පරිවෙණාචාර්ය ව ේෙය අත්හිටුවීම ඳහා ෙන වයෝජනාෙ
(මෙෙ ආකෘතිපත්රය පිටපත් හතරකින් යුක්ත ව අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (පිරිමවන්) මවත යැවිය යුතු ය.)

(අ)

පරිවෙණාචාර්යෙරයා /ෙරියවේ
ේූර්ණ නම

01
(ආ)

අධ්යාපන සුදුසුකේ හ
ෙෘත්හීය සුදුසුකේ

(ඉ)

ලියාපදංචි ගුරු අංකය

02

පරිවෙණාචාර්යෙරයා/ෙරියවේ
ව ේෙය අත්හිටුවීමට වයෝජනා කර
තිවෙන පිරිවෙණ / සීලමාතා
ආයතනවේ නම හ ලිපිනය

03

පළමු පත්හවීම ලැබූ දනය

ෙර්ෂය

මා ය

දනය

04

ව ේෙය අත්හිටුවීමට වයෝජනා කර
ඇති දනය

ෙර්ෂය

මා ය

දනය

ව ේෙය අත්හිටුවීමට වහේතුෙ
05

06

(වහේතුෙ තහවුරු කිරීමට අෙශය
වේඛන අමුණා තිබිය යුතුයි)

ඉහත ඳහන් ව ේෙය අත්හිටුවීමට වහේතුෙ පරිවෙණාචාර්යෙරයාට/ෙරියට
ඔව්
ලිඛිතෙ දන්ො තිවේ ද?
එව ේ දන්ො තිවේ නේ දැන්ූ දනය
ෙර්ෂය
මා ය

1 |P a g e

නැත
දනය

පරිපාලන අංශය (පිරිවෙන්) KM/MP

- ව ේෙය අත්හිටුවීවේ වයෝජනා පත්රය

ඉහත වයෝජනාෙ පිළිෙඳ විවශේෂ
වතාරතුරු (තිවේනේ)

07

ඉහත ඳහන් ප්රකාශයට එකඟ වෙමි / වනාවෙමි.
08

පරිවෙණාචාර්යෙරයා/ෙරියවේ ප්රකාශය

(එකඟ වනාෙන්වන් නේ ඊට වහේතු ඉදරිපත්හ කළ යුතුය)

................................................................
දනය

පරිවෙණාචාර්යෙරයා/ෙරියවේ අත්හ න

අෙශය ඉදරි කටයුතු ඳහා ඉදරිපත්හ කරමි.
09
නිලමුද්රාෙ
.................................................................
දනය

කෘතයාධිකාරී ේොමීන් ෙහන්ව ේවේ අත්හ න
(මෙෙ මකාටස වැටුප් මෙවන කලාප අධ්යාපන කාර්යාලමයන් සම්පූර්ණ කළ යුතු ය.)

......................................................................................................................................................
. මූලික / ෙහ / විද්යායතන පිරිමවමන් / සීලොතා අධ්යාපන ආයතනමේ පරිමවණාචාර්ය
...............................................................................................................................................
හිමි / සීලොතාව / ෙහත්ො / ෙහත්මිය / මෙනවිය මේ
ෙැටුප් වේඛනවයන් අයෙන ණය ොරික

10

(අ)

ඇත

නැත

ඇත

නැත

ඇත

නැත

ඇත්නම්ප ඊට
අද්ාළ විස්තර
ඇපකරුවෙකු වල ෙැඳීේ

(ආ)

ඇත්නම්ප ඊට
අද්ාළ විස්තර
විනය පරීක්ෂණ ඳහා වයාමු වී

(ඇ)

වයාමු වී ඇත්හනේ අදාළ ොර්තා අමුණා තිබිය යුතු ය.
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පරිපාලන අංශය (පිරිවෙන්) KM/MP

- ව ේෙය අත්හිටුවීවේ වයෝජනා පත්රය

පරිමවණාචාර්ය / පරිමවණාචාරිණී,
................................................................................................................................................
හිමි/ සීලොතාව / ෙහත්ො/ ෙහත්මිය/මෙනවිය සම්පබන්ධ් ඉහත මතාරතුරු නිවැරදි බවට සටහන්
කරමි.
.................................................................
දනය

ලිපිව ානු භාර නිලධ්ාරි

............................................................................කලාප අධ්යාපන කාර්යාලවේ දී ය.

නිල මුද්රාෙ

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

දනය

කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ

වමම වේඛනවයි අංක 01 සිට 09 දක්ො ඇති වතාරතුරු නිෙැරද ෙෙට හතික කරමි.

නිල මුද්රාෙ

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

දනය

හකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (පිරිවෙන්)

පරිවෙණාචාර්ය / පරිවෙණාචාරිණී,
..................................................................................................................................
ිමි/ සීලමාතාෙ / මහත්හමා/ මහත්හමිය/වමනවියවේ ව ෙ
ේ ය අත්හිටුවීම නිරිවේශ කරමි / වනාකරමි.

නිල මුද්රාෙ

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

දනය

නිවයෝජය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (පිරිවෙන්)
අනුමත කරමි.

ඉහත ව ේො අත්හිටුවීම

අනුමත වනාකරමි.
පරීක්ෂණ කමිටුෙට ඉදරිපත්හ කරමි.
පිරිවෙන් අධ්යාපන මණ්ඩලයට ඉදරිපත්හ කරමි.

.................................................................
දනය
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අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (පිරිවෙන්)

පරිපාලන අංශය (පිරිවෙන්) KM/MP

- ව ේෙය අත්හිටුවීවේ වයෝජනා පත්රය

