
 

 

 

     කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා 

උතුරු මැද පළාතේ පළාේ සභා පාසල් වල පවතින ශ්රී ලංකා ගුරු තසේවතේ  

3 පන්තතිතේ I (අ) තරේණිතේ පුරප්පාඩු සඳහා පාසල් පාදකව, සංවර්ධන නිලධාරී තලස පේීම් ලැබූ 

උපාධිධාරීන්ත හා ඩිප්තලෝමාධාරීන්ත බඳවා ගැනීම - 2022 
 

 
 
 

 

 

(පුරප්පාඩු තල්ඛණය අනුව සම්ූර්ණ කරන්තන) 

 

පුරප්පාඩු සඳහා ඉල්ලුම් කරන භාෂා මාධ්යය -    

(සිංහල/යෙමළ) 
 
සථීර පදිංචි  පළාත - ................................... දසථික්කය -  ...................................      

     
 
1. 1.1 මුලකුරු අගට යයාො මුලකුරු සමග නම ( ඉිංග්රීස කැපිටල්ල අකුරින් උො - PERERA A.B ) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 1.2 මුලකුරුවලින් හැදන්යවන නම් ( ඉිංග්රීස කැපිටල්ල අකුරින් ) 
 ............................................................................................................................................................
  

1.3 සම්ූර්ණ නම ( සිංහයලන් / යෙමයළන් ) ........................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 

2. වර්තමාන ලිපිනය ( ඉිංග්රීස කැපිටල්ල අකුරින් ) 
 ............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................ 
  

 2.1 සථිර පදිංචි ප්රායේශිය යල්ලකම් යකාට්ඨාසය ............................................................................... 

 2.2 ග්රාම නිළධ්ාරි යකාට්ඨාසය ...................................................................................................... 
 

3. 3.1 ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය 
  3.2 උපන් දනය  වර්ෂය     මාසය      දනය  
 

  3.3 2019.12.31 දනට වයස  අවුරුදු      මාස            දන 
3.4 සථී/පුරුෂ භාවය .......................... 

 3.5 විවාහක / අවිවාහක බව ......................................   
 3.6 දුරකථන අිංකය :  
 
 

4. හොරා ඇති උපාධිය පිළිබඳ විසථතර :              1.සාමානයයේදී      2. විය ථෂයේදී  

4.1 උපාධි පාඨමාලායේ නම  ................................................................................. 
4.2 භාෂා මාධ්යය   ................................................................................. 

 4.3 වි ථව විෙයාලයේ යහෝ අොළ ආයතනයේ නම ................................................................................. 
 4.4 උපාධිය වලිංගු දනය   ................................................................................. 
 4.5 උපාධියට හොරා ඇති ප්රධ්ාන විෂය/විෂයයන් (ඉිංග්රිස අකුරින්)        
            ...............................................................................................................................................   

 (01.ප්රතිඵල යල්ලඛනවල තමා විසන්ම සහතික කළ ඡායා පිටපතක් අමුණා ඉදරිපත් කළ යුතුය. එම යල්ලඛන 
එවා යනාමැති    අයදුම්පත් ප්රතික්යෂථප කරනු ලැයේ.) 

ඉල්ලුම් කරන 
විෂයය අිංකය 

ඉල්ලුම් කරන විෂය 
පාසයල්ල සිංගණන අිංකය 

     

     

     

    



(02.උපාධිය විය ථෂයේදී යනායේ නම් ඉල්ලුම් කරන විෂයට අොලව හොරා ඇති විෂය ඒකක ගණන සමසථත 
විෂය ඒකක ගණනින් 1/3 ක් යහෝ ඊට වැඩි බව සනාථ කිරීමට වා ථව විෙයාලය/ආයතනය මඟින් සනාථ කළ 
ලිපියක් ඇමිණිය යුතුයි.) 
 

5.  හොරා ඇති ඩිප්යලෝමා පාඨමාලා පිළිබඳ විසථතර:      

 

5.1 ඩිප්යලෝමා පාඨමාලායේ නම   ................................................................................. 

5.2 භාෂා මාධ්යය     ................................................................................. 

5.3 සහතිකය නිකුත් කළ ආයතනය  ................................................................................. 

5.4 ප්රතිඵල වලිංගු වන දනය    ................................................................................. 

5.5 ඩිප්යලෝමාවට හොරා ඇති ප්රධ්ාන විෂය/විෂයයන් (ඉිංග්රිස අකුරින්)        

............................................................................................................................................... 
(ප්රතිඵල යල්ලඛනවල තමා විසන්ම සහතික කළ ඡායා පිටපතක් අමුණා ඉදරිපත් කළ යුතුය. එම 
යල්ලඛන එවා  යනාමැති අයදුම්පත් ප්රතික්යෂථප කරනු ලැයේ.) 

 

6.  6.1  අ.යපා.ස. ( උ.යපළ ) විභාගය (ප්රතිඵල යල්ලඛනවල තමා විසන්ම සහතික කළ ඡායා පිටපතක් අමුණා 
ඉදරිපත් කළ යුතුය. එම යල්ලඛන එවා යනාමැති  අයදුම්පත් ප්රතික්යෂථප කරනු ලැයේ.) 

 

 6.2 විභාග අිංකය හා වර්ෂය ............................................................................. 
 

 

 

 
 

 

7. අ.යපා.ස. ( සා.යප) විභාගය (ප්රතිඵල යල්ලඛනවල තමා විසන්ම සහතික කළ ඡායා පිටපතක් අමුණා ඉදරිපත් 
කළ යුතුය. එම යල්ලඛන එවා යනාමැති    අයදුම්පත් ප්රතික්යෂථප කරනු ලැයේ.) 

 
 7.1 පළමු වර : 
 

විභාග වර්ෂය  ............................................  විභාග අිංකය................................. 
 

  අනු අිංකය විෂයයන් ලබා ඇති 
සමාර්ථය 

අනු 
අිංකය 

විෂයයන් ලබා ඇති 
සමාර්ථය 

01.   06.   
02.   07.   
03.   08.   
04.   09.   
05.   10.   

           
 7.2 යෙවන වර : 
 

  විභාග වර්ෂය .........................         විභාග අිංකය .............................. 
 

අනු 
අිංකය 

විෂයයන් ලබා ඇති 
සමාර්ථය 

අනු 
අිංකය 

විෂයයන් ලබා ඇති 
සමාර්ථය 

01.   06.   
02.   07.   
03.   08.   
04.   09.   
05.   10.   

  ( වවකල්ලපික විෂයයන් ඇතුළත් යනාකළ යුතුය ) 

 
 

 

විෂයයන් ලබාඇති සාමාර්ථය 
1  
2  
3  



8. 8.1  ෙැනට යසථවය කරන/පුහුණුව ලබන ආයතනය .......................................................................... 
8.2 උපාධිධ්ාරී අභයාසලාභී තනතුරට පත්ූ ලිපිය / සිංවර්ධ්න නිලධ්ාරී පත්ීම් ලිපියේ සහතික කළ        

පිටපත්  අයඳුම් පත්රය සමඟ අමුණා එවිය යුතුය. 
 

9. අයදුම්කරුතේ සහතිකය 
 
9.1 යමම අයදුම්පත්රයේ මා විසන් සපයා ඇති යතාරතුරු සතය හා නිවැරද බව ප්රකා  කරමි. යමහි යම් 

යකාටසක් සම්ූර්ණ යනාකිරීයමන් සහ / යහෝ වැරද යලස සහ / යහෝ අසතය යලස සම්ූර්ණ කර 
තිබීයමන් අයප්ක්ෂකත්වය අවලිංගු වන බව පිළිගනිමි. 

9.2 යමම තනතුරට යතෝරාගනු ලැබීයමන් පසුව යහෝ නුසුදුසු බව අනාවරණය ූවයහාත් මා යසථවයයන් 
පහ කිරීමට යටත් වන බව ෙනිමි 

9.3 යමම නියේෙනයේ සඳහන් යකාන්යේස පිළිපැදීමට මම එකඟ යවමි. 
9.4 ප්රායයෝගික පරීක්ෂණයේදී ලබාගන්නා ලකුණු කුසලතාවය ඉල්ලුම්කර ඇති පාසැල්ල සඳහා පත් 

කිරීමට ප්රමාණවත් යනාවන අවසථථාවක පළාත තුළ ඕනෑම පාසලක් සඳහා පත්ීම ලබා ගැනීමට 
එකඟ යවමි./යනායවමි. 

 
 

දනය ............................................           .................................................... 
           අයදුම්කරුයේ අත්සන 

 
 
10.       අයදුම්කරුතේ අේසන සහතික කිරීම 

        

යෙපාර්තයම්න්තු/ආයතන ප්රධ්ානියා විසන් ඉදරිපත් කළ යුතුය. 

යමම ඉල්ලුම්කරු  වන .........................................................................................................මයා/මිය/යමනවිය 

යමම යෙපාර්තයම්න්තුයේ  / ආයතනයේ ............................................................... ව යයන් යසථවය කරනු ලබයි. 

රාජකාරී කාලය  තුළ ඔහු යමානයම්  ආකාරයක යහෝ විනයානුකූල ෙඬුවමකට (අවවාෙ කිරීම් හැර ) භාජනය ී 

යනාමැති බව සහ ඉහත තනතුර සඳහා යතෝරා ගනු ලැබුවයහාත් ඒ සඳහා මුො හැරිය හැකි බවත් සහතික කරමි. 

          

දනය : ......................................     ................................................................... 

        යෙපාර්තයම්න්තු / ආයතන ප්රධ්ානියායේ අත්සන 

        (නිල මුද්රාව සහිතව) 

 
 
 
 
 


