විශ්වවිද්යාල අර්ථසාධක අරමුද්ලින් ණය මුද්ලක් ගැනීම
සඳහා වූ අයදුම්පත

01. සම්ූණථ නම :02. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :03. ස්ීර ලිපිනය :04. උපන් දිනය හා වයස :05. සස්වය කරනු ලබන විශ්වවිද්යාලය :(1) අංශය :06. ද්ැනට ද්රන තනතුර :07. පත්ීසම් ස්වභාවය :- සස්වසයහි ස්ීර කර ඇත./ නැත.
08. සස්වයට පත් වූ දිනය :09. විශ්වවිද්යාල අර්ථසාධක අරමුද්සේ සාමාජික අංකය :10. පසුගිය වර්ථසේ සද්සැම්බථ 31 වැනි දිනට අර්ථසාධක අරමුද්සේ සශ්ර්ය :(සශ්ර් ප්රකාශය ඇමිණිය යුතුය)
11. ද්ැනට ලබන වැටුප :- රු.
12. ඉේුම් කරන ණය මුද්ල :13. ණය මුද්ල ඉේුම් කිරීමට සහ්තුව :14. අර්ථසාධක අරමුද්ල ඇපයට තබා ඇති සවනත් ණය :(1) ආපද්ා ණය

:-

(2) සස්වක ණය

:-

(3) වාහන ණය

:-

(4) පරිගණක ණය

:-

15. විශ්වවිද්යාලසේ අනිත් සස්වකයින් සවනුසවන් ඇති ඇප බැඳීම් :(1) ඇපසේ ස්වභාවය

:-

(2) මුද්ල

:-

16. ඉේුම්කරුසේ ප්රකාශය :විශ්වවිද්යාල අර්ථසාධක අරමුද්ලින් ණය දීම් සම්බන්ධසයන් නිකුත් කර ඇති 2005 අසේේ 18
වැනි දින ද්රණ විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න සකාමිර්න් සභාසේ මුද්ේ චක්රසේඛ ලිපි 04/2005 හි ණය
දීම් පාලනය හා එහි නීති රීති සහාඳින් සත්රුම් ගතිමි.
තවද්, මසේ අර්ථසාධක අරමුද්සලහි බැරට ඇති සශ්ර්ය ඇප වශසයන් තබා සගන එම ණය මුද්ල
නිකුත් කරන බව ද්නිමි.
සමානයම් සහ්තුවක් නිසා සහෝ විශ්වවිද්යාල සස්වය අවසන් කිරීමට සිදු වූ අවස්ර්ාසේ දී මසගන්
අය ීමට ඉතිරි ී ඇති ණය මුද්ල (ඒ ද්ක්වා ඇති මුළු මුද්ල හා සපාළිය ද් ඇතුළුව) මසේ අර්ථසාධක
මුද්ල නිද්හස් කිරීසම් දී අය කර ගැනීමට විශ්වවිද්යාලසේ සේඛකාධිකාරීට හා විශ්වවිද්යාල
ප්රතිපාද්න සකාමිර්න් සභාසේ සේකම් ට සමයින් බලය පවරමි.
එසස්ම රැකියාව කරන අවස්ර්ාසේ දී මා මිය ගියසහාත් සහෝ රැකියාසවන් අස් වූ පසු අර්ථසාධක
අරමුද්ේ සගීමට සපර මා මිය ගියසහාත් මාසගන් අය විය යුතු ණය මුද්ල (මුේ මුද්ල හා අවසාන
දින සතක් එයට අද්ාල සපාළිය ද් සහිතව) මසේ උරුමක්කාරයින් ට සගවිය යුතු අර්ථසාධක
අරමුද්ලින් අඩු කර ගැනීමට විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න සකාමිර්න් සභාසේ සේකම් ට සමයින් බලය
පවරමි.

අත්සන (අයදුම්කරු)
සාක්ි
සාක්ිකරුසේ නම :අත්සන :දිනය :කායථාලයීය ප්රසයෝජනය සඳහා පමණි.
(අ) ආයතන අංශසයන් සම්ූණථ කිරීම සඳහා :ඉහත සඳහන් අංක 1,2,3,4,5,6,7,8 සහ 11 යටසත් ද්ක්වා ඇති සතාරතුරු සතය බව
සමයින් සහතික කරමි.

සේඛකාධිකාරී/ සජයර්්ඨ සහකාර සේඛකාධිකාරී
සහකාර සේඛකාධිකාරී

