
ඳවතින ප්රවහනන ුෂ්කරතාහ ේන ුවේව්  ුරුභවවුව්   හනන හලසීම  හනහ වන ාහවරහලිර 

හකථහන  හුභ අයුෂම්ඳා  

(බහකනහහිත ඳළහත් තහජ්ය ේහ වය  නන  

  

(අධයහඳන අ හායහාංශ ලේ ේ්රම්ේං අාංර ED/01/27/14/1-2 නහ 2022.06.16 දිනලති ලිපිය අනුව  

 
 

1 ේරො හ 
 

ුරුභවවාහ විසි්  හම්පූර්ණ රළ යුුවය. 
 

මුකරු වමඟ නම :- ......................................................................... 

ව්ත්රී/පුරුරු ව ලය :- ......................................................................... 

ලර්තම න ඳ ව :- ......................................................................... 

ඳෂ ත් වව  ඳ වක් ද/පුජ තික ඳ වක් ද යන 
ලග 

:- ......................................................................... 

ගුරු ඳත්වීම/පු ගුරු ලර්ගය 
(උඳ ධිධ රී/පු ජ .ශි.වි.ඩි/පු රුහුණු ගුරු/පු වලනත්) 

:- ......................................................................... 

ඳත්වීම් ලිපිය අනුල ඉගැන්වීම් වියය :- ......................................................................... 

ඉගැන්වීම් ම ධයය :- ......................................................................... 

දැනට ඉගැන්වීම් කරන වියය :- ......................................................................... 

දැනට උගන්ලනු බන ම ධයය :- ......................................................................... 

 

 

 

ඉශත වශන් වතොරතුරු වතය ශ  ිවලැරි  බල වශතික කරි.. වමය ත ලක ලික වවේල  අනුයුක්ත කිරීමක් 

බලද, වමම අනුයුක්ත කිරීම 2022.12.31 ි න දක්ල  ඳමණක් ලංගු ලන බලද වමය මවිසින් අනුයුක්ත 

කරන ඳ ව වලත ව්ථීරලම ව්ථ නම රුලක් අයදුම් කිරීම වශ  හිි.කමක් වව වනොවකන බලද 

වශතික කරි.. 

 

 

 

ි නය .................................    ගුරුවලත වේ අත්වන ......................................... 

 

 

 



2 ේරො හ 

අද ෂ විදුශවේ විදුශේඳතිවේ වශතිකය  

 

 ඉශත නම් වශන් .................................. මය /පුි.ය/පුවමනවිය ම වේ ඳ වවේ 

සිංශ/පුවදමෂ/පුඉංග්රීසි මධයවයන් ................................. (ඉගැන්වීම් වියය) වියය ඉගැන්වීවමහි 

ිවයුතු බල වශතික කරි..  

 

 ගුරුවලත  වමම ඳ වවේ අතිරික්ත ගුරුවලවතකු ලන බල /පු අතිරික්ත ගුරුවලවතකු වනොලන බල 

වශතික කරි..  

 

 ගුරුවලත  අතිරික්ත ගුරුවලවතකු ලන බැවින් ද අනුප්ර ප්තිතිකවයකු අලය වනොලන බැවින් ද, 

ඉේලුම් කරන ඳෂ ත් වව  ඳ වට ත ලක ලිකල ිවදශව් කිරීම ිවර්වේ කරි.. 

 

 ගුරුවලත  අතිරික්ත ගුරුවලවතකු වනොලන බැවින් සුදුසු අනුප්ර ප්තිතිකවයකු බ ගැනීවමන් ඳසුල 

අනුයුක්ත කිරීම සිදු කෂ ශැකි බල දන්ල  සිටිි.. 

 

 
ි නය .................................     ........................................................ 

       විදුශේඳති/පුවිදුශේඳතිිවයවේ අත්වන 

       (නම, ඳ ව වහිත ිව මුද්ර ල) 

 

(අනලය ලනන කඳ  ශරින්න) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඳවතින ප්රවහනන ුෂ්කරතාහ ේන ුවේව්  ුරුභවවුව්   හනන හලසීම  හනහ වන ාහවරහලිර 

හකථහන  හුභ අයුෂම්ඳා  

(බහකනහහිත ඳළහත් තහජ්ය ේහ වේය්  යන  

  

(අධයහඳන අ හායහාංශ ලේ ේ්රම්ේං අාංර ED/01/27/14/1-2 නහ 2022.06.16 දිනලති ලිපිය අනුව  

 
 

1 ේරො හ 
 

ුරුභවවාහ විසි්  හම්පූර්ණ රළ යුුවය. 
 

මුකරු වමඟ නම :- ......................................................................... 

ව්ත්රී/පුරුරු ව ලය :- ......................................................................... 

ලර්තම න ඳ ව :- ......................................................................... 

ඳෂ ත් වව  ඳ වක් ද/පුජ තික ඳ වක් ද යන 
ලග 

:- ......................................................................... 

ගුරු ඳත්වීම/පු ගුරු ලර්ගය 
(උඳ ධිධ රී/පු ජ .ශි.වි.ඩි/පු රුහුණු ගුරු/පු වලනත්) 

:- ......................................................................... 

ඳත්වීම් ලිපිය අනුල ඉගැන්වීම් වියය :- ......................................................................... 

ඉගැන්වීම් ම ධයය :- ......................................................................... 

දැනට ඉගැන්වීම් කරන වියය :- ......................................................................... 

දැනට උගන්ලනු බන ම ධයය :- ......................................................................... 

 

 

 

ඉශත වශන් වතොරතුරු වතය ශ  ිවලැරි  බල වශතික කරි.. වමය ත ලක ලික වවේල  අනුයුක්ත කිරීමක් 

බලද, වමම අනුයුක්ත කිරීම 2022.12.31 ි න දක්ල  ඳමණක් ලංගු ලන බලද වමය මවිසින් අනුයුක්ත 

කරන ඳ ව වලත ව්ථීරලම ව්ථ නම රුලක් අයදුම් කිරීම වශ  හිි.කමක් වව වනොවකන බලද 

වශතික කරි.. 

 

 

 

ි නය .................................    ගුරුවලත වේ අත්වන ......................................... 

 

 

 



2 ේරො හ 

අද ෂ විදුශවේ විදුශේඳතිවේ වශතිකය  

 

 ඉශත නම් වශන් .................................. මය /පුි.ය/පුවමනවිය ම වේ ඳ වවේ 

සිංශ/පුවදමෂ/පුඉංග්රීසි මධයවයන් ................................. (ඉගැන්වීම් වියය) වියය ඉගැන්වීවමහි 

ිවයුතු බල වශතික කරි..  

 

 ගුරුවලත  වමම ඳ වවේ අතිරික්ත ගුරුවලවතකු ලන බල /පු අතිරික්ත ගුරුවලවතකු වනොලන බල 

වශතික කරි..  

 

 ගුරුවලත  අතිරික්ත ගුරුවලවතකු ලන බැවින් ද අනුප්ර ප්තිතිකවයකු අලය වනොලන බැවින් ද, 

ඉේලුම් කරන ඳෂ ත් වව  ඳ වට ත ලක ලිකල ිවදශව් කිරීම ිවර්වේ කරි.. 

 

 ගුරුවලත  අතිරික්ත ගුරුවලවතකු වනොලන බැවින් සුදුසු අනුප්ර ප්තිතිකවයකු බ ගැනීවමන් ඳසුල 

අනුයුක්ත කිරීම සිදු කෂ ශැකි බල දන්ල  සිටිි.. 

 

 

 
ි නය .................................     ........................................................ 

       විදුශේඳති/පුවිදුශේඳතිිවයවේ අත්වන 

       (නම, ඳ ව වහිත ිව මුද්ර ල) 

 

(අනලය ලනන කඳ  ශරින්න) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඳවතින ප්රවහනන ුෂ්කරතාහ ේන ුවේව්  ුරුභවවුව්   හනන හලසීම  හනහ වන ාහවරහලිර 

හකථහන  හුභ අයුෂම්ඳා  

(සුනද හකථහන  හුභ  

  

(අධයහඳන අ හායහාංශ ලේ ේ්රම්ේං අාංර ED/01/27/14/1-2 නහ 2022.06.16 දිනලති ලිපිය අනුව  
 

 

1 ේරො හ 
 

 

01. ඉ්ලුම් රතන ුරුභවවාහ විසි්  හම්පූර්ණ රළ යුුවය. 
 

1.1 මුකරු වමඟ නම :- ......................................................................... 

1.2 ව්ත්රී/පුරුරු ව ලය :- ......................................................................... 

1.3 ලර්තම න ඳ ව :- ......................................................................... 

1.4 ඳෂ ත් වව  ඳ වක් ද/පුජ තික ඳ වක් ද    
      යන ලග 

:- ......................................................................... 

1.5 ගුරු ඳත්වීම/පු ගුරු ලර්ගය 
      (උඳ ධිධ රී/පු ජ .ශි.වි.ඩි/පු රුහුණු ගුරු/පු වලනත්) 

:- ......................................................................... 

1.6 ඳත්වීම් ලිපිය අනුල ඉගැන්වීම් වියය :- ......................................................................... 

1.7 ඉගැන්වීම් ම ධයය :- ......................................................................... 

1.8 දැනට ඉගැන්වීම් කරන වියය :- ......................................................................... 

1.9 දැනට උගන්ලනු බන ම ධයය :- ......................................................................... 

 

ඉශත වශන් අඳ විසින් ඉි රිඳත් කර ඇති වතොරතුරු වතය ශ  ිවලැරි  බල වශතික කරමු. වමය 

ත ලක ලික අනුයුක්ත කිරීමක් බලද, වමම අනුයුක්ත කිරීම 2022.12.31 ි න දක්ල  ඳමණක් ලංගු ලන 

බලද වමය අඳ විසින් අනුයුක්ත කරන ඳ වේ වලත ව්ථීරලම ව්ථ නම රුලක් වශ  හිි.කමක් වව 

වනොවකන බලද වශතික කරි.. 

 

 

 

ි නය .................................    ගුරුවලත වේ අත්වන ......................................... 

 

 

 

 

 

 



02. අනුප්රහප්තිතිර ුරුභවවාහ විසි්  හම්පූර්ණ රළ යුුවය 

 

1.1 මුකරු වමඟ නම :- ......................................................................... 

1.2 ව්ත්රී/පුරුරු ව ලය :- ......................................................................... 

1.3 ලර්තම න ඳ ව :- ......................................................................... 

1.4 ඳෂ ත් වව  ඳ වක් ද/පුජ තික ඳ වක් ද    
      යන ලග 

:- ......................................................................... 

1.5 ගුරු ඳත්වීම/පු ගුරු ලර්ගය 
      (උඳ ධිධ රී/පු ජ .ශි.වි.ඩි/පු රුහුණු ගුරු/පු වලනත්) 

:- ......................................................................... 

1.6 ඳත්වීම් ලිපිය අනුල ඉගැන්වීම් වියය :- ......................................................................... 

1.7 ඉගැන්වීම් ම ධයය :- ......................................................................... 

1.8 දැනට ඉගැන්වීම් කරන වියය :- ......................................................................... 

1.9 දැනට උගන්ලනු බන ම ධයය :- ......................................................................... 

 

 

 

ඉශත වශන් අඳ විසින් ඉි රිඳත් කර ඇති වතොරතුරු වතය ශ  ිවලැරි  බල වශතික කරමු. වමය 

ත ලක ලික අනුයුක්ත කිරීමක් බලද, වමම අනුයුක්ත කිරීම 2022.12.31 ි න දක්ල  ඳමණක් ලංගු ලන 

බලද වමය අඳ විසින් අනුයුක්ත කරන ඳ වේ වලත ව්ථීරලම ව්ථ නම රුලක් වශ  හිි.කමක් වව 

වනොවකන බලද වශතික කරි.. 

 

 

 

 

 

 

ි නය .................................    ගුරුවලත වේ අත්වන ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ේරො හ 

අද ෂ විදුශවේ විදුශේඳතිවේ වශතිකය  

 

 ඉශත නම් වශන් .................................. මය /පුි.ය/පුවමනවිය ම වේ ඳ වවේ 

සිංශ/පුවදමෂ/පුඉංග්රීසි මධයවයන් ................................. (ඉගැන්වීම් වියය) වියය ඉගැන්වීවමහි 

ිවයුතු බල වශතික කරි..  

 

 ගුරුවලත  වමම ඳ වවේ අතිරික්ත ගුරුවලවතකු ලන බල /පු අතිරික්ත ගුරුවලවතකු වනොලන බල 

වශතික කරි..  

 

 ගුරුවලත  අතිරික්ත ගුරුවලවතකු ලන බැවින් අනුප්ර ප්තිතිකවයකු අලය වනොලන බලත්, ඉේලුම් 

කරන ඳෂ තට ත ලක ලිකල ිවදශව් කිරීම ිවර්වේ කරි.. 

 

 ගුරුවලත  අතිරික්ත ගුරුවලවතකු වනොලන බැවින් සුදුසු අනුප්ර ප්තිතිකවයකු බ ගැනීවමන් ඳසුල 

අනුයුක්ත කිරීම සිදු කෂ ශැකි බල දන්ල  සිටිි.. 

 

 
ි නය .................................     ........................................................ 

       විදුශේඳති/පුවිදුශේඳතිිවයවේ අත්වන 

       (නම, ඳ ව වශ ත ිව මුද්ර ල) 

 

(අනලය ලනන කඳ  ශරින්න) 

 

 

 

 

 

 

 

 


