රරාජජ්ය පරිපරාලන චක්රලලේඛ අඅංක 04/2011(iii)
මලගේ අඅංකය: CS/ICTS/01/6/2006 Amd.
රරාජජ්ය පරිපරාලන හරා
කළමනරාකරණ අමරාතජ්යරාඅංශය
නිදහසස් චතුරස්රය
ලකකොළඹ 07
2017.02.17
සියළුම අමරාතජ්යරාඅංශ ලලේකම්වරුන
ලදපරාර්තලම්නතු ප්රධරානීන
දිසස්ත්රික් ලලේකම්වරුන ලවත
ශ්රී ලලංකකා තතතොරතුරු හකා සන්නිතවේදන තකාක්ෂණ තසසේවයට අන්තර්ග්රහණය කිරීම.
අඅංක 1631/20 හරා 2009 ලදසසැම්බර් මස 09 දිනසැති ශ්රී ලඅංකරා ප්රජරාතරානත්රික සමරාජවරාදී ජනරජලයේ අති
විලශශේෂ ගසැසට් පත්රලයේ පළ කරනු ලසැබූ 2009 ලදසසැම්බර් 08 දිනසැති ශ්රී ලඅංකරා ලතකොරතුරු හරා සනනිලවේදන
තරාක්ෂණ ලසශේවරා වජ්යවසස්ථරා සඅංග්රහය, අඅංක 1894/26 හරා 2014 ලදසසැම්බර් මස 26 දිනසැති ශ්රී ලඅංකරා
ප්රජරාතරානත්රික සමරාජවරාදී ජනරජලයේ අති විලශශේෂ ගසැසට් පත්රලයේ පළ කරනු ලසැබූ 2014 ලදසසැම්බර් 23
දිනසැති සඅංලශශෝධිත ශ්රී ලඅංකරා ලතකොරතුරු හරා සනනිලවේදන තරාක්ෂණ ලසශේවරා වජ්යවසස්ථරා සඅංග්රහය හරා එම
ලසශේවයට අනතර්ග්රහණය කිරීම සම්බනධලයන නිකුත් කර ඇති 2011.02.15 දිනසැති රරාජජ්ය පරිපරාලන
චක්රලලේඛ අඅංක 04/2011, 2012.08.16 දිනසැති රරාජජ්ය පරිපරාලන චක්රලලේඛ අඅංක 04/2011 (i) ලකලරහ
අවධරානය ලයකොමු කරවනු ලසැලබ.
02.

අන්තර්ග්රහණය කිරීම
2.1

ශ්රී ලඅංකරා ලතකොරතුරු හරා සනනිලවේදන තරාක්ෂණ ලසශේවලයේ ලසශේවරා වජ්යවසස්ථරාව ක්රියරාත්මක ව
2009.07.01 දින සිට රරාජජ්ය පරිපරාලන චක්රලලේඛ 04/2011 ප්රසිද්ධ කරන ලද 2011.02.15
දින දක්වරා කරාලය තුල ලතකොරතුරු හරා සනනිලවේදන තරාක්ෂණ විෂයකට අදරාලව අනුමත
කරන ලද තනතුරු සඳහරා සස්ථිරව පත්කර ඇති නිලධරාරීන එලසශේ පත්කර ඇති දින සිට ශ්රී
ලඅංකරා ලතකොරතුරු හරා සනනිලවේදන තරාක්ෂණ ලසශේවයට අනතර්ග්රහණය කරනු ලසැලබ.

2.2

ඒ අනුව ශ්රී ලඅංකරා ලතකොරතුරු හරා සනනිලවේදන තරාක්ෂණ ලසශේවයට අනතර්ග්රහණය සඳහරා
මනරාපය පල කරන නිලධරයන 2017.03.31 දිනට ලපර 1 ඇමුණුලමහ ආකකෘතිය අනුව
මනරාපය පල කර ඒකරාබද්ධ ලසශේවරා අධජ්යක්ෂ ජනරරාලේ ලවත ලයකොමු කල යුතුය.

2.3

අනතර්ග්රහණය සඳහරා මනරාපය පල ලනකොකරන නිලධරයනට ඔවුනට ලපපෞද්ගලික වන
ලසශේ ඔවුන දරන තනතුරුවල රැදී සිටිය හසැක.

2.4

අනතර්ග්රහණය වන නිලධරයන ඔවුන දසැනට සිටින තනතුර අනුව අදරාල පනතිලයේ
ආරම්භක ලශශේණියට අනතර්ග්රහණය කරනු ලසැලබ.

2.5

අනතර්ග්රහණය අනුව හඟ වසැටුප් ලගවනු ලබනලන 2016.01.01 දිලනන පසුව ලවේ.
වසැටුප් වර්ධක දිනලයහ ලවනසක් ලනකොලවේ.

2.6

ලමම චක්රලලේඛලයහ විධිවිධරාන යටලත් අනතර්ග්රහණය වන නිලධරයන සදහරා රරාජජ්ය
පරිපරාලන චක්රලලේඛ අඅංක 04/2011 (ii) හ විධිවිධරාන අදරාල ලනකොලවේ.
1

03.

අන්තර්ග්රහණය සඳහකා සපුරකාලිය යුතු අධධකාපන හකා වවෘත්තීය සුදුසුකම
3.1

3 පනතිය
(අ)

රරාජජ්ය පරිපරාලන චක්රලලේඛ 04/2011 හ 5.1(i), 5.1(ii), 5.1(iii) වගනතිවල
සදහන අධජ්යරාපන හරා වකෘත්තීය සුදුසුකම් සපුරරා තිබිය යුතුය.
ලකලසශේ වුවද 5.1(i) වගනතිලයහ සදහන සම්මරාන සරාමරාර්ථ අවශජ්ය අ.ලපකො.ස
(සරා.ලපළ) සිඅංහල/ලදමළ භරාෂරාව, ගණිතය සහ ඉඅංග්රීසී භරාෂරාව යන විෂයයන
සඳහරා සරාමරානජ්ය සරාමරාර්ථයක් ලහශෝ ලබරා තිබීම 3 පනතිලයේ III ලශශේණියට
අනතර්ග්රහණය සඳහරා ප්රමරාණවත් ලවේ.

3.2

2 පනතිය
රරාජජ්ය පරිපරාලන චක්රලලේඛ අඅංක 04/2011 හ 5.2 වගනතිලයේ අවශජ්යතරා සපුරරා තිබිය
යුතුය.

3.3

1 පනතිය
SL -01 -2006 වසැටුප් ක්රමලයේ වසැටුප් ලබන ලහශෝ ලතකොරතුරු හරා සනනිලවේදන තරාක්ෂණ
ලසශේවලයේ 1 පනතියට අදරාල ලහශෝ සමරාන තනතුරක ලසශේවය කරන අඅංක 1631/20 හරා
2009.12.09 දිනසැති අතිවිලශශේෂ ගසැසට් පත්රලයේ පලකල ලසශේවරා වජ්යවසස්ථරාලවේ 8.6.1(ඉ)
වගනතිලයේ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතු ලවේ.

04.

තසසේවකා කකාලය හකා තජධෂෂ්ඨත්වය
රරාජජ්ය පරිපරාලන චක්රලලේඛ 04/2011 හ 04 හරා 6.1 වගනතිය අදරාල ලවේ.

05.

සෂ්ථිර කිරීම, කකාර්යක්ෂමතකා කඩඉම හකා උසසෂ්වීම
5.1

අනතර්ග්රහණය වන දිනය වනවිට ලසශේවලයේ සස්ථිර කර ලනකොමසැති නිලධරාරීන
අනතර්ග්රහණය කරන ලද ඒ ඒ පනතිලයේ ඒ ඒ ලශශේණිවලට අදරාල කරාර්යක්ෂමතරා කඩඉම්
විභරාගය සම්පූර්ණ කළ පසුව, නව ලසශේවරා වජ්යවසස්ථරාව යටලත් සස්ථිර කිරීම පත්වීම්
බලධරයරා විසින කරනු ලසැලබ.

5.2

අඅංක 1894/26 හරා 2014.12.26 දිනසැති අතිවිලශශේෂ ගසැසට් පත්රලයේ පලකල ලසශේවරා
වජ්යවසස්ථරාලවේ 08 වගනතිලයේ සඳහන කරාර්යක්ෂමතරා කඩඉම් විභරාග අනතර්ග්රහණය
කරන නිලධරයන සඳහරා අදරාල ලවේ.

5.3

අනතර්ග්රහණය කරනු ලබන නිලධරයන නව ලසශේවරා වජ්යවසස්ථරාවට අනුව සමත් විය යුතු
කරාර්යක්ෂමතරා කඩඉම් පරීක්ෂණ වලට ඇතුලත් යම් විෂයයක් ඉහත 04 ලඡේදලයේ පරිදි
ලසශේවරා කරාලයට ඇතුළත් වන පූර්ව තනතුර දරමින සිටියදී සමත් වී ඇත්නම්
නිලධරයනලගේ ඉලේලීම මත එම විෂය නසැවත සමත්වීලම් අවශජ්යතරාවලයන නිදහසස්
කිරීමට පත්වීම් බලධරයරා විසින කටයුතු කරනු ඇත.
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5.4

06.

07.

පූර්ව තනතුලර් බඳවරා ගසැනීම් පටිපරාටිලයේ කරාර්යක්ෂමතරා කඩඉම් සඳහනව ලනකොමසැති විට
ලහශෝ පත්වීම් ලිපිලයේ කරාර්යක්ෂමතරා කඩඉම් පිළිබඳ සඳහන ලනකොවීම මත කරාර්යක්ෂමතරා
කඩඉම් සම්පූර්ණ කර ලනකොමසැති නිලධරාරීන සිට නම් ඉහතින දසැක්ව අදරාල පඅංතිලයේ
නියමිත ලශශේණියට අදරාල කරාර්යක්ෂමතරා කඩඉම අනතර් ග්රහණ ලිපිය නිකුත් කල දින
සිට වසර තුනක් තුලදී සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

තනතොනිමි කකාර්යයන්
6.1

පූර්ව තනතුලර් බඳවරාගසැනීම් පටිපරාටිය යටලත් ඒ ඒ පත්වීම් බලධරයන විසින
අනතර්ග්රහණය වන දිනට ලපර ආරම්භ කරන ලද සියලුම ආයතන කටයුතු අවසන
කළ යුතුය.

6.2

පූර්ව තනතුලර් ලයදී සිටියදී ලචශෝදනරා පත්ර නිකුත් කර ඇති හරා විධිමත් විනය පරික්ෂණ
ආරම්භ කර ඇති නිලධරයනලගේ විනය ක්රියරාමරාර්ග සම්බනධලයන ආයතන සඅංග්රහලයේ
XLVIII පරිච්ලඡේදලයේ 10 වගනතිය ප්රකරාරව කටයුතු කළ යුතු අතර අලනකුත් විනය
ක්රියරාමරාර්ග පිළිබදව කටයුතු කිරීමට ඒකරාබද්ධ ලසශේවරා අධජ්යක්ෂ ජනරරාලේ ලවත ලයකොමු
කළ යුතුය.

තවනත් කරුණ
ලමම චක්රලලේඛලයේ සිඅංහල, ලදමළ සහ ඉඅංග්රීසී පිටපත් වල කරුණු අතර යම් අනනුකූලතරාවයක්
ඇති වුවලහකොත් සිඅංහල පිටපත බලරාත්මක ලවේ.

තජ. තජ. රත්නසිර
ලලේකම්
රරාජජ්ය පරිපරාලන හරා කළමනරාකරණ අමරාතජ්යරාඅංශය
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