
අධ්යාළසේව ා ාේිටුවේවලේවමිගේව ේ2001/12ේ(1)ේචක්රේවමය  
අනු ේආධුනිිේගුරුේේභ තුන්ව ේළත්වීගේේ ්ථීරේිරේගුරුේව ා  ට 

අන්තර්ග්රහණය ේිරීම ේ හහණාේඉමලුගේේළත්ර . 

 
1. නම :- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. සවේලය කරන පාව ශා ලිපිනය  :- …………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………….. 

3. පාව අයත් දිව්ත්රික්කයකය :- ………………………………………………………………………………………………………………. 

4. පාව අයත් කාපය ශා අධ්යාපන සක්ඨාශාය :- …………………………………………………………………………….. 

5. I. පත්වීම් දිනය     :- ……………………………………................................... 

II. ලැඩ භාරගත් දිනය  :- ……………………………………................................... 

6. පත්වීම් ත් ගුරු ලර්ගය (විය)  :- ……………………………………………………………. 

7. උපන් දිනය :- ………………………………………………………………………………………….. 

8. අ.සප්.ව. (උ.සපෂ.) වමත් වූ දිනය :- ……………………………………………………….. 

9. උපාධි වශතිකය අලංගු ලන දිනය :- ………………………………………………………… 
(අ.සප්.ව. උ. සපෂ වශතිකසේ වශතික ක පිටපතක්කය ඇමිණිය යුතුය.) 

10. උපාධි වශතිකය/ අනුබද්ධ් වි්ල විද්යා ප්ලෝසාමා වශතිකය ලංගු ලන දිනය :- …………………………………. 
 

ඉශත වපයා ඇති සත්රතුරු නිලැරදි බලත්, වතය බලත්, ප්රකා කර සිටින අතර මවිසින් බා දී ඇති 

වශතිකයට අද්ාල ශ්රි ංකා ගුරු සවේලසේ නියමිත සවේලයට පත්වීම් බා සද්න සමන් ඉලමමි. 

 

දිනය :- ………………………………….    ගුරු භලතාසේ අත්වන :- ………………………………. 

 

II විොට . 

විදුශලමපතිසේ ලාර්තාල :- 
   සමම ගුරු  මශතා/ මශත්මිය ………………………………………. දින සිට සමම පාවසලම 
සවේලය කරන බලත්, රාජකාරී කටයුතු, ශැසිරීම  වතුටුද්ායක බලත්, සමහි වඳශන් සත්රතුරු මා ද්න්නා තරමින් 
නිලැරදි බලත්, වශතික කරමි. පසුගිය ලර් ශතරකට අද්ා නිලාඩු විව්තර පශත ද්ැක්කයසේ. 
 
 ර්ෂ        අනි ගේ       අ නීළ        ැ.ර.නි.     රාජිාීම 

………………..      …………………       …………………       …………………     ……………… 
………………..      …………………       …………………       …………………     ……………… 
………………..      …………………       …………………       …………………     ……………… 
………………..      …………………       …………………       …………………     ……………… 
………………..      …………………       …………………       …………………     ……………… 
 
 

……………………………………….... 
         විදුශලමපති අත්වන. 

 

(1) 



ිලාළේඅධ්යාළසේඅධ්යක්ෂෂිව ේ ාර්තා ේ :- 
 

I. බා ඇති වශතිකය අ.සප්.ව. (උ.සපෂ.) :-  ………………………………………………………………………………… 

II. වශතිකය ලංගු ලන දිනය :-  ……………………………………………………………………………………………………. 

III. අ.සප්.ව. (වා.සපෂ.) ප්රතිඵ වනා  කර තිසදද්? ………………………………………………………………………… 

IV. උපාධි වශතිකය / අනුබද්ධ් වි්ල විද්යා ප්ලෝසාමා වශතිකය. 

 

 

ඉශත වඳශන් සත්රතුරු සපෞද්ගලික ලිපිසග්නුල අනුල නිලැරදි සේ. 

 

 

වකව් කසෂේ :-  …………………………………………………… 

පරීක්කයා කසෂේ :-  …………………………………………………… 

 

  

 අයදුම්පත් අංක 01 වශ 10 යටසත් වද්ශන්ල ඇති කරුණු නිලැරදි බලත්, ඉශත වඳශන් කර ඇති 

සත්රතුරු මා විසින් පරීක්කයා ක බලත්, සවේලය වතුටුද්ායක බලත්, පසුගිය ලවර ශතර තු විනය විසරාධී 

ක්රියාලකට භාජනය වී සන්මැති බලත්, වශතික කරමි. ඒ අනුල සමම ගුරුභලතාට ශ්රී ංකා ගුරු සවේලසේ   – I/ 

3 – II පන්තියට පත්වීමක්කය ……………………………………. දිනට බා දීම නිර්සද් කරමි./ සන්කරමි. 

 

 

 

 

…………………………………………….                 ..………………………………………….. 

                දිනය                               ද්කුණු පාත් අධ්යාපන අධ්යක්කය 

 

 

 

 

 ඉශත නිර්සද්ය අනුල සමම ගුරුභලතාට   – I/ 3 – II සරේණියට ……………………………………… දිනට 

පත්කිරීම නිර්සද් කරමි. 

 

 

 

                               ..………………………………………….. 

                   ද්කුණු පෂාත් අධ්යාපන අධ්යක්කය 

 

 


