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� ලංකා ��හ
ප� ෙසේවයට බඳවාග� �ලධා��ෙ� වැ�ප සකස් � ම 

" ලංකා #� ෙසේවෙ& �ට " ලංකා ()හ�ප+ ෙසේවයට ප�, -ලධා.�ෙ/ වැ12 (ෂමතාව 

ස�බ�ධෙය� 2013.10.03 6නැ+ අමාත� ම8ඩල :ස්<ෙ�= " ලංකා ()හ�ප+ ෙසේවා ව�වස්ථාවට 

අ?@ලව 2000.08.04 6න �ට " ලංකා ()හ�ප+ ෙසේවයට ප�, -ලධාB�ෙ/ වැ1ප පහත සදහ� ප.6 

සකස් DBමට Eරණය කර ඇත. 

01.) වැ1ප සකස් DBම 

1.1) #� ෙසේවෙ& ලබJ� �K වැ1ප ()හ�ප+ ෙසේවයට අදාළ වැ12 ප.මාණෙයL ආර�භක 

වැ1පට අOන� ඔQ එම වැ12 ප.මාණෙයL (".ලං.().ෙසේ) අදාළ ෙශේUෙ& ආර�භක 

වැ12 VයවෙරL තබ? ඇත.  

1.2) #� ෙසේවෙ& ලබJ� �K වැ1ප ()හ�ප+ ෙසේවයට අදාළ වැ12 ප.මාණෙයL වැ12 

Vයවරකට අ?Wප ෙXන� ඔQ එම වැ12 VයවෙරL තබ? ඇත.  

1.3) #� ෙසේවෙ& ලබJ� �K වැ1ප ()හ�ප+ ෙසේවයට අදාළ වැ12 ප.මාණෙයL වැ12 

Vයවරව� අතෙරL ගැෙ�න� ()හ�ප+ ෙසේවයට අදාළ වැ12 ප.මාණෙයL ඉහළ වැ12 

VයවෙරL තබ? ඇත.  
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02.) වැ12 ව\ධකය සකස් DBම 

2.1) #� ෙසේවෙ& ලබJ� �K වැ12 ව\ධකය ()හ�ප+ ෙසේවෙ& බඳවාග� ෙශේUයට අදාළ 

වැ12 ප.මාණ යටෙ� LJවන වැ12 ව\ධකයට අOන� සහ -ලධා.යා (�� තව)රට� 

වැ12 ව\ධක උපයා ග_න� ()හ�ප+ ෙසේවෙ& අදාළ වැ12 ප.මාණෙ&  (".ලං.().ෙසේ) 

වැ12 ව\ධකය LJෙX.  

2.2) #� ෙසේවෙ& ලබJ� �K වැ12 ව\ධකය ()හ�ප+ ෙසේවයට අදාළ වැ12 ප.මාණෙ& 

වැ12 ව\ධකයට සමාන ව�ෙ�න� සහ -ලධරයා (�� තව )රට� වැ12 ව\ධක 

උපයා ග_න� ()හ�ප+ ෙසේවෙ& බඳවාග� ෙශේUයට අදාළ වැ12 ව\ධකය ලබාගත 

`aය. 

2.3) #� ෙසේවෙ& ලබJ� �K වැ12 ව\ධකය ()හ�ප+ ෙසේවෙ& වැ12 ව\ධකයට වඩා වැb 

වැ12 ව\ධකය�න� ලබJ� �K වැ12 ව\ධක අගය හා ()හ�ප+ ෙසේවෙ& බඳවාග� 

ෙශේUයට අදාළ නව වැ12 ව\ධක අගය අතර ෙවනස “ගැලdෙ� =මනාව”වශෙය� ඔQට 

ෙපෞhගiක වන ෙසේ අO jල�මය අගය සLත වැ12 ව\ධකය (()හ�ප+ ෙසේවයට අදාළ 

වැ12 ව\ධකය) සමග, ඔQ ෙවන� ෙශේUයකට උසස්<ම ෙහේaෙව� ෙහෝ ෙවන� 

D�ය� ෙහේaව� මත ඉහළ ෙහෝ සමාන jල� අගයD� `a වැ12 ව\ධකයකට LJක� 

ලබන ෙත� වැ12 ව\ධක ෙග(ය `aය. ෙමම “ගැලdෙ� =මනාව” �ය� කා\යය� 

සඳහා වැ1ෙපL ඇaළ� ෙකොටස� වශෙය� සැලDය `aය.  

03.) " ලංකා ()හ�ප+ ෙසේවයට ප�වන අවසථ්ාෙX " ලංකා #� ෙසේවෙ& ලබJ� �K වැ1ප " 

ලංකා ()හ�ප+ ෙසේවෙ& අදාළ ෙශේUෙ& උප.ම වැ12 තලය ඉ�මවා  �Kෙ&න� " ලංකා 

()හ�ප+ ෙසේවෙ& අදාළ ෙශේUෙ& උප.ම වැ12 Vයවරට ()හ�ප+ ෙසේවෙ& එම ෙශේUයට 

-යJත වැ12 ව\ධක අගය එකa කරJ� ඉහත 01 L 1.1,1.2 හා 1.3 සහ 02 L 2.1,2.2 හා 2.3 

අ?ව වැ1ප හා වැ12 ව\ධකය Eරණය කළ `aය. ඉ� අනa�ව -ලධරයා (�� වැ12 ව\ධක 

උපයා ග_න� සාමාන� කා\ය සාධනය යටෙ� ඊලඟ උසස්<ම සඳහා ෙසේවා ව�වසථ්ාෙX -යම 

කර ඇ+ -ශ්pත ෙසේවා කාලය සඳහා පමණ� වැ12 ව\ධක ෙග(ය හැDය.  

" ලංකා ()හ�ප+ ෙසේවෙ& වැ12 කමය (රාජ�ප.පාලන චකෙ�ඛ 06/2006(iv)අ?ව,  

�.15995-240x5-330x 5-400x7-645x20-34545 

3.1) " ලංකා ()හ�ප+ ෙසේවෙ& 3 පං+ෙ& ආර�භක වැ1ප ෙගවන ලද -ලධරයvට," ලංකා 

()හ�ප+ ෙසේවෙ& ෙසේවා ව�වස්ථාව අ?ව අෙනv� අවශ�තා සwරා ඇ�න�, 

�.15995/= �ට �.20495/= ද�වා වැ12 ව\ධක ෙග(ය හැD අතර, උප.ම වැ1ප 

�.20495/= ෙX.  

 



3.2) " ලංකා ()හ�ප+ ෙසේවෙ& 3 වන පං+ෙ& ප�<ම ලබන 6නට, " ලංකා #� ෙසේවෙ& 

අවස� වරට ලද වැ12 Vයවර අ?ව, " ලංකා ()හ�ප+ ෙසේවෙ& වැ12 ප.මාණෙයL 3 

වන පං+ය යටෙ� y ආස�න ඉහළ ෙශේUයට උසස<්� ෙනොලැzෙXන� ලැෙබන වැ12 

E�ෙX උප.මය ඉ�ම, -ලධරය�ට " ලංකා ()හ�ප+ ෙසේවෙ& ෙසේවා ව�වස්ථාව 

අ?ව අෙනv� අවශ�තා සwරා ඇ�න�, " ලංකා ()හ�ප+ ෙසේවා ව�වස්ථාව පකාරව 

සාමාන� කා\ය සාධනය යටෙ� ඊලග උසස්<ම ද�වා ලබාගත හැD උප.ම වැ12 

ව\ධක සංඛ�ාව 10D.  

 උදා:- " ලංකා #� ෙසේවෙ& 1පං+ෙ& �.23580/= ක මා�ක වැ1ප� ලබJ� �K 

-ලධරයv 2009.11.13 6න " ලංකා ()හ�ප+ ෙසේවෙ& 3 පං+යට ප�<ම� ලhෙhන� 

ඔQෙ/ වැ12 ප.ව\තනය පහත ප.6 (ය `a}.  

i) රාජ�ප.පාලනචකෙ�ඛ 06/2006(iv) අ?ව 2009.11.13 6නට  

"ලං. #� ෙසේවෙ& ලද වැ1ප      :�.23580/= 

2009.11.13 6න"ලං.().ෙසේවෙ& 3වනපං+ෙ& VL1(ය `a වැ1ප:�.23795/= 

("ලං.().ෙසේවෙ& 3 

පං+ෙ&උසස<්�ෙනොලදE�වයටෙ�තව)රට�වැ12ව\ධකෙග<ෙම�) 

ii) 2009.11.13 6නට"ලං.#� ෙසේවෙ& වැ12 ව\ධක අගය  :�.   645/= 

iii) 2009.11.13 6නට " ලං.().ෙසේවෙ& වැ12 ව\ධක අගය  :�.   330/= 

iv) වැ12 ව\ධක ෙවනස (�.645-330)     :�.   315/= 

v) එම -සා 2010.11.13 ට ෙග(ය `a වැ1ප  :�.23795+�.330+�.315 

:�.24440/= 

vi) 2011.11.13 6නට වැ.ව. සමග ෙග(ය `a වැ1ප :�.24440+�.330+�.315 

:�.25085/= 

ෙ� ආකාරයට වැ12 ව\ධක 10� ෙග(ය හැD අතර ඊළග ෙශේUයට උසස් ෙනොyනෙහො� 

2019.11.13 ද�වා ෙමෙසේ වැ1ප ෙග(ය හැක.  

04.) ෙ� ස�බ�ධව �ට ෙපර ලබා= ඇ+ අමාත� ම8ඩල Eරණ හා ආයතන අධ��ෂ ජනරා�ෙ/ හා 

වැ12 හා ෙසේවක සංඛ�ා ෙකොJෂ� සභාෙX -\ෙhශ අ?ව ෙ� ද�වා -v� කර ඇ+ චකෙ�ඛ 

අංක 2010/12,2010/20L ()හ�ප+ ෙසේවයට අදාළ ෙකොටස හා 2011/24 යන චකෙ�ඛ  අවලං# 

කර ෙමම චකෙ�ඛය -v� කර? ලැෙ�. 

 

 



05.) ඉහත ප.6 වැ12 සකසා ඉ6. ෙග<� කට`a කළ `a අතර, Lග වැ12 ෙග<ම ස�බ�ධව මහා 

භා8ඩාගාරෙ& උපෙදස් ලබාෙගන ඉ6.ෙ&= දැ?�=මට කට`a කර? ලැෙ�. 

06.) 2000.08.04 ෙහෝ එ6නට ප�ව ()හ�ප+ ෙසේවෙ& ප�<� ලබා දැනට (ශාම ලබා ඇ+ 

-ලධාB�ෙ/ (ශාම වැ1පද ඉහත ප.6 සකස් කර ෙග<� කට`a කළ `aය.  

 

 

අ?ර 6සානායක 

ෙ�ක� 

අ� යාපන අමාත�ාංශය 
 

 

Vටප�- 

 01.ෙ�ක�-රාජ� ප.පාලන හා ස්වෙhශ කට`a අමාත�ාංශය 

 02.සභාප+-ජා+ක වැ12 හා ෙසේවක සංඛ�ා ෙකොJෂ� සභාව 

  


