
 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර 

නේ්ාසිකාගාව ජයඅරදුම් ජයපත්රර ජය-2017/2018 ජයඅපයරු ජය්ධනෂර ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය 
(2019 ජයු්ක ජයසිසුේ ජයසඳහා) 

 
දිසවත්රික්කයකර ජය........................................................... ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජයප්රානීය ර ජයනමකම් ජයකාධනරාලර................................................. ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය 

අරදුම් ජයපත්රර ජයිරවීම  ජයසඳහා ජයඋපනසව 

01. අසත්ය ොත් තුරරු ඇුරළ්  අස්පූර්ණ  ොහ  ොප ැහහහිලි  අදුම්පැ්  ්රතික්ෂොෂ ැ රතු  ැහො..ඉහහළ කුණු ැස ඇතික   ොර ටුව ුරළ ඇතික                                  

ොද මු අංරද/ි දාැිලංචි අංරද/ැාඨමාැාව, අධ්යදප වසත ිවවහතිලව සඳහන් රළ යුුරද .                     

02. ොන්වාසිරාගාත සඳහා හල්ලු්ප රතප ැක අදුම්ප ැත්රද විශ්වවිකයාලීය ද ොව. අිවිද මන්න් ැගාොගප, ශිෂය ුභසසාධ්ර අංශද, ්රී 

ජදව්ණධ්පපුත විශ්වවිකයාැද, ගංොග ිවිැ, ු ොොොග ි දප ි නයපදඔ  ග විශ්වවිකයාැදඔ ි දාැිලංචි ම ම සඳහා ැහණෙො ප විඔ ොගපවි්  

සාතිලද යුුරද. 

  
03. ොමම අදුම්පැත්, ඒ ස්පගන්ධ් ොත් තුරරු, මුකල් වවුචත සහොන්වාසිර ැහුභර්ප ැහබී ඇතික ොහ  පහතික ගව ොස දාගහලීය මඔ www.sjp.ac.lk 
      කත  විශ්වවිකයාලීය ද ොව. අිවිදඔ නයවිසිද හහර. 
 
04. පහවත් අභිදාචපා සාත ොප ගන්පා ගහවින් හිලරිැ්  රළයුුරදහයි හහොගප සිදළු ොත් තුරරු ි ඛිත්ව අදුම්පැත් සමඟ ්රථමම අවස්ථමාොදීමම   
හිලරිැ්  රළ යුුරොද. 

05. විවාහර සිුභන් සහ ොැත ව්ණෂදන්හීිල ොන්වාසිරාගාත නීතික උල්ැංඝපද රතප ැක සිුභන් සඳහා ොන්වාසිර ැහුභර්ප හිණෙ ොප ොද. 

06.ොන්වාසිරාගාත ැහුභර්ප සඳහා ුභුමුභර්ප ැගප සිුභන් අකාැ ොන්වාසිරාගාතොේ ි දාැිලංචි වප අවස්ථමාොදිල මුකල් ොගවු වවුචතොේ නයඔැත්්ෂ 
සහ ොස.ණෙ. 2.5X ොස.මී.3.5 ඉමුද්කත ්රමා ොේ   මතත්ර ිල ැගාග්  ජාදාරැ 02 ්ෂ ොන්වාසිරාගාත උැශාැාධිැතික ොවත් සාතිලද යුුරද 
ඉඡාදාරැ 02 හි නයටුැස ත්ම ි දාැිලංචි අංරද සහ පම සඳහන් රළ යුුරද . 

01 iමුැුණරු සමඟ පම (සිිංහනලේ)...........................................................................................................ජා.හහ.අංරද......................... 

 මුැුණරු සමඟ පම (ඉිංග්රීසිනරේ)...................................................................................................................................................... 

 ii  ස්ථීත ි නයපද ....................................................................................... ............................................ුමතරථමප අංරද..................... 

    ස්ථීත ි නයපදඔ ආසන්පත්ම පගතද ............................................................................................................... 

    ස්ථීත ි නයපොේ සිඔ විශ්වවිකයාැදඔ ඇතික මුළු ුමත   කිොැ  මීඔ්ණ ...........................ඉසත්යත්ාව ැරී්ෂෂා රතු  ැහො.  

 iii ස්ත්රී/ පුරුෂ/ැහවිිල සාවද ඉඅකාැ ොර ටුොද X සැුණ  ොද කන්ප.  

 

02 i ැවුොල් මාසිර ආකාදම 

ආකාද්ප 
ැගන්පා 
 

පම රැකිදාොද/ස්වදං රැකිදාොද/ 
වයාැාතොේ කත  ත්පුරත ොහ  

ැකවිද සහ ි නයපද 

මාසිර වහටුැ/ 
ආකාදම 

ොවප්  ආකාද්ප 
විස්ත්ත 

මාසිරව ැගප 
ස්පූර්ණ  
ආකාදම 

මව      

නයදා      

සාතරරු      

 
  
  ii සිදළුම මා්ණග වි න් ැහොගප මුළු ආකාදම ඉමාසිර  රු............................................................................................................. 
තාජය/ැළා් ැාැප/සමැරාත/ත විරු/වයවස්ථමානයත් ම්ඩිැ/තාජය සංස්ථමා/සමාග්ප හී ොස වොේ ිවයු්ෂත් ප්ප මාසිර වහටුප් වා්ණත්ාොද   
සහතිකර රළ නයඔැත්්ෂ ඇණෙණිද යුුරද.  

 
 

iii  ග සමෘද්ධි ්රතිකැාභි ැවුැර සාමාිකරොද්ෂ ප්ප සමෘද්ධි ිවැධ්ාරි සහ ්රාොද්ය ද ොල්ර්ප විසින් සහතිකර රතපැක සමෘද්  සහතිකරදර      
නයඔැත්්ෂ ඇණෙණිද යුුරද.  

 

 

 ජයනරොමු 
 ජයඅිංකර 

 

පාඨ ාලා්  

අපයරු ජය්ධනෂර  

ස්ත්රී  පුරුෂ  ැහවිිල  

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


 

03.ැවුොල් අධ්යාැපද ැගප සහ ත විරු සොහ කත/සොහ කරිදන් නයළිගඳ විස්ත්ත ඉඋප්ැහන්පසහතිකරොේ සහ අකාැ සහතිකරවැ නයඔැත්්ෂ 

ඇණෙණිද යුුරද . 

වදස අවු. 06 ඔ 
අඩු සංඛ්යාව 

වදස 06-20 අත්ත 
සංඛ්යාව 

විශ්වවිකයාැ අධ්යාැපද ැගප සොහ කත සංඛ්යාව සහ  වුන්ොො 
පම සහ ි දාැිලංචි අංරදඉඅකාැ විශ්වවිකයාැොදන් ැගාග්  
ි නයද ඇණෙණිද යුුරද . 

ත විරු ත විරු ආගාධිත් 

 

 

    

 
04.නයදා ජීව් ව සිටීක?   

      මව ජීව් ව සිටීක? 

   ඉඅකාැ ොර ටුොද X සැුණ  ොද කන්ප . නයළිුරත “ුැත” දන්ප ප්ප රරු ාරත අකාැ සහතිකරොේ සහතිකර රළ නයඔැත්්ෂ අමු න්ප.  

05.ැහත් අයිත්ම දඔෝ  සඳහන් රතු  ැගප රරුණූ සඳහා නයළිගත් හහකි සහතිකර/වවකය සහතිකර හිලරිැ්  ොර ඔ ඇතික ප්ප ැම ්ෂ ්රමුඛ්ත්ාව       
ැගාීමම ොරොතහි සැරා ගැු  ැහො.. 

 1ශාරීරිර ආගාධ්දකින් ොැොළන්ොන් ප්ප ඉඅගාධ්ද ුණම්ෂක දප වග අකාැ වවකය සහතිකර මන්න් සපාථම රළ යුුරද . 

06.හහත් සඳහන් රතප ැක රරුුවැඔ අමත්තව ොන්වාසිර ැහුභර්ප ැහබීමඔ ුභුමුභ දහයි හහොගප රාත ා ඇොත් ්  හත්ා ොරටිොදන් සඳහන් 
රතන්ප. 

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

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

හහත් සඳහන් ොත් තුරරු සත්ය හා ිවවහතිල ගව්  මා හිලරිැ්  රතප ැක ොත් තුරත්ෂ අසත්ය ගව ොහළිවුවොහ ්  මාොො ොන්වාසිර ැහුභර්ප 

අහිණෙවප ගව් , එදඔ අමත්තව විශ්වවිකයාැද මන්න් විපදාු ලවැව රඔයුුර රතප ගව්  මම ොහ ිලන් කිවණෙ.එොස ම ොන්වාසිරාගාත ැාභිොදුණ 

වශොදන් මා ොත් තාගත්ොහ ්  ොන්වාසිරාගාත සඳහා ැපවා ඇතික සිදළු නීතික රීතිකවැඔ එරඟ වප ගවක  සඳහන් රතණෙ. 

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

 ිලපද අදුම්පරරුොො අ් සප 

ොල්ඛ්රාධිරාරි 

ශ්රි ජදව්ණධ්පපුත විශ්වවිකයාැද 

න ාිරරේනේ ජයආාරම් ජයසහතික ජයකිරී  

්රී ජදව්ණධ්පපුත විශ්වවිකයාැොේ ොන්වාසිරාගාත සඳහා අදුම්ප රතප...................................................................දප අද ොමම ග්රාම ිවැධ්ාරි 

වසෝප ස්ථීත ැිලංචි රරුවුණ/රාරිදර වප අත්ත ඇදොො / හුොො ොකමදනයදන් /සාතරරුවන්/විහාතාධිැතීන් සතම මා්ණගදකින්ම උැදප ස්පූර්ණ  

මාසිර ආකාදම රුනයදල් .................................................................ඉඅුණොතන්  වප ගව සහ ක්ෂවා ඇතික අොපුණ්  ැවුොල් ොත් තුරරු ිවවහතිල 

ගව්  සහතිකර රතණෙ. 

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

්රාොද්ය ද ොල්ර්පොො අ් සප ග්රාම ොස වා ිවැධ්ාරිොො අ් සප 

ොර ට්ඨාශොේ පම පම 

ිවැ මුද්රාව ිවැ මුද්රාව 

ිලපද ිලපද 

 ුමතරථමප අංරද 

 

සහ.යු. * විරෘතික රතප ැක අදුම්පැ්  ්රතික්ෂොෂ ැ රතු  ැහො.. 

           *හහත් ආකාද්ප විස්ත්ත සපාථම රතගහනීම සඳහා රතු  ැගප ැුභ විැතමරිල ක්ෂවා ඇතික ආකාදම නයළිගඳව සතහිමරඔ ැ් විද හහකි  

ොත් තුරරු ග්රාම ිවැධ්ාරි මහත්ා /්රාොද්ය ද ොල්ර්ප මහත්ා විසින් ැගාොකු  ඇත්හයි ගැාොැ ොත ් ුර ොද.  

 ද  පහත්  
 ද  පහත්  



 


