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අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

ගුරුමවිද්යාලවලයන්ිමගුරුමඅධ්යාපන අමපන ාාතාලවලාමහැද්ෑරීතමසඳහාමගුරුවරුන්මයෝ ාමගැනීතම-ම 
2017/2018 

1. භාධයයන : 

2. මුල් ඳත්වීමේ ලිපියන අනුව

ඳාසමල් වැඩ බාරගත් දිනයන

: 

3. ඳාඨභාලාව : 

4. මුල් ඳත්වීමේ ස්වබාවයන, විෂයන සහ ඔඵ අයනත් වන මසේවයන / මරේණිය යන

a) මුල් ඳත්වීමේ ස්වබාවයන :

b) විෂයන : 

c) අයනත් වන මසේවයන (අදාළ අංකයන ඉදිරිඳස මකොටුමේ ලියනන්න.)

ශ්රී ලංකා රුරු මසේවයන  - 01
රුරු සහායනක   - 02

මවනත් (සහන් කරන්න) - 03

d) අයනත් වන මරේණිය යන : 
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5. ඔඵ දුරසථ් මහෝ සතිඅන්ත රුරු පුහුණුව ලඵා සේපූර්ණ කර නැත්නේ ඳභණක් ඳහත විස්තර

සඳයනන්න;

a. ඳාඨභාලාව : ........................................................................... 

b. වර්ෂයන : ........................................................................... 

c. අවසාන විබාග ප්රතිපලයන : ........................................................................... 

6. ඔඵ ඳාඨභාලාව සහා මතෝරා ගන්නා රුරු  විද්යාලවලයේ නභ(උඳමදස් ඳමත් අංක 2.3 ඵලන්න)

1............................... 

2. ............................

7. මුලකුරු සභඟ නභ (ඉංග්රීසි ක කැපි්ල් අකුමරන් ලියනන්න. අග් මයනමදන නභ මුලින් ලියනා

මුලකුරු මදවනුව ලියනන්න. උදා : PERERA, A. B.) :

Rev./Mr./Mrs./Ms.  ................................................................................................. 

8. මුලකුරු වලින් හැඳින්මවන නේ (ඉංග්රීසි ක කැපි්ල් අකුමරන් ලියනන්න)

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

9. ස්ත්රී / පුරුෂ බාවයන (අදාළ අංකයන ඉදිරිඳස මකොටුමේ ලියනන්න)

පුරුෂ - 1 ස්ත්රී – 2

10. ජාතික හැඳුනුේඳත් අංකයන : 

11. (අ) උඳන් දිනයන (2016/12/31 වැනි දින් වයනස) 

(ආ) අවුරුදු : .................... භාස : ..................... දින : .....................

12. දුරකථන අංකයන : නිවස : ........................ ජංගභ : ........................ 

13. ඊ-මේල් ලිපිනයන  (ඇත්නේ) : ................................................................................. 

14. මඳෞද්ගලික ලිපිනයන (ඉංග්රීසි ක කැපි්ල් අකුමරන් ලියනන්න)

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

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

15. වර්තභාන මසේවා ස්ථානයන, ලිපිනයන, දිස්ත්රික්කයන සහ කලාඳයන (ඉංග්රීසි ක කැපි්ල් අකුමරන්

ලියනන්න)

i. මසේවා ස්ථානයන : ................................................................................. 

ii. ලිපිනයන : ................................................................................. 

iii. දිස්ත්රික්කයන : ................................................................................. 

iv. කලාඳයන : ................................................................................. 
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v. මසේවා ස්ථානමේ ස්වබාවයන (අදාළ අංකයන ඉදිරිඳස මකොටුමේ ලියනන්න.) 

a) රජමේ ඳාසලකි    - 01 

b) වතු ඳාසලකි    - 02 

c) රජමේ අනුභත පිරිමවනකි   - 03 

d) රජමේ අනුභත මඳෞද්ගලික ඳාසලකි - 04 

e) මවනත්     - 05 

16. අධයාඳන දුදුදුකේ : 

i. අ.මඳො.ස. (සා / මඳළ) විබාග ප්රතිපල 

 

ii. අ.මඳො.ස. (උ / මඳළ) විබාග ප්රතිපල 

 

 

.  ඳළමුවර මදවනවර 

වර්ෂයන   

විබාග අංකයන   

අනු 

අංකයන 

විෂයනයන ලඵාගත් මරේණිය යන 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

  ඳළමුවර මදවනවර 

වර්ෂයන   

විබාග අංකයන   

අනු 

අංකයන 

විෂයනයන ලඵාගත් මරේණිය යන 

1.    

2.    

3.    

4.    
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17. මසේවා විස්තරයන

18. අයදුම්කරුයේමප්රකාශයම ම

i. භවිසි කන් ඉහත සඳයනා ඇති මතොරතුරු සතය හා නිවැරදි ඵව සහතික කරමි. භවිසි කන්

සඳයනා ඇති මතොරතුරු අසතය ඵව අනාවරණයන වුවමහොත් ඳාඨභාලාව් මතෝරා

මනොගන්නා ඵවත්, ඳාඨභාලාව් මතෝරා ගැනීමභන් ඳදු යනේ මතොරතුරක් අසතය ඵව

අනාවරණයන වුවමහොත් ඳාඨභාලාමවන් ඉවත් කිරීභ් යන්ත් වන ඵවත් මභයින්

පිළිගනිමි.

ii. දැන් මවනත් කිසි කභ ආයනතනික රුරු පුහුණුවක් සහබාගී මනොවන ඵව ද ප්රකා

කරමි.

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

දිනයන අයනදුේකරුමේ අත්සන 

19. විදුහල්පන තිමනිර්යේශයම

i. දැන් රුරු භණ්ඩලමේ සි කටින

රුරුවරුන්මේ සංඛ්යාව : ................................. 

ii. ශිෂය සංඛ්යාව : ................................. 

iii. අයනදුේකරු රුරු පුහුණුව සහා නිදහස් කළමහොත් ශිෂය සංඛ්යාව අනුව ඳාසමල් සි කටින

රුරු බවතුන් සංඛ්යාව ප්රභාණවත් ද   : .................................

ඉහත අයනදුේකරු භාමේ ඳාසමල් .................................................................. දින සි ක් 

රුරු මසේවමේ / රුරු සහායනක මලස මසේවයන කරන ඵවත්, අයනදුේකරු ඉහත දක්වා ඇති මතොරතුරු 

නිවැරදි ඵවත්, මභයින් සහතික කරමි.  

රුරු පුහුණුව සහා ........................................................... හිමි/භයනා/මියන/මභනවියන 

මතෝරා ගනු ලැබුවමහොත් ඒ සහා නිදහස් කිරීභ් ද එකඟ මවමි. 

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

දිනයන විදුහල්ඳතිමේ අත්සන සහ නිල මුද්රාව 

අනු 

අංකයන 

මසේවයන කළ ඳාසල මසේවා 

කාලයන 

දුෂ්කර ද නැද්ද 

යනන ඵව 

1. 

2. 

3. 

4.
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20. කලවලාපන මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂයේමනිර්යේශය

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

.........................................................හිමි/භයනා/මියන/මභනවියන ........................... 

කලාඳමේ........................................................................ විදයාලමේ  රුරු මසේවමේ / රුරු 

සහායනක මලස මසේවමේ නියුතු ඵවත්, ඔහු / ඇයන ................................දිනැති මුල් ඳත්වීභ අනුව 

................................................ දින වැඩ බාරමගන ඇති ඵවත්, 

..................................................... දින සි ක් මේ දක්වා මභභ ඳාසමල් මසේවයන කරන ඵවත් 

මභභ ඉල්ලුේ ඳත්රමේ සහන් විස්තර භවිසි කන් ඳරීක්ෂා කර ඵලන ලදුව සතය ඵවත් සහතික 

කරමි. 

රුරු පුහුණුව සහා ........................................................... හිමි/භයනා/මියන/මභනවියන මතෝරා 

ගනු ලැබුවමහොත් ඒ සහා නිදහස් කිරීභ් ද එකඟ මවමි. 

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

දිනයන කලාඳ අධයාඳන අධයක්ෂමේ අත්සන 

සහ නිල මුද්රාව 

21. පන ළාත්මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂයේ නිර්යේශය

1. ...............................................................................................හිමි/භයනා/මියන/මභනවියන

........................... කලාඳමේ.................................................................... විදයාලමේ  රුරු 

මසේවමේ / රුරු සහායනක මලස මසේවයන කරන ඵවද, මභභ ඉල්ලුේ ඳත්රමේ සහන් විස්තර භවිසි කන් 

ඳරීක්ෂා කර ඵලන ලදුව සතය ඵවත් සහතික කරමි. 

රුරු පුහුණුව සහා ...................................................................... හිමි/භයනා/මියන/මභනවියන 

මතෝරා ගනු ලැබුවමහොත් ඒ සහා නිදහස් කිරීභ් ද එකඟ මවමි. 

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

දිනයන ඳළාත් අධයාඳන අධයක්ෂමේ අත්සන 

සහ නිල මුද්රාව  



 


