
ආයතන සංග්රහයේ (II ) වන පරිච්යේදයේ (11) වගන්තිය යටයේ 

යසේවය සේි ර කිරිම සඳහා බලය දීම. 

 

01. නිලධාරියාගේ නම :-.............................................................................................. 

02. තනතුර   :-.............................................................................................. 

03. පත්වීම් දිනය  :- ............................................................................................. 

04. මුල් පරිවාස කාලය අවසන් වන / අවසන් වූ දිනය:- ............................................................. 

05. පරිවාස කාලය දිර්ඝ කර තිගේ නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර:- ………………………………………...... 

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

06. වවද්ය වාර්තාව දිවයිගන් ඕනෑම පළාතක ගස්වය කිරිම සඳහා ගයෝග්ය බවට සහතික කර තිගේද්?  

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

07. රාජ්ය භාෂාව පිළිබඳ ප්රීනතාවය:- 

(අ) නිලධාරියා සිංහල මාධය ගයන් බඳවා ගග්න තිගේද්?………………………………….………                                                          

(ආ) ගනා එගස් නම්, 

I. ස්ිර කරනු ලැබීම සඳහා ඔහු විසන් සමත්ව විය යුතු ප්රීනතා විභාග්:- 

…………………………………………………………………………..…….. 

II. සමත්ව ී ඇති ඉහළම ප්රීනතා විභාග්ය සමත්ව ී ඇති දිනය: 

………………………………………………………………………………… 

(ඇ) ස්ිර කිරිම සඳහා සමත්ව විය යුතු ගවනත්ව පරීක්ෂණ / සුදුසුකම් ඇත්වනම් ඒවා හා ඒවා සමුපූර්ණ   

කළ දින:- ………………………………………………………………………………………. 

08. නිලධාරියා සම්බන්ධගයන් පහත ද්ැක්ගවන කරුනු ග්ැන නිරීක්ෂණය:- 

වැඩ:-  ඉතා ගහාඳයි/ ගහාඳයි/ සතුටුද්ායකයි/ අසතුටුද්ායකයි 

හැසරීම:- ඉතා ගහාඳයි/ ගහාඳයි/ සතුටුද්ායකයි/  

පැමිණීම:- ඉතා ගහාඳයි/ ගහාඳයි/ සතුටුද්ායකයි/ අසතුටුද්ායකයි 

 

ගවනත්ව කරුණු :- ද්ඩුවම් කිසවක් කර තිගේ නම් ඒවා ගමහි සඳහන් කළ යුතුය:-................................. 

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

09.අධයාපන සුදුසුකම් සපුරා තිගේද්?:-  ....................................................................................                

10.නිර්ගේශ:- i. ආයතන සිංග්රහගේ II වන පරිච්ගේද්ගේ 11.05 වග්න්තිය යටගත්ව ස්ිර කිරිම  නිර්ගේශ        
කරමි. 

 ii. ආයතන සිංග්රහගේ II වන පරිච්ගේද්ගේ 11.09/11.10 උප වග්න්දියගේ විධිවිධාන වලට   
යටත්වව පරිවාස කාල සීමාව ………………………දින සිට ……………...... දින දක්වා   
………………....... කින්ත  දීර්ඝ කිරිම/ කිරීමට ගයෝජ්නා කරමි. 

 

          .......................... 
20......................        ආයතන ප්රධානියා 
 



දකුණු පළාේ අධ්යාපන අධ්යක්ෂ 

 

1. ආයතන සිංග්රහගේ II වන පරිච්ගේද්ගේ 11.05 යටතගත්ව පරිවාස කාල අවසානගේ 

........................ ගස්වය ස්ිර කිරිම නිර්ගේශ කරමි. 

2. ආයතන සිංග්රහගේ II වන පරිච්ගේද්ගේ 11.09/11.10 උප වග්න්දියගේ විධිවිධාන වලට යටත්වව  
 පරිවාස කාල සීමාව ………………………දින සිට …………………. දින දක්වා 
…………….කින්ත  දීර්ඝ කර/ කිරීමට ගයෝජ්නා කරමි. 

 

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

දිනය:-..............................                    කලාප අධයාපන අධයක්ෂ 
            (නිළ මුද්රව) 

 

 

ගල්කම්, 

අධයාපන අමාතයාිංශය,  

ද්කුණු  පළාත. 

1. ආයතන සිංග්රහගේ II වන පරිච්ගේද්ගේ 11.05 යටතගත්ව පරිවාස කාල අවසානගේ 

.......................  ගස්වය ස්ිර කිරිම නිර්ගේශ කරමි. 

2. ආයතන සිංග්රහගේ II වන පරිච්ගේද්ගේ 11.09/11.10 උප වග්න්දියගේ විධිවිධාන වලට යටත්වව  
 පරිවාස කාල සීමාව ………………………දින සිට …………………. දින දක්වා ……………..  
කින්ත  දීර්ඝ කර/ කිරීමට ගයෝජ්නා කරමි. 

 

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

දිනය:- ..............................                     
     ද්කුණු පළාත අධයාපන අධයක්ෂ 

                                                                                                                   
 

නිගයෝග්ය 

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

යග ාක්ත නිලධාරියා ............................................. දින සට තනතුගර් ස්ිර කිරිම අනුමතකරමි. 

එබැවින් ඔහුට/ ඇයට ද්ැනුම් ගද්න ගලස ද්න්වමි. 

 

දිනය:-...................................................   ගල්කම්,  

අධයාපන අමාතයාිංශය 


