රාජ්ය පරිපාන ම්ලලශ කටුතු, පාා්  මාා ො පාා්  පාන අමසාත්යාංය
தபொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், ொகொை சணப௧ள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அணச்சு
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government
මවේ අංකය
எனது இை

MPA/PSD/C1/Promo II 2013

My No

ඔවබ් අංකය

දිනය

Your No

Date

உது இை

திகதி

2020.02.21

අමතං වල්කේලරුන්
ඳළත් ප්රධන වල්කේලරුන්
වදඳර්තවේන්තු ප්රධීනන්
දිසත්රික් වල්කේලරුන්

රාජ්ය පරිපාන චක්රලේඛ 34/2019 අනුල ශ්රී ංකා ක්රමසම්පපානන ලමේලලේ III ලරේණිලේ නිධාරීන්
ශ්රී ංකා ක්රමසම්පපානන ලමේලලේ II ලරේණියට උමම් කිරීමස
රජ් ඳරිඳන චක්රවල්ඛ 34/2019 අනුල ශ්රී ංක ක්රමසේඳදන වසේලවේ III වශ්රේණිවේ
නිධරීන් ශ්රී ංක ක්රමසේඳදන වසේලවේ II වශ්රේණියට උසස කිරීම සහ වූ ඉල්ලුේ කිරීමට අදළ
වත රතුරු වමම අමතංීය නි වලබ් අඩවිවේ ඳළ කර ඇති අතර ඒ සහ ඇමුණුේ අංක 01 හි
සහන් ආකෘති ඳත්රය මගින් ඉල්ලුේ කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බලට කරුණිකල දන්ලමි.
02.

එවමන්ම වේ ලන විටත් II වශ්රේණියට උසස කිරීම සහ වූ ඉල්ලුේ කර ඇති නිධරීන් වමම

ආකෘති ඳත්රය අනුල නලත ලරක් ඉල්ලුේ ඳත්ර ඉදිරිඳත් කිරීම අල වන ලන බල ලඩිදුරටත් දන්ලමි.
03.

වේ සේබන්ධවයන් II වශ්රේණියට උසස කිරීම සහ සුදුසුකේ සපුර ඇති අදළ නිධරීන් දනුලත්

කරන්වන් නේ මනවි.

එම්. ලෙට්ටිආරච්චි
වල්කේ
රජ් ඳරිඳන, සලවේ කටයුතු, ඳළත් සභ
හ ඳළත් ඳන අමතංය

දුරකතන
ததொணைபபசி

Telephone
වලබ් අඩවිය/

ෆක්ස
011-2696211-13
011-2166000
இணைத்தளம்

ததொணைநகல்

011-2695279

Fax

/ Website : www.pubad.gov.lk

ඊ-වේල්
ின்னஞ்சல்

E-mail

ලිපිනය
information@pubad.gov.lk

නිදහස චතුරශ්රය වක ළඹ 07 ශ්රී ංකල.

முகவொி

சுதந்தி சதுக்கம், தகொழும்பு 07, இைங்ணக.

Address

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.

රාජ්ය පරිපරාන  පක්රලේඛ  ප4/2019  පනුව
ශ්රී පනා ා ප්රමසම්පරාන  පලේමවලේ  පIII පලේරණියේලේ  පලධනරාන්  ප
ශ්රී පනා ා ප්රමසම්පරාන  පලේමවලේ  පII පලේරණියේ උ පසමමක පරීන්මස පමා ා ප  පන දු්පරත්ර
I පලේ ොඋම
01.

(අ)

නම :- ............................................................................................................................................

(ආ) ශ්රී කා ක රමම්පඳකදන ේමයේ III ේරණියට ප ඳවූව නන :- .............................................................
(ඇ) තනතුේෙහි ම්ථිෙ

02.

(අ)

ෙ තිේේද :- ........................................................................................................

යර්තමකන තනතුෙ හක ේමයක ම්ථකන :- ...........................................................................................

................................................................................................................................................................
(ආ) ෙකජ කරී ලිපින :- .........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
03.

ශ්රී කා ක රමම්පඳකදන ේමය ප ඳයක තවූ පිිවේයක :- ...............................................................................
වියෘත තෙඟ විභකතේ න් / සීමිත තෙඟ විභකතේ න් / ේයනවූ

04.

ඳහත මහන් විභකතේ න් මමවූ වී සිටීද? නැතේහොවූ නිදහම්

ෙයකේතන තිේේද?

එේමන්ප විම්තෙ මඳ න්න
මමවූ ව ේහෝ නිදහම් නිදහම්

ළ නන



ඳළමු



ේදයන ෙකජය භකෂක (සිාහක/ේදමළ) ්රවීතතකය

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



ඉාග්රීසි භකෂක ්රවීතතකය

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

කර් ක්ෂමතක

ඩඉ්ප විභකත

05.

ශ්රී කා ක රමම්පඳකදන ේමයේ II ේරණියටේ

06.

(අ)

II ේරණියට ප උමම්

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

පිහිටුවීමප සුදුසු ්ප කඳන නන :- .........................................

ෙනු කැබීමප පූර්යකමන්න ඳම් අවුරුදු

කක තුළ සි ලුම යැටුප් යර්ධ

නි මිත

නනප උඳ කේතන තිේේද? ........................................................................................................................
(ආ) උමම්

ෙනු කැබීමප පූර්යකමන්න ඳම් අවුරුදු

කක තුළ සිදු

ෙ ඇති කිසි ්ප යෙදක් ම්පඳන්ධේ න්

ඔඳ වින කනුකූක දඬුයම ප භකජන වී සිටිේ ද? ......................................................................................
(එේමන්ප විම්තෙ) ...................................................................................................................................
07.

යර්තමකන යකර්ෂි

යැටුඳ :- .......................................................................................................................

08. ඔඳ ශ්රී කා ක රමම්පඳකදන ේමය ප ඳවූ ව නන සිප ේ්ප දක්යක යැටුප් ෙහිත නියකු  ේහෝ අඩ යැටුප් නියකු 
කඳකේතන තිේේද ? ....................................................................................................................................
( එේමන්ප විම්තෙ ) ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ඉහත 5 ේේදේ

මහන්

ෙ ඇති නනප මක ශ්රී කා ක රමම්පඳකදන ේමයේ

II ේ ණියට ප උමම්

ෙනු කැබීමප

සුදුසු ්ප කඳක ඇති ඳයවූ ඉහත 1 සිප 8 දක්යක දී ඇති විම්තෙ මකේේ දැනීම හක වි ්යකමේ හැටි ප නියැෙන ඳයවූ
්ර ක

ෙමි.

නන .......................................

....................................................
අ දු්ප රුේේ අවූමන

II පලේ ොඋම
ලේනරාර්තලේ්ප තු පප්රරාලධ ාලේ  පම ික
(ඳහත දක්යක ඇති
යචන

රුණු ම්පඳන්ධය ේදඳකර්තේ්පන්තු ්රධකනීන් ේඳෞද්තලි යම යතකිය යුතු ේේ. අදකළ ේනොයන

ඳක හරින්න.)

........................................................................................................................ මහතක / මහවූමි / ේමනවි
..............................................................................................................ේදඳකර්තේ්පන්තුේේ / අමකතයකා ේ
...................................................................................................................ේකම ේමය


ඳවූවී්ප නන සිප යමෙ හ



II ේරණියට ප උමම්

(06)

කක තුළ මතුටුදක

ේමය ක් ම්පපූර්ත

ෙනු කැබීමප පූර්යකමන්න හ අවුරුදු

ෙනු කඳන ඳයවූ,

ෙ ඇති / නැති ඳයවූ,

කක තුළ සි ලුම යැටුප් යර්ධ

උඳ කේතන ඇති ඳයවූ / නැති ඳයවූ,
යර්ෂ

යැටුප් යර්ධ

නි මිත නනප උඳ කේතන ඇති / නැති ඳය

නි මිත නනප



අනුමත

කර් මකධන ඇතයී්ප ඳරිඳකටි අනුය උමම් කිරීේ්ප නනප ේඳෙකතුය ව යමෙ 06 තුළ මතුටුදක

මට්පේ්ප ේහෝ ඊප ඉහළ
යර්ෂ



කර් මකධන ක් ේඳන්නු්ප

මතුටුදක

මට්පේ්ප ේහෝ ඊප ඉහළ
[ මතුටුදක

ෙ ඇති ඳයවූ / නැති ඳයවූ
කර් මකධන ක් ේඳන්නු්ප

ෙ ඇති / නැති ඳය

(S) / මකමකනය ්රමකත ප යඩක ඉහළ (A) / විශිෂ්ඨ (E) ]

නිකධකරි කප / නිකධකරිණියට ප විරුද්ධය කිසිදු වින කනුකූක ක්රි කමකර්ත ක් ේතන ේහෝ එේම වින කනුකූකය
පයුතු කිරීමප අදහමක් ඇති / නැති ඳයවූ,



ඳළමු



ශ්රී කා ක රමම්පඳකදන ේමයක යයයම්ථකය අනුය භකෂක ්රවීතතකය කඳකේතන ේහෝ එයින් නිදහම්

කර් ක්ෂමතක

ඩඉ්ප ඳරීක්ෂත නි මිත නනප මමවූ වී ඇති /නැති ඳයවූ,
ෙනු කැඳ ඇති

/ නැති ඳයවූ,
මමවූ ව ේහෝ නිදහම් නිදහම්



ළ නන

 ේදයන ෙකජය භකෂකය

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

 ඉාග්රීසි භකෂක ්රවීතතකය

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

නිකධකරි ක / නිකධකරිණියට

යැටුප් ෙහිත නියකු  ේහෝ අඩ යැටුප් නියකු  කඳක ේනොමැති ඳයවූ /

.................................... නන සිප ................................. නන දක්යක යැටුප් ෙහිත නියකු  ේහෝ අඩ යැටුප් නියකු 
කඳකේතන ඇති ඳයවූ මහති


ෙමි.

ේමම නිකධකරි ක / නිකධකරිණියට ේේ යැඩ, ඳැමිණීම හක හැසිරීම මතුටුදක

ඳැවින් ......................................

නන සිප ශ්රී කා ක රමම්පඳකදන ේමයේ II ේරණියට ප උමම් කිරීම නිර්ේද්

ෙමි.

නන ..................................

....................................................
ේදඳකර්තේ්පන්තු ්රධකනි කේේ අවූමන
නික මුද්රකය

III පලේ ොඋම
...............................................................................................මහතක
රමම්පඳකදන ේමයේ II ේරණියට ප උමම් කිරීම නිර්ේද්

නන .....................................

/

මහවූමි

/

ේමනවි

ෙමි. / ේනො ෙමි.

...................................................
අමකතයකා ේේ ්පේේ අවූමන
නික මුද්රකය

ශ්රී

කා ක

