
අතරමැදි ශ්රේණියක උපරිම වැටුප් පියවරට එළශ්ෙන නිලධරයන්ට එම උපරිම වැටුප් පියවශ්රන් ඔබ්බට වැටුප් 

වර්ධක ශ්ෙවීම 

I. ගැටලුවට අදාල නිලධාරියාගේ නම     :-......................................................................... 

II. තනතුර හා ගරේණිය ය  හ  ය අයත් වන ග ේවාව     :- .....................................................                                                                         

( උදා :-රාජ්ය ළමමනාළර   හළාර II/ රියදුරු III) 

III. පත්ීගේ/උ  ේ ීගේ  ේවභාවය   :-විවෘත/සීමිත/කු ලතා/අන්තර්ග්රහ  

IV. පත්ීගේ/උ  ේ ීේ දින:- මුල් පත්ීම                    :- ....................................................   

ගරේණිය  උ  ේ ීම                  :- .................................................... 

  ගවනත් තනතුරළට උ  ේ විම       :- ............................................... 

  ගහෝ ගවනත් තනතුරළට පත්විම.      

V. ඒ ඒ පත්ීේ දින අනුව තනතුරට හිමිව තිබු වැටුප් ගේත අංළ   :- ........................................... 

 

VI. නිලධරයාගේ වර්ග්තමාන වැටුප් වර්ග්ධළ දිනය                           :- .......................................... 

VII. ළාර්ග්යේෂමතා ළඩඉේ විභාග  මත් ීම / 

නිදහ ේ කිරීගේ හා වැටුප් විලේබනය කිරිම පිළිබඳ වි ේතර  :- ........................................... 
 

ගැටලුව මතුවූ 
වර්ග්ෂය 

වි දුේ අගප්ේෂා ළරන 
ගැටලුවට අදාල වැටුප් 
චක්රගල්යය හා ගැටලුව 

ගැටලුව පවතින අව ේථාව 
වන විට අව න් වරට 
ගගවූ  ේූර්ග්  මාසිළ 
වැටුප් පියවර ,වැටුප් 
පරිමා ය හා වැටුප් 
ගේත අංළය  

ගවනත් විග ේෂ ළරුණු  

  
 

  

  

VIII. රා.පරි.චක්ර.7//079  අනුව, 

 ……………………………… ග ේවා වයව ේථාව රාජ්ය පරිපාලන චක්රගල්ය 7//077/ අනුව 

අනුමත ළර ඇත. 

 උපරිම වැටුප් පියවරට  මඹීම දේවා සිදු ළර ඇති සියලු වැටුප් පරිවර්ග්තනය ඒ ඒ 

ළාලසීමාවන්ට බලාත්මළව පැවති චක්රගල්ය විිවවිධාන පරිදි නිවැරදිව සිදුළර ඇති බවට 

අදාම මාණ්ඩලිළ නිලධරයා විසින්  හතිළ ළර ඇත. 

 ………………………………. ග ේවා වයව ේථාව අනුව ළම  ගරේණිය යට උ  ේ ීම  ඳහා 

 ේූර්ග්  ළම යුතු ග ේවා ළාලය  ේූර්ග්  ළර ගනාමැත. 

 වැටුප් වර්ග්ධළ උපයා ගැනීමට අදාම …………………….. ග ේවා වයව ේථාව අනුව  හ 

ආයතන  ංරහග   VII පරිච්ගේදග  10 වගන්තිය අනුව අදාල අව යතා  ුරරා ඇත. 
 

ඉහත නිලධාරියාගේ මුල් පත්ීගේ සිට  සියලුම වැටුප් පරිවර්ග්තන පරීේෂා ළම අතර, 

 හිදී ................................ ග ේවග  ............... ගරේණිය ග  ..................... දින ගතේ ගගවූ වැටුප 

නිවැරදි බවත්  හතිළ ළරමි. 
 
 

                                    ළ ේ ළගල්                                                                පරීේෂා ළගල්  
 

                            අත් න....................................                                අත් න...................................    

                            නම      ...................................                                නම      ................................... 

                            තනතුර  ....................................                               තනතුර ..................................          
 

ඉහත ගතාරතුරු නිවැරදි බවට,  

 

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

              හතිළ ළරමි.(ආයතන ප්රධානියා)              

             (අත් න, නම  හ නිල මුද්රාව)                
 

         

   CSS/1/FO - 06 



              …………………………… 
               හතිළ ළරමි.(ගදපාර්ග්තගේන්තු ප්රධානියා) 
              (අත් න, නම  හ නිල මුද්රාව)          
 
 
              .............................................                

              හතිළ ළරමි.(අමාතයාං  ගල්ළේ)              

             (අත් න, නම  හ නිල මුද්රාව) 
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