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                                                                                                             (කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා පමණයි) 

 

ආදර්ශ ඉල්ලුම් පත්රය 

                                              

අංක අමප/21/0320/308/016  හා 2021.03.01 දිනැති  අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය ප්රකාරව  ශ්රී ලංකා 

විදුහල්ලපති ස ේවසේ  III වන සරේණියට බඳවා ගැනීම  ඳහා  වන වූහගත්   ම්ුඛ  පරීක්ෂණය - 2021/2022 

 

1.  (I)  ව්යූහගත  සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ඉල්ලුම්ම කරන මාධ්යය :          

          සිංහල- 2              

          යෙමළ- 3 

         (අොළ අිංකය යකාටුව්ය තුළ ලියන්න) 

 (II)  ව්යැඩ බලන / රාජකාරි ආව්යරණය කරන විදුහල්ලපතිව්යරයයකු යලස අයදුම්ම කරන්යන්ෙ ?   

 

           ඔව්      

 

                   නැත  

 

2.  (I) සම්මූර්ණ නම (ඉිංග්රීස කැපිටල්ල අකුයරන්) : 

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

  (උො : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

 

 (ii) අගට යයයෙන නම ුලින් ෙ අයනකුත් ුලකුරු පසුව්ය ෙ යයාො නම : 

  (ඉිංග්රීස කැපිටල්ල අකුයරන්) : 

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

  ( උො : GUNAWARDHANA , H.M.S.K.) 

 

 (iii) සම්මූර්ණ නම (සිංහයලන්/ යෙමයළන්) : 

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

 

3. (i) කැඳවීම්ම ලිපි එවිය යුතු ලිපිනය (ඉිංග්රීස කැපිටල්ල අකුයරන්) 

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

(ii) සථීර ලිපිනය (සිංහයලන් / යෙමයළන්) :  

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

(iii) රාජකාරී ලිපිනය (සිංහයලන් / යෙමයළන්) :  

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

(iv) විෙුත් තැපැල්ල ලිපිනය :  

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

4. සථී / පුරුෂ භාව්යය :  
        

   පුරුෂ - 0 

    සථී   - 1  

(අොළ අිංකය යකාටුව්ය තුළ ලියන්න) 



 

II 
 

 

5. ජාතික හැඳුනුම්මපත් අිංකය : 

 

 

6. දුරකථන අිංකය :  සථථාව්යර         

             

                                                                               ජිංගම 

 

7. (i) උපන් දිනය:  

 

    ව්යර්ෂය   මාසය   දිනය 

                     

 

 (ii) 2022.01.26  ව්යැනි දිනට ව්යයස 

  අවුරුදු   මාස   දින 

                              

8.  

a) ව්යැඩ බලන /රාජකාරී ආව්යරණ විදුහල්ලපතිව්යරයයකු නම්ම 

i. ව්යැඩ බලන/රාජකාරී ආව්යරණ විදුහල්ලපතිව්යරයයකු යලස පත් වූ දිනය.................. 

ii. ව්යැඩ බලන/රාජකාරී ආව්යරණ පාසයල්ල නම....................................................... 

iii. ව්යැඩ බලන /රාජකාරී ආව්යරණ පාසලට අොළ කලාපය.......................................  

 

b)  

i. ශ්රී ලිංකා ගුරු යසථව්යයේ ගුරුව්යරයකු ව්යශයයන් පත්වූ දිනය : ............................. 

ii. යසථව්යයේ සථීර කරන ලෙ දිනය : .................................................................. 

iii. යසථව්යා සථථානය : ......................................................................................... 

iv. 2022.01.26 ව්යැනි දිනට යසථව්යා කාලය : ........................................................ 

 

9. අධ්යාපන සුදුසුකම්ම : 

 

 

අධ්යාපන සුදුසුකම්ම   සමත් වූ ව්යර්ෂය ලබාගත් ආයතනය සහතිකය ව්යලිංගු ව්යන 
දිනය 

අධ්යාපනයව්දී උපාධිය    

උපාධිය     
පශථචාත් උපාධි අධ්යාපන 
ඩිපයලෝමාව්ය යහෝ විෂයය සිංයුතියයහි 
අධ්යාපන විෂයය පිළිබඳව්ය    අව්යම 
ව්යශයයන් 50%ක් අන්තර්ගත ව්යන 
විෂයානුබද්ධ් පශථචාත් උපාධි 
අධ්යාපන ඩිපයලෝමාව්යක් 

   

ගුරු පුහුණු සහතිකය    

ජාතික ශික්ෂණ විෙයා ඩිපයලෝමාව්ය    

            

           

          



 

III 
 

 

 

10.  ඉල්ලුම්ම කරනු ලබන පළාත ........................................................... 

   

11.  අයදුම්මකරුයේ සහතිකය : 

2022.01.26 දිනට ූර්ව්යාසන්න වූ පසථ අවුරුදු / සය අවුරුදු කාලය තුළ යව්තනාධික සයල්ලලම මවිසන් 

උපයායගන ඇති බව්යත්, (අව්යව්යාෙ කිරීම්ම හැර) කිසම ආකාරයක විනයානුකූල ෙඬුව්යමකට භාජනය වී යනාමැති 

බව්යත් ප්රකාශ කරමි. අිංක අමප/21/0320/308/016  හා 2021.03.01 දිනැති  අමාතය මණ්ඩල තීරණය ප්රකාරව්ය  

ශ්රී ලිංකා විදුහල්ලපති යසථව්යයේ III ව්යන යරථණියට බඳව්යා ගැනීම සඳහා ව්යන  ව්යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය - 2021 

/2022 යපනී සටීමට මා සුදුසථසකු බව්යත්, යමහි සඳහන් කර ඇති යතාරතුරු මායේ ෙැනීයම්ම හා විශථව්යාසය පරිදි 

සතය බව්යත් ප්රකාශ කරමි. තව්යෙ යසථව්යා ව්යයව්යසථථා සිංග්රහයේ හා අමාතය මණ්ඩල තීරණයේ විධිවිධ්ාන ප්රකාරව්ය 

මා නුසුදුසථසකු බව්ය අනාව්යරණය වුව්යයහාත් ව්යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට යපනී සටීමට සුදුසුකම්ම යනාලබන 

බව්යටත්, එකඟ යව්යමි. 

 

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

අයදුම්මකරුයේ අත්සන 

දිනය:.............................. 

 

 

 

 

II සකාට  

 

       (i)  විදුහල්ලපති  හතිකය : 

( වැඩ බලන / රාජකාරී ආවරණ  විදුහල්ලපතිවරුන් හට අදාළ සනාසේ.) 

......................................................................................... (නම) ව්යන යමම අයදුම්මකරු/ අයදුම්මකාරිය 

..................................... දින සට යමම පාසයල්ල යසථව්යය කරන බව්යත්, ඔහු / ඇය මා ඉදිරිපිටදී යමම 

අයදුම්මපත අත්සන් කළ බව්යත්, යමයින්  සහතික කරමි. 

 

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

විදුහල්ලපතියේ අත්සන  

(නිලුද්රාව්ය තබන්න) 

 

නම :..................................................... 

යසථව්යා සථථානය :..................................... 

දිනය :................................................... 

 

 

 

 

 

        



 

IV 
 

(ii) කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂසේ  හතිකය: 

(වැඩ බලන / රාජකාරී ආවරණ විදුහල්ලපතිවරුන්  ඳහා සමහි (ii) (a) සකාට ත් ශ්රී ලංකා ගුරු 

ස ේවසේ නිලධ්ාරීන්  ඳහා (ii) (b) සකාට ත් අදාළ සේ.) 

 

a) යමම ඉල්ලුම්ම පත්රය ඉදිරිපත් කරන ව්යැඩ බලන / රාජකාරී ආව්යරණ  විදුහල්ලපති ව්යන 

.................................................................................................................................... (නම)  

සථව්යාමීන්ව්යහන්යසථ/පියතුමා/කනයා යසායුරිය/මහතා/මහත්මිය/යමනවිය..................................... 

..................................විෙයාලයේ යසථව්යය කරන බව්යත්, ඔහු / ඇය මා ඉදිරිපිටදී යමම අයදුම්මපත 

අත්සන් කළ බව්යත් , 2022.01.26  ව්යැනි දිනට ූර්ව්යයයන් වූ පසථ අවුරුදු/ සය අවුරුදු කාල සීමාව්ය 

තුළ ඔහුයේ  / ඇයයේ යේතනාධික සයල්ලලම උපයායගන ඇති බව්යත්, එම කාල සීමාව්ය තුළ 

ව්යරෙකට ( අව්යව්යාෙ කිරීම්ම හැර) කිසම ආකාරයක විනයානුකූල ෙඬුව්යමකට ඔහු / ඇය යටත් යනාවූ 

බව්යත් , යපෞද්ගලික ලිපියගානු අනුව්ය යමම අයදුම්මපයත් 01 - 09 ෙක්ව්යා අයදුම්මකරු සඳහන් කර 

ඇති කරුණු නිව්යැරදි බව්යත්, අොළ බඳව්යා ගැනීම්ම නියව්ෙනයේ සඳහන් යකාන්යද්ස ප්රකාර ඔහු/ඇය 

යමම ව්යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට යපනී සටීමට සුදුසුකම්ම ලබා ඇති බව්යත්, සහතික කරමි. 

 

b) යමම ඉල්ලුම්ම පත්රය ඉදිරිපත් කරන ශ්රී ලිංකා ගුරු යසථව්යයේ ගුරුව්යරයකු / ගුරුව්යරියක ව්යන 

..................................................................................................................................... (නම) 

සථව්යාමීන්ව්යහන්යසථ/පියතුමා/කනයායසායුරිය/මහතා/මහත්මිය/යමනවිය...................................... 

........................................ විෙයාලයේ යසථව්යය කරන බව්යත්, 2022.01.26 ව්යැනි දිනට ූර්ව්යයයන් 

වූ පසථ අවුරුදු/ සය අවුරුදු කාල සීමාව්ය තුළ ඔහුයේ  / ඇයයේ යේතනාධික සයල්ලලම උපයායගන 

ඇති බව්යත්, එම කාල සීමාව්ය තුළ ව්යරෙකට ( අව්යව්යාෙ කිරීම්ම හැර) කිසම ආකාරයක විනයානුකූල 

ෙඬුව්යමකට ඔහු / ඇය යටත් යනාවූ බව්යත් , යපෞද්ගලික ලිපියගානු අනුව්ය යමම  අයදුම්මපයත් 01 - 

09 ෙක්ව්යා අයදුම්මකරු සඳහන් කර ඇති කරුණු නිව්යැරදි බව්යත්, අොළ බඳව්යා ගැනීම්ම නියව්ෙනයේ 

සඳහන් යකාන්යද්ස ප්රකාර ඔහු/ඇය යමම ව්යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට යපනී සටීමට සුදුසුකම්ම 

ලබා ඇති බව්යත්, සහතික කරමි. 

 

 

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

කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂයේ අත්සන 

(නිල ුද්රාව්ය තබන්න) 

 

නම:....................................................... 

පෙවි නාමය:............................................ 

යසථව්යා සථථානය:....................................... 

දිනය:.....................................................  


