වි.ස ේ./වා. ේ.මා/පළාත් (01)

ශ්රී ලංකා විදුහල්පති ස ව
ේ සේ පළාත් රාජ්ය ස ව
ේ සේ සිට ජ්ාතික පා ල් ඳහා
ේථානමාරු අයදුම්පත
තනතුර හා පන්තිය

(අ)

කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා

සපෞද්ගලික සතාරතුරු

01) සම්පුර්ණ නම02) මුලකුරු සමඟ නම03) මුලකුරු සමඟ නම
(ඉංග්රීසියයන්ත)

04) උපන්තිනය .........................................

05) වයස
අවු.......මාස........ින

06) ජාික
07)
හැදුනුම්පපත් අංකය
සරී/ුරුෂ
............................... ....................
08) සරිර ලිපිනය 09) තාවකාලික ලිපිනය 10) දුරකථන අංකය
…………………………………………….. …………………………………………….. කාර්යාලීය -...............................
……………………………………………… ……………………………………………… යපෞද්ගලික -..............................
11) විවාහක අවිවාහක බව -

12) කලත්රයායේ නම -

……………………………………………..

……………………………………………..

14) දරුවන්ත ගණන ……………………………………….

15) ඔවුන්තයේ වයස …………………………………………..

13) කලත්රයායේ රැකියාව හා යසරවා
සරථානය ……………………………………………..
………………………………………………
16) ඉයගනුම ලබන පාසැල ……………………………………………..
………………………………………………

(ආ) ස ේවා සතාරතුරු
17) පත්විම්ප ලිපියේ අංකය -

18) සරිර කර ියේද -

19) වර්තමාන යසරවා සරථානය -

20) යසරවා සරථානය පිහිටි කලාපය -

21) වර්තමාන යසරවා සරථානයට වාර්තා කළ ිනය 22) වර්තමාන යසරවා සරථානයේ යසරවා කාලය
(2021.12.31)
YYYY/MM/DD (....../....../.......)
අවු........මාස.......ින.........
23) ප්රිලාභ ලබන යසරවා සරථානයක යසරවය කර
ියේද (ප්රියමනාප)
24) රජයේ යසරවයේ පූර්ව යසරවා සරථාන (ගුරු
යසරවා සරථානය
යසරවා කාලය
යසරවයද ඇතුළුව)
සිට
දක්වා
1
2
3
4
5
6
7
8

(ඇ) ේථාන මාරු ඉල්ීම පිළිබඳ සතාරතුරු
25) යසරවා සරථානය
1
2
3
26) සරථාන මාරු ඉල්ලුම්ප කිරීමට යහරතු -

යසරවා සරථානය පිහිටි නගරය

ඉහත දක්වා ඇි යතාරතුරු සියල්ලල සතය හා නිවැරි බව ප්රකාශ කරමි.

................................
ිනය

.................................
අත්සන

(ඈ) විදුහල්පතිසේ නිර්සද්ශය
ඉහත නම සඳහන්ත නිලධාරියායේ සරථාන මාරු ඉල්ලලීම අනුප්රාප්තිකයයකු සහිතව/රහිතව/පසුව ලබා ියම්ප
පදනම මත නිර්යද්ශ කරමි.
..................................
ිනය

..........................................
අත්සන
නිල මුද්රාව

(ඉ) පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ
යමම නිලධාරියා සම්පබන්තධයයන්ත පසු ගිය වසර පහ තුල විනය පරීක්ෂණ හා විගණන විමසුම්ප ඇත / නැත.
(ියේ නම්ප යතාරතුරු සඳහන්ත කරන්තන)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ඉහත නම සඳහන්ත නිලධාරියායේ සරථාන මාරු ඉල්ලලීම අනුප්රාප්තිකයයකු සහිතව / රහිතව /පසුව ලබා
දීයම්ප පදනම මත නිර්යද්ශ කරමි.

..................................
ිනය

........................................
කලාප අධයාපන අධයක්ෂ
අත්සන
නිල මුද්රාව

(ඊ) පළාත් අධයාපන යල්ලකම්ප
ඉහත නම සඳහන්ත නිලධාරියායේ සරථාන මාරු ඉල්ලලීම අනුප්රාප්තිකයයකු සහිතව / රහිතව / පසුව ලබා
දීයම්ප පදනම මත නිර්යද්ශ කරමි.

...................................
ිනය

.............................................
පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ
අත්සන
නිල මුද්රාව

(ඔ) පළාත් රාජය යසරවා යකාමිෂන්ත සභායේ යල්ලකම්ප
ඉහත නම සඳහන්ත නිලධාරියායේ සරථාන මාරු ඉල්ලලීම අනුප්රාප්තිකයයකු සහිතව / රහිතව / පසුව ලබා
දීයම්ප පදනම මත නිර්යද්ශ කරමි.

...................................
ිනය

.............................................
පළාත් අධයාපන යල්ලකම්ප
අත්සන
නිල මුද්රාව

(ඕ) යල්ලකම්ප, අධයාපන අමාතයාංශය
ඉහත නම සඳහන්ත නිලධාරියායේ සරථාන මාරු ඉල්ලලීම අනුප්රාප්තිකයයකු සහිතව / රහිතව / පසුව ලබා
දීයම්ප පදනම මත නිර්යද්ශ කරමි.

...................................
ිනය

•
•

.............................................
යල්ලකම්ප
පළාත් රාජය යසරවා යකාමිෂන්ත සභාව
අත්සන
නිල මුද්රාව

පළාත් රාජය යසරවා යකාමිෂන්ත සභා නිර්යද්ශය මත පමණක් පදනම්පව සරථාන මාරු ඉල්ලලීම ඉටු
කිරීමට කටයුතු කරනු ලැයේ.
නිලධාරියායේ පත්ීම්ප ලිපියේ සහික කළ පිටපතක් හා උසසරීම්ප ලබා ඇත්නම්ප එම ලිපිවල
සහික කළ පිටපතක් අමුණන්තන.

විදු.ස ේ./වා. ේ.මා/පළාත්(02)
ශ්රී ලංකා විදුහල්පති ස ේවසේ එක් එක් සරේණි දහා සවන සවනම සමම ආකෘති ම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කරන්න (I,II,III)
වාර්ික අයදුම්පපත් උපසල්ඛනය- 2022 වර්ෂය
කලාපය
අ නිලධාරියාසේ
නු නම
අං
ක
ය

- ............................................................................
ශ්රී ලංකා
විදුහල්පති
ස ේවසේ
පත්ීම්ප ලිපිසේ
අංකය

තනතුර හා
සරේණිය

සපෞද්ගලි
ක ලිපිනය

ජාතික
හැදුනුම්පපත්
අංකය

උපන්
දිනය
හා
2021.
12.31
දිනට
වය

ශ්රේණිය
පසුගිය ව ර 5
තුළ
නිලධාරියා
ම්පබන්ධව
විනය හා
විගණන
විමසුම්ප
ඇත/නැත

විවාහක
අවිවාහක
බව
හා
කලත්රයා
සේ ස ේවා
ේථානය

- ............................................................................

දරුවන්
ංඛයාව
හා පා ල්
යන
දරුවන්
ංඛයාව

කලත්රයා
ආරක්ෂක
ස ේවසේ
රාජකාරිසේ
නියුතු
අසයක්ද?

පා සල් නම
හා ස ේවසේ
නියුතු කාල
සීමාව

ේථාන
මාරුීම
ඉල්ීමට සහේතු

ේථාන
මාරුීමට
කැමති
ජාතික
පා ල

සියලුම විදුහල්පති ශ්රේණිධාරීන්ශ්ේ අයදුම්පත් පිළිබද ශ් ාරතුරු ශ්මම ශ්ල්ඛණයට ඇතුළත් කර ඇති බව සහතික කරමි.
සකසේ කශ්ළේ .............................................................
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