
2005/04 චක්රලේඛය   ටලේේ ශ්රී ලංකා ග ලංරු ස ලංලේසයේලේ  ලං ලංසසසීම් ස ලංසාහග 

අ දු ස ලංපත්ර  
කාපය :                              

                           
1. අයදුම්කරුගේ/කාරියගේ නම 

 

2. ගවේලය කරන පාව ශා ලිපිනය 

 

3. ගපෞද්ගලික ලිපිනය 

 

4. උපන් දිනය     ලර්ය         මාව       දින 

 

 

5. 1 මුල් පත්වීගම් දිනය      5.1 ලැඩ භාරගත් දිනය 

 

5.1  මුල් පත්වීම් ගුරු ලර්ගය 

 6.   අභයාවා//     සිට    දක්ලා  ලර්ය    මාව   දින    
       ආධුනික ගවේලා කාය 
 
  7.  ව්ථිර පත්වීම් දිනය 

      එදිනට බා තිබූ සුදුසුකම්  

1. අධ්යාපන  

2. ලෘත්තීය 

           8.  මුල් පත්වීගමන් පසුල බාගත් සුදුසුකම් 

   ගුරු පුහුණුල 

  උපාධීය 

  ප්චාත් උපාධී අධ්යාපන ප්ලෝග මා 

  ප්චාත් අධ්යාපන උපාි 

        9.  1994.10.06 දිනට ගපර  ගගෞරල උපාි ධ්ාරිගයකු  ගව ලැටුලෝ  ගගලා තිගේද? 

 1.   උපාධීය      2. වශතිකය ලංගු දිනය 

 3.   ඊට අදාල ලැටුලෝ වකව් කගල් කලදා සිටද? 

 4.   රා.පරිපාන චක්රගල්  අංක 37/92 අුවල බා ී  ඇති ලැටුලෝ පරිමායය 

     10.   2005/4 චක්රගල් ය අුවල ව්ථිර පත්වීම් ගපරදාමම ිය යුතු දිනය  

     11. අලවන් ලරට ැබූණු ගුරු ගවේලගේ  උවව් ිම   ගරේණිය                   උවව්වීගම් දිනය 

 1. උවව් ව පන්තිය ශා ගරේණිය 

 2. ලැටුලෝ පරිමායය 

සිට දක්ලා වශතිකය ල.දිනය 

   

   

   

   

 

 

 

 

   

                 

 

     

 

 

 

  

 



12. ගුරු ලෘත්තීය  ගවේලා කාය 

1. ආධුනික අභයාවා/ - 

2. පුහුණු ගුරුලරගයකු  - 

3. උපාධී ගුරුලරගයකු - 

4. ප්චාත් උපාධී අධ්යාපන ප්ලෝ. - 

5. ප්චාත් අධ්යාපන උපාධී - 

13. මනතුගර් ව්ථීර කර තිගේද? 

     1.කලදා සිටද   ලිපිගේ අංකය ශා දිනය 

14.ගවේලා කඩවීම 

1. ිගද් ගමවීම ගවේලය ශැරයාම 

2. ිනය තීරය 

3. ගලනත්/ ලැටුලෝ ලර්ධ්ක  ිම්භනය 

4. ලැටුලෝ රහිම නිලාඩු 

15. ිරාම බා ඇත්නම් අලන් ලරට ගපර ගවේලය කෂ පාව ශා ිරාම ැබූ දිනය  

       ඉශම වඳශන් ගමොරතුරු නිලැරදි ශා වමය බල ්රකා කරි..අවමය ්රකායක් කර ඇති බල වනා  

වුලගශොත්  එම උවව් කිරීම නිවා ැගබන සියළුම ලර්රවාද  අහිි. ලන බලත්  ිනය ්රියාමාර්ගයකට  යටත් ලන 

බලත් දන්ලි.. 

 

දිනය :…………………………….    ……………………………………………. 

        අත්වන 

විදුහඛපති ලංනිර්ලේේශ  
උවව්වීම් බාී ම නිර්ගද් කරි../ගනොකරි.. ගමොහුට /මැයට  ිරුද්ධ්ල කටයුතු කිරිමට පියලර  ගගන 

ඇම/නැම 

 

…………………………….       ………………………………… 

දිනය         ිදුශල්පතිගේ අත්වන 

         ගපෞ.ලි.අංකය:……………. 

පළගේ ලංඅධ්යගපඅ ලංඅධ්යක්ෂ 
ගුරුභලමාගේ ගපෞද්ගලික  ලිපිගගොුවල  අුවල ගමහි  දක්ලා ඇති  ගමොරතුරු  නිලැරදි  බලට වශතික කරි..ඒ 

අුවල ගමොහු/ඇය…………………………………………දින සිට………………පංතිගේ  ………..ගරේණියට උවව් කිරීම 

නිර්ගද් කරි.. 
 
වකව් කගල්  : 
පරීක්ා කගල් : 

දිනය : 

 

දකුණු ලංපළගේ ලංඅධ්යගපඅ ලංලේඛ  ස 

 ලං……………………………………….හිි./මයා/ි.ය……………………….දින සිට ……………………………………………….පංතිගේ  

……………………………………………………….උවව් කිරීමට නිර්ගද් කරි.. 

 

        ………………………………………. 

වකව් කගල්  :       පෂාත් අධ්යාපන අධ්යක් 

 

   


