
 
 

 

දකුණු පළාත් අධ්යාපඅ අමායාාංය 
අයදුම්පත්රය 

කාර්යා ප්රයයෝජඅය සඳහා  
 

දකුණු පළාත් සභා සාංහ මාධ්ය සහ යදමළ මාධ්ය පාසල්ල පලතිඅ ඉාංග්රීස ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා 

ඩිප්යෝමාධ්ාරින් බඳලා ගැනීම-2020 
 

 
01. 5.1 හි දක්ලා ඇති විබාගයට ඉල්ලුම් කරනු ඵන බාා භාධයය                                                      

( අදාෂ අංකය ගැවට් නිවේදනවේ උඳවල්ඛන 01 අනුල වකොටුල වම්පූර්ණ කරන්න) 

 

02. 2.1 වම්පූර්ණ නභ (ඉංග්රීසි ක කැටලටල් අරින්න්) 

(උදා:- PANANGALA LIYANAGE THILINI POORNIKA) 

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

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

2.2 අගට වයොදන නභ මුලින්ද අවනරිත් නම්ල මුරිරු ඳසුලද වයොදා නභ (ඉංග්රීසි ක කැටලටල් අරින්න්) 

(උදා:-POORNIKA P.L.T.) 

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

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

2.3 වම්පූර්ණ නභ (සි කංශ අරින්න්) 

(උදා:- ඳනන්ග ලියනවේ තිළිණි පූර්ණිකා) 

 

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

2.4 අගට වයොදන නභ මුලින්ද අවනරිත් නම්ල මුරිරු ඳසුලද වයොදා නභ (සි කංශ අරින්න්) 

(උදා:පූර්ණිකා පී.එල්.ටී.) 

 

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

03. 3.1 ව්ථීර ලිටලනය (ඉංග්රීසි ක කැටලටල් අරින්න්)  

 

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

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

3.2 ව්ථීර ලිටලනය (සි කංශ අරින්න්) 

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

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

(ප්රවේ ඳත්ර වභභ ලිටලනයට ැැඳැල් කරනු ැව..) 

 

 04. 4.1 ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය:    

 

4.2 උඳන් දිනය:        ලර්ය     භාවය               දිනය   

4.3 2020.07.31 දිනට ලයව අවුරුදු                      භාව                  දින  

 

4.4 ව්ත්රී/පුරුරු බාලය -                   ව්ත්රී - 1 රුරු - 2 (අදාෂ අංකය වයොදා වම්පූර්ණ කරන්න ) 

4.5        දුරකථන අංක: 

 

 

ව්ථීර ඳදිංචි ඳෂාැ  

ව්ථිර ඳදිංචි ප්රාවීය ය වල්කම් වකොට්සාවය  

ව්ථිර ඳදිංචි ප්රාවීය ය වල්කම් වකොට්සාවය අංකය  

            

    

          
          



05. උවව් අධයාඳන සුදුසුකම් ටලළිඵ විව්ැරය 

5.1  ඩිප්වෝභාල: ....................................................................................................................... 

5.2 නිරිත් කෂ ආයැනය: .......................................................................................................... 

5.3 ඩිප්වෝභාල ලංගු දිනය :…………………………............................................................. 

5.4 කා සීභාල:.......................................................................................................................... 

 

06. 6.1 වගලා ඇති විබාග ගාව්තු රුටලයල් (අරින්න්) ...................................................................... 

 6.2 රිවිැාන්සි කවේ අංකය : .................................................................................................... 

 6.3 නිරිත් කෂ කාර්යාය : .................................................................................................. 

 6.4 නිරිත් කෂ දිනය : .......................................................................................................... 

07. ඔඵ ආඵාධිැ ැත්ත්ලය යටවත් අයදුම්කරන්වන් නම්, ඒ ටලළිඵ විව්ැර ඇතුෂත් කරන්න 

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

08. ඔඵ වාඳරාධී ලරදක් වම්ඵන්ධවයන් අධිකරණවයන් ලරදකරුලරි කර ඇති අවයක්ද? (ඔේ/පුනැැ) 

09. එවවේභ ඔඵ කිසි කයම් ලරදක් වම්ඵන්ධල රාජය වවේලවයන් ඳශකරනු ැූ  රුීගවයක් ද? (ඔේ/පුනැැ) 

10. උක්ැ 08 ට වශෝ 09 ට  ටලළිතුර ? "ඔේ" නම් විව්ැර වඳයන්න 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

11. අයදුම්කරුවේ/පුඅයදුම්කාන්යවේ ප්රකාය 

 වභහි වශන් කර ඇති වැොරතුරු භාවේ දැනීවම් ශා වි්ලාවවේ ශැටියට වැය ඵල ප්රකා කරි. 

ඵලාගැනීවම් නිවේදනවේ වශන් සි කයළුභ වකොන්වීසි ක ශා නියභයන් කියලා වත්රුම්ගත් අැර එභ 

වකොන්වීසි ක ශා නියභයන්ට එකඟල වභභ අයදුම්ඳැ ඉදින්ඳත් කරන ඵලද ප්රකා කරි. එවවේභ අධයාඳන 

අභාැයාංය විසි කන් නම් කරන ඕනෑභ ඳාවක වවේලය කිරීභට කැභැත්වැි. භා වභභ ැනතුරට වැෝරාගනු 

ැබීවභන් ඳසුල ගුරුඳත්වීභක් ඵා ගැනීභට නුසුදුසු ඵල අනාලරණය වුලවශොත් භා වවේලවයන් ඳශ කිරීභට 

යටත් ලන ඵල භභ දනිි. ැලද විබාගය ඳැලැත්වීභ ශා ප්රතිප නිරිත් කිරීභ වම්ඵන්ධවයන් දරිණු ඳෂාත් 

රාජය වවේලා වකොින් වබාල විසි කන් ඳනලනු ඵන නීතිරීති ලට යටත් ඵලද වභහි වශන් කිසි කභ 

වැොරතුරක් ඳසුල වලනව් වනොකරන ඵලද ප්රකා කරි. 

 

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

         දිනය                                                                                          අයදුම්කරුවේ අත්වන 

 

 

12. අයදුම්කරුවේ අත්වන වශතික කිරීභ/ ආයැන ප්රධානියාවේ නිර්වීය 

වභභ අයදුම්ඳැ ඉදින්ඳත් කරනු ඵන ................................................................................. 
හිි/පුභශැා/පුභශත්ිය/පුවභවනවිය භා වඳෞීගලිකල ශඳුනන ඵල ද හිි/පුඔහු/පුඇය භා ඉදින්ටලටදී 
.............................දින හිිවේ/පුඔහුවේ /පු ඇයවේ අත්වන ැැූ  ඵල ද, නියිැ විබාග ගාව්තු වගලා ඇති ඵල 
ද, එභ දුඳැ අලා ඇති ඵලද වශතික කරි. 
           

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

           දිනය                                                     වශතික කරන නිධාන්යාවේ/පුඅයැන ප්රධානියාවේ අත්වන 

 

වශතික කරන නිධාන්යාවේ වම්පූර්ණ නභ : ........................................................................................ 

ැනතුර : ............................................................................................................................................... 

ලිටලනය:..............................................................................................................................................  

 

කුවිාන්සයේ ජායා පිටපක් ඔබ යල බා ගන්අ. 

මුදල් කුවිාන්සයේ මුල් පිටප යඅොගැයලඅ යසේ යමහි අලන්අ. 


