ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශදේ සාංවර්ධන සම්බන්ධිකාරක නිලධාරි දස්වදේ II දර්ණිදේ
නිලධාරින්ධ I දර්ණියට උසස් කිරිම සදහා අයදුම්පත්රය
අ දකාටස- නිලධාරියා විසින්ධ සම්ූර්ණ කළ යුතුය
01. නම
(අ.) සම්පූර්ණ නම ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................මමය/මිය/මයා
(ආ.) පත්වීම්ප ලිපිමයහි සඳහන් නම........................................................................................................................
02. ජාතික හැඳුනුම්පපත්ව අංකය..............................................................................................................................
03. උපන්ිනය ....................................................................................................................................................
04. මපෞද්ගලික ලිපිනය.......................................................................................................................................
05.දුරකථන අංකය
නිවස.......................................................

ජංගම................................................................

06. මපෞද්ගලික විද්යුත්ව තැපැල් ලිපිනය (email) ...................................................................................................
07. කාර්යාලීය ලිපිනය.........................................................................................................................................
08. කාර්යාලීය දුරකථන අංකය ............................................................................................................................
09. කාර්යාලීය ෆැක්ස් අංකය...............................................................................................................................
10. පත්වීම
(අ.) උපාධිධාරි අභ්යාසලාභිමයකු මලස මස්වයට ඇතුලත්ව වූ ිනය..........................................................................
(ආ.) සංවර්ධන සම්පබන්ීකාරක තනතුමරහි පත්වීම්ප ිනය......................................................................................
(ඇ.) පත්වීම ස්ීර කරන ලද්ය ිනය .......................................................................................................................
11. II වන කාර්යක්ෂමතාවය සමත්ව ී ඇති ිනය ..................................................................................................
12. වසර 20 ක මස්වා කාලය සම්පූර්ණ කරන ලද්ය ිනය.........................................................................................
(මම්ප සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු සහ වැටුප් විලම්පබනයක් සිදුී ඇත්වනම්ප එම මස්වා කාලය ගණනය මනාකළ යුතුය)
(පත්වීම්ප ලිපිය,පත්වීම ස්ීර කිරිමම්ප ලිපිය,II මර්ණියට උසස් කර ඇති ලිපිය ,ජාතික හැඳුනුම්පපත හා මද්යවන
කාර්යක්ෂමතාවය සමත්ව වූ බව තහවුරු කරනු ලබන ලිපිය යන මල්ඛන වල සහතික කරන ලද්ය පිටපත්ව ඇමිණිය
යුතුය.)
............................................................................................................................................................වන මා
විසින් ඉහත සඳහන් කර ඇති සියළුම මතාරතුරු සතය හා නිවැරි බව මමයින් සහතික කරමි. තවද්ය, මා විසින් සපයා
ඇති මතාරතුරු සාවද්යය යැයි මසායා ගනු ලැබුවමහාත්ව මමම බඳවාගැනීම්ප පරිපාටිමේ I වන මර්ණියට උසස්ීම්ප
පිළිබඳ මාමේ හිමිකම මනාසලකා හැරීමට ද්ය මට විරුද්ධව විනායනුකූව කටයුතු කිරිමට ද්ය හැකි බව මම සතය
වශමයන් ම ද්යනිමි. ..................................... ින සිට සංවර්ධන සම්පබන්ීකාරක නිලධාරි මස්වමේ I වන මර්ණිමේ
පිහිටුවන මලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

ිනය ....................................

..................................................
නිලධාරියාමේ අත්වසන

ආ දකාටස - දදපාර්ත්දම්න්ධතු ප්රධානියා විසින්ධ නිලධාරියාදේ දපෞේගලික ලිපි දගානුව අනුව සම්ූර්ණ කළ
යුතුය.
ආයතන ප්රධානියාමේ සහතිකය
......................................................................................................................... මහතා / මහත්වමිය / මමය මමම
කාර්යාලමේ මස්වය කරන අතර, එම නිලධාරියා / නිලධාරිනිය පිළිබඳව පහත සඳහන් මතාරතුරු ඉිරිපත්ව කරමි.
( II මර්ණියට අන්තර්රහණය කරනු ලබන නිලධාරීන්මේ පත්වීම ස්ීර කරන ලද්ය ින සිට වසර 10 කට වැඩි සක්රීය හා
සතුටුද්යායක මස්වා කාලය උසස් කිරීමම්ප කාර්යය සඳහා II මර්ණිමේ මස්වා කාලයක් මලස සලකනු ලැමේ.)
01. (අ.) නිලධාරියා මද්යවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්ප පරීක්ෂණය සමත්ව ී ඇත්වද්ය?.............................................................
(ආ.) සමත්ව ී ඇත්වනම්ප එම ිනය ...................................................................................................................
02. උසස්ීම්ප සඳහා සුදුසුකම්ප සපුරන ිනට II වන මර්ණිමේ අවම වශමයන් වසර 10 ක සක්රීය මස්වා

..........

කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇත්වද්ය?..................................................................................................................
03. අනුමත කාර්යය සාධන ඇගයීමම්ප පරිපාටිය අනුව උසස් කිරිමම්ප ිනට මපරාතුව ආසන්න වසර 10 ක් තුළ
.......සතුටුද්යායක මට්ටමම්ප මහෝ ඉහළ කාර්යය සාධනයක් මපන්නුම්ප කර තිමේද්ය?
04. (අ.) එම වසර 10 තුළ අඩ වැටුප් හා වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාමගන තිමේද්ය?.............................................................
පිළිතුර ඔව් නම්ප,
ලබාමගන ඇති අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු ින ගණන ..................................................................................................
ලබාමගන ඇති අඩ වැටුප් රහිත නිවාඩු ින ගණන....................................................................................................
05. නිලධාරියා I වන මර්ණිය සඳහා උසස්ීම්ප ලබා දීමට සුදුසුකම්ප සපුරන ිනය?..........................................................

මමම නිලධාරියා/ නිලධාරිනිය ූර්වාසන්න වසර 05 තුළ සතුටුද්යායක මස්වා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇත/ නැත. ඉහත
මතාරතුරු වලට අනුව .......................................... ින සිට සංවර්ධන සම්පබන්ීකාරක නිලධාරී මස්වමේ I වන
මර්ණියට උසස් කිරිම නිර්මද්ශ කරමි/ මනාකරමි.

ිනය .................................................

......................................................
අත්වසන හා නිල මුද්රව

ඇ මකාටස
ිස්ික් මල්කම්පමේ නිර්මද්ශය
මල්කම්ප,රාජය පරිපාලන,ස්වමද්ශ කටයුතු සහ පළාත්ව සභ්ා හා පළාත්ව පාලන අමාතයාංශය,
ඉහත ආයතන ප්රධනියාමේ වාර්තාමව් කරුණු සනාථ කරන/ මනාකරන අතර මමම නිලධාරියා / නිලධාරිණිය
........................................................... ින සිට සංවර්ධන සම්පබන්ීකාරක නිලධාරී මස්වමේ I වන මර්ණියට උසස්
කිරිම නිර්මද්ශ කරමි/ මනාකරමි.

ිනය.............................................

..............................................................................
ිස්ික් මල්කම්ප
(අත්වසන හා නිල මුද්රව)

