
 

රාජ� ප�පාලන චකෙඛ:  05/2010 

මෙ� අංකය: PA/CS/6/4/ර.�.�.ෙසේ.අ ත"ගහණ, 
රාජ� ප�පාලන සහ ස්වෙ)ශ කට,- අමාත�ාංශය, 
.දහස ්ච-රශය, 
ෙකොළඹ 07. 

2010 අෙපේ  මස 07 වන 6න. 
 

ෙක7, 
ජනමාධ� හා ෙතොර-9 අමාත�ාංශය. 
 

රජෙ� �දණාල�ය �ක� ෙසේවය රාජ� කළමනාකරණ 

සහකාර ෙසේවයට අ�ත�ගහණය � ම. 
 

රාජ� ෙසේවා ෙකො:ෂ  සභා ෙක7ෙ� අංක ඒ/20/10/81/2/2007 සහ 2007.09.24 6නැA 
�BෙC  සඳහ  රාජ� ෙසේවා ෙකො:ෂ  සභාෙE .ෙයෝග සහ අමාත� මHඩල පJකා අංක 

09/0979/338/021 සහ 2009.06.10 6නැA අමාත� මHඩල සංෙ)ශය BMබඳව 2009.06.17 6නැA 

අමාත� මHඩල Oස්Pෙ7 Q සහ අමාත� මHඩල පJකා අංක 09/2379/338/021-I හා 2009.10.29 
6නැA  අමාත� මHඩල සංෙ)ශය BMබඳව 2010.02.03 6නැA අමාත� මHඩල Oස්Pෙ7 Q එළT 

Uරණ අVව 2007.01.01 6න Wට රජෙC �දණාලYය �Bක9 ෙසේවය රාජ� කළමනාකරණ සහකාර 
ෙසේවයට අ ත"ගහණය Z[මට Uරණය කර ඇත.  

අංක 167/18 සහ 1981.11.20 6න දරන අA ]ෙශේෂ ගැස^ පතෙC පළ කරන ල`ව 1981.08.05 
6න Wට bයාcමක d රජෙC �දණාලYය �Bක9 ෙසේවා ව�වස්ථාව යටෙc 2007.01.01 6න Wට 
2010.04.08 6න දfවා ග නා ලද Uරණය ට අගAයf ෙනොවන ප�6 2007.01.01 6න Wට රජෙC 
�දණාලYය �Bක9 ෙසේවෙC .ලධරය  රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ ත"ගහණය 
කරV ලැෙg. 2007.01.01 6න Wට එම .ලධරය  අංක 1372/23 සහ 2004.12.24 6න දරන අA]ෙශේෂ 
ගැස^ පතෙC පළ කරන ලද රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා ව�වස්ථා සංගහෙC h"ණ පාලනයට 
යටc ෙE.  
 

02. අ�ත�ගහණය :- 
 

2.1 රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ ත"ගහණය කරV ලබ ෙ  ]iමcව අදාළ 
බලධරය  ]W  අVමත කරන ලද ෙසේවා ව�වස්ථාෙE ෙහෝ බඳවා ගැjෙ7 ප�පාkය ෙහෝ උසස ්
Z[ෙ7 ප�පාkය අVව පc Z[7 හා උසස ් Z[7  කරන ලද රජෙC �දණාලYය �Bක9 ෙසේවෙC 
.ලධරය  පමm.  

 

2.2 ඒ අVව 2007.01.01 6නට යෙථෝfත ෙසේවෙයn ෙසේවය කළ .ලධරය ට රාජ� 
කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ ත"ගහණය P එම ෙසේවා ව�වසථ්ා සංගහෙC ]i]ධානවලට 
යටcව ෙසේවය Z[මට ෙමo  ]i]ධාන සැලෙසේ. ඒ සඳහා අදාළ .ලධරය  ෙමම චකෙඛය සමග 
ඇA ආකෘAය අVව සකස ්කළ මනාප පකාශ පතයf ස7h"ණ කර තම ආයතන පධා.යා ඉ6�Bට Q 
අcස  තබා ජනමාධ� හා ෙතොර-9 අමාත�ාංශෙC ෙක7 මs  ඒකාබ)ධ ෙසේවා අධ�fෂ ජනරා 
ෙවත ඉ6�පc කළ ,- ය. ෙදන ලද මනාපය ZWෙසේc පtව ෙවනස ් Z[මට අවස්ථාව ෙදV 
ෙනොලැෙg. 

 

 2.3 රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා ව�වසථ්ා සංගහෙC ]i]ධානය ට සහ ෙමම 
චකෙඛෙC දැfෙවන ක9uවලට යටcව ෙසේවයට අ ත"ගහණය Pමට 2010.05.08 6න ෙහෝ 
එ6නට ෙපර මනාපය පළ කරV ලබන .ලධරය  2007.01.01 6න Wට රාජ� කළමනාකරණ සහකාර 
ෙසේවයට අ ත"ගහණය Z[ෙ7 �Bය ඒකාබ)ධ ෙසේවා අධ�fෂ ජනරා  ]W  .vc කරV ඇත.  

 

2.4 රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ ත"ගහණය Pම සඳහා ලබාQ ඇA .ය:ත 6නට 
මනාපය පළ ෙනොකර ]ශාම ගැjමට මනාපය පළ කරන .ලධරය  හා අ ත"� රහණය Pමට 
මනාපය පළ ෙනොකරන .ලධරය 2010.05.08 6න ෙහෝ අවස  වරට ෙසේවයට වා"තා කළ 6නය යන 
6නව�  පළ�ව එළෙඹන 6නෙC Wට ]ශාම ගැ Pමට ජනමාධ� හා ෙතොර-9 අමාත�ාංශෙC 
ෙක7 ]W  කට,- කළ ,-ය. ]ශාම ග වV ලබන .ලධරය ට ]ශාම වැwx ව�වස්ථා සංගහෙC 
02 හා 07 වග Aවල දැfෙවන වරපසාද n: ෙE. 

 



 

 

 

2

2.5 2007.01.01 6න Wට චකෙඛය .vc කරන 6නය දfවා රජෙC �දණාලYය �Bක9 ෙසේවය 
යටෙc ]ශාම sය .ලධරය  රජෙC �දණාලYය �Bක9 ෙසේවා ව�වස්ථාව යටෙc ]ශාම sය 
.ලධරය  ෙලස සලකV ලැෙg. 

 

2.6 රාජ� ප�පාලන චකෙඛ 06/2006 n සඳහ  ප A කමයට අVyzව රජෙC �දණාලYය 
�Bක9 ෙසේවෙC Wට රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ ත"ගහණය කරV ලබන .ලධරය  
2007.01.01 6න Wට පහත සඳහ  ප Aවලට අ ත"ගහණය කරV ලැෙg. 

 

2006.12.31 වන 6නට රජෙC �දණාලYය 
�Bක9 ෙසේවෙC Wk ප Aය / ෙශේmය 

2007.01.01 වන 6නට රාජ� කළමනාකරණ 
සහකාර ෙසේවයට අ ත"ගහණය කරන ප Aය 

II ආ ඛHඩය III ප Aය 

II අ ඛHඩය II ප Aය 

I වන ප Aය I ප Aය 

අi ප Aය අi ප Aය 

 

 

03. චකෙ)ඛෙ� +,+ධාන .ලධරය�ට දැ�1ම. 
 

ෙසේවයට අ ත"ගහණය Pම සඳහා මනාපය පකාශ Z[මට Q ඇA කාලය 2010.05.08 6ෙන  
අවස  ෙE. ඒ අVව තම මනාප පකාශ පතය අවසාන 6නය ෙනොඉfමවා එවන ෙලසට ජනමාධ� හා 
ෙතොර-9 අමාත�ාංශෙC ෙක7 තම අමාත�ාංශය යටෙc ෙසේවය කරන Wය{ම රජෙC �දණාලYය 
�Bක9 ෙසේවෙC .ලධරය ට දැ ]ය ,-ය. Q"ඝකා}නව ෙ)~ය .වා� ලබා Wkන , ]iමc ෙලස 
]ෙ)ශ .වා� ලබා ]ෙ)ශගතව Wkන , ෙවනc ආයතනවලට තාවකා�කව �දා හැර ඇA , වැඩ 
තහන7 කර ඇA සහ ෙසේවය අcnwවා ඇA .ලධරය ටද ඔ�  ]W  අවස  වරට දැV7 Q ඇA 
�Bනය ට �යාප6ං� තැපෑෙල  ෙ7 බව ද වා යැ]ය ,- ෙE. 

 

04. මනාප පකාශ පත ඉ89ප: � ම :- 
 

I මනාප පකාශ පත ඉ6�පc Z[ෙ7 Q ජනමාධ� හා ෙතොර-9 අමාත�ාංශෙC ෙක7 ]W  
පහත දැfෙවන ක9u සැලZලට ගත ,-ය. 

    (අ) පකාශ පතෙC ඇ-ළc කර ඇA ෙතොර-9 .වැර6 බව සහ මනාප පකාශය 
ඉ6�පc කරන .ලධා�යා එn සඳහ  වන 6නෙC Q පකාශය සහAක කරන 
.ලධා�යා ඉ6�Bට Q අcස  කළ බව. 

   (ආ)  සහAක කරන .ලධරයා 6නය ෙයොද:  සහAක කර අcස  තබා 6න�දා/ 
.ල�දා තබා ඇA බව. 

      (ඇ) පකාශ පතෙC අV Bටපතf .ලධරයාෙ� ෙදපා"තෙ7 - ෙපෞ)ග�ක 
�BෙගොVෙE ඇ-ළc කර ඇA බව.  

 

      II රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ ත"ගහණය Pමට මනාපය පළ කරන 
.ලධරය ෙ� මනාප පකාශ පත පමණf (� Bටපc) ඒකාබ)ධ ෙසේවා අධ�fෂ 

ජනරා ෙවත එ]ය ,- ය. එෙම ම ෙමම චකෙඛයට අ�ණා ඇA “ අ “ ආකෘAයට 
අV�ලව සකස් කරන ලද උපෙඛනයf මනාප පකාශ පත සමග එ]ය ,- ය. මනාප 
පකාශ පත ලැ�V බවට අදාල .ළධරයාට ��තව ජනමාධ� හා ෙතොර-9 අමාත�ාංශෙC 
ෙක7 ]W  දැ ]ය ,- ෙE. 

 

     III  ]ෙ)ශගත .ලධරය ෙ� මනාප පකාශ පත එරට � ලංකා තානාපA කා"යාල පධානය  
ඉ6�Bට අcස  කර සහAක කර ජනමාධ� හා ෙතොර-9 අමාත�ාංශෙC ෙක7 මs  
එ]ය ,- ය. තානාපA ෙසේවා ෙනොමැA රටවල .ලධරය ෙ� පකාශ පත අcස  කර 
ජනමාධ� හා ෙතො9-9 අමාත�ාංශෙC ෙක7 මs  ඒකාබ)ධ ෙසේවා අධ�fෂ ජනරා 
ෙවත එPම පමාණවc ෙE. 

 

 

 

 

 

  IV ඒ අVව අ ත"ගහණය Pමට මනාපය පළ කරන ලද .ලධරය ෙ� පධාන �B ෙගොVව 

(master file) මනාපය පකාශ කළ 6න දfවා වන Wය� ආයත.ක කට,- .ම කර, 
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 i ස7h"ණ කරන ලද ච"යා සටහ  පJකා සහAක කර මනාප පකාශ පතය ද  

 ii ෙ7 සමග අ�ණා ඇA ඒකාබ)ධ ෙසේවෙC .ලධරය ෙ� ෙතොර-9 ප�ගණකගත 
Z[ෙ7  ඉ-මානව ස7පc ව�ාපෘAයට අදාළ ස7h"ණ කරන ලද දcත පJකාව ද  

 iii ප[fෂා Z[ෙ7 ෙඛනය (check list) ද  

සමග 2010.06.08 6නට ෙපර ඒකාබ)ධ ෙසේවා අධ�fෂ ජනරා ෙවත භාර 6ය ,- ය.  

 

  V අ ත"ගහණය Pමට මනාපය පළ ෙනොකළ හා අ ත"ගහණය ෙනොP ]ශාම ගැjමට 

මනාපය පළ කරන .ලධරය ෙ� ෙඛනයf “ ආ”ආකෘAය අVව ඒකාබ)ධ ෙසේවා 
අධ�fෂ ජනරා ෙවත ඉ6�පc කළ ,- ය. 

 

VI  ]නය bයාමා"ගව�  වරදක9 P ]නය .ෙයෝග .vc කර ඇA .ලධරය ෙ� 
ෙපෞ)ග�ක       �BෙගොVවලට, අදාළ ]නය .ෙයෝගය හා ෙචෝදනා පතය ඇ-ළc කර 
ඉ6�පc කළ ,- ය. 

 

05. මනාපය පකාශ කරන කාලය ;ළ ෙසේවෙ� ෙනො=>  .ලධරය�  
 

 ෙසේවයට අ ත"ගහණය Pමට මනාපය පකාශ Z[මට Q ඇA  අවස  6නයට (2010.05.08) 
මනාපය පකාශ Z[මට ෙනොහැZ d, ඒ වන ]ට වැඩ තහන7 කර ෙසේවෙC .,fත ෙනොd, Wය �රය 
හැරsයා ෙසේ සලකා ඇcතා d, වැඩ තහන7 කළ ෙහෝ ෙසේවය අවස  කළ ෙහෝ ෙසේවෙය  පහ කළ 
අෙයv ස7බ ධෙය  නැවත ෙසේවෙC BnwPමට ]නය බලධා�යා ]iමc .ෙයෝගයf Q ඇA කn 
එවැ. .ලධරෙයvට ෙසේවයට අ ත"ගහණය Pමට ෙහෝ h"ව ෙසේවය යටෙc අවස  වරට ෙසේවය 
කළ 6නට h"ව ෙසේවෙය  ]ශාම යාමට ෙහෝ තම මනාපය පළ Z[මට ]නය .ෙයෝගය .vc කරන 
6න Wට එf �c මාසයකට ෙනොවැ� කාලයf ක 6ය ,- ෙE. ඔ�  ද ]ශාම වැwx ව�වස්ථා 
සංගහෙC 2 හා 7 වග A යටෙc ]ශාම ගැ Pෙ7 වරපසාදවලට n:ක7 ලබV ඇත. ෙමම වග AෙC 
සඳහ  ෙනොවන ආකාරෙC කවරv හට ෙහෝ ෙමම ]i]ධාන අදාළ ෙනොවV ඇත. 

 

06. වැ?ප හා ෙජ�ෂ්ඨ:වය 

 

6.1 වැ?C ප9ව�තනය 

 2007.01.01 6නය වන ]ට රජෙC �දණාලYය �Bකාර ෙසේවෙC 

අ)  II ආ ඛHඩෙC Wk .ලධා[  MN-2-2006 n III ෙශේmය යටෙc ඇA වැwx Bයවරය ට 
ද,  

ආ) II අ ඛHඩෙC Wk .ලධා[  MN-2-2006 n II ෙශේmය යටෙc ඇA වැwx Bයවරය ට ද  

ඇ) I ප AෙC Wk .ලධා[  MN-2-2006 n I ෙශේmය යටෙc දැfෙවන වැwx Bයවරය ට 
ද 

ඈ) අi ප AෙC .ලධරය  MN-7-2006 n ෙදවන වැwx Bයවෙර  ආර7භ වන අදාළ වැwx 

Bයවරය ට ද   

n:ක7 ලබන ප�6 ආයතන සංගහෙC VII ප��ෙ�දෙC 4 වන වග AෙC ]i]ධාන අVව 
වැwx ප�ව"තනය කරV ලැෙg.  ෙමම වැwx ප�ව"තනෙC Q  අමප/09/2379/338/021-I සහ 

2010.02.03 6නැA  අමාත� මHඩල Uරණය අVව 2007.01.01 6න Wට 2009.06.16 6න දfවා කාලය 
සඳහා nඟ වැwx ෙගවV ෙනොලබන අතර 2009.06.17 6න Wට නව වැwx ප�මාණය අVව වැwx 
ෙගවV ලැෙg. 

 

6.2 ෙජ�ෂ්ඨ:වය 
අ ත"ගහණය කරV ලබන .ලධරය ෙ� ෙජ�ෂ්ඨcවය Uරණය කරV ලබ ෙ  ඔ�  

පcP7 6නෙC Wට ඒකාබ)ධ ෙසේවෙC සමාන තන-රක Wkයා න7 2007.01.01 6නට උපයාගත හැZ 
ෙජ�ෂ්ඨcවය ෙනොඉfමවන ප�6ය. එන7 රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙC .ලධරය ෙ� 
ෙජ�ෂ්ඨcවය අ�බවා ෙනොයන ප�6ය. එම .ලධරය  රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අදාළ 
ඊළඟ උසස්P7 ලබා ගැjෙ7 Q රජෙC �දණාලYය �Bකාර ෙසේවෙC ඔ�  Wk ප Aයට උසස්Pෙ7 Q 
රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අදාළ උසස්P7 ලැ�මට ස7h"ණ කළ,- කාල�මාව ට වඩා 
අ� කාල �මාවf -ළQ පcව Wkයාන7 එම අ� කාලය ඔ� ෙ� ඊළඟ උසස්Pම ලබා ගැjම සඳහා 

ස7h"ණ කළ ,-ය.  උදාහරණ 1:- රජෙC �දණාලYය �Bකාර ෙසේවෙC II ආ ඛHඩෙC .ලධරෙයf 
වසර 4 ස7h"ණ වන 6නට II අ ඛHඩයට පc P ඇcන7 ෙසේවා කාලය අVව I ප Aයට උසස්Pම 
සඳහා වසර 16 f ද තරග ]භාගයට ෙපj W�මට වසර 11 f ද ස7h"ණ කළ ,- ෙE. 
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07. ස්Dර � E, කා�යGෂමතා කඩඉE සහ උසස්1E. 
රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා ව�වසථ්ා සංගහෙC 11,12,13 වග A යටෙc දැfෙවන 

උසස්P7 ප�පාk ද රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා ව�වස්ථාෙE 05 වග Aය සහ ෙසේවා ව�වස්ථා 
සංගහෙC සංෙශෝධන අංක 01   සංෙශෝiත 5:2 වග AෙC දැfෙවන කා"යfෂමතා කඩඉ7 ]භාග ද 
2007.01.01 6න Wට අ ත"ගහණය කරන ලද .ලධරය ට අදාළ ෙE.  

 

7.1  III ප�Lයට අ�ත�ගහණය කරM ලබන  .ලධරය�, 
 

7.1.1 2007.01.01 6න Wට 2010.04.08 6න දfවා  h"ව ෙසේවා ව�වස්ථාව යටෙc කා"යfෂමතා 

කඩඉ7 අවශ�තාවය ස7h"ණ කරන ලද අ ත"ගහණය කරV ලැ� III ප AෙC .ලධරය  

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා ව�වස්ථා සංගහෙC සඳහ  III ප Aයට අදාළ 
කා"යfෂමතා කඩඉම ස7h"ණ කළා ෙසේ සැලෙf. 

 
7.1.2 h"ව ෙසේවා ව�වස්ථාව යටෙc බඳවා ග නා ලද ෙසේවෙC ස්�ර කර ෙනොමැA අ ත"ගහණය 

කරV ලබන III ප AෙC .ලධරය  අදාළ කා"යfෂමතා කඩඉම ස7h"ණ කළ පt ස්�ර 
Z[ම ඒකාබ)ධ ෙසේවා අධ�fෂ ජනරා ]W  කරV ලැෙg. 

 

7.2 II ප�Lයට අ�ත�ගහණය කරM ලබන  .ලධරය�  
 

7.2.1 2007.01.01 6න Wට 2010.04.08 6න දfවා අ ත" කාලය -ළ h"ව ෙසේවා ව�වස්ථාව යටෙc 

කා"යfෂමතා කඩඉ7 අවශ�තාවය ස7h"ණ කරන ලද අ ත"ගහණය කරV ලැ� II 

ප AෙC .ලධරය  රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා ව�වසථ්ා සංගහෙC සඳහ  II 
ප Aයට අදාළ කා"යfෂමතා කඩඉ7 ]භාගය ස7h"ණ කළා ෙසේ සැලෙf. 

 

7.2.2 h"ව ෙසේවා ව�වස්ථාව යටෙc II ප Aයට අදාළ කා"යfෂමතා කඩඉ7 ]භාගය ස7h"ණ 
ෙනොකළ හා ෙකොටසf පමණf සමc II ප Aයට අ ත"ගහණය කරV ලබන .ලධරය  

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා ව�වස්ථා සංගහෙC II ප Aයට අදාළ පළ�වන 
කා"යfෂමතා කඩඉ7 ]භාගෙC සඳහ  ඊට අVyz ]ෂයය ෙග  සමc ]ය ,- ය. 

 

 7.2.3 අ ත"ගහණය කරV ලැ� II ප AෙC .ලධරය  2010.04.08 6නට II ප Aයට අදාළ 

9.16630/- වැwx Bයවරට එළ� ෙහෝ පt කර ඇcන7 එම .ලධරය  II ප Aයට අදාළ 
ෙදවන කා"යfෂමතා කඩඉ7 ]භාගය ස7h"ණ කළා ෙසේ සලකV ලැෙg. එෙසේ ෙනොවන 
.ලධරය  සඳහා ෙදවන කා"යfෂමතා කඩඉ7 ]භාගය ස7h"ණ Z[මට, 9.16630/- 
Bයවරට එළTය ,- කාල �මාව ද ඇ-ළc කර චකෙඛය .vc කළ 6න Wට වසර 03 ක 
සහන කාලයf ෙදV ලැෙg. 

 

7.2.4 රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙC II ප AෙC .ලධරය ෙ� කා"යfෂමතා කඩඉ7 
]භාග ස7බ ධව .vc කර ඇA ඒකාබ)ධ ෙසේවා චකෙඛ අංක 01/2009 n ]i]ධාන 
අ ත"� රහණය කරන .ලධරය ට අදාළ ෙනොෙE. 

 

08. ෙනො.O කා�යය� 

 

8.1 රජෙC �දණාලYය �Bක9 ෙසේවා ව�වස්ථාව යටෙc 2007.01.01 6නට ෙපර ආර7භ කරන 
ලද Wය{ම ආයත.ක කට,-  ජනමාධ� හා ෙතොර-9 අමාත�ාංශ ෙක7 ]W  අවස  කළ 
,- ය.  

 
8.2 රජෙC �දණාලYය �Bක9 ෙසේවෙC ෙයQ WkයQ ෙචෝදනා පත .vc කර ඇA හා ]iමc 

]නය ප[fෂණ ආර7භ කර ඇA .ලධරය ෙ� ]නය bයාමා"ග ස7බ ධව ආයතන 
සංගහෙC  XLVIII ප��ෙ�දෙC 10 වග Aය පකාරව කට,- කළ ,- ය. අෙනvc ]නය 
bයාමා"ග BMබඳව කට,- Z[මට ඒකාබ)ධ ෙසේවා අධ�fෂ ජනරා ෙවත ෙයො� කළ ,- 
ය. 

 
8.3 අ ත"ගහණය කරV ලබන .ලධරය  ]W  රාජ� ෙසේවා ෙකො:ෂ  සභාව ෙහෝ ප�පාලන 

අ�යාචනා ].ශ්චය අiකා�යට ඉ6�පc කර ඇA අ�යාචනා ස7බ ධව Uරණ ලැ�u පt 
එම ]නය �BෙගොV ද ජනමාධ� හා ෙතොර-9 අමාත�ාංශෙC ෙක7ෙ� ."ෙ)ශය ද සnතව 
ඒකාබ)ධ ෙසේවා අධ�fෂ ජනරා ෙවත ඉ6�පc කළ ,- ය. 

 



 

 

 

5

 

09. පාලනය 
 
 රාජ� ප�පාලන චකෙඛ 06/2006 n අ"ථ දfවා ඇA ප�6, අ ත"ගහණය කරV ලබන 
මාHඩ�ක  .ලධරය ෙ�  පcZ[7 බලධා�යා රාජ� ෙසේවා ෙකො:ෂ  සභාව වන අතර 
අ ත"ගහණය කරV ලබන  මාHඩ�ක ෙනොවන .ලධරය ෙ� පcZ[7 බලධා�යා ඒකාබ)ධ 
ෙසේවා අධ�fෂ ජනරා ෙE. 

 

10.  පාඨ අතර අනMPලතාවයG ඇL R +ට Sයා කළT; ආකාරය. 
  

 ෙමම චකෙඛෙC Wංහල, ෙදමළ හා ඉං�W භාෂා පාඨ අතර ය7 අනV�ලතාවයf ෙහෝ 
පරස්පරතාවf ෙහෝ ඇA �වෙහොc එ]ට Wංහල භාෂා පාඨය බල පැවැc]ය ,- ව ෙ ය. 

 

11. චකෙ)ඛය මV� ආවරණය ෙනොවන ක�W. 
 

 ෙමම චකෙඛය මs  ආවරණය ෙනොවන ක9u ස7බ ධව Uරණ ගැjම ඒකාබ)ධ ෙසේවා 
අධ�fෂ ජනරා, රාජ� ප�පාලන හා ස්වෙ)ශ කට,- අමාත�ාංශ ෙක7, රාජ� ෙසේවා ෙකො:ෂ  
සභාව ]W  W` කරV ලැෙg.  

 

12. ෙමම චකෙඛය .vc කරVෙC ජනමාධ� හා ෙතොර-9 අමාත�ාංශෙC ෙක7ෙ� 
එකඟතාවය ඇAවය. 

 

 

 

 .6සානායක, 
ෙක7, 
රාජ� ප�පාලන සහ ස්වෙ)ශ කට,- 
අමාත�ාංශය. 

 

 

 

 



 

 

 

i

රජෙ� �දණාල�ය �ක� ෙසේවෙ� .ලධරය� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට 
අ�ත�ගහණය 1ම සඳහා භා+තා කළT; මනාප පකාශය. 

 

ජනමාධ� හා ෙතොර-9 අමාත�ාංශෙC ෙක7 මs  

ඒකාබ)ධ ෙසේවා අධ�fෂ ජනරා, 
රාජ� ප�පාලන සහ ස්වෙ)ශ කට,- අමාත�ාංශය, 
.දහස ්ච-රශය, 
ෙකොළඹ 07. 

 

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ�ත�ගහණය 1ම සඳහා කරM ලබන මනාප පකාශය. 

 

01. �ලv9 සමග .ලධරයාෙ� නම :....................................................................................... මයා 
/ :ය / ෙමන]ය (පcP7 �BෙC දැfෙවන නම සඳහ  කර න). 

02. නම ෙවනස් කර ඇcන7 සංෙශෝiත නම:.................................................................... 
03. ෙසේවය:.....................................  ෙශේmය:............................................ 

(.ලධරයා අයc ෙසේවය සඳහ  කර න) (ප Aය හා තන-ර සඳහ  කර න) 
04. දැනට ෙසේවය කරන ෙදපා"තෙ7 -ෙE නම හා �Bනය:............................................... 

.................................................................................................................................... 
05. ස්�ර ෙපෞ)ග�ක �Bනය:........................................................................................... 

06. උප 6නය:............................................................. 
2010.04.20 6නට වයස: අ�........... මාස.......... 6න......... 

07. පcP7 �BෙC අංකය:......................................... පcP7 6නය:................................... 
08.01. 

 

 ෙසේවය තන-ර, 
ප Aය / ෙශේmය 

කාලය 

Wට - දfවා 

කmෂ්ඨ ෙසේවයක 
ෙසේවය කර ඇcන7 
එම ]ස්තර ෙමම 
ෙකොwෙE සඳහ  
කර න. 

   

� පcPම �Bක9 
ෙහෝ සමා තර 
ෙසේවාවක න7 ෙමම 
ෙකොwෙව  පට  
ග න. 
උසස්P7 ලැ�න 
ආකාරය සඳහ  
කර න. 
ෙසේවා කාලය අVව ද? 

තරග ]භාගෙය  ද? 
ය න 

 i. � පcP7 6නය 

ii. කා"යfෂමතා 
කඩඉෙම  සමc/ 
.දහස ්කළ 6නය 

iii. ස්�ර කළ 6නය 

iv. II ප Aයට උසස්Pම 

v. කා"යfෂමතා 
කඩඉෙම  සමc/ 
.දහස ්කළ 6නය 

vi. I ප Aයට උසස් d 
6නය 

vii. අi ප Aයට උසස් d 
6නය 

viii. ................ 6නට ස්�ර 
ෙසේවා කාලය 

 

6නය 

(ෙමම ආකෘAයට අVව තම ෙසේවයට ගැලෙපන ප�6 ආකෘAය සකස් කර ග න. තම ට .ය:ත U9 
පමණf ස7h"ණ කර න) 

 

 

 

 



 

 

 

ii

 

 

08.02. පcP7 �BෙC /උසස්P7 �BෙC, අi ෙසේවක පදනම මත පcPමf බව සඳහ  කර Aෙg 
ද?..................................................................................................... 

 

08.03.  ඔබ උපාiධරෙයf ද?............................................................ 
උපාiය ලc ව"ෂය/ කවදා Wට ද?............................................ 
රාජ� ප�පාලන 20/94 චකෙඛය යටෙc වැwx n:ක7 පවU ද?.................................. 
ව"තමාන වැwx ප�මාණය ..................................................... 

 

අ) රජෙC �දණාලෙC ෙසේවය කරන ................................ (ස7h"ණ නම) වන මම 
................................................. අංක දරන රාජ� ප�පාලන චකෙඛය Zයවා ෙc97 ගA:. එම 
චකෙඛෙC සහ රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා ව�වස්ථාෙE ෙසේවා ෙකො ෙ)W හා වග Aවලට 
යටcව රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ ත"ගහණය Pමට මනාපය පකාශ කර:. 

 

ආ) රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ ත"ගහණය Pමට මනාපය පළ ෙනොකරන ෙහo  
චකෙඛෙC 2.4 වග Aය යටෙc ]ශම ගැjමට එකඟ ෙව:. 

 

ඇ) ෙමම මනාපය ZW¢ ආකාරයZ  නැවත ෙවනස් කළ ෙනොහැZ බව ෙc97 ගA:. 

 

.ලධරයාෙ� 
අcසන:............................................... 
නම:..................................................... 

6නය:................................................ 
 

ෙදප ◌ා�තෙE�; පධා.යාෙ[ / ආයතන පධා.යාෙ[ පකාශය 

 

 රජෙC �දණාලෙC ........................................ (තන-ර) වශෙය  ෙසේවය 
කරන............................... (නම) මයා/:ය/ෙමන]ය ]W  ඉහත සඳහ  පකාශය ........................ 6න 
..................................... n Q මා ඉ6�Bට Q අcස  කළ බව සහAක කර:. අය`7පෙc .ලධරයා / 
.ලධා�mය සඳහ  කර ඇA ෙතොර-9 ඔ£ෙ�  / ඇයෙ� ෙපෞ)ග�ක �BෙගොVව අVව .වැර6ය. ෙමම 
.ලධරයා රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ ත"ගහණය Pමට මනාපය පළ කර ඇA ෙහo  
.ලධරයාෙ� ෙපෞ)ග�ක �BෙගොVව සමග මනාප පකාශ පතය ඉ6�පc කර:. 
 

අcසන:........................................ 
නම:............................................. 
(.ල �දාව) 

6නය:............................. 
සටහන: 

01. රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ ත"ගහණය Pමට මනාපය පළ ෙනොකරන 
.ලධරය ෙ� මනාප පකාශ පතය ඒකාබ)ධ ෙසේවා අධ�fෂ ජනරා ෙවත එPම අවශ� ෙනොෙE. 
එෙහo  මනාපය පළ ෙනොකරන .ලධරය ෙ� අය`7පc අදාළ ෙදපා"තෙ7 - පධා.යා 
ආම තණය වන ප�6 සකස ්කර ගැjම t`tය. 

 

02. අ ත"ගහණය Pමට ෙහෝ ]ශාම ගැ Pමට මනාපය පළ කරන .ලධරය  තම පකාශෙC අදාළ 
ෙකොටස හැර අෙනf ෙකොටස කපාහැර අcස  තැ¤ය ,-ය (අ ෙකොටස ෙහෝ ආ ෙකොටස). 



 

 

 

iii

"අ" ආකෘLය : 
 

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ�ත�ගහණය 1ම සEබ�ධව රජෙ� �දණාල�ය �ක� ෙසේවෙ� 
.ලධරය�ෙ[ මනාප පකාශ පත එ1ෙE ෙ)ඛනය. 

 

අV අංකය පcP7 �BෙC අංකය .ලධරයාෙ� නම ඔ£/ඇය අයc රජෙC 
�දණාලYය �Bක9 ෙසේවෙC 
ප Aය/ෙශේmය 

මනාප පකාශය කළ 
6නය 

     

 

අcසන : .............................................. 
තන-ර : .............................................. 

6නය :- ..............................................     .ල �දාව: .......................................... 
 

සැ:,:            1. මනාප පකාශ පත, ෙමම ආකෘAය අVව සකසන ලද වා"තාවf සමග ඒකාබ)ධ ෙසේවා අධ�fෂ ජනරා 
ෙවත එ]ය ,-ය. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

iv

 

“ආ” ආකෘLය : 

 

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ�ත�ගහණය 1මට මනාපය පළ ෙනොකළ හා අ�ත�ගහණය ෙනො1 
+ශාම ගැaමට මනාපය පළ කරන .ලධරය�ෙ[ ෙ)ඛනය. 

 

අV 
අංකය 

පcP7 �BෙC 
අංකය 

.ලධරයාෙ� නම ඔ£/ඇය අයc 
රජෙC �දණාලYය 
�Bක9 ෙසේවෙC 
ෙශේmය/ප Aය 

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර 
ෙසේවයට අ ත"ගහණය ෙනොP 
]ශාම ගැjමට මනාප පකාශ කළ 
6නය 

අ ත"ගහණය Pමට ෙහෝ 
අ ත"ගහණය ෙනොP ]ශාම 
ගැjමට මනාපය පළ ෙනොකර 
අවස  වරට ෙසේවයට වා"තා 
කළ 6නය 

      

 

 

අcසන : .................................................... 
තන-ර : .................................................... 

6නය : ..............................................     .ල �දාව: ................................................. 
 

 

 



 

 

 

v

ප Gෂා � ෙE ෙ)ඛණය (check list) 
 

ජනමාධ� හා ෙතොර-9 අමාත�ාංශෙC ෙක7 මs  

ඒකාබ)ධ ෙසේවා අධ�fෂ ජනරා 

 

රජෙ� �දණාල�ය �ක� ෙසේවෙ� .ලධරය� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අ�ත�ගහණය � ම. 
 

.ලධා�යාෙ� නම: ....................................................................................................... 
             Bw අංකය 

01.  පාථ:ක ෙශේmයට � පcPෙ7 �Bය    ඇත/නැත   ................ 
02. වැඩ භාර ගැjෙ7 �Bය      ඇත/නැත   ................ 

03. ෛවද� ප[fෂකෙ� වා"තාව     ඇත/නැත   ................ 
04. 6�9ම ෙහෝ පAඥාව      ඇත/නැත   ................ 

05. වcක7 හා බැරක7 පකාශය     ඇත/නැත   ................ 
06. s]tම (ෙපො` 160)      ඇත/නැත   ................ 

07. ]භාග පAඵල සනාථ කර ඇත     ඇත/නැත   ................ 
08. ෙසේවෙC ස්�ර කර       ඇත/නැත   ................ 
09. උxපැ න සහAකය       ඇත/නැත   ................ 

10. II ප Aයට උසස් Z[ෙ7 �Bය     ඇත/නැත   ................ 
11. I ප Aයට උසස් Z[ෙ7 �Bය     ඇත/නැත   ................ 

12. අi ප Aයට උසස් Z[ෙ7 �Bය    ඇත/නැත   ................ 
13. � පcPෙම  පt නම ෙවනස ්කර    ඇත/නැත   ................ 
14. කා"යfෂමතා කඩඉ7 ]භාග 

 i.  III ප AෙCකා"යfෂමතා කඩඉ7 ]භාගය,  

- සමc P/.දහස් කර  ඇත/නැත      6නය ..................  ................ 
ii.  II ප AෙCකා"යfෂමතා කඩඉ7 ]භාගය,  

          - සමc P/.දහස් කර  ඇත/නැත      6නය ..................  ................ 

15. ෙසේවා Q"ඝ Z[7 කර      ඇත/නැත   ................ 
16. ]නය bයාමා"ග ෙගන      ඇත/නැත   ................ 

17. )]Aයන පදනම මත �දාහැ[7 කර    ඇත/නැත   ................ 
      ............................... 6න Wට ............................ 6න දfවා 
18. ]ෙ)ශ .වා� ලබා       ඇත/නැත   ................ 
      ................................ 6න Wට ............................ 6න දfවා 

19. වැwx රnත .වා�      ඇත/නැත   ................ 

20. යථාවc කරන ලද ච"යා සටහෙනn Bටපත   ඇත/නැත   ................ 
21. .ලධා�යාෙ� / .ලධා�mයෙ� මනාප පකාශය   ඇත/නැත   ................ 
22. ඉ-මානව ස7පc ව�ාපෘAයට අදාළ  

ස7h"ණ කරන ලද දcත පJකාව    ඇත/නැත   ................ 
    

 

ප[fෂා කර ඉ6�පc කර:. 
6නය: ......................................    ]ෂය �Bක9:- ..........................................  

    .වැර6 බව සනාථ කර:. 
අcසන :-.................................................... 
තන-ර :-.................................................... 

6නය :- ..............................................   .ල �දාව:-................................................. 


