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අංක 10 

 

01. . . . රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� ප"පාලන  ප"පාලන  ප"පාලන  ප"පාලන අඅඅඅමාත�ාංමාත�ාංමාත�ාංමාත�ාංශය ය&ශය ය&ශය ය&ශය ය&    'ම(ද'ම(ද'ම(ද'ම(ද???? 

 

*+ මහ� රාජ� ෙසේවාව,- ස./�ණ ප"පාලනය රාජ� ප"පාලන අමාත�ාංශය ස1ව පව2 .

රාජ� ප"පාලන  අමාත�ාංශය අවස,  පහත සදහ, කාරය, 34බදව සය6ම කට81 කර& 

ලැෙබ . 

I. ෙසේවයට බදවා ගැ;ෙ. ප<පා<ය හා ප�කර ගැ=ම 

II. මා> ?@ම 

III. මාස් පA  ,තාවකා�ක ත�වය ,ස්ථර ත�වය සහ Dශ Eාම වැFG -මකම ,පධානය ?"ම.  

IV. *දා හැරම  ,ක�, දැර තන1රට ෙපරලා යැIම හා ෙසේවය වස, ?"ම.  

V. ෙසේවා ෙJඛණ  ,වා�තා සහ සහLක ;'� ?"ම ,වැFG ෙගIම ස.බ,ධ Mය+ කට81  

VI. අLතකාල Nමනා  ,;වාO Pන සහ ;වාO Pන සදහා වැFG සහ Nමනා.  

VII. ගාස්1 ;යම ?"ම  ,පLQ�ණ සහ ව,ද ;වාO ,R.රය බලපත  

VIII. අධ�න  ,අභ�ාස ෙහෝ රාජකා" කට81 සදහා 3ටරට යෑම ,;වාO ගම,  ,අ&ගහ වාර 

පෙවශ පත ,;ල ;වාස ,රජෙ
 ;වාස ,ආර(ෂක ඇRම හා ;ල ඇRම ,වැFG ණය සහ 

අ�තකාරම 

 

02. . . . රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� ෙසේවා ෙකොමෂ, සභාව ය& ෙසේවා ෙකොමෂ, සභාව ය& ෙසේවා ෙකොමෂ, සභාව ය& ෙසේවා ෙකොමෂ, සභාව ය&    'ම('ම('ම('ම(දැZ හ[,ව,නදැZ හ[,ව,නදැZ හ[,ව,නදැZ හ[,ව,න.... 

නව ආ\Oකම ව�වස්ථාෙ^ 56 වන වග,තෙ
 5 ෙදන'ට ෙනොඅO /_ගලය,ෙග, සම,Dත 

රාජ� ෙසේවා ෙකොමෂම( ඇ Lකරන බව සදහ, ෙ^  .එෙසේම ඉ, එ( අෙය' සභාපL ෙලස 

ජනාbපL DM, ප� කරන බවද සදහ, ෙ^.  

ප�කල Pන Mට අc�දR 05 ක කාලය( රාජ� ෙසේවා ෙකොමෂෙම සාමාජකය,ට ෙසේවය කල 

හැක  



 තම අ� අ'", �8 ඉJලා  අස්Dෙ. �3යක, ඉJලා අස්cවෙහො� ෙහෝ ජනාbපත1මා වස, 

;ලෙය, පහ කෙලො� ෙහෝ රාජ� ෙසේවා ෙකොdෂෙම සාමාeක�වෙය, ඉව�ෙ^ . 

ආ\Oකම ව�වස්ථාෙව 55 (1) වග,Lය යටෙ� රාජ�ය ෙසේවකය, ප� ?"ම ,මා> ?"ම ,

ෙසේවෙය, පහ  ?"ම,හා  Dනය පාලනය අමාත�ය ම\ඩලය ස1ය.  

අමාත�ය ම\ඩලය ස1 ෙමම  බලතල රාජ� ෙසේවා ෙකොdෂම ෙවත ව",වර පැනDය හැක බව 

එම ව�වස්ථාෙව 55 (3) වග,Lෙය, ?යෙ^  .රාජ�ය ෙසේවා ෙකොdෂමට අමාත  �ය ම\ඩලය  

Dස්තරය කරන ප"ද ෙවන� රා◌�ය ;ලධා", ෙවත පැවරය හැ?ය .  

අjයාචනා ම\ඩලෙ
  වශෙය, කට81 කල රාජ� ෙසේවා ෙකොdෂමට 1992.03. 31Pන  Mට 

lයා�මක වන ප"P කැmන< ම\ඩලය DM, /+J බලතල  පවරා N ඇත. 

Dෙශේෂෙය,ම ක�, අමාත�ංශ  ෙJක.ව>,ට පවරා Ln ප�Id  ,මා>?@d .ෙසේවෙය, පහ 

?@d ,Dනය පාලන කට81  හා Dශාම දැ,Id දැ, රාජ� ෙසේවා ෙකොමෂd සභාවට පවරා ඇත . 

 

03030303. . . . පළා� රාජ�පළා� රාජ�පළා� රාජ�පළා� රාජ� ෙසේවය ෙසේවය ෙසේවය ෙසේවය.... 

 

         පළා� සභා 3-F Iෙම, පrව ඒ ඒ පළා� පාලනය ?@ම සදහා පළා� රාජ� ෙසේවය ස්ථාපත 

කරන ලද  .ඒ ඒ පලා� වලට ය� සය+ම මහජන ෙසේවාව, පාලනය කර& ලබ,ෙ, පළා� රාජය 

ෙසේවය මtන .ෙ. සදහා පලා� ආ\Oකාරවරෙය' ප�කර ඇත.ඔv යටෙ� පළා� ෙසේවයට ය� 

සය+ම ෙදපා�තෙ.,1 පාලනය කර& ලැෙw.  

04040404. . . . ඒකාබ_ධ ෙසේවාව, ය&ඒකාබ_ධ ෙසේවාව, ය&ඒකාබ_ධ ෙසේවාව, ය&ඒකාබ_ධ ෙසේවාව, ය&,,,, 

          රජෙ
 ඕනෑම කා�යාලයකට මා>කර යැDය හැ? ;ලධා@, අදාල ව,ෙ, ඒකාබ_ධ 

ෙසේවාව,ටය  .ඒකාබ_ධ ෙසේවාව, පාලනය කර& ලබ,ෙ, රාජ� ප"පාලන අමාත�ාංශෙ
 

ඒකාබ_ධ ෙසේවා  අධ�(ෂ ජනරාJ DM; .ඒකාබ_ධ ෙසේවාවට ය� ෙසේවාව, පහත දැ(ෙව .  

 

I. z ලංකා ප"පාලන  ෙසේවය 

II. z ලංකා ගණකාbකා@ ෙසේවය 

III. z ලංකා ඉංeෙ,> ෙසේවය 



IV. �3ක> ෙසේවය 

V. සරG  ෙසේවය 

VI. ය1> ෙJඛක ෙසේවය 

VII. ෙපො� තබ,නා ෙසේවය 

VIII. භාෂා පරව�ථන ෙසේවය  

 

 

   .   .   .   .05050505. . . . ඒකාබ_ධ ෙසේවා අධ�ඒකාබ_ධ ෙසේවා අධ�ඒකාබ_ධ ෙසේවා අධ�ඒකාබ_ධ ෙසේවා අධ�(ෂ ජනරාJ ය& (ෂ ජනරාJ ය& (ෂ ජනරාJ ය& (ෂ ජනරාJ ය& ,,,, 

ඒකාබ_ධ ෙසේවා  3�බද ස.Q� කට81 ඉF කර&ෙ
 ඒකාබ_ධ ෙසේවා අධ�(ෂ ජනරාJ  

DMන  .එන. ඔc,ෙ| ප�I. උසස් ?"ම ,මා> ?"ම ,Dශාම ගැ,I.,යනාN 

මා\ඩලක ෙසේවයට අය� ෙනොවන පහත සදහ, ෙතොර'> 3�බද ස./�න ප"පාලනය 

ඒකාබ_ධ ෙසේවා අධ�(ෂ ජනරාJ ස1ෙ^ .�3කාර ෙසේවය ,සරG  ෙසේවය ,ෙපො� 

තබ,නාෙ| ෙසේවය ,ය1> ෙJඛන ෙසේව ය ,ල~ ෙJඛන ෙසේවය ,ෙසේවක ෙසේවය.  

                06060606. . . . රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� ;ලධාරයා ය&  ;ලධාරයා ය&  ;ලධාරයා ය&  ;ලධාරයා ය& ::::    

අbකරණ ;ලධා"ය' හැර ජනරජය යටෙ� වැFG -d කවර ෙහො ;ලය, දර,නාc 

තැනැ�ෙත'  රාජ� ;ලධා"යා  වශෙය, හැP,ෙව  .එෙහ� පහත සදහ, අය රාජ� 

;ලධාර, සංඛ�ාෙව-ලා ෙනොහැෙ|. 

ජනාbපL  ,කථානායක .ඇමLවර ෙය'  ,;ෙයෝජ�ය ඇමLවරෙය' ,පා��ෙ.,1 

ම,තවරය' ,පා��ෙ.,1 මහ ෙJඛ. ,අධකරණ ෙසේවා ෙකොමසෙ. සාමාජකය' ,

රාජ� ෙසේවා ෙකොමසෙ.  සාමාeකය' ජනාbපතවරයාෙ| කා�ය ම\ඩලයට ය� 

සාමාeකය' ,රාජ� සංසථ්ාවක /ව�වස්ථා3ත ම\ඩලයක ෙහෝ රජයට පවරාR, 

ආයතනයක ෙසේවා ;8(ත cව'. 

07070707. . . . ආයතන සංආයතන සංආයතන සංආයතන සංගගගගහය ය&හය ය&හය ය&හය ය&    

  රාජ� ෙසේවාෙ^ Mය+ම ප"පාලන කට81 සමබ,ධෙය, =L @L හා උපෙදස් අඩං� 

ව�වස්ථා සගහයක  .රාජ� පර ◌පිාලන අමාත�ාශෙ
 ආයතන අධ�(ෂ DM, පව�වා 

ෙගන ය& ලැෙw  .රජෙ
 න ◌ළිධා@, සදහා ෙවන� =L @L MයJලම අjබවා 

lයා�මක කර&ෙ
 ආයතන සංගහෙය- සදහ, ;L@Lය  .ප�ක ◌"ිෙ. Mට Dශාම 

ග,නා ෙත( c Mය+ ;L@L �ට ඇ1ල�ය. 



 

බදවා ගැ=ම බදවා ගැ=ෙ. ප"පා< සකස් ?"ම ,උසස් ?"ම  ,මා> ක ◌"ිම  ,න ◌විාO 

ගම, Dයද.  ,ණය හා අ�Lකාර.  ,*දාහැර ◌මි  ,වැFG ව�ධක ෙසේවා ද ◌නි  ,ශ ◌ෂ්ිෂ�ව ,

කා�ය(ෂමතා කඩඉම◌්  ,ව ◌ශිාම ගැ,Iම යනාN Mය+ම ෙතොර1> ආයතන සංගහෙය- 

ඇ1ල�ය.  


