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කලාපය තුළ / අන්තර් කලාප / ජාතික පාසල්ල / අන්තර් පළාත් 
    (සම්පුර්ණ කිරීමට පෙර සියලුම උෙපෙස් කියවන්න) 

 

1. Ⅰ .    නම Ⅰ (වැටුප් පේඛනපේ සඳහන් ෙරිදි) 

                   ........................................................................................... 
                   
................................................................................................හිමි/මහතා /මහත්මමිය/ පමනවිය 

ⅠⅠ.    ස්ී/ුරුෂ භාවය Ⅰ....................................................................................................................... 

ⅠⅠⅠ.   දුරකථන අංකය  Ⅰ ජංගම ............................................... ස්ථාවර ................................................ 

2. ෙදිංචිය 

Ⅰ.    මුේ ෙත්මීම්ප ලිපිපේ සඳහන් ලිපිනය Ⅰ.............................................................................................. 
                                     ............................................................................................................................. 

ⅠⅠ.    වර්තමාන ලිපිනය ෙක්වා ලිපිනයක්    Ⅰ                                   පස්වාවන් පිළිබඳ විස්තර Ⅰ 

ලිපිනය පවනස් ීමට පහ්තුව දිස්ික්කය කලාෙය සිට ෙක්වා 
1.      

2.      

3.      

4.      

3. Ⅰ.  උෙන් දිනය Ⅰ ...............................................................  ⅠⅠ. වයස (20.../12/31 දිනට)......................................... 

ⅠⅠⅠ. විශ්රාම යෑමට නියමිත දිනය Ⅰ............................................................................................................................. 

4. Ⅰ. විවාහක/ අවිවාහක/ වැන්ෙඹු බව Ⅰ....................................................................................................................... 

ⅠⅠ. කලත්රයාපේ පතාරතුරු  

නම  

රුකියාව  

සස්වා ස්ථානසේ ලිපිනය  

ⅠⅠⅠ. සියළු ෙරුවන් පිළිබඳ හා ආබාධිත ෙරුවන් පිළිබඳ විස්තර. 

 (වයස අවුⅠ12ට අඩු හා ආබාධිත ෙරුවන් සඳහා ලකුණු හිමි විය යුතුය) 

නම වයස ඉසෙනුම ලබන පාසල 

1.   

2.   

3.   

4.   

ඉේලුම්ප ෙත්රයට අොල උප්ෙැන්න සහතික ඇතුලත්ම කල යුතුය. ආබාධිත ෙරුවන් පිළිබඳ විස්තර. 

ⅠV. අවිවාහක නම්ප මව, පියා, අවිවාහක සපහෝෙර සපහෝෙරියන් විස්තර 

නම වයස ඉසෙනුම ලබන පාසල 
1.   

2.   

3.   

4.   

රුක බලා ගැනීම සම්පබන්ධව ලිපි පේඛන ග්රාම නිලධාරී මඟින් ඉදිරිෙත්ම කල යුතුය. 

 

5. ස්ථාන මාරුව ඉේීම පහ්තුව Ⅰ...........................................................................................................  
 ................................................................................................................................. 

 

 

මාරු මණ්ඩලපේ ප්රපයෝජනය සඳහා 

නිර්ණායක  ලකුණු 

පස්වා  
ොසේ  
ෙදිංචිය  
විවාහය  
ෙරුවන්  
  
එකතුව  



• අඹුසැමි  පහ්තු නම්ප විවාහ සහතිකය, ෙරුවන් සම්පබන්ධව නම්ප උප්ෙැන්න සහතිකය, පෙමාපියන් සම්පබන්ධව නම්ප ඔපේ 

උප්ෙැන්න සහතිකපයහි සහතික කළ පිටෙත්ම ඇමිණිය යුතුය. 

• අයදුම්පෙත්ම තම මව, පියා, කලත්රයා ෙරුවන්පේ අසනීෙ තත්මවය මත ස්ථාන මාරුව ඉේලන්පන් නම්ප අොළ ප්රතිකාර වාර්තා 

ඇමිණිය යුතුය.(පවනත්ම පහ්තූන් මත ස්ථානමාරු අයදුම්ප කරන්නපන් නම්ප අොල තහවුරු කිරීපම්ප ලිපිය ඉදිරිෙත්ම කරන්න.) 

6. ගුරු වර්ගය හා විෂය  

6 .   Ⅰ.  
මුල්ල පත්ීම් ලිපියට අනුව ගුරු වර්ෙය 
උපාධිය සමත් නම් විෂයන් 
1. 

 
2. 

 
3. 

උෙන්වන විෂයයන්  

 

6.  ⅠⅠ. පස්වා සටහන (මුේ ෙත්මීපම්ප සිට වර්තමාන පස්වා සථ්ානය ෙක්වා විස්තර ඇතුලත්ම කරන්න) 

  

• විපේශගත හා/ අධයයන නිවාඩු පිළිබඳ විස්තර ඉහත වගුපේම ඇතුලත්ම කරන්න. 

6.III. මුේෙත්මීපම්ප ලිපිපේ පකාන්පේසි අනුව ෙත්මූ ොසපේ පස්වය කල යුතු අවම පස්වා කාලය:-................................... 

අනුයුක්ත පස්වා ස්ථානය පිළිබඳ විස්තර 

 

• අනුයුක්ත පහ්තු(ප්රසූත/ඉේීම්ප මත/පස්වා අවශයතා/පසෞඛය) 

ස්ථාන මාරු ඉල්ලලන පාසල්ලවල විස්තර 

 ෙළාත දිස්ික්කය කලාෙය ොසල 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

අනු 
අංකය 

දිස්ික්කය කලාපය සකාට්ඨාශය  පාසල හා 
ලිපිනය 

පාසල්ල 
වර්ෙය 

වැඩ 
භාරෙත් 
දිනය 

සස්වා කාලය ගුරුමාරු 
මණ්ඩලසේ 
ප්රසයෝජනය 
සදහා 

අවුⅠ මාසⅠ 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

මුළු පස්වා කාලය  

 

අනු  
අංකය 

අනුයුක්තව සිටී  පහ්තුව  වර්ගය අනුයුක්තව  
දිනය සිට 
ෙක්වා  

අනුයුක්තව 
පස්වා 
කාලය 

ගුරු මාරු 
මණ්ඩලපේ 
ප්රපයෝජනය  දිස්ික්කය කලාෙය ොසල 

1.         
2.         

3.         



 

       (ඔබ බාලෙක්ෂ, ශිෂයභට, පතාරතුරු තාක්ෂණය ආදී කටයුතු භාරව ුහුණු ීම්ප කරන්පන් නම්ප අධිකාරී බලය ලත්ම       

නිලධාරීන්ට මඟින් ඒ බව සනාථ කරන්න.) 

• අපප්ක්ිත ොසේවල ුරප්ොඩු නැතිනම්ප පකාට්ඨාශපේ/ කලාෙපේ ඕනෑම ොසලක ස්ථානමාරුව ලැබීමට කැමති පවමි/ 

පනාපවමි. 

• ඉහත සෙහන් කරුණු සතය බවත්ම නිවැරදි බවත්ම පමයින් සහතික කරමි. 

• අසතය පහෝ වැරදි පතාරතුරු සඳහන් කිරීම ඉේලුම්ප ෙත්රය ප්රතික්පෂේ ීමටත්ම විනයානුකූලව ෙඬුවම්ප ලැබීමටත්ම පහ්තුවිය 

හැකි බව ෙනිමි. 

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

             දිනය                                                                                      ගුරු භවතාපේ අත්මසන 

 

විදුහේෙතිවරයාපේ වාර්තාව 

පශ්්රණිය ෙන්ති සංඛයාව ශිෂය සංඛයාව ගුරු සංඛයාව 
1 – 5    
6 – 11    
12 – 13    
එකතුව    
 

අයදුම්පකරුපේ විෂයට අොලව සිටින මුළු ගුරු සංඛයාව 
සිටින ගුරු සංඛයාව මාරු ඉේලා ඇති ගුරු සංඛයාව 
අනුමත  අන්තර් ෙළාත්ම  අනුමත  
සිටින  අන්තර් කලාෙ  සිටින  
ඌන  කලාෙය තුළ  ඌන  
අතිරික්ත  එකතුව  අතිරික්ත  

 

1. පමම ගුරුවරයාපේ ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්මමක වුවපහාත්ම ොසපේ ඇති වන ුරප්ොඩු සංඛයාව .................කි 

2. ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්මමක වුවපහාත්ම වැඩ ආවරණය කළ හැකිය / පනාහැකිය. 

3. පමම විෂයට අොළව ොසපලන් නිෙහස් කළ හැක්පක් ගුරුවරුන් ................. ක් ෙමණි. 

4. පමම ගුරුවරයා ඉංග්රීසි මාධය ඉගැන්ීම්ප කරයි නම්ප ඒ පිළිබෙ හා බාහිර කාර්යයන් පිළිබඳ පතාරතුරු Ⅰ 

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

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

5. විපශ්ෂ සටහන් Ⅰ................................................................................................................................... 

 

ඉහත සඳහන් පතාරතුරු සතය බව සහතික කරමි. 

 

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

             දිනය                                                                                    විදුහේෙතිපේ අත්මසන හා නිල මුද්රාව 

කලාෙය තුල පමම වර්ගපේ ගුරු පතාරතුරු  

ගුරු වර්ගය ෙැනට සිටින සංඛයාව අතිරික්ත සංඛයාව ඌන සංඛයාව ස්ථාන මාරු ඉේලා 
ඇති සංඛයාව 

     

 

 

 



 

කලාප ගුරු මාරු මණ්ඩල නිර්සේශය 

අොළ ලකුණු මත/ මානුික පහ්තු මත/වවෙය පහ්තු මත/අතිරික්ත බැවින් /ස්ථාන මාරුව අනුමත/නිර්පේශය කරමු/පනාකරමු. 

1..........................................       2............................................       3................................................ 

4..........................................       5..............................................     6.............................................. 

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

දිනය                                           මාරු මණ්ඩල පේකම්පපේ අත්මසන            සභාෙති 

කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ නිර්සේශය/අනුමැතිය 
විදුහේෙති විසින් සෙයා ඇති ඉහත පතාරතුරු අනුව සහ මාරු මණ්ඩලපේ නිර්පේශය අනුව පමම ස්ථාන මාරුීම 

අනුප්රාප්තිකපයකු සහිතව/රහිතව  නිර්පේශ කරමි/පනාකරමි. 

 

......................................                              ............................................. 
දිනය         කලාෙ අධයක්ෂපේ අත්මසන හා නිලමුද්රාව 

දකුණු පළාත් ගුරුමාරු මණ්ඩල නිර්සේශය 

අොළ ලකුණු මත /මානුික පහ්තුමත/වවෙය පහ්තුමත ස්ථාන මාරුව නිර්පේශ කරමු / පනාකරමු. 

1..........................................       2............................................       3................................................ 

4..........................................       5..............................................     6.............................................. 

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

දිනය                                           මාරු මණ්ඩල පේකම්පපේ අත්මසන            සභාෙති 

 

පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ නිර්සේශය/අනුමැතිය 
පමම ගුරුවරයා / ගුරුවරිය ස්ථානමාරු සඳහා සුදුසුකම්ප ලබා ඇත/නැත. 

පමම ගුරුවරයා / ගුරුවරිය අනුප්රාප්තිකපයකු සහිතව/රහිතව නිෙහස් කරමි. 

 

......................................                              ............................................. 
දිනය         ෙළාත්ම අධයක්ෂපේ අත්මසන හා නිලමුද්රා  
 

පළාත් අධ්යාපන අමාතයංශ සල්ලකම්සේ නිර්සේශය(අන්තර් පළාත්/ජාතික පාසල්ල) 
ස්ථාන මාරු අනුමත කරමි/පනාකරමි. 

 
......................................                              ............................................. 
දිනය                අත්මසන හා නිලමුද්රා  

පළාත් රාජය සස්වා සකාමිසම(අන්තර් පළාත්) 

සල්ලකම් 

..............................................................................ෙළාත්ම රාජය පස්වා පකාමිෂන් සභාව  

පමම ඉේලුම්පකරු ෙකුණු ෙළාත්ම රාජය පස්වපයන් අනුප්රාප්තිකපයකු සහිතව / රහිතව නිෙහස් කිරීමට තීරණය කර ඇත.ඔබ 

ෙළාපත්ම රාජය පස්වයට අන්තර්ග්රහණය කරගැනිමට එකඟ වන්පන් ෙ යන්න පනාෙමාව මා පවත ෙන්වන්පන් නම්ප මැනවි. 

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

දිනය                  රාජය පස්වා පකාමිෂන් සභාපේ පේකම්පපේ  අත්මසන හා නිල මුද්රාව 

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ 
ඉහත ගුරු භවතාපේ ............................පහ්තූන් සලකා බලා ස්ථාන මාරුව ලබා දීමට නිර්පේශය ලබාපෙමි/පනාපෙමි. 

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

දිනය                                           අභියාචනා මණ්ඩල සභාෙති                      පේකම්ප 

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

ඉල්ලුම්පත්රය භාරෙත් බවට දැන්ීම. 

.........................................................................................විදුහපේ පස්වය කරන .................................................. 

හිමි / මයා/ මිය/ පමනවිය විසින් ..................... දින භාර පෙන ලෙ ගුරු ස්ථානමාරු ඉේලුම්පෙත්රය භාරගත්ම බව පමයින් ෙන්වා සිටිමි. 

 

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

             දිනය                                                                                                     විදුහේෙතිවරයාපේ අත්මසන/ නිල මුද්රාව 


