
ජාතික පාසල් විදුහල්පති තනතුරු සඳහා ඉල්ුම් පත්රය - 2019 

ශ්රී ලං.අ.ප .සසේ 11/111 සරේණීසේ විදුහල්පති තනතුරු සඳහා 

 

1. මුලකුරු සමඟ නම (පැහැදිලි ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් ලියන්න): REV/MR/MS/MRS................... 

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

හිමි/ මයා/ මිය/ මමමනවිය  

 

2. මුලකුරු වලින් හැඳින්මවන නම/ නම් : ....................................................................................... 

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

 

3. 3.1 උපන් දිනය:     අවු.............. මාසය................ දිනය........... 

3.2 වයස (අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනට): අවු.............. මාස............. දින.............. 

3.3 ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය: ................................................ 

3.4 ආගම: ............................................................................................................................... 

3.5 සරී/පුරුෂ භාවය: .............................................................................................................. 

 

4. ලිපිනය (ලිපි තැපැල් කළ යුතු ලිපිනය X ලකුණින් දක්වන්න. පැහැදිලි ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් 

ලියන්න) 

4.1 රාජකාරී ලිපිනය : .............................................................................................................. 

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

4.2 රාජකාරී දුරකථන අංකය හා ෆැක්සර අංකය: ........................................................................ 

4.3 විදුත් තැපෑල: .................................................................................................................. 

4.4 සරිර ලිපිනය: ................................................................................................................... 

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

4.5 මපෞද්ගලික දුරකතන අංකය: ............................................................................................. 

 

5. දැනට සිටින මරරණිය: ........................ 

ඔබ අයත් වන මසරවක සංඛ්යාව (සාමානය / විම රෂ) : ................................ 

 

6. 6.1 දැනට දරන තනතුර: .................................................................................................. 

6.2 එම තනතුරට ඔබ පත් කරන ලද ලිපිමේ අංකය හා දිනය (අදාල ලිපිමේ පිටපත් අමුණන්න) 

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

6.3 ඉහත පත්ීම අනුව එම තනතුමේ රාජකාරී භාරගත් දිනය හා අයදුම්පත් කැඳවන දිනට එම 

තනතුමේ මසරවා කාලය 

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

 

 

2"X 2½" 



 

7 අධ්යාපන සුදුසුකම් (ඩිපමලෝමා/ උපාධි /ප රචාත් උපාධි ඩිපමලෝමා/ ප රචාත් උපාධි) 

උපාධි/ප රචාත් උපාධි/ 

ඩිපමලෝමා 

මපනී සිටි මාධ්යය ආයතනය සහතිකය වලංගු වන දිනය 

    

    

    

    

    

    

 

8 ඉංග්රීසි භාෂා නිපුණතාව (සහතික පත්ර පාඨමාලා/ ඩිපමලෝමා) 

පාඨමාලාව ආයතනය සහතිකය වලංගු වන දිනය 

   

   

   

   

 

9  මතාරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිමේදන දැනුම (සහතික පත්ර පාඨමාලා/ ඩිපමලෝමා) 

පාඨමාලාව ආයතනය සහතිකය වලංගු වන දිනය 

   

   

   

   

 

10 විදුහල්පති තනතුර සඳහා ඉල්ුම් කරනු ලබන පාසල් (මනාපය අනුව අනුපිළිමවලින් සඳහන් 

කරන්න) 

 පාසසල් නම අංකය 

1   
2   
3   
4   
5   

 

 

මවිසින් ඉහත සඳහන් කළ මතාරතුරු නිවැරදි බව සහතික කරමි. 
 
 
................................           .............................................. 

දිනය        අයදුම්කරුමේ අත්සන 
 

 

 

 

 

 



11. කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂකසේ නිර්සේශය 

 

අයදුම්කරු විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මතාරතුරු නිවැරදි බවත්, ජාතික පාසල් විදුහල්පති තනතුරු සඳහා 

අයදුම්පත් කැඳීම් නිමේදනයට අනුව සාමානය සුදුසුකම් යටමත් වන අව යතාවන් සපුරා ඇති බවත්, 

දැනට මමම අයදුම්කරුට විරුද්ධ්ව කිසියම් විනය පරීක්ෂණයක් මනාපැවැත්මවන/පැවැත්මවන බවත්, 

පූේවාසන්න අවුරුදු 05 ක සතුටුදායක මසරවා කාලයක් සහිත/රහිත, උසාවියකින් දඬුවම් ලබා ඇති / 

මනාමැති බවත් මමයින් සහතික කරමි. 

 

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

දිනය         අත්සන 
  (කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂකමේ  
නිල මුද්රාව) 
 

12. අධ්යාපන සල්කම්/පළාත් අධ්යාපන සල්කම්/පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ/සෙපාර්තසම්නතු 

ප්රධ්ානියාසේ නිර්සේශය 

 

අයදුම්කරු විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මතාරතුරු නිවැරදි බවටත්, මමම අයදුම්කරුට විරුද්ධ්ව කිසියම් 

විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්මවන/ මනාපැවැත්මවන බවටත් සහතික කරමි. මමම නිලධ්ාරියා/ 

නිලධ්ාරිනිය විදුහල්පති තනතුරක් සඳහා මතෝරාගනු ලැබුව මහාත් පළාත් රාජය මසරවමයන්/ මසරවා 

සරථානමයන් අනුප්රාපතිකමයකු රහිතව නිදහසර කිරීමට එකඟ මවමි/ මනාමවමි. 

 

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

දිනය        අත්සන 

(අධ්යාපන මල්කම්/ පළාත් අධ්යාපන මල්කම්*/ 
අධ්යක්ෂ/ මදපාේතමම්න්තු ප්රධ්ානියාමේ නිල මුද්රාව) 

 
*පළාත් රාජය මසරවමේ නියුතු නිලධ්ාරින් සඳහා පමණක් අදාළ මේ. 
 


