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My No    Your No   Date  
 

සිය,ළුම අමතයාශ මල්කේවරුන් 
පළත් සභ ප්ර ධ්න මල්කේවරුන් 
මදපර්තමේන්තු ප්ර ධ්නීන් 
දිසත්රික් මල්කේවරුන් 
 

ශ්රී පාංටා පඉාංජිේේරු පේවේලේේ පේවේලා පලයලවවාාලය පමාංට ප2138/27 පශා ප2019.08.28 පදි,ැති පමති පවිේේ පගැවට් පරත්ර ප ප

ාගිේ පඇු,ෂ්  පටරනු පැබූ පවාංේෝධ,යේ පක්රියා් ාට පකිරීා 
 

ශ්රී කාක ඉාජිමන්රු මසේවමේ තුන්වන (III) මශ්රේණිමේ සිට මදවන (II) මශ්රේණිය,ට සහ මදවන (II) මශ්රේණිමේ සිට 
පළමුවන (I) මශ්රේණිය,ට උසස කිරීමේ අවම මසේව කකය, සාමශෝධ්නය, කිරීමට අදළ විධිවිධ්න ඇතුකත් කර 
අාක 2138/27 හ 2019 අමගෝසතු මස 28 දිනති ශ්රී කාක ප්ර ජතන්ත්රික සමජවදී ජනරජමේ අති විමශේෂ ගසට් 
පත්රමේ පළ කරන කද ශ්රී කාක ඉාජිමන්රු මසේවමේ මසේව වයවසාම  පසවන මසේව වයවසා සාමශෝධ්නය, 
අනුව දනට මසේවමේ සිටින ශ්රී කාක ඉාජිමන්රු මසේවමේ නිකධ්රීන්මේ මශ්රේණි උසස කිරීේ සේබන්ධ්මය,න් 
නිකුත් කරන කද අාක 39/2019 හ 2019.12.31 දිනති රජය පරිපකන චක්රමල්ඛය,, (ඇමුණුම 01) මමම ලිපිය, 
සමඟ අවශය කටයුතු සඳහ  බ මවත මය, මු කරමි  
 

02  ශ්රී කාක ඉාජිමන්රු මසේවමේ නිකධ්රීන්, සාමශෝධිත ශ්රී කාක ඉාජිමන්රු මසේව වයවසාව හ රජය 
පරිපකන චක්රමල්ඛ අාක 39/2019 අනුව මදවන (II) මශ්රේණිය,ට උසස වීම සඳහ ඉල්ලුේ කිරීමේදී මමම ලිපිය, 
සමඟ අමුණ ඇති ඉල්ලුේ පත්රය, (ඇමුණුම 02) සේපූර්ණ කර ආය,තන ප්රධ්නීන් මිනන් ඉදිරිපත් කළ යුතු වන 
අතර ඒ සේබන්ධ්මය,න් අදළ නිකධ්රීන් දනුවත් කරන මකස කරුණිකව දන්ව සිටිමි   
 

03.  බ ආය,තනමේ සුදුසුකේ කත් ශ්රී කාක ඉාජිමන්රු මසේවමේ නිකධ්රීන් මදවන (II) මශ්රේණිය,ට උසස කිරීම 
සඳහ නිර්මේශය,න් ඉදිරිපත් කිරීමේදී, මමම ලිපිය, සමඟ අමුණ ඇති EST-11(Gr.II) නව ආකෘති පත්රය, 
(ඇමුණුම 03) නිකධ්රීන්මේ පත්වීමේ දින අනුපිළිමවක අනුව නිවරදිව සේපූර්ණ කර අදළ අමතයාශ මල්කේ 
මහෝ පළත් ප්රධ්න මල්කේ මිනන් ඉදිරිපත් කරන මකස දන්වමි  එමමන්ම අදළ ආකෘති පත්රය, නිවරදිව 
සේපූර්ණ කර එවීම පමණක් ප්රමණවත් වන අතර මවනත් මල්ඛන ඇමුණුේ මකස ඉදිරිපත් කිරීම අවශය 
මන වන බව වඩිදුරටත් දන්වමි  එමහයින් නිකධ්රීන්මේ නිවරදි හ සතය මත රතුරු ඇතුළත් කර අදළ ආකෘති 
පත්රය, සේපූර්ණ කිරීම සේබන්ධ්මය,න්  බමේ මප ේගලික අවධ්නය, මය, මු කරන්මන් නේ මනවි   
 

04  රජය පරිපකන චක්රමල්ඛ අාක 39/2019 (ඇමුණුම 01), අදළ ඉල්ලුේ පත්රය, (ඇමුණුම 02) හ EST-
11(Gr.II) නව ආකෘති පත්රය, (ඇමුණුම 03) www.pubad.gov.lk මවේ අඩවිමය,හි පළ කර ඇති බව වඩිදුරටත් 
දන්වමි  එමමන්ම  බ විසින් නිවරදිව සේපූර්ණ කරන කද EST-11(Gr.II) නව ආකෘති පත්රමේ (ඇමුණුම 03) 
මුල් පිටපතට අමතරව එහි මෘදු පිටපතක් Times New Roman මහෝ Iskola Potha අක්ෂර භවිතමය,න් 
Microsoft Excel මිනන් සකස කර desb@pubad.gov.lk දරන විදුත් තප්ක මවත මය, මු කරන මමන් 
වඩිදුරටත් කරුණිකව දන්ව සිටිමි  

 
ඉාංජි. පඩබ්.ේේ.එවව. පවික්රාරා 
අධ්යක්ෂ (ව බ) 
ශ්රී කාක ඉාජිමන්රු මසේව අාශය, 
රජය පරිපකන, සවමේශ කටයුතු, පළත් සභ හ 
පළත් පකන අමතයාශමේ මල්කේ මවනුවට 

mailto:desb@pubad.gov.lk


ඇමුණුම 02 

රාජ්ය පරිපරාන  පක්රලේඛ  පංක  ප9/2019/ පංනුව පශ්රී පනක ා පජකනේලේු ස පලේ යවලේත පන්ුව  ප III) ලේරයණිලේත ප

නිනධාරීු පශ්රී පනක ා පජකනේලේු ස පලේ යවලේත පලේනව  ප II) ලේරයණියට පඋ  ් පකිරීම ප ඳහා පව  පජඛලුම් පරත්රය 

 

I පලේ ොට  

 

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

 (ආ) ශ්රී ලා ා ජානේගු ස ග යේගත න්ුේන (III) ගරයණියට පත් වූ දිනය : ........................................ 

 (ඇ) තනන්ගෙහි  ්ථිෙ  ෙ ඇති දිනය : ........................................................................................ 

 

02. (අ) ේර්තමාන තනන්ෙ හා ග යේා  ්ථානය : .................................................................................. 

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

 (ආ) ොජ ාරි ලිපිනය : .............................................................................................................. 

 

03. ශ්රී ලා ා ජානේගු ස ග යේයට බඳේා ගත් පිළිගේළ : විේෘත පදනම මත / සීමිත පදනම මත 

 

04. පහත  ඳහු විභාගයු  මත් වී සිටීද? 

 

විභාගය  මත් පවූ දි ය 

පළමුේන  ාර්යක්ෂමතා  ඩජම් විභාගය  

අගනක් ොජය භාෂා (සිාහල / ගදමළ) ්රවීතතාේය  

 

 

05. ශ්රී ලා ා ජානේගු ස ග යේගත II ගරයණිගත පිහිවීවීමට හිමි ම් ලබන දිනය : ................................... 

 

06. (අ) II ගරයණියට ස  ්  ෙ ල ලීමටමට පූර්ේා ුන ප ් අවු සදු  ාලය න්ළ සියළුම ේීවීප් ේර්ධ  

 නියමිත දිනට සපයාගගන තිගේද? ............................................................................................. 

 (ආ) ස  ්  ෙ ල ලීමටමට පූර්ේා ුන ප ් අවු සදු  ාලය න්ළ සිදු  ෙ ඇති කිසියම් ේෙදක් 

  ම්බුධගයු ඔබ විනයා ලකූල දඬුේම ට භාජනය වී සිටිගතද? ................................................ 

 (එග ය නම් වි ්තෙ) ................................................................................................................... 

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

 

07.  ේර්තමාන ේාර්ෂි  ේීවීප : ......................................................................................................... 



08.  ඔබ ශ්රී ලා ා ජානේගු ස ග යේයට පත් වූ දින සිට ගම් දක්ේා ේීවීප් ෙහිත නිේාඩු ගහෝ අඩ ේීවීප් 

 නිේාඩු ලබා ගගන තිගේද? ......................................................................................................... 

 (එග ය නම් වි ්තෙ) ................................................................................................................... 

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

ජහත 05 ගේදගත  ඳහු  ෙ ඇති දිනට මා ශ්රී ලා ා ජානේගු ස ග යේගත II ේන ගරයණියට ස  ්  ෙ ල 

ලීමටමට සුදුසු ම් ලබා ඇති බේත් ජහත 01 සිට 08 දක්ේා ඇති වි ්තෙ මාගේ දීනීගම් හා විශ්ේා ගත හීටියට 

නිේීෙදි බේත් ්ර ාශ  ෙමි. 

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

                අයඳුම්  සගේ අත් න  

 

II පලේ ොට  

ලේනරාර්තලේම්ුන් පප්රධානියාලේ  ප හික ය 

(පහත දක්ේා ඇති   සණු  ම්බුධේ ගදපාර්තගම්ුන් ්රධානීු ගප ්ගගලි ේම ේගකිේ ුතන් ග..) 

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

................................................................................................................................... අමාතයාාශගත / 

පළාත්  භාග. / ගදපාර්තගම්ුන්ග. ............................................................. ගල  ග යේය  ෙන බේත්, 

 පත්වීගම් දින සිට ේ ෙ හය  (06)  ාලය න්ළ  න්වීදාය  ග යේයක්  ම්පූර්ත  ෙ ඇති 

බේත් / නීති බේත්, 

 II ේන ගරයණියට ස   ් ෙ ල ලීමටමට පූර්ේා ුන හය අවු සදු  ාලය න්ළ සියළුම ේීවීප් 

ේර්ධ  නියමිත දිනට සපයාගගන ඇති බේත් / නීති බේත්, 

වර්ෂය වැටුප් පවර්ධ  පනියමිත පදි ට පඋරයාලේග  පඇික ප2 ප ැික පබව 

  

  

  

  

  

  

 

 අ ලමත  ාර්ය  ාධන ඇගයීම් පරිපාටිය අ ලේ ස  ් කිරීගම් දිනට ගපොන්ේ වූ ේ ෙ 06 

න්ළ  න්වීදාය  මට්ටගම් ගහෝ ඊට ජහළ  ාර්ය  ාධනයක් ගපු ලම්  ෙ ඇති බේත් / නීති 

බේත්, 

 

 

 



වර්ෂය 

 න්ටුනාය  පමට්ටලේම් පලේහෝ පඊට පජහළ ප ාර්ය ප ාධ යක් පලේරුනුම් ප

 ර පඇික ප2 ප ැික පබව 

[ න්වීදාය  (S) /  ාමානය ්රමාතයට ජහළ (A) / විශිෂ්ඨ (E)] 

  

  

  

  

  

  

 

 නිලධාරියාට / නිලධාරිනියට වි ස්ගධේ කිසිඳු විනයා ලකූල ක්රියාමාර්ගයක් ගගන ගහෝ එග ය 

විනයා ලකූලේ  ටුතන් කිරීමට අදහ ක් ඇති බේත් / නීති බේත්,  

 නිලධාරියා / නිලධාරිනිය ේීවීප් ෙහිත නිේාඩු ලබා ගනොමීති බේත්, ............................ දින 

සිට ................................. දින දක්ේා ේීවීප් ෙහිත නිේාඩු ගහෝ අඩ ේීවීප් නිේාඩු ලබා ගගන 

ඇති බේත් / නීති බේත්  හති   ෙමි. 

 ගමම නිලධාරියාගේ / නිලධාරිනියගේ ේීඩ, පීමිණීම හා හීසිරීම  න්වීදාය  බීවිු 

.................................... දින සිට ශ්රී ලා ා ජානේගු ස ග යේගත II ගරයණියට ස  ් කිරීම 

නිර්ග්ගශ  ෙමි. 

 

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

        ගදපාර්තගම්ුන් ්රධානියාගේ අත් න 

        (නිල මුද්රාේ) 

* අනේශය ේනන  පා හරිුන. 

 

III පලේ ොට  

 

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

............................ දින සිට  ශ්රී ලා ා ජානේගු ස ග යේගත II ගරයණියට ස   ්කිරීම නිර්ග්ගශ  ෙමි / 

ගනො ෙමි. 

 

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

      අමාතයාාශ ග් ම් / පළාත් ්රධාන ග් ම් අත් න 

      (නිල මුද්රාේ) 

 



ඇමුණුම 03 

EST – II (Gr. II)  

II ශ්රේණියට උ ස්්ක රීමම 

අ
නු 
අං
ක
  

නම 

ජා
ති
ක 
හැ
ඳු
නු
ම්
ප
ත් 
අං
ක
  

III  
ශ්රේණියට උ 
පත්වීම් 
ලද දින  

ශ් ේ්ව උ 
වාර්තා 
කළ 
දින  

ශ් ේ්ව  
ක්ථිර 
කළ 
දින  

පරිවා් 
කාල  
දීර්ඝ කර 
තිශ්ේ නම් 
කාල 

සීමාව හා 
කුමන 
ප්රතිපාදන 
 උශ්ත්ද 
්ඳහන් 
කරන්න 
(Ecode 
11:9, 
11:10 

ශ්හෝ PSC 
rules 

110, 111) 

I වන 
කාර් ක්
ෂමතා 
කඩඉම් 
විභාග  
්මත්වි  
යුතු 

දින  හා 
්මත් වූ 
දින  

අශ්නක් 
රාජය භාෂා 
ප්රවීතතාව  
ලබාගත යුතු 
දින  හා 
ලබාගත් 
දින  

අමතර 
කාල 
සීමාව
ක් 

එකතු 
කළ 
යුතුද 
 න්න 
(තිශ්ේ 
නම්) 

III 
ශ්රේණියටශ්  
ව්ර 06ක 
්ක්රී  හා 
්තුටුදා ක 
ශ් ේ්වා 
කාල ක් 
්ම්පූර්ත 
කර 

තිශ්ේද? 
්හ වැටුප් 
වර්ධක 
06ක් 

සප ාශ්ග
න තිශ්ේද? 

ස් ක් 
රීමශ්ම් 
දිනඋ 

ශ්පර ව්ර 
06ක 

්තුටුදා 
ක 

මට්උශ්ම් 
ශ්හෝ ඊඋ 
ඉහළ 

කාර් ්ා
ධන ක් 
ශ්පන්නුම් 
කර 

තිශ්ේද? 

ස් ක් රීමශ්ම් 
දිනඋ 

පූර්වා්න්නත
ම ව්ර 05 
තුළ සි ළුම 
වැටුප් වර්ධක 
සප ාශ්ගන 
තිශ්ේද? 

ස් ක් රීමශ්ම් 
දිනඋ 

පූර්වා්න්නතම 
ව්ර 05 තුළ 
්තුටුදා ක 

ශ් ේ්වා කාල ක් 
්ම්පූර්ත කර 
තිශ්ේද? 

 
[්තුටුදා ක (S) 

/ ්ාමානය 
ප්රමාත උ ඉහළ 
(A) / විශිෂකඨ 

(E)] 

නිලධාරි ා / උ 

II 
ශ්රේණියට උ 
ස් ක් වීම 
්ඳහා 
සුදුසුකම් 
්පුරන 
දින  

ලබාගත් 
වැටුප් 
රිහිත 
නිවාඩු 
(කාල 
සීමාව 
්ඳහන් 
කරන්න) 

එශ්රහිව 
ශ්නොනිමි 
වින  
කඋයුතු 
තිශ්ේද? 
(1වන 

ශ්හෝ 2වන 
සපශ්ේඛ
න  

 උශ්ත්) 

            2014 - ....... 
2015 - ....... 
2016 - ....... 
2017 - ....... 
2018 - ....... 

2014 - ....... 
2015 - ....... 
2016 - ....... 
2017 - ....... 
2018 - ....... 

   

            2014 - ....... 
2015 - ....... 
2016 - ....... 
2017 - ....... 
2018 - ....... 

2014 - ....... 
2015 - ....... 
2016 - ....... 
2017 - ....... 
2018 - ....... 

   

 
ඉහත ශ්තොරතුරු නිවැරදි බවත්, අදාළ ලිපිශ්ේඛන හා ්ැ්ශ්ඳන බවත්, ්හතික කරමි. ඒ අනුව ඉහත නිලධාමන්ශ්ේ ස් ක් වීම් නිර්ශ්ේශ කර කරු. අනුමැති  ්ඳහා ඉදිරිපත් කරමි. 
 
 
්ක්ක කශ්ළේ : ...............................................         ......................................................    
  අත්්න / නම / තනතුර          ශ්දපාර්තශ්ම්න්තු ප්රධානි ාශ්ේ අත්්න 
              (නිල මුද්රාව) 
 
අදාළ ලිපිශ්ේඛන 
්මඟ 
පමක්ෂා කශ්ළේ : ............................................... 
  අත්්න / නම / තනතුර 
 

සටහන 
අදාළ ශ්නොවන තීරු ්ඳහා කරුතාකර “N/A” (අදාළ ශ්නොශ්ේ) ශ්ල් ්ඳහන් කරන්න 




