
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   දුරකතන                                                      සෆක්වහ                                            ඊ-මේල්                                                           මලබ් අඩවිය       .  
  த ொலைபபசி      011-2696211-13                     த ொலைநகை்    011-2695279          மின்னஞ்சை்      info@pubad.gov.lk                             இலை ் ள             www.pubad.gov.lk 

   Telephone         011-2166000                      Fax                                                    E-mail                                                          Website     

රාජ්ය සේව ලා  සළෂා්  සවාා සශා සළෂා්  සළා  සඅමාත්යාාංය 

அரச சசவைகள், மாகாண சவை௧ள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அவமச்சு 

Ministry of Public Service, Provincial Councils and Local Government 
නිදශවහ චතුරශ්රය  මක ෂ  07  ශ්රි  කළ 

சுதந்திர சதுக்கம் ககாழும்பு 07 இலங்வக.   

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 

 මමේ අ කය 
எனது இல                       
My No 

 මබ් අ කය 
உமது இல               
Your No 

දිනය 
திகதி              
Date  

 

 
අමළතළ  මල්කේලරුන් 

රළජ් අමළතළ  මල්කේලරුන් 

පෂළත් ප්රධාළන මල්කේලරුන් 

මදපළර්තමේන්තු ප්රධාළීන් 

 

ශ්රී සාං ා සකා ාකා ා ස සේව ලේය  සI ේර ණියේේන සලධරා ස ව සශේේ  සේර ණියේයඋ සසවවක සරී සම 

(2021.09.30 සදි උ සළලති  සපුරප්ළාඩු සවඳශා) 

 

අ ක 1670/33 දරණ 2010.09.10 ලන දිනෆති අතිවිමේ ගෆවට් පත්රමයන් ප්රකළය  පත් කරු  ෆූ   ්රී  කළ 

ගණකළධිකළරී මවේලළ ලලවහාළ ව ්රශය ශළ අ ක 1865/36 දරණ 2014.06.06 ලන දිනෆති අතිවිමේ ගෆවට් 

පත්රමයන් ප්රකළය  පත් කරන ද ලලවහාළ ව ම ධානම  විධිවිධාළන අු ල 2021.09.30 දින  ්රී  කළ 

ගණකළධිකළරී මවේලම  විමේ මශ්රේණියේම  අු මත තනතුරු ව ළමප පෆලති පුරප්පළඩු 93ක් පිරවීම වඳශළ රළජ් 

මවේලළ මක මින් වභළමප අු මෆතිය ෆබී ඇත. 

 

02.  ඒ අු ල 2021.09.30 දින ලන වි  මවේලම  නිරතල සිටි ්රී  කළ ගණකළධිකළරී මවේලම  මවේලළ 

ලලවහාළල අු ල සුදුසුකේ ත් ්රී  කළ ගණකළධිකළරී මවේලම  විමේ මශ්රේණියේම  2021.09.30 දින  ඇති 

පුරප්පළඩු 93 ක් පිරවීම වඳශළ  පශත සුදුසුකේ වපුරළ ඇති නිධාළරීන් වේමු පරීක්ණය වඳශළ කෆඳවීම  

ක යුතු කරු  ෆමබ්. 

 

03. ශේේ  සේර ණියේයඋ සසවවක සරී සම සවඳශා සවපුරාය ය සතු ස සදුසුදු   ස 

 

I. මවේලළ ලලවහාළමප V ලන පරිශිහඨම  වඳශන් කලර මශ  සුදුසුකමක් වපුරළ තිබීම.  (ඇමුණුම I)  

II. උවවහවීම වඳශළ සුදුසුකේ බන දින  විධාළයක මවේලළ ගණම  I ලන මශ්රේණියේම  ලවර 05 ක වක්රීය ශළ 

වතුටුදළයක මවේලළ කළයක් වේපූර්ණ කර තිබීම ශළ I ලන මශ්රේණියේය  උවවහ රීරීමමන් පසු ලෆටුප් 

ලර්ධාක 05 ක් උපයළමගන තිබීම. 

III. උවවහවීම වඳශළ සුදුසුකේ බන දින  සුදුසුකේ බන මවේලළ ගණම /තනතුරුල  අදළෂල විධාළයක 

මවේලළ ගණම  ලවර 18 ක  මන අඩු වක්රීය මවේලළ කළයක් වේපූර්ණ කර තිබීම.  

IV. උවවහවීම වඳශළ සුදුසුකේ බන දින  පූර්ලළවන්න ලවර 05 තුෂ ලළර්ෂික කළර්ය වළධානය වතුටුදළයක 

මශ  ඉශෂ මට් මක පෆලතීම. 

V. රළජ් මවේලළ මක මින් වභළ චක්රමල් 01/2020 හි වඳශන් විධිවිධාළනයන්  අු ල විනයළු කූ 

දඩුලේ බළ මන මෆතිවීම. 
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04.   සවවක සරී සේ  සක්රමය  

 

4.1  රළජ්  මවේලළ මක මින් වභළල මඟින් අු මත කරු  බන වේමු පරීක්ණ මණ්ඩයක් ය මත් 

2021.09.30 දින  සුදුසුකේ වපුරළ ඇති අයදුේකරුලන් වේමු පරීක්ණය  භළජ්නය කර 

මජ්හඨතළලය ශළ කුවතළලය වඳශළ බළ ගන්නළ කුණු අු පිළිමල අු ල 2021.09.30 දින    

්රී  කළ ගණකළධිකළරී මවේලම  විමේ මශ්රේණියේම  පලතින පුරප්පළඩු ප්රමළණය  වමළන නිධාළරී 

ව ළලක් විමේ මශ්රේණියේය  උවවහ කරු  ෆමබ්. කුණු පටිපළටිය මේ වමඟ අමුණළ ඇත. 

(ඇමුණුම II)  

 

4.2  රළජ් මවේලළ මක මින් වභළල විසින් අු මත කරු  බන නළම මල්නම  වඳශන් නිධාළරීන් 

තමළ මලත බළ මදන පත්වීම මළව මදක(02)ක් තුෂ භළර මන ගත මශ ත් එම නිධාළරීන් වඳශළ 

අු මත කර ඇති උවවහවීේ අල ගු රීරීම  ක යුතු කරු  ෆමබ්. ඉන් අනතුරුල වේමු 

පරික්ණය  ඉදිරිපත් වූ නිධාළරීන්මගන් එදින  සුදුසුකේ වපුරළ ඇති නිධාළරීන් කුණු 

අු පිළිමල අු ල ඊෂඟ  සිටින නිධාළරියළ මශ  නිධාළරීන්  අදළෂ උවවහ වීම බළ දී එමවේ භළර 

මන ගන්නළ තනතුරුල  පත් රීරීම  රළජ් මවේලළ මක මින් වභළල  සිදු ලු  ඇත. එමවේ සිදු 

කරු  බන්මන් මවේලළ අලතළලය මශේතුමලනි.  

 

4.3  යේ දිනක  පලතින පුරප්පළඩු ව ළල  ලඩළ ලෆ න නිධාළරීන් ව ළලක් වම කුණු බ න නේ   I 

මශ්රේණියේම  මජ්හඨතළ මල්නම  වඳශන් මජ්හඨතළල අු ල එම පුරප්පළඩු වේපූර්ණ කරු  ෆමබ්. 

 

වඋශ :  උවවහ රීරීමේ දිනය 2021.09.30 ලමයන් වකළ ක යුතු කරු  බන්මන් මේ ලන  වි  ්රී  කළ 

ගණකළධිකළරී මවේලම  විමේ මශ්රේණියේම  රීසිඳු නිධාළරිමයකු මන මෆති තත්ත්ලය මත දෆ න මවේලළ අලතළලය 

වෆපිරීමේ අතුරු ක්රියළමළර්ගයක් ලමයනි. මේ අලවහාළමප බළ මදන උවවහවීේ පුරප්පළඩු ඇතිලන ආකළරය ශළ 

නියමළකළරමයන් උවවහරීරීේ ෆබිය යුතු දින  පසුල ව ම ධානය කරු  ෆමබ්.එමවේ ව ම ධානය කරු  

බන්මන් 2015.01.01 සි  2021.09.30 දක්ලළ ්රී  කළ ගණකළධිකළරී මවේලම  විමේ මශ්රේණියේම  උවවහරීරීේ 

ෆබීම  සුදුසුකේ බළ සි  විශ්රළම ය ය නිධාළරීන් වඳශළ අදළෂ උවවහරීරීේ බළදිමේ ක්රියළදළමය අලවන් 

රීරීමමන් පසුල මප. 

    

05. 2021.09.30 දින  පලත්නළ පුරප්පළඩු ව ළල අු ල උවවහවීේ බන රීසියේ නිධාළරිමයකු එම දින  

මපර ඇතිලන පුරප්පළඩු වඳශළ උවවහ රීරීම  මවේලළ ලලවහාළල අු ල වශ මජ්හඨතළලය ශළ කුවතළලය අු ල 

සුදුසුකේ බ න නේ එමවේ උවවහ රීරීම වඳශළ මත රළ ගු  බන දින  ක්රියළත්මක ලන පරිදි මමම උවවහවීම දින 

ව ම ධානය රීරීම  ක යුතු කරු  ෆමබ්. (ඉශත 04 හි ව ශන බන්න) 

 

 06. 2021.09.30 දින  පලත්නළ පුරප්පළඩු  වඳශළ උවවහවීේ කරු  බන බෆවින් එදින  සුදුසුකේ බන 

නිධාළරීන් තමළ විසින් මේ වමඟ ලන ආකෘතිය  අු ල වේපූර්ණ කරන ද අයදුේපත අමළතළ  

මල්කේලරුන්  ප්රධාළන මල්කේලරුන්  දිවහත්රික් මක්ේලරුන්  මදපළර්තමේන්තු ප්රධාළීන් මඟින් මළ මලත 

2022.01.20 දින මශ  ඊ  මපර ෆමබන මවේ එවිය යුතුය. එදින  පසුල එලන අයදුේපත් රීසිදු මශේතුලක් මත 

භළරගු  මන බන අතර වමද වහල ශළ අවේපූර්ණල එලන අයදුේපත් ප්රතික්මේප කරු  ෆමබ්. 

    

07. 2021.09.30 දින මවේලම  මයදී සි  එදින  පසු විශ්රළම මගන ඇති මශ  දෆන  මවේලම  මයදි සිටින 

ඉශත 03 මේදම  වඳශන් මූලික සුදුසුකේ වපුරළ ඇති නිධාළරීන්  පමණක්  අයදුේපත් ඉදිරිපත් රීරීම  

ක යුතු කරන මව අදළෂ නිධාළරීන් දෆු ලත් කරන මමන් මමමඟින් දන්ලළ සිටිු  ෆමබ්. 

 

08. මේ වේබන්ධාමයන් අදළෂ නිධාළරීන් දෆු ලත් කරන්මන් නේ මෆනවි. 

 
 

 

 

මේ.මේ. රත්නසිරි  

මල්කේ 

රළජ් මවේලළ  පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතළ ය  
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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.) 



2 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

(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 
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 (ඇ) ලංව ොට  ලං- ලංඅෙගළ ලංඅමගතගා වේ වේ ේ ලංවිසින් ලං ේපුර්ා ලං ළ ලංයුතු . 

මඛකම්, 

රාජ මසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පා.න අමාතාංශය 

 

1. ශ්රී .ංකා ගණකාිවකාරී මසේවමේ I මශ්රේණිමේ...................................... මහතා / මහත්මිය / මමනවිය 

මේ රාජකාරි හා හැසිරීම පිළිබඳව මදපාර්තමම්න්තු / ආයතන ප්රධානියාමේ  නිර්මද්ශය සමඟ එකඟ 

මවමි. / එකඟ මනොමවමි. 

 

2. නි.ධාරියාමේ රාජකාරි / හැසිරීම / විමශේන කුස.තා හා කාර්ය සාධනය ඇගයීමට .ක් මකළමි. 

................................................... මහතා / මහත්මිය / මමනවිය ..................................... දින සිට 

ශ්රි .ංකා ගණකාිවකාරී මසේවමේ විමශේන මශ්රේණියට උසස් කිරීම නිර්මද්ශ කරමි. / මනොකරමි.* 

 

(* නිර්මද්ශ මනොකරන්මන්නම්, මහේතුව මකටිමයන් සඳහන් කරන්න.) 

 

3. 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 :………………………………. 

………………………… 

මඛකම්, 

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

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

නි. මුද්රාව 

 

 

 

සටහන - මනොගැම.පන වචන කපා හරින්න. 

 



  ඇමුණුම I 

ශ්රී කා ග කා ගකා ග ස ව ා ග  ය  ථාගව  V  ැනි පරිශිෂථටය 

 
පහත දැක්ව න සුදුසු ම් ලින්   ර වහෝ සුදුසු මක් කබග තිබීම. 

I. අදළ  ෘත්තීය පගඨමගකග ක් හදගරග ඇති එක් ත් රගජධගනිවේ  රකත් රගජය මුකය හග ගිණුම් 

ආයතනවේ  මගජි ත් ය වහෝ ශ්රී කා ග  රකත් කා ගකා ග ස ආයතනවේ වහෝ වරලත් 

කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනගේ ගහෝ සහතිකලත් වරලත් 

ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමගේ සාමාජිකත්වය;  

 

වහෝ 

 

II. රාජ්ය ූලලය කළමනාකරණය  ූලලය කළමනාකරණය  රාජ්ය ූලලය  ිණුම්කකරණය  සංව්ධනන 

ූලලය  වාණිජ්ය  ආ්ධිකක ිද්යාව  වයාපාරාර පාරපාපාරාලනය  රාජ්ය කළමනාකරණය  ගත රුරරු 

තාක්ෂණය  රාජ්ය ්රතිපාරත්ති  වයාපාරිති කළමනාකරණය  ැනි අදගළ ක්ෂථත්රයන් ිළිබබව  ිළිබකත් 

විශථ  විදයගකයක් වහෝ විශථ  විදයගක රතිපගදන ව  ිෂෂන්  ාග  විිනන් අුමමත  ළ ආයතනයක් 

ව තින් පශථචගත් උපගකායක් කබග තිබීම; 

 

වහෝ 

 

III. ඉහත (II)  ැනි අුම වේදවයහි  වහන් ක්වෂාත්රයිනන් පශථචගත් උපගකා ිප්ලවකෝමග ක්  හිත  යම් 

විෂය ක්වෂාත්රයක් ිළිබබව  ිළිබකත් විශථ  විදයගකයක් ව තින් වහෝ විශථ  විදයගක රතිපගදන 

ව  ිෂෂන්  ාග  විිනන් අුමමත  ළ විශථ  විදයගකයිනන් ශග ථත්රපති මට්ටවම් පශථචගත් උපගකායක් 

කබග තිබීම; 

 

වහෝ 

 

IV. ශ්රී කා ග  ා ධනධන පරිපගකන ආයතනය විිනන් ඉහත II වේදවේ දැක්ව න විෂය ක්වෂාත්රයන්වකන් 

එ ක් ිළිබව  ිළරිනමන පශථචගත් උපගකායක් ; 

 

වහෝ 

 

V. ශ්රී කා ග  ා ධනධන පරිපගකන ආයතනය විිනන් ඉහත II වේදවේ දැක්ව න විෂය ක්වෂාත්රයන්වකන් 

එ ක් ිළිබබව ිළරිනමන පශථචගත් උපගකාය ිප්ලවකෝමග ක්  හිත  ිළිබකත් විශථ  විදයගකයක් වහෝ 

විශථ  විදයගක රතිපගදන ව  ිෂෂන්  ාග  විිනන් අුමමත  ළ විශථ  විදයගකිනන් පශථචගත් උපගකායක් 

කබග තිබීම.  



ඇමුණුම II 

ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංව යේවන ලංලධකරග ස ව ලංශේව යශ ලංවරයණියට උ ලංස    ලංකි සම ලං ඳහග ලංේන ලං 

 ම්මුඛ ලංප සක්ශාවන ලංකකුණු ලංපරිපගටි  

 

අනු 
අංකය 

 ලකුණු උපරිම 
ලකුණු 

1.  වයෙශ ඨතගේ  
 

 රාජ්ය ේව ාා ේක ිෂන්  වාා ක්රේඛ  1/201/  අනුා ාඩිමම 
ේව ාා කාලයක් ඇති නිලධාරියාට ේජ්යනතාවාාය වා ා 
ේා් කර ඇති මුළු ලකුණු ප්රමායය ද, ේවසු නිලධාරී් ට 
වමානුපාතික ේලව ද ේව ාා කාලය වා ා ලකුණු ලබාේදනු 
ලඩේේ.  
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2.  කු කතගේ  
 

උවවතවීමට සුදුසුකම් වපුරන දිනට පූර්ාාව් න ාවර 15 ක කාර්ය 
වාධන ාාර්වා අනුා කුවලවාාය වා ා ලකුණු ලබාේදනු ලඩේේ. 

 

 විශිනතා 
 වාමානය ප්රමායයට ාාා හ    
 වතුටුදායක  

 

 
 
 
 
 

 
14 

13 

1/ 

01 

 මුළු ලකුණු  /11 

 

 

 

 

 

ලකුණු පටිපාටිය 1/ 




