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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 ඡායා පිටපතක් 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   විශ්රාම යන අවසාථාමද රැ  තනතුර :…………………………………………… 

6.2    විශ්රාම ගත් දිනය :…………………………………………………………… 

( විශ්රාම ගැන්වීම් ලිපිම  සහතික කළ පිටපතක් 6.2 මෙස අංක කර ඇමිණිය යුතුය.) 

7. අවසන් වරට මසේවය කළ අමාතාංශය / මරපාර්තමම්න්තුව :…………………………………. 

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

9. පත්වීම් / උසසා වීම් දින  :…………………………………………………………… 

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

9.2 ශ්රී ෙං.ග.මසේ. II මශ්රේණියට උසසා වූ දිනය :…………………………………………… 

9.3 ශ්රී ෙං.ග.මසේ. I මශ්රේණියට උසසා වූ දිනය :…………………………………………… 

(I මශ්රේණියට උසසාවීම් ලිපිම  සහතික කළ පිටපත 9.3 වශමයන් අංක කර ඇමිණිය යුතුය.)   

 

 

 

 

අයදුම්පත 02 

F අයදුම්පත් අංකය 

(කාර්යාලීය ප්රමයජජනය පිණිසි.) 
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10. I  මශ්රේණියට උසසා වීමමන් ප    මසේවම  මනොසිටි කාෙ සීමාවන් සහ විනයානුකූෙ රඬුවම් ෙැබීම මත 

මසේවා කාෙය අඩුවීම්  

10.1 නිවාඩු ෙබා ගැනීම මත මසේවා කාෙය අඩුවීම් (අරාළ මද නම් පමණක් සම්පූර්ණ කරන්න) 

අනු 

අංකය 

නිවාඩු අනුමැතිය සඳහා අරාළ මකොන්මද්සි කාෙ සීමාව මසේවා කාෙය අඩුවන 

දින ගණන 

සිට රක්වා අවු: මාස දින 

I.  ආයතන සංග්රහ ම  V:2.5.4      

II.  ආයතන සංග්රහම  XII: 16      

III.  ආයතන සංග්ර හම  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 කාෙය අඩුවන සම්පූර්ණ දින ගණන    

(නිවාඩු අනුමත කළ ලිපි වෙ සහතික කළ පිටපත් 10.1.I, 10.1.II, 10.1.III ආදී වශමයන් කරුණට 

අරාළව අංක කර ඇමිණිය යුතුය.) 

 

10.2   විනය කරුණු මත මසේවා කාෙය අඩුවීම (අරාළ මද නම් පමණක් සම්පූර්ණ කරන්න) 

විනය තීරණය 

 

මචජරනා පත්රය 
අනුව වරර සිදු වූ 
කාෙ සීමාව 

අඩුවන මසේවා කාෙය  එම කාෙ පරිච්මේරය 

 

අවු. මාස දින සිට රක්වා 

I. වැටුප් වර්ධක 

................ක් විෙම්භනය 

කිරීම 

      

II. මවනත්       

මසේවා කාෙය අඩුවන සම්පූර්ණ දින ගණන      

(විනය තීරණ වෙ සහතික කළ පිටපත් 10.2.I, 10.2.II ආදී වශමයන් කරුණට අරාළව අංක කර අමුණා 

තිබිය යුතුය.) 

10.3   10.1 හා 10.2 හි මුළු එකතුව :අවු .......................  මාස ........................  දින ......................... 
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11. 2010 වර්ෂම  සිට විශ්රාම ෙබන දින රක්වා කාෙය තුළ විනයානුකූෙ රඩුවමකට භාජනය වී 

මනොමැති වීම. (මරපාර්තමම්න්තු ප්රධානියා විසින් මම් බව ලිිතත ප්රකාශකින් සහතික කළ යුතුය - 

ඉඛලුම්පමතහි “ආ” මකොටස යටමත්) එමසේ භාජනය වී ඇත්නම් අරාළ මහේතුව සඳහන් කරන්න. 

 

12. ශ්රී ෙංකා ගණකාධිකාරී මසේවා වවසාථාමද 10.3.1.හා (v) පරිශිෂාඨය අනුව   දු  කම් පිළිබඳ 

මතොරතුරු : 

12.1 

අනු 

අංකය 

12.2  

පශාචාත් 

උපාධිය / 

මවනත් 

12.3  

විෂය 

ක්මෂේත්රය  

12.4  

එම 

උපාධිය/ 

  දු  කම 

පිරිනමන 

ෙබ විශාව 

විරාෙය/ 

ආයතනය 

12.5  

එම විශාව විරාෙය  

විශාව විරාෙයක් 

වශමයන් විශාව 

විරාෙ ප්රතිපාරන 

මකොමිෂන් සභාව 

පිළිමගන තිමේර 

යන වග 

12.6 
උපාධි/ 

පාඨමාො 
කාෙ 
සීමාව 

(ආරම්භක 
හා 

අවසාන 
දිනය) 

12.7 

උපාධිය/ 

පාඨමාොව 

වෙංගු 

දිනය  

01       

02       

03       

04       

05       

 

 

(12.2 I වශමයන් පශාචාත් උපාධි සහතිකම /පාඨමාොමද හා 12.2 II වශමයන් විසාතරාත්මක උපාධි 

සහතිකම / පාඨමාොමද ඡායා පිටපත් සහතික කර ඇමිණිය යුතුය) 

13. උසසා වීමට   දු  කම් ෙබන දිනට මසේවම  වසර රහඅට (18) කට මනොඅඩු සක්රීය මසේවා කාෙයක් 

සම්පූර්ණ කර ඇත./නැත.:................................................................................................................... 

14.විමශේෂ මශ්රේණිම  තනතුරක මසේවය කිරීම 

14.1  විමශේෂ මශ්රේණිම  තනතුරු වෙ මසේවය කිරීමට අරාෙ මතොරතුරු 

අනු 

අංකය 

ආයතනය තනතුර 
හා 
මසේවය 

පත්කර ඇති 
පරනම (සාථිර/ 
පූර්ණ කාලීනව 
වැඩ බැලීමම් 
පරනම) 

මසේවය කෙ 
කාෙ සීමාව 
( .... සිට ... 
රක්වා) 

පත්වීම 
ෙබාදී ඇති 
බෙධරයා 

අරාෙ ලිපි 
අංකය හා 
දිනය 

1       

2       

3       

4       

5       
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ඉහත අංක 01 සිට 14 මතක් නිරවර හා සම්ුරර්ණ මතොරතුරු සහිත ඉඛලුම්පත්ර සහ අමුණා එවන මෙස 

සඳහන් කර ඇති සියලු මඛ න වෙ සහතික කළ පිටපත් කරුණට අරාළ අංකය එක් එක් මඛ නම  

රකුණු ඉහළ මකළවමරහි සටහන් කර අංක පිළිමවලින් අමුණා මගොනුවක් වශමයන් සකසා කර  මම් 

සමඟ ඉදිරිපත් කරමි. 

 

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

ඉඛලුම්කරුමේ අත්සන 

අවසන්වරට රැ  තනතුරු නාමය  

 

 

 

(ආ) ලංව ොට  ලං- ලංවෙපගර්තවේන්තු ලංප්රධගනි ග ලංවිසින් ලං ේපූර්ා ලං ළ ලංයුතු . 

මඛකම්  

රාජ මසේවා  පළාත් සභා හා පළාත් පාෙන අමාතාංශය / අරාළ අමාතාංශය………………………… 

 

1. නිෙධාරියා ඉහත සඳහන් කර ඇති සියළු කරුණු නිවැරදිය.  

2. අංක 10.1 හා 10.2ට අරාළ කරුණු මගොනුව අනුව සසඳා බෙන ෙදී. සරහන් කර ඇති කරුණු නිවැරදි 

බවර සියළු මතොරතුරු සම්පූර්ණව ඉදිරිපත් කර ඇති බවර සහතික කරමි. 

3. නිෙධාරියාට එමරහිව තවදුරටත් ක්රියාත්මක වන විනය කටයුතු මනොමැති බවත් විශ්රාම වැටුප් 

වවසාථා සංගහම  02 හා 17 වගන්ති යටමත් විශ්රාම ගන්වා ඇති බවත් සහතික කරමි. 

 

4. ........................................ මහතා / මහත්මිය / මමනවිය ශ්රි ෙංකා ගණකාධිකාරී මසේවම  විමශේෂ  

මශ්රේණියට උසසා කිරීම නිර්මද්ශ කරමි. 

 

5. නිවැරදිව  සම්පූර්ණ කෙ අයදුම්පතර  එක් එක් කරුණට අරාළ අංකය සටහන් කරමින් අංක 

පිළිමවලින් අරාළ මඛ න වෙ සහතික කළ පිටපත් ර අමුණා සකසා කරන ෙර මගොනුව මම් සමඟ 

එවමි. 

 

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

මරපාර්තමම්න්තු / ආයතන  

ප්රධානියාමේ අත්සන  

තනතුරු නාමය සහ  නිෙ මුද්රාව 
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 (ඇ) ලංව ොට  ලං- ලංඅෙගළ ලංඅමගතගා වේ ලංවේ ේ ලංවිසින් ලං ේපුර්ා ලං ළ ලංයුතු . 

මඛකම්  

රාජ මසේවා  පළාත් සභා හා පළාත් පාෙන අමාතාංශය 

 

1. ශ්රී ෙංකා ගණකාධිකාරී මසේවම  I මශ්රේණිම ...................................... මහතා / මහත්මිය / මමනවිය 

පිළිබඳව මරපාර්තමම්න්තු / ආයතන ප්රධානියාමේ  නිර්මද්ශය සමඟ එකඟ මවමි. / එකඟ මනොමවමි. 

 

2. ................................................... මහතා / මහත්මිය / මමනවිය ශ්රි ෙංකා ගණකාධිකාරී මසේවම  

විමශේෂ මශ්රේණියට උසසා කිරීම නිර්මද්ශ කරමි. / මනොකරමි.* 

 

(* නිර්මද්ශ මනොකරන්මන්නම්  මහේතුව මකටිමයන් සඳහන් කරන්න.) 

 

3. නිවැරදිව  සම්පූර්ණ කෙ අයදුම්පතර  එක් එක් කරුණට අරාළ අංකය සටහන් කරමින් අංක 

පිළිමවලින් අරාළ මඛ න වෙ සහතික කළ පිටපත් ර අමුණා සකසා කරන ෙර මගොනුව මම් සමඟ 

එවමි. 

 

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

මඛකම්  

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

................................... අමාතාංශය 

නිෙ මුද්රාව 

 

 

සටහන - මනොගැමෙපන වචන කපා හරින්න. 
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(ඈ) ලංව ොට  ලං- ලංරගජ් ලංව යෙග  ලංපළග්  ලං ාග ලංාග ලංපළග්  ලංපගක  ලංඅමගතගා වේ ලංප්රව ජජ්   ලං ඳාග 

 

1. විමශේෂ මශ්රේණියට උසසා කිරීම සඳහා   දු  කම් ෙබන දිනය   

 

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

වීම. 

2010 සිට 2021 රක්වා කාර්ය සාධන මතොරතුරු පහත සටහන් කෙ යුතුය. අරාෙ කාර්ය සාධන 

වාර්තා 11 හි මාණ්ඩලික නිෙධාරියකු විසින් අත්සන හා නිෙමුද්රාව තබා ස ම පිටුවකම 

මරපැත්තම සහතික කර පිටපත් ඇමිණිය යුතුය. කාර්ය සාධන වාර්තාමද අවසාන ඇගයුමමහි 

නිර්මද්ශ රක්වා මනොමැති  නිර්මද්ශ එකකට වඩා රක්වා ඇති සහ ඇගයුම්කරුමේ සහ 

ප්රමාණකරුමේ අත්සන් හා නිෙ මුද්රා තබා මනොමැති වාර්තා පිළිගනු මනොෙැමේ.  

වර්ෂය 

අවසාන ඇගයුම අරාළ 

නිෙධාරින්  

අත්සන් තබා 

ඇත/නැත 

විශිෂාඨි 

සාමාන 

ප්රමාණයට 

වඩා ඉහළි 

සතුටුරායකි අසතුටුරායකි 

2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

2015      

2016      

2017      

2018      

2019      

2020      

2021      

 

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

 

 


