
 

1 
 

2018 jd¾Isl .=re ia:dk udre whÿïm; ^cd;sl mdi,a i|yd&    

 

 

 

 

 

ජාතික ඳාසල් අතර (  ජාතික ඳාසල් සසේවසෙන් ඳළාත් රාජය සසේවෙ  (  
  
ජාතික හැඳුනුම්ඳත් අංකෙ (  
 

විදුත් පිනනෙ (E-mail) :- ..................................................................................................................................... 

 

01. I. සම්පූර්ණ නම  :-......................................................................................................................................... 

 .... ........…........….....…..................................................................................................... හිමි/මො/මිෙ/සමෙ.   

 II. මුලකුරු සමඟ නම :-   ................................................................................................................................. 
 

02. I. දැන  සසේවෙ කරන ඳාසසල්  I. .................................................................................................. විදයාලෙ 

  ඳාසසල් නම,පිනනෙ   .............................................................................................................................. 

     (දැන  සසේවෙ කරන ඳාසල  ඳත්කිරීම  ................................................ කලාඳෙ ............ ............................ඳළාත 

        අාළ ඳත්වීසම් පිනෙ සහෝ ස්ථාන මාරු 

 පිනසේ න ඳතක් අමුණන්න) 

 

II. සවනත් ඳාසලක් සවත අනුයුක්තෙක්     II  ...................................................................................... විදයාලෙ 

     ලබා සසේවෙ කරයි නම් අනුයුක්ත ඳාසල: .................................................................................................. 

         (අනුයුක්ත නිරීසම් පිනසේ න ඳතක් ඇමිණීම  

         අනිවාර්ෙ සේ.) 
 

03. ඳත්වීසම් ස්හාවෙ: 

 I. ඔබසේ ඳත්වීසම් විෂෙ  :-  ...................................................... (ඳත්වීම් පිනසේ න ඳතක් ඇමිණිෙ යුතු යි) 

 II. ඔබ දැන  ඉගැන්වීම් කරන විෂෙ :- ..................................................භාෂා මාධය:- ......................................... 

 III. ඔබ උඳාධි ගුරුභවසතකු නම්උඳාධිෙ  හදාර ඇති විෂෙෙන්  :-  

I. ............................................... II. .......................................................III. .......................................... 

 IV. ඔබපුහුණු ගුරුභවසතකු නම් පුහුණුව ලබා ඇති විෂෙෙ :-..................................................................................... 

 V. සවනත් සුදුසුකම් :- ……………………………………………………........…………………………...................... 

 VI. උසස් සඳළ හදාරා ඇති විෂෙෙන්.:- 

I................................... II….................................. III. ........................................VII ........................... 

 VII. දැන  අධයෙන නිවාඩු ලබා තිසේද? එසසේ නම් ඒ නළිබ විස්තර :-........................................................................ 

(අාළ පිනවල න ඳත් අනිවාර්සෙන් ඇමිණිෙ යුතුෙ) 

04.  I.  ස්ථීර සඳෞද්ගපික පිනනෙ හා දුරකථන අංකෙ................................................... ..........................................    

 II. සම් වන වි  ස්ථීර ඳදංචි ස්ථානෙ සවනස් වී ඇත්නම් ....................................................................................   

                  සවනස් වන්සන් නම් වර්තමාන පිනනෙ                     ..................................................................................  
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05. ස්ථීර ඳදංචි දස්ත්රික්කෙ  :- .............................................................................................................................. 

06. ස්ත්රී/පුරුෂ භාවෙ           :- ............................................................................................................................. 

07. විවාහක /අවිවාහකභාවෙ  :-  ............................................................................................................................. 

08.  වෙස     :-  අවුරුදු  ..................................................... මාස     ................................................. 

09. ගුරුවරසෙකු වශසෙන් මුපින් ඳත් වු දනෙ  :- ............................................................................................... 

10. I. සමම ඳාසසල් රාජකාරී භාරගත් දනෙ   :- ............................................................................................... 

 II. 2017/06/30 දන  එහි සසේවා කාලෙ    :- ...............................................................................................  

11. සම් වන වි  ගුරු සසේවසේ සිටින සරේණීෙ/ඳන්තිෙ :- ...............................................................................................  

12. ස්ථාන මාරුවීම් ඉල්ලුම් කරනු ලබන ඳාසල් 05 ක් මනාඳ අනුනපිවල අනුව (ඳාසල් 5 ක් අනිවාර්සෙන් ස හන් කළ යුතුෙ.) 

01  

02  

03  

04  

05  
 

13. දැන  උගන්වන විෂෙෙන් /කරන කාර්ෙෙන් හා ඉගැන්විෙ හැකි විෂෙෙන් හා කළහැකි කාර්ෙෙන් අංශ. සරේණිෙ අනුව ඳහත 

සහන් කරන්න. 
 

අනු 
අංක

ෙ 

අංශෙ/සරේණිෙ දැන  උගන්වන 

විෂෙෙන් /කරන 

කාර්ෙෙන් /කරන විෂෙෙ 

සමගාමී ක යුතු 

ඉගැන්විෙ හැකි 

විෂෙෙන්/කළ හැකි 

කාර්ෙෙන්/විෂෙෙ 

සමගාමී ක යුතු 

උගන්වන හා 

ඉගැන්විෙ 

හැකි 

මාධයෙන් 

ලබා ඇති  
විසශේෂ 
කුසලතා 

1 ප්රාථමික(1-5)     

2 6-11 සරේණි     

3 12-13 සරේණි     

4 සවනත්     
 

14. මුල් ඳත්වීසම් සි  2017.06.30.දක්වා අඛණ්ඩ සසේවා විස්තර දක්වන්න.(ඉඩකඩප්රමාණවත්  සනොසේ නම්සවනම අමුණන්න.) 

දුෂක්ර /අතිදුෂ්කර   ඳාසල්වල සසේවා කාලෙ තහවුරු සකසරන පින සුදානම් කර තබාගත යුතුෙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු  
අංකෙ 

සසේවෙ කළ ඳාසසල් /සසේවෙ කළ ස්ථානසේ අනුයුත්තව 

සිටි කාර්ොලසේ/ අධයාෙන නිවාඩු ලබා ඉසගන ගත් 

ස්ථානසේ /පුහුණුව ලද ගුරුවිදුහසල් නම හා පිනනෙ 

එම ඳාසල වඩා ප්රිෙ 

මනාඳ/ප්රිෙමනාම/ප්රිෙ 

මනාඳ සනොවන/දුෂක්ර/අති 

දුෂක්ර 

සසේවා කාලෙ 

අවු මාස 

11     

12     

13     

14     

15     
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15. ස්ථාන මාරුව ඉල්ලුම් කිරීම  සහේතුව.:- 
 (ඔසේ ඉල්ලීම තහවුරු සකසරන පිනවල න ඳත් උදා- වවදය සහතික/විවාහක සහතික තිසේ නම් අමුණන්න.) 

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

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

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

16. I. විවාහකනම් ස්වාමි පුරුෂොසේ/භාර්ොවසේ නම :- ........................................................................................ 

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

 II. තනතුර :- ................................................................................................................................................ 

III. සසේවා ස්ථානසේ පිනනෙ :- ......................................................................................................................... 

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

17. දරුවන් නළිබ විස්තර : 

  නම     වෙස ස්ත්රී/පුරුෂ භාවෙ ඉසගනුම ලබන ඳාසල 

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

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

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

 IV. .................................................................... .................  ................. ............................................  

 

18. මුල් ඳත්වීසම් පිනෙ අනුව ඳාසසල්/ඳළාසත් සම්පුර්ණ කළයුතු අවම සසේවා කාලෙ වන අවුරුදු ..............ක කාලෙ  සම්පූර්ණ 

කර ඇති බවද ප්රකාශ කරමි. ඉහත සහන් කරුණු සතය හා නිවැරද බවත් මා හ  විරුද්ධව විනෙ ඳරීක්ෂණෙක්  සනොමැති 

බවත් සමයින් ප්රකාශ කරමි. අසතය සතොරතුරු සහන් කිරීම විනොනුූලලව දඩුවම් ලැබිෙ හැකි වරදක් බව දනිමි. 

 දනෙ : ...............................  ගුරුභවතාසේ අත්සන ............................................................. 

19. සමම ගුරුවරො විසින් ඉහත සහන් සකො  ඇති සතොරතුරු සතය බව  සහතික කරමි. 

 දනෙ : ....................... නිසෙෝජය විදුහල්ඳතිසේ අත්සන ............................................................. 

 

20. ඳාසල් ප්රධානිොසේ වාර්තාව 

20. I. I. විදුහසල්........................... සරේණිසේ සි  ..............................................සරේණිෙ දක්වා ඳංති ඳැවැත්සේ. 

20. I. II. චක්රසල්ඛ01/2016  අනුව සිටිෙ යුතු මුළු ගුරු  සංඛයාව.............කි. සිටින ගුරු මුළු සංඛයාව..................කි. 

20.  II. ඉල්ලුම්කරුසේ ගුරු වර්ගෙ  අදාළව විදුහසල් ගුරු සංඛයා විස්තර  

 

 

ඉල්ලුම්කරු දැන  උගන්වන  
විෂෙෙ හා මාධය 

ඉල්ලුම්කරු දැන  

ඉගැන්වීම් සිඳුකරන 

ඳංති/ඳන්තිෙ 

සමාන්තර  
ඳංති  
සංඛයාව 

සිටින 
ළමුන් 
ගණන 

සිටින  
ගුරුභවතුන්  
ගණන 

සිටිෙ යුතු 
ගුරුභවතුන් 
සංඛයාව 

ඌන අතිරික්ත 
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20.  III. සමම ගුරුභවතාසේ ගුරු වර්ගෙ  අදාළව ගුරු අතිරික්තෙක් ඳවතී නම් අතිරික්ත ගුරුභවතුන් දැන  උගන්වන 

විෂෙෙ/විෂෙෙන් 

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

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

20.IV. සමම ගුරුභවතාසේ වර්තමාන ඳත්වීම  අදාළ විෂෙෙ හැර සවනත් විෂෙෙක් ඉගැන්වීම් ක යුතු කරන්සන් නම්  

    එම විෂෙෙ 

විෂෙෙන්.......................................................................................................................................... 

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

20.V.   සමම ගුරුභවතා ස්ථාන මාරු ලබා ඳැමිණ ඇත්සත් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ෙ සත්ද, විමර්ශන නිර්සද්ශ  

    මතද ෙන වග .................................................................................................................................... 

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

20.VI. විදුහල්ඳතිසේ නිර්සද්ශෙ. 

සමම විදුහසල්සසේවෙ කරන ගුරුවරසෙකු වන ......................................... 

......................................... හිමි/මො/ මිෙ/සමෙ සේ ස්ථානමාරු අෙඳුම්ඳත සමයින් ඉදරිඳත් කරමි.සමම 

ගුරුවරො මසේ ඳාසසල් සසේවසෙන්.....................................................නිදහස් කරමි.(අනුප්රාප්තිතිකෙකු 

අවශය බව සහෝ අනවශය බව ඳැහැදපිව විදුහල්ඳති විසින්ම පිො අත්සන් කළ යුතුෙ.)සමම ගුරුවරො  

විරුද්ධව විනෙ ඳරීක්ෂණෙක් සනොතිබූ බවත්,දැන  සනොඳැවැත්සවන බවත් ප්රකාශ කරමි. 

 

දනෙ : ................................... අත්සන හා නිළ මුද්රාව  : .................................................................. 
      

 විදුහල්ඳතිසේ නම : .................................................................. 

 

 

සැ.යු: නිෙමිත දන  ඳසු ලැසබන ඉල්ලුම්ඳත් සහ අදාළ නිර්සද්ශ සනොමැති අසම්පූර්ණ ඉල්ලුම්ඳත් ප්රතික්සෂේඳ කරනු 

ලැසේ.  ජාතික ඳාසල් අතර ස්ථාන මාරු සහා ඉල්ලුම්ඳත්ර 1 ඳමණක් එවිෙ යුතුෙ. ජාතික ඳාසල් සසේවසෙන් 

ඳළාත් රාජය සසේවෙ  සවත ස්ථාන මාරු අසප්තික්ෂා කරන ගුරුභවතුන් අෙදුම්ඳත් 4 එවීම  ක යුතු කළ යුතු අතර 

ඒ සමඟ මුල්ඳත්වීසම් පිනසේන ඳතක් හා විමර්ෂණ සහෝ විගණන විමසුම සනොමැති බව  කලාඳ අධයාඳන 

අධයක්ෂකසගන් ලබා ගත් පිනෙක් ඉදරිඳත්කළ යුතුෙ. ස්ථාන මාරු සහා ඉදරිඳත් කරන ලද අෙදුම්ඳත්රසේ 

න ඳතක් ඉදරි විමසීම් සහා ගුරුභවතා භාරසේ තබා ගත යුතු සේ. 

 


