එකම පාසලේ වසර 10 කට වඩා වැඩි කාලයක් ලසේවය කරන ගුරු භවතුන්
සේථාන මාරු කිරීම සදහා ල ාරතුරු ලබා ගැනීම - 2023
* 2022/12/31 දිනට වයස අවුරුදු 57 ට වැඩි ගුරු භවතුන් ලමම ආකෘතිය සම්පුර්ණ කර
එවීමට අවශ්ය නැ .
* 1-5 පන්තිවල උගන්වන ගුරු භවල ක්ද , 1-11 ගුරු භවල ක්ද උසසේ ලපළ පන්තිවල
උගන්වන ගුරු භවල ක්ද යන වග දැක්වීමට ඉදිරිලයන් ඇති ලකාටුලේ (X) ලකුණ
ලයාදන්න.
* එලසේම 2022 වසලර් දී 1 හා 3 ලරේණි සඳහා ඉගැන්වීම්ප කටයුතු සිදු කරන ගුරු භවතුන් ද
ඇතුළුව වසර 10 සම්පූර්ණ වු සියළු ගුරු භවතුන් අයදුම්පපත් එවිය යුතුය.
1-5 ප්රාථමික පංති භාරව උගන්වන ගුරු භවල කි. (ප්රාථමික පංති වල
ආගම,ඉංග්රිසි,පමණක් උගන්වන ගුරු භවතුන්ට අදාල ලනාලේ.එම අය 1-11
යට ට ගැලන්.)
1-11දක්වා ( සා.ලප.) පංතිවල උගන්වන ගුරු භවල කි.(ප්රාථමික පන්ති භාර
ගුරුවරු හැර)
උසසේ ලපළ පංතිවල උගන්වන ගුරු භවල කි.(ප්රධාන විෂය එකක් ලහෝ
කිහිපයක් උගන්වන ගුරු භවතුන් පමණි.සාමානය ඉංග්රිසි ,ල ාරතුරු ාක්ෂණ
විෂය මීට අදාල ලනාලේ.)
01 මුලකුරු සමග නම :-

...................................................................(මයා/මිය/ලමය)

වාසගම සහි ව සම්පුර්ණ නම : ............................................................................
02.විදුහල :- ..............................................................................................
03.ුද්ගලික ලිපිනය හා දුරකථන අංකය :- ....................................................................
.....................................................................
04.උපන්දිනය :- ..................................2022/12/31 දිනට වයස අවු ........... මාස..........
05.මුේ පත්වීලම්ප දිනය :- ................................................
06.2023 වර්ෂලේ ලමම කලාපලයන් පිට ට සේථාන මාරු වීම්ප ඉේුම්ප කර ඇත්ද?
............................................
සේථාන මාරු ඉේලා ඇති කලාපය ලහෝ පළා

:..................................

07.ඔබ එම කලාපලේ/ පළාලත් සේිර පදිංචිකරුලවක්ද? ..................................

08.පත්වීලම්ප සේවාභාවය හා විෂයය :I.
II.

ගුරු ුහුණුව (විෂය සදහන් කරන්න) ......................................................
උපාධි (කලා/වාණිජලේදී/විදයාලේදී) .......................................................
ii. උපාධි විෂයන් .......................................................................................

..................................................................................................................
III.
IV.

විදයාපීඨ විෂය සමග වර්ගය ...................................................................
අ.ලපා.ස.(උසසේ ලපළ) හදාරණ ලද විෂයන්..............................................

…………………………………….
……………………………………..
V.

ලවනත් ගුරු වර්ග ..................................................

09. i. 2022 වර්ෂලේ උගන්වන ලරේණි හා විෂයන්

ලරේණිය

විෂය

ලරේණිය

විෂය

i ……………

…………..

iv…………..

………….

ii ……………

…………..

v………….

…………..

iii ……………

……………

09.ii.කාලසටහනට අම රව ඉගැන්විය හැකි විෂයන් හා ලරේණි
ලරේණිය

විෂය

ලරේණිය

විෂය

i ……………

…………..

iii…………….

………

ii ……………

…………..

iv……………

………

10. 2023 වර්ෂලේ සේථාන මාරුවීමක් ලදලහාත් ලමම කලාපය තුල ඔබ ලසේවය කිරීමට
කැමති පළාත් සභා පාසේ 05 ක් නම්ප කරන්න. (කලාපය තුල ආසන්න ජනප්රිය පාසේ
අ ර සේථාන මාරු ලනාලකලර්.)
I.
II.
III.
IV.
V.

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

11. ලසේවා විසේ ර(ඉඩ කඩ ප්රමාණවත් ප්රමාණවත් ලනාලේ නම්ප අතිලර්ක පිටුවක්
අමුණන්න.)

විදුහල

සිට

දක්වා

කාලය

(කලාප අක්ෂරය සමඟ)
.............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• දැනට ලසේවය කරන විදුහලේ ලසේවා කාලය සදහන් කරන්න................................
12. 2022 වර්ෂලේ දී දස අවුරුදු ගුරු මාරු යටලත් සේථාන මාරුවක් ලැබ අභියාචනා ම
ලහෝ ලසේවා අවශ්ය ාවය ම නැව සිටි පාසලටම එය සකසේ කලාද ? ඔේ/නැ .
එය අනුයුක් යන්ද ? ඔේ/නැ

එලසේ නම්ප ඊට අදාල කාලය.....................

13. ප්රවාහන අපහසු ා ඇති පාසේ වල ලසේවය කරන්ලන් නම්ප, ඔබ වදුරටත් එම පාසලේ
ලසේවය කිරීමට කැමතිද යන්න සදහන් කරන්න.
...........................................................................

14.ඔබ දැනට ගර්භනී මා ාවක් ලහෝ දරු ප්රසුතියකින් පසු 2023/01/01 දිනට දරුවාට
වසරක් ඉක්මවා ලනායන අලයක්ද යන්න සදහන් කරන්න.
(සනාථ කිරීලම්ප ලේඛන විදුහේපති සහතික ලකාට අමුණන්න.)
15.ගුරු භව ාලේ ලපෞද්ගලික කාල සටහන (2022)
සදුදා

අගහරුවැදා

බදාදා

බ්රහසේපතින්දා

සිකුරාදා

ඉහ සදහන් ල ාරතුරු ස ය හා නිවරදි බව සහතික කරමි. ලමහි අස ය ල ාරතුරු
සැපියීම විනයානුකුලව දඩුවමකට ලක් විය හැකි බව දනිමි.

..................................
දිනය

........................................
ගුරු භව ාලේ අත්සන

උක් ගුරු භව ා විසින් ඉහ සදහන් කරන ලද ල ාරතුරු ස ය හා නිවරදි බව
සහතික කරමි. අනුප්රාප්තතිකලයකු ..................... නිදහසේ කරමි. (අනුප්රාප්තතිකලයකු
සහි ලහෝ රහි බව උක් හිසේ ැලනහි ලිඛි ව සටහන් කරන්න)
.....................................
දිනය

.........................................
විදුහේපතිලේ අත්සන
(නිල මුද්රාව බන්න.)

සැ.යු:- හදුනාගත් ප්රවාහන අපහසු ා ඇති පාසේ වල ගුරු භවතුන් ඔවුන්ලේ ඉේීම ම
පමණක් දස අවුරුදු සේථාන මාරු ක්රියාවලියට අදාළ කර ගනු ලැලේ.

