කලාප අක්ෂරය

කාර්යාල ප්රයයෝජනය සඳහා පමණි.
වර්ෂය
අන්තර් කලාප අන්තර් පළාත් ජාතික පාසල අනු අංකය

(අදාල යකාටුව තුල √ සලකුණ යයාදන්න.)
බස්නාහිර පළාත් සභාව
ගුරු යස්වයේ ස්ථාන මාරු ඉල්ලුම් පත්රය - 2023
1 යකාටස
........................................ කලාපය තුලය (පිටපත් 01යි)
........................................ අධ්යාපන කලාපයයන් ...................................අධ්යාපන කලාපයට(පිටපත් 02 යි)
බස්නාහිර පළායෙන් ......................................... පළාෙට (පිටපත් 05)
බස්නාහිර පළායෙන් ජාතික පාසල් යස්වයට ............... (පිටපත් 05)
(අන්ෙර් කලාප/ජාතික පාසල් හා යවනත් පළාත් සඳහා ස්ථාන මාරු ඉල්ුම් පත්ර විදුහල්පති මගින් කලාප අධ්යාපන
අධ්යක්ෂ යවෙට යයාමු කර අදාල කලාපයේ ගුරු මාරු මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිෙව බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන
අධ්යක්ෂ යවෙ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.අසම්ුර්ණ ඉල්ුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම ඒවා ප්රතික්යෂප කිරීමට යහ්තු යේ.)
01. I. ගුරුභවොයේ සම්ුර්ණ නම :- ........................................................................................................
II. මුලකුරු සහිෙ නම :- ......................................................................................................................
02. ස්ී/ුරුෂ භාවය :- .............................................
03. ස්ිර පදිිංචිය හා ලිපිනය :- ....................................................................................................................
04. විවාහක/ අවිවාහක බව :- ..........................................................
05. උපන් දිනය :- ........................... 2022/12/31 දිනට වයස :- අවු :-..................... මාස..................දින...........
06. I. ලියාපදිිංචි අිංකය :- ................................... II. ගුරු යස්වයේ දැනට සිටින පන්තිය :- ..............................
III. දැනට උගන්වනු ලබන මාධ්ය :- ................................. (සිිංහල/යදමළ/ඉිංග්රිසි)
07. අධ්යාපන සුදුසුකම් හා වෘත්ීය ුහුණුව :- .................................................................................................
08. උපාධිධ්ාරියකු නම් විෂයයන් සදහන් කරන්න.
I. ...............................................................................

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

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

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

09. මුල් පත්ීයම් දිනය :- ..............................................
10. මුල් පත්ීයම්දී ප්රකාශිෙ ගම් ප්රයේශය :- ..............................................................

11. පත්ීයම් ස්වභාවය :- ( ගැලයපන යකාටුයේ කතිරය යයාදන්න)
දිස්ික් හා පළාත් උපාධිධ්ාරි ගුරු පත්ීම්.
ජාතික ශික්ෂණ විදයා ඩිපයලෝමා
ප්රායේශිය යල්කම් යකාට්ඨාස පදනමින් ලැබු අභයාසලාභී ගුරු
අයනකුත් ගුරු වර්ග (විදයාපීඨ යහෝ උපාධි පත්විම් යනාවන.)
පත්ීම්
පාසල් පාදක ගුරු පත්ීම්
12. දැනට යස්වය කරන පාසල හා එහි ලිපිනය :- ................................................................................................
I.ඉහෙ සදහන් පාසයල් වැඩභාරගත් දිනය හා 2022/12/31 දිනට යස්වා කාලය :-............................................
II.ඔබ යම් වන විට යවනත් පාසලකට යහෝ ආයෙනයකට අනුයුක්ෙ ී සිටී නම් එහි නම හා අනුයුක්ෙ කාල
සීමාව :-

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

13. දැනට උගන්වනු ලබන්යන් ප්රාථමික පන්තියක නම් එම යර්ණිය සදහන් කරන්න :- .....................................
14. ඔබ 6 -13 පන්ති වල උගන්වනු ලබන්යන් නම් ,එම පන්ති විෂයයන් හා සතියකට වැඩ කරන කාලච්යේද
ගණන සදහන් කරන්න.
විෂයයන්

6

7

8

9

10

11

12/13

කාලච්යේද

කාලච්යේද

කාලච්යේද

කාලච්යේද

කාලච්යේද

කාලච්යේද

කාලච්යේද

මුළු කාලච්යේද ගණන : ...................................................................................................

15. ස්ථාන මාරුව අයපක්ෂා කරන පාසල් යහෝ පළාෙ (දිස්ික්ක/කලාප අක්ෂරය සමග) :(කැමැත්යත් අනුපිළියවල මෙ අවම වශයයන් 5 ක්වත් සඳහන් කරන්න.)
අිංකය

පාසල(කලාප අක්ෂරය සමඟ)

කලාපය

දිස්ික්කය

16. ස්ථාන මාරුව ඉල්ීමට යහ්තු යකටියයන් සදහන් කරන්න. (අදාල සහතික යවයොත් අමුණන්න.)
I……………………………………………………………………………………………………….
II……………………………………………………………………………………………………….
III……………………………………………………………………………………………………...

17. අයපක්ිෙ පාසල් වල ුරපපාඩු යනාමැති නම් , යවනත් පාසලක යස්වය කිරීමට කැමතිද යන වග :- ...........

18. කලත්රයායේ රැකියාව යස්වය කරන ස්ථානය හා ලිපිනය පැහැදිළිව සඳහන් කරන්න :-.....................................
..........................................................................................................................................................................
19. අවුරුදු 05 ට අඩු දරුවන් සිටී නම් ඒ පිළිබඳව යොරතුරු :නම

උපන් දිනය

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

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

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

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

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

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

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

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

20. යස්වා විස්ෙරය
අනු
අිංකය

පාසල
කලාප අක්ෂරය සමඟ

යස්වා විස්ෙරය
දිස්ික්කය

දින සිට

දින දක්වා

අවුරුදු

මාස

2022/12/31 දිනට මුළු යස්වා
කාලය

(ඉඩ ප්රමාණවත් යනායේ නම් යවනම කඩදාසියක් අමුණන්න.)
මවිසින් ඉහෙ ඉදිරිපත් කර ඇති යොරතුරු සෙය බවත්, නිවරදි බවත් යමයින් සෙය වශයයන් ප්රකාශ කරමි.මයේ
යස්වා ප්රවර්ධ්නය සඳහා නිශ්චිෙ කාලසීමාවක් තුල ශ්රි ලිංකා ගුරු යස්වා වයවස්ථායේ 1 යකාටයස් 3.3 යේදයට අනුව
යස්වයේ යයදීම අවශය බවද අසෙය යොරතුරු සැපයීම ජාතික ගුරු මාරු ප්රතිපත්තියට අනුකූල යනාවන බවද
පිළිගතිමි.

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

.............................................
ඉල්ුම්කරුයේ අත්සන.

2 වන යකාටස
විදුහල්ලපති යහෝ නියයෝජය විදුහල්ලපති විසින් සම්ුර්ණ කළ යුතුය.
................................................................ විදුහයල් ............................................. වසයර් සිට.............................
දක්වා පන්ති පැවැත්යේ.

ක්රිඩා

සිංගීෙය

නැටුම්

චිත්ර

උපාධි කලා

උපාධි වාණිජ

උපාධි කෘි විදයා

උපාධි ගණිෙ

ුහුණු වාණිජ

ුහුණු විදයා

ුහුණු ගණිෙ

නුුහුණු ඉිංග්රිසි

හුණු ඉිංග්රිසි

ප්රාථමික

21. ගුරු විස්ෙරය :- ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගුරුභවතා දැනට උගන්වනු ලබන විෂයයන්ට අදාලව
පමණක් පහත (අ) වගුව සම්ුර්ණ කිරීම ප්රමාණවත් යේ)
(අ)
ගුරු වර්ගය
යවනත්
විෂය
ලියන්න

අවශය
සිටින
ඌන
අතිරික්ෙ
(ආ)
සමාන්ෙර පිංති
1 -5 දක්වා (ප්රාථමික)

මුළු පිංති සිංඛ්යාව

ශිෂය සිංඛ්යාව

6 -11 දක්වා
12-13 විදයා පන්ති
12 -13 වානිජ පන්ති
12-13 ොක්ෂණ පිංති
12 -13 කලා පන්ති
පාසයල් මුළු ශිෂය සිංඛ්යාව
22. යමම ගුරු මහත්මිය/මහො අනුප්රාපතිකයකු ....................... නිදහස් කළ හැකිය.
(විදුහල්පති විසින් අනිවාර්යයන් ගුරු භවො නිදහස් කල හැක්යක් අනුප්රාපතිකයයකු සහිෙවද රහිෙවද යන්න
උක්ෙ හිස්ෙැයනහි ලිඛිෙව සලකුණු කල යුතුයේ.)
දිනය :- .................................................

..............................................................
විදුහල්පති

යමම යකාටස අනතර් පළාත් හා ජාතික පාසල්ල ස්ථාන මාරු අයදුම්කරන ගුරු භවතුන් සදහා පමණක් සම්ුර්ණ
කිරිම ප්රමාණවත් යේ.
කලාප කාර්යාලය මඟින් සම්ුර්ණ කල යුතුය.)
.................................................................................. හිමි/මයා/මිය/යමනවියයේ යපෞේගලික ලිපි යගානුව
අනුව හිමිට/ඔහුට/ඇයට විරුේධ්ව විනය ගැටළු ඇෙ. /නැෙ.පත්ීම් ස්ිර කර ඇෙ/ නැෙ. විගණන විමසුම් ඇෙ/
නැෙ.
....................................
දිනය

.............................................
කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ /
නි.අ.අධ්යක්ෂ (පාලන)

3 වන යකාටස
කලාප ගුරු මාරු මණ්ඩලයේ නිර්යේශය
........................................................ විදයාලයේ යස්වයේ නියුතු පූජය ...................................................
මයා/මිය/යමයයේ ස්ථාන මාරුව අනුප්රාපතිකයකු සහිෙව/රහිෙව නිර්යේශ කරමු. ස්ථාන මාරුව නිර්යේශ කළ
යනාහැක.(අවම වශයයන් මාරු මණ්ඩල සාමාජිකයින් තියදයනකුවත් අත්සන් කල යුතුය.)
01........................................................

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

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

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

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

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

.............................................
යල්කම්
ගුරු මාරු මණ්ඩලය

..................................................
සභාපති/කලප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ
මාරු මණ්ඩලය

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

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

4 වන යකාටස
පළාත් ගුරු මාරු මණ්ඩලයේ නිර්යේශය
........................................................ විදයාලයේ යස්වයේ නියුතු පූජය ...................................................
මයා/මිය/යමයයේ ස්ථාන මාරුව අනුප්රාපතිකයකු සහිෙව/රහිෙව නිර්යේශ කරමු./ නිර්යේශ කළ යනාහැක. .(අවම
වශයයන් මාරු මණ්ඩල සාමාජිකයින් පස්යදයනකුවත් අත්සන් කල යුතුය.)
01........................................................

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

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

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

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

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

.............................................
යල්කම්
ගුරු මාරු මණ්ඩලය

..................................................
සභාපති/පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ
මාරු මණ්ඩලය

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

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

