
රාජ්ය සේව ාා සේම ිෂන්  සවාාා 

ශ්රී සකාමා සිපාිාකස සේව ාේි  සII සේර ණිේේ සනිකධාරී්  

I ේර ණිිට සඋවව් සකිරීම 

 
01. රාජ්ය සසේවා සකොමිෂන් සභා සේකම්සේ  අංක PSC/ET/4/2/25/1-Sub හා 2016.07.07 

දිනැති ලිපිසෙන් සසේවා වයවසථාාස  සවවන පලසේණයස  111 ි  ව්වවා ඇති අන්ර්  කායෙ 

2017112131 දින ව්වවා දී් ඝ කර ඇති බැවින්, 2017112131 දින වන විට ශ්රී යංකා ලපාලායන 

සසේවස  II සරේණියටෙට පසසථ කරන යව ලධයරාන්න් අංක 1842/2 හා 2013112123 දිනැති ශ්රී යංකා 

ලපාලායන සසේවා වයවසථාාස  II ලපාශිෂථඨසෙි  වැ්වසවන අන්ර්  කාලීන විධිවිරාන ලපාදි I 

සරේණියටෙට පසසථ කර  යැසේ1 

 

02. I සරේණියටෙට පසසථ කින්ම සඳහා සපුරාලිෙ යුතු සුදුසුකම් හා පසසථ කින්සම් ක්රමෙ 

 

(අ) පසසථ කින්ම සඳහා සුදුසුකම් යැබීමට ලධෙමිර දිනට පූ් වාසන්න වසර ලහ (05) 

ක සතුටුවාෙක සසේවා කායේව සම්පූ් ය කර තිබීම හා වැටුප් ව් රක ලහ (05) 

්ව පලොසෙන තිබීම1 

(ආ) සුදුසුකම් සම්පූ් ය කරන යව ලධයරරෙන් සම්මුණ ලන්්වෂයෙට භාජ්නෙ කර 

පසසථ කර  යැසේ1 

 

 
03. සුදුසුකම් සම්පූ් ය කර ඇති ලධයරාන්න් සම් සමඟ වන ආකෘතිෙ අ ව  සම්පූ් ය කරන 

යව අෙදුම්ලර අමාරයාංශ ලේ සේකම්ව්,න්, සවලා් රසම්න්තු ප්රරාීනන් මිනන් රාජ්ය 

ලපාලායන, කළමනාකරය  සහ ීනතිෙ හා සාමෙ පිළිබඳ අමාරයාංශ ලේ සේකම් සවර 

2018.07.09 දිනට සලර යැසබන සසේ එවිෙ යුතුෙ1 එදිනට ලසුව එවන අෙදුම්ලත් කිසිදු 

සහේතුව්ව මර භාරෙ  සනොයබන අරර සසවොසථව හා අසම්පූ් යව එවන අෙදුම්ලත් 

ප්රති්වසෂේල කර  යැසේ1 

 
වැනට විරාම සෙන සියේස  වුවව පසසථවීම යැබීමට සුදුසුකම් යබන දින සර්ව සසේවස  සෙදී සියේ 

සහ පසසථ වීමට ඉහර 02 සේවස  සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇති ලධයරාන්න් හට සමම පසසථ වීම් 

සඳහා ඉේලුම් කළ හැකිෙ1 
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ශ්රී ලංකා  ලංඳපාඳකන ලං ලංස ේවසෙහි ලංII සරේණිසේ ලංනිකධරීන් 

I සරේණිෙට ලංඋ   ලංකිරීම ලං හ ලංඅෙදුම්ඳත 

 

       ර්ෙලීෙ ලංප්රසෙජනනෙ ලංිණණි ි 

     අෙදුම්ඳත් ලංඅා ෙ 

 

(අ) ක ොටව - නිධාරියා විසින් වම්පූර්ණ  ෂ යුතුය. 

 

1. නම ලං- ලං 

 1.1  ම්පූර්ණ ලංනම ලං:……………………………………………………………….සමෙ/මිෙ/මෙ 

 1.2 ඳත්වීම් ලංලිිණසෙහි ලං හන් ලංනම ලං………………………………………………………………. 

2. නති  ලංහඳුනුම්ඳත් ලංඅා ෙ:……………………………………………………………………………. 

3. උඳන් ලංදිනෙ ලං:…………………………………………………………………………………………. 

4. සඳෞද්ගලි  ලංලිිණනෙ ලං:………………………………………………………………………………… 

5. දුර ථන ලංඅා ෙ ලං- ලං ලං ලං5.1 ලං ලං ලංනිව  ලං: ලං……………………….. 5.2 ලං ලං ලංනාගම ලං: ලං……………………………… 

6. 6.1 ලං ලං ලංතනතුර ලං:……………………………………………………………………………………….. 

 (දනට ලංදරණ ලං/ ලංදනට ලංවිරමි  ලංනම් ලංවිරම ලංෙන ලංඅව ථ ලංසේදී ලංදර) 

 6.2 ලං ලං ලංදනට ලංවිරමි  ලංනම් ලංවිරම ලංගත් ලංදිනෙ ලං:…………………………………………………………… 

7. අමතාශය/ ෙ/ ලංසදඳර්තසම්න්තුව ලං: ලං……………………………………………………………………. 

8.  ර්ෙලීෙ ලංලිිණනෙ ලං:………………………………………………………………………………….. 

9. 9.1 ලං ලං ලං ර්ෙලීෙ ලංදුර ථන ලංඅා ෙ ලං:…………………………………………………………………….. 

9.2 ලං ලං ලං ර්ෙලීෙ ලංෆක්  ලංඅා ෙ ලං:………………………………………………………………………. 

10. ඳත්වීම් ලං/ ලංඋ  වීම් ලංදින ලං- ලං 

 10.1 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ඳ.ස ේ. ලංIII ඳන්තිෙට (III සරේණිෙට) ලංඳත් ලංවීම් ලංදිනෙ ලං :………………………………….. 

 10.2 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ඳ.ස ේ. ලංII ඳන්තිෙට (II සරේණිෙට) ලංඋ   ලංවීම් ලංදිනෙ ලං ලං ලං:…………………………………… 

 (II ලං සරේණිෙට ලං / ලං II ඳන්තිෙට ලං උ  වීම් ලං ලිිණසේ ලං  හති  ලං ළ ලං ිණටඳත ලං 10.2 ලං වශය/ සෙන් ලං අා  ලං  ර ලංඇමිණිෙ ලං

යුතුෙ.) 
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11. කවේලකේ කනොසිටි  ා සීමාලන් වශ විනයානුකූ දඩුලම් ැබීම මත කවේලා  ාය අඩුවීම් - ලං 

11.1 ලං ලං ලංනිවඩු ලංකබ ලංගනීම ලංමත ලංස ේව ලං කෙ ලංඅඩුවීම ලං(අදළ ලංසේ ලංනම් ලංඳමණක් ලං ම්පූර්ණ ලං රන්න)  

අනු ලං

අා ෙ 

නිවඩු ලංඅනුමතිෙ ලං හ ලංඅදළ ලං

ස ොන්සද්සි 

 ක ලංසීමව 

 

ස ේව ලං කෙ ලංඅඩුවන ලං

දින ලංගණන 

සිට දක්

ව 

අවු: ම  දින 

i ආෙතන ලං ාග්රහසේ‹ V:2.5.4      

ii ආෙතන ලං ාග්රහසේ‹ XII:16      

iii  ළමන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං

අා 10 

     

iv  ළමන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං

අා 33 

     

v ආෙතන ලං ාග්රහසේXII:36      

vi සවනත් ලංවටුප් ලංරහිත ලංනිවඩු      

ස ේව ලං කෙ ලංඅඩුවන ලං ම්පූර්ණ ලංදින ලංගණන    

(නිවඩු ලං අනුමත ලං  ළ ලං ලිිණ ලං වක ලං  හති  ලං  ළ ලං ිණටඳත් ලං 11.1.i, 11.1.ii, 11.1.iii ආදී ලං වශය/ සෙන් ලං

 රුණට ලංඅළව ලංඅා  ලං ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

11.2 විනෙ ලං රුණු ලංමත ලංස ේව ලං කෙ ලංඅඩු ලංවීම ලං(අදළ ලංසේ ලංනම් ලංඳමණක් ලං ම්පූර්ණ ලං රන්න)  

විනෙ ලංතීරණෙ සචජදන ලංඳත්රෙ ලං

අනුව ලංවරද ලංසිදුව ලං

 ක ලංසීමව 

 

ස ේව ලං කෙ ලංඅඩුවන ලංදින ලං

ගණන 

අවු: ම  දින 

iවටුප් ලංවර්ධ  ලං.........ක් ලංවිකම්භනෙ ලං

කිරීම 

    

iiසවනත්     

ස ේව ලං කෙ ලංඅඩුවන ලං ම්පූර්ණ ලංදින ලංගණන    

(විනෙ ලංතීරණ ලංවක ලං හති  ලං ළ ලංිණටඳත් ලං11.2.i, 11.2.iiආදී ලංවශය/ සෙන් ලං රුණට ලංඅදළව ලංඅා  ලං ර ලං

ඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

11.3 11.1 ලංහ ලං11.2 ලංහි ලංමුළු ලංඑ තුව ලං: ලංඅවු. ලං............ ලංම  ලං.......... ලංදින ලං.............. 

11.4 II සරේණිෙට ලං ඳත්ව ලං දිසනන් ලං ඉදිපාෙට ලං ඉහත ලං 11.3 ලං හි ලං  ක ලං සීමව ලං ඉවත් ලං  ක ලං විට ලං දිනෙ ලං : ලං

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

12. පූර්ව න්න ලංඳ  ලංව ර ලංතුළ ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලංකබ ලංතිබීම. 

12.1 උ   ලංවීමට ලංසුදුසු ම් ලංකබන ලංදිනට ලංපූර්ව න්න ලංව ර ලං05 ලංතුළ ලංසිෙළු ලංවටුප් ලංවර්ධ ** ලංඋඳෙසගන ලං

තිකේ / නැත.* 

(ආෙතන ලං ාග්රහසේ ලංXII:16:9, XII:16:10  හ ලංXII:36:1:4(i) හ ලං (ii) ෙටසත් ලංකබ ලංඇති ලංවටුප් ලං

වර්ධ  ලංඋ   ලංවීම් ලං හ ලංිණළිගනු ලංසනොකසේ.) 

  *(අදළ ලංසනොවන ලංවචනෙ ලං ඳ ලංහපාන්න) 

12.2 උ   ලංවීමට ලංසුදුසු ම් ලංකබන ලංදිනට ලංපූර්ව න්න ලංව ර ලං05 ලංතුළ ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලංකබ ලංසනොමති ලංනම් ලං

වටුප් ලංවර්ධ  ලං05 ලංකබන ලංදින ලංසතක් ලංඋ   ලංවීමට ලංසුදුසු ම් ලංකබන ලංදිනෙ ලංනවත ලංගණනෙ ලං ළ ලංයුතුෙ. ලං

ඒ ලංඅනුව ලංසුදුසු ම් ලංකබන ලංදිනෙ** ලං: ලං..................... 

**(වටුප් ලං වර්ධ  ලං ඳත්රි  ලං ඳසහේ(05) ලං  හති  ලං  ළ ලං ිණටඳත් ලං 12.1 ලං සිට ලං 12.5 ලං දක්ව ලං අා  ලං  ර ලං

අමුණන්න) 
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13. ලං පූර්ව න්න ලංව ර ලං05 ලංතුළ ලංවිනෙනුකක ලංදඬුවම ට ලංභනනෙ ලංවී ලංසනොතිබීම. 

13.1 සගොනුව ලං අනුව, ලං උ   ලං වීමට ලං සුදුසු ම් ලං කබන ලං දිනට ලං පූර්ව න්න ලං ව ර ලං 05තුළ ලං කිසිඳු ලං විනෙ ලං

දඬුවම ට ලං කක් ලං වී ලං සනොමත. ලං (සදඳර්තසම්න්තු ලං ප්රධනිෙ ලං විසින් ලං සම් ලං බව ලං ලිිතත ලං ප්ර ශය/ ෙකින් ලං

 හති  ලං ළ ලංයුතුෙ ලං- ලංඉඛලුම්ඳසතහි ලං“ආ” ලංස ොට  ලංෙටසත්) 

13.2 ලං 13.1 ලංහි ලං හන් ලං කසීමව ලංතුක ලංවිනෙ ලංදඬුවම ට ලංකක්ව ලංඇති ලංඅතර ලං11.2 ලංෙටසත් ලං රුණු ලං හන් ලං

 ර ලං ඇත්නම් ලං  හ ලං ඒ ලං අනුව ලං උ   ලං වීම් ලං දිනෙ ලං  ාසශය/ ජධනෙ ලං සේ ලං නම් ලං එම ලං දිනෙ ලං : ලං

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

13.3 උ   ලං වීමට ලංසුදුසු ම් ලංකබන ලං දිනෙ ලං12.2 ලංහ ලං 13.2 ලංඅනුව ලං ාසශය/ ජධනෙ ලංසේ ලංනම් ලංනව ලං ාසශය/ ජධිත ලං

දිනෙ ලං: ලං............................ 

 

14. පූර්ව න්න ලංඳ  ලංව ර ලංතුක ලංවර්ෂි  ලං ර්ෙ ලං ධන ලංඇගයුම ලංඅනුව ලංවඩ ලංහසිරීම ලංෙහඳත් ලංබව ලංිණලිබිඹු ලංවීම 

 ඉහත ලං12 ලංසහජ ලං13 ලංඅනුව ලංසුදුසු ම් ලංකබන ලංදිනට ලංඅදක ලංවර්ෂෙට ලංපූර්ව න්න ලංවර්ෂ ලං05 ලංඳහත ලංවගුසවහි ලංඳකමු ලං

තීරුසේ ලං ටහන් ලං ක ලංයුතුෙ. ලංඅදක ලං ර්ෙ ලං ධන ලංවර්ත ලං05 ලංහි ලං හති  ලං ක ලංිණටඳත් ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ. ලං ර්ෙ ලං

 ධන ලංවර්තසේ ලංඅව න ලංඇගයුසමහි ලංවි ඛඳ ලංනිර්සද්ශය/  ලංඑ  ට ලංවඩ ලංදක්ව ලංඇති ලං හ ලංඅදළ ලංනිකධපාෙසේ ලං

අත් න ලංහ ලංනික ලංමුද්රව ලංතබ ලංසනොමති ලංවර්ත ලංිණළිගනු ලංසනොකසේ. 

වර්ෂෙ අව න ලංඇගයුම 

විශිෂඨි ලං/ ලං මන ලංප්රමණෙට ලංවඩ ලංඉහළි ලං/ ලං තුටුදෙ ි ලං/ ලං

අ තුටුදෙ ි 

අදළ ලං

නිකධපාෙ ලං

අත් න් ලං

තබ ලංඇත ලං/ ලං

නත 

   

   

   

   

   

 එක් ලංඑක් ලංවර්ෂසේ ලං ර්ෙ ලං ධන ලංවර්තව ලංඅනුව ලං ්ම ලංසප්ළිෙක් ලංහ ලංතීරුවක්ම ලං ම්පූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 

 

ඉහත ලංඅා  ලං01 ලංසිට ලං14 ලංසතක් ලංනිරවද ලංහ ලං ම්පූර්ණ ලංසතොරතුරු ලං හිත ලංඉඛලුම්ඳත ලං හ ලංඅමුණ ලංඑවන ලංසක  ලං හන් ලං ර ලං

ඇති ලංසිෙළු ලංසඛ න ලංවක ලං හති  ලං ළ ලංිණටඳත් ලං රුණට ලංඅදළ ලංඅා ෙ ලංඑක් ලංඑක් ලංසඛ නසේ ලංදකුණු ලංඉහළ ලංස ළවසරහි ලං

 ටහන් ලං ර ලංඅං  පිළිකලලින් අමුණා ක ොනුලක් ලකයන් ව ව්  ර, ලංසම් ලං මඟ ලංඉදිපාඳත් ලං රමි. 

 

දිනෙ ලං: ලං............................     ............................................ 

       ඉඛලුම් රුසේ ලංඅත් න  

       තනතුරු ලංනමෙ ලං හ ලංනික ලංමුද්රව 
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(ආ) ක ොටව - කදපාර්තකම්න්තු ප්රධානියා විසින් වම්පූර්ණ  ෂ යුතුය. 

 

සඛ ම්, 

රන ලංඳපාඳකන, ලං ළමන රණ ලං හ ලංනීතිෙ ලංහ ලං මෙ ලංිණළිබ ලංඅමතාශය/ ෙ ලං/ ලංඅදළ ලංඅමතාශය/ ෙ 

 

1. නිකධපාෙ ලංඉහත ලං හන් ලං ර ලංඇති ලංසිෙළු ලං රුණු ලංනිවරදිෙ. 

 

2. අා  ලං11,12 ලංහ ලං13 ලංට ලංඅළ ලං රුණු ලංසගොනුව ලංඅනුව ලං   ලංබකන ලංකදී. ලං හන් ලං ර ලංඇති ලං රුණු ලංනිවරදි ලංබවද ලං

සිෙළු ලංසතොරතුරු ලං ම්පූර්ණව ලංඉදිපාඳත් ලං ර ලංඇති ලංබවද ලංඅළ ලංසිෙළු ලංසඛ න ලංවක ලංවශති   ෂ ලංිණටඳත් ලංඅමුණ ලං

ඉදිපාඳත් ලං ර ලංඇති ලංබවද ලං හති  ලං රමි. 

 

3. නිකධපාෙට ලං එසරහිව ලං විනෙ ලං  ටයුතු ලංආරම්භ ලං කිරීමට ලං  ටයුතු ලං  රමින් ලං සහජ ලං විනය පරීක්ණ සිදු කලමින් 

පලතියි / කනොපලතියි .* 

 

3.1 ඉහත ලංිණළිතුර ලං“ඳවතිි” ලංනම් ලංවරද ලං ළ ලංදිනෙ ලං: 

3.2 විනෙ ලංබකධපාෙ ලංවිසින් ලංසචජදන ලංඳත්රෙ ලංනිකුත් ලං ළ ලංදිනෙ ලං: 

 

4. ........................................ ලංමහත ලං/ ලංමහත්මිෙ ලං/ ලංසමනවිෙ ලංසහජ ලංරන පා ලං/ ලංඳමිණීම ලං/ ලංහසිරීම ලං තුටුදෙ ෙ ලං/ ලං

අ තුටුදෙ ෙ .* ලං ඔහුසේ ලං / ලංඇෙසේ ලං ර්ෙ ධනෙ, ලංනෙ ත්වෙ, ලංහකිෙව ලංහ ලං ඊළඟ ලංඋ   ලං වීමට ලං අළව ලං

තනතුරු ලංහ ලං වගකීම් ලං දරීසම් ලංහකිෙව ලං ක  ලංබලීමි. ලංඔහු ලං / ලංඇෙ ලංශ්රී ලංකා  ලං ඳපාඳකන ලංස ේවසේ ලං I සරේණිෙට ලං

උ   ලංකිරීම ලංනිර්සද්ශය/  ලං රමි. / කනො රමි.* 

 

5. නිවරදිව, ලං අනනව ලං  ම්පූර්ණ ලං  ක ලං අයදුම්පතද, ලං එක් ලං එක් ලං  රුණට ලං අදළ ලං අා ෙ ලං  ටහන් ලං  රමින් ලං අා  ලං

ිණළිසවළින් ලංඅදාෂ කේඛන ල වශති   ෂ පිටපත් ද අමුණා ව ව්  රන ද ක ොනුල කම් වමඟ එලමි. 

 

දිනෙ ලං: ලං.................................    ලං ලං ලං ලං ලං.............................................. 

සදඳර්තසම්න්තු ලං/ ලංආෙතන ලංප්රධනිෙසේ 

අත් න, ලංතනතුරු ලංනමෙ 

 හ ලංනික ලංමුද්රව 

 

 ටහන ලං: ලංසනොගළසඳන ලංවචන ලං ඳහපාන්න. 

 

(ඇ) ක ොටව - අදාෂ අමාතාංකේ කේ ම් විසින් වම්පූර්ණ  ෂ යුතුය. 

 

සඛ ම්, 

රන ලංඳපාඳකන, ලං ළමන රණ ලං හ ලංනීතිෙ ලංහ ලං මෙ ලංිණළිබ ලංඅමතාශය/ ෙ. 
 

1. ශ්රී ලංකා  ලංඳපාඳකන ලංස ේවසේ ලංII සරේණිසේ ලං................................................. ලංමහත ලං/ ලංමහත්මිෙ ලං/ ලංසමනවිෙ ලංසේ ලං

රන පා ලංහ ලංහසිරීම ලංිණළිබව ලංසදඳර්තසම්න්තු/ ලංආෙතන ලංප්රධනිෙසේ ලංනිර්සද්ශය/  ලං මඟ ලංඑ ඟ කලමි / එ ඟ 

කනොකලමි. 
 

2.  ලංනිකධපාෙසේ ලංරන පා ලං/ ලංහසිරීම ලං/ ලංවිසශය/ ේෂ ලංකු කත ලංහ ලං ර්ෙ ලං ධනෙ ලංඇගයීමට ලංකක් ලං සළමි. 

 ............................................................. ලං මහත ලං / ලං මහත්මිෙ ලං / ලං සමනවිෙ ලං ශ්රී ලං කා  ලං ඳපාඳකන ලං ස ේවසේ ලං I ලං

සරේණිෙට ලංඋ   ලංකිරීම ලංනිර්කේ  රමි. / කනො රමි.* 
 

 (*නිර්සද්ශය/  ලංසනො රන්සන් ලංනම්, ලංසහේතුව ලංස ටිසෙන් ලං හන් ලං රන්න.) 
 

3. නිවරදිව, ලං අනනව ලං  ම්පූර්ණ ලං  ක ලං අයදුම්පතද, ලං එක් ලං එක් ලං  රුණට ලං අදළ ලං අා ෙ ලං  ටහන් ලං  රමින් ලං අා  ලං

ිණළිසවළින් ලංඅදාෂ කේඛන ල වශති   ෂ පිටපත් ද අමුණා ව ව්  රන ද ක ොනුල කම් වමඟ එලමි. 

 
 

දිනෙ ලං: ලං.................................   .............................................. 

සඛ ම්, 

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

...................................අමතාශය/ ෙ 

 

නික ලංමුද්රව 




