


ආකෘති පත්ර 1 

 

හෙද හ ේවහේ 111 හරේණියේහේ ට  11 හරේණියේ   ස  ක රීම ස  ාෙඅ ඳ ම් ප ්ර  

2016.01.01 දින ට  ඳදඅළ කරගත යුතු ආකෘති ්ර  

 

1(කකොටව) : (අදාෂ නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියා විසින්ම වම්පූර්ණ කෂ යුතුය.) 

01.       (අ) නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියාකේ මුකුරු වමඟ නම:.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

     (ආ) වම්පූර්ණ නම:.................................................................................................................................... 
           .......................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
     (ඇ) ජාතික ශැදුනුම්පත් අංකය:................................................................................................................... 
 

02. කවේලා ව්ථානය:............................................................................................................................................... 
 
03. සිසු කශද පුහුණුලට බැදුණු දිනය:...................................................................................................................... 
 
04. මාණ්ඩලික කශද කව මුල් පත්වීම් ද දිනය:................................................................................................... 

 

05. කවේලයට ඇතුත් ව මාධයය:............................................................................................................................ 
 
06. නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියා පෂමු කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය වමත් වු දිනය/ දිනයන්:....................................... 

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

07.       (අ)පත්වීම ව්ථිර කර තිකේද? ……………………………………………………………………………………………….................. 
     (ආ)පත්වීම ව්ථිර කර තිකේ නම් ලිපි අංකය ශා දිනය:................................................................................... 
 

08. මාණ්ඩලික කශද කව 111 කරේණිකව ලවර 10ක වක්රීය කවේලා කාය වම්පුර්ණ කෂ දිනය: ............................... 
 ....................................................................................................................................................... 

09.       (අ) ලවර 10 තු සියලුම ලැටුප් ලර්ධක නියමිත දිනයට උපයාකගන තිකේ ද? ............................................. 
     (ආ)සියලුම ලැටුප් ලර්ධක නියමිත දිනයට උපයාකගන කනොමැති නම් ඊට කශේතු............................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 

10.      (අ) උවව්වීම් දිනට පූර්ලාවන්න ලවර 05 තු විනය පරීක්ණ කශෝ විනය දඩුලම් කිසිලක් ඇද්ද?..................... 
 ........................................................................................................................................................ 
    (ආ) විනය දඩුලම් බා තිකේ නම් එහි විව්තර .............................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 

      11. පෂමු කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය වමත් ව දිනය................................. විභාග අංකය...................................... 
 
      12. අකනක් රාජය භාා ්රවීණතාලය 

I. වම්පූර්ණ කර තිකේද? ............................................. 
II. වම්පූර්ණ ක දිනය: ............................................... 

 
 

          ඉශත 01 සිට 12 දක්ලා කතොරතුරු මාකේ දැනීකම් ශා වි්ලාවකව ශැටියට නිලැරදි බල ්රකා කරමි. 

 

 

 

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

                                                                                                   නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියාකේ අත්වන 

1 



2(කකොටව) : (විය භාර නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියා විසින් අදාෂ නිෂධාරීණියකේ/නිෂධාරියාකේ කපෞද්ගලික ලිපි කගොනුල 
අනුල වම්පූර්ණ කෂ යුතුය.) 

 13. (අ) නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියා අකනක් රාජය භාා ්රවීණතාලය වම්පූර්ණ කෂ දිනය....................................... 

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

   (ආ)අකනක් රාජය භාා ්රවීණතාලය නියමිත දිනට වම්පූර්ණ කර කනොතිබීම කශේතු කකොට කගන ලැටුප් ලර්ධක 
නතර කර තිකේ ද? ......................................................................................................................................... 

  (ඇ)එකවේ ලැටුප් ලර්ධක නතර කර නැලත ලැටුප් ලර්ධකය කගලන ද දිනය...................................................... 

(සිංශ මාධයකයන් කවේලයට ඇතුත් ව නිධාරිකයකුකේ අකනක් රාජය භාාල කදමෂ ලන අතර කදමෂ 
මාධයකයන් කවේලයට ඇතුත් ව නිධාරිකයකුකේ අකනක් රාජය භාාල සිංශ ක..) 

14. (අ) නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියා ්රසත කනොලන ලැටුප් රහිත නිලාඩු බා තිකේද?............................................... 

     (ආ) ්රසත කනොලන ලැටුප් රහිත නිලාඩු බා ඇත්නම් එම කා සීමාල .......................................................... 

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

15. (අ) නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියා 111 කරේණියට පත් ව දිනය.............................................................................. 

(ආ) නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියා කශද කවේලකව 111 කරේණිකව ලවර 10ක වක්රිය කවේලා කායක් වපුරාන දිනය 
.................................................................................................................................................................. 

(ඇ)කශද කවේලකව 111 කරේණිකව ලවර 10 තුෂ සියලුම ලැටුප් ලර්ධක නියමිත දිනට උපයාකගන තිකේද? 
................................................................................................................................................................... 

(ඉ)එකවේ කනොමැති නම් ඊට කශේතු.................................................................................................................. 

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

16. නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියා 11 කරේණියට උවව්වීම් ැබීමට නියමිත දිනට පුර්ලාවන්න ලවර 10ක වතුටුදායක 
කවේලා කායක් වපුරා ඇත් ද? ......................................................................................................................... 

17. (අ) නිෂධාරීණියට/නිෂධාරියාට විරුද්ධල විනය පරීක්ණ කශෝ විනය දඩුලම් කිසිලක් තිකේද?....................... 

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

     (ආ)විනය පරීක්ණ කශෝ විනය දඩුලම් තිකේ නම් 

I. ලරද කෂ දිනය................................................................................................................................... 
II. ක ෝදනා පත්ර නිකුත් කර තිකේ නම් අංකය ශා දිනය (පිටපතක් අමුණන්න) ........................................... 

......................................................................................................................................................... 
III. විනය නිකයෝගයක් බා දී තිකේ නම් එහි අංකය ශා දිනය (පිටපතක් අමුණන්න) ................................... 

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

18. අනුමත කාර්ය වාධන ඇගයීකම් පටිපාටිය අනුල උවව්වීකම් දිනට පූර්ලාවන්න ලවර 10 තු කාර්ය වාධන 
මට්ටම ඉතා කශොදයි/කශොදයි/වතුටුදායකයි/අවතුටුදායකයි කව වටශන් කරන්න. (එකවේම අදා කරගත් කාර්ය 
වාධන ලාර්තාක. පිටපත අමුණන්න) 

 1 ලවර   .........................................................     6 ලවර      ................................................................. 
 2 ලවර .........................................................     7 ලවර     .................................................................  
 3 ලවර .........................................................     8 ලවර     .................................................................. 
 4 ලවර .........................................................     9 ලවර     .................................................................. 
 5 ලවර .........................................................    10 ලවර     ................................................................   
 
 19. කලනත් කරුණු..................................................................................................................................... 

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

අදාෂ නිෂධාරීණියකේ/නිෂධාරියාකේ කපෞද්ගලික ලිපි කගොනුල අනුල ඉශත දක්ලා ඇති විව්තර ශා අයදුම්පකත් 1 සිට 19 
දක්ලා ඇති සියලු කතොරතුරු නිලැරදි බල කමයින් වශතික කරමි. 

 

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

                      වියභාර නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියාකේ අත්වන 

2 

 



 

3(කකොටව) : (පරිපාන නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියාකේ නිර්කද්ය) 

 

අදාෂ නිෂධාරීණිය/නිෂධාරියාකේ ඉශත දක්ලා ඇති විව්තර ශා අයදුම්පකත් 1 සිට 19 දක්ලා ඇති සියලු කතොරතුරු නිලැරදි 
බලත් කශද කවේලකව 11 කරේණියට උවව් කිරීම සුදුසු/නුසුදුසු බලත් නිර්කද් කරමි/කනොකරමි. 

 

 

 

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

                                                                                     පරිපාන නිෂධාරියාකේ අත්වන ශා නම වහිත නිෂ මුද්රල 

 

4(කකොටව) : ආයතන ්රධානියාකේ නිර්කද්ය 

 

කශද නිෂධාරි/නිෂධාරිණි ........................................................................................................................මයා/කමය/මිය 
වම්බන්ධකයන් ඉශත දක්ලා ඇති සියලු කතොරතුරු නිලැරදි බලත්, ඔහුකේ/ඇයකේ කශද කවේලකව 111 කරේණිකව කවේලා 
කාය ..................................................... දිනට ලවර 10ක් වපිකරන බලත් ඔහු/ඇය පෂමු කාර්යක්මතා පරීක්ණය 
වමත්/ අවමත් බලත් වශතික කරන අතර ....................................................... දින සිට කශද කවේලකව 11 කරේණියට උවව් 
කිරීම සුදුසු/නුසුදුසු බලත් නිර්කද් කරමි/කනොකරමි.  

 

 

 

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

                                                                                        ආයතන ්රධානියාකේ අත්වන ශා නම වහිත නිෂ මුද්රල 

 

5(කකොටව) : විමධයගත කකොට්ාාව ්රධානියාකේ නිර්කද්ය (අදාෂ ලන්කන් නම් පමණි) 

ඉශත දක්ලා ඇති සියලු කතොරතුරු නිලැරදි බල වශතික කරන අතර කශද කවේලකව 11   කරේණියට උවව් කිරීම සුදුසු / නුසුදුසු 

බලත් නිර්කද් කරමි/කනොකරමි.   

 

 

 

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

විමධයගත කකොට්ාාව ්රධානියාකේ අත්වන                                     
ශා නම වහිත නිෂ මුද්රල 

 

 

 

 

3 



ආකෘති පත්ර 2 

හෙද හ ේවහේ 11 හරේණියේහේ ට 1 1 හරේණියේ 1 ස  ක රීම ස  ාෙඅ ඳ ම් ප ්ර  

2016.01.01 දින ට 1 කරගත යුතු ආකෘති ්ර  

 

1(කකොටස) : (අදාළ නිළධාරීණිය/නිළධාරියා විසින්ම සම්පූර්ණ කළ යුතුය.) 

01.(අ) නිළධාරීණිය/නිළධාරියාකේ මුලකුරු සමඟ නම:.......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

     (ආ)සම්පූර්ණ නම:............................................................................................................................ 

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

           ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

     (ඇ)ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය:.......................................................................................................... 

02.කසේවා ස්ථානය:................................................................................................................................ 

03.සිසු කහද පුහුණුවට බැදුණු දිනය:....................................................................................................... 

04.මාණ්ඩලික කහද කලස මුල් පත්වීම් ලද දිනය:..................................................................................... 

05. (අ) නිළධාරීණිය/නිළධාරියා කදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 

සමත් ව දිනය:...........................................විභාග අංකය............................................................ 

(ආ)කහද කසේවා වයවස්ථාක  20.1.2.2 වගන්තිකේ විධි විධාන ප්රකාවව කදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්     
විභාගකයන් නිදහස් කිරීමට සුදුසුකම් සපුවා තිකේද? ......................................................................... 

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

06.(අ)කහද කසේවකේ 11 කරේණියට පත් ව දිනය……………………………………………………………................... 

     (ආ) කහද කසේවකේ 11 කරේණිකේ අවුරුදු දහයක (10) සක්රීය කසේවා කාලය සම්පූර්ණ කළ  දිනය: ....... 

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

07.(අ) කහද කසේවකේ 11 කරේණිකේ අවුරුදු දහයක (10) තුල සියලුම වැටුප් වර්ධක නියමිත දිනයට 

උපයාකගන තිකේ ද?: ......................................................................................................................... 

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

     (ආ)සියලුම වැටුප් වර්ධක නියමිත දිනයට උපයාකගන කනොමැති නම් ඊට කහේතු.............................. 

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

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

08.(අ)උසස්වීම් දිනට පූර්වාසන්න වසව 05 තුල විනය පරීක්ෂණ කහෝ විනය දඩුවම් කිසිවක් ඇද්ද?...... 

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

    (ආ)විනය දඩුවම් ලබා තිකේ නම් එහි විස්තව ................................................................................ 

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

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

                  ඉහත 01 සිට 08 දක්වා කතොවතුරු මාකේ දැනීකම් හා විශ්වාසකේ හැටියට නිවැවදි බව ප්රකාශ කවමි. 

 

 

         දිනය...................................                                                  ....................................................                                    
                                                                                          නිළධාරීණිය/නිළධාරියාකේ අත්සන  

1 



 

2(කකොටස) : (විෂය භාව නිළධාරීණිය/නිළධාරියා විසින් අදාළ නිළධාරීණියකේ/නිළධාරියාකේ කපෞද්ගලික ලිපි     
කගොනුව අනුව සම්පූර්ණ කළ යුතුය.) 

09.(අ) නිළධාරීණිය/නිළධාරියා ප්රසත කනොවන වැටුප් වහිත නිවාඩු ලබා තිකේද?....................................... 

     (ආ) ප්රසත කනොවන වැටුප් වහිත නිවාඩු ලබා ඇති එම කාල සීමාව ...................................................... 

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

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

10(අ) නිළධාරීණිය/නිළධාරියා 11 කරේණියට උසස් ව දිනය................................................................ 

(ආ) නිළධාරීණිය/නිළධාරියා කහද කසේවකේ 11 කරේණිකේ වසව 10ක සක්රිය කසේවා කාලයක්           
සපුවාලන දිනය ........................................................................................................................... 

(ඇ)කහද කසේවකේ 11 කරේණිකේ වසව 10 තුළ සියලුම වැටුප් වර්ධක නියමිත දිනට උපයාකගන තිකේද? 
....................................................................................................................................... 

(ඉ)එකසේ කනොමැති නම් ඊට කහේතු.................................................................................................. 

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

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

11. නිළධාරීණිය/නිළධාරියා 1 කරේණියට උසස්වීම් ලැමටමට නියමිත දිනට පුර්වාසන්න වසව 05ක 
සතුටුදායක කසේවා කාලයක් සපුවා ඇත් ද? ........................................................................................ 

12. (අ) නිළධාරීණියට/නිළධාරියාට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණ කහෝ විනය දඩුවම් කිසිවක් තිකේද?........ 

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

     (ආ)විනය පරීක්ෂණ කහෝ විනය දඩුවම් තිකේ නම් 

I. වවද කළ දිනය................................................................................................................... 
II. ක ෝදනා පත්ර නිකුත් කව තිකේ නම් අංකය හා දිනය (පිටපතක් අමුණන්න) ........................... 

......................................................................................................................................... 
III. විනය නිකයෝගයක් ලබා දී තිකේ නම් එහි අංකය හා දිනය (පිටපතක් අමුණන්න) ................... 

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

13. අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීකම් පටිපාටිය අනුව උසස්වීකම් දිනට පූර්වාසන්න වසව 10 තුල කාර්ය 
සාධන මට්ටම ඉතා කහොදයි/කහොදයි/සතුටුදායකයි/අසතුටුදායකයි කලස සටහන් කවන්න. (එකසේම අදාල 
කවගත් කාර්ය සාධන වාර්තාක  පිටපත අමුණන්න) 

1 වසව .............................................     6 වසව  ................................................................. 
 2 වසව .............................................     7 වසව  ................................................................. 
 3 වසව..............................................     8 වසව  ................................................................. 
 4 වසව..............................................             9 වසව .................................................................          

5 වසව..............................................             10 වසව  ................................................................ 
 

 14. කවනත් කරුණු................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

අදාළ නිළධාරීණියකේ/නිළධාරියාකේ කපෞද්ගලික ලිපි කගොනුව අනුව ඉහත දක්වා ඇති විස්තව හා අයදුම්පකත් 1 
සිට 14 දක්වා ඇති සියලු කතොවතුරු නිවැවදි බව කමයින් සහතික කවමි. 

 

 

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

       විෂයභාව නිළධාරීණිය/නිළධාරියාකේ අත්සන 

 

2 



 

 

 

3(කකොටස) : (පරිපාලන නිළධාරීණිය/නිළධාරියාකේ නිර්කද්ශය) 

 

අදාළ නිළධාරීණිය/නිළධාරියාකේ ඉහත දක්වා ඇති විස්තව හා අයදුම්පකත් 1 සිට 14 දක්වා ඇති සියලු කතොවතුරු 
නිවැවදි බවත් කහද කසේවකේ 1 කරේණියට උසස් කිරීම සුදුසු/නුසුදුසු බවත් නිර්කද්ශ කවමි/කනොකවමි. 

 

 

 

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

                                                                                    පරිපාලන නිළධාරියාකේ අත්සන හා නම සහිත නිළ මුද්රව 

 

4(කකොටස) : ආයතන ප්රධානියාකේ නිර්කද්ශය 

 

කහද නිළධාරි/නිළධාරිණි ........................................................................................................මයා/කමය/මිය 
සම්බන්ධකයන් ඉහත දක්වා ඇති සියලු කතොවතුරු නිවැවදි බවත්, ඔහුකේ/ඇයකේ කහද කසේවකේ 11 කරේණිකේ 
කසේවා කාලය ..................................................... දිනට දස වසවක් සපිකවන බවත් ඔහු/ඇය කදවන කාර්යක්ෂමතා 
පරීක්ෂණය සමත්/ අසමත් බවත් සහතික කවන අතව ....................................................... දින සිට කහද කසේවකේ 
1 කරේණියට උසස් කිරීම සුදුසු/නුසුදුසු බවත් නිර්කද්ශ කවමි/කනොකවමි.  

 

 

 

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

                                                                                         ආයතන ප්රධානියාකේ අත්සන හා නම සහිත නිළ මුද්රව 

 

5(කකොටස) : විමධයගත කකොට්ාාස ප්රධානියාකේ නිර්කද්ශය (අදාළ වන්කන් නම් පමණි) 

ඉහත දක්වා ඇති සියලු කතොවතුරු නිවැවදි බව සහතික කවන අතව කහද කසේවකේ 1   කරේණියට උසස් කිරීම සුදුසු / 

නුසුදුසු බවත් නිර්කද්ශ කවමි/කනොකවමි.   

 

 

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

විමධයගත කකොට්ාාස ප්රධානියාකේ අත්සන                                     
හා නම සහිත නිළ මුද්රව 

 

 

 

 

3 



ආකෘති පත්ර 3 

හෙද හ ේවහේ 1 හරේණියේහේ ට අ ි  හරේණියේ අ ස  ක රීම ස  ාෙඅ ි ම් ප ්ර  

2016.01.01 දින ට අ කරගත යුතු ආකෘති ්ර  

 

1(කකොටස) : (අදාළ නිළධාරීණිය/නිළධාරියා විසින්ම සම්පූර්ණ කළ යුතුය.) 

01.(අ) නිළධාරීණිය/නිළධාරියාකේ මුලකුරු සමඟ නම:........................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

     (ආ)සම්පූර්ණ නම:.......................................................................................................................... 

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

           ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

     (ඇ)ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය:.............................................................. 

02.කසේවා ස්ථානය:............................................................................................................................... 

03.සිසු කහද පුහුණුවට බැදුණු දිනය:...................................................................................................... 

04.මාණ්ඩලික කහද කලස මුල් පත්වීම් ලද දිනය:................................................................................... 

05. (අ) නිළධාරීණිය/නිළධාරියා කෙවන කාර්යක්ෂමො කඩඉම් විභාගය සමත් වු දින/ දිනයන්:................ 

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

(ආ)කහද කසේවා වයවස්ථාක  20.1.3.2 වගන්තිකේ විධි විධාන ප්රකාවව කෙවන කාර්යක්ෂමො කඩඉම් 
විභාගකයන් නිදහස් කිරීමට සුදුසුකම් සපුවා තිකේද? ............................................................................... 

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

06.(අ)කහද කසේවකේ 1 කරේණියට පත් ව දිනය…………………………………………………………….......................... 

     (ආ) කහද කසේවකේ 1 කරේණිකේ අවුරුදු දහයක (10) සක්රීය කසේවා කාලය සම්පූර්ණ කළ  දිනය: ............ 

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

07.(අ) කහද කසේවකේ 1 කරේණිකේ අවුරුදු දහයක (10) තුල සියලුම වැටුප් වර්ධක නියමිෙ දිනයට 

උපයාකගන තිකේ ද?: ........................................................................................................................... 

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

     (ආ)සියලුම වැටුප් වර්ධක නියමිෙ දිනයට උපයාකගන කනොමැති නම් ඊට කහේතු.................................... 

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

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

08.(අ)උසස්වීම් දිනට පූර්වාසන්න වසව 05 තුල විනය පරීක්ෂණ කහෝ විනය දඩුවම් කිසිවක් ඇද්ද?............ 

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

    (ආ)විනය දඩුවම් ලබා තිකේ නම් එහි විස්ෙව ...................................................................................... 

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

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

ඉහෙ 01 සිට 08 දක්වා කෙොවතුරු මාකේ දැනීකම් හා විශ්වාසකේ හැටියට නිවැවදි බව ප්රකාශ කවමි. 

 

 

දිනය...................................                                                  ....................................................                                    
                                                                                   නිළධාරීණිය/නිළධාරියාකේ අත්සන  

1 



 

2(කකොටස) : (විෂය භාව නිළධාරීණිය/නිළධාරියා විසින් අදාළ නිළධාරීණියකේ/නිළධාරියාකේ කපෞද්ගලික ලිපි     
කගොනුව අනුව සම්පූර්ණ කළ යුතුය.) 

09.(අ) නිළධාරීණිය/නිළධාරියා ප්රසෙ කනොවන වැටුප් වහිෙ නිවාඩු ලබා තිකේද?....................................... 

     (ආ) ප්රසෙ කනොවන වැටුප් වහිෙ නිවාඩු ලබා ඇති එම කාල සීමාව ...................................................... 

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

10(අ) නිළධාරීණිය/නිළධාරියා 1 කරේණියට උසස් ව දිනය....................................................................... 

(ආ) නිළධාරීණිය/නිළධාරියා කහද කසේවකේ 1 කරේණිකේ වසව 10ක සක්රිය කසේවා කාලයක්           
සපුවාලන දිනය ............................................................................................................................... 

(ඇ)කහද කසේවකේ 1 කරේණිකේ වසව 10 තුළ සියලුම වැටුප් වර්ධක නියමිෙ දිනට උපයාකගන තිකේද? 
........................................................................................................................................................ 

(ඉ)එකසේ කනොමැති නම් ඊට කහේතු........................................................................................................ 

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

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

11. නිළධාරීණිය/නිළධාරියා අධි කරේණියට උසස්වීම් ලැමටමට නියමිෙ දිනට පුර්වාසන්න වසව 05ක 
සතුටුදායක කසේවා කාලයක් සපුවා ඇත් ද? ............................................................................................. 

 

12.(අ) නිළධාරීණියට/නිළධාරියාට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණ කහෝ විනය දඩුවම් කිසිවක් තිකේද?.............. 

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

     (ආ)විනය පරීක්ෂණ කහෝ විනය දඩුවම් තිකේ නම් 

I. වවද කළ දිනය......................................................................................................................... 
II. ක ෝදනා පත්ර නිකුත් කව තිකේ නම් අංකය හා දිනය (පිටපෙක් අමුණන්න) ................................. 

............................................................................................................................................... 
III. විනය නිකයෝගයක් ලබා දී තිකේ නම් එහි අංකය හා දිනය (පිටපෙක් අමුණන්න) ........................ 

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

13. අනුමෙ කාර්ය සාධන ඇගයීකම් පටිපාටිය අනුව උසස්වීකම් දිනට පූර්වාසන්න වසව 10 තුල කාර්ය 
සාධන මට්ටම ඉො කහොදයි/කහොදයි/සතුටුදායකයි/අසතුටුදායකයි කලස සටහන් කවන්න. (එකසේම අදාල 
කවගත් කාර්ය සාධන වාර්ොක  පිටපෙ අමුණන්න) 

1 වසව .............................................     6 වසව  ................................................................. 
 2 වසව .............................................     7 වසව  ................................................................. 
 3 වසව..............................................     8 වසව  ................................................................. 
 4 වසව..............................................             9 වසව .................................................................          

5 වසව..............................................             10 වසව  ................................................................ 
  
14. කවනත් කරුණු .............................................................................................................................. 

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

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

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

අදාළ නිළධාරීණියකේ/නිළධාරියාකේ කපෞද්ගලික ලිපි කගොනුව අනුව ඉහෙ දක්වා ඇති විස්ෙව හා අයදුම්පකත් 1 
සිට 14 දක්වා ඇති සියලු කෙොවතුරු නිවැවදි බව කමයින් සහතික කවමි. 

 

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

       විෂයභාව නිළධාරීණිය/නිළධාරියාකේ අත්සන 
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3(කකොටස) : (පරිපාලන නිළධාරීණිය/නිළධාරියාකේ නිර්කද්ශය) 

 

අදාළ නිළධාරීණිය/නිළධාරියාකේ ඉහෙ දක්වා ඇති විස්ෙව හා අයදුම්පකත් 1 සිට 14 දක්වා ඇති සියලු කෙොවතුරු 
නිවැවදි බවත් අධි කරේණියට උසස් කිරීම සුදුසු/නුසුදුසු බවත් නිර්කද්ශ කවමි/කනොකවමි. 

 

 

 

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

                                                                                    පරිපාලන නිළධාරියාකේ අත්සන හා නම සහිෙ නිළ මුද්රව 

 

4(කකොටස) : ආයෙන ප්රධානියාකේ නිර්කද්ශය 

 

කහද නිළධාරි/නිළධාරිණි ........................................................................................................මයා/කමය/මිය 
සම්බන්ධකයන් ඉහෙ දක්වා ඇති සියලු කෙොවතුරු නිවැවදි බවත්, ඔහුකේ/ඇයකේ කහද කසේවකේ 1 කරේණිකේ කසේවා 
කාලය ..................................................... දිනට දස වසවක් සපිකවන බවත් ඔහු/ඇය කෙවන කාර්යක්ෂමො 
පරීක්ෂණය සමත්/ අසමත් බවත් සහතික කවන අෙව ....................................................... දින සිට කහද කසේවකේ 
අධි කරේණියට උසස් කිරීම සුදුසු/නුසුදුසු බවත් නිර්කද්ශ කවමි/කනොකවමි.  

 

 

 

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

      ආයෙන ප්රධානියාකේ අත්සන හා නම සහිෙ නිළ මුද්රව 

 

5(කකොටස) : විමධයගෙ කකොට්ාාස ප්රධානියාකේ නිර්කද්ශය (අදාළ වන්කන් නම් පමණි) 

ඉහෙ දක්වා ඇති සියලු කෙොවතුරු නිවැවදි බව සහතික කවන අෙව අධි   කරේණියට උසස් කිරීම සුදුසු / නුසුදුසු බවත් 

නිර්කද්ශ කවමි/කනොකවමි.   

 

 

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

විමධයගෙ කකොට්ාාස ප්රධානියාකේ අත්සන                                     
හා නම සහිෙ නිළ මුද්රව 
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