
 

 

ශ්රී ලංකා රජරට විශව් විද්යාලය - මිහින්තලේ 

දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්යයන මධ්යස්ථානය 

සමාජීයවිද්යා හා මානවශාස්ර පීඨය 

පරිසර කළමනාකරණ ඩිපලලෝමා පාඨමාලාව - 2023 

 

 අයදුම්පරය  

3 වන කණ්ඩායම 

 

 
01. මුලකුරු සමග නම (සංහලලන්) : ................................................................................................................. 

සම්ූ¾ණ නම (සංහලලන්)   : ................................................................................................................. 

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

   (උපපැන්න සහතිකලේ සද්හන් පරිදි) 

02. ස්ීර ලිපිනය (සංහලලන්)  : ........................................................................................................................ 

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

03. Name with Initials  : ..........................................................................................................................           

Full Name : .......................................................................................................................... 

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

   (BLOCK LETTERS) 

04. Permanent Address : .......................................................................................................................... 

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

05. දුරකථන අංක     :  නිවස : ......................  ජංගම : ........................ කා¾යාලය : ........................ 

06. විද්ුත් තැපැල : ............................................................ (අනිවා¾යයි) 

07. උපන් දිනය : .......................................... 

ජා. හැ අංකය : .......................................... 

විවාහක / අවිවාහක බව : .......................................... 

ස්ී / පුරුෂ භාවය : .......................................... 

3 × 4 cm 

ප්රමාණලේ 

ඡායාරූපයක් 

අලවන්න 

කා¾යාලලේ ප්රලයෝජනය සද්හා 

RJT/DEM/2023/………….. 

 



 

08. අධ්යාපන සුදුසුකම් (සහතික වල ඡායා පිටපත් ඇමිණිය යුතු ය) 

අ.ලපා.ස. (සා/ලපළ)   අ.ලපා.ස. (උ/ලපළ) 

විෂය සාමා¾ථය ව¾ෂය විෂය සාමා¾ථය ව¾ෂය 

I. ............................... ........... ............ .............................. ............. ............ 

II. ............................... ........... ............ .............................. ............. ............ 

III. ............................... ........... ............ .............................. ............. ............ 

IV. ............................... ........... ............ .............................. ............. ............ 

V. ............................... ........... ............  

VI. ............................... ........... ............  

VII. ............................... ........... ............  

VIII. ............................... ........... ............  

IX. ............................... ........... ............  

X. ............................... ........... ............  

 

       ශ්රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්යාලය මගින් පනවා ඇති නීති ලරගුලාස වලට මම එකගලවමි. 

ඉහත ද්ක්වා ඇති සයලු විස්තර මාලේ ද්ැනීම හා විශ්වාසලේ හැටියට සතය බවට හා නිවැරදි බවට සහතික 

කරන අතර, මා විසන් සපයා ඇති ඉහත විස්තර සාවද්ය වුවලහාත් මාලේ ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරරමට 

විශ්වවිද්යාලයට අයිතියක් ඇති බව ද්නිමි. 

 
        දිනය : .........................                                                                       ..................................... 
                        අයදුම්කරුලේ අත්සන 
 
 

අත්සන තහවුරු කිරීම 

රජලේ විධ්ායක නිලධ්ාරිලයකු/ විහාරස්ථානයක විහාරාධිපතිවහන්ලස් / පාසලක විදුහේපතිතුමා / සාමද්ාන 

විනිශ්චකාරතුමා / ආයතන ප්රධ්ානියකු / දිවුරුම් ලකාමසාරිස්වරලයකු විසන් අයතුම්කරුලේ අත්සන සහතික 

කළ යුතුය.  ............................................................................. මයා / මිය / ලමලනවිය ලපෞද්ගලිකව මා 

ද්න්නා බවත් ඔහුලේ / ඇයලේ අත්සන මා ඉදිරිපිටදී තැබූ බවත් සහතික කරමි. 

අත්සන සහතික කරන අයලේ අත්සන : .............................. 

නම : .................................................................... 

තනතුර : .......................................                             නිල මුද්රාව : 

ලිපිනය : ..................................................................... 

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

 



 

 

අයදුම්පරය සම්ූ¾ණ කර පහත සද්හන් සහතිකවල ඡායා පිටපත් සමග ලයාමු කරන්න. 

 

                                                                 (කා¾යාල ප්රලයෝජනය සද්හා) 

 

1. උපපැන්න සහතිකය 

2. ජාතික හැදුනුම්පත 

3. අ.ලපා.ස. (සා.ලපළ) 

4. අ.ලපා.ස. (උ.ලපළ) 

5. ලස්වා සහතික (ඇත්නම්) 

6. පරිසර කළමනාකරණයට අද්ාළ සහතික (ඇත්නම්) 

 

 

 


