කාර්යාල ප්රයයජනයය සහහා මමි.
කලාම අක්ෂරය-වර්ෂය-අන්තර් කලාම-අන්තර් මළාත්-නාතික මාසල-අනු අංකය

(අදාල යකොටුව තුල  සලකුණ යයොදන්ය.)
බස්යාහිර මළාත් සභාව
ගුරු යස්වයේ ස්ථාය මාරු ඉල්ලුම් මත්රය - 2020
1 යකොටස
........................................ කලාපය තුලය (පිටපත් 01යි)
........................................ අධ්යාපක කලාපනය

.................................අධ්යාපක කලාපයට(පිටපත් 02 යි)

බස්කාහිර පළානෙ

......................................... පළාෙට (පිටපත් 05)

බස්කාහිර පළානෙ

ජාතික පාසල් නස්වයට.................................(පිටපත් 05)

(අ ෙර් කලාප/ජාතික පාසල් හා නවකත් පළාත් සඳහා ස්ථාක මාරු ඉල්ලුම් පත්ර ිදුහහල්පති
මගි කලාප අධ්යාපක අධ්යක්ෂ නවෙට නය ු  කර අාාල කලාපන ගුරු මාරු ම්ඩඩලන
අනුමැතිය සහිෙව බස්කාහිර පළාත් අධ්යාපක අධ්යක්ෂ
නවෙ ඉිරිපපත් කළ යුතුය.
අසම්පුර්ණ ඉල්ලුම්පත් ඉිරිපපත් කිරීම ඒවා ප්රතික්ෂන ප කිරීමට නතතු න..)
01. I. ගුරුවරයානේ සම්පුර්ණ කම :- ......................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
II. ු ලකුරු සහිෙ කම :- ......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
02. ස්ත්රී/පුරු

වාවය :- .............................................................

03. ස්ථිර පිරිංචිය හා ලිපිකය :- ................................................................................................................
04. ිදවාහක/ අිදවාහක බව :- ................................................
05. උප

ිරකය :- ........................... 2019.12.31 ිරකට වයස :- අවු :-..................... මාස..................ිරක...........

06. I. ලියාපිරිංචි අිංකය :- ................................. II. ගුරු නස්වන

ාැකට සිටික ප තිය :- ..........................

III. ාැකට උග වනු ලබක මාධ්ය :- ................................. (සිිංහල/නාමළ/ඉිංග්රිසි)
07. අධ්යාපක සුුහසුකම් හා වෘත්තීය පුහුණුව :- ...................................................................................

08. උපාධිධ්ාිපයකු කම් ිද යය

සාහ

කර ක.

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

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

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

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

09. ු ල් පත්වීනම් ිරකය :- ..............................................
10. ු ල් පත්වීනම්දී ප්රකාිතෙ ගම් ප්රනශයය :- ..............................................................
11. පත්වීනම් ස්වාවය :- ( ගැලනපක නක ටුන. කතිරය නය ා

ක)

ිරස්ත්රික්ෂ හා පළාත් උපාධිධ්ාිප ගුරු පත්වීම්.
ජාතික ිතක්ෂ ණ ිදායා ප්ලෝනල මා
ප්රානශිතය නල්කම් නක ට්ඨාස පාකක 

ලැබු

අනකකුත් ගුරු වර්ග (ිදායාපීඨ ඨ නහ උපාධි පත්ිදම්
අවයාසලා ග ගුරු පත්වීම්
නක වක.)
පාසල් පාාක ගුරු පත්වීම්
12. ාැකට නස්වය කරක පාසල හා එහි ලිපිකය :- .............................................................................
........................................................................................................................................................................
I.ඉහෙ සාහ

පාසනල් වැඩවාරගත් ිරකය හා 2019/12/31 ිරකට නස්වා කාලය :-

................................................
II.ඔබ නම් වක ිදට නවකත් පාසලකට නහ ආයෙකයකට අනුයුක්ෂෙ වී සිටී කම් එහි කම
හා අනුයුක්ෂෙ කාල සීමාව :.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
13. ාැකට උග වනු ලබ න
................................................

ප්රාථක ක ප තියක කම් එම නේණිය ය සාහ

කර ක :-

14. ඔබ 6 -13 ප ති වල උග වනු ලබ න කම් ,එම ප ති ිද යය
කරක කාලච්නේා ගණක සාහ කර ක.
ිද යය

6

7

8

9

10

හා සතියකට වැඩ

11

12/13

කාලච්නේා කාලච්නේා කාලච්නේා කාලච්නේා කාලච්නේා කාලච්නේා කාලච්නේා

ු ළු කාලච්නේා ගණක : ...................................................................................................

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

පාසල(කලාප අක්ෂ රය සමඟ)

කලාපය

ිරස්ත්රික්ෂකය

16. ස්ථාක මාරුව ඉල්ලීමට නතතු නකටිනය
අු ණ ක.)

සාහ

කර ක. (අාාල සහතික නවනෙ ත්

I……………………………………………………………………………………………………….
II……………………………………………………………………………………………………….
III……………………………………………………………………………………………………...
17. අනලෝක්ෂෂිෙ පාසල් වල පුරලෝපාඩු නක මැති කම් , නවකත් පාසලක නස්වය කිරීමට කැමතිා
යක වග :- ...........
18. කලත්රයානේ රැකියාව නස්වය කරක ස්ථාකය හා ලිපිකය පැහැිරළිව සඳහ

කර ක :-

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

සිටී කම් ඒ පිළිබඳව නෙ රතුරු :-

කම

උප

ිරකය

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

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

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

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

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

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

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

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

20. නස්වා ිදස්ෙරය
අනු
පාසල
අිංකය
කලාප අක්ෂ රය සමඟ

නස්වා ිදස්ෙරය
ිරස්ත්රික්ෂකය

2019/06/30 ිරකට ු ළු
නස්වා කාලය

ිරක සිට

ිරක ාක්ෂවා

අවුරුුහ

මාස

(ඉඩ ප්රමාණවත් නක න. කම් නවකම කඩාාසියක්ෂ අු ණ ක.)
මිදසි
ඉහෙ ඉිරිපපත් කර ඇති නෙ රතුරු සෙය බවත්, ිවවරිර බවත් නමයි
සෙය
වයනය ප්රකාය කරක .මනේ නස්වා ප්රවර්ධ්කය සඳහා ිව්චචිෙ කාලසීමාවක්ෂ තුල ්රි ලිංකා
ගුරු නස්වා වයවස්ථාන. 1 නක ටනස් 3.3 නේායට අනුව නස්වන නයදීම අවයය බවා අසෙය
නෙ රතුරු සැපයීම ජාතික ගුරු මාරු ප්රතිපත්තියට අනුකූල නක වක බවා පිළිගතික .

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

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

2 වය යකොටස
විදුහල්මති යහජ නියයජනය විදුහල්මති විසින් සම්පුර්ණ කළ යුතුය.
................................................................ ිදුහහනල් ............................................. වසනර් සිට.............................
ාක්ෂවා ප ති පැවැත්න..
21. ගුරු ිදස්ෙරය :- ඉල්ලුම්පත් ඉිරිපපත් කරනු ලබක ගුරුවවො ාැකට උග
ිද යය ට අාාලව පමණක්ෂ පහෙ (අ) වගුව සම්පුර්ණ කිරීම ප්රමාණවත් න.)

වනු ලබක

(අ)

අවයය
සිටික
ඌක
අතිිපක්ෂෙ

ක්රිඩා

සිංගීෙය

කැටුම්

චිත්ර

උපාධි කලා

උපාධි වාණිය ජ

උපාධි කෘෂි
ිදායා

උපාධි ගණිය ෙ

පුහුණු වාණිය ජ

පුහුණු ිදායා

නවකත්
ිද ය
ලිය ක

පුහුණු ගණිය ෙ

නුපුහුණු
ඉිංග්රිසි

හුණු ඉිංග්රිසි

ප්රාථක ක

ගුරු වර්ගය

(ආ)
සමා ෙර පිංති
1 -5 ාක්ෂවා (ප්රාථක ක)

ු ළු පිංති සිංඛ්යාව

ිත ය සිංඛ්යාව

6 -11 ාක්ෂවා
12-13 ිදායා ප ති
12 -13 වාිවජ ප ති
12-13 ොක්ෂ ණ පිංති
12 -13 කලා ප ති
පාසනල් ු ළු ිත ය සිංඛ්යාව
22. නමම ගුරු මහත්ක ය/මහො අනුප්රාලෝතිකයකු සහිෙව/රහිෙව ිවාහස් කළ හැකිය.
(ිදුහහල්පති ිදසි අිවවාර්නය ගුරු වවො ිවාහස් කල හැක්ෂනක්ෂ අනුප්රාලෝතිකනයකු
සහිෙවා රහිෙවා ය ක
ඉහෙ සලකුණු කල යුතුන..)
ිරකය :- .................................................

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

කලාම කාර්යාලය මඟින් සම්පුර්ණ කල යුතුය.)
..................................................................................
හික /මයා/ක ය/නමකිදයනේ
නපෞශගලික
ලිපි
නග නුව අනුව හික ට/ඔහුට/ඇයට ිදරුශධ්ව ිදකය ගැටළු ඇෙ. /කැෙ.පත්වීම් ස්ථිර කර
ඇෙ/ කැෙ. ිදගණක ිදමසුම් ඇෙ/ කැෙ.

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

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

/

3 වය යකොටස
කලාම ගුරු මාරු මණ්ඩලයේ නිර්යේශය
නමම ගුරු මහොනේ මහත්ක යනේ ස්ථාක මාරුව අනුප්රාලෝතිකයකු සහිෙව/රහිෙව ිවර්නශය
කරු .ස්ථාක මාරුව ිවර්නශය කළ නක හැක.(අවම වයනය මාරු ම්ඩඩල සාමාජිකයි
තිනානකකුවත් අත්ස කල යුතුය.)
01........................................................

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

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

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

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

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

.............................................
නල්කම්
අධ්යක්ෂ
ගුරු මාරු ම්ඩඩලය

..................................................
සවාපති/කලප අධ්යාපක

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

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

මාරු ම්ඩඩලය

4 වය යකොටස
මළාත් ගුරු මාරු මණ්ඩලයේ නිර්යේශය
නමම ගුරු මහොනේ මහත්ක යනේ ස්ථාක මාරුව අනුප්රාලෝතිකයකු සහිෙව/රහිෙව ිවර්නශය
කරු ./ ිවර්නශය කළ නක හැක. .(අවම වයනය මාරු ම්ඩඩල සාමාජිකයි
පස්නානකකුවත්
අත්ස කල යුතුය.)
01........................................................

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

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

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

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

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

.............................................
නල්කම්
ගුරු මාරු ම්ඩඩලය
ිරකය: - ...................................

..................................................
සවාපති/පළාත් අධ්යාපක අධ්යක්ෂ
මාරු ම්ඩඩලය
ිරකය :- ......................................

අනු
පාසල
අිංකය කලාප අක්ෂ රය සමඟ

2019/06/30 ිරකට ු ළු නස්වා
කාලය

ිරස්ත්රික්ෂකය

නස්වා ිදස්ෙරය
ිරක සිට
ිරක ාක්ෂවා

අවුරුුහ මාස

