
                                                                                                                                                                    ඇමුණුම 01 

  

වංලර්ධන නිධාරි සවේලසේ නිධාරින් II/I සරේණියට වාමානය කාර්යය වාධනය මත උවව් කිරීම වදශා වූ ආදර් 

අයදුම් ඳත්රය 
 

1. මුකුරු වමග නම                    :                            
හිමි/මයා/මිය/මමය           

2. මුකුරු ලලින් ශැදින්මලන නම්                : 
3. උඳන් දිනය                    : 
4. ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අංකය                   : 
5. වංලර්ධන නිධාරි මවේලයට ඳත් කිරීමම්/අන්තර්ග්රශ  ලිියම   අංකය   : 
6. මුල්ඳත්වීම් දිනය                                                   : 
7. ඳත්වීම ව්ථීර ක දිනය                                                        : 
8. II මරේණියටයට උවව් කෂ දිනය (අදා නම්)                              : 
9. ....... කාර්යක්මතා කඩඉම වමත් ව දිනය ශා විභාග අංකය     : 
10. අදාෂ මට්ටමම් අමනක් රාජය භාා ්රවී තාලය වම්ූරර්  කෂ දිනය  : 
11.  ...... මරේණියටම  ලවර දශයක මවේලා කාය වම්පුර්  ක දිනය       : 
12. දැනට මවේලය කරන කාර්යාය : අමාතයාංය: 

                     මදඳාර්තමම්න්තුල: 
                                               කාර්යාය: 
 
.............................................................දින සිට වංලර්ධන නිධාරි මවේලම    ........... ලන මරේණියටයට උවව ්කරන 
මමන් ඉල්ා සිටිමි. 
 
දිනය:.....................................................                         ............................................  
                     අයදුම්කරුමේ අත්වන  

 
  

මමේ අංකය :-  

ඒකාබද්ධ මවේලා අධයක් ජනරාල්, 
 

....................................................................................................................     හිමි/මයා/මිය/මමය           

මමම කාර්යාම  මවේලය කරන අතර  

I. ........................................දිනට ................ මරේණියටම  ලවර දශයක  (10) වක්රීය ශා වතුටුදායක මවේලා 

කායක්  වම්පුර්  ඇති බලත්,  

II. ............... මරේණියටයට නියමිත ලැටුප් ලර්ධක දශයක්  (10) උඳයාමගන තිමබන බලත්,  

III. අනුමත කාර්ය වාධන ඇගයීමම් ඳරිඳාටිය අනුල උවව් වීමම් දිනට මඳරාතුල ව ලවර දශයක් (10) තුෂ 

වතුටුදායක මට්ටමම් මශෝ ඊට ඉශෂ කාර්ය වාධනයක් මඳන්නුම් කර තිමබන බලත්, 

IV. එම ලවර දශය (10) තුෂ අඩ ලැටුප්  වශ ලැටුප් රහිත නිලාඩු දින ..........................ක් බා ඇති බලත් /අඩ 

ලැටුප්    වශ ලැටුප් රහිත නිලාඩු බා මනොමැති බලත්, 

V. එම කාය තුෂ කිසිම දඩුලමකට (අලලාද කිරීමක් ශැර) යටත් කර මනොමැති බලත්, 

VI. නිධාරියාට / නිධාරිණියටයට විරුද්ධල විනය කටයුතු කිසිලක් මනොමැති බලත් / ඉදිරිම  දී විනය ක්රියාමාර්ග 

ගැනීමට දැනට අදශව් මනොකරන බලත්, 

VII. .................   ලැනි කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක් ය ................දින වමත්වී ඇති බලත්, 

 

 

CS/DOS/Pro/App 



 

 

කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය පිළිබ විව්තර 

 

කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්  

ඳලත්ලා ඇති දින 

නිධාරියා වශභාගී වී ඇති/නැති බල වමත්/අවමත් බල 

   

   

   

   

   

   

   
 

වශන බා දී ඇත්නම් ඒ ියළිබ විව්තර 

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

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

නියමිත දිනට කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක් ය වමත් මනොවීම වම්බන්ධමයන් මගන ඇති ක්රියාමාර්ග 

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

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

නියමිත ඳරිදි කාර්යක්මතා ඳරීක් ය වමත් මනොවීම මත අදාෂ උවව්වීම් බා දීම වම්බන්ධමයන් ආයතන 

්රධානියාමේ නිරීක්  ශා නිර්මද් 

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

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

 

 කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණයට අදා සියලු ලිපි සේඛනල වශතික කරන ද අමුණා එවිය යුතුය. 
 

 

VIII.  .................................................දින සිට ඳත්වීම් ව්ථීර කර ඇති බලත්  

IX. රාජය භාා ්රවී තාල වමත්වීමම් අලයතාලය අදා මනොලන බලත් / වම්ූරර්  කර ඇති බලත්/ වම්ූරර්  කර මනොමැති 

බලත්, (අදා ලිිය මල්ඛනල වශතික කෂ ියටඳත් මඟින් තශවුරු කෂ යුතුය.) 

X. .............. මරේණියටයට උවව් කිරීමට දුදුදුකම් වපුරාන ............... දිනට ූරර්ලාවන්නතම ලවර ඳශ (05) තුෂ වතුටුදායක 

මවේලා කායක් වම්ූරර්  කර ඇති බලත්,     වශන් කරමි. 
 

මමම නිධාරියා /නිධාරිණියටය .......................දින සිට වංලර්ධන නිධාරි මවේලම  II/I මරේණියටයට උවව් කිරීමට අලය 

දුදුදුකම් වපුරා ඇති බැවින් එදින සිට වංලර්ධන නිධාරී මවේලම  ........ මරේණියටයට උවව් කිරීම නිර්මද් කරමි. 
 
 

       ආයතන ්රධානියාමේ අත්වන  : 
                         නම                                              : 
       ඳදවි නාමය                                 : 

                දිනය:.................................................   (නි මුද්රාල තබන්න) 
 

 වටශන :-  
 

1. ඉශත අංක I සිට X දක්ලා සුදුසුකම් වපුරා සනොමැති නම් ඒලා වශන් කර එවිය යුතුයි. 

2. වංලර්ධන නිධාරී සවේලසේ II සරේණියට ශා I සරේණියට උවව් කිරීම් වශා සමම ආකෘති ඳත්රය 2020.08.01 

දින සිට භාවිතා කෂ යුතු අතර ආකෘතිසේ අදාෂ සනොලන සකොටව් කඳා ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

3. නිධාරියාසේ/නිධාරිණියසේ යාලත්කාලීන කරන ද චර්යා වටශසන් වශතික කෂ පිටඳතක් ඉදිරිඳත් කෂ 
යුතුය. 


