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අමාත�ාංශ ෙක6ව78 

පළා9 පධාන ෙක6ව78 

ෙදපා<තෙ68, පධා=8 

 රාජ� සංස්ථා සහ ව�වස්ථා?ත ම@ඩල පධා=8 

 

තාවකාBකතාවකාBකතාවකාBකතාවකාBක, , , , අ.ය6අ.ය6අ.ය6අ.ය6    ((((ෛද.කෛද.කෛද.කෛද.ක)))), , , , ආෙ(ශකආෙ(ශකආෙ(ශකආෙ(ශක, , , , ෙකො8තාෙකො8තාෙකො8තාෙකො8තා9 9 9 9 ෙහෝ ෙහෝ ෙහෝ ෙහෝ සහන පදනම මත බඳවාසහන පදනම මත බඳවාසහන පදනම මත බඳවාසහන පදනම මත බඳවා    

ෙගන ඇNෙගන ඇNෙගන ඇNෙගන ඇN    ෙසේවකP8ෙසේවකP8ෙසේවකP8ෙසේවකP8    සඳහාසඳහාසඳහාසඳහා    2015 2015 2015 2015 අයවැය ෙයෝජනා අRව අයවැය ෙයෝජනා අRව අයවැය ෙයෝජනා අRව අයවැය ෙයෝජනා අRව සS්සS්සS්සS්රරරර    ප9T6 පප9T6 පප9T6 පප9T6 පදානයදානයදානයදානය    UVමUVමUVමUVම    
 

රාජ� ෙසේවය, පළා9 රාජ� ෙසේවය, රාජ� සංස්ථා සහ ව�වස්ථා?ත ම@ඩලවල ෙසේවයට 

තාවකාBක, අ.ය6 (ෛද.ක), ආෙ(ශක, ෙකො8තා9 ෙහෝ සහන පදනම මත බඳවාෙගන දැනටම9 

ෙසේවෙW ෙයX YZන ෙසේවකP8ට 2014.10.24 [න Yට ස්Sර ප9T6 පදානය UVමට 2015 අයවැය 

ෙයෝජනා අRව රජය \රණය කර ඇත.  

 

02. ඒ අRව 2014.10.24 [නට පහත ෙසේවා ගණය8 ට අය9 තන,7වල අඛ@ඩව [න 180 ක 

ස,`දායක ෙසේවා කාලයa ස6b<ණ කර ඇN ෙසේවකP8ට ස්Sර ප9T6 පදානය කරR ලැෙc. 

 

 (අ) පාථdක ෙශේfය - ghය ෙනොවන (PL 01)/(U-PL1) 

 (ආ) පාථdක ෙශේfය - අ<ධ ghය (PL  02)/(U-PL2) 

 (ඇ) පාථdක ෙශේfය - ghය (PL  03)/(U-PL3) 

 (ඈ) කළමනාකරණ සහකාර - තාaෂfක ෙනොවන ඛ@ඩ 02 (MN 01)/(U-MN1) 

 (ඉ)  කළමනාකරණ සහකාර - තාaෂfක ඛ@ඩ 03 (MT 01) 

 (ඊ) කළමනාකරණ සහකාර - තාaෂfක ෙනොවන C1 (MA 1-1) 

 (උ) කළමනාකරණ සහකාර - තාaෂfක ෙනොවන C2 (MA 1-2) 

              

03. ස්Sර ප9T6 ලබා Xම සඳහා ඉහත (අ), (ආ) සහ (ඇ) යටෙ9 දැaෙවන ෙසේවා ගණය8ට 

අය9 ෙසේවකP8 අවම වශෙය8 8 ෙශේfය / 9 වසර සම9ව Ysම පමාණව9 ෙt. එෙසේම ඉහත (ඈ), 

(ඉ), (ඊ) සහ (උ) යටෙ9 දැaෙවන ෙසේවා ගණය8ට අය9 ෙසේවකP8 භාෂාව ෙහෝ සාwත�ය සහ 

ගfතය ඇ,xව අවම වශෙය8 yෂයය8 හය (06) U8 අ. ෙපො. ස. (සා. ෙපළ) yභාගය සම9ව 

YZය +, ය. 

 

04. ෙමම චකෙඛෙW y{yධාන අRව |}|ක6 ලබන Yයxම ෙසේවකP8ට 2014.10.24 [න 

Yට බලපව9වන ප�[ ඉහත ෙසේවා ගණය8 ය ටෙ9 ෙසේවයට බඳවා ග9 තන,7වලම ස්Sර ප9T6 

පදානය UVමට අදාල ප9 U�6 බලධරය8 yY8 ~යා කළ +, ය. 

 



 

 

 

05. අදාල ප9T6 ලබා Xෙම8 අන,7ව ෙ6 සමඟ අ�ණා ඇN ආකෘNය පකාරව ඒ ඒ 

ආයතනවල කා<ය ම@ඩල යාව9කා�න UVම සඳහා කළමනාකරණ ෙසේවා අධ�aෂ ජනරා ෙවත 

ෙනොපමාව ඒ ?�බඳව වා<තා කළ +, ය. 

 

06. කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙඛ අංක 33 යටතට ගැෙනන ව�ාපෘN සඳහා ෙමම චකෙඛ 

y{yධාන අදාල ෙනොෙt. 

 

07. තව ද d8 ඉ[�යට රාජ� ෙසේවය, පළා9 රාජ� ෙසේවය, රාජ� සංස්ථා සහ ව�වස්ථා?ත 

ම@ඩල සඳහා තාවකාBක, අ.ය6 (ෛද.ක), ආෙ(ශක, ෙකො8තා9 ෙහෝ සහන පදනම මත 

ෙසේවකP8 බඳවා ගත හැaෙa කා<ය ම@ඩලය සඳහා කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපා<තෙ68,ෙt 

b<ව අRමැNයa ලබා ගැ=ෙම8 හා අදාල පNපාදන අRමත කර ගැ=ෙම8 ප|ව බැy8 Yයx 

ආයතන පධා=8 එම කමෙtදයට අR�ල yය +, ය. 

 

08.  ෙමම චකෙඛය මහා භා@ඩාගාරෙW එකඟතාව ඇNව .�9 කරR ලැෙc.  

 

    

     

                                       h.�. අෙcෙකෝ8    

                 ෙක6 

                                                                  රාජ� ප�පාලන සහ ස්වෙ(ශ කට+, අමාත�ාංශය 
 
 
 
  
  



 

 

තාවකාBකතාවකාBකතාවකාBකතාවකාBක, , , , අ.ය6අ.ය6අ.ය6අ.ය6((((ෛද.කෛද.කෛද.කෛද.ක)))), , , , ආෙ(ශකආෙ(ශකආෙ(ශකආෙ(ශක, , , , ෙකො8තාෙකො8තාෙකො8තාෙකො8තා9 සහ සහන පදනම මත බඳවාග9 ෙසේවකP8 සS්ර UVම 9 සහ සහන පදනම මත බඳවාග9 ෙසේවකP8 සS්ර UVම 9 සහ සහන පදනම මත බඳවාග9 ෙසේවකP8 සS්ර UVම 9 සහ සහන පදනම මත බඳවාග9 ෙසේවකP8 සS්ර UVම 2014201420142014....10101010....24 24 24 24 [නට[නට[නට[නට    
    
    

අමාත�ාංඅමාත�ාංඅමාත�ාංඅමාත�ාංශයශයශයශය        ::::    
    
ෙදපා<තෙ68,වෙදපා<තෙ68,වෙදපා<තෙ68,වෙදපා<තෙ68,ව    ::::    
    

    
සS්ර කරන ලද ෙසේවකP8ෙ� ෙතොර,7සS්ර කරන ලද ෙසේවකP8ෙ� ෙතොර,7සS්ර කරන ලද ෙසේවකP8ෙ� ෙතොර,7සS්ර කරන ලද ෙසේවකP8ෙ� ෙතොර,7    

තාවකාBකතාවකාBකතාවකාBකතාවකාBක, , , , අ.ය6අ.ය6අ.ය6අ.ය6    ((((ෛද.කෛද.කෛද.කෛද.ක)))), , , , 
ආෙ(ශකආෙ(ශකආෙ(ශකආෙ(ශක, , , , ෙකො8තාෙකො8තාෙකො8තාෙකො8තා9 සහ සහන 9 සහ සහන 9 සහ සහන 9 සහ සහන 

පදනම මත බඳවා ගැ=මපදනම මත බඳවා ගැ=මපදනම මත බඳවා ගැ=මපදනම මත බඳවා ගැ=ම    
    

    
සS්ර UVමසS්ර UVමසS්ර UVමසS්ර UVම    

නමනමනමනම    උප8 [නයඋප8 [නයඋප8 [නයඋප8 [නය    ජාජාජාජා....හැහැහැහැ....පපපප. . . . 
අංකයඅංකයඅංකයඅංකය    

බඳවා ග9බඳවා ග9බඳවා ග9බඳවා ග9    
[නය[නය[නය[නය    

බඳවාග9 තන,රබඳවාග9 තන,රබඳවාග9 තන,රබඳවාග9 තන,ර    ප9T6 ප9T6 ප9T6 ප9T6 
පපපපදානය  කළ දානය  කළ දානය  කළ දානය  කළ 

[නය[නය[නය[නය    
    

තන,රතන,රතන,රතන,ර    

                            

                            

                            

    
 


