“වගකීමට වටිනාකම’ - රාජ්ය ේවයේ ිපුනතාා ගගීම
හැදින්වීම :ජ්තාා අේේක්ෂායන්ට මුල් ාැත ේෙමින් රාජ්ය ේවයේ ලදොිතාාය තවයාීමම වහා ා
ප්රතිපත්තතිප ව්පතාෙත ිරීමමෙ
්රි ා්තමක ිරීමමෙ රාජ්ය තිපතාදත ා ා පතො කමමතාකර
අමාායාශයය ේ ප්රධාාත කා්ය ාාර ේ.
ේ්ප යතවිට වමව්ා රාජ්ය ේවය දක්ෂ 4 ක තම මාතය ව්පතාක් යත අාර එිතන් ේ ොේා ෝ ේෙතා
මිලි ත 20 ක් තම යත වාමාතය ජ්තාාය ේයා ේවය වැදීමමට ව්යීය ශයයක්තිප ප්රමා ේ න් විවිධා
මට්ටේමන් ො ක්තය ද ා ේෙතිප එේව වුයෙ ජ්තමාධාය ා ා වමාජ් මාධාය ජ්ාදා මිනන් ිදුකකර විවිධා
ප්රචාාර න් ුළම ේ ොේා ෝ විට අ්තවිිනන්තට වදව්යන්ේන් රාජ්ය ේවය ිළි හ මිශ්ර අ්තෙැීය්ප
ේමම ා්තය වියර
කර රාජ්ය ේවය ිපයැරි  ි ශයයාතතිප ක් කරා ේමේා  ීමම අිපේප්රර
ිළසව
රාජ්ය ේවය ුළම ුනරයැිද ගගී්ප වා  ව්ය ව විේ.චාත ව්පප්රො ක් ව්ාාතත ිරීමම ිළසව තය
යැඩවටා තක් ා ුකන්යා දීමට වැදසු්ප කර ගා
02. ක්රියාකාකා ස ලැසැලම.
ේමම වවකල්ත
ේෙනු දැේේ

්රි ා්තමක ිරීමේ්පදී එිරේතකට වමාන්ාරය ්රි ා්තමක යත යයාතිතිප 02 ක් ා න්න්යා

වයාපෘති   0 - “මගේ අලාර්ථක කතාව”.
ේ ොේා ෝ අයව්ාායන් යදදී රාජ්ය ේවයක න් ගගීම ිළසව
තය්තතා ව්පමුඛ තීමක්ෂ
පි ේ දී ිපදධාාීමන්ට අයව්ාාය වදවන්ේන් ාමන්ේේ වා්යාක කාාය
ඉි ිපත්ත ිරීමම වහා ා ේමහිදී ාම ්රි ාකාරක්ප අතිපේශයයෝක්තිපේ න් ක්ක්ාය ඉි ිපත්ත ිරීමමට ා ැිර ාය
ගතිප ිළිපවට යාිද වැදීමම ිපරා ාවේ න් ිදුකේ. එ ැවින් ේමම ා න්න්යා ේෙත තය යැඩ වටා ේන්දී රාජ්ය
ිපදධාාීමන්ට අයව්ාාය වදවන්ේන් ාමන් රාජ්කාිපේ ේ දී ිදටීේ්පදී අවා්යාක වූ අයව්ාායක් ඉි ිපත්ත
ිරීමමට ේමහිදී එීය අවා්යාක කාාය ඔව්ේව ිපදධාාීම ා උග්ත තාඩම මුල් යටේ දී ලිඛිාය ඉි ිපත්ත
ිරීමමට ඔහුට ේා ෝ ග ට අයව්ාාය වදවනු දැේේ
වයාපෘති   0 – “මා උගදලා , උප්පෘතැන්නයාකටත් ගපෘතර”.
ේමරට වාමාතය ුනරයැිද න් රාජ්ය අවශයය මිනන් ව්පතාෙත
කරනු ද ත ේවයායන් ද ා ගැනීම පර්පා කරනු ද න්ේන් ාමන් ම.කුව ිදටිත වමේ තටන්
රජ්ේ ේතොුක සුවාත භූමි ක මිහිෙන්යත අයව්ාාය ෙක්යා රාජ්ය අවශයයේ න් විවිධා ේවයායන් වත ා ගැනීමට
වෑම ුනරයැිදේ කුටම ිදුකේ. ේමම යයාතිතිප ඔව්ේව වාමාතය ුනරයැිද න් ා ට එේව ාමන් රාජ්ය
ේවය ුළලින් ද ා ග්ත මිහිිප අ්තෙැීය්ප ේතොේා ෝත “වා්යාක කාාය” ඉි ිපත්ත කරන්තට අයව්ාාය
වැදේව ේමම අ්තෙැීයම රාජ්ය තිපතාදත ා ා පතො කමමතාකර අමාායාශයය ේයා ද ා ගැනීම ිළසව
වරම ේතොුක පකිතිප ක් මාධාය මිනන් ද ා දී ලිඛිාය ේාොරුළු  ේගන්යා ගැනීමට මුල් යටේ දී ිදුක
ේකේ්ය

ේමම යැඩවටා න් ේෙේක්දීම මුල් අි  ේ්ය දී ලිඛිාය ේගන්යා ගන්තා වටා න් අයධාාත ට ගිපමින් ඒ
අාිපන් ේෙයත යට වහා ා අ්තෙැිර්ප ේාෝරා ගනු දැේේ ේෙයත යටේ දී ේාෝරා ග්ත අ්තෙැීය්ප යාචිකය
ඉි ිපත්ත ිරිපමට අයකාශයය වදවා ේෙනු දැේේ ුළන්යත යට වහා ා ඒේව ඉි ිපත්ත කරත අ්තෙැිර්ප
අයධාාත ට ගනු දැේේ ුළන්යත යටේ දී කරනු ද ත ේා ෞතිපක ිපිපක්ෂ
ිරන් තසුය එීය
අ්තෙැිර්පයදට ව්ප න්ධා රාජ්ය ේවයකිතන් ේාොරා ගනු දැේේ ඒ ේාොරා ග්ත රාජ්ය ේවයකිතන් ගගිතමට
දක්ිරිපම ිළසව මාතය ව්පත්ත ව්පමාත උේමද රාජ්ය තිපතාදත ා ා පතො කමමතාකර අමාායාශයය
මිනන් ජ්ාතිපක මට්ටමින් වවවිධාාත කරනු දැේේ

යැඩිුකර ේාොරුළු  වහා ා,
ේයේ අඩවි ේයා ිළවිේවන්ත : www.pubad.gov.lk
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