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ආ ර් අයුම් පත්රය 

                                       කළර්යළලීය ප්රතයෝජනය වශළ 

වබරගමුල පෂාත් වභාවේ පාවල්ල පලතින ගුරු පුරප්පාඩු වම්පූර්ණ කිරීම වඳශා උපාධිධ්ාරීන්වගන් ශා 

ඉාංග්රීසි ප ළිබඳබඳ  ෑ අවුරුු ඩිප්වෝමාධ්ාරීන්වගන් (සි පාංශ/ව මෂ මාධ්යය)  අයුම්පත් කැඳවීම - 2017. 

Calling For Applications From The Graduates/ Diploma (Two Year) Holders In English To Fill 

The Exsisting Vacancies Of The Schools In Sabaragamuwa Province – 2017. 

 විබළගයට තඳනී සි පටින නගරය                                       නගර අංකය 

(රේනපුර - 01, කගල් - 02) 

 විබළගයට තඳනී සි පීමභට අතප්ක් පෂිත භළධයය  

(සි පංශ - 01, තදභෂ - 02) (අදළෂ  අංකය තකොටුල තුෂ ලියන්න)   

 වහථිර ඳදිංචි දිවහත්රික් පකය          දිවහත්රික් ප අංකය 

(රේනපුර - 01, කගල් - 02) 

 වහථිර ඳදිංචි ප්රළතේශීය තල්කම් තකොටමඨළය     

   

 උඳළධියට ශදළරළ ඇති ප්රධළන වියට/වියයන්ට අනුල ඳේවීභ ෆබීභට අයදුම් කරන වියය, විය තක් පත 

අංකය, දිවහත්රික් පකය ශළ භළධයය  අදළ තකොටුල තුෂ ලියන්න (උඳතල්ඛ්නය I අනුල වම්පූර්ණ ක යුතුය) 

අනු 
අංකය 

විය තක් පත 
අංකය 

විය භළධයය දිවහත්රික් පකය 

01     

02     

 

1).  1:1 මුකුරු අගට තයොදළ මුකුරු වභග නභ ඉංග්රීසි ප කෆළිටල් අකුරින් (උදළ :- PERERA A.B.) 

 ........................................................................................................................................................................ 
      1:2 මුකුරු අගට තයොදළ මුකුරු වභග නභ සි පංශතන්/තදභතෂන් 
 ........................................................................................................................................................................ 
 1:3 මුකුරු  ලලින් දෆක් පතලන නභ : (ඉංග්රීසි ප කෆළිටල් අකුරින්) ............................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 

2).   2:1 ලර්තභළන  ලිළිනය : (ඉංග්රීසි ප කෆළිටල් අකුරින්).............................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................ 
 2:2 ලර්තභළන  ලිළිනය : (සි පංශතන්/තදභතෂන්) (ප්රතේඳත්ර තභභ ලිළිනයට තෆඳෆල් කරනු ෆතේ) ...................... 
 ........................................................................................................................................................................ 
 2:3 දුරකථන අංකය : ජංගභ......................................... නිලව......................................... 
 
3).  3:1 ජළතික ශෆඳුනුම්ඳේ අංකය :  

3:2 උඳන් දිනය : ලර්ය     භළවය   දිනය 

3:3 2017.03.10 දිනට ලයව :   අවු     භළව   දින   

3:4 වහත්රී/පුරු බළලය :          (වහත්රී - 1, පුරු - 2 ) (අදළෂ අංකය තකොටුල තුෂ ලියන්න)    

3:5 විලළශක/අවිලළශක ඵල :          (අවිලළශක - 1, විලළශක - 2 ) (අදළෂ අංකය තකොටුල තුෂ ලියන්න)  

3:6 ජන ලර්ගය :          (සි පංශ - 1, තදභෂ - 2, මුවහලිම් - 3, ඵර්ගර් - 4, තලනේ - 5) (අදළෂ අංකය තකොටුල තුෂ      

ලියන්න) 
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4). අධයළඳන සුදුසුකම් : (විභාග ප්රතිප වල්ඛනල වශතික ක ළි පත් අමුණා වවීම අනිලාර්යය වේ.) 
4:1 අ.තඳො.ව. (වළ.තඳෂ) විබළගය :     4:2 අ.තඳො.ව. (උ.තඳෂ) විබළගය : 

වභේ ව ලර්ය විබළග අංකය 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:3 උවවහ අධයළඳන සුදුසුකම් ළිබඵ විවහතර : 
  අ. උඳළධිය/ඉංග්රීසි ප ළිබඵ ජළතික ඩිප්තෝභළල/ඩිප්තෝභළල : .......................................................................... 
  ආ. නිකුේ කෂ විහල විදයළය/ උවවහ තළක් පණ අධයළඳන ආයතනය : ............................................................  
  ඇ. උඳළධිය/ ඩිප්තෝභළල ලංගු දිනය : ........................................................................................................  
  ඈ. උඳළධියට/ ඩිප්තෝභළලට ශදළරළ ඇති ප්රධළන වියය/වියයන් : ..............................:................................. 

(උපාධිය /ඩිප්වෝමාල  අ ා විභාග වත් රතුරු වල්ඛනවී (Detail Certificate/Academic Transcript) 

වශතික ක ළි පත්ේ අමුණා වවීම අනිලාර්යය වේ) 
5). 5:1 තගලළ ඇති විබළග ගළවහතුල රුළියල් (අකුරින්) : ................................................................................................ 
     5:2 කුවිතළන්සි පතේ අංකය :.......................................................... 
     5.3 නිකුේ ක කළර්යළය :.....................................................       5:4 දිනය  :.....................................................   
            

 

6).  අයදුම්කරුතේ/අයදුම්කළරියතේ ප්රකළය : තභහි වශන් කර ඇති තතොරතුරු  භළතේ දෆනීතම් ශළ විහලළවතේ 
ශෆටියට වතය ඵල ප්රකළ කරමි. භළවිසි පන් වඳයළ ඇති තතොරතුරු අවම්පූර්ණ තශෝ අවතය ඵල තභභ  තනතුරට 
තතෝරළගෆනීභට තඳර අනළලරණය වුලතශොේ අයදුම්ඳත ප්රතික් පතේඳ ලන ඵලේ, ඳසුල අනළලරණය වුලතශොේ භළ 
තවේලතයන් ඳශ කිරීභට යටේ ලන ඵලේ භභ දනිමි. තලද විබළග තකොභවළරිවහ ජනරළල් විසි පන් විබළගය ඳෆලෆේවීභ 
වම්ඵන්ධතයන් විබළග තකොභවළරිවහ ජනරළල් විසි පන් ඳනලනු ඵන නීතිරීති ලට වශ ප්රතිප නිකුේ කිරීභ 
වම්ඵන්ධතයන් ගනු ඵන ීරරණ ලට භභ යටේ ලන ඵලද ප්රකළ කරමි.    

 .....................................                                                             ...................................................... 
   දිනය              අයදුම්කරුතේ/කළරියතේ අේවන 
7).  අයදුම්කරුතේ අේවන වශතික කිරීභ : තභභ අයදුම්ඳත ඉදිරිඳේ කරනු ඵන ..................................................... 

වහලළමීන් ලශන්ව/භයළ/මිය/තභය භළ තඳෞේගලිකල ශඳුනන ඵලද, ඔහු/ඇය භළ ඉදිරිළිටදී ........................................ 
දින ඔහුතේ ඇයතේ අේවන තෆබ ඵලද, නියමිත විබළග ගළවහතුල තගලළ ඇති ඵලද එභ දුඳත අලළ ඇති ඵලද 
වශතික කරමි. 

 .....................................                                                                  .............................................. 
  දිනය       අේවන වශතික කරන නිධළරියළතේ අේවන 
8).  අයදුම්කරු රජතේ තවේලකතයකු නම් තදඳළර්තතම්න්තු/ආයතන ප්රධළනියළතේ  වශතිකය : .................................... 

.......................... වහලළමීන්ලශන්ව/භශතළ/භශේමිය/තභනවියතේ ඉල්ලුම්ඳත්රය ඉදිරිඳේ කරමි. ඔහු/ඇය තභභ 

අභළතයළංතේ/ තදඳළර්තතම්න්තුතේ වහථිර/තළලකළලික/අනියම් තවේලකතයකු/තවේවිකළලක ලතයන් තවේලය කරන 
ඵලේ, තභභ තනතුර  වශළ තතෝරළගනු ෆබුලතශොේ ඔහු/ඇය තවේලතයන් නිදශවහ  ක ශෆකි/තනොශෆකි ඵලේ 
දන්ලමි. 

 

දිනය    :....................................       ............................................................... 
තනතුර :.......................................................                 තදඳළර්තතම්න්තු ප්රධළනියළ තශෝ ඵය ඳලරනු ෆබ නිධළරියළ 
අභළතයළංය/තදඳළර්තතම්න්තුල :..................................... 
(නි මුද්රළල) 

 වභේ ව ලර්ය විබළග අංකය 

ඳෂමු ලර   

තදලන ලර   

 

 වියය 
ඳෂමුලර 

වළභළර්ථය 
තදලනලර 
වළභළර්ථය 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

 වියය වළභළර්ථය 

01   

02   

03   

04   

 

ණුවිත්ාන්සි පවී ඡායා ළි පත්ේ ඔබ වලත් ත්බා ගන්න. මු ල් ණුවිත්ාන්සි පය වන ගැවලන වව  වමහි අලන්න. 

 



 


