
 

ගුරු ස ේවසේ නිලධාරීන් විශ්රාම ගැන්ීම 
 

අවශ්ය සේඛන  

1. විශ්රාම ගැන්වීමේ අයදුේ පත්රය        

2. ඉල්ලීමේ ලිපිය         

3. ජාතික හැඳුනුේපමේ සහතික කළ පිටපත      

4. නිරවද්යතාවය සනාථ කරගේ උප්පැන්වන සහතිකය     

5. අභ්යාසලාභී පේීමක්නේ පේීමේ ලිපිය       

6. අභ්යාසලාභී පේීම මපරද්ාතේ කිරීමේ ලිපිය      

7. සථිර විශ්රාම වැටුප් සහිත / රහිත මලස සඳහන්ව පේීමේ ලිපිය    

8. විනය පරීක්ෂණ හා විගණන විමසුේ හා රජයට අයීේ ඇේනේ, ඒ පිළිබඳ වාර්තාව  

9. මසථවය සථිර කිරීමේ ලිපිය         

10. නමමහි මවනසක් ඇේනේ දිව්රුේ ප්රකාශය (ු.50/- මුද්ද්රයක් ඇලවිය යුතුය)  

11. පැවදිව සිටීනේ පැවැදි සහතිකය       

12. පැවදිව සිට උපැවිදි ී ඇේනේ උපැවිදි සහතිකය     

13. අනිවාර්ය/අකාර්යක්ෂමතාවය මත විශ්රාම ගැන්වීමක් නේ අනුමැතියලද් ලිපි  

14. විනය පරීක්ෂණයක් පවතී නේ ඊට අද්ාළ විසථතර     

15.  වවද්ය මහථතූන්ව මත විශ්රාම ගන්වවන්වමන්වනේ වවද්ය වාර්තාව    

16. මසථවය කර ඇති පාසල්ල පිළිබඳ වාර්තාව (ජාතික පාසල්ලනේ පමණි)    

17. PD 3 ආකෘතිමේ මකටුේපත 

18. විශ්රාම වැටුපට ගණනය කල හැකි මවනේ මසථවා කාලයක් මව්ර නේ,  

I. ඊට අද්ාළ පේීේ ලිපිය       

II. විධිමේ මුද්ාහැරීේ ලිපිය (අභ්යන්වතර උසසථීමක් මනාවන විට)   

 ැ.යු:-  

➢ I, II, VIII, X, XVI යටමේ වන මල්ලඛන හැුණුවිට අමනකුේ මල්ලඛන මයාමු කිරීමේ දී 

මල්ලඛනයක සියළුම මද් ආවරණය වන පරිදි මල්ලඛන සහතික කිරීම සිදු කළ යුතුය. (උද්ා: 

පේීේ ලිපියක සෑම පිටුවක්ම සතය පිටපතක් බවට සහතික කල යුතුය) 

➢ පළාේ සභ්ා පාසලක නේ, විශ්රාම ගැන්වීමේ අයදුේ පත්ර 02 ක්ද්, ජාතික පාසලක නේ, විශ්රාම 

ගැන්වීමේ අයදුේ පත්ර 01ක් ද් මයාමු කල යුතුය. අමනකුේ මල්ලඛන එක් පිටපතක් මයාමු කිරීම 

ප්රමාණවේ මව්ර. 

➢ ප්රමාද් ී අයදුේපේ ඉදිරිපේ මනාකල යුතුය 

➢ විශ්රාම ගැන්වීම නිර්මද්ශ කිරීමේ දී විශ්රාම ගැන්වීමට අද්ාළ විශ්රාම වැටුප් වයවසථථා සංග්රහමේ  

වගන්වති හා චක්රමල්ලඛ අංක  නිවැරදිව සඳහන්ව කල යුතුය 

➢ රජයට අයවිය යුතු මුද්ල්ල මනාඉල්ලුේ සහතිකමේ හා PD 3 ආකෘතිමේ පැහැදිලිව සද්හන්ව කල 

යුතුය 

➢ වැටුප් රහිත නිවාඩු සේබන්වධමයන්ව වාර්තාවක් ඉදිරිපේ කල යුතුය 

➢ මවනේ පළාේ සභ්ාවක සිට පැමිණ ඇේනේ, ද්කුණු පළාේ රාජය මසථවයට අන්වතර්ග්රහණය කිරීමේ 

ලිපිමේ පිටපතක් තිබිය යුතුය 

➢ නිලධාරියාමේ විශ්රාම වැටුප සඳහා ගණනය කල හැකි සියළුම මසථවා කාලයන්වය අද්ාළ පේීේ 

ලිපි මේ සමග ඇමුණුේ කර ඉදිරිපේ කල යුතුය. 


