රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ: 17/2010
මෙග් අංකය: PA/CS/6/5/ෙසේ.අ.අ.ලි.අන්තර්ගහණය,
රාජ පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශය,
නිදහස් චතුරශය,
ෙකොළඹ 07.
2010 සැප්තැම්බර් මස 23 වන දින.
ෙල්කම්,
කම්කරු සබඳතා සහ ඵලදායිතා පවර්ධන අමාතාංශය.

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලිපිකාර ෙසේවය (කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිපිකාර
ෙසේවය) රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීම.
අමාත මණ්ඩල පතිකා අංක අමප/09/1324/340/022 හා 2009.06.22 දිනැති ෙසේවක අර්ථසාධක
අරමුදෙල් ලිපිකරුවන් (කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිපිකාර ෙසේවය), රාජ කළමනාකරණ සහකාර
ෙසේව ය සමග ඒකාබද්ධ කිරීම සම්බන්ධ අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශය පිළිබඳව 2009.07.30 දින පැවති
අමාත මණ්ඩල රැස්වීෙම් දී සහ අමාත මණ්ඩල පතිකා අංක අමප/09/2508/340/022-I හා 2009.11.12
දිනැති අමාත මණ්ඩල සටහන පිළිබඳව 2009.11.25 දින පැවති අමාත මණ්ඩල රැස්වීෙම් දී සහ අමාත
මණ්ඩල පතිකා අංක අමප/10/0108/340/002 හා 2010.01.12 දිනැති අමාත මණ්ඩල සටහන පිළිබඳව
2010.03.03 දින පැවති අමාත මණ්ඩල රැස්වීෙම් දී එළඹි තීරණ අනුව 2009.08.01 දින සිට ෙසේවක
අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලිපිකාර ෙසේවය, රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීමට
තීරණය කර ඇත.
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 ෙසේව ක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලිපිකාර
ෙසේව ෙය් නිලධරයන් පමණි.

2.2

ඒ අනුව 2009.08.01 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 කම්කරු සබඳතා සහ ඵලදායිතා පවර්ධන අමාතාංශෙය් ෙල්කම් මගින් ඒකාබද්ධ
ෙසේව ා 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 2010.10.20 දින ෙහෝ එදිනට ෙපර
මනාපය පළ කරනු ලබන නිලධරයන් 2009.08.01 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 අන්තර්ගහණය වීමට
මනාපය පළ ෙනොකරන නිලධරයන් 2010.10.20 දින ෙහෝ අවසන් වරට ෙසේවයට වාර්තා කළ දිනය
යන දිනවලින් පළමුව එළෙඹන දිනෙය් සිට විශාම ගැන්වීමට කම්කරු සබඳතා සහ ඵලදායිතා
පවර්ධන අමාතාංශෙය් ෙල්කම් විසින් කටයුතු කළ යුතුය. විශාම ගන්වනු ලබන නිලධරයන්ට
විශාම වැටුප් වවස්ථා සංගහෙය් 02 හා 07 වගන්තිවල දැක්ෙවන වරපසාද හිමි ෙව්.

1

2.5

2009.07.31 දින දක්වා ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලිපිකරු ෙසේවය යටෙත් විශාම ගන්නා
නිලධරයන් එම ෙසේවා වවස්ථාව යටෙත් විශාම ගිය නිලධරයන් ෙලස සලකනු ලැෙබ්.

2.6

රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ 06/2006 හි සඳහන් පන්ති කමයට අනුරූපීව ෙසේවක අර්ථසාධක
අරමුදෙල් ලිපිකරු ෙසේව ෙය් සිට රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කරනු
ලබන නිලධරයන් 2009.08.01 දින සිට පහත සඳහන් පන්තිවලට අන්තර්ගහණය කරනු ලැෙබ්.
2009.07.31 වන දිනට ෙසේවක
අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලිපිකරු
ෙසේවෙය් සිටි පන්තිය/ ෙශේණිය
II’ආ’ වන පන්තිය
II’අ’ වන පන්තිය

03.

2009.08.01 වන දිනට රාජ
කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට
අන්තර්ගහණය කරන පන්තිය
III පන්තිය
II පන්තිය

චකෙල්ඛෙය් විධිවිධාන නිලධරයන්ට දැන්වීම.

ෙසේව යට අන්තර්ගහණය වීම සඳහා මනාපය පකාශ කිරීමට දී ඇති කාලය 2010.10.20 දිෙනන්
අවසන් ෙව්. ඒ අනුව තම මනාප පකාශ පතය අවසාන දිනය ෙනොඉක්මවා එවන ෙලසට කම්කරු සබඳතා
සහ ඵලදායිතා පවර්ධන අමාතාංශෙය් ෙල්කම් විසින් ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් අංශය යටෙත් ෙසේවය
කරන සියලුම ලිපිකරු 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 :-

4.1

මනාප පකාශ පත ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී කම්කරු සබඳතා සහ ඵලදායිතා පවර්ධන අමාතාංශෙය්
ෙල්කම් විසින් පහත දැක්ෙවන කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
(අ)
පකාශ පතෙය් ඇතුළත් කර ඇති ෙතොරතුරු නිවැරදි බව සහ මනාප පකාශය
ඉදිරිපත් කරන නිලධරයන් එහි සඳහන් වන දිනෙය් දී පකාශය සහතික කරන
නිලධරයා 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.

4.2

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 කම්කරු සබඳතා සහ ඵලදායිතා පවර්ධන අමාතාංශෙය් ෙල්කම් විසින් ලිඛිතව
දැන්විය යුතු ෙව්.

4.3

විෙද්ශගත නිලධරයන්ෙග් මනාප පකාශ පත එරට ශී ලංකා තානාපති කාර්යාල පධානයන් ඉදිරිපිට
අත්සන් කර සහතික කර කම්කරු සබඳතා සහ ඵලදායිතා පවර්ධන අමාතාංශෙය් ෙල්කම් මගින්
එවිය යුතු ය. තානාපති ෙසේවා ෙනොමැති රටවල නිලධරයන්ෙග් පකාශ පත අත්සන් කර කම්කරු
සබඳතා සහ ඵලදායිතා පවර්ධන අමාතාංශෙය් ෙල්කම් මගින් ඒකාබද්ධ ෙසේව ා අධක්ෂ ජනරාල්
ෙවත එවීම පමාණවත් ෙව්.

4.4

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

(අ) සම්පූර්ණ කරන ලද චර්යා සටහන් පතිකා සහතික කර මනාප පකාශ පතය ද
(ආ) ෙම් සමග අමුණා ඇති ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් නිලධරයන්ෙග් ෙතොරතුරු පරිගණකගත කිරීෙම්
ඉ-මානව සම්පත් වාපෘතියට අදාළ සම්පූර්ණ කරන ලද දත්ත පතිකාව ද
(ඇ) පරීක්ෂා කිරීෙම් ෙල්ඛනය (check list) ද
සමග 2010.11.20 දිනට ෙපර ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත භාර දිය යුතු ය.
4.5

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.

4.6

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

ෙසේව යට අන්තර්ගහණය වීමට මනාපය ප්රකාශ කිරීමට දී ඇති අවසන් දිනයට(2010.10.20)
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 ෙසේව ය අවසන් කළ ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහ කළ අෙයකු
සම්බන්ධෙයන් නැවත ෙසේව ෙය් 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 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.
6.1

වැටුප හා ෙජෂ්ඨත්වය
වැටුප් පරිවර්තනය
2009.08.01 දිනය වන විට ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් 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,
හිමිකම් ලබන පරිදි ආයතන සංගහෙය් VII පරිච්ෙඡ්දෙය් 4 වන වගන්තිෙය් විධිවිධාන අනුව වැටුප්
පරිවර්තනය කරනු ලැෙබ්.
6.2

අන්තර්ගහණය කරනු ලබන නිලධරයන්ෙග් ෙජෂ්ඨත්වය තීරණය කරනු ලබන්ෙන් ඔවුන් පත්වීම්
දිනෙය් සිට ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් සමාන තනතුරක සිටියා නම් 2009.08.01 දිනට උපයාගත හැකි
ෙජෂ්ඨත්වය ෙනොඉක්මවන පරිදි ( එනම් රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේව ෙය් නිලධරයන්ෙග්
ෙජෂ්ඨත්වය අභිබවා ෙනොයන පරිදි) පහත දැක්ෙවන විධිවිධානවලට යටත්ව ය.
6.2.1

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලිපිකරු ෙසේවෙය් ෙසේවා වවස්ථාෙව් විධිවිධාන පරිදි
නිලධරයන් විසින් ෙම් වන විටත් උපයාෙගන ඇති වැටුප්, එම නිලධරයන්ට ෙපෞද්ගලික වන
ෙසේ තවදුරටත් ලැබීමට හිමිකම් ලබන අතර, වැටුප් වර්ධක දිනෙය් ෙවනසක් සිදු ෙනොෙව්.

6.2.2 රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේව යට අන්තර්ගහණය කරනු ලබන නිලධරයන් 2009.08.01
දිනට රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් සිටින නිලධරයන්ට හිමි ෙජෂ්ඨත්වයට ඉහළ
ෙජෂ්ඨත්වයක් හිමි ෙනොෙව්. එම නිලධරයන් රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අදාළ
ඊළඟ උසස්වීම් ලබා ගැනීෙම් දී ඔවුන්ෙග් පූර්ව ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ලිපිකරු ෙසේවෙය්
3

ෙසේව ා කාලය ද සලකා බලමින් රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් උසස්වීම් පරිපාටිය
අනුව උසස්වීම් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.
6.2.3 එම නිලධරයන් රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේව යට අදාළ ඊළඟ උසස්වීම් ලබා ගැනීෙම් දී
ෙසේව ක අර්ථසාධක අරමුදල් ලිපිකරු ෙ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 උසස්වී ම ලබා
ගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
උදාහරණ 1:- ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ලිපිකරු ෙසේව ෙය් II “ආ” ඛණ්ඩෙය් නිලධරෙයක් වසර 4
සම්පූර්ණ වන දිනට II “අ” ඛණ්ඩයට පත් වී ඇත්නම් ෙසේවා කාලය අනුව I පන්තියට
උසස්වී ම සඳහා වසර 16 ක් ද තරග විභාගයට ෙපනී සිටීමට වසර 11 ක් ද සම්පූර්ණ කළ
යුතු ෙව්.
ස්ථිර කිරීම්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සහ උසස්වී ම්.
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවා වවස්ථා සංගහෙය් 11,12,13 වගන්ති යටෙත් දැක්ෙවන
උසස්වී ම් 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
2009.08.01 දින සිට අන්තර්ගහණය කරන ලද නිලධරයන්ට අදාළ ෙව්.

07.

7.1

7.2

අන්තර්ග්රහණය කරන ලබනු III පන්තිෙය් නිලධරයන්,
7.1.1

පූර්ව ෙසේවා වවස්ථාව යටෙත් බඳවා ගන්නා ලද ෙසේවෙය් ස්ථිර කර ෙනොමැති
අන්තර්ගහණය කරනු ලබන III පන්තිෙය් නිලධරයන් අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය
සම්පූර්ණ කළ පසු එම ෙසේවා වවස්ථාව යටෙත් ස්ථිර කිරීම ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ
ජනරාල් විසින් කරනු ලැෙබ්.

7.1.2

පූර්ව ෙසේවා වවස්ථාව යටෙත් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සම්පූර්ණ ෙනොකළ හා
ෙකොටසක් පමණක් සමත් අන්තර්ගහණය කරනු ලබන නිලධරයන් රාජ කළමනාකරණ
සහකාර ෙසේව ෙය් III පන්තියට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගෙය් ඊට අනුරූපී
විෂයයන්ෙගන් සමත් විය යුතු ය.

අන්තර්ගහණය කරනු ලබන II පන්තිෙය් නිලධරයන්
7.2.1

පූර්ව ෙසේවා වවස්ථාව යටෙත් II පන්තියට අදාළ පළමුවන 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
යුතුය.

7.2.2

අන්තර්ගහණය කරනු ලැබූ II පන්තිෙය් නිලධරයන් 2009.07.31 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. 2009.08.01 දිනට
රු.16630/= වැටුප් පියවරට එළඹී ෙනොමැති හා 2009.08.01 දිනට ෙපර එම වැටුප් පියවරට
එළෙඹන නිලධරයන්ට 2012.08.01 දින දක්වා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සම්පූර්ණ
කිරීමට සහන කාලයක් ෙදනු ලැෙබ්.

7.2.3

රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් II පන්තිෙය් නිලධරයන්ෙග් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
විභාග සම්බන්ධව නිකුත් කර ඇති ඒකාබද්ධ ෙසේවා චකෙල්ඛ අංක 01/2009 හි විධිවිධාන
අන්තර්ගහණය කරන නිලධරයන්ට අදාළ ෙනොෙව්.
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08.

ෙනොනිමි කාර්යයන්

8.1

ෙසේව ක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලිපිකරු ෙසේවෙය් වවස්ථාව යටෙත් 2010.10.20 දිනට ෙපර ආරම්භ
කරන ලද සියලුම ආයතනික කටයුතු කම්කරු සබඳතා සහ ඵලදායිතා පවර්ධන අමාතාංශෙය්
ෙල්කම් විසින් අවසන් කළ යුතු ය.

8.2

ෙසේව ක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලිපිකරු ෙසේවෙය් ෙයදී සිටියදී ෙචෝදනා පත නිකුත් කර ඇති හා
විධිමත් විනය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති නිළධරයන්ෙග් 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.
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 කම්කරු සබඳතා සහ ඵලදායිතා පවර්ධන අමාතාංශෙය් ෙල්කම් විසින්
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

8.3

09.

පාලනය

රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ 06/2006 හි අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි, 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
පරස්පරතාවයක් ෙ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 රාජ පරිපාලන හා
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශ ෙල්කම් ෙහෝ ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් විසින් සිදු කරනු ලැෙබ්.
ෙමම චකෙල්ඛය නිකුත් කරනුෙය් කම්කරු සබඳතා සහ ඵලදායිතා පවර්ධන අමාතාංශෙය්
ෙල්කම්ෙග් එකඟතාවය ඇතිවය.

ඩී.දිසානායක,
ෙල්කම්,
රාජ පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ
කටයුතු අමාතාංශය.
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ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලිපිකාර ෙසේවය (කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිපිකාර
ෙසේවය) රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීම
සඳහා භාවිතා කළයුතු මනාප පකාශය.
කම්කරු සබඳතා සහ ඵලදායිතා පවර්ධන 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.
මුලකුරු සමග නිලධරයාෙග් :....................................................................................... මයා/ මිය/
ෙමනවිය (පත්වීම් ලිපිෙය් දැක්ෙවන නම සඳහන් කරන්න).
නම ෙවනස් කර ඇත්නම් සංෙශෝධිත නම:....................................................................
ෙසේව ය:.....................................
ෙශේණිය:............................................
(නිලධරයා අයත් ෙසේවය සඳහන් කරන්න)
(පන්තිය හා තනතුර සඳහන් කරන්න)
දැනට ෙසේවය කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නම හා ලිපිනය:...............................................
....................................................................................................................................
ස්ථිර ෙපෞද්ගලික ලිපිනය:...........................................................................................
උපන්දිනය:.............................................................
2010.10.20 දිනට වයස: අවු........... මාස.......... දින.........
පත්වීම් ලිපිෙය් අංකය:......................................... පත්වීම් දිනය:...................................

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
I.

ෙසේවය
කණිෂ්ඨ ෙසේවයක
ෙසේව ය කර ඇත්නම්
එම විස්තර ෙමම
ෙකොටුෙව් සඳහන්
කරන්න.
මුල් පත්වීම ලිපිකරු
ෙහෝ සමාන්තර
ෙසේව ාවක නම් ෙමම
ෙකොටුෙවන් පටන්
ගන්න.

තනතුර,
පන්තිය / ෙශේණිය

කාලය
සිට - දක්වා

දිනය
i. මුල් පත්වීම් දිනය
ii. කාර්යක්ෂමතා
කඩඉෙමන් සමත්/
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උසස්වී ම් ලැබුන
ආකාරය සඳහන්
කරන්න.
ෙසේව ා කාලය අනුව ද?
තරග විභාගෙයන් ද?
යන්න සඳහන්
කරන්න.

නිදහස් කළ දිනය
iii. ස්ථිර කළ දිනය
iv. II පන්තියට උසස්වීම
v. කාර්යක්ෂමතා
කඩඉෙමන් සමත්/
නිදහස් කළ දිනය

vi. ................ දිනට ස්ථිර
ෙසේව ා කාලය
(ෙමම ආකෘතියට අනුව තම ෙසේව යට ගැලෙපන පරිදි ආකෘතිය සකස් කර ගන්න. තමන්ට නියමිත තීරු
පමණක් සම්පූර්ණ කරන්න)
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) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ෙ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
ෙසේව යට 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:................................................

ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් / ආයතන පධානියාෙග් පකාශය
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල්...........................................................
(තනතුර) වශෙයන් ෙසේව ය 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 ෙසේව යට අන්තර්ගහණය වීමට මනාපය පළ කර ඇති ෙහයින් නිලධරයාෙග් ෙපෞද්ගලික
ලිපිෙගොනුව සමග මනාප පකාශ පතය ඉදිරිපත් කරමි.
අත්සන:........................................
නම:.............................................
(නිල මුදාව)
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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).
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"අ" ආකෘතිය :
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වීම සම්බන්ධව ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලිපිකරු
ෙසේවෙය් නිලධරයන්ෙග් මනාප පකාශ පත එවීෙම් ෙල්ඛනය.
අනු අංකය පත්වීම් ලිපිෙය් අංකය නිලධරයාෙග් නම

ඔහු/ඇය අයත් පූර්ව ෙසේවෙය්
තනතුර

අත්සන :තනතුර :නිල මුදාව:-

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

1.

මනාප පකාශය කළ
දිනය

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

9

“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
ෙසේවක අර්ථසාධක
අරමුදෙල් ලිපිකරු
ෙසේවෙය්
ෙශේණිය/පන්තිය

රාජ කළමනාකරණ
සහකාර ෙසේව යට
අන්තර්ගහණය ෙනොවී
විශාම ගැනීමට මනාප
පකාශ කළ දිනය

අත්සන :තනතුර :නිල මුදාව:-

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

පරීක්ෂා කිරීෙම් ෙල්ඛණය (check list)
කම්කරු සබඳතා සහ ඵලදායිතා පවර්ධන අමාතාංශෙය් ෙල්කම් මගින්
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්
ෙසේව ක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලිපිකරු නිලධාරීන් රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීම.
නිලධාරියාෙග් නම: .......................................................................................................
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

පිටු අංකය
පාථමික ෙශේණියට මුල් පත්වීෙම් ලිපිය
ඇත/නැත
................
වැඩ භාර ගැනීෙම් ලිපිය
ඇත/නැත
................
ෛවද පරීක්ෂකෙග් වාර්තාව
ඇත/නැත
................
දිවුරුම ෙහෝ පතිඥාව
ඇත/නැත
................
වත්කම් හා බැරකම් පකාශය
ඇත/නැත
................
ගිවිසුම (ෙපොදු 160)
ඇත/නැත
................
විභාග පතිඵල සනාථ කර ඇත
ඇත/නැත
................
ෙසේව ෙය් ස්ථිර කර
ඇත/නැත
................
උප්පැන්න සහතිකය
ඇත/නැත
................
II පන්තියට උසස් කිරීෙම් ලිපිය
ඇත/නැත
................
මුල් පත්වීෙමන් පසු නම ෙවනස් කර
ඇත/නැත
................
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග
i. III පන්තිෙය්කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය,
a) යතුරු ලිවීෙම් පරීක්ෂණය
- සමත් වී/නිදහස් කර ඇත/නැත දිනය .................. ................
b) පරිගණක භාවිත පිළිබඳ පරීක්ෂණය - සමත් වී/නිදහස් කර ඇත/නැත දිනය .................. ................
c) කාර්යාල කම හා ආයතන සංගහය
- සමත් වී/නිදහස් කර ඇත/නැත දිනය ..................
................
d) මුදල් ෙරගුලාසි
- සමත් වී/නිදහස් කර ඇත/නැත දිනය .................. ................
ii. II පන්තිෙය්කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය,
a) කාර්යාල කම හා ආයතන කටයුතු - සමත් වී/නිදහස් කර ඇත/නැත
b) මුදල් ෙරගුලාසි
- සමත් වී/නිදහස් කර
ඇත/නැත
ෙසේව ා දීර්ඝ කිරීම් කර
ඇත/නැත
විනය කියාමාර්ග ෙගන
ඇත/නැත
ද්විතියන පදනම මත මුදාහැරීම් කර
ඇත/නැත
............................... දින සිට ............................ දින දක්වා
විෙද්ශ නිවාඩු ලබා
ඇත/නැත
................................ දින සිට ............................ දින දක්වා
වැටුප් රහිත නිවාඩු
ඇත/නැත
යථාවත් කරන ලද චර්යා සටහෙනහි පිටපත
ඇත/නැත
නිලධාරියාෙග් / නිලධාරිණියෙග් මනාප පකාශය
ඇත/නැත
ඉ-මානව සම්පත් වාපෘතියට අදාළ
සම්පූර්ණ කරන ලද දත්ත පතිකාව
ඇත/නැත

දිනය .................. ................
දිනය .................. ................
................
................
................
................
................
................
................
................

පරීක්ෂා කර ඉදිරිපත් කරමි.
දිනය: ......................................

විෂය ලිපිකරු:- ..........................................

නිවැරදි බව සනාථ කරමි.
අත්සන :-....................................................
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තනතුර :-....................................................
දිනය :- ..............................................

නිල මුදාව:-.................................................
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PERSONAL DATA SHEET
* Please read the instructions leaflet before filling the form.

Photograph

Please fill in BLOCK letters.
Please cross out the irrelevant cages.

Size:
3.5cm x 1.5cm

SERVICE: SLAS/TS/LS/PMAS/Drivers /OES

Appointment Letter No:
Combined Service
Personal File Number:
Personal Information
1. Name
1.1 Prefix/Title:

Mr.

Mrs.

Ms.

1.2 Last Name:

1.3 Initials:
1.4 Names Denoted by the
Initials:

2. Gender:

Male

Female

3. Birth Information
3.1 Date of Birth: (YYYYMMDD)
3.2 Place of Birth:

4. Civil Status Information
4.1 Marital Status:

Married

Single

Divorced

Widowed

4.2 Married Date
(YYYYMMDD):
5. ID Card Information
5.1 NIC Number:
5.2 NIC Issue Date
(YYYYMMDD):

1

6. Passport Number:

7. Ethnicity:

Sinhalese

8. Religion:

Buddhist

Sri
Lankan
Tamil
Hindu

Indian
Tamil

Islam

Sri
Lankan
Moor

Burgher

Roman
Catholic

Malay

Christian

Other

Other
Religions

9. Private Addresses
9.1 Permanent Address
Information
9.1.1 Permanent Address:

9.1.2 City/Town:
9.1.3 Divisional Secretariat:

9.1.4 District:
9.1.5 Postal Code:
9.1.6 Telephone:
9.1.7 Fax:
9.1.8 Mobile:
9.1.9 Personal E-mail:

9.2 Temporary Address
Information
9.2.1 Temporary Address

9.2.2 City/Town:
9.2.3 Divisional Secretariat:

9.2.4 District:

9.2.5 Postal Code:
9.2.6 Telephone:

2

10. Emergency Information
10.1 Contact Person Name:

10.2 Relationship to Employee:

10.3 Address of Emergency
Contact Person:

10.4 Home T. P. No:
10.5 Official T. P. No:
10.6 Mobile No:

11. Employee Family/Dependent Information
11.1 Spouse’s Information
Name with initials

Date of Birth
YYYY:MM:DD

Employment Information
Ministry/Department/Company

City/District

11.2 Dependent Information (Children and Blood Relatives)
Name

Relationship

Date of Birth
YYYY:MM:DD

School Information
Name of the
School

City/District

Any Kind of
Special
Sickness

3

12. Official Information
12.1 Name as per the
Appointment Letter
12.1.1 Initials:
12.1.2 Last Name/s:

12.1.3 Has the name been
changed?

Yes

12.1.4 If “Yes”, has the approval been obtained under
Treasury Circular 394?
Yes No

No

12.2 Public Service
12.2.1 Appointment Date to
Public Service
(YYYYMMDD):
12.2.2 Date Assumed Duty
(YYYYMMDD):
12.3 Current Service
12.3.1 Appointment Date to
Current Service
(YYYYMMDD):
12.3.2 Date Assumed Duty
in Current Service
(YYYYMMDD):
12.3.3 Method of
Recruitment to
Current Service:

Absorption

Merit

Open

Limited

Other

If Other, please specify:

12.3.4 Medium of
Recruitment:

Sinhala

12.4 Confirmed:

Yes

No

12.5.1 Is Extended? (if relevant)

Yes

No

12.5.2 Under Which Clause E. II
was the Probation
Extended?

15.5.1

Tamil

English

12.5 Probation Period Extension
Information

12.5.3 The Period the
Probation was
extended under the
clause E.II 11.10:

11.9

11.10

From Date
(YYYY:MM:DD

To Date
(YYYY:MM:DD)

4

13. Exam & Promotion Information
1
Service

2
Grade

3
Exam Details

Class 1

–

Class ii/i

Interview

4
Joined/
Promotion Date

5
Backdated Date
(YYYY:MM:DD)

6
Exam (EB/Typing)
Completed
/Released Date
(YYYY:MM:DD)

Dip. In G. Mgt
SLAS
Second Language
Class ii/ii

EB 2
EB 1

Special
Class

–
Prom.E/Service

TS
Class 1
EB 1

Librarian

Super Gd.

–

Class i

–

Class ii

EB

Class iii

EB

Super Gd.

Supra-Exam

Class i

EB

Class ii

EB

PMAS
i. GCS
ii. Typist
iii. Steno
iii. SK
iv. BK
v. Shroff

Class iii

OES
(KKS)

Typing Test

Class 1

–

Class 2

–

Class 3

EB

Class 1

–

Class 2.b

EB

Drivers

5

14. Employee Salary
Information
14.1 Designation:

14.2 Class:
14.3 Grade(Segment)
14.4 Salary Scale

14.5 Basic Salary (Annual):

14.6 Increment Date
(MMDD):

15 Contributing to W&OP:

Yes No
If “Yes” W&OP Number:

16. Status of Appointment:

Permanent,
Pensionable

Permanent,
PSPF

Permanent, Contributory
Pension

17. Workplace Information
17.1 Provincial Council:
(Provincial Council Information is to be completed only by SLAS officers
who are attached to Provincial Councils)
17.2 Ministry:

17.3 Department:

17.4 Sub Office:

17.5 Institution:

17.6 Official Phone:
Extension:
7.7 Fax:
17.8 Email:

6

18. Service Records (Start from the first appointment to the public service)
Ministry/Department/Institute/Sub Office

Designation

District

From Date

To Date

(YYYY:MM:DD)

(YYYY:MM:DD)

7

19. Educational
Qualifications
19.1 Highest Educational
Qualification:

th

8
Grade

O/L

A/L

Degree

Masters

19.2 Only to be filled by
the OES/Drivers
19.2.1 School/Institute –
th
8 Grade:
th

19.2.2 Year – 8 grade:
19.2.3 Comments:

20. Ordinary Level Qualifications

Name of the
School/Institute:

Attempt 1

Year
Y
Y

Attempt 2
Y

Index Number:
Subjects

Y

Y

Year
Y

Y

Y

Index Number:
Grade

Subjects

Grade

8

21. Advance Level Qualifications
Name of the
School/Institute:

Attempt 1

Year
Y
Y

Attempt 2
Y

Index Number:

Year
Y
Y

Y

Y

Y

Index Number:

Subjects

Grade

Subjects

Grade

22. Higher Education (Masters/Post Graduate Diploma/Degree/Higher Diploma/Diploma)
Qualification Name

Qualification
Stream

Institute/University

Status

Year

Status

Year

23. Professional Qualifications (FCA/CIMA/CIM/ACCA/ICASL/ICSA/BCS)
Qualification Name

Qualification
Stream

Institute/University

9

24. Language Proficiency

Language

Reading

Writing

Highest Examination
Passed

Speech

Sinhala

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Tamil

1

2

3

1

2

3

1

2

3

English

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Other

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1 = Excellent

Date Achieved
(YYYYMMDD)

2 = Average 3 = Poor

25. Drivers Information
25.1 Driving license
Number:

(To be filled only by the Drivers)

25.2 Date Issued
(YYYYMMDD):
25.3 Date of Expiry
(YYYYMMDD):
25.4 Class of Motor
Vehicle:

26. Translators Language Information (To be filled only by the Translators)

Languages Qualified for
Translating:

Sinhala/Tamil

Sinhala/English

Tamil/Sinhala

Tamil/English

10

27. Verification of Information (To be filled by the PMAS Officer who handles the personal
files)

Director General of Combined Service
Mr / Mrs / Miss. ______________________________________________________________
is serving in this office. I hereby certify that the particulars specified in the above application
have been checked with the personal file and found to be correct. Accordingly, the application is
forwarded herewith.

Name of Subject Officer: ………………………………………………………………………………

Date: ……………………………

Signature: ……………………………………………….

28. Verification of Information (To be filled by the Employee)

I do hereby certify that the particulars specified by the PMAS Officer (who handles my personal
file) in this form are true and correct.

Name of Employee: ………………………………………………………………………………

Date: ……………………………

Signature: ……………………………………………….

29. For Office Use Only

Data Entered by: ……………………………………………………………………………………….
Date: ……………………………

Signature: ……………………………………………….

Data Validated by: ……………………………………………………………………………………..
Date: ……………………………

Signature: ……………………………………………….
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