
 

 (කාර්යා ප්රයයජනනය  වශා  

ආදර් අයදුම් පත්රය 

වබරගමුල පෂාත් අධ්යාප ත රකතරරුරු කාෂණහ ශා ව්වෘතික ත තුතුරු අමාකයා්ය යුරත් ඇක  

................................................................................................... ක රුර වඳශා අයදුම් කිරීම. 

“අ” රතතුව 

 
1. 1.1 මුකුරු වමග නම  - ............................................................................................... 

 ............................................................................................................................මයා/මිය/යමනවිය 

 

1.2 වම්පුර්ණ නම (සිංශයන්  -  .............................................................................................. 

 ............................................................................................................................මයා/මිය/යමනවිය 

 1.3 වම්පුර්ණ නම (ඉිංග්රිසයයන්  - ............................................................................................... 

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

2. උඳන් දිනය   - ............................................... 

2.1 ලයව (අයදුම්ඳත් භාරගන්නා අලවන් දිනට  - අවුරුදු .................. මාව ............... දින ................... 

      2.2 ව්ත්රී / පුරු භාලය - ............................................................................................................ 

3.  ලිපිනයන්   

    3.1 රානකාරි ලිපිනය - ....................................................................................................................... 

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

3.2 රානකාරි දුරකථන අිංකය - ................................................................................................ 

3.3 ව්ථිර ලිපිනය  - ............................................................................................................. 

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

3.4 යඳෞද්ගලික දුරකථන අිංකය  - .......................................  නිංගම -  ....................................... 

4. නාතික ශැදුනුම්ඳත් අිංක - ................................................................................................................ 

5.  ශ්රී ිංකා අධයාඳන ඳරිඳාන යවේලයට ඳත්වීයම් ව්ලභාලය - ................................................................ 

      (විලෘත/සීමිත/යනය්ක කුවතා/යලනත් ඳදනම මත  

6.  ශ්රී ිංකා අධයාඳන ඳරිඳාන යවේලයට ඳත්වු දිනය - ............................................................................ 

7. ශ්රී ිං.අ.ඳරි.යවේ.I ඳන්තියට උවව්  වු දිනය   - ........................................................................... 

8. දැනට දරණ තනතුර ශා යවේලා ව්ථානය  - ............................................................................ 

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



9. අධ්යාප  සුදුසුතම් (පෘචාත් උපාධි ඩිප්රෝමාල/අධ්යාප රී උ උපාධිය/ පෘචාත් 

උපාධිය/දර් පක /දර් ශූරී)  -  

අ.අ අධ්යාප  සුදුසුතම් රපනි සිටි මාධ්ය ආයක ය වශක තය 

ල්ගු ල  

දි ය 
     

     

     

10. පාවල් තෂමහාතරහය පිළිබඳ පෂපුරුද්ද  - 

අ.අ 

ඳාවයේ නම 
ඳාවේ ලර්ගය        

(1 A B, 1 C Type 2,  
Type 3) 

ඳෂාත 

විදුශේඳති යව කටයුතු 
ක කා සීමාල 

 සට දක්ලා 

      

      

 

11. තාර්යා තෂම ාතරහරේ  පෂපුරුද්ද (විදුශල්පක  ක රුරු ශැර)  - 

අ.අ 

තනතුර 
අදාෂ තනතුර 

ඳෂාත 
කා සීමාල 

ව්ථිර ලැඩබන 
 සට දක්ලා 

       

       

 

12. බා ඇක  පුහුණු  

අ.අ ඳාකමාාල යඳනි සටි 
මාධය 

ආයතනය/වි්ලවිදයාය කා සීමාල වශතිකය ලිංගු 
දිනය 

සට දක්ලා  

 යද්ශිය      

       
 වියද්ශිය      
       

 

13. ඳරිගණක වාක්රතාලය -.................................................................................................. 

14. භාා ප්රවීණතාලය  -......................................................................................................... 

15. විය බාහිර ක්රියාකාරකම් - ................................................................................................. 

16. යලනත් අමතර සුදුසුකම්  - ......................................................................................................... 

ඉශත වශන් යතොරතුරු නිලැරදි බලත්, ඳසුගිය ලවර 05 ඇතුතදී නියමිත ලැටුප් ලර්ධක මවිසන් උඳයා යගන 

ඇති බලත්, කිසදු විනයානුකූ දඩුලමකට භානනය වී යනොමැති බලත් වශතික කරමි.  

                     

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

  දිනය       අයදුම්තරුරේ අත්ව  



“ආ” රතතුව 

 

රදපාර්කරම්න්රු ප්රධ්ානියාරේ නිර්රද්ය  - 

ඉශත වශන් යතොරතුරු ඉදිරිඳත් කර ඇති .......................................................................................... 

නිධාරියායේ/නිධාරිනියයේ යඳෞද්ගලික ලිපියගොනුල ඳරීක්ා කර බැලූ බලත්, ඒ අනුල එම යතොරතුරු 

නිලැරදි බලට වශතික කරන අතර, යමම නිධාරියා / නිධාරිනිය විසන් 2022 ................... දිනට 

පූර්ලාවන්න ඳව් ලවරක කා සීමාල තුෂ නිමිත ලැටුප් ලර්ධක උඳයායගන ඇති බලත්, කිසදු විනයානුකූ 

දඬුලමකට ක් යනොව බලත්, විනයානූකූ ක්රියාමාර්ගයක් ආරම්භකර යනොමැති බලත් වශතික කරමි. යමම 
නිධාරියා/නිධාරිනිය ඉේලුම් කර ඇති ඉශත තනතුර වශා යතජරාගනු ැබුලයශොත් දැනට සටින යවේලා 

ව්ථානයයන් අනුප්රාප්තිකයයකු වහිතල / රහිතල මුදාශැරීමට ඒකඟ යලමි / යනොයලමි. 

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

     දිනය        අත්වන ශා නි මුද්රාල 

 

(වබරගමුල පෂාරකන් පිුක අයදුම්තරුලන් පශක නිර්රද් ද ඉදිරිපත් තෂ තුරුරී) 

අධ්යාප  අමාකයා් රල්තම්  / පෂාත් අධ්යාප  අමාකයා් රල්තම්රේ නිර්රද්ය  - 

යදඳාර්තයම්න්තු ප්රධානියායේ නිර්යද්යට ඒකඟ යලමි /යනොයලමි. 

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

                දිනය               අත්වන ශා නි මුද්රාල 

 

පෂාත් ප්රධ්ා  රල්තම්රේ නිර්රද්ය - (පෂාත් වභාලු අන්කර්ග්රශහය තර ඇක  නිධ්ාරීන් වඳශා පමි) 

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

  දිනය         ඳෂාත් ප්රධාන යේකම්යේ අත්වන  

   නම  

   නි මුද්රාල 

 


