලැබී ඇති තහෝ  ැති බව තසොයොබැලීමට www.sjp.ac.lk දරණ විශේවවිදයොලීය තවේ අඩවියට 

පිවිසිය හැක. 
 
04.  ැවත් අභියොච ො භොර ත ොගන් ො බැවින් ඉදිරිපත් කළයුතුයැයි හැතග  සියළු තත්ොරතුරු ලිඛිත්ව අයදුම්පපත් සමඟ ප්රථම අවසේථොතේදීම 
ඉදිරිපත් කළ යුතුතේ. 

05.විවොහක සිසුන් සහ තපර වර්ෂයන්ීදි තන්වොසිකොගොර නීති උල්ලලිංඝ ය කර  ලද සිසුන් සඳහො තන්වොසික පහසුකම්ප හිමි ත ොතේ. 

06.තන්වොසිකොගොර පහසුකම්ප සඳහො සුදුසුකම්ප ලබ  සිසුන් අදොල තන්වොසිකොගොරතේ ලියොපදිිංචි ව  අවසේථොතේදි මුදල්ල තගවු වවුචරතේ 
පිටපත්ක සහ තස.මි. 2.5X තස.මී.3.5 (මුද්දර ප්රමොණතේ ) මෑත්ක දි ලබොගත් ජොයොරූප 02 ක තන්වොසිකොගොර උපශොලොධිපති තවත් භොරදිය 
යුතුය (ඡොයොරූප 02 හි පිටුපස ත්ම ලියොපදිිංචි අිංකය සහ  ම සඳහන් කළ යුතුය). 

01 iමුලකුරු සමඟ  ම (සිිංහනලේ)...................................................................................................................................................... 

 මුලකුරු සමඟ  ම (ඉිංග්රීසිනයේ)...................................................................................................................................................... 

 ii සේීර ලිපි ය ...................................................................................................................................දුරකථ  අිංකය..................... 

    සේීර ලිපි යට ආසන් ත්ම  ගරය ............................................................................................................... 

 සේීර ලිපි තේ සිට විශේවවිදයොලයට ඇති මුළු දුර   කිතලෝ මීටර් ...........................(සත්යත්ොව පරීකෂො කරනු ලැතේ) 

 iii සේී/ පුරුෂ/පැවිදි භොවය (අදොල තකොටුතේ X සලකුණ තයොදන් .) 

iv   ඔබ තන්වොසික පහසුකම්ප ඉල්ලුම්ප කරන්තන් කුම  වසරටද?       
            (අදොල තකොටුතේ X සලකුණ තයොදන් .)     

 v   ඔබ තන්වොසික පහසුකම්ප ඉල්ලුම්ප කරන්තන් අවසන් වසරටද? ............................................. 

       

02 i පවුතල්ල මොසික ආදොයම 

ආදොයම්ප 
ලබන් ො 
 

 ම රැකියොතේ/සේවයිං රැකියොතේ/ 
වයොපොරතේ දරණ ත් තුර තහෝ 

පදවිය සහ ලිපි ය 

මොසික වැටුප/ 
ආදොයම 

තව ත් ආදොයම්ප 
විසේත්ර 

මොසිකව ලබ  
සම්පූර්ණ 
ආදොයම 

මව      

පියො      

භොරකරු      

 
   ii සියළුම මොර්ග වලින් ලැතබ  මුළු ආදොයම (මොසික) රු............................................................................................................. 

රොජය/පළොත්පොල /සමූපකොර/රණවිරු/වයවසේථොපිත් මණ්ඩල/රොජය සිංසේථො/සමොගම්ප ී තසේවතේ නියුකත්  ම්ප මොසික වැටුප් වොර්ත්ොතේ   
සහතික කළ පිටපත්ක ඇමිණිය යුතුය.) 

 
 

iii ඔබ සමෘද්ධි ප්රතිලොභි පවුලක සොමොජිකතයක  ම්ප සමෘද්ධි නිලධ්ොරි සහ ප්රොතද්ශීය තල්ලකම්ප විසින් සහතික කර ලද සමෘද්ී සහතිකයක      
පිටපත්ක ඇමිණිය යුතුය.  

 

 

 

 ලියාපදිිංචි 
 අිංකය 

 

පාඨමාලාව  

අධයයන වර්ෂය  

සේී  පුරුෂ  පැවිදි  

ප  ප්රථම  තදව   තත්ව   සිවුව   

http://www.sjp.ac.lk/


03.පවුතල්ල අධ්යොප ය ලබ  සහ රණවිරු සතහෝදර/සතහෝදරියන් පිළිබඳ විසේත්ර (උප්පැන් සහතිකතේ සහ අදොල සහතිකවල පිටපත්ක 

ඇමිණිය යුතුය). 

වයස අවු. 06 ට 
අඩු සිංඛ්යොව 

වයස 06-20 අත්ර 
සිංඛ්යොව 

විශේවවිදයොල අධ්යොප ය ලබ  සතහෝදර සිංඛ්යොව සහ ඔවුන්තේ 
 ම සහ ලියොපදිිංචි අිංකය(අදොල විශේවවිදයොලතයන් ලබොගත් 
ලිපිය ඇමිණිය යුතුය). 

රණවිරු රණවිරු ආබොධිත් 

 

 

    

 
04.පියො ජීවත්ව සිටීද?   

      මව ජීවත්ව සිටීද? 

   (අදොල තකොටුතේ X සලකුණ තයොදන් ). පිළිතුර “නැත” යන්   ම්ප කරුණොකර අදොල සහතිකතේ සහතික කළ පිටපත්ක අමුණන් .) 

 

05.පහත් අයිත්ම යටතත් සඳහන් කරනු ලබ  කරුණූ සඳහො පිළිගත් හැකි සහතික/වවදය සහතික ඉදිරිපත් තකොට ඇති  ම්ප පමණක 
ප්රමුඛ්ත්ොව   ලබොදීම තකතරහි සලකො බලනු ලැතේ. 

 iශොරීරික ආබොධ්යකින් තපතළන්තන්  ම්ප (අබොධ්ය කුමකද ය  වග අදොල වවදය සහතික මඟින් ස ොථ කළ යුතුය). 

 

06.ඉහත් සඳහන් කර  ලද කරුණුවලට අමත්රව තන්වොසික පහසුකම්ප ලැබීමට සුදුසු යැයි හැතග  කොරණො ඇතත්ොත් ඉත්ො තකටිතයන් 
සඳහන් කරන් . 

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

............................................................................................................................................................................................................... 
ඉහත් සඳහන් තත්ොරතුරු සත්ය හො නිවැරදි බවත් මො ඉදිරිපත් කර  ලද තත්ොරතුරක අසත්ය බව තහළිවුවතහොත් මොතේ තන්වොසික පහසුකම්ප 

අහිමිව  බවත්, එයට අමත්රව විශේවවිදයොලය මඟින් වි යොනුකූලව කටයුතු කර  බවත් මම තහොදින් දනිමි.එතසේම තන්වොසිකොගොර 

ලොභිතයකු වශතයන් මො තත්ෝරොගත්තහොත් තන්වොසිකොගොර සඳහො ප වො ඇති සියළු නීති රීතිවලට එකඟ ව  බවද  සඳහන් කරමි. 

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

 දි ය අයදුම්පකරුතේ අත්ස  

තල්ලඛ්කොධිකොරි 

ශ්රි ජයවර්ධ් පුර විශේවවිදයොලය 

නද්මාපියේනේ ආද්ායම් සහතික කිරීම 

ශ්රී ජයවර්ධ් පුර විශේවවිදයොලතේ තන්වොසිකොගොර සඳහො අයදුම්ප කර ...................................................................ය  අය තමම ග්රොම 

නිලධ්ොරි වසතම්ප සේී ර පදිිංචි කරුවකු/කොරියක ව  අත්ර ඇයතේ /ඔහුතේ තදමේපියන් /භොරකරුවන්/විහොරොධිපතීන් සෑම මොර්ගයකින්ම 

උපය  සම්පූර්ණ මොසික ආදොයම රුපියල්ල .................................................................(අකුතරන්) ව  බව සහ දකවො ඇති අත කුත් පවුතල්ල 

තත්ොරතුරු නිවැරදි බවත් සහතික කරමි. 

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

ප්රොතද්ශීය තල්ලකම්පතේ අත්ස  ග්රොම තසේවො නිලධ්ොරිතේ අත්ස  

තකොට්ඨොශතේ  ම  ම 

නිල මුද්රොව නිල මුද්රොව 

දි ය දි ය 

 දුරකථ  අිංකය 

සැ.යු. * විකෘති කර  ලද අයදුම්පපත් ප්රතිකතෂේප කරනු ලැතේ 

 *ඉහත් ආදොයම්ප විසේත්ර ස ොථ කරගැනීම සඳහො කරනු ලබ  පසු විපරමකදි දකවො ඇති ආදොයම පිළිබඳව සෑහිමකට පත්විය හැකි      
තත්ොරතුරු ග්රොම නිලධ්ොරි මහත්ො /ප්රොතද්ශීය තල්ලකම්ප මහත්ො විසින් ලබොතදනු ඇත්ැයි බලොතපොතරොත්තු තේ.  

 

ඔේ   ැත්  
ඔේ   ැත්  


