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කළමනාකරණ අධ යන ාා වාිජජ වි් ා ඨ ය.

කළමනාකරණ අධ යන ාා වාිජජ වි් ා ඨ ය.
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පාඨමාලාව
Course: ………………………………………………………………………………………………..

FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES & COMMERCE

පාඨමාලාව
Course: ………………………………………………………………………………………………..

ගෙවීම් වවුචරය PAYING IN VOUCHER

ගෙවීම් වවුචරය PAYING IN VOUCHER

ශිෂ්ය යන් විසි් මමම මපෝරම පිටපත් හතර (4) කි් යුතුව පුරවා බ ැංකුව විසි් පිළිගත් මෙව නි පිටපත අයනදුම් පතට අමුණා
එවියන යුතුයි .

ශිෂ්ය යන් විසි් මමම මපෝරම පිටපත් හතර (4) කි් යුතුව පුරවා බ ැංකුව විසි් පිළිගත් මෙව නි පිටපත අයනදුම් පතට අමුණා
එවියන යුතුයි .

Four copies should be filled in by the student, and the second copy duly enclosed by the Bank attached to the
application from.

Four copies should be filled in by the student, and the second copy duly enclosed by the Bank attached to the
application from.

මහජන බ ැංකුව
People’s Bank ……………………………………………………………………………….

මහජන බ ැංකුව
People’s Bank ……………………………………………………………………………….

මුල ාධිකාරා , ශS% ජයනවර්ධනපුර විශ්වවිµdලයන.

මුල ාධිකාරා , ශS% ජයනවර්ධනපුර විශ්වවිµdලයන.

Bursar, University of Sri Jayewardenepura.

නුමේමගොඩ.

Nugegoda.

දිනයන / Date ……………………

ශS% ජයනවර්ධනපුර විශ්වවිµdලයන, මහජන බ ැංකුව ගැංමගොඩවිල ශාඛාමේ අැංර 097100140002229 ෙරණ ජැංගම ගිණුමට
බ ර රර්න.
Paid to the credit of the University of Sri Jayewardenepura, Current A/C. No. 097100140002229 at the
People’s Bank Gangodawila Branch by.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(සම්පුර්ණ නම / Full name of student in block letters)
ශිෂ්ය අැංරයන/Student No ………………………………….(නව අයනදුම්රරුව් සඳහා අොල මනොමේ
/Not applicable to new applicants)
මගවන ලෙ රුපියනල්
The sum of Rupee ………………………………………………………………………………….
අකු ් / In words
සහ ශත
පහත සඳහ් රරුණු සඳහායන.
and cts. …………………………………………………………..
as follows

රු.
1. ලියනාපදිැංචි ගාස්තු
2.පාඨමාලා ගාස්තු
3.සම්ම්ත්රාණ ගාස්තු
4.පුස්තරාල ත ්පත්
5.පුස්තරාල ගාස්තු
6.විභාග ගාස්තු
7.අයනදුම්පත්රා ගාස්තු
8……………………….

Bursar, University of Sri Jayewardenepura.

නුමේමගොඩ.

Nugegoda.

දිනයන / Date ……………………

ශS% ජයනවර්ධනපුර විශ්වවිµdලයන, මහජන බ ැංකුව ගැංමගොඩවිල ශාඛාමේ අැංර 097100140002229 ෙරණ ජැංගම ගිණුමට
බ ර රර්න.
Paid to the credit of the University of Sri Jayewardenepura, Current A/C. No. 097100140002229 at the
People’s Bank Gangodawila Branch by.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(සම්පුර්ණ නම / Full name of student in block letters)
ශිෂ්ය අැංරයන/Student No ………………………………….(නව අයනදුම්රරුව් සඳහා අොල මනොමේ
/Not applicable to new applicants)
මගවන ලෙ රුපියනල්
The sum of Rupee ………………………………………………………………………………….
අකු ් / In words
සහ ශත
පහත සඳහ් රරුණු සඳහායන.
and cts. …………………………………………………………..
as follows

ශත

රු.
Registration fees
Tuition fees
Seminar fees
Library Deposits
Library fees
Examination fees
Application fees
………………..

එරතුව
Total

1. ලියනාපදිැංචි ගාස්තු
2.පාඨමාලා ගාස්තු
3.සම්ම්ත්රාණ ගාස්තු
4.පුස්තරාල ත ්පත්
5.පුස්තරාල ගාස්තු
6.විභාග ගාස්තු
7.අයනදුම්පත්රා ගාස්තු
8……………………….

ශත
Registration fees
Tuition fees
Seminar fees
Library Deposits
Library fees
Examination fees
Application fees
………………..

එරතුව
Total

ශිෂ්ය යනාමේ අත්සන සහ ලිපිනයන/ Signature and Address of Student:

ශිෂ්ය යනාමේ අත්සන සහ ලිපිනයන/ Signature and Address of Student:

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
මුෙල් භාරගත් නිලධාරී ත න………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
මුෙල් භාරගත් නිලධාරී ත න………………………………………………………………………………………

මුෙල් භාර ග්න මහජන බ ැංකු ශාඛාව එම මුෙල සහ මමම මපෝරමයන පිටපත් මෙරක් ගැංමගොඩවිල මහජන බ ැංකු රාර්යනාලයනට එවියන
යුතුයන.අනවශ වනන රපා හ ්න

මුෙල් භාර ග්න මහජන බ ැංකු ශාඛාව එම මුෙල සහ මමම මපෝරමයන පිටපත් මෙරක් ගැංමගොඩවිල මහජන බ ැංකු රාර්යනාලයනට එවියන
යුතුයන.අනවශ වනන රපා හ ්න

