
ශ්රී ලංකා ග ලංරු ස ලංව යේව  ලං ලං3 ලංේන ලංපාතිව  ලං ලං1 ලංවරයණියේව  ලං ලංරු සේ ස් 

2 ලංපාතිව  ලං ලංII වරයණියේ උ ලංස  ක ලංරිම . 

 

01. නභ:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

02. වම්පූර්ණ නභ:……………………………………………………………………………………………………………….. 

03. සවේලය කරන ඳාව:………………………………………………………………………………………………………… 

04. ඳෂමු ඳත්වීම් අනුල ලැඩ ඵාරගත් දිනය……………………………………………………………………………… 

05. ඳත්වීසභන්  ත් ගුරු ලර්ගය:……………………………………………………………………………………………. 

06. උඳාධි / පුහුණු  ඳත්වීම් ත් දිනය:…………………………………………………………………………………….. 

07. උඳන් දිනය:………………………………………………………… 

08. ශ්රී ාකා ගුරු සවේලය   අන්්ර් රශනය ක දිනය:………………………………………………………………. 

09. ඳාතිය ශා  සරේණිය:………………………………………………………………………………………………………….. 

10. සවේලය ව්ථිර ක දිනය(සකදිනක සි ද යන ලග):……………………………………………………………….. 

11. ඳ්චාත් උඳාධි ඩිප්සෝභා වශතිකය/අධයාඳන ඩිප්සෝභා ලාඟු දිනය:………………………………… 

12.  ඩිප්සෝභා වශතිකය ැබූ ආය්නය:………………………………………………………………………………… 

13. අධයන ිවලාු  අනුභ් කර තිසදද  යන ලග අනුභ් ිපියස  සය මු අාකය:……………………………. 

 

 

 

 ඉශ් වඳයා ඇති ස් රතුරු  ිවලැරදි ඵල ප්රකා කර සිිනන අ්ර මභිසින් ඵා ඇති  වශතිකය  අදාල  ශ්රී 

ාකා ගුරු සවේලස   ිවයමි් සරේණිය වශා  ඳත්වීභ ල ඵාසදන සභන්  ඉලාා සිිනමි  

 

 

 

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

දිනය         ගුරුබල්ාසේ අත්වන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



විදුහල්පති ලංේගර්තගේ 

 

සභභ ගුරුලරයා …………………………………….දින සි  සභභ ඳාවසලා  සවේලය කරන අ්ර  සභහි වශන් 

ස් රතුරු භා දන්නා ්රමින් ිවලැරදි ඵලත් වශතික කරමි ඳසුගිය  ලවර ශ්රක  අදා ිවලාු  ිව්්ර ඳශ් 

වශන් කරමි  

 

ේර්ෂ   අනි ම්  අ නීප  ේැ.ර.නි  රගජ ගරී  අවු: 

 

1. …………… …………… ………………. …………… …………… …………….. 

2. ………….. . …………… ………………. ……………. …………… …………….. 

3. …………… …………… ………………. ……………. ……………. ……………… 

4. ………….. . ……………. ………………… …………….. …………….. ……………… 

 

 

 

……………………………               …………………………………… 

     දිනය                ිදුශලාඳතිසේ අත්වන 

 

 

 කගප ලංඅධ්යගපන ලංඅධ්යක්ෂෂ ලංේගතගේ:- 

 

ඉශ් අාක 1-11 ද ලලා ස් රතුරු සඳෞද්ගිපක ිපිය සග නුල  අනුල ිවලැරදි ඵලත් උවව්වීම්  ඵන දින  

පූර්ලාවන්න  අවු  05 තු ලැටුප් ලර්ධක උඳයා ඇති ඵලත් ම සභභ ගුරුලරයා   එසරහිල  ිනය ක යුතු  

සන ඳැලැත්සලන ඵලත්  එසවේ ිනය  ක්රියාභාර්ගය ල  ගැමටභ  අදශව්  කර සන භැති ඵලත් ිබාග ප්රතිප  

වනාථ කර ඇති  ඵලත්  වශතික කරමි ඒ අනුල සභභ ගුරුලරයා ශ්රී ාකා ගුරු සවේලස  ……………….. සරේණිය   

උවව්වීභ ල  ……………………………….සි  ඵා දිභ ිවර්සද් කරමි  

 

 

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

දිනය               කාඳ අධයාඳන අධය ල 

 

 

 

 

දකුණු ලංපළගත් ලං ලංඅධ්යගපන ලංඅධ්යක්ෂෂ ලං ලංේගර්තගේ: 

 

කාඳ අධයාඳන අධය ලකසේ  ිවර්සද්ය අනුල  ඉශ් නම් වශන්  ගුරුබල්ා ශ්රී ාකා ගුරු 

සවේලස   2 ඳාතිස   II සරේණිය   …………………………………ඳත් කරන  සභන් ිවර්සද් කරමි  

 

 

 

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

        දිනය           දකුණු ඳෂාත් අධයාඳන අධය ල 

 


