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අ.ප ො.ස. (උසස් ප ළ) 2021/ 2023 විභොග වර්ෂ සඳහො ඇතුළත් වීපේ අයදුේ  ත්රය 

අනුලො විද්යොලය - නුපේපගොඩ. 
 

හැදෑරීමට කැමති මාධ්ය ලකුණු කරන්න 
සිංහල ඉිංග්රීස 

 
1. ශිෂ්යාවගේ සම්පූර්ණ නම - (උප්පැන්න සහතිකය අනුව) 

 
 සිංහගලන් - 
..............................................................................................................................................................
..................................................  
 ඉිංග්රීසගයන් (කැපිටල් අකුගරන්) –  
 
..............................................................................................................................................................
............................................................................... 
 
2. ලිපිනය 

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

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

3. පදිංච් දසරික්කය: ........................................................................ ග්රාම ගසරවා වසම: 
............................................................................. 

 
4. දුරකථන අිංක - සරථාවර: ........................................................................... ජිංගම: 

..........................................................................  
 
5. උපන් දනය -  වර්ෂ්ය: ......................................  මාසය: 

....................................  දනය: .................................... 
 

6. දැනට ඉගගනගන්නා පාසල - 
.......................................................................................................................................................
...................... 
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7. එම පාසලට ඇතුලත් වූ දනය - .........................................................................................................  
 
8. ඇතුලත් වීගම්ප අිංකය - .................................................................................................................... 
 
9. ඇතුලත් වූ පන්තිය - ...................................................... 
 
10. 5 ගරරණිගේ ශිෂ්යත්වධ්ාරිගයක් ද? -  ඔව් / නැත 
 
11. අ.ගපා.ස. (සා/ගපළ) විභාග ප්රතිඵල 
 
වර්ෂ්ය: ................................................................................  විභාග අිංකය: 
......................................................................................... 

 විෂය  පරණ්ිය 
1.  බුද්ධ් ධ්ර්මය - ............................................... 
2.  සිංහල භාෂ්ාව - ............................................... 
3.  ඉතිහාසය - ............................................... 
4.  ඉිංග්රීස භාෂ්ාව - ............................................... 
5.  විදයාව - ............................................... 
6.  ගණිතය - ............................................... 
 කොණ්ඩ විෂයයන්   
1.   - ............................................... 
2.   - ............................................... 
3.   - ............................................... 

 
පන්තිභාර ගුරුතුමියගේ නම - 

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

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

පන්තිභාර ගුරුතුමියගේ අත්සන - 

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

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

10. අ.ගපා.ස (උසසර ගපළ) විෂ්ය ධ්ාරාව - ....................................................................  
 විෂ්යයන් 
 

1. .................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................. 
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• අ.ප ො.ස (උසස් ප ළ) කලො අංශපේ විෂය පයෝජනො  හත  රිදි පේ. 
 

භාෂ්ා, සමාජ විදයා, ගසෞන්දර්ය යන අිංශ තුනට ඇතුලත් විෂ්ය කාණ්ඩ පහත දක්වා ඇත. ඒ අනුව ඒ ඒ අිංශයට 
අයත් අ, ආ, ඇ යටගත් දැක්ගවන විෂ්යයන්ගගන් එක් විෂ්ය බැගින් විෂ්යන් 3 ක් ගතෝරා ගත යුතු අතර ගමම විෂ්ය 
සිංගයෝජන කිසම අයුරකින් ගවනසර කරනු ගනාලැගේ.  

 
සොමොජ විද්යො විෂය ධොරොව 
අ.)  සිංහල / ගතාරතුරු හා සන්ිගව්දන තාක්ෂ්ණය(සිංහල, ඉිංග්රීස මාධ්ය) / භූගගෝල විදයාව / සිංඛ්යානය 
ආ.)  ඉතිහාසය / මාධ්ය අධ්යයනය / තර්ක ශාසරරය / ගෘහ ආර්ික විදයාව 
ඇ.)  ගද්ශපාලන විදයාව / ගබෞද්ධ් සිංසරකෘතිය / ආර්ික විදයාව  
 
පසෞන්ද්ර්ය විෂය ධොරොව 
අ.)  සිංහල / ගතාරතුරු හා සන්ිගව්දන තාක්ෂ්ණය (සිංහල, ඉිංග්රීස මාධ්ය) / සිංඛ්යානය / භූගගෝල විදයාව / 
නාටය සහ රිංග කලාව 
ආ.)  හින්ද / ඉතිහාසය / මාධ්ය අධ්යයනය / ගෘහ ආර්ික විදයාව / තර්ක ශාසරරය 
ඇ.)  චිර / නර්තනය / ගපරදග සිංගීතය/ බටහිර සිංගීතය/ ආර්ික විදයාව(සිංහල, ඉිංග්රීස මාධ්ය)/ ගද්ශපාලන 
විදයාව / ගබෞද්ධ් ශිෂ්රඨාචාරය. 
 
භොෂො විෂය ධොරොව  
අ.)   සිංහල/ ගතාරතුරු හා සන්ිගව්දන තාක්ෂ්ණය(සිංහල, ඉිංග්රීස මාධ්ය) / ඉිංග්රීස / භූගගෝල විදයාව / සිංඛ්යානය 
ආ.)  සිංහල/ඉතිහාසය / මාධ්ය අධ්යයනය / තර්ක ශාසරරය / සිංහල / ගෘහ ආර්ික විදයාව 
ඇ.)  ජපන් භාෂ්ාව / ප්රිංශ භාෂ්ාව / ආර්ික විදයාව(සිංහල, ඉිංග්රීස මාධ්ය) / ගද්ශපාලන විදයාව 

 
• වොනිජ අංශය 
අ.)  ගිණුම්පකරණය 
ආ.) වයාපාර අධ්යයනය 
ඇ.) ආර්ික විදයාව 
ඈ.) වයාපාර සිංඛ්යානය 
ඉ.)  ගතාරතුරු හා සන්ිගව්දන තාක්ෂ්ණය 

 
සැලකිය යුතුයි. 

 
 ගිණුම්පකරණය සමඟ ඉහත විෂ්යන් ගදකක් ගතෝරා ගන්න. 
 අවම වශගයන් ශිෂ්යාවන් 10 ගදගනකුවත් ගනාමැති නම්ප එම විෂ්ය ගනාපැවැත්ගව්. 

 
• විද්යො අංශය - ජීව විද්යො අංශය 

 
අ.) රසායන විදයාව 
ආ.) ගභෞතික විදයාව 
ඇ.) ජීව විදයාව 
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• ගණිත අංශය 
 
අ.) රසායන විදයාව  
ආ.) ගභෞතික විදයාව 
ඇ.) සිංයුක්ත ගණිතය 
ඈ.) ගතාරතුරු තාක්ෂ්ණය හා සන්ිගව්දන තාක්ෂ්ණය 

සැලකිය යුතුයි. 
 

 අවම වශගයන් ශිෂ්යාවන් 10 ගදගනකුවත් ගනාමැති නම්ප එම විෂ්ය ගනාපැවැත්ගව්. 
 

11. ඔබ විසන් ලබා ගත් ක්රීඩා, විෂ්ය සමගාමී ජයග්රහණ හා ගවනත් ජයග්රහණ 
ජාතයන්තර, සමසරථ ලිංකා, පළාත්, කලාප, ගකාට්ඨාශ, පාසල් ආදී වශගයන්. 

 
තරඟය අංශය ලබොගත් ස්ථොනය 

   
   
   
   
   

 
ඉහත ලබා ගත් ජයග්රහණ අධ්යාපන අමාතයාශගයන් අනුමත තරඟ විය යුතු අතර 1, 2, 3, සරථාන විය යුතුය. 
ජයග්රහණ වල සහතික පිට ත් අමුණො එවිය යුතුය.  

 
12. තමා සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට කැමති විෂ්ය සමගාමී කටයුතු 

 
i.) ...................................................................................................................................................

............................................................ 
ii.) ...................................................................................................................................................

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

13. මව / පියා / භාරකරු පිළිබඳ ගතාරතුරු 
 

i.) මව / පියා / භාරකරුගේ නම -  
.......................................................................................................................................................

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

ii.) මව / පියා / භාරකරුගේ ලිපිනය - 
...................................................................................................................................................
...................................................................................... 
 

iii.) මව / පියා / භාරකරුගේ දුරකථන අිංකය - 
............................................................................................................................. 
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iv.) මව / පියා / භාරකරුගේ රැකියාව හා රැකියා සරථානගේ ගතාරතුරු -  
 
a. රැකියාව - 

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

.......................................................... 
 
b. ලිපිනය - 

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

.............................................................. 
c. දුරකථන අිංක - 

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

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

14. මව / පියා / භාරකරු විසන් කලයුතු ප්රකාශය 
 

 ඔගේ දරුවා දනපතා පාසලට පැමිණිය යුතු අවම ප්රතිශතය 80% 
 නයායාත්මක හා ප්රාගයෝගික ඇගයීම්ප සඳහා සහභාගී විය යුතු ප්රතිශතය 100% 

 
සෑම ශිෂ්යාවක්ම උසසර ගපළ විභාගයට ඉදරිපත් වීම සඳහා ගක්වල හා කණ්ඩායම්ප වශගයන් වයාපෘති 02ක් ඉදරිපත් 
කිරීම අිවාර්ය ගව්. එම වයාපෘති වාර්තා ඉදරිපත් කිරීගමන් අනතුරුව පමණක් විභාගයට ගපනී සටීමට ඉඩ ගදනු 
ලැගේ. අවශයතා සපුරා ගැනීගම්ප දී කිසයම්ප අඩුපාඩුවක් සදුවුවගහාත් එර සම්පබන්ධ්ව විදුහගල් කළමණාකරන කම්පුව 
විසන් ගනු ලබන තීරණයකට අවනත වන බව සහතික කරමි. 
 
මව / පියා / භාරකරුගේ නම: 

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

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

මව / පියා / භාරකරුගේ අත්සන: ............................................................................................ 

අයදුම්පකරුගේ නම: 
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අයදුම්පකරුගේ අත්සන: ...........................................................................  දනය: 
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