
 

 

                     Membership number (සාමාජික අංකය): …………………… 

Name of applicant (අයදුම්කරුගේ නම): ……………………………………………………….......................... 

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

Date of birth (උපන්දිනය): ......../……/…………. (DD/MM/YY)               

           Male (පුරුෂ)             Female (ස්ත්රී) 

Residential Address (ලිපිනය): …………………………………………………………………………............... 

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

NIC number (ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය): ………………………………………… 

Tel (දුරකතනය): ……………………………  

Email (විද්යුත් තැපෑල): ……………………………………… 

Profession or Occupation (වෘත්තිය): …………………………………………………………... 

 

State your major areas of interest and how you could contribute to the society (ඔබ වඩාත් ඇල්මක් ද්යක්වන 

ක්ගේත්ර සහ සංසද්යයට ද්යායක විය හැකි ආකාරය): …………………………………………………... 

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

Practical experience in conservation, research and volunteering (සංරක්ෂණ, පර්ගේෂණ සහ ස්ත්රගේච්ඡා 

කටයුතු පිළිබඳ ප්රාගයිකක අත්ද්යැකීම): …………………………………………………………………….. 

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

Current positions in other societies (ගවනත් සංසද්ය වල සාමාජිකත්වය):  

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

Membership (සාමාජිකත්වය) 

             General Membership (සාමානය සාමාජිකත්වය) - for one year- Rs. 300/= 

             School Membership (පාසල් සාමාජිකත්වය) -for one year– Rs. 100/= 

             Long term General Membership (දීර්ඝකාලීන සාමානය සාමාජිකත්වය)- for five years-Rs. 1,200/=  

             Overseas Membership (විගේශීය සාමාජිකත්වය) - for one year-LRK. 3,000/= 

Long term Overseas Membership (දීර්ඝකාලීන විගේශීය සාමාජිකත්වය)                                            

for five year- RK.15,000/= 



     

Only for school membership (පාසල් සාමාජිකත්වය සඳහා පමණි) 

School (පාසල): ……………………………………………………………………………….... 

Principal’s certification (විදුහල්පති සහතිකය) …………………………………………………. 

Parent’s Name (මවු/පිය/භාරකරුගේ නම): ……………………………………………………... 

Parent’s signature (මවු/පිය/භාරකරුගේ අත්සන): ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I hereby declare to uphold the objects, rules & regulations of the Butterfly Conservation Society of Sri Lanka. 

(මම ශ්රී ලංකා සමනල සංරක්ෂණ සංසද්යගේ අරණු ස සහ ගකාන්දගේ ව වලට ඟකව වන බවට 

ගමයින්ද ප්රකා  කර  විමි.) 

 

…………………….     …………………………………………………. 

     Date (ිනය)                  Signature of the applicant (අයදුම්කරුගේ අත්සන) 

 

Office use only 

 

Date of Receipt: …………………………………… Receipt Number: …………………………. 

Approved by: ………………………………………… Date: ………………………………… 

Signature: ………………………………………. 

 

ඔගේ අයදුම් පත පුරවා සම්පත් බැංකුගේ 

පහත සඳහන්ද ක සම් අංකයට ඔගේ 

සාමාජික ගාස්ත්රතු බැර කරන්දන. 

 

සම්පත් බ ැංකුව අධිශ්රේණි ශාඛාව, 

ශ්රකාළඹ 

නම : ශ්රී කැංකා සමනක සැං්ෂ ණ 

සැංසදය 

ගිණුම් අැංකය : 117561000469 

 

සම්පුර්ණ කරන ලද්ය අයදුම්පත ගහි ඟහි 

පිටපතක් අනුමත කරන ලද්ය බැංකු 

බැරපගත් පිටපතක් සමව පහත සඳහන්ද 

ලිපිනයට ගහි විද්යුත් තෑපෑලට ගයාණු 

කරන්දන. 

 

ශ්රී කැංකා සමනක සැං්ෂ ණ සැංසදය, 

762/a, යටිශ්රේන, මල්වාන. 

 

 

butterflycssl@gmail.com 

 

 

Complete your application form and deposit the 

membership fee to the following account number.  

 

Sampath Bank, Colombo Super Branch 

Name: Butterfly Conservation Society of Sri Lanka 

Account No: 117561000469 

 

Send the completed application form and a copy of the 

approved bank slip to the following address  

Butterfly conservation Society of Sri Lanka,  

762/a, Yatihena, Malwana.  

 

or send the scanned copy of the approved bank slip 

and the copy of the  application form to the following 

email address. 

 

butterflycssl@gmail.com 

 


