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Section 1

අංක : බප/අපරි 07 /ගුරු මාරු
බව්නාහිර පෂාත් අධ්යාපන පාපාතමේප්තුවල
76, ආනතුාකුමාර ව්ලාමි මාලේ,
පකොෂඹ 07.
2016/06/09
සියලුම කාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂකලරුතු පලේ,

එකම පාසලේ ලසර 10කට ලඩා ලැඩි කායක් ලසේලය කරන ගුරු භලතුන් ස්ථ ාන මාරු
කිරීම සදහා ල ොරතුරු බා ගැනීම - 2017

උක්ෂේ මැපයතු ප් වමග අමුණා එලන ගුරු ලරුතුපේ පේොරවරු බා ගැනීමට භාවිේා
ක යුව අයදු්පත්රය යැීමප්ී  ,පශේ පඛනන අමුණා යැීමමට කටයුව කරතුන.
01.කාපපේ ශදුනාගත් ප්රලාශන අපශසුේා ඇි  පාවඛ පඛනනයක්ෂ,
02.පපොකුරු ලපයතු ශදුනා ගත් ආවතුන ජනප්රිය පාවඛ පඛනනයක්ෂ. (කාපය ව
ආවතුන ජනප්රිය පාවඛ අේර ව්නාන මාරු පනොපකපතම.)
එපමතුම පමම කටයුත්ේ වාශා ප්රමුනේාලය බා ී  කටයුව ක යුව අේර එකම පාවපඛ
ලවර 10කට ලඩා ලැඩි කායක්ෂ පවේලය කරන ගුරු භලවතු ව්නාන මාරු කිරීම වාශා
පේොරවරු බා ගැනීම වාශා පමම අයදු්පේ පමණක්ෂ භාවිේා ක යුව බල ලැඩිදුරටත්
ාතුලමි.

ඩී.ඩී.පී.ඩබ්.ගුණරත්න
අි පතමක පෂාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ
පෂාත් අධ්යාපන පාපාතමේප්තුවල
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එකම පාසලේ ලසර 10කට ලඩා ලැඩි කායක් ලසේලය කරන ගුරු භලතුන් ස්ථ ාන මාරු
කිරීම සදහා ල ොරතුරු බා ගැනීම - 2018
*2017/12/31 දිනට ලයව අවුරුදු 55 ට ලැඩි ගුරු භලවතු පමම ආකෘි ය ව්පුතමණ කර
එීමමට අලය නැේ.
*1-5 පතුි ල උගතුලන ගුර භලපේක්ෂා , 1-11 ගුරු භලපේක්ෂා උවව් පපෂ පතුි ල
උගතුලන ගුරු භලපේක්ෂා යන ලග ාැක්ෂීමමට ඉදිරිපයතු ඇි  පකොටුපේ (X) කුණ
පයොාතුන.
1-5 ප්රානමික පංි  භාරල උගතුලන ගුරු භලපේකි. (ප්රානමික පංි  ල
ආගම,ඉංග්රිසි,පමණක්ෂ උගතුලන ගුරු භලවතුට අාා පනොපේ.එම අය 1-11
යටේට ගැපතු.)
1-11ාක්ෂලා ( වා.පප.) පංි ල උගතුලන ගුරු භලපේකි.(ප්රානමික පතුි  භාර
ගුරුලරු ශැර)
උවව් පපෂ පංි ල උගතුලන ගුරු භලපේකි.(ප්රධ්ාන විය එකක්ෂ පශෝ
කිහිපයක්ෂ උගතුලන ගුරු භලවතු පමණි.වාමානය ඉංග්රිසි ,පේොරවරු ේාක්ෂණ
විය මීට අාා පනොපේ.)
01 මුකුරු වමග නම :-

...................................................................(මයා/මිය/පමය)

02.විදුශ :- ..............................................................................................
03.පුද්ගලික ලිපිනය ශා දුරකනන අංකය :- ....................................................................
.....................................................................
04.උපතුදිනය :- ..................................2017/12/31දිනට ලයව අවු ........... මාව..........
05.මුඛ පත්ීමප් දිනය :- ................................................
06.2018 ලතමපේ පමම කාපපයතු පිටේට ව්නාන මාරු ීම් ඉඛලු් කර ඇත්ා?
............................................
ව්නාන මාරු ඉඛා ඇි  කාපය
07.ඔබ එම කාපපේ ව්ථිර පදිංචිකරුපලක්ෂා? ..................................
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08.පත්ීමප් ව්ලාභාලය ශා වියය :I.
II.

ගුරු පුහුණුල (විය වාශතු කරතුන) ......................................................
උපාධි (කා/ලාණිජපේී /විායාපේී ) .......................................................
ii. උපාධි වියතු .......................................................................................

III.
IV.

විායාපීඨ විය වමග ලතමගය ...................................................................
අ.පපො.ව.(උවව් පපෂ) ශාාරණ ා වියතු..............................................
…………………………………….
……………………………………..

V.

පලනත් ගුරු ලතමග ..................................................

09. i. 2017 ලතමපේ උගතුලන පරේණි ශා වියතු
පරේණිය

විය

පරේණිය

විය

i ……………

…………..

iv…………..

………….

ii ……………

…………..

v………….

…………..

iii ……………

……………

09. ii.කාවටශනට අමේරල ඉගැතුවිය ශැකි වියතු ශා පරේ ණි
පරේණිය

විය

පරේණිය

විය

i ……………

…………..

iii…………….

………

ii ……………

…………..

iv……………

………

10. 2018 ලතමපේ ව්නාන මාරුීමමක්ෂ ාපශොත් පමම කාපය ව ඔබ යාමට කැමි 
පෂාත් වභා පාවඛ 05 ක්ෂ න් කරතුන. (කාපය ව ආවතුන ජනප්රිය පාවඛ අේර
ව්නාන මාරු පනොපකපතම.)
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I.

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

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

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

11. පවේලා විව්ේර(ඉඩ කඩ ප්රමාණලත් ප්රමාණලත් පනොපේ න් අි පතමක පිටුලක්ෂ
අමුණතුන.)
විදුශ
.............................................

සිට
................

ාක්ෂලා
..................

කාය
...............

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ාැනට පවේලය කරන විදුශපඛ පවේලා කාය වාශතු කරතුන................................
12. 2017 ලතමපේ ී  ාව අවුරුදු ගුරු මාරු යටපත් ව්නාන මාරුලක්ෂ ැබ නැලේ සිටි
පාවටම එය වකව් කාා ? ඔේ/නැේ.
එය අනුයුක්ෂේයතුා ? ඔේ/නැේ

එපවේ න් ඊට අාා කාය.....................

13. ඔබ ඇමුණුප් වාශතු කර ඇි  ප්රලාශන අපශසුේා ඇි  පාවඛ ල පවේලය කරතුපතු
න්, ඔබ ේලදුරටත් එම පාවපඛ පවේලය කිරීමට කැමි ා යතුන වාශතු කරතුන.
...........................................................................
14.ඔබ ාැනට ගතමභනී මාේාලක්ෂ පශෝ ාරු ප්රසුි යකිතු පසු 2018/01/01 දිනට ාරුලාට
ලවරක්ෂ ඉක්ෂමලා පනොයන අපයක්ෂා යතුන වාශතු කරතුන.
(වනාන කිරීප් පඛනන විදුශඛපි  වශි ක පකොට අමුණතුන.)
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15.ගුරු භලේාපේ පපෞද්ගලික කා වටශන (2017)
වදුාා
අගශරුලැාා
බාාාා

බ්රශව්පි තුාා

සිකුරාාා

ඉශේ වාශතු පේොරවරු නිලරදි බල වශි ක කරමි.අවේය පේොරවරු වපයා ඇි බල
පශළිාරේ වුලපශොත් මා විනය ක්රියාමාතමගයට යටත් ලන බල ානිමි.
..................................
දිනය

........................................
ගුරු භලේාපේ අත්වන

ඉදිරිපත් කරමි.
.....................................
දිනය

.........................................
විදුශඛපි පේ අත්වන
(නි මුද්රාල ේබතුන.)

වැ.යු:- ශදුනාගත් ප්රලාශන අපශසුේා ඇි  පාවඛ ල ගුරු භලවතු අේයාලය කරුණු මේ
පමණක්ෂ පදිංචියට පශසු ව්නානයක්ෂ ලන පරිදි ාව අවුරුදු ව්නාන මාරු ක්රියාලලියට අාාෂ
කර ගනු ැපබ්.
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Section 2

බස්නාහිර පළාත් සභාල
ගුරු ලසේලලේ ස්ථාන මාරු ඉේලුම් පත්රය - 2018
1 ලකොටස
........................................ කාපය වය(පිටපත් 01යි)
........................................ අධ්යාපන කාපපයතු ...................................අධ්යාපන කාපයට(පිටපත් 02 යි)
බව්නාහිර පෂාපේතු ......................................... පෂාේට (පිටපත් 05)
බව්නාහිර පෂාපේතු ......................................... ජාි ක පාවඛ පවේලයට (පිටපත් 05)
(අතුේතම කාප/ජාි ක පාවඛ ශා පලනත් පෂාත් වඳශා ව්නාන මාරු ඉඛලු් පත්ර විදුශඛපි  මගිතු කාප අධ්යාපන
අධ්යක්ෂ පලේට පයොමු කර අාා කාපපේ ගුරු මාරු ම්ඩඩපේ අනුමැි ය වහිේල බව්නාහිර පෂාත් අධ්යාපන
අධ්යක්ෂ පලේ ඉදිරිපත් කෂ යුවය.)
01. I. ගුරුලරයාපේ ව්පුතමණ නම :- ........................................................................................................
II. මුකුරු වහිේ නම :- ......................................................................................................................
02. ව්ත්රී/පුරු භාලය :- .............................................
03. ව්ථිර පදිංචිය ශා ලිපිනය :- ....................................................................................................................
04. විලාශක/ අවිලාශක බල :- ..........................................................
05. උපතු දිනය :- ........................... 2017.12.31 දිනට ලයව :- අවු :-..................... මාව..................දින...........
06. I. ලියාපදිංචි අංකය :- ................................... II. ගුරු පවේලපේ ාැනට සිටින පතුි ය :- ..............................
III. ාැනට උගතුලනු බන මාධ්ය :- ................................. (සිංශ/පාමෂ/ඉංග්රිසි)
07. අධ්යාපන සුදුසුක් ශා ලෘත්ය ය පුහුණුල :- .................................................................................................
08. උපාධිධ්ාරියකු න් වියයතු වාශතු කරතුන.
I. ...............................................................................

III..............................................................

II...........................................................................

Iv….......................................................... ..

09. මුඛ පත්ීමප් දිනය :- ..............................................
10. මුඛ පත්ීමප්ී  ප්රකාිතේ ග් ප්රපද්ය :- ..............................................................
11. පත්ීමප් ව්ලාභය :- ( ගැපපන පකොටුපේ කි රය පයොාතුන)
දිව්ත්රික්ෂ ශා පෂාත් උපාධිධ්ාරි ගුරු පත්ීම්.
ජාි ක ිතක්ෂණ විායා ඩිප්පෝමා
උපදිවාපි  පකොට්ඨාව පානමිතු ැබු අභයාවා ග ගුරු පත්ීම්
අපනකුත් ගුරු ලතමග (විායා,ගණිේ,ඉංග්රිසි පාවඛ පාාක ආී  ලපයතු.)
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12. ාැනට පවේලය කරන පාව ශා එහි ලිපිනය :- ................................................................................................
I.ඉශේ වාශතු පාවපඛ ලැඩභාරගත් දිනය ශා 2017/12/31 දිනට පවේලා කාය :-............................................
II. ඔබ ප් ලන විට පලනත් කාපයකට අනුයුක්ෂේ ීම සිටීා? එපවේන්,අනියුක්ෂේ කා සීමාල :-.........................
13. ාැනට උගතුලනු බතුපතු ප්රානමික පතුි යක න් එම පරේණිය වාශතු කරතුන :- .....................................
14. ඔබ I, II පරේණි වාශා විපේ පුහුණුල ැබුපලක්ෂා ? :- ..................................................................................
15. ඔබ 6 -13 පතුි  ල උගතුලනු බතුපතු න් ,එම පතුි  වියයතු ශා වි යකට ලැඩ කරන පැය ගණන
වාශතු කරතුන.
6

7

8

9

10

11

12/13

වියයතු ශා
කාච්පේා
ගණන

එකවල ...................................................................................................
16. ව්නාන මාරුල අපප්ක්ෂා කරන පාවඛ පශො පෂාේ (දිව්ත්රි ක්ෂක/කාප අක්ෂරය වමග) :1. ..................................................................................
2. ...................................................................................
3. ....................................................................................
4. .......................................................................................
5. ........................................................................................
17. ව්නාන මාරුල ඉඛලීමට පශේව පකටිපයතු වාශතු කරතුන. (අාා වශි ක පලපේොත් අමුණතුන.)
I……………………………………………………………………………………………………….
II……………………………………………………………………………………………………….
III……………………………………………………………………………………………………...
18. අපප්ක්ෂෂිේ පාවඛ ල පුරප්පාඩු පනොමැි  න්, පලනත් පාවක පවේලය කිරීමට කැමි ා යන ලග :- ...........
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19. කත්රයාපේ රැකියාල පවේලය කරන ව්නානය ශා ලිපිනය පැශැදිළිල වඳශතු කරතුන :-.....................................
..........................................................................................................................................................................
20. අවුරුදු 05 ට අඩු ාරුලතු සිටී න් ඒ පිළිබඳල පේොරවරු :නම

උපතු දිනය

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

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

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

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

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

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

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

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

21. පවේලා විව්ේරය
පාව දිව්ත්රික්ෂ
අක්ෂරය වමග

ලඩා ප්රිය මනාප/
ප්රිය මනාප/
මනාප පනොලන/
දු්කර

පවේලා කාය

කුණු(මාරු
ම්ඩඩය විසිතු
ව්පුතමණ කෂ යුවය.)

I ප්රකාිතේ ග්
ප්රපද්පේ සිටිපේ න්
II උ/නැ ශා
පපොපොතුනරුල
III අනුරාධ්පුරය
ශ්බතුපේොට
බදුඛ
පමොණරාග
Iv,I,II,III ශැර
පලනත් දිව්ත්රික්ෂක

(ඉඩ ප්රමාණලත් පනොපේ න් පලනම කඩාාසියක්ෂ අමුණතුන.)

මවිසිතු ඉශේ ඉදිරිපත් කර ඇි  පේොරවරු වේය බලත්, නිලරදි බලත් පමයිතු වේය ලපයතු ප්රකා කරමි.මපේ
පවේලා ප්රලතමධ්නය වඳශා නි්චිේ කාසීමාලක්ෂ ව ්රි ංකා ගුරු පවේලා ලයලව්නාපේ 1 පකොටපවේ 3.3 පේායට අනුල
පවේලපේ පයී ම අලය බලා අවේය පේොරවරු වැපීමම ජාි ක ගුරු මාරු ප්රි පත්ි යට අනුකූ පනොලන බලා
පිළිගි මි.)

දිනය :- ...................................................

.............................................
ඉඛලු්කරුපේ අත්වන.
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2 ලන ලකොටස
විදුහේපති විසින් සම්පුර්ණ කළ යුතුය.
................................................................ විදුශපඛ ............................................. ලවපතම සිට.............................
ාක්ෂලා පතුි  පැලැත්පේ.
22. ගුරු විව්ේරය :-

ක්රිඩා

වංගීේය

නැටු්

චිත්ර

උපාධි කා

උපාධි ලාණිජ

උපාධි කෘෂි විායා

උපාධි ගණිේ

පුහුණු ලාණිජ

පුහුණු විායා

පුහුණු ගණිේ

හුණු ඉංග්රිසි

ප්රානමික

පාවඛිතය
වංනයාල

පලනත්
විය
ලියතුන

නුපුහුණු ඉංග්රිසි

ගුරු ලතමගය

අලය
සිටින
ඌන
අි රික්ෂේ

විදුශපඛ මුළු ිතය වංනයාල
වමාතුේර පතුි  1 -5 ාක්ෂලා
6 -11 ාක්ෂලා
6-13 විායා පතුි 
ලානිජ පතුි 
කා පතුි 

:........................ කි
:.........................කි
:.........................කි
:.........................කි
:.........................කි
:.........................කි

ිතය වංනයාල :........................ කි
ිතය වංනයාල :........................ කි
ිතය වංනයාල :........................ කි
ිතය වංනයාල:..........................කි
ිතය වංනයාල:..........................කි

23. පමම ගුරු මශත්මිය/මශේා අනුප්රාප්ි කයකු වහිේල/රහිේල නිාශව් කෂ ශැකිය.

දිනය :- .................................................

..............................................................
විදුශඛපි 
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.................................................................................. හිමි/මයා/මිය/පමනවියපේ පපෞද්ගලික ලිපි පගොනුල අනුල
හිමිට/ඔහුට/ඇයට විරුද්ධ්ල විනය ගැටළු ඇේ./නැේ.පත්ීම් ව්ථිර කර ඇේ/නැේ.අනුප්රාප්ි කපයකු රහිේල/වහිේල
නිාශව් කෂ ශැක.
කාප ගුරු මාරු මණ්ඩලේ නිර්ලේය
පමම ගුරු මශේාපේ මශත්මියපේ ව්නාන මාරුල අනුප්රාප්ි කයකු වහිේල/රහිේල නිතමපද් කරමු.ව්නාන මාරුල
නිතමපද් කෂ පනොශැක.
01........................................................

02..............................................

03........................................

04.........................................................

05................................................

06.......................................

.............................................
පඛක්
ගුරු මාරු ම්ඩඩය

..................................................
වභාපි /කප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ
මාරු ම්ඩඩය

දිනය: - ...................................

දිනය :- ......................................

4 ලන ලකොටස
පළාත් ගුරු මාරු මණ්ඩලේ නිර්ලේය
පමම ගුරු මශේාපේ මශත්මියපේ ව්නාන මාරුල අනුප්රාප්ි කයකු වහිේල/රහිේල නිතමපද් කරමු./ නිතමපද් කෂ
පනොශැක.
01........................................................

02..............................................

03........................................

04.........................................................

05................................................

06.......................................

.............................................
පඛක්
ගුරු මාරු ම්ඩඩය

..................................................
වභාපි /පෂාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ
මාරු ම්ඩඩය

දිනය: - ...................................

දිනය :- ......................................
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