
 

      රුහුණ විශ්වවිද්යාලය 

 ලියාපදිංචි වීමේ අයදුේ පත්රය 
           (වාර්ෂික අලුත් කිරීම සඳහා) 
        

 
01. (අ) අගට යෙයෙන නම : ........................................................................................................................... 

(ආ) මුලකුරු සහිත නම : .......................................................................................................................... 

(ඇ) සම්පූර්ෂණ නම (සිංහයලන්) : .............................................................................................................. 

                    (ශිෂ්ය වාර්ෂතා යතායත් සඳහන් වන අන්ෙමට තහහහිලිවව ිවෙන්න) 

 (ඈ) සම්පූර්ෂණ නම (ඉිංග්රීසයෙන්) .............................................................................................................. 

 (ඉ) දුරකතන අිංකෙ හා ඊයම්පල් ිවපිනෙ ..................................................................................................... 

 (ඊ) ූජ්ය/මමහතා/මමහත්මියෙ/මයමනියෙ ෙ ෙව වග ............................................................................................ 

 

02. (අ)  සථිර ිවපිනෙ : ................................................................................................................................... 

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

(ආ)  (I)  තළාත:  .............................................  (II) ිලසථික්කයකෙ: .............................................................. 

(ඇ)  යන්වාසක සථථානයේ ිවපිනෙ : ...........................................................................................................  

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

       දුරකතන අිංකෙ : .............................................................................................................................. 

(ඈ) හිලසෙකදී ෙහන්ියෙ යුතු ිවපිනෙ : ........................................................................................................  

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

       දුරකතන අිංකෙ : .............................................................................................................................. 

 

(ඉ) I. පිොයේ/මමවයේ/මභාරකාරොයේ සම්පූර්ෂණ නම : ................................................................................ 

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

      II. ිවපිනෙ : ........................................................................................................................................ 

      III. වෘත්ිෙ : ...................................................................................................................................... 

           දුරකතන අිංකෙ : .......................................................................................................................... 

 

(ඊ) අධ්යෙනෙ ලනන කාලෙ තුළ තිලිංියෙ සෙ ිවවස /ම ියශථවියෙයාලය ෙ යන්ියසකාගාරෙ /ම යතෞද්ගිවක       

       යන්වාසක සථථානෙ : ......................................................................................................................... 

ිවොතිලිංිය වීයම්ප අිංකෙ : ..................................... 

අන්ිමට යතනී සටි ියශථවියෙයාලය ෙ තරීක්කයෂ්ණෙ:  

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

එම ියභාග අිංකෙ: .................................... 

ිවොතිලිංිය වීම සඳහා මුෙල් යගවූ කුියතාන්සෙ මීට 
අමුණා ඇත. 
යගවූ මුෙල රු. .................................................. 
යගවූ ිලනෙ: ...................................................... 
යගවූ නහිංකු ශාඛාව: .......................................... 
 

ිවොතිලිංිය වන අධ්යෙන වර්ෂෂ්ෙ:  
......................................................................... 
හහෙෑරීමට අයේක්කයිත ියෂ්ෙෙන් 
ප්රධ්ාන ියෂ්ෙ: ..................................................... 
අනු ියෂ්ෙෙන්: ................................................... 

ිවොතිලිංිය වන තරීක්කයෂ්ණෙ: 
ියයශථෂ් 
........................................................................ 
(තහහහිලිවව සඳහන් කරන්න) 



 

 

 

03. ියශථවියෙයාලෙට ඇතුළත් වීයමන් ත ප යතනී සටි තරීක්කයෂ්ණ හා ලහ ප ප්රිලල : 

 

යතනී සටි/මඉල්ලුම්ප කළ තරීක්කයෂ්ණෙ වර්ෂෂ්ෙ තරීක්කයෂ්ණ අිංකෙ ප්රිලල 
(සමත්/මඅසමත් නව) 

    

    

    

    

    
     

04. (අ) රැකිොවක ිවයුක්කයතෙ? ......................................................................................................................... 
     (රැකිොව ෙන්යනන් ෙම්ප වහපකතක්කය. තාශ්රමියකෙක්කය යහෝ ආොෙමක්කය ලහයනන ෙම්ප රැකිොවක්කය අෙහසථ යකයරන 
       අතර සථවයසථවෙෙ එෙට ඇතුළත් යේ.) 
(ආ) තනතුර : ........................................................................................................................................... 
(ඇ) රැකිොව කරන සථථානයේ ිවපිනෙ : .................................................................................................... 
(ඈ) තත්වීම්ප ලෙ ිලනෙ : ............................................................................................................................. 
(ඉ) අධ්යෙන ිවවාු  ලනා ියදෙ ෙන වග : ................................................................................................ 

 

 

05. ශිෂ්යත්ව/මමහයතාළ ශිෂ්යත්ව/මශිෂ්යාධ්ාර ලනන්යනක්කයෙ ? .............................................................................. 
(අ) දීමනායේ නම : .................................................................................................................................. 
(ආ) දීමනා මුිවන්ම ලෙ ිලනෙ : .................................................................................................................. 
(ඇ) වාර්ෂික වටිනාකම : .......................................................................................................................... 
(ඈ) ණෙ මුෙල් ලනන නහිංකුව : ................................................................................................................. 
(ඉ) ගිණුම්ප අිංකෙ : ................................................................................................................................... 

 

06. (I) අධ්යෙන කාලෙ තුළදී මට රැකිොවක්කය ලහුනනයහාත් යහෝ මයේ ිවපිනයේ යවනසක්කය ුවවයහාත්   නව  

     ියශථවියෙයාලයේ යල්ඛකාකාකාරීතුමාට ෙහනුම්ප දීමට යතායරාන්දු යවමිය. 

(II) ියශථවියෙයාල තණත් ිවයෙෝග හා වයවසථථාවිවන් අොල අයුශ්න් නහී  සීමමටෙ ියශථවියෙයාලයේ 

      ආචාර්ෂෙවරුන්ට හා ිවලධ්ාරීන්ට ියනීත අයුශ්න් සහලීමමටෙ ියශථවියෙයාලයේ යහාඳ නමට කහලලක්කය  
      යනාවන අයුශ්න් හහසරීමටෙ යතායරාන්දු වන නව යමයින් ප්රකාශ කරමිය. 

(III) ඉහත සතෙන ලෙ යතාරතුරු මා ෙන්නා තරමියන් සතය හා ිවවහරිල නව සහික කරමිය. 

 

 

ිලනෙ : ........................................  .................................................... 

       ශිෂ්යොයේ අත්සන 

 

සටහන් 

 

ිවොතිලිංිය වීම සඳහා ස පන් ියසන් යගියෙ යුතු ගාසථතු පිළිනඳ ියසථතරෙ : 

 

ිවොතිලිංිය ගාසථතු මහජ්න නහිංකුයේ ඕනෑම ශාඛාවකදී අිංක 201021800000021 ෙරණ රුහුණු ියශථවියෙයාලයේ 

රැසථකිරීයම්ප ගිණුම, මහජ්න නහිංකු ගිණුමට නහර යකාට නහිංකුයවන් ිවකුත් කරනු ලනන කුියතාන්සෙ ිවොතිලිංිය වීයම්ප 

අෙදුම්ප තත්රෙ සම  අමුණා එියෙ යුතුෙ. යම්ප සඳහා අවශය නහිංකු කුියතාන්ස තත් යමම ියශථවියෙයාලෙ මන්න් සතෙනු 

ලහයද. 

 

1. ිවොතිලිංිය ගාසථතු  රු. 500.00 

2. වවෙය ගාසථතු  රු. 200.00 

එකතුව   රු. 700.00  



රුහුණ විශ්වවිද්යාලය - මාතර 
UNIVERSITY OF RUHUNA – MATARA 
ගෙවීම් වවුචරය - Paying in Voucher 

  ශිෂ්යයින්  විින්  ගමම කෘති පත්ර පිටපප්)  ගද්ෘින්  ප2)  ුතුවව ුරරවා ගද්වනි  ිටපපත යයුමම්පතප යුණණා වවිය ුතුවය  

  Two Forms should be filled by the students, second copy attached to the application form. 
  මහජන බනැංකුව 

  Peoples Bank 
 

 

මහජන බ ැංකුවේ උයන්වත්ත ශාඛාවේ පවත්ව ාවනන යන ංැං  010100011111100 රණ  ුහුණ  විශ්වවිරයාලයේව  

රැස්්ිරීවේ ගිණුමට බ ණ  ණන්න. 

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

ශිෂ්යයාව  ස්ේපූරණ  නම/ Full name of the student in block letters. 

ශිෂ්ය ංැං ය / Student No……………………………………. 

ුහපියල් 

Rupees 
 

ස්හ ශත 

And cts 

 

 

 

රු  ශත 

31310 ලියාපදැංචි නාස්්ු       - මූලි  නාස්්ු   Registration fees – Basic Degree 

31310      එම                  - පශ්චාත් උපාධි 
 

  Post Graduate Degree 

31313 පාඨමාලයේා නාස්්ු       - මූලි  නාස්්ු   Tuition fees – Basic Degree 

31314       එම    - පශ්චාත් උපාධි   Post Graduate Degree 

31315 විභාන නාස්්ු    - මූලි  නාස්්ු   Examination fees - Basic Degree 

31316      එම     - පශ්චාත් උපාධි   Post Graduate Degree 

31300 ස්හති පත් නාස්්ු    - මූලි  නාස්්ු   Certificate fees Basic Degree 

                 එම     - පශ්චාත් උපාධි   Post Graduate Degree 

ත න්පත් මුරලයේ K 01001 භූවනෝලයේ විරයාව   Deposits – Geography 

                K 01002 පුස්්ත ාලයේ                     Library 

       K 01003 විරයා                     Science 

                        වවනත්                     Others 

31304 වවරය නාස්්ු   Medical fees 

  

  

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

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

මහජන බනැංකුගේ උය් ව්)ත ශාඛාගේ යැංෘ )212)18222222)1 ද්රණ රුහුණ විශ්වවිද්යාලගර ස්ක්ිිනමේගම් ණුමටමප 

බනර ගෘගරන පරිදි ඉහත කිඳහ්  ුණද්ල භාර ෙිමි  

Received the above money to the credit of Collection Account No 201021800000021 of 

University of Ruhuna, at the Peoples Bank, Uyanwatta Branch.  

දිනය/Date 

බනැංකු ුණද්රාව තනම ම යතයවශය බව ෘරුණාගව්  කිලෘ් න    මහජන බනැංකු ෘළමණාෘරු 

         Manager / Peoples Bank 

………………………………………………….. 

ශිෂ්යයාව  ංත්ස්න ස්හ ලිපිනය 

Student signature and address 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

දනය 

Date ................................... 


	14
	12



