කලාම අක්ෂරය

කාර්යාල ප්රයයජනයය ඳහාා මණි.
වර්ෂය
අන්තර් කලාම අන්තර් මළාත් නාතික මාඳල අනු අංකය

(අදාල යකොටුව තුල √ ඳලකුණ යයොදන්ය.)
බඳ්යාහිර මළාත් ඳභාව
ගුරු යඳේවයේ ඳ්ථාය ණාරු ඉල්ලුම් මත්රය - 2022
1 යකොටඳ
........................................ කලාපය තුලය (පිටපත් 01යි)
........................................ අධ්යාපක කලාපනය ...................................අධ්යාපක කලාපයට(පිටපත් 0ය යි)
බස්කාහිර පළානෙ ......................................... පළාෙට (පිටපත් 05)
බස්කාහිර පළානෙ ජාතික පාසල් නසේවයට ............... (පිටපත් 05)
(අ ෙර් කලාප/ජාතික පාසල් හා නවකත් පළාත් සඳහා ස්ථාක මාරු ඉල්ලුම් පත්ර ිදුහහල්පති මින කලාප අධ්යාපක
අධ්යක්ෂ නවෙට නය ු  කර අාාල කලාපන ුරරු මාරු ම්ඩලලන අුමමතතිය සහිෙව බස්කාහිර පළාත් අධ්යාපක
අධ්යක්ෂ නවෙ ඉිරිපපත් කළ ුතතුය.අසම්ුරර් ඉල්ලුම්පත් ඉිරිපපත් ිරීමම වවා ්රතික්ෂන ප ිරීමමට නහේතු න..)
01. I. ුරරුවරයානේ සම්ුරර්

කම :- ........................................................................................................

II. ු ලකුරු සහිෙ කම :- ......................................................................................................................
0ය. ස්ත්රී/ුරරු වාවය :- .............................................
03. ස්ථිර පිරිංචිය හා ලිපිකය :- ....................................................................................................................
04. ිදවාහක/ අිදවාහක බව :- ..........................................................
05. උප

ිරකය :- ........................... ය0යය/03/31 ිරකට වයස :- අවු :-..................... මාස..................ිරක...........

06. I. ලියාපිරිංචි අිංකය :- ................................... II. ුරරු නසේවන ාතකට සිටික ප තිය :- ..............................
III. ාතකට උග වුම ලබක මාධ්ය :- ................................. (සිිංහල/නාමළ/ඉිංග්රිසි)
07. අධ්යාපක දුුහදුකම් හා ව්ත්ය ය ුරණුව ව :- .................................................................................................
08. උපාධිධ්ාිපයකු කම් ිද යය

සාහ

කර ක.

I. ...............................................................................

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

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

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

09. ු ල් පත්වීනම් ිරකය :- ..............................................
10. ු ල් පත්වීනම්දී ්රකාිතෙ ගම් ්රනශයය :- ..............................................................

11. පත්වීනම් ස්වාවය :- ( ගතලනපක නක ටුන. කතිරය නය ා ක)
ිරස්ත්රික්ෂ හා පළාත් උපාධිධ්ාිප ුරරු පත්වීම්.
ජාතික ිතක්ෂ

ිදායා ප්ලෝනල මා

්රානශිතය නල්කම් නක ට්ඨාස පාකක 

ලතබු අවයාසලා ග ුරරු

අනකකුත් ුරරු වර්ග (ිදායාපීඨ ඨ නහ උපාධි පත්ිදම් නක වක.)
පත්වීම්
පාසල් පාාක ුරරු පත්වීම්
1ය. ාතකට නසේවය කරක පාසල හා එහි ලිපිකය :- ................................................................................................
I.ඉහෙ සාහ

පාසනල් වතලවාරගත් ිරකය හා ය0ය1/1ය/31 ිරකට නසේවා කාලය :-............................................

II.ඔබ නම් වක ිදට නවකත් පාසලකට නහ ආයෙකයකට අුමුතක්ෂෙ වී සිටී කම් එහි කම හා අුමුතක්ෂෙ කාල
සීමාව :-

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

13. ාතකට උග වුම ලබ න

්රාථක ක ප තියක කම් එම නරේණිය ය සාහ

14. ඔබ 6 -13 ප ති වල උග වුම ලබ න
ග ක සාහ කර ක.
ිද යය

කම් ,එම ප ති ිද යය

කර ක :- .....................................
හා සතියකට වතල කරක කාලච්නේා

6

7

8

9

10

11

1ය/13

කාලච්නේා

කාලච්නේා

කාලච්නේා

කාලච්නේා

කාලච්නේා

කාලච්නේා

කාලච්නේා

ු ළු කාලච්නේා ග ක : ...................................................................................................

15. ස්ථාක මාරුව අනලෝක්ෂ ා කරක පාසල් නහ පළාෙ (ිරස්ත්රික්ෂක/කලාප අක්ෂ රය සමග) :(කතමතත්නත් අුමපිළිනවල මෙ අවම වයනය 5 ක්ෂවත් සඳහ කර ක.)
අිංකය

පාසල(කලාප අක්ෂ රය සමඟ)

16. ස්ථාක මාරුව ඉල්ලීමට නහේතු නකටිනය

කලාපය

සාහ

ිරස්ත්රික්ෂකය

කර ක. (අාාල සහතික නවනෙ ත් අු 

ක.)

I……………………………………………………………………………………………………….
II……………………………………………………………………………………………………….
III……………………………………………………………………………………………………...

17. අනලෝක්ෂෂිෙ පාසල් වල ුරරලෝපාඩු නක මතති කම් , නවකත් පාසලක නසේවය ිරීමමට කතමතිා යක වග :- ...........

18. කලත්රයානේ රැිරයාව නසේවය කරක ස්ථාකය හා ලිපිකය පතහතිරළිව සඳහ

කර ක :-.....................................

..........................................................................................................................................................................
19. අවුරුුහ 05 ට අඩු ාරුව

සිටී කම් ව පිළිබඳව නෙ රතුරු :-

කම

උප

ිරකය

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

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

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

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

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

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

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

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

ය0. නසේවා ිදස්ෙරය
අුම
අිංකය

පාසල
කලාප අක්ෂ රය සමඟ

නසේවා ිදස්ෙරය
ිරස්ත්රික්ෂකය

ිරක සිට

ිරක ාක්ෂවා

අවුරුුහ

මාස

ය0ය1/06/30 ිරකට ු ළු නසේවා
කාලය

(ඉල ්රමා වත් නක න. කම් නවකම කලාාසියක්ෂ අු 

ක.)

මිදසි ඉහෙ ඉිරිපපත් කර ඇති නෙ රතුරු සෙය බවත්, ිවවරිර බවත් නමයි සෙය වයනය ්රකාය කරක .මනේ
නසේවා ්රවර්ධ්කය සඳහා ිවය්චිෙ කාලසීමාවක්ෂ තුල ්රි ලිංකා ුරරු නසේවා වයවස්ථාන. 1 නක ටනසේ 3.3 නේායට අුමව
නසේවන නයදීම අවයය බවා අසෙය නෙ රතුරු සතපීමම ජාතික ුරරු මාරු ්රතිපත්තියට අුමකූල නක වක බවා
පිළිගතික .

ිරකය :- ...................................................

.............................................
ඉල්ලුම්කරුනේ අත්සක.

2 වය යකොටඳ
විදුාල්මති යාජ නියයජනය විදුාල්මති විසින් ඳම්පුර්ණ කළ යුතුය.
................................................................ ිදුහහනල් ............................................. වසනර් සිට.............................
ාක්ෂවා ප ති පතවතත්න..
ය1. ුරරු ිදස්ෙරය :- ඉල්ලුම්මත් ඉදිරිමත් කරනු ලබය ගුරුභවතා දැයට උගන්වනු ලබය විෂයයන්ට අදාලව
මණණක් මාත (අ) වගුව ඳම්පුර්ණ කිරීණ ප්රණාණවත් ය))

(අ)

ක්රිලා

සිංගීෙය

කතටුම්

චිත්ර

උපාධි කලා

උපාධි වාණිය ජ

උපාධි ක්ෂි ිදායා

උපාධි ගණිය ෙ

ුරණුව  වාණිය ජ

ුරණුව  ිදායා

ුරණුව  ගණිය ෙ

නවකත්
ිද ය
ලිය ක

ුමුරණුව  ඉිංග්රිසි

ණුව  ඉිංග්රිසි

්රාථක ක

ුරරු වර්ගය

අවයය
සිටික
ඌක
අතිිපක්ෂෙ
(ආ)
සමා ෙර පිංති
1 -5 ාක්ෂවා (්රාථක ක)

ු ළු පිංති සිංඛ්යාව

ිත ය සිංඛ්යාව

6 -11 ාක්ෂවා
1ය-13 ිදායා ප ති
1ය -13 වාිවජ ප ති
1ය-13 ොක්ෂ

පිංති

1ය -13 කලා ප ති
පාසනල් ු ළු ිත ය සිංඛ්යාව
යය. නමම ුරරු මහත්ක ය/මහො අුම්රාලෝතිකයකු සහිෙව/රහිෙව ිවාහස් කළ හතිරය.
(ිදුහහල්පති ිදසි අිවවාර්නය ුරරු වවො ිවාහස් කල හතක්ෂනක්ෂ අුම්රාලෝතිකනයකු සහිෙවා රහිෙවා ය ක
ඉහෙ සලකුව  කල ුතතුන..)
ිරකය :- .................................................

..............................................................
ිදුහහල්පති

යණණ යකොටඳ අයතර් මළාත් ාා නාතික මාඳල් ඳ්ථාය ණාරු අයදුම්කරය ගුරු භවතුන් ඳදාා මණණක් ඳම්පුර්ණ
කිරිණ ප්රණාණවත් ය).
කලාම කාර්යාලය ණඟින් ඳම්පුර්ණ කල යුතුය.)
.................................................................................. හික /මයා/ක ය/නමකිදයනේ නපෞශගලික ලිපි නග ුමව
අුමව හික ට/ඔණුට/ඇයට ිදරුශධ්ව ිදකය ගතටළු ඇෙ. /කතෙ.පත්වීම් ස්ථිර කර ඇෙ/ කතෙ. ිදග ක ිදමදුම් ඇෙ/
කතෙ.

....................................
ිරකය

.............................................
කලාප අධ්යාපක අධ්යක්ෂ /
ිව.අ.අධ්යක්ෂ (පාලක)

3 වය යකොටඳ
කලාම ගුරු ණාරු ණණ්ඩලයේ නිර්යේශය
නමම ුරරු මහොනේ මහත්ක යනේ ස්ථාක මාරුව අුම්රාලෝතිකයකු සහිෙව/රහිෙව ිවර්නශය කරු .ස්ථාක මාරුව
ිවර්නශය කළ නක හතක.(අවම වයනය මාරු ම්ඩලල සාමාජිකයි තිනානකකුවත් අත්ස කල ුතතුය.)
01........................................................

0ය..............................................

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

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

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

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

.............................................
නල්කම්
ුරරු මාරු ම්ඩලලය

..................................................
සවාපති/කලප අධ්යාපක අධ්යක්ෂ
මාරු ම්ඩලලය

ිරකය: - ...................................

ිරකය :- ......................................

4 වය යකොටඳ
මළාත් ගුරු ණාරු ණණ්ඩලයේ නිර්යේශය
නමම ුරරු මහොනේ මහත්ක යනේ ස්ථාක මාරුව අුම්රාලෝතිකයකු සහිෙව/රහිෙව ිවර්නශය කරු ./ ිවර්නශය කළ
නක හතක. .(අවම වයනය මාරු ම්ඩලල සාමාජිකයි පස්නානකකුවත් අත්ස කල ුතතුය.)
01........................................................

0ය..............................................

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

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

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

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

.............................................
නල්කම්
ුරරු මාරු ම්ඩලලය

..................................................
සවාපති/පළාත් අධ්යාපක අධ්යක්ෂ
මාරු ම්ඩලලය

ිරකය: - ...................................

ිරකය :- ......................................

