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සියලුම පඅමළත්යළාං පදල්කේල්/  

සියලුම පදදඳළර්ත්දේ/තු පප්රධළීන/  

දිවහත්රික් පදල්කේල්/ 

 

සංලර්ධන නිධාරී සසේලයට අන්තර්ග්රහයය ූ  නිධාරීන්ස  සරේණිගත ත සසසක රීරී් 

 

රළජ්ය පඳිපඳළන පච්රදල්  ප0/ 1/01(III)හි පවිධිවිධළන පඅනුල ප1/00./7./0 ප දිනට පමධයම පරජ්ද  පMN4-

2006(A) ලෆටුප් පඳිපමළණය පයටදත් පලෆටුප් පබන පඋඳළධිධළරී පත්නතුරක පදවේලද  පදයදී පසිටි පනිධළරී/ ප

වශ පMN4-2006(A) ලෆටුප් ප ඳිපමළණය පයටදත් පලෆටුප් පබන පඋඳළධිධළරී පත්නතුරක ප 1/00./7./0 ප දිනට ප

ඳෂළත් පරළජ්ය පදවේලද  පනිරත්ල පසිටි පශළ පඳසුල පරළජ්ය පඳිපඳළන පච්රදල්  ප05 1/0/(i) පඅනුල පමධයම පරජ්ද  ප

වාංලර්ධන ප නිධළරී ප ත්නතුරකට ප වහථළන ප මළ් ප වී ප ඳෆමිණ ප දවේලද  ප නිරත්ල ප සිටි ප නිධළරී/ ප වාංලර්ධන ප

නිධළරී ප දවේලළ ප ලයලවහථළද  ප 03ලන ප දේදය ප ප්රකළරල ප වාංලර්ධන ප නිධළරී ප දවේලයට ප අ/ත්ර්ග්රශණය ප

කිරීදේ පකටයුතු පඅලව/ පදලමි/ පඳලතී. 

 

/1. ඒ ප අනුල, ප වාංලර්ධන ප නිධළරී ප දවේලද  ප III දශ්රේණියටයට ප අ/ත්ර්ග්රශණය ප කරනු ප ෆබ බන ප

නිධළරී/ පනියමිත් පසුදුසුකේ පවපුරළ පතිදබ් පනේ පපිළිදලලි/ පවාංලර්ධන පනිධළරී පදවේලද  පII පදශ්රේණියටයට පශළ ප

I පදශ්රේණියටයටත්, පII පදශ්රේණියටයට පඅ/ත්ර්ග්රශණය පකරනු පෆබ පනිධළරී/ පනියමිත් පසුදුසුකේ පවපුරළ පතිදබ් පනේ I ප

දශ්රේණියටයටත් ප උවවහ ප කිරීමට ප කටයුතු ප කෂ ප යුතුල ප ඇත්. ප දේ ප වශළ ප අමුණළ ප ඇති ප ආදර් ප අයදුේඳත් ප

(CS/DOS/PRO/APP) ප්රකළරල පඅයදුේ පකරන පදව පඔබ පඅමළත්යළාංය දදඳළර්ත්දේ/තුල කළර්යළයට ප

අනුයුක්ත් ප කර ප ඇති ප වාංලර්ධන ප නිධළරී/ ප දෆනුලත් ප කිරීමට ප කටයුතු ප කරන ප දවත් ප එහිදී ප ෆදබන ප

අයදුේඳත්ර ප ඔබදේ ප නිර්දේ ප වහිත්ල ප නිධළිපයළදේ නිධළිපණියටයදේ ප යළලත්කළලීන ප කරන ප ද ප චර්යළ ප

වටශදනහි පවශතික පකෂ පපිටඳත්ක්ද පවමඟ පමළ පදලත් පදයොමු පකිරීමට පකටයුතු පකෂ පයුතුද . පඅ/ත්ර්ග්රශණ ප

ලිපිය පෆබී ප දනොමෆති ප වුලද ප එම පනිධළරී/ ප අ/ත්ර්ග්රශණය පකරනු පබන ප අලවහථළද දීම, ප උවවහ ප කිරීම ප

වේබ/ධල පකටයුතු පකිරීදේ පශෆකියළල පඳලතින පබෆවි/ පඋවවහ පකිරීම පවශළ පඅයදුේ පකිරීමට පනිධළරී/ට ප

අලවහථළල පවවන පදවද පඔබ පදලත් පද/ලමි. පඑහිදී ප1/00./7./0 පදිනට පවාංලර්ධන පනිධළරී පදවේලද  පIII/II 

දශ්රේණියටද  පලවර ප0/ට පලෆිදය/ පගත් පකර පඇති පවක්රීය පශළ පවතුටුදළයක පදවේලළ පකළය පඑම පනිධළරී/දේ 

II/I දශ්රේණියටයට පඋවවහ පකිරීදේදී පඒකළබේධ පදවේලළ පච්රදල්  පඅාංක ප/4 1/07 පවිධිවිධළන පඅනුල පවකළ පබන ප

බල පත්ලදුරටත් පද/ලළ පසිටිමි. ප 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 
 

CS/DOS/අ/ත්ර්ග්රශණය  2020.07.20 



/2. දශ්රේණියටගත් ප උවවහ ප කිරීේ ප වශළ ප වාංලර්ධන පනිධළරී ප දවේලළ ප ලයලවහථළද  ප 01 ප ලග/තිය ප ප්රකළරල 

සුදුසුකේ පවපුරළලිය පයුතු පවුලද පඉශත් ප/1 පදේදද  පවශ/ ප  ප III  II පදශ්රේණියටයට පඅ/ත්ර්ග්රශණය පකරන පද ප

නිධළරී/ පකළර්යක්මත්ළ ප කඩඉේ ප ඳරීක්ණය ප  ප ඳශත් ප දක්ලළ පඇති ප ඳිපදි ප වමත් ප වී ප තිබීම ප උවවහ ප කිරීම ප

වශළ පඅලය පද . 

 

 දවේලළ ප ලයලවහථළද  ප වශ/ ප අදළ ප කළර්යක්මත්ළ ප කඩඉේ ප ඳරීක්ණය ප නියමිත් ප දිනට ප දඳර ප ප

වමත්වී පතිබීම. ප ප 

 

 අ/ත්ර්ග්රශණය පකරන පද ප1/00./7./0 පදිනට පදඳර, පඑම පනිධළරී/ පදරන පද පත්නතුර පවශළ පලන ප

අනුමත් ප බලළ ප ගෆීනේ ප ඳටිඳළටිද  ප වශ/ ප ඳෂමු ප ශළ/දශෝ ප දදලන ප කළර්යක්මත්ළ ප කඩඉේ ප

ඳරීක්ණ ප වමත්වී ප තිබීම. ප (වාංලර්ධන ප නිධළරී ප දවේලළ ප ලයලවහථළද  ප 06.0 ප ලග/තිය ප අනුල ප

වාංලර්ධන ප නිධළරී/ ප වශළ ප ලන ප කළර්යක්මත්ළ ප කඩඉේ ප ඳරීක්ණ ප වමත් ප වීදේ ප

අලයත්ළලදය/ පනිදශවහ පකරනු පෆදබ්.) 
 

 

/3. ඉශත් පදක්ලළ පඇති පඅලවහථළල/ට පඳිපබළහිරල පකළර්යක්මත්ළ පකඩඉේ පඳරීක්ණය පවේපූර්ණ පකර ප

ඇති ප නිධළරී/ ප ද නේ ප ඔහු ඇය ප විසි/ ප නියමිත් ප ඳිපදි ප කළර්යක්මත්ළ ප කඩඉේ ප ඳරීක්ණය ප වමත් ප

දනොවීම ප මත් ප අදළ ප උවවහවීම ප බළ ප දීම ප වේබ/ධල ප ඔබදේ ප නිරීක්ණ ප ශළ ප නිර්දේ ප අයදුේඳදත්හි ප

ඇතුෂත් පකිරීම ප අනිලළර්ය ප ලන ප අත්ර ප එලෆනි පනිධළරී/දේ පකළර්යක්මත්ළ පකඩඉේ ප ඳරීක්ණය පවමත් ප

වීමට පඅදළල පවශන පවෆසීම පවේබ/ධල පරළජ්ය පදවේලළ පදකොමි/ පවභළල පදලති/ පවිමවළ පකටයුතු පකරනු ප

ෆදබ්. 

 
 

/4. 1//6./6./0 ප දිනට ප ඳසු ප රළජ්ය ප දවේලය ප වශළ ප බලළ ප ග/නළ ප ද ප නිධළරී/, ප රළජ්ය ප භළළ ප

ප්රවීණත්ළලය ප වේපූර්ණ පකර ප තිබීම ප උවවහවීම ප වශළ ප අලයත්ළලයක් ප දව ප දක්ලළ ප තිබුනද, ප රළජ්ය ප භළළ ප

ප්රවීණත්ළලය පවේපූර්ණ පකිරීම පශෆර පඅදනකුත් පසුදුසුකේ පසියල් පවේපූර්ණ පකර පතිදබ්නේ පරළජ්ය පඳිපඳළන ප

ච්රදල්  ප /0 1/03(VIII) ප  ප විධිවිධළන ප අනුල ප ඔවු/ටද ප වාංලර්ධන ප නිධළරී ප දවේලද  ප උවවහවීේ ප වශළ ප

ඉල්ලුේ පකෂ පශෆකි පබල පලෆිදුරටත් පද/ලළ පසිටිමි. 

 

 

එසක. ආසෝකබණ්ඩාර 

ඒකාබද්ධ සසේලා අධයක්ෂ ජනරාල්  



                                                                                                                                                                    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. 




