
ශ්රී ලංකා විදුහල්පති ස ේවයට අන්තර්ග්රණය කිරීසේ සතාරතුරු පත්රිකාව 
            (මෙය සම්පූර්ණ කිරීෙට මෙර මම්ප සෙඟ ඇති උෙමෙස් ෙත්රිකාව ම ාඳින් කියවා එෙ උෙමෙස්  අනුව කටයුතු කරන්න) 

ෙළාත - ...................................                        ොසල් සංගණන අංකය 

         කලාෙය - .............................. 

                         

        1.    1.1)මුලකුරු සෙඟ නෙ :- ..................................................................................ූජ්ය/ෙයා/මිය/මෙය 

       1.2)සම්පූර්ණ නෙ :- ....................................................................................................................... 

ස්ී              (අොල මකාටුව තුළ ＇x＇ සළකුණ මයාෙන්න)        1.3) ස්ී පුරුෂ භාවය :   පුරුෂ                        

         2.     2.1)මෙෞද්ගලික  ලිපිනය : ........................................................................................................................... 

       2.2) දුරකථන අංකය : ................................................................................................................................. 

         3.     3.1) උෙන් දිනය :  

       3.2)ජ්ාතික  ැදුනුම්පෙත් අංකය :  

         4.     4.1)ොසල :    ජ්ාතික                  ෙළාත්       

      4.2) ොසමල් නෙ : .......................................................................................................................................       

      4.3) ොසමල් ලිපිනය : ................................................................................................................................. 

      4.4) ොසමල් දුරකථන අංකය (තිමේ නම්ප) : .................................................................................................. 

      4.5) විදු ල්ෙති මර්ණිධාරිමයකු මලස ඉ ත ොසමල් රාජ්කාරි භාරගත් දිනය 

:                                                                                  (මලාග් සට න අනුව) 
 

         5.      ලබා ඇති ඉ ළෙ වෘත්ීය සුදුසුකම්ප :       (උෙමෙස් ෙත්රිකාමේ අංක 03 බලන්න) 

 

         6.    6.1) විදු ල්ෙති මස්වමේ මුල් ෙතවීම්ප දිනය :  

 
        

       6.2) මුල් ෙත්වීම්ප ලෙ මරණ්ිය/ ෙන්තිය :   3            2 - ＇＇                           2-＇                       1 

         

       6.3) අධිමස්වක ෙත්වීම්පලාභිමයක් නම්ප උෙමෙස් ෙත්රිකාමේ අංක 4.2 අනුව අොල අංකය සට න් කරන්න.  

       6.4)ෙත්වීම්ප ලෙ ොධය :    සං ල                     මෙෙළ        

7.     7.1) විදු ල්ෙති මස්වය ස්ිර කළ දිනය:                                                          මෙමතක් ස්ිර කර නැත 

        

                7.2)මුල් ෙත්වීම්ප ලිපියට අනුව ෙත්වීෙ භාරගත් දිනය ( මලාග් සට න අනුව) 

:  

             (මෙමතක් මසවමේ ස්ිර කර මනාෙැති නිලධාරීන් ෙෙණක් සම්පූර්ණ කරන්න) 

 

       8.      8.1) ඉ ත 6 හි සඳ න් විදු ල්ෙති මස්වමේ ෙත්වීම්ප ලෙ ෙසු උසස්වීම්ප ලබා ඇත්නම්ප ඒ පිළිබඳ විස්තර :  

            (i)    උසස් කරන ලෙ ෙන්තිය/මර්ණිය :     දිනය :  

            (ii)   උසස් කරන ලෙ ෙන්තිය/මර්ණිය :                     දිනය :  

      8.2) 2008.07.01 දිනට ෙසුව උසස්වීම්ප සඳ ා මස්වා කාලය සපුරන්මන් නම්ප  

            (i)    සුදුසුකම්ප සපුරන දිනය :  

            (ii)   සුදුසුකම්ප සපුරන මර්ණිය :  (උෙමෙස් ෙත්රිකාමේ අංක 05 බලන්න) 

       9.       9.1) 2014.01.01 දිනට සටි මර්ණිය : 1            2-＇                2 - ＇           3 

      9.2) 2014.01.01 දිනට ෙත්වීමම්ප ස්වභාවය අධිමස්වක නම්ප උෙමෙස් ෙත්රිකාමේ අංක 4.2 අනුව අොල අංකය  

              සට න් කරන්න. 
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      9.3) එෙ මර්ණියට ෙත්ූ / උසස් ූ දිනය:  

          

      9.4) ෙැනට ෙරන තනතුර :               (උෙමෙස් ෙත්රිකාමේ අංක 6 බලන්න) 

 

      10.    කාර්යක්ෂෙතා කඩඉෙ සෙත් ූ දිනය :  

      11.අධයාෙන අොතයංශ චමෙල්ඛ 3/2014 අනුව මම්ප වන විට විදු ල්ෙති මස්වමේ වැටුප් ෙරිවර්තනය කර තිමේෙ? 

        ඔේ                          

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

 දිනය -                                                                                                                             අත්සන 

 

      කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ  

       ඉ ත මතාරතුරු නිවරදි බව මෙෞද්ගලික ලිපිමගානුව අනුව ස තික කරමි. 

       දිනය - ...............................              ..................................                      

                                                                                                                                       විෂයය  භාරනිලධාරි  

 කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂකසේ නිර්ග්සේශය 

ඉ ත නෙ සඳ න් නිලධාරියා / නිලධාරිනිය ඉදිරිෙත් කර ඇති මතාරතුරු මෙෞද්ගලික ලිපි මගානුව අනුව නිවරදි 

බව නිරිමද්ශ කරමි.  

 

දිනය -                                                                                                                                       ........................................              

         කලාෙ අධයාෙන අධයක්ෂ 

 පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂකසේ  නිර්ග්සේශය 

ඉ ත නෙ සඳ න් නිලධාරියා / නිලධාරිනිය ඉදිරිෙත් කර ඇති මතාරතුරු මෙෞද්ගලික ලිපි මගානුව අනුව නිවරදි 

බව නිරිමද්ශ කරමි.  
දිනය -                                                                                                                                       ........................................             

                                                                                                                          ෙළාත් අධයාෙන අධයක්ෂක 

  

                                                පළාත් අධ්යාපන සල්කේසේ  නිර්ග්සේශය         

ඉ ත නෙ සඳ න් නිලධාරියා / නිලධාරිනිය ඉදිරිෙත් කර ඇති මතාරතුරු මෙෞද්ගලික ලිපි මගානුව අනුව නිවරදි 

බව නිරිමද්ශ කරමි.  
 

දිනය -                                                                                                                                       ........................................             

                                                                                                                                ෙළාත් අධයාෙන මලකම්ප 

 

 අධ්යාපන අමාතයංශසේ අනුමැතිය 

       

ඉ ත නෙ සඳ න් නිලධාරියා / නිලධාරිනිය ............................. දින ශ්රී ලංකා විදු ල්ෙති මස්වමේ ............ ෙන්තියට      

ෙත්වී / උසස්වී (අවසාන වරට උසස්ූ මර්ණිය) ඇති අතර වයවස්ථානුකූලව අොල සුදුසුකම්ප සපුරා ඇති බැවින් 

2008.07.01 දිනට/............................නව විදු ල්ෙති මස්වා වයවස්ථාමේ 3/2/1 ෙන්තියට (අොළ ෙන්තිය රවුම්ප කරන්න) 

අන්තර්ර ණය කිරීෙ, 

 

නිර්මද්ශ කරමි                                                                                                                       අනුෙත කරමි 

 

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

     ස කාර මල්කම්ප                                                                                  අතිමර්ක මල්කම්ප (අධයාෙන මස්වා ආයතන)/ 

      (විදු ල්ෙති)                                                                              මජ්යෂ්ඨ ස කාර මල්කම්ප(අධයාෙන මස්වා ආයතන) 

                                                                                                                                අධයාෙන මල්කම්ප මවනුවට 

               

     දිනය - ........................................                                                                                 දිනය -................................

                                                                                                                                

 

        

        


