
01. නම            මයා/මිය

(සිංහලන්)

02. Name     MR/MRS

(ඉංග්රීසියයන්)

03. Designation  Teacher Service 1

 Teacher Service 2-I

 Teacher Service 2-II

 Teacher Service 3-I

 Teacher Service 3-II

04. Official Address 

05. Official Phone No.

06. Private Address 

07. Private phone No.

Whatsapp No.

08. NIC No.

 Ast. Supervisor

10. උඳන් දිනය

D D M M Y Y Y Y
11. විභාග රාජකාරී කටයුතු ල ඳෂපුරුද්ද (ලාර ගණන වශන් කරන්න)

5 ශියත්ල අ.යඳො.ව.(වා/යඳෂ) අ.යඳො.ව.(උ/යඳෂ) යලනත්

වම්බන්ධීකරණ නිධාරී

වශකාර වම්බන්ධීකරණ නිධාරී

ාාධිඳති

වශකාර ාාධිඳති

නිරීක්ක

12. ඳසුගිය ලර්යේ ඳැලති විභාග ලදී රාජකාරි ඉටුකිරීම වම්බන්ධ විව්තර  

     විභාගය     තනතුර වම්බන්ධීකරණ වශ. වම්. ාාධිති වශකාර නිරීක්ක

නිධාරී නිධාරී ාාධිඳති

5 ශිෂ්යත්ල විභාගය

අ.ල ො.ස.(සා/ල ළ)

අ.ල ො.ස.(උ/ල ළ)

(අදා ල ොටුල තු "√" කුණ  මණක් ලයොදන්න)

13. ඔබ විභාග රාජකාරි ඉටුකිරීම වශා ඳැමියණන්යන් ? ල ොදු  ප්රලාහනය ල ෞද්ගලි  රථය

14.මාතර කාඳය තු ඕනෑම ව්ථානයකදී විභාග රාජකාරි ඉටු කිරීමට  ැමතියි අ මැතියි

 ISA

 Assistant Co-ordinating Officer

 Supervisor

අ.පඳො.ව.(වා.පඳෂ) විභාගය - 2022(2023) - විභාග රාජකාරි වශා අයදුම්ඳත

මාර/ ........................................................ ප්ර.වි/ ක.වි./ ම.වි./ ම.ම.වි.     .............................යකොට්ඨාය

 Principal 1

 Principal 3

 Principal 2

SLEAS

09.
The role that can 

be applied 

 Co-ordinating Officer

2023/04/30 දිනට ලයව අවු:

 Additional Ast. Supervisor  



15. ඔබපේ ව්ලාමිපුරුයා/බිරි පවේලය කරනු  බන රාජකාරී ව්ථානය / ඳාව කුමක්ද ? 

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

ඳාවක නම් ඔහු/ ඇය පේ නම : ..............................................................................................................

රාජකාරි ලිපිනය : ..................................................................................................

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

16.

ඔව්

17.ඔබ දැනට ඳාවල් වංලර්ධන වමිතියක/ආදී ශිය වංගමයක තනතුරු දරන්යන්ද? ඔව්

18.ඔබ විසින් ඉල්ලුම් කරනු බන විභාගයට අදාෂ උඳකාරකඳන්ති ඳලත්ලනලාද ? ඔව්

19. යලනත් කරුණු වශන් කරන්න.........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

දිනය : ............................ (අත්සන)

20. යකොට්ඨා අධයාඳන අධයක් / විදුශල්ඳති නිර්යේය : අත්වන

21. විය භාර වශකාර අධයාඳන අධයක්ෂ නිර්පද්ය

22. කාඳ අධයාඳන අධයක් අනුමැතිය .............................................................................................

නැත

ලැදගත් : -   නිරීක්ෂක තනතුරු වශා යමම අයදුම්ඳත අදාෂ යනොයව්. අංක 2,4 ශා 6 ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් වම්පූර්ණ කෂ යුතුය. අඩු ඳාඩු 

වහිත ඉල්ලුම්ඳත් ප්රතියක්ෂේඳ කරනු  ැයේ. අංක 9 ට අදාල ඉල්ලුම් කරනු බන සියලු තනතුරු වශන් කරන්න.             .

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

එපවේනම් දරනු බන තනතුර ශා ඳාව ...............................................................................

නැත

       ඉශත වශන් කරනු ැබූ සියලු පතොරතුරු වතය ශා නිලරදි බලත් අවතය යයි අනාලරණය වුලපශොත් විභාග  

වම්බන්ධ කිසිදු තනතුරක් හිමි පනොලන බලත් අවතය පතොරතුරු වැඳයීම තුලින් සිදුලන අඳශසුතා වම්බන්ධ සියලු 

ලගකීම් මා විසින් දරනු බන බලත් පමයින් වශතික පලමි.

නිර්යේ කරමි/ යනොකරමි ...................................................................................................................... 

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

       තලද මාශට ඳලරනු බන විභාග රාජකාරි ඉතා ලගකීමකින් යුතුල මාතර කාඳය තු ඕනෑම ව්ථානයක සිදු 

කිරීමට එකඟ ලන බලත් පමයින් වශතික පලමි.

නැත

යමලර  අ.යඳො.ව.(වා.යඳෂ) විභාගය වශා ඔබයේ දරුලකු යශෝ ඔබ කත්රයායේ 

වයශෝදර වයශෝදරියකයේ දරුලකු යඳනී සිටින්යන්ද?


