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2014.05.21 දින සිට ක්රියාත්මක ද ුණු ප ාත්මක සංවර්ධන නිලධ්රී සසේව් වයවසථා්වට නුවව ුණු ප 

ාත්මක සංවර්ධන නිලධ්රී II සරේණියාතට උසසථ කිරී  සඳහ් වූ නයාතදුම්ාත්රයාත 

I සදොටස 

(නයාතදුම්දරු විසින් සම්පූර්ණ දත යුතුයාත) 

01.(අ) නිලධාරියාගේ සම්පූර්ණ  නම:- ............................................................................................ 

     (ආ) ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය:- ................................................................................................ 

     (ඇ) උපන් දිනය:- ..................................................................................................................... 

     (ඈ) මුල් පත්වීම් දිනය:- ............................................................................................................ 

     (ඉ) වර්තමාන තනතුර හා ගසේවා ස්ථානය:-

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

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

     (ඊ) රාජකාරි ලිපිනය:-

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

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

     (උ) දුරකථන අංකය :- කාර්යාලීය: .....................................           ජංගම:- ................................ 

 

ඉහත නම සඳහන් වන මා ........................................... දින සිට දකුණු පළාත් සංවර්ධන නිලධාරි 

ගසේවගේ II ගරේණියටයට උසස් කර ගදන ගමන් ඉල්ලා සිමි.. 

 

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

දිනය                                                                                                  අයදුම්කරුගේ අත්සන 
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II සදොටස 

(උසසථ වී ට නු්තව නයාතදුම්ාත්ර සයාතොු  දනුව ලනන හහ  න  සඳහන් නිලධ්ියයාත්නනිලධ්ියනියාත සම්නන්ධසයාතන් 

සාෞද්ගලිද ලිපිසගොුවව භ්න විෂයාත නිලධ්ියයාත්/නිලධ්ියනියාත විසින් ාහ  දරු ප සම්පූර්ණ දත යුතුයාත) 

 

01.(අ) මුල් පත්වීම් දිනය:- ............................................................................................................. 

 පත්වීම් ලිපිගේ අංකය:- ................................................................................................. 

 පත්වීම් ලිපිය නිකුත් කළ  දිනය:-................................................................................... 

     (ආ) මුල් පත්වීම ගපරදාතම්/පසුදාතම් කර තිගේ නම් පත්වීම ගපරදාතම්/පසුදාතම් කළ දිනය :-

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

     (ඇ) තනතුගර් ස්ථිර කර තිගේද :- .............................................................................................. 

     (ඈ) තනතුගර් ස්ථිර කරන ලද දිනය:- ........................................................................................ 

 ස්ථිර කිරීගම් ලිපිගේ අංකය:- ........................................................................................ 

 ස්ථිර කිරීගම් ලිපිය නිකුත් කළ  දිනය:- .......................................................................... 

     (ඉ) තනතුගර් ස්ථිර කිරීගම් දී ආයතන සංග්රහය/කාර්ය පමිපාමික රීති ප්රකාරව පරිවාස කාලය දීර්ඝ 

කර තිගේ ද? ........................................................................................................................ 

     (ඊ) එගසේ නම් කුමන වගන්තිය ප්රකාරව ද? .................................................................................. 

 

02. පහත සඳහන් විභාගයන් සමත් වී සිටීද? නැතගහොත් නිදහස් කරවාගගන තිගේද? එගසේ නම් විස්තර 

සපයන්න. 

 ගසේවා වයවස්ථාව ප්රකාරව II ගරේණියටයට උසස් වීම සඳහා අදාල වන කාර්යෂමතමතා කමඉම් 

විභාගය සමත් විය යුතු දිනය ...............................................................................................  

 ගසේවා වයවස්ථාව ප්රකාරව II ගරේණියටයට උසස් වීම සඳහා අදාල වන කාර්යෂමතමතා කමඉම් 

විභාගය නිය.ත දිනට  සමත් වී තිගේ ද? ............................................................................. 

 ගසේවා වයවස්ථාව ප්රකාරව II ගරේණියටයට උසස් වීම සඳහා අදාල වන කාර්යෂමතමතා කමඉම් 

විභාගය සම්පූර්ණ කරන ලද දිනය ....................................................................................... 
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 ඉදිරිපත් වී ඇති කාර්යෂමතමතා කමඉම් විභාග වලට අදාළව පහත ගතොරතුරු ඇතුළත් 

කරන්න. 

 

විභ්ගසේ න  ාවමකවන ලු 

දිනයාත 

විභ්ග නංදයාත විෂයාත ස මක නනස මකනනිුහසථ 

දන ඇති නව 

     

     

     

     

     

 

 කාර්යෂමතමතා කමඉම් සහන ලබා තිගේ ද?.......................................................................... 

 එගසේ නම් කුමන චක්රගල්යය ප්රකාරව ද?    ........................................................................... 

 කාර්යෂමතමතා කමඉම් සහන ලබා දීගම් දී වැටුප් වර්ධක විලම්භනයෂම සිදු කර 

තිගේද? ............................................................ 

 එගසේ වැටුප් වර්ධක විලම්භනයෂම සිදු කරන ලද්ගද් නම් අදාල කාලසීමාව :- 

              .................................... දින සිට ............................... දින දෂමවා  

 රාජය පරිපාලන චක්රගල්ය අංක :1//2020 ි  විිවවිධාන අනුව රාජය භාතා (සිංහල/ගදමළ) 

ප්රවීණතාවය සම්පූර්ණ කර තිගේ ද?..................................................................................... 

 රාජය භාතා (සිංහල/ගදමළ) ප්රවීණතාවය සම්පූර්ණ කරන ලද දිනය:-

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

 රාජය භාතා ප්රවීණතාවය සම්පූර්ණ කර ඇති බවට අදාළ ගදපාර්තගම්න්තු ප්රධානියා ගහ  

අමාතයාංශ ලේ ගල්කම් විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපියෂම ගපෞද්ගලික ලිපිගගොනුවට ඇතුළත් කර 

තිගේද? .............................................................................................................................. 

 

03. (අ) 2014.05.21 දින සිට ක්රියාත්මක වන දකුණු පළාත් සංවර්ධන නිලධාරි ගසේවයට 

අන්තර්ග්රහණය වී ඇත/නැත :- ................................................................................................ 

       (ඇ) දකුණු පළාත් රාජය ගසේවයට අන්තර්ග්රහණය වී තිගේ නම් අන්තර්ග්රහණය ූ  දිනය :-

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

04. (අ) පත්වීම් දින සිට II ගරේණියටයට උසස් කරනු ලැබීමට අවශ ලේය වසර 10 ක වැටුප් වර්ධක නිය.ත 

දිනට උපයාගගන තිගේද? ......................................................................................................... 
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      (ආ) පත්වීම් දින සිට II ගරේණියටයට උසස් කරනු ලැබීමට අදාල වසර 10 ක ගසේවා කාලය තුළ 

ආයතන සංග්රහය ගහ  කාර්ය පමිපාමික රීති ප්රකාරව දුවවමකට භාජනය වී සිමිගේ 

ද? ................................................... 

(එගසේ නම් විස්තර) 

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

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

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

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

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

 

05. (අ) පත්වීම් දින සිට II ගරේණියටයට උසස් කරනු ලැබීමට අවශ ලේය වසර 10 ක ගසේවා කාලය තුළ ගමම 

නිලධාරියා/නිලධාරිනිය (ප්රසූතත නිවාුව වලට අමතරව) වැටුප් රි ත නිවාුව ගහ  අම වැටුප් නිවාුව 

ලබාගගන තිගේ ද?  .............................................. 

(එගසේ නම් විස්තර)  

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

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

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

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

      (ආ) ප්රසූතත නිවාුව ලබා තිගේ නම් පහත ගතොරතුරු ඇතුළත් කරන්න. (එෂම එෂම දරු ප්රසූතති සඳහා 

පහත ගතොරතුරු ගවන ගවනම ඇතුළත් කරන්න) 

 පළමු දරු 

ප්රසූතතිය 

ගදවන දරු 

ප්රසූතතිය 

වැටුප් සි ත ප්රසූතත නිවාුව ඉල්ලා සිමිනු ලබන කාලසීමාව    

වැටුප් සි ත ප්රසූතත නිවාුව අනුමත කරනු ලබන කාල සීමාව   

අමවැටුප් සි ත ප්රසූතත නිවාුව ඉල්ලා සිමිනු ලබන කාලසීමාව    

අමවැටුප් සි ත ප්රසූතත නිවාුව අනුමත කරනු ලබන කාල සීමාව   

වැටුප් රි ත ප්රසූතත නිවාුව ඉල්ලා සිමිනු ලබන කාලසීමාව    

වැටුප් රි ත ප්රසූතත නිවාුව අනුමත කරනු ලබන කාල සීමාව   

නිවාුව අවසන්ව ගසේවයට වාර්තා කරන ලද දිනය   
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...................................................................................... මහතාගේ/මහත්.යගේ/ගමගනවියගේ 

දකුණත පිටු අංක ...................... හා වමත පිටු අංක ...................... දෂමවා ූ  ගපෞද්ගලික 

ලිපිගගොනුගේ පවතින ගල්යන අනුව ඉහත සඳහන් ගතොරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට මා විසින් 

ගපෞද්ගලිකවම සහතික ගව.. 

 

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

දිනය                                                                                               විතය නිලධාරියාගේ අත්සන 

විතය නිලධාරියාගේ නම:- ....................................................................... 

විතය නිලධාරියාගේ තනතුර:- ................................................................. 

 

සැ.යු. :- හහතින් නයාතදුම්දරු විසින් හ් සාෞද්ගලිද ලිපිසගොුවව භ්න විෂයාත නිලධ්ියයාත් විසින් සම්පූර්ණ 

දනන ලු ස ොනතුරු ස ය හ් නිවැනදිනවට ආයාත න ප්රධ්නියාත්නසුා්ර් සම්න්තු ප්රධ්නියාත්නන ් ය්ංශ 

සේදම් විසින් සාෞද්ගලිදව  වගකිව යුතු නැවින් එ  දරු ප ාරීක්ෂ් දන නල් ස ය දරු ප නවට 

සන්ා දනසගන ාහ  නිර්සද්ශ සයාතොු  දත යුතුයාත.  
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(ාහ  ුක්ව් ඇති දරු ප සම්නන්ධව ආයාත න ප්රධ්ීනන් න සුා්ර් සම්න්තු ප්රධ්ීනන්න න ් ය්ංශ 

සේදම්වරුන් සාෞද්ගලිදව  වගකිව යුතු සේ.) 

III සදොටස 

සුා්ර් සම්න්තු ප්රධ්නියාත්ස  සහතිදයාත 

 

..........................................................................................................................මහතා / මහත්.ය / 

ගමනවිය.................................................................................ගදපාර්තගම්න්තුගේ/අමාතයාංශ ලේය.......

..................................................................ගලස ගසේවය කරනු ලබන බවත්, 

 පත්වීම් දින සිට වසර 10 කාලය තුළ සතුටුදායක ගසේවයෂම සම්පූර්ණ කර ඇති බවත්, 

 II ගරේණියටයට උසස් කරනු ලැබීමට, වසර 10 කාලය තුළ සියලුම වැටුප් වර්ධක නිය.ත දිනට 

උපයාගගන ඇති / නැති බවත් 

වැටුප් වර්ධක දිනය වැටුප් වර්ධක නිය.ත දිනට උපයාගගන ඇති/ 

නැති බව 

 වර්තය මාසය දිනය  

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

0/     

09     

10     

 

 අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීම් පමිපාමිය අනුව උසස් කිරීගම් දිනට වසර 10 ෂම තුළ 

සතුටුදායක මට්ටගම් ගහ  ඊට ඉහළ කාර්ය සාධනයෂම ගපන්නුම් කර ඇති/නැති බවත්,  

කාලසීමාව 
සතුටුදායක මට්ටගම් ගහ  ඊට ඉහළ කාර්ය සාධනයෂම 

ගපන්නුම් කර ඇති / නැති බව 

.........දින සිට .......දින දෂමවා ඇත / නැත සතුටුදායක(S)/ගහොඳයි (A) / ඉතා ගහොඳයි (E) 
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 නිලධාරියාට/ නිලධාරිනියට විරුද්ධව කිසිදු විනයානුකූල ක්රියාමාර්ගයෂම ගගන ගහ  එගසේ 

විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට අදහසෂම ඇති /ගනොමැති බවත්, 

 නිලධාරියා/නිලධාරිනිය වැටුප් රි ත නිවාුව/ අම වැටුප් සි ත නිවාුව ලබා ඇත/ගනොමැත. 

 උසස් වීමට අදාළ කාල සීමාව තුළ නිලධාරියා/නිලධාරිනිය ලබා ගගන ඇති වැටුප් රි ත 

නිවාුව දින ගණන ..............................බවත්, අම වැටුප් නිවාුව දින 

ගණන ............................බවත් සහතික කර.. 

 

ඉහත සඳහන් ගතොරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට මා විසින් ගපෞද්ගලිකවම සහතික වන 

අතර, ..........................................................................................................මහතාගේ 

/මහත්.යගේ /ගමගනවියගේ වැම, පැ.ණීම හා හැසිරීම සතුටුදායක බැවින්, ..............................දින 

සිට දකුණු පළාත් සංවර්ධන නිලධාරී II ගරේණියටයට උසස් කිරීම නිර්ගද්ශ ලේ කර.. 

 

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

දිනය                                                                                          ආයතන ප්රධානියාගේ අත්සන 

                                                                                      නම සි ත නිල මුද්රාව  
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IV සදොටස 

ඉහත සඳහන් ගතොරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට මා විසින් ගපෞද්ගලිකවම සහතික වන 

අතර, ................................................................................. මහතා /මහත්.ය /ගමගනවියගේ වැම, 

පැ.ණීම හා හැසිරීම සතුටුදායක බැවින්, ............................ දින සිට දකුණු පළාත් සංවර්ධන නිලධාරී 

II ගරේණියටයට උසස් කිරීම නිර්ගද්ශ ලේ කර.. 

 

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

දිනය                                                                                      ගදපාර්තගම්න්තු ප්රධානියාගේ අත්සන 

                                                                                  නම සි ත නිල මුද්රාව  

 

 

V සදොටස 

ඉහත සඳහන් ගතොරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට මා විසින් ගපෞද්ගලිකවම සහතික වන 

අතර, .......................................................................................................................මහතාගේ 

/මහත්.යගේ  /ගමගනවියගේ වැම, පැ.ණීම හා හැසිරීම සතුටුදායක බැවින්, ............................ දින 

සිට දකුණු පළාත් සංවර්ධන නිලධාරී II ගරේණියටයට උසස් කිරීම නිර්ගද්ශ ලේ කර.. 
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සටහන : හහ  නයාතදුම්ාත්රසේ නු්ත සනොවන වනන දා්හියන්න. 

 

සැ.යු. : සසේව් වයවසථා්ව ප්රද්නව සම්පූර්ණ දනන ලු උසසථ වී ට නු්ල නයාතදුම් ාත්රයාත ස   ාහ  

සඳහන් සේඛන  ්ණ්ඩලිද නිලධ්ියසයාතණු විසින් ස ය පිටාමක නවට න  සිත  නිලු ්්ව  න් 

සහතිද දන ඇු  පම් සලස සයාතොු  දත යුතුයාත. ාහ  සඳහන් සේඛන වලට න  නව විසශේෂි  

දරුණක් සම්නන්ධ සේඛනයාතක් හැරු ප විට සවනමක කිසිදු සේඛනයාතක් නා සව  සයාතොු  සනොදනන 

සලස ද්රුණිදව ුන්ව් සිටිමි.  

 

 නිවැනදි ාියදි යාත්වමකද්ලීන දනන ලු නර්යාත් සටහන  

 න්ජ්ය භ්ෂ් ප්රවීණ ්වයාත සම්පූර්ණ කිරී ට නු්ලව ලිිත  ුදදුුදදම් සම්පූර්ණ දන ඇති 

නවට, ව්චිද ුදදුුදදම් සම්පූර්ණ දන ඇති නවට හ් න්ජ්ය භ්ෂ් ප්රවීණ ්වයාත 

සම්පූර්ණ දන ඇති නවට සුා්ර් සම්න්තු ප්රධ්නියාත් සහ  න ් ය්ංශ සේදම් විසින් 

නිණුමක දනන ලු සේඛන 

 උසසථ දනුව ලැබී ට නු්ල වසන 10 ද සසේව් ද්ලයාත තුත නිලධ්ියයාත් විසින් ආයාත න 

සංග්රහයාත සහ  ද්ර්යාත ාටිා්ටිද රීති ප්රද්නව ුුවව දට භ්ජ්නයාත වී සිටිසේ නම් ටට 

නු්ල සන ුන් ාත්රයාත, විනයාත නිසයාත ගයාත හ් විනයාත නිසයාත ගයාත ක්රියාත්මක ද දනන ලු 

නවට ආයාත න ප්රධ්නියාත් විසින් ලන් සුන ලු සහතිදයාත 

 උසසථ වී ට නු්ල සසේව් ද්ලයාත තුත නිලධ්ියයාත් විසින් ලන්ගන්න් ලු නිව්ුව පිළිනඳ 

විසථ නයාත 

 

උසසථ වී ට නු්ලව නිලධ්රීන්ස  ස ොනතුරු සයාතොු  කිියසම් දී හහ  සඳහන් ආදෘති ාත්රයාත නුවව ඔන 

විසින් සදසථ දන ගන්න් ලු නයාතදුම් ාත්රයාතද එක් එක් නිලධ්ියයාත්ට නු්ල වන ාියදි ස ොනතුරු ඇතුතමක 

දන  ් සව  සයාතොු  දල යුතුයාත. 

 


