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      රිද්ම ශිෂ්යත්ව වයාපෘතිය  
     RIDMA Scholarship Scheme 

 
 
 

A). අයදුම්කරුගේ ගපෞද්ගලික සහ පවුගේ ග ාරතුරු 
 
1. අයදුම්කරුගේ සම්ුර්ණ නම: .………………………………………………………… 
 
2. අයදුම්කරුගේ මුේ නම: ……………………………………………………………….…. 
 
3. අයදුම්කරුගේ වාසගම: …………………………………………………………………… 
 
4. උපන් දිනය: වසර ………………      මාසය ………      දිනය ……………   
 
5. වයස:          අවුරුදු: ………………....    මාස ……………………………….. 
 
6. ස්ත්රී ුරුෂ් භාවය:       පිරිමි ……………….  ගුහුණු …………………….. 
 
7. ලිපිනය: .………………………………………………………………………………………….. 
 
8. දුරකථන අංකය: …………………………………………………………………………….. 
 
9. විද්යුත්  ුපුේ ලිපිනය: …………………………………………………………………… 
 
10. වර්ථමාන පාසළ: ………………………………………………………………………….. 
 
11. ඇතුළත් වීමට අද්යහස්ත් කරන පාසළ:: …………………………………………… 
 
12. අධ්යාපනික කුසළ ා/සුදුසුකම් 
 
පහ වසර ශිෂ්යත්වය: 
 

ගපනීසිටි වසර: ………………… 
 
අයදුම්කරු ලබාගත් ලකුණු පරමාණය: ………… 
 
ලබාග  යුතු වූ අවම ලකුණු පරමාණය: ………… 

 
අ.ගපා.ස. (සා. ගපළ) 

 
ගපනීසිටි වසර: ………………. 

 

ගමන් 
බළප ී 
පරමාණගේ 
ඡායාරූපයක් 
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විෂ්යය      සමත් මට්ටම /සාමාර්ථය 
………………….               …………………. 
………………….               …………………. 
………………….               …………………. 
………………….               …………………. 
………………….               …………………. 
………………….               …………………. 
………………….               …………………. 
………………….               …………………. 
………………….               …………………. 
………………….               …………………. 

 
13. අයදුම්කරුගේ ගද්යමව්පපිය/භාරකරු ග ාරතුරු 
 

පියාගේ සම්ුර්ණ නම: ………………………………………………………….. 
 

ලිපිනය: …………………………………………………………………………………… 
 
වෘත්තිය: ………………………………………………………………………............. 
 
ගස්ත්වා ගයෝජකයා /ආය නය: ………………………………………………… 

 
 

මවගේ සම්ුර්ණ නම: …………………………………………………………… 
 
ලිපිනය: …………………………………………………………………………………... 
 
වෘත්තිය: ………………………………………………………………………………… 
 
ගස්ත්වා ගයෝජකයා /ආය නය: ………………………………………………… 

 
 

භාරකරුගේ සම්ුර්ණ නම: …………………………………………………… 
 
අයදුම්කරුට ඇති සම්බන්ධ්ය: ………………………………………………… 
 
ලිපිනය: ……………………………………………………………………………………. 

 
වෘත්තිය: …………………………………………………………………………………. 
 
ගස්ත්වා ගයෝජකයා /ආය නය: ………………………………………………….. 
 



PAGE 3 
 

14. අයදුම්කරුගේ මව/පියා ගහෝ භාරකරු ගේ බුංකු ගිණුම් ග ාරතුරු  
 
බුංකුගව්ප නම: …………………………………………………..                                                         
 
බුංකු ශාඛාව: ………………………………………………….. 
 
ගිණුගමහි නම: ………………………………………………….                                          
 
ගිණුම් අංකය: ………………………………………………….. 
 
ශිෂ්යත්ව පරධ්ානයට අදාළ නියමි  ගගවීම් ගමම ගිණුමට පමණක් බුර කරන 
බව සලකන්න.  
ගිණුම් ග ාරතුරු සනාථ කිරීමට, පාස්ත් ගපාග හි ගිණුම් ග ාරතුරු පිටුගවහි 
පිටප ක් ගහෝ අදාල ගිණුම් ග ාරතුරු ඇතුලත් බුංකුව විසින් නිකුත්කළ 
වාර් ාවක් ගහෝ ගමම අයදුම් ප  සමඟ ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

 
15. අයදුම්කරුගේ පවුගේ සාමාජිකයන් ගේ ග ාරතුරු  
 
සම්ුර්ණ නම      අයදුම්කරුගේ සම්බන්ධ්ය   වෘත්තිය        වයස 
……………………………          …………………             …………          …… 
……………………………          …………………             …………          …… 
……………………………          …………………             …………          …… 
……………………………          …………………             …………          …… 
……………………………          …………………             …………          …… 
……………………………          …………………             …………          …… 
 
B) වර්ථමාන පාසගේ විදුහේපතිතුමාගේ නිර්ගද්ශය:  
 

 

සම්ුර්ණ නම: ………………………………………………………..………..…….   
 

දුරකථන අංකය: ………………………………………………………..………..…. 
 

ලිපිනය: ………………………………………………………..………..………..……..   
 

(කරුණාකර අදාළ අයදුම්කරුගේ අධ්යාපනික පසුබිම පිලිබඳ අද්යහස්ත් ද්යක්වන්න/ 
සනාථ කරන්න) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(කරුණාකර අදාළ අයදුම්කරුගේ ආර්ික පසුබිම පිලිබඳ අද්යහස්ත් ද්යක්වන්න/ 
සනාථ කරන්න) 

 

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

 
අත්සන: .............................................................  
 
දිනය : ......................................    
 
 
C) ගරාමගස්ත්වක නිලධ්ාරී තුමාගේ නිර්ගද්ශය:  
 

 

සම්ුර්ණ නම: ………………………………………………………..………..…….   
 

දුරකථන අංකය: ………………………………………………………..………..…. 
 

ලිපිනය: ………………………………………………………..………..………..……..  

 

(කරුණාකර අදාළ අයදුම්කරුගේ ආර්ික දුෂ්කර ා පිලිබඳ අද්යහස්ත් ද්යක්වන්න/ 
සනාථ කරන්න) 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 
 

අත්සන: .............................................................  
 
දිනය : ......................................    
 
 
D) අයදුම්කරුගේ පරකාශය 

 
 

1. ඵලදායී ශ්රී ලාංකික ුරවුසිගයකු බිහිකිරීගම් උදාර කිියාවලියට 
අධ්යාපනගයන් ලබාදියහුකි වටිනාකම් ගමානවාද්ය? 

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

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

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

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

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

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

 

2. ඔගේ පරධ්ාන අධ්යාපනික අවශය ාවයන් සඳහන් කර ඒවා සුරා 
ගුනීමට ගමම ශිෂ්යත්ව පරධ්ානය ගකගලසක උපකාරී විය හුකිද්යුයි 
අද්යහස්ත් ද්යක්වන්න. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. ගමම ශිෂ්යත්ව පරධ්ානයට ඔබ සුදුසු වන්ගන් කුමන කරුණු නිසාද්යුයි 

ඔබට හුගඟන පරිදි ද්යක්වා, ඉන් ඔබ සඵල කරගුනුමට අගේක්ෂ්ා කරන 
අනාග  අරමුණු ගව්පනම් ඒ ගුන සඳහන් කරන්න. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

අයදුම්කරුගේ අත්සන: .............................................................  
 
දිනය : ......................................    
 
 

E) ගද්යමව්පපියන්ගේ ගහෝ භාරකරුගේ පරකාශය: 

 

ඉහ  සද්යහන් කර ඇති කරුණු හා ද්යත්  නිවුරදි බවත්,  එම ග ාරතුරු සහ 
අයදුම්කරු ගේ ඡායාරූප, රිද්ම පද්යනගම් ඉදිරි සුභ සාධ්න කටයුතු පරවර්ධ්නය 
උගද්යසා වන යම් ගපාදු භාවි යන් සහ පල කිරීම් සද්යහා අවශයගව්ප නම් ගයාදා 
ගුනිමට මගේ/අපගේ අනුමුතිය ලබා ගද්යන බවත් පරකාශ කර සිටිමු. 
 
 

පියා/ මව /භාරකරු ගේ අත්සන ............................................ 
 
දිනය : ......................................    


