
ධර්මපාල විද්යාලය - පන්නිපිටිය 

Dharmapala Vidyalaya - Pannipitiya 
අ.පපා.ස.(උ. පපළ) ඇතුලත් වීපේ  අයදුේ පත - 2021 

01. සම්පුර්ණ නම   

 

02. මුලකුරු සමග නම   

 

03. සථිර ලිපිනය   

 

04. දුරකථන අංකය   

05. සථි ප ුරු   වය ය   06. උපන් දිනය  

07. ම ප පියය පවයරකරුගේ නම  

08. ගමම විදුහලට ඇතුළත් වූ   ර් ය  ඇතුළත්ීගම්ප අංකය   

09. අ.ගපය.ස. (සය. ගපළ) විවයගගේ ප්රතිඵලල  විවයග අංකය  

 

අනු 

අංකය 

වි යය වි ය 

අංකය 

ප්රතිඵලල 

සංගේතය  

 ලබය ඇතිඵ ගරථණ 

සංඛ්යය   

 

 

1 බුද්ධ ධර්මය  11   A  

2 සංහල වය ය  හය සයහිතයය  21   B  

3 ඉංග්රීස වය ය   31   C  

4 විද්යය   34   S  

5 ගණතය  32   W  

6 ඉතිඵහයසය 43     

7 1  න වි ය කයණ්ඩය       

8 2  න වි ය කයණ්ඩය       

9 3  න වි ය කයණ්ඩය       

 

10. ඇතුලත්ීමට අගේේිත අංශය   මයධයය  

 අගේේිත අංශය කලය - A,  යණජ - C, ජී  විද්යය - BB,  ගණත - M,  කෘි විද්යය - BA, තයේ ණගේද්ය -TEC 

 ශගයන් ඉහත  ගකයටුගේ සද්හන් කරන්න. 

  

11. අ.ගපය.ස.(උ. ගපළ) ඉගගනීමට අද්හසථ කරන වි යයන්  

   

   

 

ඉහත සද්හන් විසථතර නි ැරදි බ ටත්, අයදුම්ප ගකයට ඇතිඵ අංශය ගහෝ වි යයන් ග නසථ කිරීමට ඉල්ලුම්ප ගනයකරන 

බ ත්, සහතිඵක කරමි. 

 

 

දිනය   ශි යයයයගේපශි යය ගේ අත්සන    ම ප පියය පවයරකරුගේ අත්සන  

 

 

 

මයධයය අංශය 
  

අභ්යන්නතර 

 



. 

ධර්මපාල විද්යාලය - පන්නිපිටිය 

Dharmapala Vidyalaya - Pannipitiya 
අ.පපා.ස.(උ. පපළ) ඇතුලත් වීපේ  අයදුේ පත - 2021 

01. සම්පුර්ණ නම   

 

02. මුලකුරු සමග නම   

 

03. සථිර ලිපිනය   

 

04. දුරකථන අංකය   

05. සථි ප ුරු   වය ය   06. උපන් 

දිනය 
 

07. ම ප පියය පවයරකරුගේ නම  

08. ශි යයයයගේපශි යය ගේ ජයතිඵක හැදුනුම්පපත් අංකය   

09. අ.ගපය.ස.(සය. ගපළ) ඉගගනුම ලැබූ විදුහගල්ල නම හය ලිපිනය   

 

  

10. ඇතුලත්ීගම්ප අංකය  

11. වි ය සමගයමී ජයග්රහණ   

  

12. අ.ගපය.ස. (සය. ගපළ) විවයගගේ ප්රතිඵලල  විවයග අංකය  

 

අනු 

අංකය 

වි යය වි ය 

අංකය 

ප්රතිඵලල 

සංගේතය  

 ලබය ඇතිඵ ගරථණ 

සංඛ්යය   

 

 

1 බුද්ධ ධර්මය  11   A  

2 සංහල වය ය  හය සයහිතයය  21   B  

3 ඉංග්රීස වය ය   31   C  

4 විද්යය   34   S  

5 ගණතය  32   W  

6 ඉතිඵහයසය 43     

7 1  න වි ය කයණ්ඩය       

8 2  න වි ය කයණ්ඩය       

9 3  න වි ය කයණ්ඩය       

 

13. ඇතුලත්ීමට අගේේිත අංශය   මයධයය  

 අගේේිත අංශය කලය - A,  යණජ - C, ජී  විද්යය - BB,  ගණත - M,  කෘි විද්යය - BA, තයේ ණගේද්ය-TEC 

 ශගයන් ඉහත  ගකයටුගේ සද්හන් කරන්න. 

  

14. අ.ගපය.ස.(උ. ගපළ) ඉගගනීමට අද්හසථ කරන වි යයන්  

   

   

 

 

මයධයය අංශය 
  

බාහිර 

 



 

15. ද්ැනට ශි යයයයපශි යය  ඉගගනුම ලබන විදුහගල්ල විදුහල්ලපතිඵගේ සහතිඵකය 

ඉහත නම සද්හන් ශි යයයයපශි යය  ගමම විදුහගල්ල 11  න ගරථණගේ ඉගැනීම ලබන බ ත් 2021  ර් ගේ දී 12  ැනි 

ගරථණගේ ඉගැනීම සද්හය ුට/ටපඇයට සුදුසුකම්ප තිඵගබන බ ත් ගමයින් සහතිඵක කරමි. ගමම විදුහගල්ල  ……….  ැනි  

ගරථණගේ  සට ……….  ැනි  ගරථණය ද්ේ ය ඉගැන්වින් ගකරන බ ත් 12 හය 13 ගරථණ ල කලයප  යණජ ප ජී  විද්යයප 

ගවෞතිඵක විද්යය(ගණත) ප කෘි විද්යයප තයේ ණගේද් වි යන් උගන් නු ලබනපගනයලබන බ ත් කයරුණක  ද්න් මි. 

 

 

දිනය      ද්ැනට ශි යයයයපශි යය  ඉගගනුම ලබන විදුහගල්ල විදුහල්ලපතිඵගේ සහතිඵකය 

 

ඉහත සද්හන් විසථතර නි ැරදි බ ටත්, අයදුම්ප ගකයට ඇතිඵ අංශය ගහෝ වි යයන් ග නසථ කිරීමට ඉල්ලුම්ප ගනයකරන 

බ ත්, සහතිඵක කරමි. 

 

 

දිනය   ශි යයයයගේපශි යය ගේ අත්සන    ම ප පියය පවයරකරුගේ අත්සන  

 

 

  



2021 වසර සද්හා අ. පපා. ස.(උ. පප.) අංශයට ඇතුලත්වීපේ සේුර්ණ කරන ලද් අයදුේපත 

 වයරගන්නය අ සයන දිනය   

o අභ්යන්නතර සසුන් සද්හය 2021 ුේගතෝම්පබර් මස 15 

o බාහිර සසුන් සද්හය 2021 ුේගතෝම්පබර් මස 21 
 වයරදිය හැකි ක්රම  

1. ලියයපදිංචි තැපෑගලන් -  

විදුහපතිඵ  
ධර්මපයල විද්යයලය  
පන්නිපිටිය. 

2. පයසලට ගගනවිත් මුරකුටිය තුල තබය ඇතිඵ ගපයතහි සටහන් ගකයට වයරදීම  

3. විද්ුත් ලිපිනයට එීගමන්   

 

සැලකිය යුතුය 

dvp.al.application@gmail.com විද්ුත් තැපෑල මගින් එීගම්පදී අත්සන් කිරීම අ ශය ගනයගේ. 

ග නත් පයසලක ඉගනුම ලබන්ගන් නම්ප එම පයසගල්ල විදුහපතිඵගේ නිර්ගද්ශයද් අ ශය ගනයගේ. 

එගහත්  ුබගේ සුදුසුකම්ප අනු  සම්පමුක පරීේ ණයට කැද්විමේ සදුකලවිට සම්පුර්ණ කරන ලද් අයදුම්පපතේ සයුම 

අත්සන් සහිත  ඉදිරිපත් කිරීම අනි යර්යය ගේ. 

 


