රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ: 05/2010
මෙග් අංකය: PA/CS/6/4/ර.මු.ලි.ෙසේ.අන්තර්ගහණ,
රාජ පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශය,
නිදහස් චතුරශය,
ෙකොළඹ 07.
2010 අෙපේල් මස 07 වන දින.
ෙල්කම්,
ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාතාංශය.

රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවය රාජ කළමනාකරණ
සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීම.
රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා ෙල්කම්ෙග් අංක ඒ/20/10/81/2/2007 සහ 2007.09.24 දිනැති
ලිපිෙය් සඳහන් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිෙයෝග සහ අමාත මණ්ඩල පතිකා අංක
09/0979/338/021 සහ 2009.06.10 දිනැති අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශය පිළිබඳව 2009.06.17 දිනැති
අමාත මණ්ඩල රැස්වීෙම් දී සහ අමාත මණ්ඩල පතිකා අංක 09/2379/338/021-I හා 2009.10.29
දිනැති අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශය පිළිබඳව 2010.02.03 දිනැති අමාත මණ්ඩල රැස්වීෙම් දී එළඹි
තීරණ අනුව 2007.01.01 දින සිට රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවය රාජ කළමනාකරණ සහකාර
ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීමට තීරණය කර ඇත.
අංක 167/18 සහ 1981.11.20 දින දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලදුව 1981.08.05
දින සිට කියාත්මක වූ රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවා වවස්ථාව යටෙත් 2007.01.01 දින සිට
2010.04.08 දින දක්වා ගන්නා ලද තීරණයන්ට අගතියක් ෙනොවන පරිදි 2007.01.01 දින සිට රජෙය්
මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවෙය් නිලධරයන් රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය
කරනු ලැෙබ්. 2007.01.01 දින සිට එම නිලධරයන් අංක 1372/23 සහ 2004.12.24 දින දරන අතිවිෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා වවස්ථා සංගහෙය් පූර්ණ පාලනයට
යටත් ෙව්.
02.

අන්තර්ගහණය :-

2.1
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කරනු ලබන්ෙන් විධිමත්ව අදාළ
බලධරයන් විසින් අනුමත කරන ලද ෙසේවා වවස්ථාෙව් ෙහෝ බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය ෙහෝ උසස්
කිරීෙම් පරිපාටිය අනුව පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම් කරන ලද රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවෙය්
නිලධරයන් පමණි.
2.2
ඒ අනුව 2007.01.01 දිනට යෙථෝක්ත ෙසේවෙයහි ෙසේවය කළ නිලධරයන්ට රාජ
කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වී එම ෙසේවා වවස්ථා සංගහෙය් විධිවිධානවලට
යටත්ව ෙසේවය කිරීමට ෙමයින් විධිවිධාන සැලෙසේ. ඒ සඳහා අදාළ නිලධරයන් ෙමම චකෙල්ඛය සමග
ඇති ආකෘතිය අනුව සකස් කළ මනාප පකාශ පතයක් සම්පූර්ණ කර තම ආයතන පධානියා ඉදිරිපිට දී
අත්සන් තබා ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාතාංශෙය් ෙල්කම් මගින් ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්
ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ෙදන ලද මනාපය කිසිෙසේත් පසුව ෙවනස් කිරීමට අවස්ථාව ෙදනු
ෙනොලැෙබ්.
2.3 රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා වවස්ථා සංගහෙය් විධිවිධානයන්ට සහ ෙමම
චකෙල්ඛෙය් දැක්ෙවන කරුණුවලට යටත්ව ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීමට 2010.05.08 දින ෙහෝ
එදිනට ෙපර මනාපය පළ කරනු ලබන නිලධරයන් 2007.01.01 දින සිට රාජ කළමනාකරණ සහකාර
ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීෙම් ලිපිය ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් විසින් නිකුත් කරනු ඇත.
2.4
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීම සඳහා ලබාදී ඇති නියමිත දිනට
මනාපය පළ ෙනොකර විශාම ගැනීමට මනාපය පළ කරන නිලධරයන් හා අන්තර්ග්රහණය වීමට
මනාපය පළ ෙනොකරන නිලධරයන්2010.05.08 දින ෙහෝ අවසන් වරට ෙසේවයට වාර්තා කළ දිනය යන
දිනවලින් පළමුව එළෙඹන දිනෙය් සිට විශාම ගැන්වීමට ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාතාංශෙය්
ෙල්කම් විසින් කටයුතු කළ යුතුය. විශාම ගන්වනු ලබන නිලධරයන්ට විශාම වැටුප් වවස්ථා සංගහෙය්
02 හා 07 වගන්තිවල දැක්ෙවන වරපසාද හිමි ෙව්.

2.5
2007.01.01 දින සිට චකෙල්ඛය නිකුත් කරන දිනය දක්වා රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවය
යටෙත් විශාම ගිය නිලධරයන් රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවා වවස්ථාව යටෙත් විශාම ගිය
නිලධරයන් ෙලස සලකනු ලැෙබ්.
2.6
රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ 06/2006 හි සඳහන් පන්ති කමයට අනුරූපීව රජෙය් මුදණාලයීය
ලිපිකරු ෙසේවෙය් සිට රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කරනු ලබන නිලධරයන්
2007.01.01 දින සිට පහත සඳහන් පන්තිවලට අන්තර්ගහණය කරනු ලැෙබ්.
2006.12.31 වන දිනට රජෙය් මුදණාලයීය 2007.01.01 වන දිනට රාජ කළමනාකරණ
ලිපිකරු ෙසේවෙය් සිටි පන්තිය / ෙශේණිය
සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කරන පන්තිය
II ආ ඛණ්ඩය
III පන්තිය
II අ ඛණ්ඩය
II පන්තිය
I වන පන්තිය
I පන්තිය
අධි පන්තිය
අධි පන්තිය

03.

චකෙල්ඛෙය් විධිවිධාන නිලධරයන්ට දැන්වීම.

ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීම සඳහා මනාපය පකාශ කිරීමට දී ඇති කාලය 2010.05.08 දිෙනන්
අවසන් ෙව්. ඒ අනුව තම මනාප පකාශ පතය අවසාන දිනය ෙනොඉක්මවා එවන ෙලසට ජනමාධ හා
ෙතොරතුරු අමාතාංශෙය් ෙල්කම් තම අමාතාංශය යටෙත් ෙසේවය කරන සියලුම රජෙය් මුදණාලයීය
ලිපිකරු ෙසේවෙය් නිලධරයන්ට දැන්විය යුතුය. දීර්ඝකාලීනව ෙද්ශීය නිවාඩු ලබා සිටින , විධිමත් ෙලස
විෙද්ශ නිවාඩු ලබා විෙද්ශගතව සිටින , ෙවනත් ආයතනවලට තාවකාලිකව මුදා හැර ඇති , වැඩ
තහනම් කර ඇති සහ ෙසේවය අත්හිටුවා ඇති නිලධරයන්ටද ඔවුන් විසින් අවසන් වරට දැනුම් දී ඇති
ලිපිනයන්ට ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් ෙම් බව දන්වා යැවිය යුතු ෙව්.
04.

මනාප පකාශ පත ඉදිරිපත් කිරීම :I

මනාප පකාශ පත ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාතාංශෙය් ෙල්කම් විසින්
පහත දැක්ෙවන කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
(අ)
පකාශ පතෙය් ඇතුළත් කර ඇති ෙතොරතුරු නිවැරදි බව සහ මනාප පකාශය
ඉදිරිපත් කරන නිලධාරියා එහි සඳහන් වන දිනෙය් දී පකාශය සහතික කරන
නිලධාරියා ඉදිරිපිට දී අත්සන් කළ බව.
(ආ)
සහතික කරන නිලධරයා දිනය ෙයොදමින් සහතික කර අත්සන් තබා දිනමුදා/
නිලමුදා තබා ඇති බව.
(ඇ)
පකාශ පතෙය් අනු පිටපතක් නිලධරයාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙපෞද්ගලික
ලිපිෙගොනුෙව් ඇතුළත් කර ඇති බව.

II

රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීමට මනාපය පළ කරන
නිලධරයන්ෙග් මනාප පකාශ පත පමණක් (මුල් පිටපත්) ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ
ජනරාල් ෙවත එවිය යුතු ය. එෙමන්ම ෙමම චකෙල්ඛයට අමුණා ඇති “ අ “ ආකෘතියට
අනුකූලව සකස් කරන ලද උපෙල්ඛනයක් මනාප පකාශ පත සමග එවිය යුතු ය. මනාප
පකාශ පත ලැබුනු බවට අදාල නිළධරයාට ලිඛිතව ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාතාංශෙය්
ෙල්කම් විසින් දැන්විය යුතු ෙව්.

III

විෙද්ශගත නිලධරයන්ෙග් මනාප පකාශ පත එරට ශී ලංකා තානාපති කාර්යාල පධානයන්
ඉදිරිපිට අත්සන් කර සහතික කර ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාතාංශෙය් ෙල්කම් මගින්
එවිය යුතු ය. තානාපති ෙසේවා ෙනොමැති රටවල නිලධරයන්ෙග් පකාශ පත අත්සන් කර
ජනමාධ හා ෙතොරුතුරු අමාතාංශෙය් ෙල්කම් මගින් ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්
ෙවත එවීම පමාණවත් ෙව්.

IV

ඒ අනුව අන්තර්ගහණය වීමට මනාපය පළ කරන ලද නිලධරයන්ෙග් පධාන ලිපි ෙගොනුව
(master file) මනාපය පකාශ කළ දින දක්වා වන සියළු ආයතනික කටයුතු නිම කර,
2

i සම්පූර්ණ කරන ලද චර්යා සටහන් පතිකා සහතික කර මනාප පකාශ පතය ද
ii ෙම් සමග අමුණා ඇති ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් නිලධරයන්ෙග් ෙතොරතුරු පරිගණකගත
කිරීෙම්
ඉ-මානව සම්පත් වාපෘතියට අදාළ සම්පූර්ණ කරන ලද දත්ත පතිකාව ද
iii පරීක්ෂා කිරීෙම් ෙල්ඛනය (check list) ද
සමග 2010.06.08 දිනට ෙපර ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත භාර දිය යුතු ය.
V

අන්තර්ගහණය වීමට මනාපය පළ ෙනොකළ හා අන්තර්ගහණය ෙනොවී විශාම ගැනීමට
මනාපය පළ කරන නිලධරයන්ෙග් ෙල්ඛනයක් “ ආ”ආකෘතිය අනුව ඒකාබද්ධ ෙසේවා
අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

VI

විනය කියාමාර්ගවලින් වරදකරු වී විනය නිෙයෝග නිකුත් කර ඇති නිලධරයන්ෙග්
ෙපෞද්ගලික
ලිපිෙගොනුවලට, අදාළ විනය නිෙයෝගය හා ෙචෝදනා පතය ඇතුළත් කර
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

05.

මනාපය පකාශ කරන කාලය තුළ ෙසේවෙය් ෙනොසිටි නිලධරයන්

ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීමට මනාපය පකාශ කිරීමට දී ඇති අවසන් දිනයට (2010.05.08)
මනාපය පකාශ කිරීමට ෙනොහැකි වූ, ඒ වන විට වැඩ තහනම් කර ෙසේවෙය් නියුක්ත ෙනොවූ, සිය ධූරය
හැරගියා ෙසේ සලකා ඇත්තා වූ, වැඩ තහනම් කළ ෙහෝ ෙසේවය අවසන් කළ ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහ කළ
අෙයකු සම්බන්ධෙයන් නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීමට විනය බලධාරියා විධිමත් නිෙයෝගයක් දී ඇති කල්හි
එවැනි නිලධරෙයකුට ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීමට ෙහෝ පූර්ව ෙසේවය යටෙත් අවසන් වරට ෙසේවය
කළ දිනට පූර්ව ෙසේවෙයන් විශාම යාමට ෙහෝ තම මනාපය පළ කිරීමට විනය නිෙයෝගය නිකුත් කරන
දින සිට එක් ලිත් මාසයකට ෙනොවැඩි කාලයක් කල් දිය යුතු ෙව්. ඔවුන් ද විශාම වැටුප් වවස්ථා
සංගහෙය් 2 හා 7 වගන්ති යටෙත් විශාම ගැන්වීෙම් වරපසාදවලට හිමිකම් ලබනු ඇත. ෙමම වගන්තිෙය්
සඳහන් ෙනොවන ආකාරෙය් කවරකු හට ෙහෝ ෙමම විධිවිධාන අදාළ ෙනොවනු ඇත.
06.

වැටුප හා ෙජෂ්ඨත්වය

6.1

වැටුප් පරිවර්තනය
2007.01.01 දිනය වන විට රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකාර ෙසේවෙය්
අ) II ආ ඛණ්ඩෙය් සිටි නිලධාරීන් MN-2-2006 හි III ෙශේණිය යටෙත් ඇති වැටුප් පියවරයන්ට

ද,
ආ) II අ ඛණ්ඩෙය් සිටි නිලධාරීන් MN-2-2006 හි II ෙශේණිය යටෙත් ඇති වැටුප් පියවරයන්ට ද
ඇ) I පන්තිෙය් සිටි නිලධාරීන් MN-2-2006 හි I ෙශේණිය යටෙත් දැක්ෙවන වැටුප් පියවරයන්ට
ද
ඈ) අධි පන්තිෙය් නිලධරයන් MN-7-2006 හි ෙදවන වැටුප් පියවෙරන් ආරම්භ වන අදාළ වැටුප්
පියවරයන්ට ද
හිමිකම් ලබන පරිදි ආයතන සංගහෙය් VII පරිච්ෙඡ්දෙය් 4 වන වගන්තිෙය් විධිවිධාන අනුව
වැටුප් පරිවර්තනය කරනු ලැෙබ්. ෙමම වැටුප් පරිවර්තනෙය් දී අමප/09/2379/338/021-I සහ
2010.02.03 දිනැති අමාත මණ්ඩල තීරණය අනුව 2007.01.01 දින සිට 2009.06.16 දින දක්වා කාලය
සඳහා හිඟ වැටුප් ෙගවනු ෙනොලබන අතර 2009.06.17 දින සිට නව වැටුප් පරිමාණය අනුව වැටුප්
ෙගවනු ලැෙබ්.
ෙජෂ්ඨත්වය
අන්තර්ගහණය කරනු ලබන නිලධරයන්ෙග් ෙජෂ්ඨත්වය තීරණය කරනු ලබන්ෙන් ඔවුන්
පත්වීම් දිනෙය් සිට ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් සමාන තනතුරක සිටියා නම් 2007.01.01 දිනට උපයාගත හැකි
ෙජෂ්ඨත්වය ෙනොඉක්මවන පරිදිය. එනම් රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් නිලධරයන්ෙග්
ෙජෂ්ඨත්වය අභිබවා ෙනොයන පරිදිය. එම නිලධරයන් රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අදාළ
ඊළඟ උසස්වීම් ලබා ගැනීෙම් දී රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකාර ෙසේවෙය් ඔවුන් සිටි පන්තියට උසස්වීෙම් දී
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අදාළ උසස්වීම් ලැබීමට සම්පූර්ණ කළයුතු කාලසීමාවට වඩා
අඩු කාල සීමාවක් තුළදී පත්ව සිටියානම් එම අඩු කාලය ඔවුන්ෙග් ඊළඟ උසස්වීම ලබා ගැනීම සඳහා
සම්පූර්ණ කළ යුතුය. උදාහරණ 1:- රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකාර ෙසේවෙය් II ආ ඛණ්ඩෙය් නිලධරෙයක්
වසර 4 සම්පූර්ණ වන දිනට II අ ඛණ්ඩයට පත් වී ඇත්නම් ෙසේවා කාලය අනුව I පන්තියට උසස්වීම
සඳහා වසර 16 ක් ද තරග විභාගයට ෙපනී සිටීමට වසර 11 ක් ද සම්පූර්ණ කළ යුතු ෙව්.
6.2

3

ස්ථිර කිරීම්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සහ උසස්වීම්.
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා වවස්ථා සංගහෙය් 11,12,13 වගන්ති යටෙත් දැක්ෙවන
උසස්වීම් පරිපාටි ද රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා වවස්ථාෙව් 05 වගන්තිය සහ ෙසේවා වවස්ථා
සංගහෙය් සංෙශෝධන අංක 01 න් සංෙශෝධිත 5:2 වගන්තිෙය් දැක්ෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ද
2007.01.01 දින සිට අන්තර්ගහණය කරන ලද නිලධරයන්ට අදාළ ෙව්.
07.

7.1

III පන්තියට අන්තර්ගහණය කරනු ලබන නිලධරයන්,

7.1.1 2007.01.01 දින සිට 2010.04.08 දින දක්වා පූර්ව ෙසේවා වවස්ථාව යටෙත් කාර්යක්ෂමතා
කඩඉම් අවශතාවය සම්පූර්ණ කරන ලද අන්තර්ගහණය කරනු ලැබූ III පන්තිෙය් නිලධරයන්
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා වවස්ථා සංගහෙය් සඳහන් III පන්තියට අදාළ
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සම්පූර්ණ කළා ෙසේ සැලෙක්.
7.1.2 පූර්ව ෙසේවා වවස්ථාව යටෙත් බඳවා ගන්නා ලද ෙසේවෙය් ස්ථිර කර ෙනොමැති අන්තර්ගහණය
කරනු ලබන III පන්තිෙය් නිලධරයන් අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සම්පූර්ණ කළ පසු ස්ථිර
කිරීම ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් විසින් කරනු ලැෙබ්.
7.2

II පන්තියට අන්තර්ගහණය කරනු ලබන නිලධරයන්

7.2.1 2007.01.01 දින සිට 2010.04.08 දින දක්වා අන්තර් කාලය තුළ පූර්ව ෙසේවා වවස්ථාව යටෙත්
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් අවශතාවය සම්පූර්ණ කරන ලද අන්තර්ගහණය කරනු ලැබූ II
පන්තිෙය් නිලධරයන් රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා වවස්ථා සංගහෙය් සඳහන් II
පන්තියට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සම්පූර්ණ කළා ෙසේ සැලෙක්.
7.2.2 පූර්ව ෙසේවා වවස්ථාව යටෙත් II පන්තියට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සම්පූර්ණ
ෙනොකළ හා ෙකොටසක් පමණක් සමත් II පන්තියට අන්තර්ගහණය කරනු ලබන නිලධරයන්
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා වවස්ථා සංගහෙය් II පන්තියට අදාළ පළමුවන
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගෙය් සඳහන් ඊට අනුරූපී විෂයයන්ෙගන් සමත් විය යුතු ය.
7.2.3 අන්තර්ගහණය කරනු ලැබූ II පන්තිෙය් නිලධරයන් 2010.04.08 දිනට II පන්තියට අදාළ
රු.16630/- වැටුප් පියවරට එළඹී ෙහෝ පසු කර ඇත්නම් එම නිලධරයන් II පන්තියට අදාළ
ෙදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සම්පූර්ණ කළා ෙසේ සලකනු ලැෙබ්. එෙසේ ෙනොවන
නිලධරයන් සඳහා ෙදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සම්පූර්ණ කිරීමට, රු.16630/පියවරට එළඹිය යුතු කාල සීමාව ද ඇතුළත් කර චකෙල්ඛය නිකුත් කළ දින සිට වසර 03 ක
සහන කාලයක් ෙදනු ලැෙබ්.
7.2.4

රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් II පන්තිෙය් නිලධරයන්ෙග් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
විභාග සම්බන්ධව නිකුත් කර ඇති ඒකාබද්ධ ෙසේවා චකෙල්ඛ අංක 01/2009 හි විධිවිධාන
අන්තර්ග්රහණය කරන නිලධරයන්ට අදාළ ෙනොෙව්.

08.

ෙනොනිමි කාර්යයන්

8.1

රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවා වවස්ථාව යටෙත් 2007.01.01 දිනට ෙපර ආරම්භ කරන
ලද සියලුම ආයතනික කටයුතු ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාතාංශ ෙල්කම් විසින් අවසන් කළ
යුතු ය.

8.2

රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවෙය් ෙයදී සිටියදී ෙචෝදනා පත නිකුත් කර ඇති හා විධිමත්
විනය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති නිලධරයන්ෙග් විනය කියාමාර්ග සම්බන්ධව ආයතන
සංගහෙය් XLVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් 10 වගන්තිය පකාරව කටයුතු කළ යුතු ය. අෙනකුත් විනය
කියාමාර්ග පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත ෙයොමු කළ යුතු
ය.

8.3

අන්තර්ගහණය කරනු ලබන නිලධරයන් විසින් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙහෝ පරිපාලන
අභියාචනා විනිශ්චය අධිකාරියට ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනා සම්බන්ධව තීරණ ලැබුණු පසු
එම විනය ලිපිෙගොනු ද ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාතාංශෙය් ෙල්කම්ෙග් නිර්ෙද්ශය ද සහිතව
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
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09.

පාලනය

රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ 06/2006 හි අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි, අන්තර්ගහණය කරනු ලබන
මාණ්ඩලික නිලධරයන්ෙග් පත්කිරීම් බලධාරියා රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව වන අතර
අන්තර්ගහණය කරනු ලබන මාණ්ඩලික ෙනොවන නිලධරයන්ෙග් පත්කිරීම් බලධාරියා ඒකාබද්ධ
ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් ෙව්.
10.

පාඨ අතර අනනුකූලතාවයක් ඇති වූ විට කියා කළයුතු ආකාරය.

ෙමම චකෙල්ඛෙය් සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගිසි භාෂා පාඨ අතර යම් අනනුකූලතාවයක් ෙහෝ
පරස්පරතාවක් ෙහෝ ඇති වුවෙහොත් එවිට සිංහල භාෂා පාඨය බල පැවැත්විය යුතු වන්ෙන්ය.
11.

චකෙල්ඛය මගින් ආවරණය ෙනොවන කරුණු.

ෙමම චකෙල්ඛය මගින් ආවරණය ෙනොවන කරුණු සම්බන්ධව තීරණ ගැනීම ඒකාබද්ධ ෙසේවා
අධක්ෂ ජනරාල්, රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශ ෙල්කම්, රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාව විසින් සිදු කරනු ලැෙබ්.
12.
ෙමම චකෙල්ඛය නිකුත් කරනුෙය් ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාතාංශෙය් ෙල්කම්ෙග්
එකඟතාවය ඇතිවය.

ඩී.දිසානායක,
ෙල්කම්,
රාජ පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාතාංශය.

5

රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවෙය් නිලධරයන් රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට
අන්තර්ගහණය වීම සඳහා භාවිතා කළයුතු මනාප පකාශය.
ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාතාංශෙය් ෙල්කම් මගින්
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්,
රාජ පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශය,
නිදහස් චතුරශය,
ෙකොළඹ 07.

රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීම සඳහා කරනු ලබන මනාප පකාශය.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.01.

මුලකුරු සමග නිලධරයාෙග් නම :....................................................................................... මයා
/ මිය / ෙමනවිය (පත්වීම් ලිපිෙය් දැක්ෙවන නම සඳහන් කරන්න).
නම ෙවනස් කර ඇත්නම් සංෙශෝධිත නම:....................................................................
ෙසේවය:.....................................
ෙශේණිය:............................................
(නිලධරයා අයත් ෙසේවය සඳහන් කරන්න)
(පන්තිය හා තනතුර සඳහන් කරන්න)
දැනට ෙසේවය කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නම හා ලිපිනය:...............................................
....................................................................................................................................
ස්ථිර ෙපෞද්ගලික ලිපිනය:...........................................................................................
උපන්දිනය:.............................................................
2010.04.20 දිනට වයස: අවු........... මාස.......... දින.........
පත්වීම් ලිපිෙය් අංකය:......................................... පත්වීම් දිනය:...................................

ෙසේවය
කණිෂ්ඨ
ෙසේවයක
ෙසේවය කර ඇත්නම්
එම විස්තර ෙමම
ෙකොටුෙව්
සඳහන්
කරන්න.
මුල් පත්වීම ලිපිකරු
ෙහෝ
සමාන්තර
ෙසේවාවක නම් ෙමම
ෙකොටුෙවන්
පටන්
ගන්න.
උසස්වීම්
ලැබුන
ආකාරය
සඳහන්
කරන්න.
ෙසේවා කාලය අනුව ද?
තරග විභාගෙයන් ද?
යන්න

තනතුර,
පන්තිය / ෙශේණිය

කාලය
සිට - දක්වා

i. මුල් පත්වීම් දිනය
ii. කාර්යක්ෂමතා
කඩඉෙමන්
සමත්/
නිදහස් කළ දිනය
iii. ස්ථිර කළ දිනය
iv. II පන්තියට උසස්වීම
v. කාර්යක්ෂමතා
කඩඉෙමන්
සමත්/
නිදහස් කළ දිනය
vi. I පන්තියට උසස් වූ
දිනය
vii. අධි පන්තියට උසස් වූ
දිනය
viii. ................ දිනට ස්ථිර
ෙසේවා කාලය

දිනය

(ෙමම ආකෘතියට අනුව තම ෙසේවයට ගැලෙපන පරිදි ආකෘතිය සකස් කර ගන්න. තමන්ට නියමිත තීරු
පමණක් සම්පූර්ණ කරන්න)

i

08.02. පත්වීම් ලිපිෙය් /උසස්වීම් ලිපිෙය්, අධි ෙසේවක පදනම මත පත්වීමක් බව සඳහන් කර තිෙබ්
ද?.....................................................................................................
08.03. ඔබ උපාධිධරෙයක් ද?............................................................
උපාධිය ලත් වර්ෂය/ කවදා සිට ද?............................................
රාජ පරිපාලන 20/94 චකෙල්ඛය යටෙත් වැටුප් හිමිකම් පවතී ද?..................................
වර්තමාන වැටුප් පරිමාණය .....................................................
අ) රජෙය් මුදණාලෙය් ෙසේවය කරන ................................ (සම්පූර්ණ නම) වන මම
................................................. අංක දරන රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛය කියවා ෙත්රුම් ගතිමි. එම
චකෙල්ඛෙය් සහ රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා වවස්ථාෙව් ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි හා වගන්තිවලට
යටත්ව රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීමට මනාපය පකාශ කරමි.
ආ) රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීමට මනාපය පළ ෙනොකරන ෙහයින්
චකෙල්ඛෙය් 2.4 වගන්තිය යටෙත් විශම ගැනීමට එකඟ ෙවමි.
ඇ) ෙමම මනාපය කිසිඳු ආකාරයකින් නැවත ෙවනස් කළ ෙනොහැකි බව ෙත්රුම් ගතිමි.
නිලධරයාෙග්
අත්සන:...............................................
නම:.....................................................
දිනය:................................................

ෙදප◌ාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් / ආයතන පධානියාෙග් පකාශය
රජෙය්
මුදණාලෙය්
........................................
(තනතුර)
වශෙයන්
ෙසේවය
කරන............................... (නම) මයා/මිය/ෙමනවිය විසින් ඉහත සඳහන් පකාශය ........................ දින
..................................... හි දී මා ඉදිරිපිට දී අත්සන් කළ බව සහතික කරමි. අයදුම්පෙත් නිලධරයා /
නිලධාරිණිය සඳහන් කර ඇති ෙතොරතුරු ඔහුෙග් / ඇයෙග් ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව අනුව නිවැරදිය. ෙමම
නිලධරයා රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීමට මනාපය පළ කර ඇති ෙහයින්
නිලධරයාෙග් ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව සමග මනාප පකාශ පතය ඉදිරිපත් කරමි.
අත්සන:........................................
නම:.............................................
(නිල මුදාව)
දිනය:.............................
සටහන:
01. රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීමට මනාපය පළ ෙනොකරන
නිලධරයන්ෙග් මනාප පකාශ පතය ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත එවීම අවශ ෙනොෙව්.
එෙහයින් මනාපය පළ ෙනොකරන නිලධරයන්ෙග් අයදුම්පත් අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
ආමන්තණය වන පරිදි සකස් කර ගැනීම සුදුසුය.
02. අන්තර්ගහණය වීමට ෙහෝ විශාම ගැන්වීමට මනාපය පළ කරන නිලධරයන් තම පකාශෙය් අදාළ
ෙකොටස හැර අෙනක් ෙකොටස කපාහැර අත්සන් තැබිය යුතුය (අ ෙකොටස ෙහෝ ආ ෙකොටස).

ii

"අ" ආකෘතිය :
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීම සම්බන්ධව රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවෙය්
නිලධරයන්ෙග් මනාප පකාශ පත එවීෙම් ෙල්ඛනය.
අනු අංකය පත්වීම් ලිපිෙය් අංකය නිලධරයාෙග් නම

ඔහු/ඇය අයත් රජෙය්
මනාප පකාශය කළ
මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවෙය් දිනය
පන්තිය/ෙශේණිය

අත්සන : ..............................................
තනතුර : ..............................................
නිල මුදාව: ..........................................

දිනය :- ..............................................
සැ:යු:

1.

මනාප පකාශ පත, ෙමම ආකෘතිය අනුව සකසන ලද වාර්තාවක් සමග ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්
ෙවත එවිය යුතුය.

iii

“ආ” ආකෘතිය :
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීමට මනාපය පළ ෙනොකළ හා අන්තර්ගහණය ෙනොවී
විශාම ගැනීමට මනාපය පළ කරන නිලධරයන්ෙග් ෙල්ඛනය.
අනු
අංකය

පත්වීම් ලිපිෙය්
අංකය

නිලධරයාෙග් නම

ඔහු/ඇය අයත්
රජෙය් මුදණාලයීය
ලිපිකරු ෙසේවෙය්
ෙශේණිය/පන්තිය

රාජ කළමනාකරණ සහකාර
ෙසේවයට අන්තර්ගහණය ෙනොවී
විශාම ගැනීමට මනාප පකාශ කළ
දිනය

අන්තර්ගහණය වීමට ෙහෝ
අන්තර්ගහණය ෙනොවී විශාම
ගැනීමට මනාපය පළ ෙනොකර
අවසන් වරට ෙසේවයට වාර්තා
කළ දිනය

අත්සන : ....................................................
තනතුර : ....................................................
නිල මුදාව: .................................................

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

iv

පරීක්ෂා කිරීෙම් ෙල්ඛණය (check list)
ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාතාංශෙය් ෙල්කම් මගින්
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්
රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවෙය් නිලධරයන් රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීම.
නිලධාරියාෙග් නම: .......................................................................................................
01.
02.
03.
04.
05.
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