
වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ළළණාාළරා සසේවා නිළධාරී III සරේණියේසන නිළධාරී   සාණාන්ය ළාර්ය සාධන්ය ණත උසසේ 

කිරීණ  II සරේණියේයඋ උසසේ කිරීණ සඳහා වූ ආදර්ශ අයදුම් පත්රය 

1 සළාඋස - (නිළධාරියා විසි ණ සම්ූර්ා ළල යුතුය) 

1. (අ)  මුලකුරු සණඟ න්ණ : 

   (ආ) මුලකුරු වලි  හැදි සවන් න්ම් : 

   (ඇ) න්ම් සවන්සේ ළසේ න්ම් මීඋ සපර භාවිතා ළරන් න්ණ  

           (න්ම් සවන්සේළර ඇත්න්ම් පණණියේ) 

 

2.  උප  දින්ය : 

3.  ජ්ාතිළ හැදුනුම්පත් අංළය : 

4.  සසේවසන මුේ පත්ීම් දින්ය : 

5.  පත්ීම් ලිපිසන අංළය : 

6.  සසේවසන සදවන් සරේණියේයඋ උසසේ ළරන් ලද දින්ය : 

7.  දැන්උ සසේවය ළරන් ළාර්යාලය සහ එහි ලිපින්ය : 

8.  ළාර්යක්ෂණතා ළඩඉම් පරීක්ෂාය සණූර්ා ළල දින්ය : 

 

............................................වන් ණා විසි  ඉහත සඳහ  ළර ඇති සියළුණ සතාරතුරු සතය හා නිවැරදි වව 

සණයි  සහතිළ ළරමි. තවද ණා විසි  සපයා ඇති ඉහත සතාරතුරු සාවදය යැයි සසායා ගනු ලැබුවසහාත් සණණ 

වයවසේාාස  1 වන් සරේණියේයඋ උසසේ ීම් පිබඳවඳ වූ ණසහ හිමිළම් සන්ාසලළා හැරීණඋද  විරුධවධව වින්යානුලවලව 

ළඋයුතු ළරනු ලැබීණඋද  හැති වව ණණ සතය වශසය  දනිමි. 

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

             නිලධාරියාසහ අත්සන් 

දින්ය ................................ 

 

 

II සළාඋස  

ආයතන් ප්රධාන්යාසහ සහතිළය 

.......................................ණහතා/ණහත්මිය/සණන්විය  

1. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ළළණන්ාළරා සහළාර සසවසන III සරේණියේසන වසර 1ස සම්ූර්ා වන් දින්ය 

2. එණ වසර 1ස තුල වැටුප් වර්ධළ සියේල උපයාසගන් තිසවන් වව 

3. අනුණත ළාර්ය සාධන් ඇගයීසම් පටිපාටිය අනුව උසසේ ීසම් දින්උ සපරාතුව වූ වසර 1සක් තුල සතුටු දායළ 

ණට්උසම් සහෝ ඊඋ ඉහල ළාර්ය සාධන්යක් සප නුම් ළර තිසවන් වව 



4. (I)  ළාර්යක්ෂණතා සම්ූර්ා ළරන් ලද දින්ය  

        ගිණුම් ක්රණ   ළාර්යාල ක්රණ 

   විභාගය පැවැත්වූ දින්ය            .....................             .......................... 

   විභාග අංළය              ....................         .......................... 

  (II). සදවන් ළාර්යක්ෂණතා ළඩඉම් පරීක්ෂාය සම්ූර්ා ළර ඇත/ න්ැත  

       ඇත්න්ම් එණ ලිපිසන සයාමු අංළය හා දින්ය  

5. (I).  වැටුප් රහිත නිවාඩු / අඩ වැටුප් නිවාඩු ලවාසගන් ඇත්න්ම් එණ ළාල වළවානු /දින් ගාන් 

          (වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ළළණන්ාළරා සසේවසන III  සරේණියේයඋ පත් ළල /උසසේ ළල දින් සිඋ ) 

   (II). සණාන්යම් ආළාරයළඋ සහෝ දඬුවණළඋ /දඬුවම් වලඋ (අවවාද කිරීණ හැර ) ලක් ළර ඇත්න්ම් ඒ        පිබඳවඳ 

සළටිසය  විසේතරයක් සඳහ  ළර න් 

    (සයාමු අංළයද සඳහ  ළර න්) 
6. සංසේාාවළ සහෝ සවන්ත් වයවසේාාපිත ණ්ඩලයළ සසේවය සදහා නිළධාරියා /නිළධාරිණියේය මුදා හැර සිී  න්ම් අදාල       
    ළාල වළවානුව පිබඳවද විසේතර  
 
................................දින්උ සසේවසන  III  සරේණියේසන සරීය සසේවා ළාලයක් සම්ූර්ා ළර ඇති වවත්එ එදින්උ වසර 

5ළ සතුඋදායළ  සසේවා ළාලයක් සපුරා ඇති වවත්එ ඉහත සඳහ  සියළු ළරුණු සපධවගලිළ ලිපි සගානුව අනුව නිවැරදි 

වවත් සසේවා වයවසේාාව අනුව සසේවසන II  සරේණියේයඋ උසසේ කිරීණ සඳහා නිලධාරියා / නිලධාරිනිය සියළුණ  දු ළණ 

සපුරා ඇති වවත් නිර්සධවශ ළරමි. 
 
       ආයතන් ප්රධානියාසහ අත්සන් : 
       න්ණ : 
       පදවි න්ාණය : 
       (නිල මුද්රාව) 
දින්ය : ...................................... 
 
අණාතයාංශ සේළම්එ 
   II සරේණියේයඋ උසසේ කිරීණ නිර්සධවශ ළර ඉදිරිපත් ළරමි 
 
          ................................. 
          සදපාර්තසම් තු ප්රධානියා  
දින්ය :...............................       (නිල මුද්රාව තව න්) 
 
ප්රධාන් සේළම්එ 
   II සරේණියේයඋ උසසේ කිරීණ නිර්සධවශ ළර ඉදිරිපත් ළරමි 
 
          ................................. 
          අණාතයාංශ සේළම්  
දින්ය :...............................       (නිල මුද්රාව තව න්) 
 
සේළම්එ 
වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය සසේවා සළාම්ෂ  සභාව 
   II සරේණියේයඋ උසසේ කිරීණ නිර්සධවශ ළර ඉදිරිපත් ළරමි 
 
          ................................. 
          ප්රධාන් සේළම්  
දින්ය :...............................       (නිල මුද්රාව තව න්) 
 
 



 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ළළණාාළරා සසේවා නිලධාරී II සරේණියේසන නිළධාරී   සාණාන්ය ළාර්ය සාධන්ය ණත උසසේ 

කිරීණ  I සරේණියේයඋ උසසේ කිරීණ සඳහා වූ ආදර්ශ අයදුම් පත්රය 

1 සළාඋස - (නිළධාරියා විසි ණ සම්ූර්ා ළල යුතුය) 

1. (අ)  මුලකුරු සණඟ න්ණ : 

   (ආ) මුලකුරු වලි  හැදි සවන් න්ම් : 

   (ඇ) න්ම් සවන්සේ ළසේ න්ම් මීඋ සපර භාවිතා ළරන් න්ණ  

           (න්ම් සවන්සේළර ඇත්න්ම් පණණියේ) 

 

2.  උප  දින්ය : 

3.  ජ්ාතිළ හැදුනුම්පත් අංළය : 

4.  සසේවසන මුේ පත්ීම් දින්ය : 

5.  පත්ීම් ලිපිසන අංළය : 

6.  සසේවසන සදවන් සරේණියේයඋ උසසේ ළරන් ලද දින්ය : 

7.  දැන්උ සසේවය ළරන් ළාර්යාලය සහ එහි ලිපින්ය : 

8.  ළාර්යක්ෂණතා ළඩඉම් පරීක්ෂාය සණූර්ා ළල දින්ය : 

 

............................................වන් ණා විසි  ඉහත සඳහ  ළර ඇති සියළුණ සතාරතුරු සතය හා නිවැරදි වව 

සණයි  සහතිළ ළරමි. තවද ණා විසි  සපයා ඇති ඉහත සතාරතුරු සාවදය යැයි සසායා ගනු ලැබුවසහාත් සණණ 

වයවසේාාස  1 වන් සරේණියේයඋ උසසේ ීම් පිබඳවඳ වූ ණසහ හිමිළම් සන්ාසලළා හැරීණඋද  විරුධවධව වින්යානුලවලව 

ළඋයුතු ළරනු ලැබීණඋද  හැති වව ණණ සතය වශසය  දනිමි. 

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

             නිලධාරියාසහ අත්සන් 

දින්ය ................................ 

 

II සළාඋස  

ආයතන් ප්රධාන්යාසහ සහතිළය 

.......................................ණහතා/ණහත්මිය/සණන්විය  

1. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ළළණන්ාළරා සහළාර සසවසන II සරේණියේසන වසර 1ස සම්ූර්ා වන් දින්ය 

2. එණ වසර 1ස තුල වැටුප් වර්ධළ සියේල උපයාසගන් තිසවන් වව 

3. අනුණත ළාර්ය සාධන් ඇගයීසම් පටිපාටිය අනුව උසසේ ීසම් දින්උ සපරාතුව වූ වසර 1සක් තුල සතුටු දායළ 

ණට්උසම් සහෝ ඊඋ ඉහල ළාර්ය සාධන්යක් සප නුම් ළර තිසවන් වව 



4. (I)  ළාර්යක්ෂණතා සම්ූර්ා ළරන් ලද දින්ය  

        ගිණුම් ක්රණ   ළාර්යාල ක්රණ 

   විභාගය පැවැත්වූ දින්ය            .....................             .......................... 

   විභාග අංළය              ....................         .......................... 

  (II). සදවන් ළාර්යක්ෂණතා ළඩඉම් පරීක්ෂාය සම්ූර්ා ළර ඇත/ න්ැත  

       ඇත්න්ම් එණ ලිපිසන සයාමු අංළය හා දින්ය  

5. (I).  වැටුප් රහිත නිවාඩු / අඩ වැටුප් නිවාඩු ලවාසගන් ඇත්න්ම් එණ ළාල වළවානු /දින් ගාන් 

          (වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ළළණන්ාළරා සසේවසන II  සරේණියේයඋ පත් ළල /උසසේ ළල දින් සිඋ ) 

   (II). සණාන්යම් ආළාරයළඋ සහෝ දඬුවණළඋ /දඬුවම් වලඋ (අවවාද කිරීණ හැර ) ලක් ළර ඇත්න්ම් ඒ        පිබඳවඳ 

සළටිසය  විසේතරයක් සඳහ  ළර න් 

    (සයාමු අංළයද සඳහ  ළර න්) 
6. සංසේාාවළ සහෝ සවන්ත් වයවසේාාපිත ණ්ඩලයළ සසේවය සදහා නිළධාරියා /නිළධාරිණියේය මුදා හැර සිී  න්ම් අදාල       
    ළාල වළවානුව පිබඳවද විසේතර  
 
................................දින්උ සසේවසන  II  සරේණියේසන සරීය සසේවා ළාලයක් සම්ූර්ා ළර ඇති වවත්එ එදින්උ වසර 

5ළ සතුඋදායළ  සසේවා ළාලයක් සපුරා ඇති වවත්එ ඉහත සඳහ  සියළු ළරුණු සපධවගලිළ ලිපි සගානුව අනුව නිවැරදි 

වවත් සසේවා වයවසේාාව අනුව සසේවසන I  සරේණියේයඋ උසසේ කිරීණ සඳහා නිලධාරියා / නිලධාරිනිය සියළුණ  දු ළණ 

සපුරා ඇති වවත් නිර්සධවශ ළරමි. 
 
       ආයතන් ප්රධානියාසහ අත්සන් : 
       න්ණ : 
       පදවි න්ාණය : 
       (නිල මුද්රාව) 
දින්ය : ...................................... 
 
අණාතයාංශ සේළම්එ 
   I  සරේණියේයඋ උසසේ කිරීණ නිර්සධවශ ළර ඉදිරිපත් ළරමි 
 
          ................................. 
          සදපාර්තසම් තු ප්රධානියා  
දින්ය :...............................       (නිල මුද්රාව තව න්) 
 
ප්රධාන් සේළම්එ 
   I  සරේණියේයඋ උසසේ කිරීණ නිර්සධවශ ළර ඉදිරිපත් ළරමි 
 
          ................................. 
          අණාතයාංශ සේළම්  
දින්ය :...............................       (නිල මුද්රාව තව න්) 
 
සේළම්එ 
වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය සසේවා සළාම්ෂ  සභාව 
   I  සරේණියේයඋ උසසේ කිරීණ නිර්සධවශ ළර ඉදිරිපත් ළරමි 
 
          ................................. 
          ප්රධාන් සේළම්  
දින්ය :...............................       (නිල මුද්රාව තව න්) 
 
 


