
වැටුප් සහිත අධ්යාපන නිවාඩු අයදුම්පත්රය 
 (ශ්රී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ස ේවසේ නිලධ්ාරීන්ට, ශ්රී ලංකා ගුරු අධ්යාපනඥ ස ේවසේ නිලධ්ාරීන්ට,        
ශ්රී ලංකා විදුහල්පති ස ේවසේ විදුහල්පතිවරුන්ට, රජසේ පා ල්වල හා රජය අනුමත කරන සපෞද්ගලික 
පා ල්වල ගුරුවරුන්ට ශ්රී ලංකාසේ විශේවවිද්යාලයන් හා සවනත් තෘතියික අධ්යාපන ආයතනවල 
පාඨමාලාවන් හැද්ෑරීම  හ විභාගවලට සපනී සිටීම  ද්හා වැටුප්  හිත අධ්යයන නිවාඩු) 
1. (අ)    ම්පූර්ණ නම සිංහසලන් : 

……………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………….….. 
(ආ) මුලකුරු  මඟ නම සිංහසලන් : 
……..………………………………………………………………………….............................
.. 
 (ඇ)   ම්පූර්ණ නම ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුසරන් : 
………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. (අ)  තනතුර  හ සරේණිය : 
………………………………………………………………………………………………….…... 
(ආ)  මුල් පත්ීසම්ප දිනය : 
……………………………………………………………………………………………………… 
(ඇ)  පත්ීම්ප වර්ගය (උද්ා: උපාධිධ්ාරී/ ශික්ෂණ විද්යා ඩිප්සලෝමා) 
……………………………………………………………………………………………….……... 
(ඈ)  පත්ීම්ප  ේිර කර තිසේ ද්? 
…………………………………………………………………………………………………….... 
(ඉ)   රාජකාරියට  ම්පබන්ධ් විෂය ක්සෂේත්රය : 
…………………………………………………………………….………………………………... 
 

3. (අ)   උපන් දිනය : - අවුරුද්ද් : ……………….මා ය : …………..දිනය : ………………………….. 
(ආ)   ේී / පුරුෂ භාවය : …………………………………………………………………………….. 
(ඇ)  ජාතික හැඳුනුම්පපත් අංකය : ………………………………………………………..…………… 
 

4. සපෞද්ගලික ලිපිනය : 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….…………... 

5. දුරකතන අංක :  ේථාවර : …………………………………… ජංගම : ……………………………... 
6. ස ේවා  ේථානසේ නම හා ලිපිනය : 

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

7. අධ්යාපන වෘත්ීය සුදුසුකම්ප : 
……………………………………………………………………………………………………… 

8. වෘතීය සුදුසුකම්ප :  
………………………………………………………………………………….…………………... 
 

9. (අ) ස ේවා කාලය : අවු: ……….................. මා : …………….. දින: ………………..….. 
 

10. ගුරු පුහුණු පාඨමාලා සවනුසවන් බැඳුනු ඇපකර කාල පරිච්සේද් 

 

11. මීට සපර වැටුප්  හිත / රහිත අධ්යයන නිවාඩු ලබා ඇත්නම්ප ඒ වි ේතර 

පාඨමාලාව  පාඨමාලාසේ 
කාලය 

බැඳුම්පකරසේ කාලය 

 සිට ද්ක්වා සිට ද්ක්වා 

     

     

     



 

12. ද්ැනට ඔබ ගුරු විද්යාලයක, විද්යාපීඨයක ජාතික අධ්යාපන ආයතනසේ පාඨමාලාවක් හද්ාරන්සන් ද්?     

( පාඨමාලාව, එය ආරම්පභ වූ දිනය, ඇතුළත් වූ දිනය, ගුරුවිද්යාලසේ නම  ඳහන් කරන්න) 

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

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

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

13. විශේවවිද්යාලසේ / ආයතනසේ දී ඔබ හැද්ෑරීමට නියමිත අධ්යයන පාඨමාලාව 

13.1 පාඨමාලාසේ නම  : 

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

13.2 මාධ්යය : ………………………………………………………………… 

13.3 පාඨමාලාසේ ආරම්පභක දිනය : …………………………………………… 

13.4 පාඨමාලාවට නියමිත කාල පරිච්සේද්ය : ……………………………………………………............. 

13.5 අධ්යයන නිවාඩු අවශය කාලසීමාව : …………………………සිට ………………………….  ද්ක්වා 
 

 පසුගිය ව ර පහක තුළ මා කිසිදු විනය ස ෝද්නාවකට ලක්ී සනාමැති බවත් ඉහත  ඳහන් සියලු 

සතාරතුරු  තය හා නිවරදි බවත් සමයින් ප්රකාශ කරමි. 

 

දිනය : …………………                                                                   ………………………… 

             අයදුම්පකරුසේ අත් න  

විදුහල්පති /ආයතන ප්රධ්ානියාගේ නිර්ගේශය : 

ඉහත නම  ඳහන් ගුරුවරයා/ ගුරුවරිය/ විදුහල්පති/ නිලධ්ාරියා/ නිලධ්ාරිනිය …………………………… 

වැනි දින සිට සම්ප ද්ක්වා සමම විදුහසල් / ආයතනසේ අඛණ්ඩව ස ේවසේ සයදී සිටින බවත් ඔහුට ඇයට 

අව න් වරට ............................................ වැනි මා සේ විදුහසල් කාර්යාලසේ වැටුප් සල්ඛනසයන් 

වැටුල් සගවූ බවත්, එම ගුරුවරයාට/ ගුරුවරියට/ විදුහල්පතිට/ නිලධ්ාරියාට/ නිලධ්ාරිනියට ඉහත  ඳහන් 

කාලසීමාව  ඳහා වැටුප්  හිත අධ්යයන නිවාඩු අනුමත කිරීම නිර්සද්ශ කරන/ සනාකරන බවත් ද්න්වා සිටිමි. 

සමම නිලධ්ාරියාසේ/ ගුරුවරයාසේ රාජකාරී කටයුතු ආවරණ  ඳහා සුදුසු වැඩපිළිසවලක් සයාද්ා ඇති බව 

තහවුරු කරමි. 

 

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

දිනය              විදුහල්පති/ ආයතන ප්රධ්ානියාසේ අත් න හා නිලමුද්රව 

   

 

 

පාඨමාලාව  පාඨමාලාසේ 
කාලය 

බැඳුම්පකරසේ කාලය 

 සිට ද්ක්වා සිට ද්ක්වා 

     

     



 

නිගයෝජ්ය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ/ කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂගේ නිර්ගේශය :  

ඉහත නම්ප  ඳහන් ගුරුවරයා/ ගුරුවරිය/ විදුහල්පති/ නිලධ්ාරියා/ නිලධ්ාරිනියට විරුද්ධ්ව පසුගිය ව ර පහ 

තුළ කිසිදු ස ෝද්නාවක් සනාමැති බවත්, රාජකාරී ආවරණය  ඳහා සයාද්ා ඇති වැඩපිළිසවල පිළිබඳ 

 ෑහීමකට පත්විය හැකි බවත්, ඉහත ඉදිරිපත් කර ඇති සියළු සතාරතුරු  තය හා නිවැරදි බවත්  හතික 

කරමි. …………………………….සිට ………………….. ද්ක්වා වැටුප්  හිත අධ්යයන නිවාඩු නිර්සද්ශ 

කරමි./සනාකරමි. 

 

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

දිනය                                                  ක.අ.අ. /නි.අ.අ.සේ අත් න හා නිලමුද්රව   

 

 

පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂකගේ නිර්ගේශය  

ඉහත නම්ප  ඳහන් ගුරුවරයා/ ගුරුවරිය/ විදුහල්පති/ නිලධ්ාරියා/ නිලධ්ාරිනියට විරුද්ධ්ව පසුගිය ව ර පහ 

තුළ කිසිදු ස ෝද්නාවක් සනාමැති බවත්,  ඉහත ඉදිරිපත් කර ඇති සියළු සතාරතුරු  තය හා නිවරදි බවත් 

 හතික කරමි. ………….…………….සිට …..………………….. ද්ක්වා වැටුප්  හිත අධ්යයන නිවාඩු 

නිර්සද්ශ කරමි./සනාකරමි 
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