ශ්රී ලංවාවෙන් හැහැග ත රීම ස සහා නිොඩු අයදුම්ඳත
APPPLICATION FOR LEAVE OUT OF SRI LANKA

01

නිලධාරියාවේ වහෝ
ගුරුෙගයාවේ සම්පූර්ණ නස
Officer’s or Teacher’s Full
Name

02
03

04

05

ජාතිව හැඳුනුම්ඳත් අංවය
NIC Number
විවේශ සන් හලඳත්ර අංවය
Passport Number
වඳෞේ ලිව
ලිපිනය
Personal
Address

දුගවථන අංව
Telephone
Numbers

06

විදුත් ලිපිනය
E-mail Address

07

ගාජවාරි ලිපිනය
Official Address

08

ඳළාත / Province

09
10
11
12

වන්ොසිව

Home

ජං ස

Mobile

ගාජවාරි

Office

වලාඳ වාර්යාලය
Zonal Division
ලිපිව ොනු අංවය
File Number
තනතුග සහ වරේණිය
Designation and Grade
ඳළමු ඳත්වීස ලැබූ දිනය
Date of Frist Appointment

1 |P a g e

ෙර්ෂය
Year

සාසය
Month

දිනය
Day

ඳරිඳාලන අංශය (පිරිවෙන්) KM/MP

- විවදස් නිොඩු අයදුම්ඳත

13

නිොඩු ඉල්ලා
සිටින වාලය
Period of leave
applied for

14

නිොඩුෙ
ලහා ැනීවම්
අගමුණ
Purpose of
leave

දින සිට
from
දින දක්ො
to

ෙර්ෂය
Year
ෙර්ෂය
Year

සාසය
Month
සාසය
Month

දිනය
Day
දිනය
Day

ඔහ විවේශ ත ෙන්වන් අනුග්රහාවවයක් යටවත් නම් මස ුදේ ලයා වහෝ යයතනය පිිබහ විස්තග
If you are going abroad under a sponsor, the details of that person or organization
15

විදේ ගත ලන රට දශෝ රටලල්. / Country or countries where traveling.
16

17

පිරිදලන් නිලාඩු කායකදී දනොලන විදේ නිලාඩු වඳශා ලැඩ ආලරණය කරන
පුේගයින් පිළිබඳ දතොරතුරු
Particulars of acting persons during the leave out of vacation.
ෙැඩ යෙගණය වගන
නිලධාරියාවේ වහෝ
මස නිලධාරියාවේ වහෝ
මස නිලධාරියාවේ වහෝ
මවඟ හෙට
ගුරුෙගයාවේ නස
ගුරුෙගයාවේ ජාතිව
ගුරුෙගයාවේ දුගවථන
අත්සන
The name of the
හැඳුනුම්ඳත් අංවය
අංවය
Signature for
acting officer or
NIC number
Telephone Number
agreement
teacher

විවේශ නිොඩුෙ ත වගන වාලඳරිච්වේදය තුළ දී විවශේෂවයන් සිදු රීරිසට අවේක්ෂිත වාර්යයන්
Anticipated work during the period of foreign visit
18
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ඳරිඳාලන අංශය (පිරිවෙන්) KM/MP

- විවදස් නිොඩු අයදුම්ඳත

නිොඩු වාලවේදී ඉල්ලුම්වරුවේ විවේශ ලිපිනය සහ දුගවථන අංවය
Foreign address and contact number when on leave.
19

විවේශ ලිපිනය

Foreign address
දුගවථන අංව

contact number

20

වසස ඉල්ලුම් ඳත්රවේ සවිසින් සහන් වගන ලද වතොගතුරු සාවේ දැනුවම් හැටියට සතය හා නිෙැගදි හෙ
ප්රවාශ වගි. I do here by state that the above particulars given in this application are true and correct to
the best of my knowledge.

....................................................................
අයදුම්වරුවේ අත්සන
Signature of applicant

Date
දිනය

21

.................................................................................................................................
වාර්යාලවේ / පිරිවෙවන් /සීලසාතා යයතනවේ වසේෙය වගන ...............................................
................................................................................................. ස්ොමීන් ෙහන්වසේවේ /
සෑණියන් ෙහන්වසේවේ / සහතාවේ / සහත්ියවේ විවේශ නිොඩු ඉල්ලුම් ඳත්රය ඉදිරිඳත් වගි.
ෙැඩ හැලීවම් ක්රසවදදයක් සවස් වග ඇති හෙත් සහතිව වගි. I forward foreign leave
application of Rev./Nun./Mr. ………………………………………..…..………… of
………......................................................................................................................
Pirivena And I Certify that acting arrangements have been made.
විවේශ නිොඩුෙ නිර්වේශ වගි. / නිර්වේශ වනොවගි. Leave is recommended / Not
recommended.

නිල මුද්රාෙ / stamp

………………………..………………
ඳරිවෙණාධීඳති / යයතනාධිඳති
Principal / Chief of Institute

Date
දිනය

විවේශ නිොඩුෙ නිර්වේශ වගි./ නිර්වේශ වනොවගි. Leave is recommended/ Not recommended.
22

නිල මුද්රාෙ / stamp
Date
දිනය

…………………………………………
වෘතයාධිවාම 
Chief Incumbent

විවේශ නිොඩුෙ නිර්වේශ වගි./ නිර්වේශ වනොවගි. Leave is recommended / Not recommended.
23

නිල මුද්රාෙ / stamp
Date
දිනය
3 |P a g e

…………………………………………
වලාඳ සහවාග අධයාඳන අධයක්ෂ (පිරිවෙන්)
Zonal Assistant Director of Education (Piriven)
ඳරිඳාලන අංශය (පිරිවෙන්) KM/MP

- විවදස් නිොඩු අයදුම්ඳත

විවේශ නිොඩුෙ නිර්වේශ වගි./ නිර්වේශ වනොවගි.
Leave is recommended / Not recommended.
24

නිල මුද්රාෙ / stamp

…………..………………………………
ඳළාත් නිවයෝජය අධයාඳන අධයක්ෂ (පිරිවෙන්)
Provincial Deputy Director of Education (Piriven)
වසස වවොටස වලාඳ අධයාඳන වාර්යාලවයන් සම්පූර්ණ වග ත තුතුය.
This section must be completed by the Zonal Education Office

Date
දිනය
25

අදාළ ෙර්ෂවේ සහ යසන්න ෙසග තුන (03) තුළ අයදුම්වරු වඳග ලහා ත් විවේශ නිොඩු පිිබහ විස්තග

Particulars of foreign travel of applicant during the current year and
the preceding three (03) years
ලර්ය

Year

විදේ ගතවූ රට
Country of travel

සිට

දක්ලා

විදේ ගත වූ අරමුණ

from

to

purpose of travel

25-i

......................................................................
Date
දිනය

ලිපිව ොනු භාග නිලධාරි - අධයාඳන අසාතයංශය / වලාඳ අධයාඳන වාර්යාලය
Subject Officer - Ministry of Education / Zonal Education Office

25-ii

නිල මුද්රාෙ / stamp
Date
දිනය

......................................................................
වලාඳ අධයාඳන අධයක්ෂ / නිවයෝජය අධයාඳන අධයක්ෂ (පිරිවෙන්)
Director of Zonal Education Office / Deputy Director of Education (Piriven)

විවේශ නිොඩුෙ අනුසත වගි / අනුසත වනොවගි. Leave is approved. / Not approved.
26

......................................................................
වල්වම් / අධයාඳන අධයක්ෂ (පිරිවෙන්)
Secretary / Director of Education (Piriven)

Date
දිනය
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ඳරිඳාලන අංශය (පිරිවෙන්) KM/MP

- විවදස් නිොඩු අයදුම්ඳත

