රාජ ප පාලන ච ෙ ඛ අංක :20/2015

මෙ අංකය: රා.ක.ස.ෙස./අ /ස්.මා./2015
රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා
$ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශය,
-දහස් ච/ර0ය,
ෙක1ළඹ 07.
2015.07.30

අමාත ාංශ ෙ ක5ව7&,
8ස්9: ෙ ක5ව7&/8සාප;ව7&,
ෙදපා<තෙ5&/ $ධා>& ෙවත.

රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙ අ ප
ෙ
වා ක ස්ථාන මා ! -2016

ලධරය ෙ

රාජ -ලධරය&ෙ ස්ථාන මා7@5 ස5බ&ධව රාජ ෙසවා ෙක1Aෂ& සභාෙD අංක 1589/30
හා 2009.02.20 8නැ; අ; Hෙශෂ ගැසJ පKෙL කා<ය ප පාMක N; (කාPඩ අංක 1) S XVIII
ප WෙXදෙL H Hධානවලට ඔබෙ අවධානය ෙය1[ කරව\ ලැෙ].
02.
ඒකාබ_ධ ෙසවයට අය" රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙL අ ප&;ෙL ස්ථාන මා7@5
2016 ජනවා මස පළ[වන 8න bට බල පැවැ"ෙවන ෙස cයා"මක කළ d/ අතර එSf -ලධරය&ට
ෙම&ම රාජ ෙසවාවටද ඇ;වන අපහhතා මගහැර@ම (iස පහත සඳහ& ආකාරයට ස්ථාන මා7@5
()බඳ cයා මා<ග අ\ගමනය kNමට සැළklම" Hය d/ය.
03.
ස්ථාන මා7 මPඩලය රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ
අමාත ාංශෙLf පැවැ"ෙවන අතර එSf bයmම අමාත ාංශ, ෙදපා<තෙ5&/, 8ස්9: ෙ ක5 කා<යාල,
nරාෙ_oය ෙ ක5 කා<යාල හා අෙනp" ආයතන අතර ස්ථාන මා7@5 ()බඳ qරණ ග\ ඇත.
04.
ස්ථාන මා7@5 සඳහා -ලධරය&ෙ hshක5 ආ8ය ගැන qරණ ගැ>ෙ5f ෙ5 සමග අ[ණා
ඇ; මා7@5 ප පාMය උපෙයuv කරග\ ලැෙ].
05.
wයමනාප ෙසවා ස්ථානයක අx7s 05ක ෙසවා කාලය: /sෂ්කර ෙසවා ස්ථානයක අx7s 02ක
ෙසවා කාලය: ඇ; -ලධරෙය: ස්ථාන මා7@5 ලැyමට hshක5 ලබz.
06.
අදාල ෙයu{ත වා<|ක ස්ථාන මා7 ස5බ&ධෙය& H7_ධව ක7} දැ:@ම සලකා බැ~ම සඳහා
රාජ ෙසවා ෙක1Aෂ& සභාෙD අංක 1589/30 අ; Hෙශෂ ගැසJ පKෙL XVIII ප WෙXදෙL කා<ය
පMපාMක N; 210 වග&;ය අ\ව වා<|ක ස්ථාන මා7 ෙයuජනා සමාෙලuචන කA• (S•වා ඒ අ\ව
කටd/ කර\ ලැෙ]. වා<|ක ස්ථාන මා7 ස5බ&ධෙය& ඉ8 ප" කර\ ලබන ක7} දැ:@ම සලකා
බල\ ලබ&ෙ& රාජ ෙසවා ෙක1Aෂ& සභාෙD අංක 1589/30 අ; Hෙශෂ ගැසJ පKෙL XVIII
ප WෙXදෙL කා<ය පMපාMක N; 211 වග&;යට අ\•ල ෙD න5 පමi.
07.
ස්ථාන මා7 -ෙයuගය& ස5බ&ධෙය& ක7} දැ:@ම සලකා බැ~ම සඳහා වා<|ක ස්ථාන මා7
ෙයuජනා සමාෙලuචන කA• Hb& පහත සඳහ& ක7} ()බඳ තවsරට" ප :ෂා කර qරණ ග\ ඇත.
මා7@5 $;ප";යට අ\•ල ෙන1වන ප 8 කරන ලද මා7@5
-ලධරය&ෙ ඉ ~5 ඉ• ෙන1x\ අවස්ථා (මනාප අ\ව 1, 2, 3 යන ෙසවා ස්ථාන
ඉ ~5 ෙලස සලක\ ලැෙ])
-ලධරය&ෙ ඉ ~5වලට පටහැ- ෙලස කරන ලද මා7@5
ස්ථාන මා7@5 අයs5 කරන ලද 8නෙය& පhව -ලධරය&ට bsƒ හ8b Hප"/හ8b
අන/7/ආපදා/අස>ප වැ- සා\ක5(ත ත""වය& ()බඳව ()ගත හැk -<ෙ_ශ
ඉ8 ප" කර ඇ"න5 ඒවා ()බඳව

08.
2015 „l මස 01 8න bට 2015 ෙදසැ5බ< 31 යන 8න අතර කාලෙLf අෙන uන ස්ථාන
මා7@5 සඳහා ඉ …5පK භාර ෙන1ගත d/ය.
09.
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙL අ ප&;ෙL -ලධරය& ස5බ&ධව ස්ථාන මා7 කාල
සටහන ස්ථාන මා7 පMපාMෙයS 8 වන වග&;ය යටෙ" ද:වා ඇත.
10.
සෑම -ලධරෙය: ()බඳවම -වැර8 හා ස5‡<ණ ෙත1ර/7 සැපˆමට ආයතන /ෙදපා<තෙ5&/
$ධා>& වගබලා ගත d/ය. සාවද අස5‡<ණ ෙත1ර/7 ඇ; බව ෙහlxවෙහ1" ඒ ()බඳව අදාල
ආයතන/ෙදපා<තෙ5&/ $ධා>& හා එම ලැzස්/ සකස්කල හා හ වැර8 බලන ලද -ලධරය&
වග‰මට බැŠ bMන අතර ඔx& Hනයා\•ල කටd/ වලටද යට" ෙD.
11
මා7 මPඩල ම‹& අමාත ාංශෙය&/ෙදපා<තෙ5&/ෙව& (ටතට ස්ථාන මා7@5 ලබාf ඇ;
-ලධරය& අ\$ාn;කය& පැAෙණන ෙත: රඳවා ෙන1ෙගන -යAත 8න නව ෙසවා ස්ථානෙL රාජකාN
භාර ගැ>මට හැkවන ෙස ඔx& [දා හැNමට කටd/ කල d/ය.
12.
වා<|ක ස්ථාන මා7 -ෙයuගය& ලැŒ bය…ම -ලධරය& -යAත 8නෙLf නව ෙසවා ස්ථානෙL
රාජකාN භාරගැ>මට හැkවන ෙස ඔx& [දා හැNමට කටd/ කල d/ය.
13.
ෙමම ච ෙ ඛෙL සඳහ& H Hධාන ඔබෙ
-ලධරය& ෙවත දැන ගැ>මට සලස්ව&න.

අමාත ාංශෙL/ෙදපා<තෙ5&/ෙD අ ප&;ෙL

ෙ'. දඩ+ලෙ
ෙ ක5
රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය
පාලනය ()බඳ අමාත ාංශය.

2

ඒ.ෙස. /වා.ස්.මා. /01

ඒකාබ.ධ ෙසවෙ වා

ක ස්ථාන මා

සඳහා අය0!පත

රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙ අ ප
ය
ඉ-මානව ස!ප4 අංකය
තන2ර
අ.

(කා යාල7ය 8ෙය9ජනය සඳහා
පම:)

ෙප<.ග>ක ෙත?ර2

01. ස!S ණ නම:02. TලU
නම:-

සමග

03. TලU සමග
නම:(ඉංVWෙය )
04. උප Gනය:YYYY/MM/DD
08. ස්_ර >Bනය:-

05. වයස:- (2015.12.31Gනට)

06. ජා ක හැ0[!ප4 අංකය:-

07. ස්\/S ෂ භාවය:-

අQ.............මාස..............Gන..............

09. තාවකා>ක >Bනය:-

10. 0රකථන අංකය
කා යාලය:ෙප<.ග>ක:-

11. `වාහක
අ`වාහක
බව:14. ද ව ගණන

12. කලaයාෙ නම:-

13. කලaයාෙ bcයාව හා ෙසවා ස්ථානය:-

15. ඔQ ෙ වයස:-

16. ඉෙග[ම ලබන පාසැල :-

ආ.

ෙසවා ෙත?ර2
17. ප4 ! >Bෙ අංකය:-

18. රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙ අ ප
ප4F Gනය:-

19. ව තමාන ෙසවා ස්ථානය:-

20. ෙසවා ස්ථානය BIJ නගරය:-

21. ව තමාන ෙසවා ස්ථානයට වා තාකල Gනය :YYYY/MM/DD

22. ව තමාන ෙසවා ස්ථානෙ ෙසවා කාලය :(2015.12.31 Gනට)
අQ…………මාස…………Gන………
3

යට

23. 8 ලාභ ලබන ෙසවා ස්ථානයක ෙසවය කර
ෙe ද? (gයමනාප)
ෙසවා කාලය

ෙසවා ස්ථානය
24. රජෙ
ෙසවෙ S ව
ෙසවා ස්ථාන

Wට

දhවා

1
2
3
4
5

ඇ.

ස්ථාන මා

ඉ+jම Bkබඳ ෙත?ර2
ෙසවා ස්ථානය

25.

ෙසවා ස්ථානය BIJ නගරය

1
2
3
26. ඉහත සඳහ කර ඇ ෙසවා ස්ථාන වලට අමතරව ඊට ආස න ෙසවා ස්ථානයකට ස්ථාන මා
ලබා ෙද ෙ න! එයට එකඟද?
27 ස්ථාන මා ඉ+o! cpමට ෙහ2:- ( ලධාqයා ෙහ9 යැෙප න ය! ආබා ත ත4වයc
න! ඒ බවට ෛවද සහ ක ව> තහQ cpමට යට4ව ෙමI සඳහ කර න )

ඉහත දhවා ඇ ෙත?ර2

Wය+ල සත හා

................................
Gනය
ඈ.
අමාත ාංශ/ ෙදපා තෙ! 2 8ධා යාෙ

ඉහත නම සඳහ

ෙපෙල ෙ

වැරG බව 8කාශ කරt.
................................
අ4සන
ෙ.ශය:-

ලධාqයාෙ ස්ථාන මා

පwව ලබාxෙ! පදනම මත

මh

ඉ+jම අ[8ාv කෙයU සIතව/ රIතව/

ෙ.ශ කරt.

................................
................................
Gනය

අ4සන
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4

ලධරය ෙ
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙ අ ප
ෙ
වා ක ස්ථාන මා පJපාJය (ඒකාබ.ධ ෙසවය)
01.1

ඒකාබ_ධ ෙසවෙL රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙL අ ප&;ෙL -ලධරය&ෙ
මා7@5 පහත දැ:ෙවන ආකාරෙය& bs ෙකෙ<.
(අ) මා

මzඩල ම{

(වා

ස්ථාන

ක ස්ථාන මා )

ස්ථාන මා7@5 අෙn:ෂා කරන -ලධරය&ෙ ඉ ~5 ඉ• kNම සඳහා වා<|ක ස්ථාන මා7@5
මPඩල cයා"මක ෙකෙ<. ඒ හැ7} Hට kbය5 -ලධරයpෙ සාධාරණ ඉ ~ම: ඉ•
kNමට ඉඩ ලබා ගැ>ම සඳහා ෙහu අමාත ාංශ ෙ ක5ව7& Hb& ප පාලනමය ක7} අ\ව
කර\ ලබන -<ෙ_ශ cයා"මක kNම (iස ෙසවා ස්ථානයක/$ෙ_ශයක -යAත ෙසවා කාලය
ස5‡<ණ කල -ලධරයp ෙවන" ෙසවා ස්ථානයකට මා7 kNමටද මා7 මPඩල qරණ ගත
හැක. ෙමම මා7@5 ව<ෂෙL ආර5භක වැඩ කරන 8නෙL bට cයා"මක ෙD.

(ආ) රාජ පqපාලන, පළා4 පාලන හා 8ජාතා \ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙ
ෙ+ක! ම{ (වා ක ෙන?වන ස්ථාන මා )
වා<|ක මා7 මPඩලවලf හැර ඒකාබ_ධ ෙසවා අංශෙL ෛද-කව bsෙකෙරන කා<යය:
වශෙය& ස්ථාන මා7@5 bs ෙන1ෙකෙ<. එෙහ" ප පාලනමය අවශ තා, ෙසවා අවශ තා සහ
Hනය ෙහ/ මත රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL
ෙ ක5 Hb& ස්ථාන මා7 -ෙයuග -p" ෙකෙ<. සාමාන රාජකා කටd/ වලට බාධාව:
ෙන1වන hහද ස්ථාන මා7 ඉ ~5ද -ලධරය&ෙ හ8b ƒද, සා\ක5(තව සලකා බැlය d/ ƒ
ක7} අඩංŽ ඉ ~5ද, අමාත ාංශ ෙ ක5 ව7&ෙ -N:ෂණ හා -<ෙ_ශ ඇ;ව ඉ8 ප"
කරන Hට ඒ ()බඳව සලකා බලා අවශ (යවර ග\ ලැෙ].
02:1

එh අමාත ාංශයක Wට තව4 අමාත ාංශයකට මා

cpම

එ: අමාත ාංශයක bට තව" අමාත ාංශයකට -ලධරයp මා7 ෙකෙරන අවස්ථාවලf
•රnපා•ව ;ෙබන අමාත ාංශෙL ෙ ක5ෙ ඉ ~ම රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා
$ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ෙ ක5 ෙවත එHය d/ය. ෙමSf මා7ව ඉ ල\
ලැබ bMන -ලධරයා අ\d:ත ෙක1ට bMන ෙ<‘ය අමාත ාංශෙL ෙ ක5ෙ එකඟ"වයද
සලකා බලා •රnපා•ව ඇ; අමාත ාංශයට ස්ථාන මා7@5 -ෙයuගය -p" kNම රාජ
ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ෙ ක5 Hb& bs කර\
ඇත.
02:2

එකම අමාත ාංශයh 2ල ෙදපා තෙ! 2 අතර මා

cpම

අදාල ෙ<‘ය අමාත ාංශෙL ෙ ක5 Hb& ෙයu{ත ස්ථාන මා7 kN5 ()බඳ -<ෙ_ශ
රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ෙ ක5 ෙවත
ඉ8 ප" කල d/ය. එම -<ෙ_ශ සලකා බලා අදාල ස්ථාන මා7@ම සඳහා අ\මැ;ය fම රාජ
ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ෙ ක5 Hb& bs කර\
ඇත.

5

02:3

එකම ෙදපා තෙ! 2වh 2ළ ස්ථාන මා

cpම

ෙදපා<තෙ5&/ $ධා-යා Hb& ස්ථාන මා7kN5 ()බඳ ෙයuජනා අදාල ෙ<‘ය අමාත ාංශෙL
ෙ ක5 ෙවත ඉ8 ප" කල d/ෙD. එම ඉ ~ම අ\ව ස්ථාන මා7 kNම අ\මත kNම අදාල
අමාත ාංශෙL ෙ ක5 Hb& bsකළ Hටක ඒ බව රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය
පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ෙ ක5 ෙවත ද&වා එHය d/ය.
02:4

`ෙශෂ රාජකාq අවශ තා හා හGW ෙසවා අවශ තා මත ස්ථාන මා

cpම

ප පාලනමය හා ෙසවා අවශ තා වලf -ලධරයpෙ ඉ ~ම: ෙන1මැ;ව හා කැමැ"ත
Hම“මk& ෙත1රව ස්ථාන මා7 kNමට ෙහu තාවකාlකව අ\d:ත kNමට රාජ ප පාලන,
පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ෙ ක5ට හැkයාව ඇත.

රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙ අ ප

03.

ෙ ස්ථාන මා

මzඩල සං| ය

රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ෙ ක5 Hb&
න5 කර\ ලබන ෙසවෙL ආයතන කටd/ භාර -ලධරයා ඇ/m මාPඩlක -ලධරය&
;ෙදෙනp (ඉ& එ: අයp අ”යාචනා මPඩල සඳහා න5 කරන ලද -ලධරයp Hය d/ය.)
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙL අ ප&;ෙL -ලධරය&ෙ [m ෙසවක සංඛ ාෙව&
15% කට ෙන1අ• $මාණයක සාමා{ක"වය: SA වෘ"qය සංග5 වl& එ: -ෙයu{තයp
බැ‹&
ෙහu
‡<ණ කා~නව වෘ"qය සA; කටd/ සඳහා -ලධරයp [දා හැර ඇ; එ: වෘ"qය සංගමයක
-ෙයu{තෙය: යන අයෙග& සම&Hත ෙD.
මා7 මPඩලෙL සභාප;වරයා රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ
අමාත ාංශෙL ෙ ක5 Hb& ප" කර\ ලබz.

04.

අ}යාචනා මzඩල

04:1

මා7 මPඩල qරණ ස5බ&ධෙය& හා මා7 මPඩලවලf තම ඉ ~5 ඉ• ෙන1@ම
ස5බ&ධෙය& ලැෙබන පැAil පN:ෂා kNමට ඒකාබ_ධ ෙසවා අධ :ෂ ජනරා ෙ
සභාප;"වෙය& d" අ”යාචනා මPඩලය: රාජ ප පාලන , පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය
පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ෙ ක5 Hb& ප" කර\ ලබz.

04:2

අ}යාචනා මzඩලය පහත පqGය
සභාප; : ඒකාබ_ධ ෙසවා අධ :ෂ ජනරා

රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ෙ ක5 Hb&
න5 කර\ ලබන සාමා{කය& ෙදෙදෙනp :
I.

රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ඒකාබ_ධ
ෙසවා අංශෙL — ලංකා ප පාලන ෙසවෙL -ලධරයp,
II.
ඒකාබ_ධ ෙසවා අංශයට අය" ෙන1වන ෙවන" ෙදපා<තෙ5&/වක — ලංකා ප පාලන
ෙසවෙL -ලධරයp.
සටහන :- ෙමම -ලධරය&ෙග& එ: අයp මා7 මPඩලෙL ෙසවය කළ -ලධරයp Hය d/ය.
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04:3

අ”යාචනා මPඩලය Hb& පහත සඳහ& ක7} ()බඳ පN:ෂා කර qරණ ග\ ඇත.
මා7@5 $;ප";යට අ\•ල ෙන1වන ප 8 කරන ලද මා7@5
-ලධරයාෙ ඉ ~5 ඉ• ෙන1ƒ අවස්ථා
ස්ථාන මා7ව ස5බ&ධව අදාල අමාත ාංශ ෙ ක5 ව7& Hb& රාජ ප පාලන, පළා"
පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ෙ ක5 ෙවත කරන ඉ ~5,
-<ෙ_ශ හා පැAil.

05.

ස්ථාන මා

!වලx සලකා බැ>ය |2 ෙප?0 8 ප4

05:1

වා<|ක ස්ථාන මා7@5වලf කාලය ගණනය කර\ ලබ\ෙL ෙපර ව<ෂෙL ෙදසැ5බ< 31 වන
8නටය. ( 2016 වා<|ක ස්ථාන මා7 සඳහා 2015.12.31 8නය.)

05:2

ෙසවා කාලය& ගණනය kNෙ5f ෙසවෙL ආර5භක 8නය ෙලස සැලkය d"ෙ" ෙසවයට
වා<තා කළ ව<ෂෙL ජනවා මස පළ[ වන 8නයz. න[" -ලධරයාෙ පාලන Hෂය ඉ:මවා
‹ය ක7ණ: ෙහ/ෙව& ෙසවයට වා<තා කළ 8නය පh 8නය: ෙD න5 මා7 මPඩලය ඒ
()බඳව සැලk ල ෙය1[ කරz.

05:3

ෙසවා කාලය ගණනය kNෙ5f එ: ෙදපා<තෙ5&/ව:/අමාත ාංශය: ෙහu 8ස්9:කය: /ල
අඛPඩව ෙහu ඛPඩව කළ ෙසවා කාලවල එක/ව [m ෙසවා කාලය: ෙලස ගණ& ග\ ලැෙ].

05:4

wය මනාප ෙසවා ස්ථානවල ගතකල ෙසවා කාලය ගණනය kNෙ5f, ‡<වාස&න වසර 15 /ල
ෙසවය කළ ( එම කාල ප WෙXදවල wය මනාප යz හ˜&ව\ ලැŒ ) wය මනාප ෙසවා ස්ථාන
kSපයක xවද ෙසවා කාලය&ෙ එක/ව ගණ& ග\ ලැෙ].

05.5

kbය5 ෙදපා<තෙ5&/ව:/අමාත ාංශය: යටෙ" pමන 8ස්9:කයක ෙසවය කලද එම ෙසවා
කාලය එම ෙදපා<තෙ5&/ෙD/අමාත ාංශෙL ෙසවා කාලය වශෙය& ගණ& ග\ ලැෙ].
8ස්9:කය: /ළ ෙසවා කාලය ගණ& ගැ>ෙ5f 8ස්9:කය /ළ pමන කා<යාලයක ෙසවය
කලද එම කාලවල [m එක/ව 8ස්9:කය /ල ෙසවා කාලය ෙලස ගණ& ග\ ලැෙ].

05.6

wය මනාප ෙසවා ස්ථානවල ෙසවා කාලය ගණ& ගැ>ෙ5 f -ලධරයා රාජ කළමනාකරණ
සහකාර ෙසවෙL II හා රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙL I ප&;ෙL ෙසවා කාලය /ලf
wය මනාප ƒ ෙසවා ස්ථානයක ෙසවය කර ඇ;න5 එයද ගණ& ග\ ලැෙ].

05:7

ෙදපා<තෙ5&/වක ෙසවයකළ කාලය ගණ& ගැ>ෙ5f, -ලධරයpෙ
‹ය ෙහ/ව: මත, ෙසවෙL ෙන1bM කාලය ගණ& ග\ ෙන1ලැෙ].

පාලන Hෂය ඉ:මවා

05:8:1 wය මනාප ෙසවා ස්ථානයක අx7s 05ක ෙසවා කාලය:/sෂ්කර ෙසවා ස්ථානයක අx7s 02 ක
ෙසවා කාලය: ඇ; -ලධරෙය: ස්ථාන මා7 ලැyමට hshක5 ලබz.
05:8:2 wය මනාප ෙසවා ස්ථානයක -යAත ෙසවා කාලය ස5‡<ණ ෙන1කරන ලද -ලධරෙය: sෂ්කර
ෙසවා ස්ථානයකට ස්ථාන මා7ව: ඉ ලා bM&ෙ& න5 ෙසවා අවශ තාවය&ට යට"ව එවැස්ථාන මා7ව: ලැyමට hsh ව&ෙ&ය.
05:8:3 වසර 05ට වැ™ කාලය: එකම ෙසවා ස්ථානයක ෙසවය කර ඇ; -ලධරය& ස්ථාන
මා7@5වලට යට" ව&ෙ&ය.
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05:9:1 වා<|ක ස්ථාන මා7 සඳහා කාලය ගණනය කර\ ලබන ෙදසැ5බ< 31 8නට (2016 වා<|ක
ස්ථාන මා7 සඳහා 2015 ෙදසැ5බ< 31 8නට) වයස අx7s 53 ඉ:මƒ -ලධරය& 8ස්9:කය
/ල ෙවන" ෙසවා ස්ථානයකට මා7කළ හැk xවද ඔx&ෙ
ඉ ~ම: ෙන1මැ;ව
8ස්9:කෙය& (ටතට මා7 ෙන1කල d/ය.
05:9:2 වා<|ක ස්ථාන මා7 සඳහා කාලය ගණනය කර\ ලබන ෙදසැ5බ< 31 8නට (2016 වා<|ක
ස්ථාන මා7 සඳහා 2015 ෙදසැ5බ< 31 8නට) වයස අx7s 58 ඉ:මƒ -ලධරය& (59 වැHෙයS පhව&න&) ඔx&ෙ ඉ ~ම: ෙන1වන ක S 8ස්9:කය /ල xවද මා7 ෙන1කල
d/ය.
05:10 වෘ"qය සංගමයක මD සංගමෙL ෙ ක5, සභාප;, භාPඩාගා ක හා මධ ම Hධායක ස”කය&
මා7 කර&ෙ& න5 අදාල වෘ"qය සA;ෙL ෙ ක5ෙ -<ෙ_ශ සැලk ලට ෙගන සංගමෙL
කටd/වලට බාධා ෙන1වන ෙසවා ස්ථානයකට මා7 කළ d/ය. wය මනාප
ෙදපා<තෙ5&/වl& (ටතට මා7 kNමට ෙමය අදාල ෙන1ෙD.
05:11 ආයතන සංšහෙL XXV වන ප WෙXදෙL 7:1 වග&;ෙL දැ:ෙවන අ\šහ ›:; HŠමට
අෙn:ෂා කරන වෘ"qය සංග5වල -ලධරය& සංගමෙL ෙ ක5 ම‹& ඒ සඳහා ඉ …5
පKය: ()ෙයල කර ( 7:5 උප වග&;ය අ\ව) මා7 මPඩල œස්@මට ස; ෙදකකටව" ෙපර
ඒකාබ_ධ ෙසවා අධ :ෂ ජනරා ෙවත ඉ8 ප" කල d/ ෙD. ෙ5 ()බඳව පhව ෙකෙරන
ඉ ~5 සලකා බල\ ෙන1ලැෙ].
05:12 ය5 -ලධරයpෙ කලKයා ෙප1lbෙL ෙහu 9Hධ හ[දාෙD උ/7 නැෙගනSර cයා&Hත
රාජකා ෙLf ආබා ත ත"වයට ප"ව ඇ; බවට l•ත සා:| ඉ8 ප" කරන Hට -ලධරය&ෙ
ස්ථාන මා7@5 කළd/ ව&ෙ& ඔx&ෙ ඉ ~5 අ\ව පමi. එෙසම එවැ- -ලධරය&ෙ
ස්ථාන මා7@5 ඉ ~5 ()බඳව $[ඛ"වය දැ:Hය d/ ෙD. ෙමවැ- -ලධරය& wයමනාප
ෙසවා ස්ථානයk& (ටතට මා7 kNමට bsව&ෙ& න5 ඊට ආස&නම කා<යාලයකට ෙහu
-ලධරයාෙ ඉ ~මකට අදාළ කා<යාලයට මා7 කළ d/ය.
.
05:13 සෑම Hටම -ලධරයාෙ ඉ ~ම අ\ව තම කලKයාෙ ෙසවා ස්ථානය අය" $ෙ_ශයට ආස&න
ෙසවා ස්ථානයකට මා7@5 ලබා fමට හැk සෑම උ"සාහය:ම දැ ය d/ ෙD.
05:14 ආබා ත ද7ව&, f<ඝ කා~න අස>ප මත එ: තැ&ව bMන කලKය& වැ- ()ගත හැk
ක7} ඇ;ව තම ෙදපා<තෙ5&/ $ධා-යාෙ -<ෙ_ශය& සSතව ඉ8 ප" කරන ඉ ~5
()බඳව සැලk ලට ෙගන මා7@5 කල d/ ෙD.
05:15 ද7ව& පාසලට යැ@ෙ5 කටd/වලට අවSරය: ෙන1වන (iස හැkතා: sරට සෑම ස්ථාන මා7
kNම:ම cයා"මක Hය d"ෙ" එ: එ: අx7_ෙ_ ජනවා මස 01 වන 8න bටය.
05:16 wයමනාප ෙන1ව&නාƒ කා<ය ස්ථානය&S ෙසවය සඳහා -ලධරය& ෙතuරා ගැ>ෙ5f පාස
යන ද7ව& ඇ; Hවාහක -ලධරය&ට වඩා අHවාහක -ලධරය& ද පාස යන ද7ව& ෙන1මැ;
Hවාහක -ලධරය& ද හැk සෑම අවස්ථාවකfම ෙතuරා ගැ>මට සැලklම" Hය d/ය.
05:17 ස්ථාන මා7@5 ඉ ~ෙ5f සහ අ”යාචනා ඉ8 ප" kNෙ5f සලකා බල\ ලබ&ෙ& ඒ සඳහා
සකස්කර හ˜&වා ෙද\ ලබන ආද<ශ ආකෘ; පKයට අ\වම සකස්කල අයs5ප" ()බඳව
පමi.
05:18 මා7@5 අයs5 කරන -ලධරය& kbය5 $ෙ_ශයක -ශ් ත කා<යාලයකට පමණ: මා7@
යාමට අෙn:ෂා කර&ෙ& න5 $ෙ_ශෙL නම හා කා<යාලෙL නම යන ෙදකම සඳහ& kNම
වරද: නැත. තම& මා7@ යාමට අෙn:ෂා කර&ෙ& kbය5 $ෙ_ශයකට යාෙ5 අවශ තාවය
මතද නැතෙහ1" තම& කැම; ෙදපා<තෙ5&/ ෙහu කා<යාලයකට යාමට උවමනාෙව&ද ය&න
අයs5පෙතS ඇඟ@ම: kNම hshය. ඒ අ\ව තම&ෙ කැමැ"ත අ\()ෙවl& දැ:ෙවන ප 8
$ෙ_ශ ෙහu කා<යාල න5 කළ d/ ෙD.
8

05:19 -ලධරයාෙ ඉ ~ම: අ\ව කරන ලද මා7@ම: අවලංŽ කරන ෙලස ෙහu ක දමන ෙලසට
පhව අ”යාචනා kNමට එම -ලධරයාට ෙහu ඒ ()බඳව -<ෙ_ශ ඉ8 ප" kNමට
ෙදපා<තෙ5&/ $ධා-යාට ෙහu SAකම: නැත.

06

ෙසවා ස්ථාන ව •කරණය

06:1:1 රාජ ෙසවා ෙක1Aෂ& සභාෙD කා<ය පMපාMක N; ( කාPඩ අංක 1 ) S XVIII ප WෙXදෙL
203 වග&;ෙයS (iii) හා (v) උප වග&;ය අ\ව ඒකාබ_ධ ෙසවෙL -ලධරය& සඳහා ෙමම
ච ෙ ඛෙL අවසානෙL අ[ණා ඇ; 01 වන උපෙ ඛණෙL සඳහ& ෙසවා ස්ථාන wයමනාප
ෙසවා ස්ථාන ෙලස හැ8&ෙD. ෙමම ෙසවා ස්ථාන ඉහත -<ණායකය& අ\ව වා<|කව ෙවනස්
Hය හැක.
06:1:2 ෙදවන උපෙ ඛණෙL සඳහ& කා<යාලයකට ස්ථාන මා7@ම: ඉ ලා bMයද එම ෙසවා
ස්ථානයට ස්ථාන මා7 -ෙයuග -p" kNමට ෙපර ඒ ()බඳව උපෙ ඛණෙL දැ:ෙවන
ෙදපා<තෙ5&/ $ධා-යාෙ ‡<ව අ\මැ;ය ලබා ගැ>මට කටd/ ෙකෙ<.
06:2

wයමනාප ෙසවා ස්ථානයක ෙහu ස්ථානවල වසර 05ක ෙසවා කාලය: ස5‡<ණ කළ -ලධරය&
නැවත wයමනාප ෙසවා ස්ථානයකට මා7 කල d"ෙ" ෙවන" ඉ ~5 නැ"න5 පමi.

06:3

wයමනාප ෙදපා<තෙ5&/වල/$ෙ_ශවල වසර 05ට වඩා ෙසවය කල -ලධරය&ෙ නාම
ෙ ඛණය: ඔx&ෙ වයස, ෙසවා කාලය, ප8ං $ෙ_ශය, ස්ථාන මා7 කලෙහ1" මා7@ යාමට
කැම; ෙසවා ස්ථාන 03:, යනාf bය… ෙත1ර/7 අදාල ආකෘ;ෙය& -වැර8ව ස5‡<ණ කර
රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ෙ ක5 Hb&
ද&ව\ ලබන 8නට ෙපර එ@ම අදාල අමාත ාංශ ෙ ක5ව7&ෙ / ෙදපා<තෙ5&/ $ධා>&ෙ
වග‰ම ව&ෙ&ය.

06:4

bය…ම ෙදපා<තෙ5&/ හා අමාත ාංශවල වසර 05ට වැ™ ෙසවා කාලය: ස5‡<ණ කර ඇ;
-ලධරයන්ෙ වා<තාව: 5:5 උප වග&;ෙL දැ:ෙවන ප 8 8ස්9:ක අ\ව සකස් කර එ@මට
ෙදපා<තෙ5&/ $ධා>& හා අමාත ාංශ ෙ ක5ව7 ඉතා වග‰ෙම& d/ව කටd/ කළ d/ ෙD.

06:5

wයමනාප ෙන1වන ෙසවා ස්ථානයක ෙසවය කළ -ලධරෙයp ස්ථාන මා7@ම: ඉ £ Hට එම
ඉ ~ම ඉ• kNමට 6:4 හා 6:5 උප වග&;වල අවශ තා ස•රා ඇ; එ‰ ස්ථානෙL වැ™ම ෙසවා
කාලය: සSත -ලධරයා ඉ& (ටතට මා7කළ හැkය.

06:6

wයමනාප $ෙ_ශවලට ස්ථාන මා7@5 ලබා fෙ5f වඩා" $[ඛතාවය ද:ව&ෙ& wයමනාප
ෙන1වන ස්ථානවල ෙසවය කල -ලධරය&ටය. එෙම&ම ෙසවා කාලය හා -ලධරය& Hb&
දැ\5 f ඇ"න5 ඔx&ට $ාෙයu‹කව [¤ණ fමට bsවන $ශ්න ද සලකා බල\ ලැෙ]. ඒ සඳහා
අවශ ෙත1ර/7 සැපˆමට -ලධරය& කටd/ කළ d/ය.

06:7

06:3 හා 06:4 උප වග&;වල දැ:ෙවන -ලධරය& (ටතට මා7 kNෙ5f ඔx& කැමැ"ත ද:වා
ඇ; ස්ථාන 02: අ/ෙර& එකකට මා7 kNමට හැkතා: උ"සාහ ග&නා අතර එෙස ෙන1හැk
xවෙහ1" හැk ආස&න ස්ථානයකට මා7 කර\ ලැෙ]. ඒ සඳහා අවශ ෙත1ර/7 සැපˆමට
-ලධරය& කටd/ කළ d/ය.

06:8

ස්ථාන මා7@5 ලැෙ] යz අෙn:ෂා කරන -ලධරය& ෙ රාජකා , ක ඇ;ව ෙවන"
-ලධරය&ට •¤}කර වා<|ක ස්ථාන මා7@5 -යAත 8නට cයා"මක kNමට
ෙදපා<තෙ5&/ $ධා>& කටd/ කල d/ය.

07.

වා<|ක ස්ථාන මා7 -ෙයuගය& ()ෙන1ප8න ෙහu cයා"මක ෙන1කරන -ලධරය& ()බඳව
රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය පාලනය ()බඳ අමාත ාංශෙL ෙ ක5 ෙවත
9

වා<තා xවෙහ1", ඒ ()බඳව තව sරට" දැ\5 fමk& ෙත1රව අදාල Hනය cයාමා<ග ගැ>මට
කටd/ කර\ ලැෙ].
08.

රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙL අ ප&;ෙL වා<|ක ස්ථාන මා7@5 $;ප";ය
cයා"මක kNෙ5f අ\ගමනය කලd/ කාල සටහන.

„l මස 30 ට ෙපර

ස්ථානමා7 පMපාMය/ච ෙ ඛය $b_ධ කර ඉ …5ප" කැඳ@ම

අෙගuස්/ මස 31ට ෙපර
සැnතැ5බ< මස 15ට ෙපර

ඉ …5ප" සහ වසර 05ට වැ™ ෙසවා කාලය: ස5‡<ණ කළ
-ලධරය&ෙ වා<තා ලබා ගැ>ම අවස& kNම.
මා7 මPඩල œස්@ qරණ ෙගන අවස& kNම.

සැnතැ5බ< මස 30 ට ෙපර

ස්ථාන මා7 ෙයuජනා දැ\5 fම.

ඔ:ෙතu5බ< මස 20ට ෙපර

ස්ථාන මා7 ()බඳව ඒකාබ_ධ ෙසවා අංශය ෙවත අ”යාචනා
ලබාfම.
ඉහත අ”යාචනා ()බඳ qරණ ෙගන අවස& kNම
අ”යාචනා මPඩල qරණ දැ\5 fම හා වා<|ක ස්ථාන මා7
-ෙයuග -p" kNම.

ෙන1වැ5බ< මස 01 ට ෙපර
ෙන1වැ5බ< මස 15 ට ෙපර

ෙ'. දඩ+ලෙ
ෙ ක5
රාජ ප පාලන, පළා" පාලන හා $ජාතා&'ය
පාලනය ()බඳ අමාත ාංශය.
.

1 වන උප ෙ+ඛණය
gයමනාප ෙදපා තෙ! 2
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01.

ෙ<Ž ෙදපා<තෙ5&/ව.

02.

ෙ_oය ආදාය5 ෙදපා<තෙ5&/ව.

03.

ආගමන හා Hගමන ෙදපා<තෙ5&/ව.

04.

අ ලස් ෙහu ¥ෂණ ෙචuදනා Hම<ෂණ ෙක1Aෂ& සභාව.

05.

රාජ ෙසවා ෙක1Aෂ& සභාව.

06.

hරාබs ෙදපා<තෙ5&/ව.

07.

ෙමuට< රථ $වාහන ෙදපා<තෙ5&/ව.

2 වන උප ෙ+ඛණය.
• ව අ[මැ යට යට4ව මා ! කරන ෙදපා තෙ! 2
01.

ජනා ප; කා<යාලය.

02.

අšාමාත කා<යාලය.

03.

අමාත මPඩල කා<යාලය.

04.

Hප:ෂ නායක කා<යාලය.

05.

රාජ ෙසවා ෙක1Aෂ& සභාව.

06.

අ ලස් ෙහu ¥ෂණ ෙචuදනා Hම<ෂණ ෙක1Aෂ& සභාව.

07.

මැ;වරණ ෙදපා<තෙ5&/ව.
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