බස්නාහිර පළාත් සභාව
ගුරු සස්වසේ ස්ථාන මාරු ඉල්ලුම් පත්රය - 2019
1ස

ොටස

......................................... කලාඳය තුල (පිටඳත් 01යි)
................................. අධයාඳන කලාඳයයන් ............................ අධයාඳන කලාඳයට (පිටඳත් 02 යි)
බස්නාහිර ඳළායෙන් .............................................. ඳළාෙට (පිටඳත් 05)
බස්නාහිර ඳළායෙන් .............................................. ජාතික ඳාසල් යස්වයට (පිටඳත් 05)
(අන්ෙර් කලාඳ/ජාතික ඳාසල් හා යවනත් ඳළාත් සහා ස්ථාන මාරු ඉල්ලුම් ඳත්ර
විදුහල්ඳති මගින් කලාඳ අධයාඳන අධයක්ෂ යවෙට යයොමු කර අදාල කලාඳයේ ගුරු
මාරු මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිෙව බස්නාහිර ඳළාත් අධයාඳන අධයක්ෂ යවෙ ඉදිරිඳත්
කළ යුතුය.)
01. I. ගුරුවරයායේ සම්පුර්ණ නම:- .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
II. මුලකුරු සහිෙ නම:- ........................................................................................................................................
02. ස්ත්රී/ පුරුෂ භාවය :- ........................................................................................................................................
03. ස්ථිර ඳදිිංචිය ලිපිනය :- ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
04. විවාහක/ අවිවාහක බව :- ............................................................................................................................
05. උඳන් දිනය:- ................................ 2018.12.31 දිනට වයස :- අවු. .......... මාස ........... දින ............
06. I. ලියාඳදිිංචි අිංකය:- ................................. II. ගුරු යස්වයේ දැනට සිටින ඳන්තිය :- ..............
III. දැනට උගන්වනු ලබන මාධය:- ...........................................................
07. අධයාඳන සුදුසුකම් හා වෘත්තීය පුහුණුව:-

(සිිංහල/යදමළ/ඉිංග්රීසි)

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

08. උඳාධිධාරියකු නම් විෂයයන් සදහන් කරන්න.
I. .................................................................

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

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

IV ..........................................................................

09. මුල් ඳත්වීයම් දිනය:- ..........................................................
10. මුල් ඳත්වීයම්දී ප්රකාිෙ ගම් ප්රයශයය:- .................................................................................................
11. ඳත්වීයම් ස්වභාවය :- ( ගැලයඳන යකොටුයේ කතිරය යයොදන්න)
දිස්ත්රික්ක හා ඳළාත් උඳාධිධාරි ගුරු ඳත්වීම්.
ජාතික ික්ෂණ විදයා ඩිප්යලෝමා
උඳදිසාඳති යකොට්ඨාස ඳදනමින් ලැබු අභයාසලාී ගුරු ඳත්වීම්
අයනකුත් ගුරු වර්ග (විදයා, ගණිෙ, ඉිංග්රීසි, ඳාසල් ඳාදක ආදී වයයයන්.)
Page 1 of 5

12. දැනට යස්වය කරන ඳාසල හා එහි ලිපිනය :- ......................................................................................
...............................................................................................................................................................................
I.

ඉහෙ සදහන් ඳාසයල් වැඩභාරගත් දිනය හා 2018/12/31 දිනට යස්වා කාලය :-

..................................................................................................................................................................
II. ඔබ යම් වන විට යවනත් කලාඳයකට අනුයුක්ෙ වී සිටීද? එයස්නම්, අනියුක්ෙ කාල

සීමාව ....................................................................................................................................................
13. දැනට උගන්වනු ලබන්යන් ප්රාථමික ඳන්තියක නම් එම යරේණිය සදහන් කරන්න :.....................................................................................................................................................................................
14. ඔබ I, II යරේණිය සදහා වියේෂ පුහුණුව ලැබුයවක්ද ? :.....................................................................................................................................................................................
15. ඔබ 6 -13 ඳන්ති වල උගන්වනු ලබන්යන් නම්, එම ඳන්ති විෂයයන් හා සතියකට වැඩ
කරන ඳැය ගණන සදහන් කරන්න.
6
7
8
9
10
11
12/13

විෂයයන්
හා
කාලච්යේද
ගණන

එකතුව ...................................................................................................
16. ස්ථාන මාරුව අයප්ක්ෂා කරන ඳාසල් යහෝ ඳළාෙ (දිස්ත්රික් /කලාඳ අක්ෂරය සමග) :1. ............................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................................................
17. ස්ථාන මාරුව ඉල්ලීමට යේතු යකටියයන් සදහන් කරන්න. (අදාල සහතික යවයෙොත්
අමුණන්න.)
1. ............................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................................
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18. අයප්ක්ශ්රෙ ඳාසල් වල පුරප්ඳාඩු යනොමැති නම්, යවනත් ඳාසලක යස්වය කිරීමට
කැමතිද යන වග:- .............................................................................................................................................
19. කලත්රයායේ රැකියාව යස්වය කරන ස්ථානය හා ලිපිනය ඳැහැදිළිව සහන් කරන්න :.....................................................................................................................................................................................
20. අවුරුදු 05 ට අඩු දරුවන් සිටී නම් ඒ පිළිබව යෙොරතුරු :නම
I. ...........................................................................................................................

උඳන් දිනය
............................................

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

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

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

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

IV. ...........................................................................................................................

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

21. යස්වා විස්ෙරය
ඳාසල දිස්ත්රික්
අක්ෂරය සමග

වඩා
ප්රියමනාඳ/
ප්රිය මනාඳ/
මනාඳ
යනොවන/
දුශ්රුකර

යස්වා
කාලය

ලකුණු (මාරු
මණ්ඩලය
විසින්
සම්පුර්ණ කළ
යුතුය.)

I) ප්රකාිෙ ගම්
ප්රයශයයේ සිටියේ නම්
II) උ/නැ හා
යඳොයලොන්නරුව
III) අනුරාධපුරය
හම්බන්යෙොට
බදුල්ල
යමොණරාගල
IV) I,II,III හැර
යවනත් දිස්ත්රික්ක
(ඉඩ ප්රමාණවත් යනොයේ නම් යවනම කඩදාසියක් අමුණන්න.)
මවිසින් ඉහෙ ඉදිරිඳත් කර ඇති යෙොරතුරු සෙයය බවත්, නිවරදි බවත් යමයින් සෙයය
වයයයන් ප්රකාය කරමි. මයේ යස්වා ප්රවර්ධනය සහා නිේචිෙ කාලසීමාවක් තුල ශ්රි
ලිංකා ගුරු යස්වා වයවස්ථායේ 1 යකොටයස් 3.3 යේදයට අනුව යස්වයේ යයදීම අවයය බවද
අසෙය යෙොරතුරු සැඳයීම ජාතික ගුරු මාරු ප්රතිඳත්තියට අනුකූල යනොවන බවද
පිළිගතිමි.)
දිනය :- ...................................................

.............................................
ඉල්ලුම්කරුයේ අත්සන.
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2 වන ස

ොටස
විදුහල්පති විසින් සම්පුර්ණ

ළ යුතුය.

................................................................ විදුහයල් ............................................. වසයර් සිට.............................
දක්වා ඳන්ති ඳැවැත්යේ.
22. ගුරු විස්ෙරය :-

ක්රීඩා

සිංගීෙය

නැටුම්

චිත්ර

උඳාධි කලා

උඳාධි වාණිජ

උඳාධි කෘශ්ර
විදයා

උඳාධි ගණිෙ

පුහුණු වාණිජ

පුහුණු විදයා

යවනත්
විෂය
ලියන්න
පුහුණු ගණිෙ

නුපුහුණු ඉිංශ්රීසි

ප්රාථමික

ඳාසල්
ිෂයය
සිංඛ්යාව

පුහුණු ඉිංශ්රීසි

ගුරු වර්ගය

අවයය
සිටින
ඌන
අතිරික්ෙ
විදුහයල් මුළු ිෂය සිංඛ්යාව : .................................... කි
සමාන්ෙර ඳන්ති 1 -5 දක්වා : .................................... කි

ිෂය සිංඛ්යාව: .................................. කි

6 -11 දක්වා : ........................... කි

ිෂය සිංඛ්යාව: .................................. කි

12 -13 විදයා ඳන්ති : .................................... කි

ිෂය සිංඛ්යාව: .................................. කි

12 -13 වානිජ ඳන්ති : .................................... කි

ිෂය සිංඛ්යාව: .................................. කි

12 -13 කලා ඳන්ති : .................................... කි

ිෂය සිංඛ්යාව: .................................. කි

23. යමම ගුරු මහත්මිය/මහො අනුප්රාප්තිකයයකු සහිෙව/රහිෙව නිදහස් කළ හැකිය.
(විදුහල්ඳති විසින් අනිවාර්යයන් ගුරු භවො නිදහස් කල හැක්යක් අනුප්රාප්තිකයයකු
සහිෙවද රහිෙවද යන්න ඉහෙ සලකුණු කල යුතුයේ.)

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

..............................................................
විදුහල්ඳති
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3 වන ස ොටස
ලාප ගුරු මාරු මණ්ඩලසේ නිර්සේශය
.................................................................................. හිමි/මයා/මිය/යමනවියයේ යඳෞශගලික ලිපි
යගොනුව අනුව හිමිට/ඔහුට/ඇයට විරුශධව විනය ගැටළු ඇෙ./නැෙ. ඳත්වීම් ස්ථිර කර
ඇෙ/නැෙ. අනුප්රාප්තිකයයකු රහිෙව/සහිෙව නිදහස් කළ හැක.
යමම ගුරු මහොයේ මහත්මියයේ ස්ථාන මාරුව අනුප්රාප්තිකයයකු සහිෙව/රහිෙව
නිර්යශය කරමු. ස්ථාන මාරුව නිර්යශය කළ යනොහැක.
01 ....................................................... 02 ................................................. 03..............................................................
04....................................................... 05................................................. 06..............................................................

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

..................................................
සභාඳති/කලඳ
අධයාඳන අධයක්ෂ
ගුරු මාරු මණ්ඩලය

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

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

4 වන ස

ොටස

පළාත් ගුරු මාරු මණ්ඩලසේ නිර්සේශය
යමම ගුරු මහොයේ මහත්මියයේ ස්ථාන මාරුව අනුප්රාප්තිකයයකු සහිෙව/රහිෙව
නිර්යශය කරමු./ නිර්යශය කළ යනොහැක.
01 ....................................................... 02 ................................................. 03..............................................................
04....................................................... 05................................................. 06..............................................................

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

..................................................
සභාඳති/ ඳළාත්
අධයාඳන අධයක්ෂ
ගුරු මාරු මණ්ඩලය

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

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