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රාජ� ප�පාලන චකෙ�ඛ අංක 04/2011(i) 

මෙ� අංකය :CS /ICTS/01/Abs. Committee 

රාජ� ප�පාලන හා ස්වෙ ශ  

කට#$ අමාත�ාංශය,  

&දහස ්ච$රශය,  

                       ෙකොළඹ 07. 

                              2012.08.16 

/ය0ම අමාත�ාංශ ෙ�ක1ව23, 

ෙදපා5තෙ13$ පධා83 , 

9ස්:; ෙ�ක1ව23 , 

පෙ <ය ෙ�ක1ව23 ෙවත.  

 

� ලංකා ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ ෙසේවයට  අ�ත�ගහණය ��ම. 

 

අංක 1631/20 හා 2009 ෙදසැ1බ5 09 9නැB C ලංකා පජාතා3:ක සමාජවාD ජනරජෙE අB 

Fෙශේෂ ගැසJ පතෙE පළ කරL ලැM 2009 ෙදසැ1බ5 08 9නැB  C ලංකා ෙතොර$2 හා ස3&ෙNදන 

තා;ෂණ ෙසේවා ව�වස්ථා සංගහය RයාSමක TUම VWබඳව &YSකළ  2011.02.15 9නැB රාජ� 

ප�පාලන චකෙ�ඛ අංක 04/2011 [ 5.1(i)(අ) , 5.3 (ii)  වග3\3 සංෙශෝධනය කර,  2.5, 3.3 

යLෙව3 නව වග3B  2; ඇ$ළS කර_3  රාජ� ෙසේවා ෙකො_ෂ3 සභාෙN &යමය3 අLව පහත 

සඳහ3 ප�9 සංෙශෝධනය ෙකෙ5. 

 

02. 5.1 (i)  (අ) උප වග3B ය : 

"ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ ෙසේවෙ" 111 ප�%යට අ�ත�ගහණය &ම සඳහා ෙතොර�� හා 

ස��ෙ�දන තා�ෂණ ෙසේවා ව(වසථ්ාෙ� 8.1.1 (ඉ) / සඳහ� අ.ෙපො.ස. (සාමාන( ෙපළ) අධ(ාපන 

232කම අ�ත�කාලය �ළ 4 ඕනෑම වාර ගණන�� ස89�ණ ��මට හැ�ව; ඇත." 

 

03. 5.3 (ii)  වග3B ය : 

 

"ෙසේවා ව(වස්ථාෙ� 8.6.1 (ඉ) වග�%ෙ"  ප>? වන 232ක8 ස89�ණ කර ෙනොමැ% ෙසේවෙ" 1 

ප�%යට අ�ත�ගහණය &මට අය@8 කර ඇ% 2009.07.01 ?නට ෙතොර�� තා�ෂණය ෙහෝ ප>ගණක 

Fෂයට අදාල තන�රක, SL    1111----2006200620062006    ෙහෝ ඊට අ;IJ වැKL ප>මාණයක වසර 15ක ෙසේවා කාලය� 

ස89�ණ කර ෙනොමැ% �ලධා��ට ලබා4 ඇ% සහන කාලය �ළ  එන8 2013.12.31 ?නට ෙපර 

ෙතොර�� තා�ෂණ පශ්චාS උපාU VLෙලෝමා 232කම ලබා ගැWෙම� ප2    ඔY� අ�ත�ගහණය 

��ම සඳහා සලකා බල; ඇත."    
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04.  2.5 වග3Bය : 

&ශ්bත වශෙය3ම ප�ගනක / ෙතොර$2 හා ස3&ෙNදන තා;ෂණ Fෂයට අදාල තන$2 සඳහා 

2009.12.09 9න වන Fට FcමSව බඳවාෙගන ඇB නdS ෙ1 වන ෙත; ෙතොර$2 හා ස3&ෙNදන 

තා;ෂණ ෙසේවයට අ3ත5ගහණය eමට මනාපය පළ ෙනොකළ /යfම &ලධරය3 ෙසේවාවට 

අ3ත5ගහණය සඳහා  2012.11.08 9නට ෙපර මනාපය පළ කළ #$ය. මනාපය පළ TUම අංක 

1631/20 දරන 2009.12.09 9නැB අBFෙශේෂ ගැසJ පතෙE 1 වැ& ප�gෂ්ඨයට අLව &ය_ත 9නට ෙපර 

ඒකාබ ධ ෙසේවා අධ�;ෂ ජනරා�  ෙවත ෙයොd කළ  #$ය.   

 

05. 3.3 වග3B ය :   

2012.11.08 9න වන Fට මනාපය පළ ෙනොකරන  &ලධාU3  ෙසේවා ව�වස්ථාෙN 11.2 වග3Bය අLව 

අ&වා5ය Fශාම ගැ3eමකට යටS වන අතර  එම Fශාම ගැ3eම  අදාල පSTU1  බලධාU3 F/3 /k 

කළ #$ය. 

 

 

 

                l.m.අෙnෙකෝ3 

          ෙ�ක1 

                                                                                  රාජ� ප�පාලන හා ස්වෙ ශ කට#$ අමාත�ාංශය 

 

 

 

 


