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රාජ� ප	පාලන චකෙ�ඛ : 04/2011  

 
මෙ� අංකය :CS /ICTS/01/Abs.Committee 
රාජ� ප	පාලන හා ස්වෙ�ශ  
කට"# අමාත�ාංශය,  
%දහස ්ච#රශය,  
ෙකොළඹ 7. 
2011.02.15 

 
.ය/ම අමාත�ාංශ ෙ�ක0ව1, 
ෙදපා3තෙ04# පධා74 , 
8ස්9: ෙ�ක0ව14/ 8සාප;ව14 , 
පාෙ�<ය ෙ�ක0ව14 ෙවත. 

 

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

 

අංක 1631/20 හා 2009.12.09 8න දරණ A ලංකා පජාතා49ක සමාජවාB ජනරජෙC 

අ;Dෙශේෂ ගැසI පතෙC පළ කරන ලද A ලංකා ෙතොර#1 හා ස4%ෙKදන තා:ෂණ ෙසේවා ව�වසථ්ා 

සංගහය 2009.07.01 8න .ට NයාOමක ෙK. 

 

02.02.02.02. අ�ත�ගහණය ��ම    

 

ඉහත Q ෙසේවා ව�වස්ථාෙK හා එS 10 වන වග4;ෙC DTDධාන ප	8 කැඳවන ලද ෙතොර#1 

අVව, A ලංකා ෙතොර#1 හා ස4%ෙKදන තා:ෂණ ෙසේවයට අ4ත3ගහණය Wමට මනාපය පළ කර 

ඇ; %ලධාY4, ෙසේවා ව�වස්ථාෙK 1 වන උපෙ�ඛනෙC දැ:ෙවන උපෙ�ඛන ගත තන#1වලට 

පහත සඳහ4 DTDධානවලට යටOව, 2009.07.01 8න .ට අ4ත3ගහණය කරV ලැෙ[. එම 

%ලධාY4 2009.07.01 8න .ට A ලංකා ෙතොර#1 හා ස4%ෙKදන තා:ෂණ ෙසේවා ව�වස්ථාෙK 

\3ණ පාලනයට යටO ෙK. 

 

2.1 අ4ත3ගහණය කරV ලබ4ෙ4 DTමO ප	8 අමාත� ම^ඩලය ෙහෝ ජා;ක අයවැය 

ෙදපා3තෙ04#ව/ කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපා3තෙ04#ව D.4 %ශ්aත වශෙය4ම 

ප	ගණක ෙතොර#1 හා ස4%ෙKදන තා:ෂණ Dෂයකට අදාලව අVමත කරන ලද තන#රකට 

සහ එම තන#ර සඳහා DTමO ප	8 අVමත කරන ලද බඳවාගැ7ෙ0 ෙහෝ උසස්bYෙ0 

ප	පාcයකට අVව 2009.12.09 8න ෙහෝ එ8නට ෙපර පObY0 ෙහෝ උසසb්Y0 මd4 පO 

කර දැනට ෙසේවය කරV ලබන ෙහෝ ෙසේවය කරV ලැe ස්fර හා Dශාම වැgh සSත %ලධාY4 

පමi. 2009.07.018න .ට 2009.12.09 8න ද:වා කාලය #ළ බඳවා ගO අය අ4ත3ගහණය 

කරV ලබ4ෙ4 අදාළ තන#රට පOWම ලද 8න .ටය. 

 

2.2 ය0 %ලධා	ෙයj  බඳවා ග4නා / උසස ්කරන අවස්ථාෙK ජා;ක අයවැය ෙදපා3තෙ04#ෙK/ 

කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපා3තෙ04#ෙK අVමැ;ය ලබා ෙනොමැ; kවද, පl අවස්ථාවක ෙහෝ 

එම තන#1 සඳහා DTමO අVමැ;ය: ලබා ඇOන0, අ4ත3ගහණ NයාවmෙCB එම තන#ර 

අVමත තන#ර: ෙසේ සලකV ලැෙ[. 

 

2.3    (i) ෙශේiගත %ලධාY4    

    

දැනට DTමO ප	8 බඳවාෙගන ෙහෝ උසස්W0 ලබා ෙශේiගතව .cන %ලධරය4 එම ෙශේiය 

අVව අදාල ප4;ෙC %යnත ෙශේiයට අ4ත3ගහණය කරV ලැෙ[. අ4ත3ගහණය 

bYෙම4 පl අ4ත3ගහණය කළ මIටමට වඩා ඉහළ මIටෙ0 ප4;යට/ෙශේiයට උසස් 

bYම එQ ප4;යට/ෙශේiයට අවශ� lolක0 සpරා ;qම මත රඳා පව;V ඇත.  
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2.3  (ii)ෙශේiගත ෙනොවන %ලධාY4 

 

 ෙශේiගත ෙනොවන %ලධාY4 අදාල ප4;ෙC වැgh ප	මාණෙC ආර0භක ෙශේiයට 

අ4ත3ගහණය කරV ඇත.  

 

එQ lolක0 සpරා ෙනොමැ; %ලධාY4ට පහත 05 වන ෙuදෙC දැ:ෙවන ප	8 අදාල 

lolක0 සpරා ගැ7ම සඳහා සහන කාලය: ලබා ෙදන අතර එම කාලvමාව #ළ එය 

ස0\3ණ කර ගත "#ය. එෙසේ lolක0 සpරා ෙනොග4නා %ලධරය4 wxබඳව ආයතන 

සංගහෙC හා රාජ� ෙසේවා ෙකොnෂ4 සභා කා3ය ප	පාcක Y; සංගහෙC දැ:ෙවන DTDධාන 

අVව කට"#  කරV ලැෙ[. 

 

2.4 2009.06.30 ෙහෝ එ8නට ෙපර Dශාම yය %ලධරය4ට ෙසේවා ව�වසථ්ාෙK සදහ4 DTDධාන 

අදාල ෙනොෙK. 

 

03. අ�ත�ගහණය සඳහා මනාපය පළ ෙනොකර 'ශාම යාමට මනාපය පළ කළ �ලධරය� 

 

3.1 අ4ත3ගහණය සඳහා මනාපය පළ ෙනොකර Dශාම යාමට මනාපය පළ කළ %ලධරය4ට 

ෙමම චකෙ�ඛෙC DTDධාන අදාල ෙනොෙK. එම %ලධරය4 Dශාම ගැ4W0 දැනට දරV ලබන 

තන#ෙ3 පOW0 බලධාY4 මd4 .o කරV ඇත. Dශාම යාම සඳහා පළ කර ඇ; මනාපය 

b.o ෙහේ#ව: මත ෙවනස් කළ ෙනොහැbය. 

 

3.2 අ4ත3ගහණය සඳහා ෙහෝ Dශාම ගැ7ම සඳහා ෙහෝ මනාපය පළ ෙනොකළ %ලධරය4 ෙK 

න0 ෙසේවා ව�වස්ථාෙK 11.2 වග4;ෙC DTDධාන අදාල ෙK. 

 

04. ෙසේවා කාලය 

 

4.1 තන#රකට පObYෙම4 ෙහෝ උසස්bYෙම4 අන#1ව ඊට අමාත� ම^ඩල  අVමැ;ය ලබා 

ඇOන0 හා පOW0/උසස්W0 8නය wxබඳව Dෙශේෂ DTDධාන අමාත� ම^ඩල {රණෙC 

ඇ#ලO කර ෙනොමැ; න0, අමාත� ම^ඩල {රණෙC 8නය පOW0 8නය/උසස්W0 8නය 

ෙලස සලකන අතර, ෙසේවා කාලය ඒ අVව ගණනය කරV ඇත. 

 

4.2 තන#රකට පObYෙම4 ෙහෝ උසස්bYෙම4 අන#1ව ඉහත 2.2 ප	8 අVමැ;ය ලබා 

ඇOන0, එවැ% %ලධරයjෙ�  ෙසේවා කාලය ෙලස සලක4ෙ4 කළමනාකරණ ෙසේවා 

ෙදපා3තෙ04#ව ෙහෝ ජා;ක අයවැය ෙදපා3තෙ04#ව මd4 තන#ර අVමත කරන ලද 

8නෙC .ට } ෙසේවා කාලය~. 

 
4.3 ප	ගණක ෙතොර#1 හා ස4%ෙKදන තා:ෂණ Dෂයට ප	බාSර ෙසේවයb4/තන#රb4 

DTමOව �දාහැර වOම4 තන#රට පO}ෙC න0, එQ ප	බාSර  ෙසේවා කාලය ෙමම ෙසේවා 

ව�වස්ථාෙK DTDධානය4ට අදාළ ෙසේවා කාලය: ෙලස සලකV ෙනොලැෙ[. (එම ෙසේවා 

කාලය Dශාම වැgh ගණනය bYම සඳහා පමණ: සලකා බලV ලැෙ[.) 
 

05. අ�ත�කා*න '+'ධාන 

 

අ4ත3ගහණය bYෙ0B, ෙසේවා ව�වසථ්ාෙK සඳහ4 lolක0 සpරන අය පමණ: 

අ4ත3ගහණය කරV ලැෙ[. 

 

ෙසේවා ව�වස්ථාව අVව අවශ� lolක0 සpරා නැ;, දැනට ෙසේවෙC .cන %ලධරය4ට අදාළ 

lolක0 සpරා ගැ7ම සඳහා 2013.12.31 ද:වා සහන කාලය: ෙදV ලැෙ[. එම කාලය #ළ ඔk4 

D.4 පහත ප	8 අවශ� lolක0 සpරා ගත "#ය. එQ %ලධාY4 එම කාලය #ළ ඔk4ෙ� පැරi 

තන#1 නාමය යටෙO, පැරi වැgh ප	මාණය මත වැgh ලැ�ය "# ෙK. 
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5.1    3 ප�.යට අ�ත�ගහණය කර/ ලබන �ලධරය� 

 

5.1 (i) (අ) ෙසේවා ව�වස්ථාෙK 8.1.1 (ඉ) වග4;ෙC සඳහ4 අ.ෙපො.ස.(සා.ෙපළ) lolකම ස0\3ණ          

කර ;�ය "#ය. 

 

  (ආ) ෙසේවා ව�වස්ථාෙK 8.1.1 (ඉ) වග4;ෙC සඳහ4 අ.ෙපො.ස(උ.ෙපළ) lolක0 

අ4ත3ගහණය bYම සඳහා අ%වා3ය අවශ�තාව: ෙනොවV ඇත. 

 

5.1 (ii) ෙසේවා ව�වසථ්ාෙK 8.1.1 (ඊ) වග4;යට අVව ස0\3ණ කළ "# වෘO{ය පාඨමාලාව 

ෙනොමැ; අයට ඒ ෙවVවට අ4ත3ගහණෙCB පහත lolක0 සලකා බලා එම වෘO{ය 

පාඨමාලා wxබඳ අවශ�තාවෙය4 %දහස ්කරV ලැෙ[. 

 

(අ) තෘ{~ක හා වෘO{ය අධ�ාපන ෙකොnෂ4 සභාව D.4 ෙශේiගත කරන ලද ජා;ක 

වෘO{ය ෙයෝග�තා 5 වන මIටෙ0 (NVQ 5) පWණතාවය: ලබා ;qම. 

 

 ෙහෝ 

 

(ආ) තෘ{~ක හා වෘO{ය අධ�ාපන ෙකොnෂ4 සභාව ෙහෝ Dශ්ව Dද�ාල ප;පාදන ෙකොnෂ4 

සභාව D.4 wxගO ආයතනයක ප	ගණක සහ ෙතොර#1 තා:ෂණය හා ස0බ4ධ ඕනෑම 

Dෂය මාලාවb4 "#  අවම වශෙය4 පැය 720 ක කාලය: ආවරණය වන පාඨමාලාව: 

ස#gදායක ෙලස ස0\3ණ කර සහ;කය: ලබා ;qම.  

 

5.1 (iii) Dශ්වDද�ාල ප;පාදන ෙකොnෂ4 සභාව D.4 wxගO Dශ්වDද�ාලයක ප	ගණක/ ෙතොර#1 

තා:ෂණය පධාන Dෂය: සSතව ඇ; උපාT ෙහෝ ප	ගණක/ ෙතොර#1 තා:ෂණ  උපාT ලබා 

.cන %ලධාY4 ෙසේවා ව�වස්ථාෙK 8.1.1 වග4;ෙC සඳහ4 වෘO{ය lolක0 ලබාගO අය 

ෙසේ සලකV ලැෙ[.   

 

5.1 (iv) Dශාම යාෙ0 වයසට එළඹ .cන %ලධාY4 

 

   2009.07.01 වන Dට අk1o 55 ස0\3ණ }, අදාල �mක අධ�ාපන හා වෘO{ය lolක0 සpරා 

ෙනොමැ; %ලධාY4 රාජ� ෙසේවා p�� ආයතනය මd4 ෙහෝ පOW0 බලධරයා D.4 %යම 

කරV ලබන ආයතනය: මd4 පැවැOWමට සැලl0 කර ඇ;  ප	ගණක පාඨමාලාව 

සහනකාලය #ළ හදාරා ස0\3ණ කළ "#ය. 

 

 

5.2 2 ප�.යට අ�ත�ගහණය කර/ ලබන �ලධරය� 
 

5.2 (i) දැනටමO රාජ� ප	පාලන චකෙ�ඛ 06/2006 S ෙහෝ සංෙශෝධන වශෙය4 හ�4වා B ඇ; 

චකෙ�ඛ අVව MN 6-2006 A වැgh ප	මාණෙC වැgh ලබන න�O, ෙසේවාෙK 2 ප4;ෙC I 

ෙශේiයට අ4ත3ගහණය ෙනොවන, එෙහO DTමO ප	8 අVමත කර ඇ; තන#1 දර4ෙ4 

න0 ෙසේවාෙK 2 ප4;ෙC II ෙශේiයට (%යnත lolක0 සpරා ඇOන0) අ4ත3ගහණය 

කරV ඇත. 

 

5.2 (ii) MN 6-2006 A වැgh ප	මාණෙC 12 wයවර ෙහෝ ඊට ඉහළ wයවර: ෙහෝ MN 7-2006 A 

වැgh ප	මාණෙC වැgh ලබන අය (lolක0 සpරා ඇ;න0) ෙසේවාෙK 2 ප4;ෙC I 

ෙශේiයට අ4ත3ගහණය කරV ලැෙ[.  
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5.2 (iii)MN 6-2006 A වැgh ප	මාණෙය4 ප	බාSර } වැgh කම මත වැgh ලබන, ප	ගණක 

 :ෙෂේතයට අදාලව අVමත කර ඇ; තන#1වල ෙසේවය කරන අෙනjO %ලධාY4 ෙසේවෙC 2 

ප4;යට අ4ත3ගහණය කළ "OෙO, 

 

5.2 (iii)(අ) ආයතනෙC පවOනා අවශ�තාවය4 අVව A ලංකා ෙතොර#1 හා ස4%ෙKදන තා:ෂණ 

ෙසේවෙC 2 වැ% ප4;යට අදාල තන#ර: කළමනාකරණ ෙසේවා අධ�:ෂ ජනරා� D.4 

අVමත කර4ෙ4 න0;      

    සහ 

 

5.2 (iii)(ආ) අදාල %ලධා	යා ඉහත (අ) යටෙO ඇ; කරV ලබන තන#රට පObYමට අවශ� 

අෙනjO .ය/ lolක0 හා ෙකො4ෙ�. සpරා ;ෙ[ න0 පමi. 

 

5.3     1 ප�.යට අ�ත�ගහණය කර/ ලබන �ලධරය� 

 

5.3 (i)දැනට SL 1-2006 වැgh කමෙC වැgh ලබන අය ෙහෝ ෙමම ෙසේවා ව�වසථ්ාෙK 1 ප4;යට 

අදාළ ෙහෝ සමාන තන#රක ෙසේවය කරV ලබන %ලධාY4 (අවශ� lolක0 සpරා ;ෙ[න0) 

අදාළ ෙශේiයට අ4ත3ගහණය කරV ලැෙ[. 

 

5.3 (ii)ෙසේවා ව�වස්ථාෙK 8.6.1 (ඉ) වග4;ෙC ප	8 වන lolක0 ස0\3ණ කර ෙනොමැ; 

%ලධරය4 ලබාෙදන සහන කාලය #ලB ෙතොර#1 තා:ෂණය wxබද පශ්චාO උපාT 

�hෙලෝමා lolක0 ලබා ගැ7ෙම4 පl  අ4ත3ගහණය සඳහා සලකා බලV ඇත. 

 

06.06.06.06.     ෙජ2ෂ්ඨ5වය  හා  වැ7ප    

 

6.1 %යnත lolක0 සSතව අ4ත3ගහණය වන %ලධාY4ට ඉහත 4 ෙuදෙC Dස්තර වන   ප	8 

ගණනය කරV ලබන ෙපර ෙසේවා කාලය පදන0 කර ෙගන අ4ත3ගහණ 8න .ට 

ෙජ�ෂ්ඨOවය S0 ෙK. \3ව තන#රට බඳවාගO / උසස්W0ලO  8නය, තන#ර, පදන0 කර  

ග%n4  එ:  එ:  ෙශේiය  සඳහා   ෙජ�ෂ්ඨතා  ෙ�ඛනය:  සකස්  කරV  ලැෙ[.   

 

අ4ත3කාලය #ළ %යnත lolක0 ස0\3ණ කරන  %ලධරය4 එෙසේ lolක0 ස0p3ණ 

කරන 8න .ට ඒ ඒ ප4;ෙC / ෙශේiෙC ෙජ�ෂ්ඨOව ෙයS wSgවV ඇත.  

 

6.2 අ4ත3ගහණයWෙ0B ය0 %ලධා	ෙයjෙ� නව වැgh ප	මාණය ෙපර ලැe වැgh ප	මාණය 

හා ෙවනස් වන අවස්ථාව: ;ෙ[න0, ඔ�ෙ� වැgප 2009.07.01 8න .ට වලං� වන ප	8 

ආයතන සංගහෙC VII ප	�ෙuදෙC 4 වන වග4;ෙC DTDධාන අVව ප	ව3තනය කරන 

අතර, 2010.12.31 ද:වා Sඟ වැgh ෙගවV ෙනොලැෙ[. එෙසේ kවO පැව; වැgh ව3ධක 8නය 

ෙවනස් ෙනොෙK. 

  

6.3 ය0 b. %ලධරයj තන#ර ලබා ගැ7මට මනාපය පළ කරන න�O එම තන#රට Sn වැgප 

ලබා ගැ7ම ප;:ෙෂේප කර4ෙ4 න0 එම %ලධරයා එෙත: ලබn4 .c වැgප ඔ�ට / ඇයට 

ෙපෞ�ගmක වන ෙසේ SnවV ඇත. ෙ0 සඳහා කරV ලබන මනාපය, පlව ෙවනස ්bYමට ඉඩ 

ෙදV ෙනොලැෙ[. 

    

07.  ස්:ර ��ම, කා�ය�ෂමතා කඩඉ> හා උසස්@>    

 

7.1 \3ව තන#ෙ3 බඳවාගැ70 පcපාc යටෙO බඳවාග4නා ලද න�O, 2009.07.01 8න වන Dට 

ස්�ර කර ෙනොමැ; නව ෙසේවයට අ4ත3ගහණය කරV ලබන %ලධරය4 අ4ත3ගහණය 

කරන ලද ප4;ෙC ඒ ඒ ෙශේiවලට අදාල කා3ය:ෂමතා කඩඉ0 Dභාගය ස0\3ණ කළ 

පlව, නව ෙසේවා ව�වස්ථාව යටෙO ස්�ර bYම පOW0 බලධරයා D.4 කරV ලැෙ[. 
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7.2 ෙසේවා ව�වස්ථාෙK 7.3, 7.4, හා 7.5 වග4;වල දැ:ෙවන කා3ය:ෂමතා කඩඉ0 Dභාග 

2009.07.01 8න .ට අ4ත3ගහණය කරන ලද %ලධරය4ට අදාල ෙK. 

 

7.3 අ4ත3ගහණය කරV ලබන %ලධරය4 නව ෙසේවා ව�වස්ථාවට අVව සමO Dය "# 

කා3ය:ෂමතා කඩඉ0 පY:ෂණ වලට ඇ#ලO ය0 Dෂයය: ඉහත 04 ෙuදෙC ප	8 ෙසේවා 

කාලයට ඇ#ළOවන \3ව තන#ර දරn4 .cයB සමO W ඇOන0 %ලධරය4ෙ� ඉ��ම මත 

එම Dෂය නැවත සමOWෙ0 අවශ�තාවෙය4 %දහස් bYමට පOW0 බලධරයා D.4 කට"# 

කරV ඇත. 

 

7.4 \3ව තන#ෙ3 බඳවා ගැ70 පcපාcෙC කා3ය:ෂමතා කඩඉ0 සඳහ4ව ෙනොමැ; Dට ෙහෝ 

පOW0 mwෙC කා3ය:ෂමතා කඩඉ0 wxබඳ සඳහ4 ෙනොWම මත කා3ය:ෂමතා කඩඉ0 

ස0\3ණ කර ෙනොමැ; %ලධාY4 .�න0 ඉහ;4 දැ:} අදාල පං;ෙC %යnත ෙශේiයට 
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ෙමම චකෙ�ඛෙC .ංහල, ෙදමළ හා ඉං . භාෂා පාඨ අතර ය0 අනV¡ලතාවය: ෙහෝ 
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ෙමම චකෙ�ඛය මy4 DTDධාන සලසා ෙනොමැ; ක1� ෙවෙතොO ඒ ස0බ4ධව {රණ 
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