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2004. 01.01 දින සිට ක්රියාත්මක ද ුණු ප ාත්මක ජ්ය දත න්දජ  හකද්ජ ිලධා්ී  ේහ ා් ායාහථා්ාට 

අනුා ේකෝ 2013.04.02 දින සිට ක්රියාත්මක ද ුණු ප ාත්මක දත න්දජ  ේහ ා් ිලධා්ී  ේහ ා් ායාහථා්ා 

අනුා, ුණු ප ාත්මක ජ්ය දත න්දජ  හකද්ජ ිලධා්ී  I ාන්තියාතට ේකෝ ුණු ප ාත්මක දත න්දජ  

ේහ ා් ිලධා්ී  I ේර ණියටයාතට සහහථ රීී   හාක්  අ අයාතම්පතාරයාත 

I ේදොටහ 

(අයාතම්පතදරු විසින් හපතපූර්  දත යුතුයාත) 

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

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

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

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

     (ඈ) සාමානය ිපිකකු ගසේවගේ II පන්තිගේ “අ” ඛණ්ඩයට /යතුු ගේඛක ගසේවගේ II පන්තිගේ “අ” 

ඛණ්ඩයට / ලඝු ගේඛක ගසේවගේ II පන්තියට / ගපොත්තබන්නා ගසේවගේ II පන්තිගේ “අ” ඛණ්ඩයට / සරප් 

ගසේවගේ II පන්තිගේ “අ” ඛණ්ඩයට / ගබඩා භාරකාර ගසේවගේ II පන්තිගේ “අ” ඛණ්ඩයට / 

ද.ප.රා.කළමනාකරණ සහකාර II පන්තියට / ද.ප.කළ.ගසේවා නිලධාරී ගසේවගේ II ගරේණියටයට පත්  ද දිනය:-

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

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

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

    (ඊ) රාජකාරි ිපිකනය:- ........................................................................................................................... 

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

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

ඉහත නම සඳහන් වන මා ................................... දින සිට දකුණු පළාත් රාජය කළමනාකරණ සහකාර 

නිලධාරී I පන්තියට / දකුණු පළාත් කළමනාකරණ ගසේවා නිලධාරී I ගරේණියටයට උසස් කර ගදන ගමන් ඉේලා 

සිටිමි. 

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

                                                                                 අයදුම්කුගේ අත්සන 
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     II ේදොටහ 

(සහහථ වී ට අු්ධා අයාතම්පතාර ේයාතොු  දජනු ධනන හක  න  හාකන් ිලධා්ියයාත්නිලධා්ියණියටයාත හපතනන්ාේයාතන් 

ේාෞද්ගලිද ලිපිේගොනුා භ්ජ විෂයාත ිලධා්ියයාත්නිලධා්ියණියටයාත විසින් ාක  දරු ප හපතපූර්  දත යුතුයාත) 

 

01. (අ) සාමානය ිපිකකු ගසේවගේ II පන්තිගේ “ආ” ඛණ්ඩයට /යතුු ගේඛක ගසේවගේ II පන්තිගේ “ආ” 

ඛණ්ඩයට / ලඝු ගේඛක ගසේවගේ II පන්තියට / ගපොත්තබන්නා ගසේවගේ II පන්තිගේ “ආ” ඛණ්ඩයට / සරප් 

ගසේවගේ II පන්තිගේ “ආ” ඛණ්ඩයට / ගබඩා භාරකාර ගසේවගේ II පන්තිගේ “ආ” ඛණ්ඩයට / 

ද.ප.රා.කළමනාකරණ සහකාර III පන්තියට / ද.ප.කළ.ගසේවා නිලධාරී ගසේවගේ III ගරේණියටයට පත්  ද දිනය:-

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

 පත්වීම් ිපිකගේ අංකය :- .................................................. 

 පත්වීම් ිපිකය නිකුත් කළ දිනය :- ................................. 

      (ආ) මුේ පත්වීම ගපරදාතම්/පසුදාතම් කර තිගේ නම් පත්වීම ගපරදාතම්/පසුදාතම් කල දිනය :-

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

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

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

 ස්ථිර කිරීගම් ිපිකගේ අංකය :- ...........................................  

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

     (ඉ)  සාමානය ිපිකකු ගසේවගේ II පන්තිගේ “අ” ඛණ්ඩයට /යතුු ගේඛක ගසේවගේ II පන්තිගේ “අ” 

ඛණ්ඩයට / ලඝු ගේඛක ගසේවගේ II පන්තියට / ගපොත්තබන්නා ගසේවගේ II පන්තිගේ “අ” ඛණ්ඩයට / සරප් 

ගසේවගේ II පන්තිගේ “අ” ඛණ්ඩයට / ගබඩා භාරකාර ගසේවගේ II පන්තිගේ “අ” ඛණ්ඩයට / 

ද.ප.රා.කළමනාකරණ සහකාර II පන්තියට / ද.ප.කළ.ගසේවා නිලධාරී ගසේවගේ II ගරේණියටයට පත්  ද දිනය:-

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

 ඉහත උසස් විගම් ිපිකගේ අංකය :- ...........................................  

 ඉහත උසස් විගම් ිපිකය නිකුත් කළ දිනය :- ................................ 

    (ඊ) ඉහත 01 (ඉ) යටගත් ලබා දී ඇති උසස් වීම ගපරදාතම් කර තිගේ නම් එම ගපරදාතම් කළ දිනය :-

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

සපයන්න. 

 ඉහත 01(ඉ) හි සඳහන් උසස් වීගම් ිපිකය ගහෝ අදාල ගසේවා වයවස්ථාව ්රකාරව I පන්තියට/ගරේණියටයට 

උසස් වීම සඳහා ඔබට අදාල වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සමත් විය යුතු 

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

 ඉහත 01(ඉ) හි සඳහන් උසස් වීගම් ිපිකය ගහෝ අදාල ගසේවා වයවස්ථාව ්රකාරව I පන්තියට/ගරේණියටයට 

උසස් වීම සඳහා ඔබට අදාල වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය නියමිත දිනට සමත් වී තිගේ 

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

 ඉහත 01(ඉ) හි සඳහන් උසස් වීගම් ිපිකය ගහෝ අදාල ගසේවා වයවස්ථාව ්රකාරව I පන්තියට/ගරේණියටයට 

උසස් වීම සඳහා ඔබට අදාල වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සම්පූර්ණ කරන ලද 

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

 ඉදිරිපත් වී ඇති කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග වලට අදාලව පහත ගතොරතුු ඇතුළත් කරන්න. 

විභ්ගේේ න  ාාමකාන ධු 

දිනයාත 

විභ්ග අංදයාත විෂයාත හ මක නඅහ මකනිලුකහථ දජ 

ඇති නා 

     

     

     

     

     

 

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

 එගසේ නම් කුමන චක්රගේඛය ්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 සිට ............................... දින දක්වා  
 

03. (අ) 2004.01.01 දින සිට ක්රියාත්මක වන දකුණු පළාත් රාජය කළමනාකරණ සහකාර ගසේවයට 

අන්තර්ග්රහණය කර තිගේද?....................  

      (ආ) එගසේ නම් අන්තර්ග්රහණය කරනු ලැූ  දිනය : ................................................ 

      (ඇ) 2013.04.02 දින සිට ක්රියාත්මක වන දකුණු පළාත් කළමනාකරණ ගසේවා නිලධාරී ගසේවයට 

අන්තර්ග්රහණය කර තිගේ ද? ........................ 
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(ඈ) දකුණු පළාත් රාජය ගසේවයට අන්තර්ග්රහණය කර තිගේ නම් එම දිනය : ................................................. 

 

04. (අ) ඉහත 01(ඉ) හි සඳහන් දින සිට I පන්තියට / ගරේණියටයට උසස් කරනු ලැමටමට අවය වසර 1  / 10 ක 

වැටුප් වර්ධක නියමිත දිනට උපයාගගන තිගේද? (අදාල ගනොවන කුණු කපා 

හරින්න ) ................................................................ 

(ආ) ඉහත 01(ඉ) හි සඳහන් දින සිට I පන්තියට / ගරේණියටයට උසස් කරනු ලැමටමට අදාල වසර 1  / 10 ක ගසේවා 

කාලය තුළ ඔබ විසින් ආයතන සංග්රහය ගහෝ කාර්ය පටිපාටික රීති ්රකාරව දුවවමකට භාජනය වී සිටිගේ ද? 

(අදාල ගනොවන කුණු කපා හරින්න )  ..................................... 

(එගසේ නම් විස්තර)  

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

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

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

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

0 . ඉහත 01(ඉ) හි සඳහන් දින සිට I පන්තියට / ගරේණියටයට උසස් කරනු ලැමටමට අවය වසර 1  / 10 ක ගසේවා 

කාලය තුළ ඔබ විසින් (්රසූතත නිවාුව වලට අමතරව) වැටුප් රහිත නිවාුව ගහෝ අඩ වැටුප් නිවාුව ලබාගගන 

තිගේද? (අදාල ගනොවන කුණු කපා හරින්න ) ................................................. 

(එගසේ නම් විස්තර)  

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

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

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

     (ආ) ්රසූතත නිවාුව ලබා තිගේ නම් පහත ගතොරතුු ඇතුළත් කරන්න. (එක් එක් දු ්රසූතති සඳහා පහත 

ගතොරතුු ගවන ගවනම ඇතුළත් කරන්න) 

 පළමු දු ්රසූතතිය ගදවන දු ්රසූතතිය 

වැටුප් සහිත ්රසූතත නිවාුව ඉේලා සිටිනු ලබන කාලසීමාව    

වැටුප් සහිත ්රසූතත නිවාුව අනුමත කරනු ලබන කාල සීමාව   

අඩවැටුප් සහිත ්රසූතත නිවාුව ඉේලා සිටිනු ලබන කාලසීමාව    

අඩවැටුප් සහිත ්රසූතත නිවාුව අනුමත කරනු ලබන කාල 

සීමාව 

  

වැටුප් රහිත ්රසූතත නිවාුව ඉේලා සිටිනු ලබන කාලසීමාව    

වැටුප් රහිත ්රසූතත නිවාුව අනුමත කරනු ලබන කාල සීමාව   

නිවාුව අවසන්ව ගසේවයට වාර්තා කරන ලද දිනය   
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............................................................................................... මහතාගේ /මහත්මියගේ /ගමගනවියගේ 

දකුණත ිකටු අංක ............ සිට ......... හා වමත ිකටු අංක .......... සිට .......... දක්වා  ද ගපෞද්ගිපක ිපිකගගොනුගේ 

පවතින ගේඛන අනුව ඉහත සඳහන් ගතොරතුු සතය හා නිවැරදි බවට මා විසින් ගපෞද්ගිපකවම සහතික ගවමි. 

 

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

                                                                                 විෂය නිලධාරියාගේ අත්සන 

 

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

     විෂය නිලධාරියාගේ තනතුර :- ..............................................       

                                                              

හැ.යු. -: හකතින් අයාතම්පතදරු විසින් ක් ේාෞද්ගලිද ලිපිේගොනුා භ්ජ විෂයාත ිලධා්ියයාත් විසින් හපතපූර්  දජන 

ධු ේ ොජතුරු හ ය ක් ිලාැජදි නාට අු්ධ ිලධා්ියයාත්ේ  ආයාත න ප්රා්ිලයාත් න ේුා්ර් ේපතන්තු ප්රා්ිලයාත් න 

අ ් ය්ංශ ලේ ේ්දපත විසින් ේාෞද්ගලිදා  ාගරීා යුතු නැවින් එ  දරු ප ාී ක්ෂ් දජ නධ් හ ය දරු ප නාට 

හන්ා දජේගන ාක  ිලර්ේද්ශ ලේ ේයාතොු  දත යුතුයාත. 

(ාක  ුක්ා් ඇති දරු ප හපතනන්ාා ආයාත න ප්රා්ීනන් න ේුා්ර් ේපතන්තු ප්රා්ීනන්න අ ් ය්ංශ ලේ ේ්දපතාරුන් 

ේාෞද්ගලිදා  ාගරීා යුතු ේේ.) 

 

III ේදොටහ 

ආයාත න ප්රා්ිලයාත්ේ  හකතිදයාත 

.....................................................................................................................................මහතා / මහත්මිය / 

ගමනවිය.................................................................................ගදපාර්තගම්න්තුගේ/අමාතයාංගේ .................

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

 පත්වීම් දින සිට වසර 10/1  කාලය තුළ සතුටුදායක ගසේවයක් සම්පූර්ණ කර ඇති බවත්, 

I පන්තියට / ගරේණියටයට උසස් කරනු ලැමටමට, වසර 10 / 1  කාලය තුළ සියමම වැටුප් වර්ධක නියමිත 

දිනට උපයාගගන ඇති / නැති බවත්, (අදාල ගනොවන වචන කපා හරින්න) 

වැටුප් වර්ධක දිනය වැටුප් වර්ධක නියමිත දිනට උපයාගගන ඇති/ නැති 
බව 

 වර්ෂය මාසය දිනය  
01     
02     
03     
04     
0      
06     
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07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
1      

 

 අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයීම් පටිපාටිය අනුව උසස් කිරීගම් දිනට වසර 10 / 1  ක් තුළ සතුටුදායක 

මට්ටගම් ගහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ගපන්නුම් කර ඇති/නැති බවත්,  

කාලසීමාව 
සතුටුදායක මට්ටගම් ගහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ගපන්නුම් කර 

ඇති / නැති බව 

............ දින 

සිට 

...........දින 

දක්වා 

ඇත / 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 නිලධාරියාට/ නිලධාරිනියට විුද්ධව කිසිදු විනයානුකූල ක්රියාමාර්ගයක් ගගන ගහෝ එගසේ 

විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට අදහසක් ඇති /ගනොමැති බවත්, 
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 නිලධාරියා /නිලධාරිනිය වැටුප් රහිත නිවාුව/අඩ වැටුප් සහිත නිවාුව ලබා ඇත / ගනොමැත. 

 උසස් වීමට අදාල කාලසීමාව තුළ නිලධාරියා / නිලධාරිනිය ලබාගගන ඇති වැටුප් රහිත නිවාුව දින 

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

ඉහත සඳහන් ගතොරතුු සතය හා නිවැරදි බවට මා විසින් ගපෞද්ගිපකවම සහතික වන 

අතර, ............................................................................................... මහතාගේ /මහත්මියගේ /ගමගනවියගේ 

වැඩ, පැමිණීම හා හැසිරීම සතුටුදායක බැවින්, ..............................දින සිට දකුණු පළාත් රාජය කළමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී I පන්තියට / දකුණු පළාත් කළමනාකරණ ගසේවා නිලධාරී I ගරේණියටයට උසස් කිරීම නිර්ගද් 

කරමි. 

 

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

                                                                                ආයතන ්රධානියාගේ අත්සන 

                                                                                නම සහිත නිල මුද්රාව 

 

 

IV ේදොටහ 

ඉහත සඳහන් ගතොරතුු සතය හා නිවැරදි බවට මා විසින් ගපෞද්ගිපකවම සහතික වන 

අතර, ............................................................................................... මහතාගේ /මහත්මියගේ /ගමගනවියගේ 

වැඩ, පැමිණීම හා හැසිරීම සතුටුදායක බැවින්, ..............................දින සිට දකුණු පළාත් රාජය කළමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී I පන්තියට / දකුණු පළාත් කළමනාකරණ ගසේවා නිලධාරී I ගරේණියටයට උසස් කිරීම නිර්ගද් 

කරමි. 

 

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

                                                                                ගදපාර්තගම්න්තු ්රධානියාගේ අත්සන 

                                                                                නම සහිත නිල මුද්රාව 
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V ේදොටහ 

ඉහත සඳහන් ගතොරතුු සතය හා නිවැරදි බවට මා විසින් ගපෞද්ගිපකවම සහතික වන 

අතර, ............................................................................................... මහතාගේ /මහත්මියගේ /ගමගනවියගේ 

වැඩ, පැමිණීම හා හැසිරීම සතුටුදායක බැවින්, ..............................දින සිට දකුණු පළාත් රාජය කළමනාකරණ 

සහකාර නිලධාරී I පන්තියට / දකුණු පළාත් කළමනාකරණ ගසේවා නිලධාරී I ගරේණියටයට උසස් කිරීම නිර්ගද් 

කරමි. 

 

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

                                                                                අමාතයාං ගේකම්ගේ අත්සන 

                                                                                නම සහිත නිල මුද්රාව 

 

 

VI ේදොටහ 
 

ඉහත සඳහන් ගතොරතුු අනුව, ............................................................................................... මහතාගේ 

/මහත්මියගේ /ගමගනවියගේ වැඩ, පැමිණීම හා හැසිරීම සතුටුදායක බැවින්, ..............................දින සිට දකුණු 

පළාත් රාජය කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරී I පන්තියට / දකුණු පළාත් කළමනාකරණ ගසේවා නිලධාරී I 

ගරේණියටයට උසස් කිරීම අනුමත කරමි. 

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

                                                                                ්රධාන ගේකම්ගේ අත්සන 

                                                                                නම සහිත නිල මුද්රාව 
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හටකන : හක  අයාතම්පතාරේේ අු්ත ේනොාන ාචන දා්කියන්න. 

 

හැ.යු. : ේහ ා් ායාහථා්ා ප්රද්ජා හපතපූර්  දජන ධු සහහථ වී ට අු්ධ අයාතම්පත ාරයාත හ   ාක  හාකන් 

ේ්ඛන  ්ණ්ඩලිද ිලධා්ියේයාතණු විසින් හ ය පිටාමක නාට න  හිත  ිලධු ්්ා  න් හකතිද දජ ඇු  පපත 

ේධහ ේයාතොු  දත යුතුයාත. ාක  හාකන් ේ්ඛන ාධට අ  ජා විේශ ලේ ෂි  දරු ක් හපතනන්ා ේ්ඛනයාතක් 

කැරු ප විට ේානමක රීසිම් ේ්ඛනයාතක් අා ේා  ේයාතොු  ේනොදජන ේධහ ද්රුණියටදා ුන්ා් සිටිමි.  

 

 ිලාැජදි ාියදි යාත්ාමකද්ලීන දජන ධු චර්යාත් හටකන  

 සහහථ දජනු ධැබී ට අු්ධ ාහජ 15 න 10 ද ේහ ා් ද්ධයාත තුත ිලධා්ියයාත් විසින් ආයාත න 

හංග්රකයාත ේකෝ ද්ර්යාත ාටිා්ටිද ී ති ප්රද්ජා ුුවා දට භ්නයාත වී සිටිේේ නපත ඊට අු්ධ 

ේචෝුන් ාරයාත, විනයාත ිලේයාතෝගයාත ක් විනයාත ිලේයාතෝගයාත ක්රියාත්මක ද දජන ධු නාට ආයාත න 

ප්රා්ිලයාත් විසින් ධන් ේුන ධු හකතිදයාත 

 සහහථ වී ට අු්ධ ේහ ා් ද්ධයාත තුත ිලධා්ියයාත් විසින් ධන්ගන්න් ධු ිලා්ුව පිළිනා 

විහථ ජයාතක් 

 

සහහථ වී ට අු්ධා ිලධා්ී න්ේ  ේ ොජතුරු ේයාතොු  රීියේපත දී හක  හාකන් ආදෘති ාරයාත අනුා බන විසින් 

හදහථ දජ ගන්න් ධු අයාතම්පත ාරයාතද එක් එක් ිලධා්ියයාත්ට අු්ධ ාන ාියදි ේ ොජතුරු ඇතුතමක දජ  ් ේා  

ේයාතොු  දධ යුතුයාත. 

  


