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ස්වෙ+ශ කට./ අමාත�ාංශය 

1දහස ්ච/රසය 

ෙකොළඹ 07. 

 

2014.12.29 

අමාත�ාංශ ෙක:ව;< 

පළා= පධාන ෙක:ව;< 

ෙදපා@තෙ:</ පධාA< 

 රාජ� සංස්ථා සහ ව�වස්ථාCත මDඩල පධාA< 

  

තාවකාFකතාවකාFකතාවකාFකතාවකාFක, , , , අ1ය:අ1ය:අ1ය:අ1ය:    ((((ෛද1කෛද1කෛද1කෛද1ක)))), , , , ආෙ+ශකආෙ+ශකආෙ+ශකආෙ+ශක, , , , ෙකො<තාෙකො<තාෙකො<තාෙකො<තා= = = = ෙහෝ ෙහෝ ෙහෝ ෙහෝ සහන පදනම මත බඳවාසහන පදනම මත බඳවාසහන පදනම මත බඳවාසහන පදනම මත බඳවා    ෙගන ෙගන ෙගන ෙගන 

ඇPඇPඇPඇP    ෙසේවකR<ෙසේවකR<ෙසේවකR<ෙසේවකR<    සඳහාසඳහාසඳහාසඳහා    2015 2015 2015 2015 අයවැය ෙයෝජනා අTව අයවැය ෙයෝජනා අTව අයවැය ෙයෝජනා අTව අයවැය ෙයෝජනා අTව සU්සU්සU්සU්රරරර    ප=V: පප=V: පප=V: පප=V: පදානයදානයදානයදානය    WXමWXමWXමWXම    

 

2014.11.12 YනැP රාජ� ප�පාලන චකෙඛ 25/2014 ෙකෙරZ අවධානය ෙයො[ කරව\. 

 

02. ඉහත චකෙඛෙ^ 03 ෙ_දෙ^ සඳහ< අධ�ාපන `a`ක: ස:b@ණ කර ෙනොමැP පාථ\ක 

ෙසේවා ගණයට අය= ෙසේවකR< ස්Uර WXෙ: d පහත ප�Y කට./ WXම ට රජය eරණය කර ඇත.  
 

(I).  කා@යාල ෙසේවක ෙසේවෙ^ ව�වස්ථා සංගහෙ^ ෙහෝ අTමත බඳවා ගැAෙ: ප�පාgවල 

අධ�ාපන `a`ක: සhරා නැP එ ෙහ= 2014.05.01 Yනට වසර 03ක ෙසේවා කාලයj ස:b@ණ 

කර ඇP තාවකාFක, අ1ය: (ෛද1ක), ආෙ+ශක, ෙකො<තා= ෙහෝ සහන පදනම මත 

බඳවාෙගන ඇP පාථ\ක ෙසේවා ගණය<ට අය= ෙසේවකR< පහත සඳහ< ප�Y සU්ර 

තන/;වලට බඳවා ගැAම.  

 

අ) අධ�ාපන `a`ක: සhරා ගැAම සඳහා සP අ<ත Yන 10ක hkl පාඨමාලාවj 

සංnධානය WXම. 
 

ආ) ෙමම hkl පාඨමාලාව o ලංකා සංව@ධන ප�පාලන ආයතනෙ^ අpjෂණය හා 

මඟ ෙප<Vම මත Yස්sj ෙක: කා@යාල මtට\< පැවැ=Vම.  
 

ඇ) hklව අවසානෙ^ `a`ක: ලබන ෙසේවකR< සඳහා o ලංකා සංව@ධන ප�පාලන 

ආයතනය මu< nvම= සහPකයj 1w= WXම. 
 

ඈ) එy සහPකය ලබාග= ෙසේවකR< 8 ෙශේ|ය සම= }වා ෙසේ  සැලyම. 

 
03. ඉහත 02 (I) උප ෙ_දෙයZ සඳහ< `a`ක: සhරාගැAම සඳහා අවශ� වන `a` පාඨමාලා 

පැවැ=Vම ස:බ<ධෙය< Yස්sj ෙක:ව;< සමඟ සාක�ඡා කර, nvම= ප�Y එy පාඨමාලා 

පැවැ=Vමට අදාළ ප= WX: බලධරය< Cයවර ගත ./ය.  

 

04.  ෙ+�ය අර[දF< �යා=මක වන ව�ාපෘPවල  තාවකාFක, අ1ය: (ෛද1ක), ආෙ+ශක, 

ෙකො<තා= ෙහෝ සහන පදනම මත බඳවාෙගන, එම කට./වල ෙසේවෙ^ ෙයොදවා ඇP රාජ� 

ප�පාලන චකෙඛ 25/2014 Z ඇ/ළ= වැ�� ෙjතය<ට අදාළ තන/;වල ෙසේවෙ^ ෙයෙද<න< 

එම තන/;වලම ස්Uර ප=V: පදානය WXම ට අදාළ ප= WX: බලධරය< n�< �යා කළ ./ය. 

 

 

 



 

 

 

05. nෙ+ශ අර[දF< �යා=මක වන සංව@ධන ව�ාපෘP සඳහා ෙහෝ එවැ1 ව�ාපෘPවල ෙ+�ය 

ෙසේවා සපයන ආයතන ෙවP< බඳවාෙගන ෙසේවෙ^ ෙයොදවා ඇP ෙසේවකR<ද ඉහත 04 ෙ_දෙ^ ප�Y  

ස්Uර WXමට කට./ කළ ./ය. 

 

06. ෙමම චකෙඛය මහා භාDඩාගාරෙ^ එකඟතාව ඇPව 1w= කරන ලY. 

 

                                        

 

            �.�. අෙ�ෙකෝ<    

                          ෙක: 

                                                                         රාජ� ප�පාලන සහ ස්වෙ+ශ කට./ අමාත�ාංශය        


