
ධර්මපාල විද්යාලය - පන්නිපිටිය 

Dharmapala Vidyalaya - Pannipitiya 
අ.පපා.ස.(උ. පපළ) ඇතුලත් වීපේ  අයදුේ පත - 2022 

** අපේක්ෂිත අංශය කලා - A, වාණිජ - C, ජීව විද්යා - BB,  ගණිත - M,  කෘි විද්යා - BA, තාක්ෂෂණපේද්ය-TEC 

වශපයන් ඉහත  පකාටුපේ සද්හන් කරන්න. 

01) සම්පුර්ණ නම : ……………………………………………………………………………………………………………….... 

02) මුලකුරු සමග නම : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

03) සථිර ලිපිනය : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

04) දුරකථන අංකය : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

05) සථි / ුරුෂ  භාවය : ……………………………………..………………………………………………… 

06) උපන් දිනය: …………………………………………………………………………………………………… 

07) මව/ පියා /භාරකරුපේ නම : …………………………………………………………………………………………………………… 

08) ශිෂයායාපේ/ශිෂයාවපේ ජාතික හැදුනුම්පපත් අංකය: …………………………………………………………………………… 

09) අ.පපා.ස.(සා. පපළ) ඉපගනුම ලැබූ විදුහපේ නම හා ලිපිනය : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10) අ.පපා.ස. (සා. පපළ) විභාගපේ ප්රතිඵල :  

විභාග අංකය : ………………………………………………..                            වර්ෂය : ………………………………………… 

අනු 

අංකය 

විෂයය විෂය 

අංකය 

ප්රතිඵල 

සංපක්ෂතය  
 ලබා ඇති පරථණි 

සංඛ්යාව  

 

 

1 බුද්ධ ධර්මය  11   A  

2 සංහල භාෂාව හා සාහිතයය  21   B  

3 ඉංග්රීස භාෂාව  31   C  

4 විද්යාව  34   S  

5 ගණිතය  32   W  

6 ඉතිහාසය 43     

7 1 වන විෂය කාණ්ඩය       

8 2 වන විෂය කාණ්ඩය       

9 3 වන විෂය කාණ්ඩය       

 

11) විෂය සමගාමී ජයග්රහණ :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

මාධයය අංශය 

  

බාහිර 

 



12) උසසථ පපළට ඇතුළු වූ පසු පමම විදුහපේදී සහභාගී වීමට බලාපපාපරාත්තුවන ක්රීඩා/ විෂය සමගාමී 

කටයුතු :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13) අ.පපා.ස.(උ. පපළ) ඉපගනීමට අද්හසථ කරන විෂයයන්  හා මාධයය :  

විෂයය මාධයය 
  

  
  

** ඉංග්රීසි මාධයපයන්න පාසපේදී හැද්ෑරිය හැකි විෂයයන්න:  

කලා අංශය : ICT 

වාණිජ අංශය : වයාපාර අධයයනය, GIT, ආර්ික විද්යාව, ගිණුම්පකරණය, ICT 

ජීව විද්යා/ ගණිත අංශය : ජීව විද්යාව, සංයුක්ෂත ගණිතය, රසායන විද්යාව, පභෞතික විද්යාව, ICT, GIT 

තාක්ෂෂණ අංශය : ICT 

14) ද්ැනට ශිෂයායා/ශිෂයාව ඉපගනුම ලබන විදුහපේ විදුහේපතිපේ සහතිකය 

ඉහත නම සද්හන් ශිෂයායා/ශිෂයාව පමම විදුහපේ 11 වන පරථණිපේ ඉගැනීම ලබන බවත් 202….. වර්ෂපේ දී 12 

වැනි පරථණිපේ ඉගැනීම සද්හා ඔහුට/ඇයට සුදුසුකම්ප තිපබන බවත් පමයින් සහතික කරමි. පමම විදුහපේ  ………. 

වැනි  පරථණිපේ  සට ………. වැනි  පරථණිය ද්ක්ෂවා ඉගැන්වින් පකරන බවත් 12 හා 13 පරථණිවල කලා/ වාණිජ / ජීව 

විද්යා/ පභෞතික විද්යා(ගණිත) / කෘි විද්යා/ තාක්ෂෂණපේද් විෂයන් උගන්වනු ලබන/පනාලබන බවත් කාරුණිකව 

ද්න්වමි. 

 

දිනය     ද්ැනට ශිෂයායා/ශිෂයාව ඉපගනුම ලබන විදුහපේ විදුහේපතිපේ සහතිකය 

 

ඉහත සද්හන් විසථතර නිවැරදි බවටත්, අයදුම්ප පකාට ඇති අංශය පහෝ විෂයයන් පවනසථ කිරීමට ඉේුම්ප පනාකරන 

බවත්, සහතික කරමි. 

 

දිනය   ශිෂයායාපේ/ශිෂයාවපේ අත්සන    මව/ පියා /භාරකරුපේ අත්සන  

** පමම අයදුම්පපත  පහෝ  පෙළද්පපළන්න   ලබාගත් පපාදු අයදුම්පපත්  ආකෘතිය පුරො 2022 / 12 / 09 

දිනට පහෝ ඊට පපර  ලියාපදිංචි තැපෑපලන්න   පාසල පෙතට පයාමු කරන්නන. 

විදුහේපති 

ධර්මපාල විද්යාලය  

පන්නිපිටිය. 

** ලියුම්ප කවරපේ ඉහළ  වම්ප පකළවපර්  "අ.පපා.ස.(උ. පපළ) ඇතුලත් වීපේ  අයදුේ පත - බාහිර / ………. අංශය " 

පලස සඳහන් කර එවිය යුතු ය. 


