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ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංව යෙව හි ලංI වරයණිවේ ලංනිකධගරීන් 

විව යෂ ලංවරයණි ට ලංඋ  ් ලංකි සවේ ලංඅ දුේපත 

 

 

 

 

(අ) ව ොට  ලං- ලංනිකධග ස ග ලංවිසින් ලං ේපූර්ා ලං ළ ලංයුතු . 

1. නම :……………………………………………………………………………………. 

1.1 සම්පූර්ණ නම :……………………………………………………...මමය/මිය/මයා 

1.2 පත්වීම් ලිපිමයහි සඳහන් නම :…………………...............................මමය/මිය/මයා 

2. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :……………………………………………………………… 

(ජාතික හැඳුනුම්පමත් සහතික කළ ඡායාපිටපතක් 02 වශමයන් අංක කර ඇමිණිය යුතුය.) 

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

4. 4.1  මපෞද්ගලික ලිපිනය :……………………………………………………………… 

4.2  E-mail ලිපිනය :……………………………………………………………… 

5. දුරකථන අංකය - 5.1   නිවස:…………………….5.2 ජංගම:……………………………… 

6. 6.1   තනතුර :……………………………………………………………… 

(දැනට දරණ / දැනට විශ්රාමික නම් විශ්රාම යන අවස්ථාමේ දැරූ )……………………………… 

6.2    දැනට විශ්රාමික නම් විශ්රාම ගත් දිනය :…………………………………………… 

7. අමාතාංශය / මදපාර්තමම්න්තුව  :…………………………………………… 

8. කාර්යාලීය ලිපිනය :…………………………………………………………………… 

9. 9.1   කාර්යාලීය දුරකථන අංකය :…………………………………………………… 

9.2   කාර්යාලීය ෆැක්ස් අංකය :…………………………………………………… 

10. පත්වීම් / උසස් වීම් දින :…………………………………………………………………… 

10.1 ශ්රී .ං.ග.මසේ. III  මශ්රේණියට පත් වීම් දිනය :…………………………………………… 

10.2 ශ්රී .ං.ග.මසේ. II මශ්රේණියට උසස් වූ දිනය :…………………………………………… 

10.3 ශ්රී .ං.ග.මසේ. I මශ්රේණියට උසස් වූ දිනය :…………………………………………… 

(I මශ්රේණියට උසස්වීම් ලිපිමේ සහතික කළ පිටපත 10.3 වශමයන් අංක කර ඇමිණිය යුතුය.)   

 

 

අයදුම්පත 01 

F අයදුම්පත් අංකය 

(කාර්යාලීය ප්රමයජජනය පිණිසි.) 
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11. I  මශ්රේණියට උසස් වීමමන් ප    මසේවමේ මනොසිටි කා. සීමාවන් සහ විනයානුකූ. දඬුවම් .ැබීම මත 

මසේවා කා.ය අඩුවීම්  

11.1 නිවාඩු .බා ගැනීම මත මසේවා කා.ය අඩුවීම් (අදාළ මේ නම් පමණක් සම්පූර්ණ කරන්න) 

අනු 

අංකය 

නිවාඩු අනුමැතිය සඳහා අදාළ මකොන්මද්සි කා. සීමාව මසේවා කා.ය අඩුවන 

දින ගණන 

සිට දක්වා අවු: මාස දින 

I.  ආයතන සංග්රහ මේ V:2.5.4      

II.  ආයතන සංග්රහමේ XII: 16      

III.  ආයතන සංග්ර හමේ XII: 36      

IV.  කළමනාකරණ මසේවා චක්රමඛ  අංක 10      

V.  කළමනාකරණ මසේවා චක්රමඛ  අංක 33      

VI.  කළමනාකරණ මසේවා චක්රමඛ  අංක 

01/2016 

     

VII.  මවනත් වැටුප් රහිත නිවාඩු      

මසේවා කා.ය අඩුවන සම්පූර්ණ දින ගණන    

(නිවාඩු අනුමත කළ ලිපි ව. සහතික කළ පිටපත් 11.1.I, 11.1.II, 11.1.III ආදී වශමයන් කරුණට 

අදාළව අංක කර ඇමිණිය යුතුය.) 

 

11.2   විනය කරුණු මත මසේවා කා.ය අඩුවීම (අදාළ මේ නම් පමණක් සම්පූර්ණ කරන්න) 

විනය තීරණය 

 

මචජදනා පත්රය 
අනුව වරද සිදු වූ 
කා. සීමාව 

අඩුවන මසේවා කා.ය  එම කා. පරිච්මේදය 

 

අවු. මාස දින සිට දක්වා 

I. වැටුප් වර්ධක 

................ක් වි.ම්භනය 

කිරීම 

      

II. මවනත්       

මසේවා කා.ය අඩුවන සම්පූර්ණ දින ගණන      

(විනය තීරණ ව. සහතික කළ පිටපත් 11.2.I, 11.2.II ආදී වශමයන් කරුණට අදාළව අංක කර අමුණා 

තිබිය යුතුය.) 

11.3   11.1 හා 11.2 හි මුළු එකතුව :අවු .......................  මාස .........................  දින ........................ 
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12. පූර්වාසන්න පස් වසර තු. වැටුප් වර්ධක උපයාමගන තිබීම. 

12.1 උසස්වීමට   දු  කම් .බන දිනට පූර්වාසන්න වසර 05 තුළ සියලු වැටුප් වර්ධක** 

උපයාමගන  ඇත/නැත. *    

(ආයතන සංග්රහමේ XII:16:9, XII:16:10 සහ XII:36:1:4 (i) හා (ii) යටමත් .බා ඇති වැටුප් 

වර්ධක උසස් වීම් සඳහා පිළිගනු මනො.ැමේ.) 

*(අදාළ මනොවන වචනය කපා හරින්න) 

** (වැටුප් වර්ධක පතිකා පමහේ (05) සහතික කළ පිටපත් 12.1 සිට 12.5 දක්වා අංක කර 

අමුණන්න) 
 

13. රාජ මසේවා මකොමිනන් සභා චක්රමඛ  01/2020 හි සඳහන් විිවවිධානයන්ට අනුව විනයානුකූ. 

දඬුවමකට භාජනය වී මනොමැති වීම. 

13.1 මගොනුව අනුව, උසස් වීමට   දු  කම් .බන දිනට පූර්වාසන්න වසර 05 තුළ කිසිදු විනය 

දඩුවමකට .ක් වී මනොමැත. (මදපාර්තමම්න්තු ප්රධානියා විසින් මම් බව ලිඛිත 

ප්රකාශයකින් සහතික කළ යුතුය - ඉඛලුම්පමතහි “ආ” මකොටස යටමත්) 

13.2 13.1 හි සඳහන් කා.සීමාව තු. විනය දඩුවමකට .ක්ව ඇත්නම් එම කරුණු 11.2 

යටමත් සඳහන් කර ඇති බවට සහතිකය : සඳහන් කර ඇත/ නැත * 

*(අදාළ මනොවන වචනය කපා හරින්න) 
 

14. පූර්වාසන්න වසර පහ (05) තුළ වාර්ෂික කාර්ය සාධන ඇගයුම අනුව වැඩ හැසිරීම යහපත් බව පිලිබිඹු 

වීම.  

2010 සිට 2021 දක්වා කාර්ය සාධන මතොරතුරු පහත සටහන් ක. යුතුය. අදා. කාර්ය සාධන වාර්තා 

11 හි මාණ්ඩලික නි.ධාරියකු විසින් අත්සන හා නි.මුද්රාව තබා ස ම පිටුවකම මදපැත්තම සහතික 

කර පිටපත් ඇමිණිය යුතුය. කාර්ය සාධන වාර්තාමේ අවසාන ඇගයුමමහි  නිර්මද්ශ දක්වා මනොමැති, 

නිර්මද්ශ එකකට වඩා දක්වා ඇති සහ ඇගයුම්කරුමේ සහ ප්රමාණකරුමේ අත්සන් හා නි. මුද්රා තබා 

මනොමැති වාර්තා පිළිගනු මනො.ැමේ. 

වර්නය 

අවසාන ඇගයුම අදාළ 

නි.ධාරින්  

අත්සන් තබා 

ඇත/නැත 

විශින්ඨි 

සාමාන 

ප්රමාණයට 

වඩා ඉහළි 

සතුටුදායකි අසතුටුදායකි 

2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

2015      

2016      

2017      
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2018      

2019      

2020      

2021      

 

එක් එක් වර්නමේ කාර්ය සාධන වාර්තාව අනුව ස ම මප්ළියක් හා තීරුවක්ම සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

 

15. ශ්රී .ංකා ගණකාිවකාරී මසේවා වවස්ථාමේ 10.3.1.හා (v) පරිශින්ඨය අනුව   දු  කම් පිළිබඳ මතොරතුරු: 

15.1 

අනු 

අංකය 

15.2  

පශ්චාත් 

උපාිවය / 

මවනත් 

15.3  

විනය 

ක්මනේත්රය  

15.4  

එම 

උපාිවය/ 

  දු  කම 

පිරිනමන 

.බ විශ්ව 

විදා.ය/ 

ආයතනය 

15.5  

එම විශ්ව විදා.ය, 

විශ්ව විදා.යක් 

වශමයන් විශ්ව 

විදා. ප්රතිපාදන 

මකොමිනන් සභාව 

පිළිමගන තිමේද 

යන වග 

15.6 
උපාිව/ 
පාඨමා.ා 
කා. 
සීමාව 
(ආරම්භක 
හා 
අවසාන 
දිනය) 

15.7 

උපාිවය/ 

පාඨමා.ාව 

ව.ංගු 

දිනය  

01       

02       

03       

04       

05       

 

 

(15.1 වශමයන් පශ්චාත් උපාිව සහතිකමේ/පාඨමා.ාමේ හා විස්තරාත්මක උපාිව සහතිකමේ/ 

පාඨමා.ාමේ ඡායා පිටපත් සහතික කර ඇමිණිය යුතුය) 

16. උසස් වීමට   දු  කම් .බන දිනට මසේවමේ වසර දහඅට (18) කට මනොඅඩු සක්රීය මසේවා කා.යක් 

සම්පූර්ණ කර ඇත./නැත.*: 

 

17. විමශේන මශ්රේණිමේ තනතුරක මසේවය කිරීම 

17.1  විමශේන මශ්රේණිමේ තනතුරු ව. මසේවය කිරීමට අදා. මතොරතුරු 

අනු 

අංකය 

ආයතනය තනතුර 
හා 
මසේවය 

පත්කර ඇති 
පදනම (ස්ථිර/ 
පූර්ණ කාලීනව 
වැඩ බැලීමම් 
පදනම) 

මසේවය ක. 
කා. සීමාව 
( .... සිට ... 
දක්වා) 

පත්වීම 
.බාදී ඇති 
බ.ධරයා 

අදා. ලිපි 
අංකය හා 
දිනය 

1       

2       

3       

4       

5       
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17.2 මසේවය කිරීමට කැමති තනතුර හා අදාළ මසේවා ස්ථාන 05 ක් (දැනට මසේවමේ මයදී සිටින 

නි.ධාරීන් විසින් පමණක් සම්පූර්ණ ක. යුතුය) 

අනු අංකය තනතුර මසේවා ස්ථානය 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

(ශ්රී .ං.ග.මසේ. විමශේන මශ්රේණිමේ තනතුරක් රපරප්පාඩුව පවතින ආයතන අතරින්, ආයතන පහක් 

ප්රමු තා අනුපිළිමව. අනුව) 

ඉහත අංක 01 සිට 17 මතක් නිරවද හා සම්රපර්ණ මතොරතුරු සහිත ඉඛලුම්පත්ර සහ අමුණා එවන ම.ස 

සඳහන් කර ඇති සියලු මඛ න ව. සහතික කළ පිටපත් කරුණට අදාළ අංකය එක් එක් මඛ නමේ 

දකුණු ඉහළ මකළවමරහි සටහන් කර අංක පිළිමවලින් අමුණා මගොනුවක් වශමයන් සකස ් කර, මම් 

සමඟ ඉදිරිපත් කරමි. 

 

දිනය: ......................................            …………………………….. 

ඉඛලුම්කරුමේ අත්සන 

තනතුරු නාමය සහ නි. මුද්රාව 
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(ආ) ලංව ොට  ලං- ලංවෙපගර්තවේන්තු ලංප්රධගනි ග ලංවිසින් ලං ේපූර්ා ලං ළ ලංයුතු . 

මඛකම්, 

රාජ මසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පා.න අමාතාංශය / අදාළ අමාතාංශය………………………… 

1. නි.ධාරියා ඉහත සඳහන් කර ඇති සියළු කරුණු නිවැරදිය.  

2. අංක 11,12,13,14 හා 17.1ට අදාළ කරුණු මගොනුව අනුව සසඳා බ.න .දී. සදහන් කර ඇති කරුණු 

නිවැරදි බවද සියළු මතොරතුරු සම්පූර්ණව ඉදිරිපත් කර ඇති බවද අදාළ සියළු මඛ න ව.  හති  ලං

 ළ ලංපිටපත් අමුණා ඉදිරිපත් කර ඇති බවද සහතික කරමි. 

3. නි.ධාරියාට එමරහිව විනය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරමින් / වින  ලංපරීක්ෂා ලංසිදු ලංවෙමින් ලං

පෙතියි/වනොපෙතියි. 

 

3.1  ඉහත පිළිතුරු “පවතිි” නම් වරද කළ දිනය : ....................................................................... 

 

3.2  විනය බ.ධාරියා විසින් නිකුත් කළ මචජදනා පත්රමේ අංකය හා දිනය : .................................. 

 

4. ........................................ මහතා / මහත්මිය / මමනවිය මේ රාජකාරි / පැමිණීම / හැසිරීම 

සතුටුදායකය. .............................. දින සිට ඔහු / ඇය ශ්රි .ංකා ගණකාිවකාරී මසේවමේ විමශේන  

මශ්රේණියට උසස් කිරීම නිර්මද්ශ කරමි. 

 

5. නිවැරදිව, සම්පූර්ණ ක. අයදුම්පතද, එක් එක් කරුණට අදාළ අංකය සටහන් කරමින් අංක 

පිළිමවලින් අදාළ මඛ න ව. සහතික කළ පිටපත් ද අමුණා සකස් කරන .ද මගොනුව මම් සමඟ 

එවමි. 

 

දිනය : ………………………………….      ……………………………… 

මදපාර්තමම්න්තු / ආයතන  

ප්රධානියාමේ අත්සන,  

තනතුරු නාමය සහ  

නි. මුද්රාව 

 

 

 

 

 

 

 

 


