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2013.07.01 දින සිට ක්රියාත්මක ද ුණු ප ාත්මක ඒද්බද්ධ ම ෝටර් රථ රියාතදුරන් සඳහ් වන මසේව් වයවසථථ්වට 

අනුව ුණු ප ාත්මක රියාතදුරු මසේවමේ විම ේෂ මරේණියාතට උසසථ කිරී  සඳහ් වූ අයාතදුම්ාත්රයාත 

 

I මදොටස 

(අයාතදුම්දරු විසින් සම්පූර්ණ දත යුතුයාත) 

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

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

     (ඇ) රියදුරු බලපත්ර අංකය :- ................................................................................................................... 

     (ඈ) උපන් දිනය:- ................................................................................................................................... 

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

           පත්වීම ස්ථිර කල දිනය :- ............................................................................................................. 

     (ඊ)  දකුණු පළාත් රියදුරු ගසේවගේ I ගරේණියටයඋ උසස්  ද දිනය :-

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

     (උ) වර්තමාන තනතුර හා ගසේවා ස්ථානය  :- ............................................................................................ 

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

     (ඌ) රාජකාරි ලිපිනය:- ......................................................................................................................... 

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

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

 

ඉහත නම සඳහන් වන මා ........................................... දින සිඋ දකුණු පළාත් රියදුරු ගසේවගේ විග ේෂ 

ගරේණියටයඋ උසස් කර ගදන ගමන් ඉල්ලා සිමි.. 

 

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

දිනය                                                                                                                අයදුම්කරුගේ අත්සන 
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II මදොටස 

(උසසථ වී ට අු්තව අයාතදුම්ාත්ර මයාතොු  දරනු බබන හහ  න  සඳහන් ිලබධ්රියාත්නිලබධ්රිිලයාත සම්බන්ධමයාතන් 

මාෞද්ගලිද ලිපිමගොනුව භ්ර විෂයාත ිලබධ්රියාත් 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) දකුණු පළාත් රියදුරු ගසේවගේ I ගරේණියටයඋ උසස්  ද දිනය :- .............................................. 

 I ගරේණියටයඋ උසස් කිරීගම් ලිපිගේ අංකය:- ................................................................................. 

 I ගරේණියටයඋ උසස් කිරීගම් ලිපිය නිකුත් කළ දිනය:- .................................................................... 

     (ඊ) I ගරේණියටයඋ උසස්  ද දිනය ගපරදාතම්/පසුදාතම් කර තිගේ නම් ගපරදාතම්/පසුදාතම් කළ දිනය:-

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

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

සපයන්න. 

 ගසේවා වයවස්ථාව ්රකාරව විග ේෂ ගරේණියටයඋ උසස් වීම සඳහා අදාල වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් 

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

 ගසේවා වයවස්ථාව ්රකාරව විග ේෂ ගරේණියටයඋ උසස් වීම සඳහා අදාල වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් 

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

 ගසේවා වයවස්ථාව ්රකාරව විග ේෂ ගරේණියටයඋ උසස් වීම සඳහා අදාල වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් 

විභාගය සම්පූර්ණ කරන ලද දිනය .......................................... 

 ඉදිරිපත් වී ඇති කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග වලඋ අදාළව පහත ගතොරතුරු ඇතුළත් කරන්න. 
 

විභ්ගමේ න  ාවමකවන බු 

දිනයාත 

විභ්ග අංදයාත විෂයාත ස මක නඅස මකනිලුහසථ දර 

ඇති බව 
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 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සහන ලබා තිගේ ද?...................................................................................... 

 එගසේ නම් කුමන චක්රගල්යය ්රකාරව ද?    ........................................................................................ 

 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සහන ලබා දීගම් දී වැටුප් වර්ධක විලම්භනයක් සිදු කර තිගේද? ...................... 

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

              .................................... දින සිඋ ............................... දින දක්වා  

 

03. (අ) 2013.07.01 දින සිඋ ක්රියාත්මක වන දකුණු පළාත් රියදුරු ගසේවයඋ අන්තර්ග්රහණය වී ඇත/නැත :-

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

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

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

 

04. (අ) I ගරේණියටයඋ උසස්  ද දින සිඋ විග ේෂ ගරේණියටයඋ උසස් කරනු ලැබීමඋ අව ය වසර 09 ක වැටුප් වර්ධක 

නිය.ත දිනඋ උපයාගගන තිගේද? ................................................................ 

      (ආ) I ගරේණියටයඋ උසස්  ද දින සිඋ විග ේෂ ගරේණියටයඋ උසස් කරනු ලැබීමඋ අදාල වසර 09 ක ගසේවා කාලය 

තුළ ආයතන සංග්රහය ගහ  කාර්ය පමිපාමික රීති ්රකාරව දුවවමකඋ භාජනය වී සිමිගේ 

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

(එගසේ නම් විස්තර) 

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

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

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

05. (අ) I ගරේණියටයඋ උසස්  ද දින සිඋ විග ේෂ ගරේණියටයඋ උසස් කරනු ලැබීමඋ අව ය වසර 09 ක ගසේවා කාලය 

තුළ ගමම නිලධාරියා/නිලධාරිනිය වැටුප් රහිත නිවාුව ගහ  අඩ වැටුප් නිවාුව ලබාගගන තිගේ 

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

(එගසේ නම් විස්තර)  

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

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

 

............................................................................. මහතාගේ/මහත්.යගේ/ගමගනවියගේ දකුණත පිටු 

අංක ...................... හා වමත පිටු අංක ...................... දක්වා  ද ගපෞද්ගලික ලිපිගගොනුගේ පවතින ගල්යන 

අනුව ඉහත සඳහන් ගතොරතුරු සතය හා නිවැරදි බවඋ මා විසින් ගපෞද්ගලිකවම සහතික ගව.. 

 

දිනය:-................................                                                                  ....................................................... 

                                                                                                            විෂය නිලධාරියාගේ අත්සන 

විෂය නිලධාරියාගේ නම:- ....................................................................... 

විෂය නිලධාරියාගේ තනතුර:- ................................................................. 
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සැ.යු. :- හහතින් අයාතදුම්දරු විසින් හ් මාෞද්ගලිද ලිපිමගොනුව භ්ර විෂයාත ිලබධ්රියාත් විසින් සම්පූර්ණ දරන 

බු ම ොරතුරු ස ය හ් ිලවැරදි බවට ආයාත න ප්රධ්ිලයාත්නමුා්ර් මම්න්තු ප්රධ්ිලයාත්නඅ ් ය්ං  මේදම් විසින් 

මාෞද්ගලිදව  වගකිව යුතු බැවින් එ  දරු ප ාරීක්ෂ් දර බබ් ස ය දරු ප බවට සන්ථ දරමගන ාහ  

ිලර්මද්  මයාතොු  දත යුතුයාත.  

 

(ාහ  ුක්ව් ඇති දරු ප සම්බන්ධව ආයාත න ප්රධ්ීනන් න මුා්ර් මම්න්තු ප්රධ්ීනන්න අ ් ය්ං  මේදම්වරුන් 

මාෞද්ගලිදව  වගකිව යුතු මේ.) 

III මදොටස 

මුා්ර් මම්න්තු ප්රධ්ිලයාත්ම  සහතිදයාත 

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

ගමනවිය.................................................................................ගදපාර්තගම්න්තුගේ/අමාතයාං ගේ .................

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

 I ගරේණියටයඋ උසස්  ද දින සිඋ දින සිඋ වසර 09 කාලය තුළ සතුටුදායක ගසේවයක් සම්පූර්ණ කර ඇති 

බවත්, 

 විග ේෂ ගරේණියටයඋ උසස් කරනු ලැබීමඋ, වසර 09 කාලය තුළ සියලුම වැටුප් වර්ධක නිය.ත දිනඋ 

උපයාගගන ඇති / නැති බවත් 

 

වැටුප් වර්ධක දිනය වැටුප් වර්ධක නිය.ත දිනඋ උපයාගගන ඇති/ නැති 

බව 

 වර්ෂය මාසය දිනය  

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     
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 අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීම් පමිපාමිය අනුව උසස් කිරීගම් දිනඋ වසර 09 ක් තුළ සතුටුදායක 

මට්උගම් ගහ  ඊඋ ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ගපන්නුම් කර ඇති/නැති බවත්,  

කාලසීමාව 
සතුටුදායක මට්උගම් ගහ  ඊඋ ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ගපන්නුම් කර 

ඇති / නැති බව 

............ දින 

සිඋ 

...........දින 

දක්වා 

ඇත / 

නැත 
සතුටුදායක(S)/ගහොඳයි (A) / ඉතා ගහොඳයි (E) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 නිලධාරියාඋ/ නිලධාරිනියඋ විරුද්ධව කිසිඳු විනයානුකූල ක්රියාමාර්ගයක් ගගන ගහ  එගසේ 

විනයානුකූලව කඋයුතු කිරීමඋ අදහසක් ඇති /ගනොමැති බවත්, 

 නිලධාරියා/නිලධාරිනිය වැටුප් රහිත නිවාුව/ අඩ වැටුප් සහිත නිවාුව ලබා ඇත/ගනොමැත. 

 උසස් වීමඋ අදාළ කාල සීමාව තුළ නිලධාරියා/නිලධාරිනිය ලබා ගගන ඇති වැටුප් රහිත නිවාුව දින 

ගණන ..............................බවත්, අඩ වැටුප් නිවාුව දින ගණන ............................බවත් සහතික 

කර.. 

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

අතර, ..........................................................................................................මහතාගේ/මහත්.යගේ 

/ගමගනවියගේ වැඩ, පැ.ණීම හා හැසිරීම සතුටුදායක බැවින්, ..............................දින සිඋ දකුණු පළාත් 

රියදුරු ගසේවගේ විග ේෂ ගරේණියටයඋ උසස් කිරීම නිර්ගද්  කර.. 

 

දිනය: .........................................                                                        ........................................................ 

                                                                                              ආයතන ්රධානියාගේ අත්සන 

                                                                                              නම සහිත නිල මුද්රාව  
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IV මදොටස 

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

අතර, ................................................................................. මහතා /මහත්.ය /ගමගනවියගේ වැඩ, පැ.ණීම 

හා හැසිරීම සතුටුදායක බැවින්, ............................ දින සිඋ දකුණු පළාත් රියදුරු ගසේවගේ විග ේෂ ගරේණියටයඋ 

උසස් කිරීම නිර්ගද්  කර.. 

 

දිනය: .........................................                                                       ..................................................... 

                                                                                              ගදපාර්තගම්න්තු ්රධානියාගේ අත්සන 

                                                                                              නම සහිත නිල මුද්රාව  

V මදොටස 

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

අතර, .......................................................................................................................මහතාගේ /මහත්.යගේ  

/ගමගනවියගේ වැඩ, පැ.ණීම හා හැසිරීම සතුටුදායක බැවින්, ............................ දින සිඋ දකුණු පළාත් රියදුරු 

ගසේවගේ විග ේෂ ගරේණියටයඋ උසස් කිරීම නිර්ගද්  කර.. 

 

දිනය: .........................................                                                          ....................................................... 

                                                                                                අමාතයාං  ගල්කම්ගේ අත්සන 

                                                                                                නම සහිත නිල මුද්රාව  

VI මදොටස 

ඉහත සඳහන් ගතොරතුරු අනුව ......................................................................................... මහතාගේ 

/මහත්.යගේ  /ගමගනවියගේ වැඩ, පැ.ණීම හා හැසිරීම සතුටුදායක බැවින්, ............................ දින සිඋ දකුණු 

පළාත් රියදුරු ගසේවගේ විග ේෂ ගරේණියටයඋ උසස් කිරීම අනුමත කර.. 

 

දිනය: .........................................                                                         ........................................................ 

                                                                                               ්රධාන ගල්කම්ගේ අත්සන, 

                                                                                               නම සහිත නිල මුද්රාව 

සටහන : හහ  අයාතදුම්ාත්රමේ අු්ත මනොවන වනන දා්හරින්න. 
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සැ.යු. : මසේව් වයවසථථ්ව ප්රද්රව සම්පූර්ණ දරන බු උසසථ වී ට අු්බ අයාතදුම් ාත්රයාත ස   ාහ  සඳහන් 

මේඛන  ්ණ්ඩලිද ිලබධ්රිමයාතණු විසින් ස ය පිටාමක බවට න  සිත  ිලබු ්්ව  බ් සහතිද දර ඇු  පම් 

මබස මයාතොු  දත යුතුයාත. ාහ  සඳහන් මේඛන වබට අ  රව විම ේෂි  දරුණක් සම්බන්ධ මේඛනයාතක් 

හැරු ප විට මවනමක කිසිදු මේඛනයාතක් අා මව  මයාතොු  මනොදරන මබස ද්රුණිදව ුන්ව් සිටිමි.  

 

 ිලවැරදි ාරිදි යාත්වමකද්ලීන දරන බු නර්යාත් සටහන  

 ර්ජ්ය භ්ෂ් ප්රවීණ ්වයාත සම්පූර්ණ කිරී ට අු්බව ලිිත  ුදදුුදදම් සම්පූර්ණ දර ඇති බවට  

ව්චිද ුදදුුදදම් සම්පූර්ණ දර ඇති බවට හ් ර්ජ්ය භ්ෂ් ප්රවීණ ්වයාත සම්පූර්ණ දර ඇති 

බවට මුා්ර් මම්න්තු ප්රධ්ිලයාත් මහෝ අ ් ය්ං  මේදම් විසින් ිලණුමක දරන බු මේඛන 

 උසසථ දරනු බැබී ට අු්බ වසර 09 ද මසේව් ද්බයාත තුත ිලබධ්රියාත් විසින් ආයාත න සංග්රහයාත 

මහෝ ද්ර්යාත ාටිා්ටිද රීති ප්රද්රව ුුවව දට භ්ජ්නයාත වී සිටිමේ නම් ටට අු්බ මනෝුන් 

ාත්රයාත  විනයාත ිලමයාතෝගයාත හ් විනයාත ිලමයාතෝගයාත ක්රියාත්මක ද දරන බු බවට ආයාත න ප්රධ්ිලයාත් 

විසින් බබ් මුන බු සහතිදයාත 

 උසසථ වී ට අු්බ මසේව් ද්බයාත තුත ිලබධ්රියාත් විසින් බබ්ගන්න් බු ිලව්ුව පිළිබඳ 

විසථ රයාත  

උසසථ වී ට අු්බව ිලබධ්රීන්ම  ම ොරතුරු මයාතොු  කිරිමම් දී හහ  සඳහන් ආදෘති ාත්රයාත අනුව ඔබ විසින් 

සදසථ දර ගන්න් බු අයාතදුම් ාත්රයාතද එක් එක් ිලබධ්රියාත්ට අු්බ වන ාරිදි ම ොරතුරු ඇතුතමක දර  ් මව  

මයාතොු  දබ යුතුයාත. 

 


