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කාර්යාලීය ප්රයයජනයය ිණිසයි
අයදුම්පත් අංකය
ශ්රී කා ඉ ජානේරු

ර ේවරයහි I රරේණියේරන ලධකරඉනු

විරශේෂ රරේණියේයඋ ස
(අ) ර ොඋ - ලධකරඉරියඉ විසිු ම්පූර්ණ
අයදුම්

ක රීනස ා ඉ අයදුම් පත්රය

ළ යුතුය.

රනු කබන තනතුර

තනතුර අයත්
ඉණ්ඩය

සනඉපය

1
2
3
4
5
1.

යම :
1.1

මුලකුරු යමඟ යම:- ………………………………........……………………............…….

1.2

යම්පූර්ණ

යම

:-

……………....……………………………………………………

……………………………………………………………………………............යමය/මිය/මයා
1.3

පත්වීම් ලිිණයයහි යඳහන් යම : ....……………………………………….............………......

.....................................................................................................................................................
2.

නාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :………………………......………………………...…………

3.

උපන් දියය : වර්ෂය …………… මායය………......…… දියය………………

4.

යපෞද්ගලික ලිිණයය :……………………………..……...........…………………………………
....................................................................................................................................................

5.

දුරකථය අංකය - 5.1 ය්ථාවර : ..................................... 5.2 නංගම : .............................

6.

විද්යුත් පැප ල : ..................................................................................................................

7.

7.1 පයතුර :

…………………………………………………………………………..

(ද්යැයට ද්යරණ / ද්යැයට විශ්රාමික යම් විශ්රාම යය අවය්ථායේදී ද්යැරූ)
7.3 එම පයතුරට පත් වූ දියය : ......................................
7.2 ද්යැයට විශ්රාමික යම් විශ්රාම ගත් දියය : .......................................
8.

ශ්රී ලං.ඉං.යයේ. ඔබ අයත් වය කාණ්ඩය :

9.

ද්යැයට යයේවය කරය ය්ථායය

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

(අමාපාංශය /ය / යද්යපාර්පයම්න්තුව/පළාත් යභාව) : …………………………………………
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10.

කාර්යාලීය ලිිණයය :

…………………………………………………………………….

11.

11.1 කාර්යාලීය දුරකථය අංකය :

………………………………………………………

11.2 කාර්යාලීය ෆැක්ය් අංකය : …………………………………………………………
12.

ද්යැයට ද්යරණ පත්වීයම් ය්වභාවය (ය්ථිර/ වැඩබලය/යකොන්ත්රාත් පද්යයම) : ..............................
12.1

පත් කිරීයම් බලධාරියා (රා.යයේ.යකො./ අමාප මණ්ඩල/ යර්ඛීය අමාපාංශය /ය/ පළාත් යභා)
...................................................

13.

පත්වීම් / උයය්වීම් දිය 13.1 ශ්රී ලං.ඉං.යයේ. II/II යශ්රේිසයට (III යශ්රේිසයට) පත්වීම් දියය:

………………………

13.2 ශ්රී ලං.ඉං.යයේ. II/I යශ්රේිසයට (II යශ්රේිසයට) උයය්වීම් දියය :

………………………

13.3 ශ්රී ලං.ඉං.යයේ. (I පන්තියට) අධි යයේවක පද්යයම මප උයය්වී ඇත්යම් එම දියය : .....................
13.4 ශ්රී ලං.ඉං.යයේ. (I යශ්රේිසයට) නිප පද්යයම මප උයය්වීම් දියය : ……….....
13.5 ශ්රී ලං.ඉං.යයේ. I යශ්රේිසයට උයය් වීම/අන්පර්ග්රහණය වූ දියය:

……........

( I යශ්රේිසයට / I පන්තියට උයය්වීම් ලිිණයේ යහතික කළ ිණටපප 13.4 වශය /යයන් අංක කර ඇමිිසය යුතුය.)
14.

I රරේණියේයඋ ස ක වීරසු පසු ර ේවරන රනොසිටි
ර ේවඉ ඉකය අඩුවීම් -

ඉක සීසඉවු

විනයඉනුකූක දඩුවම් කැබීස සත

14.1 නිවාඩු ලබා ගැනීම මප යයේවා කාලය අඩුවීම (අද්යාළ යේ යම් පමණක් යම්පූර්ණ කරන්ය)
කාල සීමාව
අනු
අංකය

නිවාඩු අනුමැතිය යඳහා අද්යාළ
යකොන්යද්සි

i

ආයපය යංග්රහයේ V:2.5.4

ii

ආයපය යංග්රහයේ XII:16

iii

කළමයාකරණ යයේවා
චක්රයඛ අංක 10

iv

කළමයාකරණ යයේවා
චක්රයඛ අංක 33

v

ආයපය යංග්රහයේ XII:36

vi

යවයත් වැටුප් රහිප නිවාඩු

සිට

ද්යක්වා

යයේවා කාලය
අඩුවය දිය ගණය
අවු:

මාය

දිය

යයේවා කාලය අඩුවය යම්පූර්ණ දිය ගණය
(නිවාඩු අනුමප කළ ලිිණ වල යහතික කළ ිණටපත් 14.1.i, 14.1.ii, 14.1.iii ආදී වශය /යයන්
කරුණට අද්යාළව අංක කර ඇමිිසය යුතුය.)
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14.2

වියය කරුණු මප යයේවා කාලය අඩු වීම (අද්යාළ යේ යම් පමණක් යම්පූර්ණ කරන්ය)

වියය තීරණය

යචජද්යයා පත්රය
අනුව වරද්ය සිදුවූ
කාල සීමාව

යයේවා කාලය අඩුවය
දිය ගණය
අවු:

මාය

දිය

i . වැටුප් වර්ධක .........ක්
විලම්භයය කිරීම
ii . යවයත්
යයේවා කාලය අඩුවය යම්පූර්ණ දිය ගණය
(වියය තීරණ වල යහතික කළ ිණටපත් 14.2.i, 14.2.ii ආදී වශය /යයන් කරුණට අද්යාළව අංක කර
ඇමිිසය යුතුය.)

14.3

ඉහප 14.1 හා 14.2 හි මුළු එකතුව : අවු. ............ මාය .......... දිය ..............

14.4

ඉහප 13.4 හි යඳහන් I යශ්රේිසයට පත්වූ දිය සිට 2022.01.01 ද්යක්වා යයේවා කාලයයන් ඉහප
14.3 හි කාල සීමාව ඉවත් කල විට ඉතිරි යයේවා කාලය : වර්ෂ ............. මාය ................ දිය
..............

14.5

ශ්රී ලංකා ඉංනේයන්රු යයේවයේ I යශ්රේිසයේ වයර 05 යක්රීය හා යතුටුද්යායක යයේවා කාලයක් යම්පූර්ණ
කර I යශ්රේිසයට උයය් කිරීයමන් ප ව වැටුප් වර්ධක පහක් (05) උපයායගය තියේ/ යැප.*

*(අද්යාළ යයොවය වචයය කපා හරින්ය)

15.0

උයය් වීම යඳහා  වදු වකම් ලබය දියට පූර්වායන්ය වයර 05 ක යතුටුද්යායක යයේවා කාලයක් තිබීම
15.1

උයය්වීමට  වදු වකම් ලබය දියට පූර්වායන්ය වයර 05 තුළ සියළු වැටුප් වර්ධක **
උපයායගය ඇප / යැප.*

(ආයපය යංග්රහයේ XII:16:9, XII:16:10 යහ XII:36:1:4(i) හා (ii) යටයත් ලබා
ඇති වැටුප් වර්ධක උයය් වීම් යඳහා ිණළිගනු යයොලැයේ.)
*(අද්යාළ යයොවය වචයය කපා හරින්ය)
15.2

උයය් වීමට  වදු වකම් ලබය දියට පූර්වායන්ය වයර 05 තුළ වැටුප් වර්ධක ලබා
යයොමැති යම් වැටුප් වර්ධක 05 ලබය දිය යපක් උයය් වීමට  වදු වකම් ලබය දියය
යැවප ගණයය කළ යුතුය. ඒ අනුව  වදු වකම් ලබය දියය** : ...........................
**(වැටුප් වර්ධක පත්රිකා පයහේ (05) යහතික කළ ිණටපත් 15.1.1 සිට 15.1.5 යලය
අංක කර අමුණන්ය)
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16.0

17.0

රාන යයේවා යකොමිෂන් යභා චක්රයඛ 1/2020 හි යඳහන් විධිවිධායයන්ට අනුකූලව වියයානුකූල
ද්යඩුවම් යයොමැති වීම

16.1

යපෞද්ගලික ලිිණ යගොනුව අනුව, උයය් වීමට  වදු වකම් ලබය දියට පූර්වායන්ය වයර 05
තුළ කිසිඳු වියය ද්යඬුවමකට ලක් වී යයොමැප. (යද්යපාර්පයම්න්තු ප්රධානියා විසින් යම් බව
ලිඛිප ප්රකාශය /යකින් යහතික කළ යුතුය - ඉඛලුම්පයපහි “ආ” යකොටය යටයත්)

16.2

ඉහප 16.1 හි යඳහන් කාලසීමාව තුල වියය ද්යඬුවමකට ලක්ව ඇති අපර 14.2 යටයත්
කරුණු යඳහන් කර ඇත්යම් යහ ඒ අනුව උයය් වීම් දියය යංයශය /ජධයය යේ යම් එම
දියය : ...............................

16.3

උයය් වීමට  වදු වකම් ලබය දියය 15.2 හා 16.2 අනුව යංයශය /ජධයය යේ යම් යව
යංයශය /ජධිප දියය : ............................

උයය් වීම යඳහා  වදු වකම් ලබය දියට පූර්වායන්ය වයර 05 තුළ වාර්ෂික කාර්ය යාධයය
යතුටුද්යායක යහජ ඊට ඉහල මට්ටමක පැවතීම. ඇප / යැප *

ඉහප 15.0 යහජ 16.0 අනුව  වදු වකම් ලබය දියට අද්යාල වර්ෂයට පූර්වායන්ය වර්ෂ 05 පහප
වගුයවහි පලමු තීරුයේ යටහන් කල යුතුය. අද්යාල කාර්ය යාධය වාර්පා 05 හි යහතික කල
ිණටපත් ඇමිිසය යුතුය. කාර්ය යාධය වාර්පායේ අවයාය ඇගයුයමහි විකඛප නිර්යද්ශය / එකකට
වඩා ද්යක්වා ඇති යහ අද්යාළ නිලධාරියායේ අත්යය හා නිල මුද්රාව පබා යයොමැති වාර්පා ිණළිගනු
යයොලැයේ.

වර්ෂය

අවයාය ඇගයුම
විශිෂ්ඨි / යාමාය ප්රමාණයට වඩා ඉහළි / යතුටුද්යායකි /
අයතුටුද්යායකි

අද්යාළ
නිලධාරියා
අත්යන්
පබා ඇප
/ යැප

එක් එක් වර්ෂයේ කාර්ය යාධය වාර්පාව අනුව ය ම යප්ළියක් හා තීරුවක්ම යම්පූර්ණ කළ
යුතුය.
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18.0

ශ්රී ලංකා ඉංනේයන්රු ආයපයයේ අධි යාමානේකත්වය ලබා තිම ම යහජ ශ්රී ලංකා ඉංනේයන්රු ආයපයය විසින්
ිණළිගත් යවයත් ඉංනේයන්රුමය ආයපයයකින් ලබාගත් ඊට යමාය අධි යාමානේකත්වය ලබා තිබීම.යමහිදී
වරලත් ඉංනේයන්රු පත්වය ලැබූ ඉංනේයන්රු ක්යෂේත්රයේ ම අධි යාමානේකත්වය ලබා එම අධි යාමානේකත්වය
අ ණ්ඩව පවත්වායගය යගොය් ඇප / යැප *
එයයේ යයොමැති යම්,

18.4

18.5

18.6

18.7
පශය /්චාත් උපාධි/ උපාධි ිපප්යලජමාව
වලංගු දියය

18.3
විෂය ක්යෂේත්රය

පශය /්චාත් උපාධි/ උපාධි
ිපප්යලජමාකාල සීමාව (ආරම්භක
හා අවයාය දියය)

18.2
පශය /්චාත් උපාධි
ිපප්යලජමායේ/ පශය /්චාත්
උපාධියේ යම

එම උපාධිය/ පශය /්චාත් උපාධි
ිපප්යලජමාව ිණරියමය ලද්ය
ආයපයය/ විශය /්ව විද්යාලය

18.1
අනු
අංකය

එම ආයපයය/ විශය /්ව විද්යාලය,
විශය /්ව විද්යාල ප්රතිපාද්යය යකොමිෂන්
යභාව ිණළියගය තියේද්ය යය වග

මාය 09 කට යයොඅඩු පාඨමාලා කාලයක් යහිප ඉංනේයන්රු ක්යෂේත්රයේ පශය /්චාත් උපාධි ිපප්යලජමා /පශය /්චාත්
උපාධි  වදු වකම් යම්පූර්ණ කිරීම යහජ කළමයාකරණ ක්යෂේත්රයේ යහො වාපාර පරිපාලය ිණළිබඳ පශය /්චාත්
උපාධි යහතිකය ලබා තිම ම යමඟ වරලත් ඉංනේයන්රු පත්වය අ ණ්ඩව පවත්වායගය යගොය් ඇප / යැප *

1.
2.
3.
4.
5.

(18.1 වශය /යයන් අංක යයොද්යා උපාධි යහතිකය යහ විය්පරාත්මක ප්රතිලල යටහයයහි යහතික
කළ ිණටපත් ඇමිිසය යුතුය.)
*(අද්යාළ යයොවය වචයය කපා හරින්ය)

19.0

උයය් වීම යඳහා  වදු වකම් ලබය දියට ශ්රී ලංකා ඉංනේයන්රු යයේවයේ වයර 18 කට යයොඅඩු යක්රීය යයේවා
කාලයක් යම්පූර්ණ කර ඇප. / යැප.*

*(අද්යාළ යයොවය වචයය කපා හරින්ය)

ඉහප අංක 01 සිට 19 යපක් නිරවද්ය හා යම්පූර්ණ යපොරතුරු යහිප ඉඛලුම්පප යහ අමුණා එවය යලය
යඳහන් කර ඇති සියළු යඛ ය වල යහතික කළ ිණටපත් කරුණට අද්යාළ අංකය එක් එක් යඛ යයේ ද්යකුණු
ඉහළ යකළවයරහි යටහන් කර අා පිළිරවලිු අමුණඉ ර ොනුවක් වශරයු
ක ර, යම් යමඟ ඉදිරිපත්
කරමි. පවද්ය වියශය /ේෂ යශ්රේිසයට උයය් කරනු ලැබීයමන් ප වව කරනු ලබය පත්කිරිම අනුව රානකාරි
භාරගැනීමට අයපොයහොයත් වුවයහොත්, ඒ යම්බන්ධයයන් අංක 01/2021 හා 2021.06.30 හා 01/2021(i) හා
2021.08.02 දියැති රාන යයේවා යකොමිෂන් යභා චක්රයඛ ප්රකාරව කටයුතු කරනු ලැබීමට යටත් වය බවද්ය
ද්යනිමි.
දියය : ............................

............................................
ඉඛලුම්කරුයේ අත්යය
පයතුරු යාමය යහ නිල මුද්රාව
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(ආ) ර ොඋ - රදපඉර්තරම්ුතු ප්රරඉලධයඉ විසිු රපෞද් ලි ව ම්පූර්ණ

ළ යුතුය.

යඛකම්/ ප්රධාය යඛකම්,
........................................................................................ අමාපාංශය /ය / රාන අමාපාංශය /ය/පළාත් යභාව
1.

නිලධාරියා විසින් ඉහප යඳහන් කර ඇති සියළු කරුණු නිවැරදිය.

2.

අංක 13, 14, 15, 16, 17, 18 හා 19 ට අද්යාළ කරුණු යගොනුව අනුව යයඳා බලය ලදී. යඳහන් කර ඇති
කරුණු නිවැරදි බවද්ය සියළු යපොරතුරු යම්පූර්ණව ඉදිරිපත් කර ඇති බවද්ය අද්යාළ සියළු යඛ ය වල
ති
ළ ිණටපත් අමුණා ඉදිරිපත් කර ඇතිබවද්ය යහතික කරමි.

3.

නිලධාරියාට එයරහිව වියය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරමින් යහජ විනය පනක්ෂණ සිදු රවමිු
පවතියි / රනොපවතියි *
3.1
3.2

ඉහප ිණළිතුර “පවතිි” යම් වරද්ය කළ දියය : .......................................
වියය බලධාරියා විසින් යචජද්යයා පත්රය නිකුත් කළ දියය :
...................................

4.

............................................................................................ මහපා / මහත්මිය / යමයවිය යේ රානකාරි
/ පැමිණීම / හැසිරීම යතුටුද්යායකය. ඔහුයේ / ඇයයේ කාර්යයාධයය, යායකත්වය, හැකියාව හා ඊළඟ
උයය් වීමට අඳාළව පයතුරු හා වගකීම් ද්යැරීයම් හැකියාව යලකා බැලීමි. ඔහු / ඇය ශ්රී ලංකා ඉංනේයන්රු
යයේවයේ වියශය /ේෂ යශ්රේිසයට උයය් කිරීම නිර්යද්ශය / කරමි / යයොකරමි.*

5.

නිවැරදිව, අනූයව යම්පූර්ණ කල අයදුම්පතද, එක් එක් කරුණට අද්යාළ අංකය යටහන් කරමින් අංක
ිණළියවළින් අදඉළ රේඛන වක
ති
ළ පිඋපත් ද අමුණඉ
ක රන කද ර ොනුව රම් සඟ එවමි.
දියය : .................................

................................................................
යද්යපාර්පයම්න්තු / ආයපය ප්රධානියායේ
අත්යය, පයතුරු යාමය
යහ නිල මුද්රාව

යටහය : යයොගැළයපය වචය කපා හරින්ය.
(ඇ) ර ොඋ - අදඉළ අසඉතඉාශරන රේ ම් විසිු ර ෝ පළඉත්
ම්පූර්ණ ළ යුතුය.

භඉරේ ප්රරඉන රේ ම් විසිු රපෞද් ලි ව

යඛකම්,
රාන පරිපාලය, ය්වයද්ශය / කටයුතු, පළාත් යභා හා පළාත් පාලය අමාපාංශය /ය.
1.

ශ්රී ලංකා ඉංනේයන්රු යයේවයේ I යශ්රේිසයේ ................................................. මහපා / මහත්මිය / යමයවිය
යේ රානකාරි හා හැසිරීම ිණළිබඳව යද්යපාර්පයම්න්තු/ ආයපය ප්රධානියායේ නිර්යද්ශය / යමඟ එ ඟ රවමි /
එ ඟ රනොරවමි.*

2.

නිලධාරියායේ රානකාරි / හැසිරීම / වියශය /ේෂ කුයලපා හා කාර්ය යාධයය ඇගයීමට ලක් කයළමි.
............................................................... මහපා / මහත්මිය / යමයවිය ..................... දිනඋ ශ්රී ලංකා
ඉංනේයන්රු යයේවයේ වියශය /ේෂ යශ්රේිසයට උයය් කිරීම ලධර්රද්ශ රමි. / රනො රමි.*
(*නිර්යද්ශය / යයොකරන්යන්යම්, යහේතුව යකටියයන් යඳහන් කරන්ය.)

3.

නිවැරදිව, අනූයව යම්පූර්ණ කල අයදුම්පතද, එක් එක් කරුණට අද්යාළ අංකය යටහන් කරමින් අංක
ිණළියවළින් අදඉළ රේඛන වක
ති
ළ පිඋපත් ද අමුණඉ
ක රන කද ර ොනුව රම් සඟ එවමි.

දියය : .................................

..................................
යඛකම්/ප්රධාය යඛකම්
................................................. අමාපාංශය /ය/පළාත් යභාව
නිල මුද්රාව
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