
වයඹ පළාත් සභා සංවර්ධන නිලධාරී සසේවසේ III වන සරේණියේසේ නිළධාරී් II සරේණියේයට  සාමානය ාාර්ය සාධනය ම  

උසසේ කිරීම සඳහා වූ ආදර්ශ අයදුම් පත්රය 

1 සාාටස (නිලධාරියා විසි් සම්ූර්ණ ාළ යුතුය.) 

1. මුලකුරු සමඟ නම :          

2. මුලකුරු වලි් හැදි්සවන නම් : 

3. උප් දිනය :  

4. දුරා න අංාය: 

5. ජාතිා හැදුනුම්පත් අංාය: 

6. සසේවයට ඇතුලත් වූ දිනය 

7. පත්ීම් ලිපිසේ අංාය: 

8. අ් ර් පළාත් සේථන මාරු ම  අනු ර්රහණය වූ අසයකු නම් වයඹ පළාත් රාජය සසේවයට අනු ර්රහණය වූ 

දිනය:  

9. පත්ීම් සේීරාල දිනය: 

10. ාාර්යක්ෂම ා  ාඩඉම සමත් ාල දින හා විභාග අංාය: 

11. සසේවසේ වසර 10 සම්ූර්ණාල දිනය: 

12. දැනට සසේවය ාරන ාාර්යාලය: 

 

.................................. දින සිට වයඹ පළාත් සභා සංවර්ධන නිලධාරී සසේවසේ II සරේණියේයට උසසේ ාරසදන 

සම් ඉල්ලා සිටිමි.  

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

දිනය :.......................        අයදුම්ාරුසේ අත්සන  

 

11 සාාටස ( ආය න ප්රධානියා විසි් සම්ූර්ණ ාළ යුතුය.) 

 

ආය න ප්රධානයාසේ සහතිාය 

 

.............................................................................................................මහ ා/ මහත්මිය/ සමසනවිය  

සමම ාාර්යාලසේ සසේවය ාරන අ ර  

1. .................................... දිනට වසර 10 සක්රීය සසේවා ාාලයක් සම්ූර්ණාර ඇති තවත්  

2. වැටුප් වර්ධා 10ක් උපයාසගන තිසතන තවත්  

3. අනුම  ාාර්ය සාධා ඇගයීසම් පටිපාටියට අනුව උසසේ ීම් දිනට සපරාතුව වූ වසර 10ක් තුළ සතුටුදායා 

මට්ටසම් සහෝ ඊට ඉහළ ාාර්ය සාධනයක් සප්නුම් ාර තිසතන තවත්  

4. එම වසර 10 තුළ අඩවැටුප් සහ වැටුප් රහි  නිවාඩු ගණන .............................. ක් තවත්/ අඩවැටුප් සහ 

වැටුප් රහි  නිවාඩු ලතා සනාමැති තවත්  

5. එම ාාලය තුළ කිසිම දඬුවමාට ( අවවාද කිරීමක් හැර) යටත් ාර සනාමැති තවත්  

6. නිලධාරියාට/ නිලධාරිනියට විරුද්ධව විනය ාටයුතු කිසිවක් සනාමැති තවත්  

7. අදාල මට්ටසම් අසනක් රාජය භාෂා ප්රීණ ාව නියමි  ාාලය තුල ලතා සගන ඇති තවත්  

8. ......................... දින සිට පත්ීම් සේීර ාර ඇති තවත් සඳහ් ාරමි. 

9. III සරේණියේසේ ාාර්යක්ෂම ා ාඩඉම් විභාගය සමත් ී ඇති තව සහතිා ාරමි. 



10. ........................................මහ ා/මහත්මිය සවනුසව් සමම ාාර්යාලසේ පවත්වාසගන යනු ලතන 

සපෞද්ගලිා ලිපිසගානුව අනුව ඉහ  සඳහ් විසේ ර නිවැරදි හා ස ය තවට සහතිා ාරමි. 

 

     සමම නිලධාරියා/ නිලධාරිනිය උසසේ ීම් දිනට ූර්වාස්න ම වසර 5ා සතුටුදායා සසේවා ාාලයක් සම්ූර්ණ 

ාර ඇති තැවි් සහ අසනකුත් සුදුසුාම් සපුරා ඇති තැවි් ....................... දින සිට  සසේවසේ   II සරේණියේයට උසසේ 

කිරීම නිර්සද්ශ ාරමි. 

 

                                                                                ආය න ප්රධානියාසේ අත්සන : 
       නම : 
       පදවි නාමය : 
දිනය : ......................................   (නිල මුද්රාව  ත්න) 
 
 

 

සටහ්: ඉහ  1 සිට 10 දක්වා සුදුසුාම් සපුරා සනාමැතිනම් ඒවා සඳහ් ාර්න 

අමා යාංශ සල්ාම්  
   II සරේණියේයට උසසේ කිරීම නිර්සද්ශ ාර ඉදිරිපත් ාරමි 
 
          ................................. 
          සදපාර් සම්්තු ප්රධානියා  
දිනය :...............................       (නිල මුද්රාව  ත්න) 
 
 
 
ප්රධාන සල්ාම්  
 
   II සරේණියේයට උසසේ කිරීම නිර්සද්ශ ාර ඉදිරිපත් ාරමි 
 
          ................................. 
          අමා යාංශ සල්ාම්  
දිනය :...............................       (නිල මුද්රාව  ත්න) 
 
 
 
සල්ාම්  
වයඹ පළාත් සභා රාජය සසේවා සාාම්ෂ් සභාව 
   II  සරේණියේයට උසසේ කිරීම නිර්සද්ශ ාර ඉදිරිපත් ාරමි 
 
          ................................. 
          ප්රධාන සල්ාම්  
දිනය :...............................       (නිල මුද්රාව  ත්න) 
       

 

 
 

 



වයඹ පළාත් සභා සංවර්ධන නිලධාරී සසේවසේ II වන සරේණියේසේ නිළධාරී් I සරේණියේයට  සාමානය ාාර්ය සාධනය ම  

උසසේ කිරීම සඳහා වූ ආදර්ශ අයදුම් පත්රය 1 සාාටස -  

(නිළධාරියා විසි්ම සම්ූර්ණ ාල යුතුය) 

1. (අ)  මුලකුරු සමඟ නම : 

   (ආ) මුලකුරු වලි් හැදි්සවන නම් : 

   (ඇ) නම් සවනසේ ාසල් නම් මීට සපර භාවි ා ාරන නම  

           (නම් සවනසේාර ඇත්නම් පමණියේ) 

 

2.  උප් දිනය : 

3.  ජාතිා හැදුනුම්පත් අංාය : 

4.  සසේවසේ මුල් පත්ීම් දිනය : 

5.  පත්ීම් ලිපිසේ අංාය : 

6.  සසේවසේ සදවන සරේණියේයට උසසේ ාරන ලද දිනය : 

7.  දැනට සසේවය ාරන ාාර්යාලය සහ එහි ලිපිනය : 

8.  ාාර්යක්ෂම ා ාඩඉම් පරීක්ෂණය සමූර්ණ ාල දිනය : 

 

............................................වන මා විසි් ඉහ  සඳහ් ාර ඇති සියළුම ස ාරතුරු ස ය හා නිවැරදි තව 

සමයි් සහතිා ාරමි.  වද මා විසි් සපයා ඇති ඉහ  ස ාරතුරු සාවදය යැයි සසායා ගනු ලැුවවසහාත් සමම 

වයවසේථාස  1 වන සරේණියේයට උසසේ ීම් පිබඳතඳ වූ මසේ හිමිාම් සනාසලාා හැරීමටද  විරුද්ධව විනයානුලවලව 

ාටයුතු ාරනු ලැබීමටද  හැති තව මම ස ය වශසය් දනිමි. 

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

             නිලධාරියාසේ අත්සන 

දිනය ................................ 

 

 

II සාාටස  

ආය න ප්රධානයාසේ සහතිාය 

.......................................මහ ා/මහත්මිය/සමනවිය  

1. වයඹ පළාත් සභා රාජය ාළමනාාරණ සහාාර සසවසේ II සරේණියේසේ වසර 10 සම්ූර්ණ වන දිනය 

2. එම වසර 10 තුල වැටුප් වර්ධා සියල්ල උපයාසගන තිසතන තව 

3. අනුම  ාාර්ය සාධන ඇගයීසම් පටිපාටිය අනුව උසසේ ීසම් දිනට සපරාතුව වූ වසර 10ක් තුල සතුටු දායා 

මට්ටසම් සහෝ ඊට ඉහල ාාර්ය සාධනයක් සප්නුම් ාර තිසතන තව 



4. (I)  ාාර්යක්ෂම ා සම්ූර්ණ ාරන ලද දිනය  

        ගිණුම් ක්රම   ාාර්යාල ක්රම 

   විභාගය පැවැත්වූ දිනය            .....................             .......................... 

   විභාග අංාය              ....................         .......................... 

  (II). සදවන ාාර්යක්ෂම ා ාඩඉම් පරීක්ෂණය සම්ූර්ණ ාර ඇ / නැ   

       ඇත්නම් එම ලිපිසේ සයාමු අංාය හා දිනය  

5. (I).  වැටුප් රහි  නිවාඩු / අඩ වැටුප් නිවාඩු ලතාසගන ඇත්නම් එම ාාල වාවානු /දින ගණන 

          (වයඹ පළාත් සභා රාජය ාළමනාාරණ සසේවසේ II  සරේණියේයට පත් ාල /උසසේ ාල දින සිට ) 

   (II). සමානයම් ආාාරයාට සහෝ දඬුවමාට /දඬුවම් වලට (අවවාද කිරීම හැර ) ලක් ාර ඇත්නම් ඒ        පිබඳතඳ 

සාටිසය් විසේ රයක් සඳහ් ාර්න 

    (සයාමු අංායද සඳහ් ාර්න) 
6. සංසේථාවා සහෝ සවනත් වයවසේථාපි  ම්ඩලයා සසේවය සදහා නිළධාරියා /නිළධාරිණියේය මුදා හැර සිී  නම් අදාල       
    ාාල වාවානුව පිබඳතද විසේ ර  
 
................................දිනට සසේවසේ  II  සරේණියේසේ සක්රීය සසේවා ාාලයක් සම්ූර්ණ ාර ඇති තවත්  එදිනට වසර 
5ා සතුටදායා  සසේවා ාාලයක් සපුරා ඇති තවත්  ඉහ  සඳහ් සියළු ාරුණු සපද්ගලිා ලිපි සගානුව අනුව නිවැරදි 

තවත් සසේවා වයවසේථාව අනුව සසේවසේ I  සරේණියේයට උසසේ කිරීම සඳහා නිලධාරියා / නිලධාරිනිය සියළුම සුදුසුාම 
සපුරා ඇති තවත් නිර්සද්ශ ාරමි. 
 
       ආය න ප්රධානියාසේ අත්සන : 
       නම : 
       පදවි නාමය : 
       (නිල මුද්රාව) 
දිනය : ...................................... 
 
අමා යාංශ සල්ාම්  
   I සරේණියේයට උසසේ කිරීම නිර්සද්ශ ාර ඉදිරිපත් ාරමි 
 
          ................................. 
          සදපාර් සම්්තු ප්රධානියා  
දිනය :...............................       (නිල මුද්රාව  ත්න) 
 
ප්රධාන සල්ාම්  
   I සරේණියේයට උසසේ කිරීම නිර්සද්ශ ාර ඉදිරිපත් ාරමි 
 
          ................................. 
          අමා යාංශ සල්ාම්  
දිනය :...............................       (නිල මුද්රාව  ත්න) 
 
සල්ාම්  
වයඹ පළාත් සභා රාජය සසේවා සාාම්ෂ් සභාව 
   I සරේණියේයට උසසේ කිරීම නිර්සද්ශ ාර ඉදිරිපත් ාරමි 
 
          ................................. 
          ප්රධාන සල්ාම්  
දිනය :...............................       (නිල මුද්රාව  ත්න) 
 
 


