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ඒකාබ�ධ ෙසේවා චකෙ�ඛ : 01/2013 මෙ� අංකය : COM2/TRANS/03/2014        
රාජ& ප(පාලන හා ස්වෙ�ශ  
කට/0 අමාත&ාංශය, 
2දහස් ච0රශය, 
ෙකොළඹ 07. 

        2013.06.17 ෙව2 8න. 
අමාත&ාංශ ෙ�ක9ව:;, 
8ස්=> ෙ�ක9ව:; / 8සාප?ව:;, 
ෙදපා@තෙ9;0 පධාB;. 

    

ඒකාබ�ධ ෙසේවාව� �ලධරය�ෙ� වා��ක ස්ථාන මා� - 2014 
 

රාජ& 2ලධරය;ෙ� ස්ථාන මා:E9 ස9බ;ධව රාජ& ෙසේවා ෙකොFෂ; සභාෙI අංක 1589/30 
හා 2009.02.20 8නැ? අ? Oෙශේෂ ගැසQ පතෙS පළකර ඇ? කා@ය පUපාUක V? ( කාXඩ අංක 1) [  
XVIII  ප(_ෙ`දෙS OaOධානවලටද ෙමයට යා කර ඇ? ඒකාබ�ධ ෙසේවෙS ස්ථාන මා: පUපාUයටද 
ඔෙc අවධානය ෙයොd කරවe ලැෙc.  
 
02.    ඒකාබ�ධ ෙසේවයට අයf පහත සඳහ; ෙසේවාව;[ වා@hක ස්ථාන මා: 2014 ජනවා( මස 01 
8න iට බල පැවැfෙවන ෙසේ  jයාfමක කළ/0 අතර, එ[l 2ලධරය;ට ෙම;ම රාජ& ෙසේවාවටද 
ඇ?වන අපහmතා මග හැරEම noස පහත සඳහ; ආකාරයට ස්ථාන මා: nqබඳ jයාමා@ග 
අeගමනය rVමට සැළrsමf Oය /0ය. 
 

� රාජ& කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය (III / II / I) 
� රජෙS භාෂා ප(ව@තක ෙසේවය (I) 
� u ලංකා රජෙS vස්තකාලයාaප? ෙසේවය (III / II / I) 
� u ලංකා ෙතොර0: හා තා>ෂණ ෙසේවය ( 3 ප;?ය ) 

� ඒකාබ�ධ (යw: ෙසේවය (II'ආ' , II'අ', I) 
� කා@යාල ෙසේවක ෙසේවය (III / II / I) 

 

03. ස්ථාන    මා�    ක��;;;; 
 

ස්ථාන මා: කFx පහත සඳහ; ආකාරයට n[xEමට jයා කළ /0ය.  
 

3.1        අභ"�තර සථ්ාන    මා�    ක��  
 

(අ)   අමාත&ාංශ සථ්ාන මා: කFx -  එ> අමාත&ාංශය> යටෙf වන 
ෙදපා@තෙ9;0 අතර, ස්ථාන මා:E9 ස9බ;ධෙය; කට/0 rVම.  
 

(ආ)  ෙදපා@තෙ9;0 ස්ථාන මා: කFx - ෙදපා@තෙ9;0 ඇ0ළත ෙසේවා 
ස්ථානවලට ෙකෙරන මා:E9 ස9බ;ධෙය; කට/0 rVම. (8ස්=>කය 0ළ 
පාෙ�yය ෙ�ක9 කා@යාල අතර ෙකෙරන ස්ථාන මා:E9 ස9බ;ධෙය; 
8ස්=> ෙ�ක9 Oi; කට/0 rVම.)  

   
     3.1.1  අභ"�තර    ස්ථාන    මා�    ක��    $රණ.    

 

(අ) ඉහත 3:1 ෙ`දයට අදාළව ග;නා ලද අභ&;තර ස්ථාන මා: කFx {රණය; 
ඒකාබ�ධ ෙසේවා අංශෙS මා: කFxවලට {රණ ගැBමට හැrවන ප(8 ෙමම 
චකෙ�ඛෙS 7:1 ෙ`දෙS සඳහ; කර ඇ? 2013.07.31 8නට පථම ඒකාබ�ධ ෙසේවා 
අධ&>ෂ ජනරා� ෙවත අeමැ?ය සඳහා එEමට කට/0 කළ /0ය. 

 
(ආ) ෙමම අමාත&ාංශය Oi; ඒකාබ�ධ ෙසේවෙS ස්ථාන මා:E9 ලැ}ස්0 
nqෙයල කරන අවස්ථාෙIl හා ස9~@ණ කළ පmව ද සමහර අමාත&ාංශ / 
ෙදපා@තෙ9;0 ස්ථාන මා:E9 iwකරන ෙහ}; වා@hක ස්ථාන මා:E9 
rVෙ9l ව&ා�ල තffවය> වා@තා E ඇත. එබැO;, ෙමම තffවය මග හැරEම 
සඳහා ෙදපා@තෙ9;0 / අමාත&ාංශ ස්ථාන මා:E9 7:1 ෙ`දය යටෙf ද>වා 
ඇ? කාල වකවාeවලට අe�ලව පවfවා ඒවාෙS {රණ 2013 �s 31 ට ෙපර 
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ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ ජනරා� ෙවත ද;වා එOය /0ය. ඉ;පm ඔ�; Oi; 
riw ස්ථාන මා: {රණය> ෙනොගත /0ය. 
 

(ඇ) අමාත&ාංශ/ ෙදපා@තෙ9;0වල අභ&;තර මා: කFx {රණ අදාල 8නට ෙපර 
ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ ජනරා� ෙවත එවe ෙනොලැ�වෙහොf එම සථ්ාන මා:E9 
nqබඳව කට/0 අනවශ& බවට සලකා jයා කරe ලැෙc. 

    
        

3.23.23.23.2   ඒකාබ�ධ ෙසේවා අංශෙ)     ස්ථාන මා�    ක��    
 

අමාත&ාංශ අතර හා ෙදපා@තෙ9;0 අතර 2ලධරය;ෙ� සථ්ාන මා: ස9බ;ධෙය; 
කට/0 rVම.  
 
    

 3.3 ස්ථාන මා: සඳහා ලැෙබන අයw9පත සංඛ&ාව සැලr�ලට ෙගන ඒ ඒ  
ෙසේවාව; සඳහා පමාණවf අයw9පත සංඛ&ාව> ලැ� ?ෙc න9 අදාල ෙසේවාව; 
සඳහා ෙවන ෙවනම මා: කFx n[xOය /0ය. 

 
3.4 සෑම ස්ථාන මා: කFxව> Oi;ම රාජ& ෙසේවා ෙකොFෂ; සභාෙI අංක 1589/30 අ? 

Oෙශේෂ ගැසQ පතෙS කා@ය පUපාUක V? ( කාXඩ අංක 1) [ XVIII  ප(_ෙ`දයට 
යටfව ෙමම චකෙ�ඛෙS 4 වග;?ෙS සඳහ; ෙපොw ප?පf?වලට අe�ලව ස්ථාන 
මා:E9 nqබඳව jයාකළ /0ය.   

 
04. ස්ථාන මා� සඳහා �ලධරය�ෙ� -.-ක/ $රණය 01ෙ/ ෙපො. ප5ප65; 
 

ෙ9 ස9බ;ධෙය; ඒකාබ�ධ ෙසේවෙS වා@hක ස්ථාන මා: පUපාUෙය[ සඳහ; වන 
OaOධාන අදාල ෙI. 

 

05.  ස්ථාන මා� අය./පත;;;;    
    

ෙ9 ස9බ;ධෙය; ඒකාබ�ධ ෙසේවෙS වා@hක ස්ථාන මා: පUපාUෙය[ 3.3 වග;?ෙය[ 
සඳහ; OaOධාන අදාල ෙI. 
 

 

5.1 ඒකාබ�ධ ෙසේවා අංශෙ) ස්ථාන මා� ක�� ෙවත ඉ:;ප6 කළ=> ෙ?ඛන;;;; 
 
5.1.1  ෙමම අමාත&ාංශෙS ඒකාබ�ධ ෙසේවා අංශෙS n[xවා ඇ? ස්ථාන මා: කFx 

ෙවත පහත සඳහ; sයrයOs 07 වන ෙ`දෙS සඳහ; කාල සටහනට අe�ලව  
�s මස 31 8නට ෙපර ඉ8(පf rVමට අමාත&ාංශ  ෙ�ක9ව:; / 
ෙදපා@තෙ9;0 පධාB; /8ස්=> ෙ�ක9ව:;/ ආයතන පධාB; jයා කළ 
/0ය. තව ද 2020202013131313    AB    මස    01 01 01 01 :නය6, 2013, 2013, 2013, 2013    ෙදසැ/බ�    මස    31 31 31 31 වන    :නය6    
අතර    කාලෙ)E    අෙන"ෝන"    ස්ථා න    මා�G/    සඳහා    ඉ?H/පත    භාරෙනොගත    =>ය.... 

 
(අ)  ඒ.ෙසේ./වා.ස.්මා./01  දරන ආකෘ? පතය අeව සකස් කරන ලද ස්ථාන මා: 

අයw9පතය ෙදපා@තෙ9;0 පධා2යාෙ� 2@ෙ�ශ ස[තව එOය /0ය. තව ද එ> 
2ලධරෙය�ට එ> අයw9පතය> පමණ> ඉ8(පf කරන ෙලසට උපෙදස් 8ය 
/0ය.(අභ&;තර ස්ථාන මා: කFx Oi; ද mwm සංෙශෝධන ස[තව ෙමම 
ආකෘ? පතය පාO_� rVම මැනO) 

 

(ආ) ඒ.ෙසේ./වා.ස.්මා./02 දරන ආකෘ?ය අeව සකස් කරන ලද වා@hක ස්ථාන මා: 
අයw9පf උපෙ�ඛනය  

        
(ඇ)   ඒ.ෙසේ./වා.ස්.මා./03 ආකෘ?ය අeව සකස් කරන ලද එකම ආයතනයක/ 8ස්=>කයක 

අ�:w 05 කට වඩා ෙසේවය කර ඇ? ඒකාබ�ධ ෙසේවෙS  iය� 2ලධරය;ෙ� ෙසේවා 
Oස්තර  

 
5.1.2  ඉහත අංක 3.1 ෙ`දය යටෙf කරන ලද අභ&;තර ස්ථාන මා: 2ෙයෝග nqබඳ  

වා@තාව ද ෙ9 සමග එOය /0ය.  
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06.  වා��ක ස්ථාන මා� ෙයෝජනා සමාෙලෝචන ක��;;;; 
    
6.1 ස්ථාන මා: 2ෙයෝගය;ට O:�ධව ෙකෙරන අ�යාචනා සලකා බැ�ම සඳහා රාජ& 

ෙසේවා ෙකොFෂ; සභාෙI අංක 1589/30 අ? Oෙශේෂ ගැසQ පතෙS XVIII ප(_ෙ`දෙS 
කා@ය පUපාUක V{;[ 210 වග;?ය අeව වා@hක ස්ථාන මා: ෙයෝජනා 
සමාෙලෝචන කFx n[xවා ඒ අeව අවශ& කට/0 කළ /0ය. වා@hක ස්ථාන මා: 
ස9බ;ධෙය; ඉ8(පf කරe ලබන අ�යාචනා සලකා බලe ලබ;ෙ; රාජ& ෙසේවා 
ෙකොFෂ; සභාෙI අංක 1589/30 අ? Oෙශේෂ ගැසQ පතෙS XVIII ප(_ෙ`දෙS කා@ය 
පUපාUක V? 211 වග;?යට අe�ල ෙI න9 පමo.  

 

6.2 ස්ථාන මා: 2ෙයෝගය;ට O:�ධව ෙකෙරන අ�යාචනා සලකා බැ�ම සඳහා වා@hක 
ස්ථාන මා: nqබඳව � සමාෙලෝචන කFx ම�; පහත සඳහ; ක:� nqබඳව 
තවwරටf පV>ෂා කර {රණ ගe ඇත.  

 
  - වා@hක ස්ථාන මා:E9 ප?පf?යට අe�ල ෙනොවන ප(8 කරන ලද මා:E9  
  

- 2ලධරය;ෙ� ඉ��9 ඉx ෙනො�e අවස්ථා (මනාප අeව 1,2,3 යන ෙසේවා 
ස්ථාන ඉ��9 ෙලස  සලකe ලැෙc) 

 
  - 2ලධරය;ෙ� ඉ��9වලට පටහැ2 ෙලස කරන ලද මා:E9  
 
                        - ස්ථාන මා:E9 අයw9 කරන ලද 8නෙය; පmව 2ලධරය;ට iw� හ8i  Oපf 

/ හ8i අන0: / ආපදා / අසBප වැ2 සාeක9nත තffවය; nqබඳව 
nqගත හැr  2@ෙ�ශ   ඉ8(පf කර  ඇfන9 ඒවා nqබඳව  

  
6.3   වා@hක ස්ථාන මා: ෙයෝජනා සමාෙලෝචන කFx {රණ ලබා lෙම; පmව නැවත 

iwකරe ලබන අ�යාචන කා@ය පUපාUක V?;[ XX වන ප(_ෙ`දෙS 230 
වග;?ය අeව රාජ& ෙසේවා ෙකොFෂ; සභාව ෙවත ඉ8(පf කළ /0ය.  
   

 

07....        ස්ථාන මා� කාල සටහන;;;;     
 
7.1  ෙමම චකෙ�ඛෙS 3:1 යටෙf ස්ථාන මා: nqබඳව  කට/0 rVම සඳහා � 
 කාල සටහන පහත සඳහ; ප(8 ෙI. 

   

�2 15 ට ෙපර  
 

මා: කFx n[xEම හා සථ්ාන මා: පUපාUය සකස ්rVම 
 

�s 01ට ෙපර 
 

ඉහත 3.1 ෙ`දය අeව iය�ම ස්ථාන   මා: අයw9පf  
භාරග;නා අවසාන 8නය 
 

�s 15ට ෙපර 
 

3.1 ෙ`දය අeව ෙදපා@තෙ9;0  /අමාත&ාංශ අභ&;තර 
ස්ථාන මා: nqබඳ {රණ ෙගන අවස; rVම 
 

�s 31ට ෙපර                     
 

3.1 ෙ`දය අeව ෙදපා@තෙ9;0 /  අමාත&ාංශ  ස්ථාන මා: 
{රණ ස[ත ෙ�ඛන සකස් rVම හා ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ 
ජනරා� ෙවත එEම 

 
7.2     ඉහත 3.2 යටෙf ඒකාබ�ධ ෙසේවා අංශෙS මා: කFx කාල සටහන:- 

 
 

�2 01ට ෙපර 
 

ස්ථාන මා: කFx n[xEම 

�2 15ට    ෙපර 
 

ස්ථාන මා: පUපාUය සකස් කර ගැBම. 
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�2 30ට ෙපර වා@hක ස්ථානමා: චකෙ�ඛය 2�f rVම.                                                                                                                         

�s 31ට ෙපර 
 
 

ඒ.ෙසේ./වා.ස.්මා./01 ආකෘ?යට අeව ස9~@ණ කරන ලද, 
ඒ.ෙසේ./වා.ස.්මා./02 ආකෘ?ය අeව උපෙ�ඛනගත කළ 
අයw9පf හා ඒ.ෙසේ./වා.ස්.මා./03 ආකෘ?ය ස9~@ණ කර 
ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ ජනරා� ෙවත එEම. 

අෙගෝස්0 31ට ෙපර 
 

ඒකාබ�ධ ෙසේවා අංශෙS 2ලධාV; �ස ් E ස්ථාන මා: කFx 
nqබඳව කට/0 අවස; කර ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ 
ජනරා�ට අවස; {රණ ගැBමට ඉ8(පf rVම. 

සැ�තැ9බ@ 15ට ෙපර 
 

ස්ථානමා: {රණ අමාත&ාංශ/ෙදපා@තෙ9;0වලට දැ;Eම සහ 
වා@hක ස්ථානමා: ෙයෝජනා සමාෙලෝචන   කFx පf rVම. 

සැ�තැ9බ@ 29ට ෙපර 
 

ස්ථානමා:E9 nqබඳව ඒකාබ�ධ ෙසේවා අංශය ෙවත 
සමාෙලෝචන  කFx සඳහා අ�යාචනා භාර ගැBෙ9 අවසාන 
8නය. 

ඔ>ෙතෝබ@ 15ට ෙපර 
 

එම අ�යාචනා nqබඳ සමාෙලෝචන  කFx ම�; {රණ ගැBම. 

ෙනොවැ9බ@ 01ට ෙපර සමාෙලෝචන  කFx ම�; {රණ දැe9 lම අවස; rVම. 
 

 
 
08. වා��ක    ස්ථාන    මා�    ස/බ�ධෙය�    ෙදපා�තෙ/�>    පධාM�ෙ�    වගNම;;;;    
    

8.1   සෑම �ලධරෙයP QRබඳවම �වැර: හා ස/S�ණ ෙතොර>� සැපTමට ආයතන / 
ෙදපා�තෙ/�> පධාM� වගබලා ගත =>ය. සාවද" අස/S�ණ ෙතොර>� ඇ5 බව 
ෙහRXවෙහො6 ඒ QRබඳව අදාළ ආයතන /  ෙදපා�තෙ/�>  පධාM� හා එම ලැZස්> 
සකස් කළ හා හ; වැර: බලන ලද �ලධරය� වගNමට බැ[ \]න අතර ඔX� 
_නයා`aල කට=> වලට ද යට6 ෙb.  

 
8.2.     ස්ථාන මා� ක�� මc� අමාත"ාංශෙය� / ෙදපා�තෙ/�>ෙව� Qටතට ස්ථාන 

මා�G/ ලබා E ඇ5 �ලධරය� අ`පාd5කය� පැ�ෙණන ෙතP රඳවා ෙනොෙගන 
�ය�ත :න නව ෙසේවා ස්ථානෙ) රාජකා; භාරගැMමට හැ0 වන ෙසේ ඔX� eදාහැ1මට 
කට=> කළ => ය.    ෙමම    _f_ධානවලට    පටහැ�ව    කට=>    කරන    ආයතන    පධාM�    
ස/බ�ධෙය�    _නයා`aලව    කට=>    01ම    Qgස    අදාළ    බලධරයා    ෙවත    වා�තා    
කර`    ලැෙh.... 

 
8.3  ස්ථාන මා�G/ ලැi �ලධරය� �ය�ත :න \ට නව ෙසේවා ස්ථානෙ) රාජකා1 

කට=>වලට වා�තා කර 5jයE6 ඇතැ/ ෙදපා�තෙ/�> පධාM� _\� අදාළ 
�ලධරය� eදාහැර ෙනොමැ5 අවස්ථා වා�තා G ඇත. එවැ� අවස්ථා උ�ගත ෙනොGමට 
ආයතන පධාM� වගබලා ගත=> අතර    එම    �ලධා1�    eදා    ෙනොහ;�ෙ�    න/    
තව.රට6    වැ�d    ෙගGම    ස/බ�ධෙය�    ආයතන    පධාM�    _\�    වගNම    භාරගත    
=>ය....    

 
8.4 ස්ථාන මා:E9 ලැෙc ය} අෙ�>hත 2ලධරය;ෙ� රාජකාV කට/0 ක� ඇ?ව 

ෙවනf 2ලධරය;ට v�� කර වා@hක සථ්ාන මා:E9 අeව 2යFත 8නට 2ලධරය; 
2දහස් කරEමට ෙදපා@තෙ9;0 පධාB;/ අමාත&ාංශ ෙ�ක9ව:; Oi; කට/0 කළ 
/0 ය. ෙමවැ2 ක:� ස9බ;ධෙය; පmව ෙකෙරන ඉ��9 සලකා බලe ෙනොලැෙc. 

 
8.5 ෙමම චකෙ�ඛෙS සඳහ; OaOධාන ඔබෙ� අමාත&ාංශෙS / ෙදපා@තෙ9;0ෙI 

iය�ම 2ලධරය; ෙවත දැන ගැBමට සැලැස්Oය /0ය. 

8.6 ස්ථාන මා�G/ ලැlමට ඉඩ ඇතැZ \තන 0\ය/ �ලධරෙයn ෙසේවා අවශ"තාවය මත 
තව6 ව�ෂයP තම ෙදපා�තෙ/�>ව >ළ රඳවා ගත=>යZ ෙදපා�තෙ/�> පධා�යා 
අදහස් කර�ෙ� න/, ��ෙ�qත අය./පත ෙයොe කරන අවස්ථාෙbEම ඒ QRබඳව 
පැහැ:B කර අදාළ අමාත"ාංශ ෙ?ක/ෙ� ��ෙ�ශ ඇ5ව ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ"Pෂ 
ජනරා? ෙවත තම ඉ?r/ ඉ:;ප6 කළ=> ෙb. අධ"Pෂ ජනරා? _\� ස්ථාන මා� 
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ක��වලට ඒ QRබඳව දැ`/ E sයා කර` ඇත. එP ෙදපා�තෙ/�> පධා�ෙයnට 
t�ත �ලධරය� Q;සP සඳහා පමණP ඉ?r/ කළ හැක. එP වතාවක E ෙමම 
අවස්ථාව ලබා E ඇ5 �ලධරෙයn සඳහා නැවත අවස්ථාවP ලබා ෙද` ෙනොලැෙh.    

 

8.7     ස්ථාන මා:E9 ලැබ ව@තමාන ෙසේවා ස්ථානෙය; 2දහස් කරe ලැ�, 2යFත 8නට නව 
ෙසේවා ස්ථානවල රාජකාV භාර ගැBමට වා@තා ෙනොකරන 2ලධාV; ෙවත නව 
ෙදපා@තෙ9;0 පධා2යා ම�; ෙසේවය හැරයාෙ9 2ෙIදනය 2�f rVමට කට/0 
කළ /0ය. (ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ ජනරා� ෙවත හා රාජ& ෙසේවා ෙකොFෂ; සභාව 
ෙවතද nටපත> ස[තව) 

 
 

8.8 ස්ථාන මා: 2ෙයෝග jයාfමක rVම ස9බ;ධෙය; කා@ය පUපාUක V? 
(කාXඩ අංක 01) [ 11 11 11 11 වග;?ෙS OaOධාන අදාළ Oය /0ය. 

 

09.    �ලධරය�ෙ�    වගN/;;;;  
 
 වා@hක ස්ථාන මා: 2ෙයෝගය> ලැ� iය�ම 2ලධරය; 2යFත 8නෙS l නව 

රාජකාV ස්ථානය ෙවත ෙසේවය සඳහා වා@තා rVමට බැ� iU?. 
 

10. වා@hක ස්ථාන මා: jයාfමක rVම ස9බ;ධෙය; රාජ& ෙසේවා ෙකොFෂ; සභාෙI 
අංක 1589/30 අ? Oෙශේෂ ගැසQ පතෙS කා@යය පUපාUක V? 214, 215, 216, 217 
වග;?වල සඳහ; OaOධාන බලපැවැfෙවe ඇත. 

 
11. ෙමම චකෙ�ඛෙS ද>වා ෙනොමැ? OaOධාන ස9බ;ධෙය; ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ 

ජනරා�ෙ� {රණය අවසාන {රණය ෙI. 
 
12.  ෙමම චකෙ�ඛය රාජ& ෙසේවා ෙකොFෂ; සභාෙI අංක 1589/30 අ? Oෙශේෂ ගැසQ පතෙS 

කා@ය පUපාUක V? (කාXඩ අංක 1) [  XVIII ප(_ෙ`දෙS 202 වග;?ය අeව 2�f 
කරe ලැෙc.  

 
 

 
 
 

   ෙ>.E.�.එ9.ෙ�. ගමෙ�,   
ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ ජනරා�, 
රාජ& ප(පාලන සහ ස්වෙ�ශ කට/0 අමාත&ාංශය. 
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වා��ක  ස්ථාන මා� ප]පා]ය (ඒකාබ�ධ ෙසේවය) 

 

1.1.1.1. ඒකාබ�ධ ෙසේවයට අය6  

� රාජ& කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය (III / II / I) 
� රජෙS භාෂා ප(ව@තක ෙසේවය (I) 
� u ලංකා රජෙS vස්තකාලයාaප? ෙසේවය (III / II / I) 
� u ලංකා ෙතොර0: හා තා>ෂණ ෙසේවය ( 3 ප;?ය ) 

� ඒකාබ�ධ (යw: ෙසේවය (II'ආ' , II'අ', I) 
� කා@යාල ෙසේවක ෙසේවය (III / II / I) 
 

යන ෙසේවාව� �ලධරය�ෙ� ස්ථාන මා�G/ පහත දැPෙවන ආකාරෙය� \. 

ෙකෙ�. 

 

 (අ) වා��ක ස්ථාන මා� 

 

වා@hක ස්ථාන මා:E9 අෙ�>ෂා කරන 2ලධරය;ෙ� ඉ��9 ඉx rVම සඳහා 

වා@hක ස්ථාන මා:E9 කFx jයාfමක ෙකෙ@. ඒ හැ:� Oට riය9 

2ලධරෙය�ෙ� සාධාරණ ඉ��ම> ඉx rVමට ඉඩ ලබා ගැBම සඳහා ෙහෝ 

ෙදපා@තෙ9;0 පධාB; Oi; ප(පාලනමය ක:� අeව කරe ලබන 2@ෙ�ශ 

jයාfමක rVම noස ෙසේවා ස්ථානයක/ පෙ�ශයක 2යFත ෙසේවා කාලය ස9~@ණ 

කළ 2ලධරෙය� ෙවනf ෙසේවා ස්ථානයකට මා: rVමට ද මා: කFx {රණ ගත 

හැක. ෙමම මා:E9 ව@ෂෙS ආර9භක වැඩ කරන 8නෙS iට jයාfමක ෙI.  

 

(ආ) වා��ක ෙනොවන ස්ථාන මා� 

 

වා@hක ස්ථාන මා: කFxවලl හැර ඒකාබ�ධ ෙසේවා අංශෙS ෛද2කව iwෙකෙරන 

කා@යය> වශෙය; ස්ථාන මා:E9 iw ෙනොෙකෙ@. එෙහf ෙසේවා අවශ&තා සහ 

Oනය ෙහේ0 මත ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ ජනරා� Oi; සථ්ාන මා: 2ෙයෝග 2�f 

ෙකෙ@. සාමාන& රාජකා( කට/0වලට බාධාව> ෙනොවන mහද ස්ථාන මා: ඉ��9 ද 

2ලධරය;ෙ� හ8i� ද සාeක9nතව සලකා  බැsය /0 � ක:� අඩං� ඉ��9 ද 

ෙදපා@තෙ9;0 පධා2යාෙ� 2V>ෂණ හා 2@ෙ�ශ ඇ?ව ඉ8(පf කරන Oට ඒ 

nqබඳව සලකා බලා අවශ& nයවර ගe ලැෙc. 

 

2.  වා��ක ස්ථාන මා� ක��ෙb කා�යභාරය 

        

රාජ& ෙසේවා ෙකොFෂ; සභාෙI අංක 1589/30  අ? Oෙශේෂ ගැසQ පතෙS කා@ය 

පUපාUක V? ( කාXඩ අංක 1) [ XVIII  ප(_ෙ`දෙS OaOධානවලට සහ ෙමම 

ස්ථාන මා: පUපාUෙS දැ>ෙවන ක:�වලට යටfව 206 හා 207 වග;?වලට 

අeව කට/0 කරF; ඉහත 1(අ) ෙ`දෙS සඳහ; අවස්ථාවලl ඒකාබ�ධ ෙසේවා 

අධ&>ෂ ජනරා� ෙවත 2@ෙ�ශ ලබා lම සථ්ාන මා: කFxවල කා@යභාරයෙI. 
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3.     වා��ක ස්ථාන මා�G/වලE සලකා බැBය => ෙපො. d ර5ප65  

      3.1 තම ෙසේවා ස්ථානෙS අඛXඩව වසර 02> ෙසේවය කර ?�ම වා@hක ස්ථාන 

මා:Eම> සඳහා අයw9 rVමට mwmක9 ෙI. 

3.2 වසර 05ට වැ� කාලය> එකම ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවය කර ඇ? 2ලධරය; ස්ථාන 

මා:E9වලට යටf ව;ෙ;ය. 

3.3 වා@hක ස්ථාන මා:E9 අයw9පf ඉ8(පf rVෙ9 l ඒ සඳහා සකස් කර හ�;වා 

ෙදe ලබන ආද@ශ ආකෘ? පතයට අeවම සකස් කළ අයw9පf පමණ> ඉ8(පf කළ 

/0ෙI. 

3.4 ස්ථාන මා:E9 අයw9 කරන 2ලධරය; riය9 පෙ�ශයක 2ශ්�ත කා@යාලයකට 

පමණ>ම ස්ථාන මා: E යාමට අෙ�>ෂා කර;ෙ; න9 පෙ�ශෙS නම සහ 

කා@යාලෙS නම යන ෙදකම සඳහ; rVම mwmය. තම; ස්ථාන මා: E යාමට 

අෙ�>ෂා කර;ෙ; riය9 පෙ�ශයකට යාෙ9 අවශ&තාවය මත ද නැතෙහොf තම; 

කැම? ෙදපා@තෙ9;0 ෙහෝ කා@යාලයකට යාමට �වමනාෙව; ද ය;න අයw9පෙf 

සඳහ; rVම mwmය. ඒ අeව තම;ෙ� මනාපය අenq ෙවs; දැ>ෙවන ප(8 

පෙ�ශ ෙහෝ කා@යාල න9 කළ /0 ෙI. 

 

3.5 ෙසේවා කාලය ගණනය 01ම.    
 

(අ)   වා@hක ස්ථාන මා:E9වලl කාල ගණනය කරe ලබeෙS ෙපර ව@ෂෙS  

ෙදසැ9බ@ මස 31 වන 8නටය (20 14 වා@hක ස්ථාන මා:E9 සඳහා 2013.12.31 

8නය) 

(ආ) ෙසේවා කාලය; ගණනය rVෙ9 l ෙසේවෙS ආර9භක 8නය ෙලස සැලrය /fෙf 

ෙසේවයට වා@තා කළ ව@ෂෙS ජනවා( මස පළd වන 8නය}. නdf 2ලධරයාෙ� 

පාලන Oෂයය ඉ>මවා �ය ක:ණ> ෙහේ0ෙව; ෙසේවයට වා@තා කළ 8නය පm 

8නය> ෙI න9 ස්ථාන මා: කFxව ඒ nqබඳව සැලr�ල ෙයොd කර}. 

(ඇ) ෙසේවා කාලය ගණනය rVෙ9 l එ> ෙදපා@තෙ9;0ව> / අමාත&ාංශය> ෙහෝ 

8ස්=>කය> 0ළ අඛXඩව ෙහෝ ඛXඩව ෙසේවය කළ ෙසේවා කාලවල එක0ව ew 

ෙසේවා කාලයP ෙලස ගණ; ගe ලැෙc.  

(ඈ) riය9 ෙදපා@තෙ9;0ව> / අමාත&ාංශය> යටෙf �මන 8ස්=>කයක ෙසේවය 

කළ ද එම ෙසේවා කාලය එම ෙදපා@තෙ9;0ෙI/ අමාත&ාංශෙS ෙසේවා කාලය 

වශෙය; ගණ; ගe ලැෙc. 8ස්=>කය> 0ළ ෙසේවා කාලය ගණ; ගැBෙ9l එම 

8ස්=>කය 0ළ �මන කා@යාලයක ෙසේවය කළ ද :ස්xP ෙසේවා කාලය ෙලස 

ගණ; ගැෙ;.  

(ඉ) ෙදපා@තෙ9;0වක ෙසේවය කළ කාලය ගණ; ගැBෙ9 l 2ලධරෙය�ෙ� පාලන 

Oෂය ඉ>මවා �ය ෙහේ0ව> මත ෙසේවෙS ෙනොiU කාලය ගණ; ගe ෙනොලැෙc. 

(ඊ) අමාත&ාංශ සංෙශෝධනය Eම ෙහේ0ෙව; එ> අමාත&ාංශයක iට ෙවනf 

අමාත&ාංශයකට අe/>ත rVම iw� 2ලධරය; ස9බ;ධෙය; ෙසේවා කාලය 
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ගණනය rVෙ9l අෙහෝi කරන ලද අමාත&ාංශෙS ෙසේවා කාලය ද d� ෙසේවා 

කාලයට ගණ; ගe ලැෙc. 

 

3.6   ෙසේවා ස්ථාන ව�yකරණය    

 

(අ)   රාජ& ෙසේවා ෙකොFෂ; සභාෙI අංක 1589/30 අ? Oෙශේෂ ගැසQ පතෙS කා@ය 

පUපාUක V? ( කාXඩ අංක 1 ) [ XVIII ප(_ෙ`දෙS 203 වග;?ෙය[ (iii) අe 

අංකෙය; ආවරණය වන ෙසේවා ස්ථාන හා (V) අe අංකෙය; ආවරණය වන ෙසේවා 

ස්ථාන r[පය> ¢යමනාප ෙසේවා ස්ථාන ෙලස හැ8;ෙI. 

 

  (ආ) පහත සඳහ; ෙසේවා ස්ථාන ¢යමනාප ෙසේවා ස්ථාන ෙලස සලකe ලැෙc. 

  01. ෙ@� ෙදපා@තෙ9;0ව 

  02. ෙ�yය අදාය9 ෙදපා@තෙ9;0ව 

  03. Oභාග ෙදපා@තෙ9;0ව 

  04. ආගමන හා Oගමන ෙදපා@තෙ9;0ව 

  05. ෙමෝට@ රථ පවාහන ෙදපා@තෙ9;0ව ((යw: ෙසේවයට අදාල ෙනොෙI) 

  06. mරාබw ෙදපා@තෙ9;0ව 

  07. Oෙ�ශ කට/0 අමාත&ාංශය (රාජ& කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙS 

2ලධරය;ට අදාල ෙනොෙI) 

  08. Oෙශේෂ කා@ය බලකා £ලස්ථානය ((යw: ෙසේවයට අදාල ෙනොෙI) 

  09. ගා�ල 8ස්=>කය (u ලංකා ෙතොර0: තා>ෂණ ෙසේවෙS 2ලධරය;ට 

පමණ> අදාල ෙI.) 

 10. ව(; වර ¢යමනාප ෙලස හwනාග;නා  ෙසේවා ස්ථාන 

 

 (ඇ) ස්ථාන මා:E යාමට ඉ��9 අ¤ පමාණය> ඇ? ෙසේවා ස්ථාන ¢යමනාප ෙනොවන 

ෙසේවා ස්ථාන වශෙය; හැ8;ෙI. 

 

3.7 zයමනාප ෙසේවා ස්ථානවල ෙසේවා කාලය ගණනය 01ම 

 

(අ)  ¢යමනාප ෙසේවා ස්ථානයක වසර 05ක ෙසේවා කාලය> ස9~@ණ කරන ලද 

2ලධා(ෙය�ට නැවත ¢යමනාප ෙසේවා ස්ථානයකට  මා:Eමට ඉ��9 කළ හැ>ෙ> 

¢යමනාප ෙසේවා ස්ථානෙය; nටතට ෙගොස් වසර 15> ගතE ඇfන9 පමo. 

 

  (ආ)  ෙසේවාව; එකකට වැ� ගණනක ෙසේවය කළ 2ලධරය;ෙ� ¢යමනාප ෙසේවා කාලය   

ගණ; ගැBෙ9l ෙපර ෙසේවයක l එම ෙසේවයට ¢ය මනාප � ෙදපා@තෙ9;0වක 

ෙසේවය කර ඇfන9 එය ද ගණ; ගe ලැෙc (උදා:-කoෂ්ඨ ෙසේවක උසස්E9 ලද 

2ලධරය;ෙ� කoෂ්ඨ ෙසේවක ෙසේවා කාලය)  
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(ඇ)  ¢යමනාප යැ} සැළෙකන ෙසේවා ස්ථානයක දැනට ෙසේවය කරන 2ලධා(oෙය�ෙ� 

ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවා කාලය ගණනය rVෙ9l එම කාලය 0ලl ලබා ෙගන ඇ? 

ප¦? 2වා¤ (වැx� ස[ත, අඩවැx� හා වැx� ර[ත) කාලය ගණනය කරe 

ෙනොලැෙc. 
 

3.8 ¢යමනාප ෙසේවා ස්ථානවල ෙසේවය කරන 2ලධරය; Oi; නැවත ¢යමනාප 

ස්ථානයකට කරe ලබන මා: ඉ��9 සලකා බලe ලබ;ෙ; එම ෙසේවා ස්ථානවලට 

ෙවනf ෙසේවා ස්ථානවල ෙසේවය කළ 2ලධරය; Oi; කරe ලබන ඉ��9 සලකා 

බැ�ෙම; පmවය.    

 

      3.9 වා��ක ස්ථාන මා�G/වලට යට6 ෙනොවන �ලධා1� 

 

(අ) අ�:w 53 ඉ>ම� 2ලධරය; 8ස්=>කය 0ළ ෙවනf ෙසේවා ස්ථානයකට මා: කළ 

හැr �ව ද ඔ�;ෙ� ඉ��ම> ෙනොමැ?ව 8ස්=>කෙය; nටතට මා: ෙනොකළ       

/0ය. 

 

(ආ) 2014.01.01 8නට අ�: 58 ඉ>ම� 2ලධරය; ඔ�;ෙ� ඉ��ම> ෙනොවන ක�[ 

8ස්=>කය 0ළ �ව ද මා: ෙනොකළ /0 ය. ¢යමනාප ෙසේවා ස්ථානය;[ ෙසේවය 

කරන වයස අ�:w 59 ඉ>ම� 2ලධාV; ඔ�;ෙ� ඉ��ම> ෙනොමැ? ක�[ 

ස්ථානමා: ෙනොකළ /0ය.   

 

 3.10 වෘ6$ය ස�5 සඳහා අ`ගහය 

 

(අ) ක9ක: ෙකොමසා(ස් ජනරා� Oi; sයාප8ං� කරe ලැ� ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ 

ජනරා� Oi; nqගf ඒකාබ�ධ ෙසේවෙS වෘf{ය සංගමයක මI සංගමෙS 

ෙ�ක9,සභාප?, භාXඩාගා(ක හා මධ& Oධායක ස�කය; මා: කර;ෙ; න9 

අදාළ වෘf{ය සංගමෙS ෙ�ක9ෙ� 2@ෙ�ශ සැලr�ලට ෙගන සංගමෙS 

කට/0වලට බාධා ෙනොවන ෙසේවා ස්ථානයකට මා: කළ /0 ය. 

(ආ) ෙමම වග;?ෙS දැ>ෙවන අeගහ ¨>? O�මට අෙ�>ෂා කරන ඒකාබ�ධ ෙසේවෙS 

වෘf{ය සංග9වල 2ලධරය; සංගමෙS ෙ�ක9 ම�; ඒ සඳහා අයw9පතය> 

nqෙයල කර ( ආයතන සංගහෙS XXVප(_ෙ`දෙය[ 7:5 උපවග;?ය අeව) මා: 

කFx �ස්Eමට ස? ෙදකකටවf ෙපර ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ ජනරා� ෙවත 

ඉ8(පf කළ /0 ෙI. ෙ9 nqබඳව පmව ඉ8(පf කරන ඉ��9 සලකා බලe 

ෙනොලැෙc. ¢යමනාප ෙදපා@තෙ9;0වල �� i©මට ෙමම අeගහය අදාළ කර ගත 

ෙනොහැක. 

 3.11 ය9 2ලධරය�ෙ� කලතයා ෙපොsiෙS ෙහෝ =Oධ හdදාෙI උ0: නැෙගන[ර 

රාජකා(ෙS 2රතව iUන / jයා;Oත රාජකා(ෙSl ආබාaත තfවයට පfව ඇ? 

බවට sªත සා>h ඉ8(පf කරන 2ලධරය;ෙ� සථ්ාන මා:E9 කළ/0 ව;ෙ; 

ඔ�;ෙ� ඉ��9 අeව පමo. එෙසේම එවැ2 2ලධරය;ෙ� ස්ථාන මා:E9 ඉ��9 
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nqබඳව පdඛfවය දැ>Oය /0 ෙI. ෙමවැ2 2ලධරය; ¢යමනාප ෙසේවා 

ස්ථානයr; nටතට මා: rVමට iwව;ෙ; න9 ඊට ආස;නම කා@යාලයකට ෙහෝ 

2ලධරයාෙ� ඉ��මකට අදාළ කා@යාලයට මා: කළ /0ය. 

3.12   සෑම Oටම 2ලධරයාෙ� ඉ��ම අeව තම කලතයාෙ� ෙසේවා ස්ථානය අයf 

පෙ�ශයට ආස;න ෙසේවා ස්ථානයකට මා:E9 ලබා lමට හැr සෑම උfසාහය>ම 

දැ(ය /0 අතර ¢යමනාප ෙනොව;නා � කා@ය ස්ථානය;[ ෙසේවය සඳහා 

2ලධරය; ෙතෝරා  ගැBෙ9l පාස� යන ද:ව; ඇ? Oවාහක 2ලධරය;ට 

වඩා අOවාහක 2ලධරය; ද, පාස� යන ද:ව; ෙනොමැ? Oවාහක 2ලධරය; 

ද හැr සෑම අවස්ථාවකlම ෙතෝරා ගැBමට සැළrsමf Oය /0ය 

      3.13  (අ)     පාස� යන ද:ව;, ආබාaත ද:ව;, l@ඝ කා�න අසBප මත එ>තැ;ව iUන 

කලතය; සහ කලතයා Oෙ�ශගතව iUන අවස්ථාව;[ වැ2 nqගත හැr 

ක:� ඇ?ව තම ෙදපා@තෙ9;0 පධා2යාෙ� 2@ෙ�ශය; ස[තව ඉ8(පf 

කරන ඉ��9 nqබඳ සැලr�ලට ෙගන මා:E9 කළ/0 ෙI. 

(ආ) ආබාaත vන:fථාපන ෙකො;ෙ�i යටෙf බඳවාගf 2ලධාV; ඔ�;ෙ� 

ඉ��ම> ෙනොමැ? ක�[ ස්ථාන මා:E9 කරe ෙනොලැෙc. 

3.14 2ලධරෙය�ෙ� ඉ��ම> අeව කරන ලද මා:Eම> අවලං� කරන ෙලස ෙහෝ ක� 

දමන ෙලසට පmව අ�යාචනා rVමට එම 2ලධරයාට ෙහෝ ඒ nqබඳව 2@ෙ�ශ 

ඉ8(පf rVමට ෙදපා@තෙ9;0 පධා2යාට ෙහෝ [Fකම> නැත. 

      3.15 ස්ථාන මා: කFx Oi; 2ලධරය; මා: rVෙ9 l ෙදපා@තෙ9;0වල ෙසේවා 

අවශ&තාවය; ද කා@යාලවල කා@යමXඩල කoෂ්ඨ/ ෙජ&ෂ්ඨතාවෙS සමබරතාවය 

�¬මට ද හැම Oටම උfසාහ කළ /0 ෙI.(උදා:-Oභාග ෙදපා@තෙ9;0වට n(F 

2ලධරය; වැ� පමාණය> රඳවා තැ�ම). 

3.16 වා@hක ස්ථාන මා: පUපාUෙය[ 3.1 ෙ`දය යටතට ගැෙනන 2ලධරෙය� ෙවනf 

ස්ථානයකට මා:Eමට ඉ�ලා ඇ? Oටක, එම ඉ��ම ඉx rVම සඳහා එ[ 3.2 

ෙ`දෙS අවශ&තා සvරා ඇ? එම ස්ථානෙS වැ�ම ෙසේවා කාලය> ස[ත 

2ලධරය; ඉ; nටතට මා: කළ හැrය. 

 

3.17 ¢යමනාප ෙසේවා ස්ථානවල වසර 05 ට වඩා ෙසේවය කළ 2ලධරය;ෙ� නාම 

ෙ�ඛනය> ඔ�;ෙ� වයස, ෙසේවා කාලය, ප:ං} පෙ�ශය, ස්ථානමා� කළෙහො6 

මා� G යාමට වඩා6 කැම5 ස්ථාන 03 යනාE \යH ෙතොර>� අදාළ ආකෘ?ෙය; 

2වැර8ව ස9~@ණ කර ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ ජනරා� Oi; ද;වe ලබන 8නට 

ෙපර අදාළ අමාත&ාංශ ෙ�ක9ව:; / ෙදපා@තෙ9;0  පධාB; Oi; එOය /0ය. 

3.18 ඒ අeව එම 2ලධරය; අමාත&ාංශෙය; nටතට ස්ථාන මා:කර ඒ හා සමාන 

2ලධරය; සංඛ&ාව> අමාත&ාංශය ෙවත ස්ථාන මා: rVමට ඒකාබ�ධ ෙසේවා 

අධ&>ෂ ජනරා� Oi; කට/0 කරe ඇත. 

 3.19 iය�ම අමාත&ාංශ හා ෙදපා@තෙ9;0වල වසර 05කට වැ� කාලය> ස9~@ණ කළ 

2ලධරය;ෙ� වා@තාව> ෙම[ 3.17 උප වග;?ෙS දැ>ෙවන ප(8 8ස්=>ක අeව 
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සකස් කර එEමට අමාත&ාංශ ෙ�ක9ව:; හා ෙදපා@තෙ9;0 පධාB; jයා කළ 

/0 ෙI.  

 3.20 ¢යමනාප ෙනොවන ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවය කළ 2ලධරය� ස්ථාන මා:Eම> ඉ�ලා 

ඇ? Oට එම ඉ��ම ඉx rVමට ෙම[ 3.17 හා 3.19 උප වග;?වල අවශ&තා සvරා 

ඇ? එ¬ ස්ථානෙS වැ�ම ෙසේවා කාලය> ස[ත 2ලධරයා ඉ; nටතට මා: කළ 

හැrය. 

 3.21 ¢යමනාප පෙ�ශවලට ස්ථාන මා:E9 ලබා lෙ9l වඩාf පdඛතාවය ද>ව;ෙ; 

¢යමනාප ෙනොවන ස්ථානවල ෙසේවය කළ 2ලධාV;ටය. ෙමවැ2 ස්ථාන මා: වලl 

ෙසේවා කාලය හා 2ලධරය; ඉ8(පf කර ඇ? පාෙයෝ�ක ගැට� තfවය;ද සළකා 

බලe ලැෙc. 
 

 

4....    වා��ක මා� ක�� _\� කට=> ෙනොකළ => අවස්ථා 

4.1 පහත න9 දැ>ෙවන ආයතනවලට වා@hක ස්ථාන මා: කFx ම�; ස්ථාන මා: E9 

ෙනොකළ /0ය.  

(අ) ජනාaප? ෙ�ක9 කා@යාලය 

(ආ) අගාමාත& ෙ�ක9 කා@යාලය 

(ඇ) සභානායක ෙ�ක9 කා@යාලය 

(ඈ) අමාත& මXඩල කා@යාලය  

(ඉ) ආX¤ ප>ෂෙS සංOධායක ෙ�ක9 කා@යාලය 

(ඊ) Oප>ෂ නායක ෙ�ක9 කා@යාලය 

4.2  අ�ලස් ෙහෝ wෂණ ෙචෝදනා Oම@ශන ෙකොFෂ; සභා කා@යාලෙS, ෙසේවා කාලය වසර 

05 ට වැ� 2ලධරය; ස්ථාන මා: rVෙ9l ය9 2ලධර ෙය� තවwරටf රඳවාගැBමට 

එ[ අධ&>ෂ ජනරා� Oi; කරe ලබන 2@ෙ�ශය සලකා බැ�මට වා@hක ස්ථාන 

මා: කFx කට/0 කළ /0ය.   
 

4.3   පහත දැ>ෙවන ෙදපා@තෙ9;0 සහ ආයතනවලට වා@hක ස්ථාන මා: කFx ම�; 

මා: E9 කළ හැr නdf එම ෙදපා@තෙ9;0 / ආයතනවලට ෙයොd කරe ලබන 

2ලධරය; nqබඳව අදාළ ෙදපා@තෙ9;0ෙI / ආයතනෙS පධා2යාෙ� 

එකඟතාවයට යටfව මා: E9 jයාfමක කළ /0ය. 

 

(අ)  රාජ& ෙසේවා ෙකොFෂ; සභාව 

(ආ) ෙපොsස් ෙකොFෂ; සභාව 

(ඇ) මැ?වරණ ෙදපා@තෙ9;0ව 

 

 

ෙ>.E.�.එ9.ෙ�. ගමෙ�, 

ඒකාබ�ධ ෙසේවා අධ&>ෂ ජනරා�, 

රාජ& ප(පාලන හා ස්වෙ�ශ කට/0 අමාත&ාංශය. 
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ඒකාබ�ධ ෙසේවෙ) වා��ක ස්ථාන මා� සඳහා අය./පත 
                                                            

තන>ර හා ප�5ය 
 
 

ඉ-මානව ස/ප6 අංකය 

(කා�යාලTය පෙයෝජනය සඳහා පම�) 

 

 

අ.      ෙපෞ�ගBක ෙතොර>� 
 

ආ.      ෙසේවා ෙතොර>� 

17. ප6G/ BQෙ) අංකය:- 18. ස්�ර කර 5ෙhද? 

19. ව�තමාන ෙසේවා ස්ථානය:-  20. ෙසේවා සථ්ානය Q] නගරය:- 

21. ව�තමාන ෙසේවා ස්ථානයට වා�තාකල :නය :- 
                        YYYY/MM/DD 

22. ව�තමාන ෙසේවා ස්ථානෙ) ෙසේවා කාලය :- (2013.12.31 :නට) 

       අX…………මාස…………:න……… 

23. ප5ලාභ ලබන ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවය කර      
      5ෙh ද? (zයමනාප) 

 

 
 
 
24. රජෙ) ෙසේවෙ)  
      ��ව ෙසේවා  
      ස්ථාන 

ෙසේවා සථ්ානය 
ෙසේවා කාලය 

\ට දPවා 

1 
         

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

                

ඒ.ෙසේ. /වා.ස්.මා. /01 

01. ස/��ණ නම:- 
 

02. eලn� සමග නම:- 
 

 

03. eලn� සමග නම:- 
(ඉං�\ෙය�) 

 

04. උප� :නය:- 
     YYYY/MM/DD 

05. වයස:- (2013.12.31 :නට) 

අX.............මාස..............:න.............. 

06. ජා5ක හැ.`/ප6 අංකය:- 
      

07.  ස්�/��ෂ භාවය:- 
 

08.  ස්�ර BQනය:- 
 
 
 
 

09. තාවකාBක BQනය:-                
 
 
 

10. .රකථන අංකය 
කා�යාලය:-                              
 
ෙපෞ�ගBක:- 

11. _වාහක අ_වාහක    
      බව:- 

 12. කලතයාෙ� නම:- 
 
 

13.  කලතයාෙ� �0යාව හා ෙසේවා සථ්ානය:-       
            
 

14. ද�ව� ගණන 
 
 
 
 

15. ඔX�ෙ� වයස:- 
 
 
 
 
 
 

16. ඉෙග`ම ලබන පාසැල :- 
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ඇ.     ස්ථාන මා� ඉ?rම QRබඳ ෙතොර>� 
 

 25. 
ෙසේවා සථ්ානය ෙසේවා සථ්ානය  Q] නගරය 

1 
  

2 
  

3 
  

26. ස්ථාන මා� ඉ?H/ 01මට ෙහේ> :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහත දPවා ඇ5 ෙතොර>� \ය?ල සත" හා �වැර: බව පකාශ කර�. 
 

................................                                                                               ................................ 
         :නය                                                                                                        අ6සන 

 

 

 

 

 

ඈ.       අමාත"ාංශ/ ෙදපා�තෙ/�> පධා�යාෙ� ��ෙ�ශය:- 

 

 

 

   
 

     
� ඉහත නම සඳහ� �ලධා;යාෙ� සථ්ාන මා� ඉ?rම අ`පාd5කෙයn සතව/ රතව/ ප-ව ලබාEෙ/ පදනම මත 

��ෙ�ශ කර�. 

 

 

 

 

 

 

    ................................                                                                               ................................ 
            :නය                                                                                                        අ6සන 

                                                                                                                          �ල eදාව 
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එ> එ> ෙසේවාව; හා ප;? සඳහා ෙවන ෙවනම ෙමම ආකෘ? ස9~@ණ rVමට කට/0 කර;න. 

    

වා��ක ස්ථාන මා�G/ අය./ප6 උපෙ?ඛනය ----    2014 ව�ෂය    
 
අමාත&ාංශය/ෙදපා@තෙ9;0ව :-.........................................................................................................................  
පාෙ�yය කා@යාලය :-......................................................................................................................................... 
 

අ
e

 අ
ංක

ය
 

2ලධරයාෙ� 
නම 
 

ස්®ර පfE9 
snෙS 
අංකය 

ජා?ක 
හැ�e9පf 
අංකය 

තන0ර/ 
ෙශේoය 
හා 
මාධ&ය 

උප; 8නය හා 
2013.12.31 
8නට වයස හා 
snනය 

Oවාහක 
අOවාහක බව 
- කලතයාෙ� 
ෙසේවා 
ස්ථානය 

ද:ව; 
සංඛ&ාව හා 
පාසැ� යන 
ද:ව; 
සංඛ&ාව 

කලතයා 
ආර>ෂ
ක 
ෙසේවෙS 
jයා;O
ත 
රාජකා(
ෙS 
2/0  
අෙය>ද? 

ෙසේවා 
ස්ථාන හා 
කාල°මාව 

මා:Eම 
ඉ��ම
ට ෙහේ0 

මා:Eම
ට  
කැම? 
ස්ථානය 

මා: කFxෙI 
{රණය 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
iය�ම 2ලධාV;ෙ� අයw9පf ෙමම ෙ�ඛනයට ඇ0ලf කර ඇ? බව සහ?ක කරF. 
සකස් කෙළේ :     නම :-      අfසන :- 
පV>ෂා කෙළේ:   නම :-      අfසන :-      

 
8නය :-       ...................................................  

ෙදපා@තෙ9;0 පධා2යාෙ� අfසන හා 2ල dදාව 
 

 

ඒ.ෙසේ. /වා.ස්.මා. /02 
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එ> එ> ෙසේවාව; සඳහා ෙවන ෙවනම ෙමම ආකෘ? ස9v@ණ rVමට කට/0 කර;න. 

 
 

එP :ස්xPකයක, එP ෙසේවා ස්ථානයක අX�. 05කට වැ� කාලයP ෙසේවය කර ඇ5 \යHම �ලධා1�ෙ� _ස්තර 
ෙම අ�වා�යෙය�ම ඇ>ළ6 _ය => බව සලක�න. (2013.12.31    :නට)    

වැ�ම ෙසේවා කාලයP ඇ5 �ලධා1�ෙ� න/ eB�ම ඇ>ළ6 _ය => බව සලක�න. 
 

අමාත&ාංශය/ෙදපා@තෙ9;0ව :-............................................................................................................... 
   
පාෙ�yය කා@යාලය         :-.............................................................................................................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
සකස් කෙළේ :- නම       අfසන:- 
 
   
 

ඒ.ෙසේ. /වා.ස්.මා. /03 

2ලධරයාෙ� 
නම: 
මයා/Fය/ෙමය 
ය;න සඳහ; 
කර;න 
 

ස්®ර 
පfE9 
snෙS 
අංකය 

ජා?ක 
හැ�e9පf 
අංකය 

තන0ර/ 
ෙශේoය 
හා 
මාධ&ය 

උප; 8නය 
හා 
2013.12.31 
8නට වයස 
හා snනය 

ව@තමාන 
ෙසේවා 
ස්ථානෙS 
ෙසේවා කාලය 
2013.12.31 
8නට 

ව@තමාන 
8ස්=>කෙS 
ෙසේවා කාලය 
2013.12.31 
8නට 

Oවාහක 
අOවාහක බව 
- කලතයාෙ� 
ෙසේවා ස්ථානය 

පාසැ� 
යන 
ළම}; 
nqබඳ 
Oස්තර 

දැනට ප8ං� 
පෙ�ශය හා 
snනය  
(ස්®ර හා 
තාවකාsක 
snනය) 

දැනට 
ප8ං� 
ස්ථාන
ෙS iට 
ෙසේවා 
ස්ථාන
යට 
ඇ? wර 

d� 
පfEෙ9  
iට ෙසේවා 
ස්ථාන හා 
කාල 
°මාව; 

වා@hක සථ්ාන 
මා: සඳහා 
අයw9කර 
?ෙcද? අයw9 
කර ෙනොමැ? 
න9 ස්ථාන 
මා:ව> 
ලැ�නෙහොf 
ෙසේවය rVමට 
කැමැ? ස්ථාන 
03 > 
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(අ)  ෙමම අමාත&ාංශෙS /ෙදපා@තෙ9;0ෙI /කා@යාලෙS අ�:w 05 ට වැ� ෙසේවා කාලය> ඇ? iය�ම 2ලධාV; nqබඳ Oස්තර ෙමම ෙ�ඛනයට  
       ඇ0ළf කර ඇ? බව 
 
 
 
iය�ම ෙතොර0: 2වැර8 බවට සැ²මට පfEෙම; අන0:ව සහ?ක කරF.සාවද& ෙතොර0: සැප³9 සමබ;ධෙය; අදාල Oනය 2ලධා(යාට  
වා@තා rVමට iwOය හැr බව සැළr�ලට ග2F; සහ?ක කරF. 
 
 
 
 
 
පV>ෂා කෙළේ :- නම      අfසන:-  
 
 
 
 
 
8නය:-        ෙදපා@තෙ9;0 පධා2යාෙ� අfසන 
         (2ල dදාව) 
 
 
 
 
 
සෑම 2ලධරෙය> nqබඳවම 2වැර8 හා ස9v@ණ ෙතොර0: සැප³මට ආයතන/ෙදපා@තෙ9;0 පධාB; වගබලා ගත /0ය. සාවද& ෙතොර0:  
ඇ? බව ෙහs�වෙහොf ඒ nqබඳව අදාළ ආයතන/ෙදපා@තෙ9;0 පධාB; හා එම ලැ}ස්0 සකස්කළ හා හ(වැර8 බලන ලද 2ලධාV; වග¬මට  
බැ� iUන අතර ඔ�; Oනයාe�ල කට/0වලට ද යටf ෙI. 

 

 

 

 

 

 

 


