ශ්රී ලංකා ව ලංද්යවත්මක

 ලංව යෙවි  ලං1 ලංවරයණියේවන ලංලධකරවන්

ද්ව යෂ ලංවරයණියේිඋ ලංස

ක ලංරීන  ලං ා ව ලංදිම්ප ත
කාර්ොලීෙ ප්රයෙජජනෙ පිණියටසි

(ද) ලංව ොඋ  ලං- ලංලධකරවරිිව ලංද්සි් ලං පපූර්ණ ලං ක ලංයුතුි.

S

අෙදුම්පත් අංකෙ

F

1). නම 1.1 සම්පූර්ණ නම :
1.2 පත්වීම් ලිපියෙහි සඳහන් නම :
2). ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකෙ :
3). උපන් දිනෙ :
4). යපෞද්ගලික ලිපිනෙ :
5). දුරකථන අංකෙ : නිවස :
ජංගම :
6).
6.1 තනතුර :
(දැනට දරණ / දැනට විශ්රාමික ක නම් විශ්රාම ෙන අවසාථායද දැ))
6.2 දැනට විශ්රාමික ක නම් විශ්රාම ගත් දිනෙ :
7). අමාතාංශය /ෙ / යදපාර්තයම්න්තුව :
8). කාර්ොලීෙ ලිපිනෙ :
9).
9.1 කාර්ොලීෙ දුරකථන අංකෙ :
9.2 කාර්ොලීෙ ෆැක්සා අංකෙ :
10). පත්වීම / උසසාවීම් දින 10.1 ශ්රී .ං.වි.යස. 11/11 යශ්රණියටෙට (111 පන්තිෙට) පත්වීම් දිනෙ :
10.2 ශ්රී .ං.වි.යස. 11/1 යශ්රණියටෙට (11 පන්තිෙට) පත්වීම් දිනෙ :
10.3 ශ්රී .ං.වි.යස. 1 යශ්රණියටෙට (1 පන්තිෙට) පත්වීම් දිනෙ :
(1 යශ්රණියටෙට / 1 පන්තිෙට උසසාවීම් ලිපියස සහතික ක. පිටපත 10.3 වශය /යෙන්
අංක කර ඇමික ණියටෙ යුතුෙ)
11). 1 යශ්රණියටෙට උසසා වීයමන් ප ස යසවයස යනිටි ක කා. මාමාවන් සහ විනොනුල . දවමවම්
.ැබීම මත යසවා කා.ෙ අඩු වීම -

11.1 නිවාඩු .බා ගැනීම මත යසවා කා.ෙ අඩුවීම - (අදාළ යද නම් පමණක්
සම්පූර්ණ කරන්න)
දනු ලං
දා ි

ලධෙවඩු ලංදනු ැතිි ලං ා ව ලංදවළ ලං
ව ෝවේසි

වක ලංසී වෙ
සිඋ

ක්ෙව

ව යෙව ලං වකි ලංදඩුෙන ලං
දින ලංගණන
දවු:

ව

දින

i
ආෙතන සංග්රහයස V:2.5.4
Ii
ආෙතන සංග්රහයස XII:16
Iii
කළමනාකරණ යසවා චක්රයේඛ අංක 10
Iv
කළමනාකරණ යසවා චක්රයේඛ අංක 33
V
ආෙතන සංග්රහයස XII:36
යවනත් වැටුප් රහිත නිවාඩු
vi
යසවා කා.ෙ අඩුවන සම්පූර්ණ දින ගණන
(නිවාඩු අනුමත කළ ලිපිව. සහතික කළ පිටපත් 11.1.i, 11.1.ii, 11.1.iii ආදී
වශය /යෙන් කරුණට අදාළව අංක කර ඇමික ණියටෙ යුතුෙ.)

11.2 විනෙ කරුණු මත යසවා කා.ෙ අඩුවීම. (අදාළ යද නම් පමණක් සම්පූර්ණ
කරන්න.)

ද්නි ලංතීරණි

ව ෝනව ලං ත්රි ලංදනුෙ ලං
ෙර ලංසිම්වූ ලං වක ලං
සී වෙ

ව යෙව ලං වකි ලංදඩුෙන ලං
දින ලංගණන
දවු:

ව

දින

i වැටුප් වර්ධක .........ක් වි.ම්භනෙ
කිරීම
ii යවනත්
යසවා කා.ෙ අඩුවන සම්පූර්ණ දින ගණන
(විනෙ තීරණව. සහතික කළ පිටපත් 11.2.i, 11.2.ii, 11.2.iii ආදී වශය /යෙන්
කරුණට අදාළව අංකකර ඇමික ණියටෙ යුතුෙ)
11.3 11.1 හා 11.2 හි මුළු එකතුව : අවු........... මාස.............. දින.............
11.4 1 යශ්රණියටෙට පත් ද දියනන් ිදියටෙට ිහත 11.3 හි කා. මාමාව ිවත් ක. විට
දිනෙ : ..........................
12. පූර්වාසන්න පසා වසර තුළ වැටුප් වර්ධක .බා තිබීම.
12.1 උසසා වීමට  සදු සකම් .බන දිනට පූර්වාසන්න වසර 05 තුළ ටිෙළු වැටුප් වර්ධක **
උපොයගන තියේ / නැත.*

(ආෙතන සංග්රහයස XII:16:9, XII:16:10, සහ XII:36:1:4 (i) හා (ii) ෙටයත් .බා
ඇති වැටුප් වර්ධක උසසා වීම් සඳහා පිලිගනු යනි.ැයේ.)
*(අදාළ යනිවන වචන කපා හයටන්න)
12.2 උසසා වීමට  සදු සකම් .බන දිනට පූර්වාසන්න වසර 05 තුළ වැටුප් වර්ධක
.බා යනිමැති නම්, වැටුප් වර්ධක 05 .බන දින යතක් උසසා වීමට  සදු සකම්
.බන දිනෙ නැවත ගණනෙ කළ යුතුෙ. ඒ අනුව  සදු සකම් .බන
දිනෙ**...........................
13. පූර්වාසන්න වසර 05 තුළ විනොනුල . දවමවමකට භාජනෙ වී යනිතිබීම.
13.1 යපෞද්ගලික ලිපි යගිනුව අනුව, උසසා වීමට  සදු සකම් .බන දිනෙ පූර්වාසන්න
වසර 05 තුළ කිටිදු විනෙ දවමවමකට .ක්වී යනිමැත. (යදපාර්තයම්න්තු
ප්රධානිො විටින් යම් බව ලිිතත ප්රකාශය /ෙකින් සහතික කළ යුතුෙ ිේලුම්පයතහි “ආ” යකිටස ෙටයත්)
13.2 13.1 හි සඳහන් කා. මාමාව තුළ විනෙ දවමවමකට .ක්ව ඇති අතර, 11.2
ෙටයත් කරුණු සඳහන් කර ඇත්නම් සහ ඒ අනුව උසසා වීම් දිනෙ
සංයශය /ජධනෙ යද නම් එම දිනෙ :...................................
13.3 උසසා වීමට  සදු සකම් .බන දිනෙ 12.2 හා 13.2 අනුව සංයශය /ජධනෙ යද නම්
නව සංයශය /ජධිත දිනෙ :................................

14. පූර්වාසන්න 05 වසර තුළ වාර්ෂික කාර්ෙ සාධන ඇගයුම අනුව වැඩ හැටිරීම ෙහපත් බව
පිලිබිඹු වීම.
ිහත 12 යහජ 13 අනුව  සදු සකම් .බන දිනෙ අදාළ වර්ෂෙට පූර්වාසන්න වර්ෂ 05 පහත
වගුයද පළමු තීරුයද සටහන් ක. යුතුෙ. කාර්ෙ සාධන වාර්තා 05හි සහතික ක. පිටපත්
ඇමික ණියටෙ යුතුෙ. කාර්ෙ සාධන වාර්තායද අවසාන ඇගයුයමහි විකේප නිර්යද්ශය / එකකට වඩා
දක්වා ඇති සහ අදා. නි.ධායටොයේ අත්සන සහ නි. මුද්රාව තබා යනිමැති වාර්තා පිගනගනු
යනි.ැයේ.

වර්ෂෙ

අවසාන ඇගයුම
විශිෂාඨි / සාමාන ප්රමාණෙට වඩා ිහළි /
සතුටුදාෙකි / අසතුටුදාෙකි

අදා. නි.ධායටො අත්සන්
තබා ඇත / නැත

එක් එක් වර්ෂයස කාර්ෙ සාධන වාර්තාව අනුව සෑම යප්ගනෙක් හා තීරුවක්ම සම්පූර්ණ කළ
යුතුෙ.
15. යසවා වවසාථායද 14 ())  සදු සකම සම්පූර්ණ කර තිබීම.
15.1
අනු
අංකෙ

15.2
පශය /ාචාත්
උපාධියස
නම

15.3 විෂෙ
ක්යෂත්රෙ

15.4 එම
උපාධිෙ
පියටනමන
.ද විශය /ාව
විදා.ෙ

15.5 එම විශය /ාව 15.6 උපාධි
විදා.ෙ, විශය /ාව කා. මාමාව
විදා.ෙක්
(ආරම්භක
වශය /යෙන් විශය /ාව හා අවසාන
විදා.
දිනෙ)
ප්රතිපාදන
යකිමික ෂන්
සභාව පිගනයගන
තියේ ද ෙන වග

15.7
උපාධිෙ
ව.ංගු
දිනෙ

(15.1 වශය /යෙන් අංක යෙිදා ඇති උපාධි සහතිකෙ සහ විසාතරාත්මක ප්රතිල. සටහයනහි
සහතික ක. පිටපත් ඇමික ණියටෙ යුතුෙ.)
16. උසසාවීම් දිනට අවු 18 යනිවැඩි සක්රිෙ යසවා කා.ෙක් සම්පූර්ණ කර ඇත / නැත.
ිහත අංක 1 ටිට 16 යතක් නිරවද හා සම්පූර්ණ යතිරතුරු සහිත ිේලුම්පත සහ අමුණා
එවන ය.ස සඳහන් කර ඇති ටිෙළු යේඛන ව. සහතික කළ පිටපත් කරුණට අදා. අංකෙ
එක් එක් යේඛනයස දකුණු ිහ. යක.වයරහි සටහන් කර, අංක පිගනයවලින් අමුණා
යගිනුවක් වශය /යෙන් සකසා කර, යම් සමඟ ිදියටපත් කරමික .

ිේලුම්කරුයේ අත්සන
තනතුරු නාමෙ සහ නි. මුද්රාව
දිනෙ :
................................................

(ආ) ලංව ොඋ  ලං- ලංව වර්තවප්තු ලංප්රරවලධිව ලංද්සි් ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුි.
යේකම්,
රාජ පයටපා.න හා කළමනාකරණ අමාතාංශය /ෙ / අදාළ අමාතාංශය /ෙ
1. නි.ධායටො ිහත සඳහන් කර ඇති ටිෙළු කරුණු නිවැරදිෙ.
2. අංක11,12 හා 13 ට අදාළ කරුණු යගිනුව අනුව සසඳා බ.න .දී. සඳහන් කර ඇති කරුණු
නිවැරදි බවද ටිෙළු යතිරතුරු සම්පූර්ණව ිදියටපත් කර ඇති බව ද අදාළ ටිෙළු යේඛන ව.
සහතික කළ පිටපත් අමුණා ිදියටපත් කර ඇති බව ද සහතික කරමික .
3. නි.ධායටොට එයරහිව විනෙ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරමික න් යහජ විනෙ පරීක්ෂණ
ටිදු යවමික න් පවතිි / යනිපවතිි.
3.1 ිහත පිගනතුර “පවතිි” නම් වරද කළ දිනෙ :
3.2 විනෙ බ.ධායටො විටින් යචජදනා පත්රෙ නිකුත් කළ දිනෙ :
4. .................................................... මහතා / මහත්මික ෙ / යමනවිෙ යහජ රාජකාරී / පැමික ණීම /
හැටිරීම සතුටුදාෙකෙ. ඔහුයේ / ඇෙයේ කාර්ෙ සාධනෙ, නාෙකත්වෙ, හැකිොව හා ඊළඟ
උසසා වීමට අදාළව තනතුරු හා වගකීම් දැරීයම් හැකිොව ස.කා බැලීමික . ඔහු / ඇෙ ශ්රී .ංකා
විදාත්මක යසවයස වියශය /ෂ යශ්රණියටෙට උසසා කිරීම නිර්යද්ශය / කරමික .
5. ටිෙලු හා සෑම අතින්ම නිවැරදිව, සම්පූර්ණ ක. අෙදුම්පතද, එක් එක් කරුණට අදාළ අංකෙ
සටහන් කරමික න් අංක පිගනයවලින් අදාළ යේඛන ව. සහතික කළ පිටපත් ද අමුණා සකසා
කරන .ද යගිනුව යම් සමඟ එවමික .
දිනෙ :
................................................
............................................................
යදපාර්තයම්න්තු / ආෙතන ප්රධානිොයේ
අත්සන තනතුරු නාමෙ සහ නි. මුද්රාව
සටහන - යනිගැ.යපන වචන කපා හයටන්න.
(ඇ) ලංව ොඋ  ලං- ලංදවළ ලංද වතයවා වන ලංව් ප ලංද්සි් ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුි.
යේකම්,
රාජ පයටපා.න හා කළමනාකරණ අමාතාංශය /ෙ / අදාළ අමාතාංශය /ෙ
1. ශ්රී .ංකා විදාත්මක යසවයස 1 යශ්රණියටයස .......................................... මහතා / මහත්මික ෙ /
යමනවිෙයේ රාජකාරී හා හැටිරීම පිගනබඳව යදපාර්තයම්න්තු / ආෙතන ප්රධානිොයේ
නිර්යද්ශය / සමඟ එකඟ යවමික  / එකඟ යනියවමික .
2. නි.ධායටොයේ රාජකාරී / හැටිරීම / වියශය /ෂ කුස.තා හා කාර්ෙ සාධනෙ ඇගයීමට .ක්
කයළමික . ........................................... මහතා / මහත්මික ෙ / යමනවිෙ ශ්රී .ංකා විදාත්මක
යසවයස වියශය /ෂ යශ්රණියටෙට උසසා කිරීම නිර්යද්ශය / කරමික . යනිකරමික .*
*(නිර්යද්ශය / යනිකරන්යන් නම්, යහතුව යක කයෙන් සඳහන් කරන්න.)
3. ටිෙලු හා සෑම අතින්ම නිවැරදිව, සම්පූර්ණ ක. අෙදුම්පතද, එක් එක් කරුණට අදාළ අංකෙ
සටහන් කරමික න් අංක පිගනයවලින් අදාළ යේඛන ව. සහතික කළ පිටපත් ද අමුණා සකසා
කරන .ද යගිනුව යම් සමඟ එවමික .

දිනෙ:

................................................................
යේකම්,
.............................................අමාතාංශය /ෙ
නි. මුද්රාව

