ශ්රී ලංකා

ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකය

ශ්යසවේදී ක ලං ිවිශ්යස ලං ස ලං ණාකස මක ලංාධස ප ලංධසාාසකසව ලංරා
ශ්වේදවවෂ ලංප්රවේදීයය ලංයතවේද  ලංිසු/සිසු/ශ්ය්  ලංගාවස ලංුනීා
2020ස2021 ලංඅධ්යය  ලංව්ෂෂය

ස ලං

ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසක ක ලං ිවිශ්යස ලංඨය ම ලංින් ප ලංතවවනව ල ලංකගව ලංශ්යස දී ලං ිවි ලංශ්යස ලං ස ලං
ළිණස මණ ලං උතසධි ලං තස ිසකසව ලං
ැෑරීි ලං රඳ ස ලං මසජ්ය ලං
ස ලං ිළිගුවන ලං ත ්ගුික  ලං ංාය ක ලං
ිවි සර්මි  ලං ේව ක ලංනියුතු ලංනිළධසරි ප ු ප ලංංමදුම්තවන ලං ැඳව ල ලංකැ ේ.
ෝමසු ල ලංකගව ලංංමදුම් රුව ප ලංශ්රී ලංකා ස ලං රගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකම, ලං ිවි ලං ශ්යස ලංඨය ම, ලං ගිකහුල්ඔම ලං
ින් ප ලංතවවනව ල ලංකගව ලංසිද ලංංවුරුදු ලං ිවි ලංශ්යස ලං ස ලං ළිණස මණ ලං(ශ් වවෂ) ලංඋතසධි ලංතස ිසකසව ලං ැෑරීි ලං
රඳ ස ලංගඳවස ලංු ල ලංකැ ේ.
සුදුසු
1.

2.

3.
4.

ම්

ශ්රී ලං කා ස ලං රගමුව ව ලං ශ්වවවශ්යසකය ම ලං රවස ව ලං රවසව ලං ින් ප ලං ිළිගු ල ලං කගව ලං ිළිගුවන ලං ිතීම ලං
ංධයමව ලං යම වම්  ලං ින් ප ලං තවවනව ල ලං කැූ  ලං ංවුරුදු ලං
ෝ ලං තු ප ලං ංවුරුදු ලං ිවි ලං ශ්යස/රවනව ලං
තසකවම/ ිවි ලං වයසතසම ලං ළිණස මණම ලං රම්ග පධ ලං උරේ ලං ප්ලෝ කෝිසව්  ලං (NVQ – Level 4) ලං සමස ලං
තිබීි, ලංර
ශ්රී ලං කා ස ලං රගමුව ව ලං ශ්වවවශ්යසකය ම ලං රවස ව ලං රවසව ලං ින් ප ලං ිළිගු ල ලං කගව ලං ිවි සර්මි  ලං
්  ේත්රම ලං ස ලං රම්ග පධ ලං ිළිගුවන ලං මජ් ක/ ත ්ගුික  ලං යම වම * ලං වරම ලං 5 ලං  ලං රැකිමස ලං තළපුරු්ග, ලං
ර
වමර ලංංවුරුදු ලං40 ලංට ලංංඩුවීි, ලංර
ශ්වවවශ්යසකම ලං ින් ප ලං තවවනව ල ලං කගව ලං මව ලං ශ්වසුමකි ප ලං රිවනවීි ලං ර  ලං රම්ව ඛ ලං තරී් ෂණම ලං
රඳ ස ලං රසර්ථ ව ලං ව හුණ ලං ීි ලං ( මව ලං ශ්වසුම ලං ස ලං රම්ව ඛ ලං තරී් ෂණම ලං ඉාග්රීසි ලං ිස ධය ම ප ලං
තවවනව ල ලංකැ ේ.)
* ත ්ගුික  ලංයම වම්  ලංම ල ලංසීමි  ලංවුකීම් ලංරහි  ලංරිසුි්  ලං කර ලංරිසුම් ලංිකමසතදාච ලං
කිරී ම් ලං තසර්
ම් පතු ද ලං ිකමසතදාච ලං වී ලං ඇති ලං රිසුි්  ලං
ෝ ලං මසජ්ය ලං වොවව ලං
රාශ්ධසවම්  ලං කර ලං ිකමසතදාච ලං වු ලං රිසුි්  ලං
ෝ ලං ශ්රී ලං කා ස ලං රගමුව ව ලං ශ්වවවශ්යසක ක ලං
රවස ව ලංරවසව ලංශ්සි ප ලංිළිගු ල ලංකගව ලං වවවන ලංවයවරසම ම ප ලං ද.

ංමදුම්

රුව ප ලංරැකිමස ලංතළපුරු්ග ලං

ි ලං ේවස ලං මෝජ්

උතසධි ලංතස ිසකසව ලංරඳ ස ලංසීමි  ලංංමදුම්

මස ලංකවස ලංර ති

 ලං

ම ලංඉදරිතවන ලං

ළ ලංයුතුම.

රුව ප ලංිළරිර්  ලංගඳවස ලංු ල ලංකැ ේ.

ජ්යේ  ලං ර
සම ලං
ල්ඛ සධි සරි/ංධයමව ලං
ස ලං ිෂෂය ලං
ේවස,
ශ්රී ලං කා ස ලං රගමුව ව ලං
ශ්වවවශ්යසකම, ැ. ත. ලං 02, ගිකහුල්ඔම ලං මව ලං ිකිළවමට, ලං ි ලං වි ලං ස ලං ිකිළවම ලං රඳ  ප ලං ව ්ගම ලං වමම්  ලං
(9” x 4”) මොව  ලංකිරීි ලංින් ප ලංංමදුම්තවන ලංකගසු  ලං ැකිම. ලං ලංwww.sab.ac.lk/notices මව ලං වේ ලංංඩශ්ම ලංින් ප ලං
ංමදුම්ත  ලංගසු  ලං ම ලංු  ලං ැකිම.
රම්පූර්ණ ලං මව ලංක ලංංමදුම්තවන ලංිකමසතදාච ලං
දවට ලං තම ලංඉදරිතවන ලං ළ ලංයුතුම.

ල්ඛ සධි සරි
ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකම

ැතෑක ලංින් ප ලංඉ

 ලං් වස ලංඇති ලංිකිළවමට ලං2022 ලංජුනි ලංිර ලං10 ලං

ශ්රී ලංකා
ශ්යසවේදී ක ලං

ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකය

ිවි ලංශ්යස ලං ස ලං ණාකස මක ලංාධස ප ලංධසාාසකසව ලංරා
ප්රවේදීයය ලංයතවේද  ලංිසු/සිසු/ශ්ය්  ලංගාවස ලංුනීා
2020ස2021 ලංඅධ්යය  ලංව්ෂෂය

ස ලංශ්වේදවවෂ ලං

රම්පූර්ණ ලං මව ලංක ලංංමදුම්තවන, ලංකා ස ලංගැාකුව, න්ණුම් ලංංා  ලං0002246976 ලං ව  ලංරු. ලං500/- ලං  ලංව ක්  ලං
ුවස ලංකගසුවන ලංරිසිට්ත  ලංරිු ලං ජ්යේ  ලංර
සම ලං ල්ඛ සධි සරි/ංධයමව ලං ස ලංිෂෂය ලං ේවස, ශ්රී ලංකා ස ලං
රගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකම, ැ. ත. ලං02, ගිකහුල්ඔම ලංමව ලංිකිළවමට ලං2022 ලංජුනි ලංිර ලං10 ලංදවට ලං තම ලං මොව  ලං
ළ යුතුම. ලං

අයදුම්ධත
A වේද

ොතර - වේදධෞද්ුලි

 ලංවේදතොමතුරු:

01. රම්පූර්ණ ලංවි: ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................
02. උත ප ලංදවම ලං: .........................................................................................................................
03. වමර: .......................................................................................................................................
04. ේථිම ලංිකිළවම: ...............................................................................................................
................................................................................................................................................

05.

ැතැල් ලංිකිළවම:

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

................................................................................................................................................
06. දුම ථව ලංංා : ……….......……………………………………………………………
07. ශ්රී ලංකා ස ලංපුමවැසි ම්  ලංමව ලංවු: ...............................................................................................
08. යුි: ................................................................................................................................

09. ජ්සති  ලං ැඳු ලම්තවන ලංංා ම: ..........................................................................................................
10. වර් ිසව ලංරැකිමසව: ............................................................................................................

11. ේවස ලං මෝජ් මස ේ ලංවි: ............................................................................................................
12. යම ව ක ලංවි: ...............................................................................................................
B වේද

ොතර ලං - අධ්යසධ

 ලංු/දුු/

ම්:

13. ං. තො.ර. ලංඋ/ තළ ලංශ්වසුම
වර්ෂම

ශ්වසු ලංංා

ම

ශ්ෂම

ේණිම ලං

ශ්ෂම

ේණිම

14. ප්ලෝ කෝිස:
වර්ෂම

C වේද

ොතර

– වි

යම

තීය ලං

ශ්ෂම

D වේද

වම

ස ලංඅවේද

කු

 ලංු/දුු/
යම

ම් (වේදතොමතුරු ලංඉදිරිධ
වම

ොතර – රැකියස ලංවේදතොමතුරු (වේදතොමතුරු ලංඉදිරිධ
වයසතිතිම

රැකිමස ලං

ොමතුරු

 ලං

ම් 

 ලං

ම් 

)

සිට

් වස

සිට

් වස

)

E වේද

ොතර

– :

01. ඉ
 ලං් වස ලංඇති ලං
ොමතුරු ලංර ය ලං ස ලංනිවැමද ලංගවට ලංර ති  ලං මමි.
02. ිශ්සි ප ලංඉදරිතවන ලං මව ලංක ලං ොමතුරු ලංංර ය ලංගව ලං
වුරු ලංවුව
ොවන ලංිස ේ ලංිකමසතදාචම ලංංවකාගු ලං
වව ලංගව ලංනිමි.

ශ්වවව ලංශ්යසක ක ලංංවය ප ම
ෝ ගසහිම ිෂෂයයින පට ංසළ වව සිමලුි නීතිරීති ර
මගුකසසි වකට
මටවන වීිට ිි ියින ප එ ව වමි. ි ේ තසර්වවව ම ප මම් මගුකසසිම්  උල්කාඝණම වීි ී, ලං
ංවයය ලංවම් ශ්වවවශ්යසකම ශ්සි ප ලංිස ේ ිකමසතදාචම ංවකාගු ළ ැකි ගවට  ිි නිමි.

දවම: .............................................

F වේද

ොතර

– ව්ෂතාස

....................................
ංමදුම්

 ලංවේදේවස ලංවේදයෝජ

යස ලංශ්ිස්  ලංරම්පූ්ෂක ලං

රු ේ ලංංවනරව

ණ ලංයුතුයි (අසක ලං

ම්)

................................................................................................................. ිමස/මිම/ ිවශ්ම ලං ................................................. කර ලං
........................................................................................................................................ ලං
............................් වස ලං
ළිණස
ප්ර

සය ලං

නි්ෂවේදද්ය

ේවම ලං

මව ලං ගවවන ලං ශ්රී ලං කා

මණ ලංඋතසධි ලංතස ිසකසව ලංරඳ ස ලංසුදුසු

හි ලං

 ලං

 ලං

 ලං

.....................දව ලං

ස ලං රගමුව ව ලං ශ්වවවශ්යසක ක ලං

ම් ලංකැබුව

ොවන ලං ේව ම ප ලංනි ේ ලං

ිවි ලං ශ්යස ලං
ළ ලං

 ලං

මමි.

ා: ..........................................................................................................................................
ත
දි

ස ලං

ැකි ලංගවවන ලං

මමි. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ම ලංඉදිරිධ

සිට ලං ලං ලං ලං

තුම: ...............................................................................................................................
ය: ............................................................................................................................................

......................................................
වේදේවසවේදයෝජ යසවේදේ ලංඅ ර

