
 

රාජ්ය සේව ාා සේම ිෂන්  සවාාා 

ශ්රී සකාමා සිපාිාකස සේව ාේි  සII සේර ණියේේන සලධකරාන්  I සේර ණියේිට සඋවව ්සකිනම 

 

අංක 1842/2 හා 2013.12.23 දිනැති අති විශ ේෂ ගැසට් ඳත්රශන්  ්රකා න  ඳ්  කනනු ැැූ  ්රී 

ැංකා ඳරිඳාැන ශසේවා වයවසථාා සං්රහන  අංක 2137/5 හා 2019.08.19 දිනැතිව කනන ැද හනවන 

සංශ ෝධනන ක්රිනා්  ක වන 2019 ශඳවනවාරි 26 දින , II ශරේණිශේ සිටින නිැධාරී්  හා 2019.02.26 

වැනි දින ශහෝ ඊ  ඳසු II ශරේණින  උසසථ  ඇ ිති නිැධාරී් ශග් , නාජ්ය ඳරිඳාැන ක්රශඛ  අංක 

31/2019 හා 2019.10.04 දිනැති ක්රශඛ ශේ  විිවවිධාන ඳරිදි I ශරේණින  උසසථ කිරී  සහා අනදුම්ඳ්  

කැවනු ැැශේ. 

 

02. I සේර ණියේිට සඋවව් සකිනම සවඳහා සවපුරාලිි සයුතු සසුදුවමම් සහා සඋවව් සකිනේම් සක්රමි 

 

 ඳහත සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කනන ැද නිැධනන්  සම්මු  ඳරීක්ෂණන  භාජ්න කන උසසථ කනනු 

ැැශේ. 

 

I. වි ථවවිදයාැ ්රතිඳාදන ශකොමිෂ්  සභාව විසි්  පිළිශගන ිති වි ථවවිදයාැනකි්  ශහෝ උඳාිව 

්රදානන කිරීශම් යනතනනකි්  පිරින නු ැවන නාජ්ය ඳරිඳාැනන, කළ නාකනණන, නාජ්ය 

්රතිඳ් ති,  ානව සම්ඳ්  කළ නාකනණන, යර්ික විදයාව, සංවර්ධන යර්ික විදයාව, ස ාජ් 

සංවර්ධනන, නීතින, මූැය  කළ නාකනණන, වයාඳිති සැළසුම්කනණන හා කළ නාකනණන, 

ශතොනතුරු තාක්ෂණන නන විෂන ක්ශෂේත්රන් ශග්  ශහෝ ්රී ැංකා ඳරිඳාැන ශසේවශේ නිැධාරී්   

ඳැවශනන වහුවිධ කළ නාකනණ කාර්න භානන ඉටු කිරී  පිණිස අව ය දැනු  හා කුසැතාවන 

ැවා ගැනී  සහා ශනෝගය නැයි ්රී ැංකා ඳරිඳාැන ශසේවා විෂන භාන අ ාතයාං ශේ 

ශඛකම්වනනාශේ නිර්ශේ න  ත නාජ්ය ශසේවා ශකොමිෂ්  සභාව විසි්  අනු ත කනනු ැවන 

ශවන්  විෂන ක්ශෂේත්රන්  අතුරි්  ශහෝ අව  ව ශන්  කක් විෂන ක්ශෂේත්රනක  අදාළව ඳ ථකා්  

උඳාිවනක් ැවා තිබී . 

 

II. අනු ත කාර්න සාධන ිගයීම් ඳටිඳාටින අනුව උසසථ කිරීශම් දින  ශඳනාතුව වූ වසන හන (06)ක් 

තුළ සතුටුදානක  ට් ශම් ශහෝ ඊ  ඉහළ කාර්න සාධනනක් ශඳ් නුම් කන තිබී  හා වැටුප් වර්ධක 

හන (06)ක් උඳනාශගන තිබී . 

 

III. II වන කාර්නක්ෂ තා කඩඉම් ඳරීක්ෂණන නිනමිත දින  සම්පූර්ණ කන තිබී . 

 

IV. ්රී ැංකා සංවර්ධන ඳරිඳාැන යනතනන විසි්  ඳව් වනු ැවන ධාරිතා සංවර්ධන  ට්ට්  III 

ඳාඨ ාැාව සාර්ාකව සම්පූර්ණ කන සහතිකන ැවා තිබී .  

 

 



 

V. 2019.02.26 දින  II ශරේණිශේ සිටින නිැධාරී්  හා 2019.02.26 වැනි දින ශහෝ ඊ  ඳසු II 

ශරේණින  උසසථ  ඇ ිති නිැධාරී් , III හා II ශරේණිවැ වසන 12ක සක්රීන හා සතුටුදානක ශසේවා 

කාැනක් සම්පූර්ණ කන තිබී . 

 

VI. නාජ්ය ශසේවා ශකොමිෂ්  සභා ක්ර ශඛ  අංක : 01/2020 ි  සහ්  විිවවිධානන්   අනුව 

විනනානුකූැ දඬුවම් ැවා ශනොතිබී . 

 

03. ඉහත 02 ි  සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කන ිති නිැධාරී්  ශම් ස ග වන යකිතින අනුව සම්පූර්ණ 

කනන ැද අනදුම්ඳත අ ාතයාං  ශඛකම්වරු් , ශදඳාර්තශම්් තු ්රධානී්   ින්  නාජ්ය ශසේවා ඳළා්  සභා 

හා ඳළා්  ඳාැන අ ාතයාං  ශඛකම් ශවත 2021.03.12 දින  ශඳන ැැශවන ශසේ කවින යුතුන. කදින  

ඳසුව කවන අනදුම්ඳ්  කිසිදු ශහේතුවක්  ත භානගනු ශනොැවන අතන සශදොසථව හා අසම්පූර්ණව කවන 

අනදුම්ඳ්  ්රතික්ශෂේඳ කනනු ැැශේ. 

 

04. දැන  විරා  ශගන සිටිශේ වූවද උසසථ ඇම් ැැබී   සුදුසුකම් ැවන දින ශතක් ශසේවශේ ශන ස සිටි 

සහ උසසථ  ඇ   ඉහත 02 ශේදශේ සහ්  සුදුසුකම් සපුනා ිති නිැධාරී් හ  ශ   උසසථ  ඇම් සහා 

ඉඛලුම් කළ හැකින. 

 

05.  අදාළ ඉඛලුම්ඳත www.pubad.gov.lk  ඔසථශසේ ැවා ගත හැකින. 

 

නාජ්ය ශසේවා ශකොමිෂ්  සභාශේ අණ ඳරිදි, 

 

දිනන : 2021.02.22 

 

 

ශේ.ශේ. න් නසිරි 

ශඛකම් 

නාජ්ය ශසේවා, ඳළා්  සභා හා 

ඳළා්  ඳාැන අ ාතයාං න 
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ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකස ලංව යේව  ලංII ලංවරයණියේව  ලංලධකරපන්  ලංI ලංවරයණියේ උ ලංස  ක ලංරීන්ස ලං ා ප ලංද ම්පිත 

 

  පර් පකයී  ලංප්රව ජනස  ලංිණණියේ ි -  

 

 

 

(ද) ලංව ොඋ  ලං- ලංලධකරපපා ප ලංවිසි  ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතු . 

 

1. නම 

1.1. සම්පූර්ණ නම :-   ............................................................................................................................. .................. 

 .........................................................................................................................මමය/මයා/මිය 

1.2. පත්වීම් ලිපිමයහි සඳහන් නම :-  ........................................................................................................................ 

2.  ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :-   

 

  

3. උපන් දිනය :-  

 

4. මපෞද්ගලික ලිපිනය :-   ............................................................................................................................................... 

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

5. දුරකථන අංකය :-   
 

5.1. නිවස :-             

5.2. ජංගම :-             

 

6. විද්යුත් පැපැ ල ලිපිනය :-   ............................................................................................................................. .............. 

 

7. පනතුර (ද්යැනට ද්යරන / විශ්රාමික නම් විශ්රාම ගනු ලැබූ අවස්ථාමේදී ද්යැරූ පනතුර) :-   ................................................... 

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

7.1. විශ්රාමික නම් විශ්රාම ලැබූ දිනය :-   ......................................................................................................................  

 

8. මසේවා ස්ථානය පිළිබඳ මපොරතුරු ලං 

8.1. අමාපාංශය :-   ........................................................................................... ..................................................... 

 

8.2. මද්යපාර්පමම්න්තුව -:  .......................................................................................................................... ................ 

 

8.3. ලිපිනය -:  ......................................................................................................................................................... 

 

8.4.  දුරකථන අංකය :-           

8.5.  ෆැක්ස් අංකය :-           

 

9. ශ්රී ලංකා පපාපාලන මසේවම  

9.1.  III මශ්රේණියටයට පත්වීම් ලබා ඇති දිනය :-  .................................................. 

9.2.  II මශ්රේණියටයට උසස්වීම් ලබා ඇති දිනය :-  ..................................................  

(කරුණාකර II මශ්රේණියටයට උසස්වීම් ලද්ය ලිපිම  සහතික කළ පිටපප 9.2 මලස අංක කර ඉදිපාපත් කරන්න) 
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10. ශ්රී ලංකා පපාපාලන මසේවම  මසේවා වවස්ථාමේ 3..2 (අ) හි අනු අංක 03 යටමත් සඳහන් සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීම 

පිළිබඳ විස්පර  

 

අ
නු
 අ
ංක
ය

 පශ්චාත් උපාධි 

පාඨමාලාමේ නම 

විෂයය 

ක්මෂේත්රය 

එම උපාධිය පිපානමන 

ලද්ය විශ්ව විද්යාලය 

එම විශ්වවිද්යාලයව විශ්විද්යාල 

ප්රතිපාද්යන මකොමිෂන් සභාව විසින් 

පිළිමගන ඇති විශ්වවිද්යාලයක් මහ  

උපාධි ප්රද්යානය කිරීමම් යයපනයක් 

වශමයන් විශ්විද්යාල ප්රතිපාද්යන 

මකොමිෂන් සභාව විසින්  පිළිමගන 

තිමේද්ය යන වග 

උපාධිලාභි 

වූ වර්ෂය  

      

      

 

(කරුණාකර උපාධි සහතිකම  සහ විස්පරාත්මක ප්රතිලල සටහමනහි  සහතික කළ පිටපප 30 මලස අංක කර ඉදිපාපත් 

කරන්න) 

 

11. II වන කාර්යක්ෂමපා කඩඉම් විභාගය සමත් වී ඇති දිනය :-  ............................................................ 

(කරුණාකර විභාග ප්රතිලල ම ලනනම  සහතික කළ පිටපප 31 මලස අංක කර ඉදිපාපත් කරන්න) 

 

12. ශ්රී ලංකා සංවර් න පපාපාලන යයපනය විසින් පවත්වනු ලබන  ාපාපා සංවර් න මට්ටම - III පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කර 

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

(කරුණාකර  ාපාපා සංවර් න මට්ටම - III පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන ලද්ය බවට වන සහතික පත්රම  සහතික කළ 

පිටපප 32 මලස අංක කර ඉදිපාපත් කරන්න) 

 

 

උසස් වීමට සුදුසුකම් ලබන දිනට මසේවම  වසර මද්යොළහකට (32) මනොඅඩු සක්රීය මසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති බවත්ව 

ඉහප අංක 03 සිට 32 මපක් නිරවද්ය හා සම්පූර්ණ මපොරතුරු සහිප ඉ ලුමම්පප ඒ සමග අමුණා එවන මලසත් සඳහන් කර ඇති 

සියුම ම ලනන වල සහතික කළ, පිටපත්ව එක් එක් කරුණට අද්යාළ අංකය එම ම ලනන වල ද්යකුණු ඉහළ මකළවමරහි සටහන් 

කරව අංක පිළිමවලින් අමුණා මගොනුවක් වශමයන් සකස් කරව මම් සමග ඉදිපාපත් කරන බවත් සඳහන් කරමි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

................................................. 
ඉ ලුමම්කරුමේ අත්සන 

පනතුරු නාමය සහ නිල මුද්රාව 
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(ආ) ලංව ොඋ  ලං- ලංවෙිපර්තවප තු ලං/ ලංආ තස ලංප්රරපලධ ප ලංවිසි  ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතු . 

 

ම ලකම්ව 

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

.............................................................................................................................................. මහපා/මහත්මිය/මමනවිය   

...............................................................................................................................  මද්යපාර්පමම්න්තුමේ/අමාපාංශම   

.................................................................................................................................... මලස මසේවය කරනු ලබන බවත්ව 

 

1. පත්වීම් දින සිට වසර මද්යොළහක (32) කාලය තුළ සතුටුද්යායක මසේවයක් සම්පූර්ණ කර ඇති ලංබේත් ලං/ ලංසැති බවත්, 

 

2. I මශ්රේණියටයට උසස් කිරීමම් දිනට මපරාතුව වූ වසර 33 ක කාලය තුළ සියුමම වැටුප් වර් ක උපයාමගන ඇති ලංබේත් ලං/ ලංසැති ලං

බේත්ව  
 

2.1. වගු අංක 03 

ද
නු
 ලං 

ද
ා 
 

 

ේර්ෂ  
ේැටුප් ලංේර්ර  ලංලධ මිත ලංදිසඋ ලං

සි පවෙස ලංඇති ලං/සැති ලංබේ 

ේැටුප් ලංේර්ර  ලංදිස  

i.  2020 උපයාමගන ඇප /නැප  

ii.  2039 උපයාමගන ඇප /නැප  

iii.  2038 උපයාමගන ඇප /නැප  

iv.  2037 උපයාමගන ඇප /නැප  

v.  2036 උපයාමගන ඇප /නැප  

vi.  2035 උපයාමගන ඇප /නැප  

vii.  2034 උපයාමගන ඇප /නැප  

viii.  203. උපයාමගන ඇප /නැප  

ix.  2032 උපයාමගන ඇප /නැප  

x.  2033 උපයාමගන ඇප /නැප  

xi.  2030 උපයාමගන ඇප /නැප  

 

(කරුණාකර වැටුප් වර් ක පත්රිකාවන්හි (වසර 33) සහතික කළ පිටපත් වර්ෂ අනුව පිළිමවලින් අමුණන්න.) 
 

3. අනුමප කාර්ය සා න ඇගයීම් පටිපාටිය අනුව උසස් කිරීමම් දිනට මපරාතුව වූ වසර හය (06) තුළ සතුටුද්යායක මට්ටමම් 

මහ  ඊට ඉහළ කාර්ය සා නයක් මපන්නුම් කර ඇති ලංබේත්/ ලංසැති ලංබේත්ව 
 

3.1. වගු අංක 02 

ද
නු
 ලං 

ද
ා 
 

 

ේර්ෂ  දේ පස ලංඇෙයුස ලං 

දෙපළ ලංලධකරපපා ප ලංවිසි  ලං

දත්   ලංතබප ලංඇති/සැති ලං

බේ 

i.  2020 විශිෂ්ඨයි / සාමාන ප්රමාණයට වඩා ඉහළයි / සතුටුද්යායකයි / අසතුටුද්යායකයි ඇප / නැප 

ii.  2039 විශිෂ්ඨයි / සාමාන ප්රමාණයට වඩා ඉහළයි / සතුටුද්යායකයි / අසතුටුද්යායකයි ඇප / නැප 

iii.  2038 විශිෂ්ඨයි / සාමාන ප්රමාණයට වඩා ඉහළයි / සතුටුද්යායකයි / අසතුටුද්යායකයි ඇප / නැප 

iv.  2037 විශිෂ්ඨයි / සාමාන ප්රමාණයට වඩා ඉහළයි / සතුටුද්යායකයි / අසතුටුද්යායකයි ඇප / නැප 

v.  2036 විශිෂ්ඨයි / සාමාන ප්රමාණයට වඩා ඉහළයි / සතුටුද්යායකයි / අසතුටුද්යායකයි ඇප / නැප 

vi.  2035 විශිෂ්ඨයි / සාමාන ප්රමාණයට වඩා ඉහළයි / සතුටුද්යායකයි / අසතුටුද්යායකයි ඇප / නැප 

 

(කරුණාකර එක් එක් වර්ෂම  කාර්ය සා න වාර්පාව අනුව වගු අංක 02 සම්පූර්ණ කරව අද්යාළ කාර්ය සා න 

වාර්පාවන්හි සහතික කළ පිටපත් වර්ෂ අනුව පිළිමවලින් අමුණන්න.)  
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4. නිල ාපායාට/නිල ාපානියට විරුද් ව කිසිදු විනයානුකූල ක්රියා මාර්ගයක් මගන ඇති ලං/ ලංවසොසැති බවත්,  

 

4.1. විනයානුකූල ද්යඬුවම් ලබා ඇත්නම්ව විනය කරුණු මප සතුටුද්යායක මසේවා කාලය අඩුවීම 

වගු අංක 0. 

විස  ලංලධව ජෙ  
ව ජෙසප ලංිත්ර  ලංදනුේ ලංේදෙ ලං

සිම් ලං ළ ලං පක ලංසීසපේ 

 තුටුෙප   ලංව යේප ලං පක  ලං

දඩුේස ලංදිස ලංෙණස 

දවු. සප  දිස 

     

     

මසේවා කාලය අඩුවන දින ගණන    

  

(කරුණාකර විනය තීරණ වල සහතික කරන ලද්ය පිටපත් අමුණන්න.) 

 

5. ලධකරපපා පඋ ලං/ ලංලධකරපපාලධ උ ලංඑවදහිේ ලංවිස  ලං උයුතු ලංආදපභ ලංරීන්සඋ ලං උයුතු ලං දමි  ලංව ජ ලංවිස  ලංින්ක්ෂණ ලංසිම් ලංවේමි  ලං

ිේතිස ලං/ ලංවසොිේතිස ලංබේත්, 

 

6. නිල ාපායා/නිල ාපානිය වැටුප් රහිප නිවාඩු මහ  අඩ වැටුප් නිවාඩු ලබාමගන ඇති ලං/ ලංවසොසැති බවත්ව  

 

6.1. ඉහප පපාදි නිවාඩු ලබා මගන ඇත්නම්ව නිවාඩු ලබා ගැනීම මප මසේවා කාලය අඩුවීම 

වගු අංක 04  

ද
නු
 ලංද
ා 
 

 

ලධේපඩු ලංදනුසැති  ලං ා ප ලංදෙපළ ලංව ො වේසි 
 පක ලංසීසපේ 

ව යේප ලං පක  ලංදඩුේස ලංදිස ලං

ෙණස 

සිඋ ෙක්ේප දවු. සප  දිස 

i. යයපන සංග්රහම  V:2.5.4      

ii. යයපන සංග්රහම  XII:16      

iii. කළමනාකරණ මසේවා චක්රම ලන අංක 30      

iv. කළමනාකරණ මසේවා චක්රම ලන අංක ..      

v. යයපන සංග්රහම  XII: 36      

vi. මවනත් වැටුප් රහිප නිවාඩු      

              මසේවා කාලය අඩුවන සම්පූර්ණ දින ගණන    

 

(කරුණාකර නිවාඩු අනුමප කළ ලිපි වල සහතික කළ පිටපත් අමුණන්න) 

 

6.2. වගු අංක 0. හි සහ වගු අංක 04 හි මසේවා කාලය අඩුවන දිනයන්හි මුළු එකතුව 

අවු. ......................... මාස ................ දින .................. 

 

6.3. 6.2 අනුව නිල ාපායා / නිල ාපානිය I මශ්රේණියටයට උසස් වීමට සුදුසුකම් ලබන දිනය:-  ............................................ 
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7. මමම නිල ාපායා/නිල ාපානියමේ වැඩව පැමිණීම හා හැසිරීම  තුටුෙප   ලංබේත් ලං/ ලං තුටුෙප   ලංවසොේස ලංබේත්ව 

 

8.  ........................................................................................ මහපා / මහත්මිය / මමනවිය ................................. දින සිට      

ශ්රී ලංකා පපාපාලන මසේවම  I මශ්රේණියටයට උසස් කිරීම සුදුසු බවටව  ලධර්වේශ ලං දමි  ලං/ ලංලධර්වේශ ලංවසො දමි , 

 

9. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද්ය අයදුම්පප ද්යව අද්යාළ ම ලනන වල සහතික කළ පිටපත් ද්ය අමුණා සකස් කරන ලද්ය මගොනුව මම් 

සමග එවමි.  

   

   

 

 

 

 

(ඇ) ලංව ොඋ  ලං- ලංදෙපළ ලංදසපතපාශ ලංව  ප ලංවිසි  ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතු . 

 

ම ලකම්ව 
රාජ මසේවාව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාපාංශය 
 

 

1. ශ්රී ලංකා පපාපාලන මසේවම  II මශ්රේණියටම  ............................................................................... මහපා / මහත්මිය / 

මමනවිය මේ රාජකාරී හා හැසිරීම පිළිබඳව මද්යපාර්පමම්න්තු / යයපන ප්ර ානියාමේ නිර්මද්ශ සමග එක  මවමි / එක  

මනොමවමි. 

 

2. නිල ාපායාමේ / නිල ාපානියමේ රාජකාරීව හැසිරීමව විමශේෂ කුසලපා හා කාර්ය සා නය ඇගයීමට ලක් කමළමි.  

............................................................................................. මහපා / මහත්මිය / මමනවිය ශ්රී ලංකා පපාපාලන මසේවම  

I මශ්රේණියටයට උසස් කිරීම ලධර්වේශ ලං දමි ලං/ ලංවසො දමි. 

නිර්මද්ශ මනොකරන්මන් නම් එයට මහේතුවව 

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

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

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

 

3. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද්ය අයදුම්පප ද්යව අද්යාළ ම ලනන වල සහතික කළ පිටපත් ද්ය අමුණා සකස් කරන ලද්ය මගොනුව මම් 

සමග එවමි. 

 

 

 

 

 

*අද්යාළ මනොවන වචන කපා හපාන්න.  

 

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

................................................. 
මද්යපාර්පමම්න්තු ප්ර ානියාමේ අත්සන 

නිල මුද්රාව 

................................................. 
අමාපාංශ ම ලකම්මේ අත්සන  

නිල මුද්රාව 

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

*අද්යාළ මනොවන වචන කපා හපාන්න 




