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ලියාපදිංචිවීවම් අයදුම්පත්රය
AP/CCE/21/II/
Registration No: ES/CCE/21/II/

For official use only
1. Course Title:
පාඨමාලාවේ නම:

ඉංග්රීසි සහතිකපත්රහ්ඨමාඨාඨ
Certificate in English

2. Full Name of the Applicant /අයදුම්කරුවේ සම්පූර්ණ නම:
(IN BLOCK LETTERS) / ඉංග්රීසි ක කිටල් අ අරෙව්   :

3. Permanent Address /ස්ථි් ලිටලනය:

4. Date of Birth / උප   දිනය:

Y Y Y Y M M D D

5. National Identity Card Number:
ජාතික හිඳුනුම්පත් අංකය:
6. Age as of 31.08.2021 (Years)
යතහඅවුරුදු 2021.08.31 දින්
7. Sex /ස්ත්රී/පුරුරු භාවය:

Y Y M M D D

Male

8. Civil Status /විවාහක/පුඅවිවාහක බව:

Female
Married

Unmarried

10. Present Employment: ……………………………………………………………………..
රැකියාව:
11. Official Address: …………………………………………………………………………..
්ාජකාරී ලිටලනය:
12. Contact Telephone No: Mobile…………………… Home…………………………
දු්කථන අංකය:
ජංගම
ගෘහස්ථ
Whats app No:…………………….

Viber No : ……………………
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9. District /දිස්ත්රික්කය:

----(1)

Mobile No of the Mother/Father or Guardian: …………………………………
13. E-mail / විූත් තිප ල:…………….................................................................................
14. Educational Qualifications/අධ්යාපන සුදුසුදු්
(a)

G.C.E. O/L

Year : .................….…

Index No………..…………..

අ.පපන ො.ස.ුසාමාසයුපපන ළ : වර්ෂය:

Subject
විෂය

(b)

:

Grade

සාමාර්ථය

Subject
විෂය

Grade

සාමාර්ථය

1. ………………………… ………

6. ………………………….

………

2. ………………………… ………

7. ………………………….

………

3. ………………………… ………

8. …………………………..

………

4. ………………………… ………

9. …………………………..

………

5. ………………………… ………

10. …………………………

………

G.C.E. A/L

Year : ...................….…

අ.වපො.ස. උසස් වපළ :

වර් ය:

Subject
විෂය

Index No……….…………..

Grade

සාමාර්ථය

1. ………………………… ………
2. ………………………… ………
3. ………………………… ………
4. ………………………… ………
15. Other Qualifications / පවසත්ුදුසුදු් :
…………...……………………………………………………………………………………
I certify that the above particulars furnished by me are true and correct to the best of my knowledge. In
case, if any of the particulars is found incorrect/false, I understand that the University has the sole authority
to cancel my registration.
I affirm that I will adhere to the both rules and regulations those currently effective and those amended
from time to time with regard to students of the University.
The Unit has decided that your course/registration/lecture fee is not re-fundable or not transferable to any
other course or any another person. Further the course fee is only applicable for the batch to which it levied.

විව්වවියාලවබ බල පවත්වන නීති හා ව්ු ලාසි ක කාන න ව වවනස් වන බව   නා අත් ඒ අනුව පවත්නා නීතිරීතිවල් අනුව
ක්යුතු කිරීම්  එකග වවමි.
ඔබ අයදුම් ක්න පාඨමාලාව් අාල ව වගවනු ලබන ලියාපදිංචි ගාස්තු හා පාඨමාලා ගාස්තු කිසි කම වහේතුවක් මත වවනත්
පාඨමාලාවක් මාරු කිරීම වහෝ ව  අ ආපසු වගවීම වහෝ වවනත් අවයරේ පිවරීම වහෝ සි කදු වනොක්න බව කරුණාවව  
සලක  න. එවම  ම අාල වගවීම් උක්ත පාඨමාලාව් හා කණ්ඩායම් පමණක් අාල වේ.

Date :…………………………..
දිනය

……………………………………..
Signature of the applicant /අයදුම්කරුවේ අත්සන
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ඉහත මා විසි ක   සපයන ල විස්ත් මාවේ ිනීවම් ප්රමාණය් සතය හා ිවවි්දි බව සහතික ක්න අත් වමොනයම් වහේතුවක්
මත වහෝ ඒවා අසතය/පුවි්දි බව් වහි  ුවවවහොත් මාවේ ිෂ යභාවය අවලංු  කිරීම් විව්වවියාලය් පූ්රණ අධිකාරී බලය
ඇති බව ිවමි.

(02)

For Official Use Only
Recommended By
Date : - ……………………………

…………………………………
Coordinator/ CCE

Approved By
Date : - ……………………………

…………………………………
Director / CODL

Please Note:
Attach copies of the
1. Birth Certificate
2. National Identity Card
3. Educational Certificates–(According to Course)

සිලකිය යුතුයි:
ඔබවේ පහත ක්වා ඇති සහතිකවල ඡායා ටල්පත් හා ව අඛන අයදුම්පත්රය සමග ඉදිිපපත් කළයුතුය.
1. උප්පි  න සහතිකය
2. අධ්යාපන සහතික-(්ඨමාඨාඨ ටහඅදඨා )
3. ජාතික හිඳුනුම්පත්රය
තැළකියහයුතුයිහ
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 ඉංග්රීසි සහතිකපත්රහ්ඨමාඨාඨ ටහලියඨ්දංචිහතළහ්සු හඑාහලියඨ්දංචියහව නත්හ්ඨමාඨාඨ ාටහාඨරුහකිරීා,හ
මුදල්හආ්සුහාබඨදීාහවිෝහ්ඨමාඨාඨ හිැදෑරීාහතල්දාඨහගැනීාහකිසි සවතේත්ාහසි සදුහතරනුහවනොාැවේ.හ

