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ගුරු විද්යාලයන්හි  2021/2022 ගුරු අධ්යාපන ප පන ාාලාලයනා දෑද්ීම ල  ඳදා ඉල්ලුම් පත්රය 

 
1. මාධ්යය    : 

2. ඉල්ලුම් කරන පාඨමාාල  : 

  

3. මුල් පත්විමම් ලිපියට අනුල  

පාසමල් ලැඩ භාරගත් දිනය  : : 

4. මුල් පත්වීමම් ස්ලභාලය, විෂය සහ ඔබ අයත් ලන මසේලය / මරේණිය ය   

a) මුල් පත්වීමම් ස්ලභාලය : 

ශ්රී ාකා රුරු මසේලය  - 01 
රුරු සහායක   - 02 
පිරිමලන්   - 03 
මපෞද්ගලික පාසල් රුරු මසේලය - 04 
මලනත් (සඳහන් කරන්න) - 05 
………………………………………………………………………………………………….. 

b) පත්වීම් විෂයය   : 

   

c) අයත් ලන මරේණිය ය :  : 

 

5. ඔබ පාඨමාාල සඳහා ම ෝරා ගන්නා රුරු  විද්යාලයනයේ නම(උපමෙස් පමත් අාක 2.3 බන්න) 

 1............................... 
 2. ............................ 

 

6. මුකුරු සමඟ නම (ඉාග්රීසි ක කැපිටල් අකුමරන් ලියන්න. අගට මයමෙන නම මුලින් ලියා 

මුකුරු මෙලනුල ලියන්න. උො : PERERA, A. B.) : 

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

7. මුකුරු ලලින් හැඳින්මලන නම් (ඉාග්රීසි ක කැපිටල් අකුමරන් ලියන්න) 

............................................................................................................................. 
8. ස්ත්රී / රුරුෂ භාලය (අොළ අාකය ඉදිරිපස මකුටුමල ලියන්න) 

රුරුෂ - 1 ස්ත්රී – 2 

 

9. ජාතික හැඳුනුම්පත් අාකය  : 

 

10. (අ) උපන් දිනය : ....................................... 

 (ආ) 2021/04/30 ලැනි දිනට ලයස :අවුරුදු : ..........මාස : .................දින: ........... 
 

11. දුරකථන අාකය   : නිලස : ........................ ජාගම : ........................ 

 
12. ඊ-මම්ල් ලිපිනය  (ඇත්නම්) : ................................................................................. 
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13. මපෞද්ගලික ලිපිනය (ඉාග්රීසි ක කැපිටල් අකුමරන් ලියන්න) 

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

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

14. 1) ලර් මාන මසේලා සථ්ානය, ලිපිනය (ඉාග්රීසි ක කැපිටල් අකුමරන් ලියන්න) 

  ........................................................................................................................................... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 දිස්ත්රීක්කය ......................................        කාපය........................................................ 

 
2) මසේලා සථ්ානමේ ස්ලභාලය (අොළ අාකය ඉදිරිපස මකුටුමල ලියන්න.) 

 රජමේ පාසකි - 01, ලතු පාසකි-02, රජමේ අනුම  පිරිමලනකි - 03 

 රජමේ අනුම  මපෞද්ගලික පාසකි - 04, මලනත් - 05 

 

15. අ්දුම්කරුයේ ප්රකාය්    

 
මවිසි කන් ඉහ  සපයා ඇති ම ුරතුරු ස ය හා නිලැරදි බලත් ෙැනට මලනත් ආය නික 

රුහුණුලකට සහභාගි මනුලන බලත් සහතික කරමි.  

 

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

 දිනය                  අයදුම්කරුමේ අත්සන  

 

16. විදුදල්පන තිවර්ායේ නිර්යේය්  
 

ඉහ  අයදුම්කරු  මමම පාසමල් මසේලමේ නියුතු අමයක් බලත් ඔහු/ ඇය ඉහ  ෙක්ලන 
ම ුරතුරු, ස ය හා නිලරදි බලත් සහතික කරමි. 

 
මමම රුරුලරයා, ඒකී රුරු රුහුණුල සඳහා ම ෝරා ගන්මන් නම් ඔහු / ඇය ඒ සඳහා නිෙහස ්

කිරීමට එකඟ මලමි. 

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

  දිනය               විදුහල්පතිමේ අත්සන සහ නි මුද්රාල 

 

17. කලයනාපන  අධ්යාපන ප අධ්යක්ෂකයේ නිර්යේය්   

 

මමම රුරුලරයා, එකී රුරු රුහුණුල සඳහා ම ෝරා ගන්මන් නම් ඔහු/ ඇය ඒ සඳහා නිෙහස ්

කිරීමට එකඟ මලමි. 

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

  දිනය      කාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂමේ අත්සන 

  සහ නි මුද්රාල 

18.  පන ළාත් අධ්යාපන ප අධ්යක්ෂයේ නිර්යේය් 

 

මමම රුරුලරයා, එකී රුරු රුහුණුල සඳහා ම ෝරා ගන්මන් නම් ඔහු/ ඇය ඒ සඳහා නිෙහස ්

කිරීමට එකඟ මලමි. 

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

  දිනය     පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂමේ අත්සන 

                                                                                              සහ නි මුද්රාල  
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