
       

මගේ අංකය : ............................................................................ 

       කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය, 

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

 

ගුරුවරුන්ගේ විශ්රාම ගැන්ීගේ අයදුේ පත්රය - පළාත් සභා පාසල් 

1. උප්පැන්න සහතිකය අනුව සම්පූර්ණ නම : ............................................................................. 

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

2. පාසල     :   ................................................................................ 

3. උපන් දිනය    : .................................................................................. 

4. නගම්ප ගවනසක් ඇත්නම්ප, සඳහන් කරන්න : ................................................................................... 

5. වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වන දිනය : .............................................................................. 

6. ගුරු ගසේවගේ පත්ීගම්ප දිනය  : ................................................................................ 

7. තනතුර සේිර කිරීගම්ප ලිපිගේ අංකය හා දිනය : .................................................................. 

8. විශ්රාම යන දිනට ගුරු ගසේවගේ පන්තිය / ගශ්රේණිය : ................................................................ 

9. විශ්රාම වැටුපට ගණනය කල හැකි ගවනත් ගසේවා කාලයක් ගේ නම්ප, 

ඊට අදාළ පත්ීම්ප ලිපිගේ අංකය හා දිනය : ...................................................................................... 

ගණනය කල හැකි කාලසීමාව  : ..................................................................................... 

10. වැටුප් රහිත නිවාඩු / ගසේවය ඛණ්ඩනය ීම්ප පවතී නම්ප, ඒ පිළිබඳ ගතාරතුරු 

11. විශ්රාම වැටුප් සඳහා ගණනය කල හැකි මුළු ගසේවා කාලය :   ................................................................... 

12. විනය පරීක්ෂණ ගහෝ විගණන විමසුම්ප පවතී ද : (ඇත / නැත) (පවතී නම්ප ඇමුණුමක් ගලස ඉදිරිපත් 

කරන්න) 

13. රජයට අයීම්ප පවතී නම්ප, ඒ පිළිබඳ ගතාරතුරු : (ඇත / නැත) (පවතී නම්ප ඇමුණුමක් ගලස ඉදිරිපත් 

කරන්න) 

ඉහත සියළු ගතාරතුරු ගපෞද්ගලික ලිපි ගගානුව අනුව නිවැරදිය. 

 

රාජය ගසේවගේ ගම්ප වන විට වසර ............................................................... ක ගසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති, 

......................................................................... මයා/ මිය ................................................................................... 

මත ....................................................................... අනුව, .................................................... දින සිට විශ්රාම 

ගැන්ීම සුදුසුය. 

 

දිනය :    ................................................................. 

විෂය භාර නිලධ්ාරියාගේ අත්සන 
 

පරික්ෂා කගේ : 

දිනය :     

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

     ශාඛා ප්රධ්ානී (ගුරු ආයතන) 

 

 

 

(ගුරු භවතාගේ නම) (විශ්රාම ගැන්ීමට ගහේතුව) 

( විශ්රාම ගැන්ීගම්ප වගන්තිය) (විශ්රාම ගන්වන දිනය) 

(ගසේවා කාලය) 

දප/අගද/ගුආ/ආප/13(2) ගුරුභවතාගේ දුරකතන අංකය: 



දකුණු පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, 

 

රාජය ගසේවගේ ගම්ප වන විට වසර ............................................................... ක ගසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති, 

......................................................................... මයා/ මිය ................................................................................... 

මත ....................................................................... අනුව, .................................................... දින සිට විශ්රාම 

ගැන්ීම  

නිර්ගද්ශ කරමි. 

 

දිනය :    ............................................................................................... 

කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂගේ අත්සන හා නිල මුද්රාව 

 

 

        

ගයාමු අංකය :...................................................................... 

දකුණු පළාත් අධ්යාපන අමාතයාංශ ගේකම්ප, 

 

රාජය ගසේවගේ ගම්ප වන විට වසර ............................................................... ක ගසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති, 

......................................................................... මයා/ මිය ................................................................................... 

මත ....................................................................... අනුව, .................................................... දින සිට විශ්රාම 

ගැන්ීම නිර්ගද්ශ කරමි. 

 

දිනය :    .......................................................................................................... 

දකුණු පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂගේ අත්සන හා නිල මුද්රාව 

 

 

 

 

 

දකුණු පළාත් අධ්යාපන අමාතයාංශගේ ප්රගයෝජනය සඳහා 

 

රාජය ගසේවගේ ගම්ප වන විට වසර ............................................................... ක ගසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති, 

......................................................................... මයා/ මිය ................................................................................... 

මත ....................................................................... අනුව, .................................................... දින සිට විශ්රාම 

ගැන්ීම අනුමත කරමි. 

 

දිනය :    .......................................................................................................... 

දකුණු පළාත් අධ්යාපන අමාතයාංශ ගේකම්පගේ අත්සන හා නිල මුද්රාව 

 

 

 

 

(ගසේවා කාලය) 

(ගසේවා කාලය) 

(ගසේවා කාලය) 

(ගුරු භවතාගේ නම) (විශ්රාම ගැන්ීමට ගහේතුව) 

( විශ්රාම ගැන්ීගම්ප වගන්තිය) (විශ්රාම ගන්වන දිනය) 

(ගුරු භවතාගේ නම) (විශ්රාම ගැන්ීමට ගහේතුව) 

( විශ්රාම ගැන්ීගම්ප වගන්තිය) (විශ්රාම ගන්වන දිනය) 

(ගුරු භවතාගේ නම) (විශ්රාම ගැන්ීමට ගහේතුව) 

( විශ්රාම ගැන්ීගම්ප වගන්තිය) (විශ්රාම ගන්වන දිනය) 


