රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
නිදශවහ චතුරශ්රය, ක ොෂඔ 07, ශ්රී ා ළල.
දුර තන

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

07,

සෆක්වහ
கதாவலகல்: (94)

Telephone

Fax

011- 2695279

PS/GT/2020 (IIIකලළුභ)

My No

කලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்: information@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

භකේ අා ය
எது இல

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-කේල්

கதாவலசசி: (94)

011- 2696211-13
(94) 011- 2166000

இலங்வக.

Web Site

ඔඵකේ අා ය

දිනය

உநது இல

திகதி:

Your No

Date

2022.01.03

සියලුභ අභළතළා කල් ේලරු
ප්රධළන කල් ේලරු/ රළජ අභළතළා කල් ේලරු
ක ොමින් වබළ කල් ේලරු
දිවහත්රික් කල් ේලරු
කදඳළර්තකේන්තු ප්රධළීනන්

රැකියා විරහිත් උඳාධිධාරින් / ඩිප්සෝමාධාරින් රැකියාගත් කිරිසේ ලැඩවටශන 2020 යටසත්
බලාගත් පුහුණු අභයාවාන්න් රාජ්ය සවේලස ත්නුරුවලට වථිරර ඳනනිනන් ඳත්කිරිම
නිදශවහ අධළඳනය මුක 

රක න හිටුවාලළ ඇ උ උඳළ/ ඩිප්කෝභළ හිරිනභනු ඵන ආයතන ලක න්

හිටලන තරුණ ජලය පදළයි කව රකේ වාලර්ධන
විසින් 2020 ලවකර් කයොමු

ටයුතුලට කයදවීකේ අරමුණින් අ උ රු ජනළ/ඳ උතුභළ

රන ද අභළත භණ්ඩ ඳත්රි ළල ට අභළත භණ්ඩය විසින් නු ෆබු තීරණ

අනුල රැකියළ විරටුත උඳළ/ධළරින් ඩිප්කෝභළධළරින් රැකියළ ත කිරීකේ ලෆඩවටශන යටකේ ඵලළ ේ
උඳළ/ධළරින් 51682 ක් ඳභණ කේ ලන විට විවිධ රළජ ආයතනල පුහුණුල ඵමින් සිටි උ. එභ අබළවළන්න්
අතරින් ලවර

පුහුණුල වේපුර්ණ

ෂ උඳළ/ධළරි අබළවළන්න් 2022.01.03 දින සිට ක්රියළේභ

වාලර්ධන නිධළරින් කව ඒ ළඵද්ධ කවේලයට ශළ ඳෂළේ රළජ කවේලක
ලවර

වහථිර කවේලයට ඳේ කිරිභට වශ

පුහුණුල වපුරළ කනොභෆ උ උඳළ/ධළරි අබළවළන්න් 2022.04.01 දින සිට ක්රියළේභ

වාලර්ධන නිධළරි වහථිර කවේලයට ඳේ

ලන ඳරිදි
ලන ඳරිදි

රන කතක් 2022.01.03 දින සිට වහථිරලභ නල පුහුණු වහථළන කලත

අනුයුක්ත කිරිභට 2021.09.13 දින රැවහව ආභළත භණ්ඩය අනුභෆ උය ඵළ ී  ඇත. එකභන්භ කභභ
ලෆඩවටශනට අදළෂ

ළර්යඳටිඳළටිය වේඵන්ධ රළජ කවේලළ ක ොමින් වබළක අනුභෆ උය ද කේ ලන විට භළ

කලත ෆබී ඇත.

02.

ඉශත ලෆඩවටශන යටකේ ඒ ළඵද්ධ කවේලයට අදළෂල ඵළ කදන ඳේවීේ ක හි කේ ලන විටේ මුද්රණය

ර ඔවුන් අනුයුක්ත

රනු ඵන ආයතනලට කයොමු කීරිභට

ටයුතු

රමින් ඳල උන ඵල

ළරුණි ල

දන්ලමි.
03.

ඊට අභතරල භකේ 2021.12.10 දිනෆ උ ක හිය භගින් ඳෂළේ රළජ කවේලක වාලර්ධන නිධළරි ඳේවිේ

ඵළ දිභ වේඵන්ධකයන්
දෆනුලේ

ටයුතු

ෂ යුතු ආ ළරය හිළිඵල එක් එක් ඳෂළේ වබළල ප්රධළන කල් ේලරුන්

ර ඇ උ අතර ඳේවිේ ඵළ දිය යුතු නිධළරින්කේ නළභ කල්ඛන අදියර 2 කින් ඳෂළේ වබළ කලත

යෆවීභට දෆනටභේ

ටයුතු

ර ඇත.

04.

රාජ්කාරි භාර ගැනීම

සමම වථථීර ඳත්විේ බා දීසේ ක්රියාලයස රාජ්කාරි භාරගැනීමට සුදුසු ලැඩපිළිසලක් වකවා ගැනීම සකසරහි
ඔබසේ කාුවණික අලධානය සයොමු කරලින.
i.

නිධළරින් අනුයුක්ත

ර ඇ උ කවේලළ වහථළන 2022.01.07 දින සිට කභභ අභළතළාක

භෘදු ළා ය කලත ප්රක වීකභන් දෆන

MISCO

ෆීනභට සියලු නිධළරින්ට අලවහථළල ෆකබ්. එකභන්භ අදළෂ

ආයතන ප්රධළීනන්ට ද ඉශත භෘදු ළා ය කලත ප්රක  වීකභන් තභ ආයතනය කලත අනුයුක්ත
වාලර්ධන නිධළරින්කේ කතොරතුරු ද ඵළ

ත ශෆකි ක . ඒ අනුල සුදුසු

ර ඇ උ

ළවටශන ට අනුල

නිධළරින් ක න්ලළ රළජ ළරි බළර ී භ භෆනවි.
වටශන:නිධාරින්සේ ඳත්වීේ යපිස

මුල් පිටඳත් වශ සනඳාර්ත්සේන්ුර ප්රධානීන්සේ පිටඳත් යන

2ම

කට්ටයක් සව වකවා ඳරික්ා ැයිවථුරලක් න වමගින් ඔබ සලත් සයොමු කරනු ැසේ.
ii.

උක්ත ලෆඩවශන යටකේ ඒ ළඵද්ධ කවේලළ අධක් ජනරළල් විසින් ඳේවිේ ක හි නිකුේ
නිධළරින් අනුයුක්ත
ඳරිදි උඳළ/ධළරි

රනු ෆඵ ඇේකේ ඳදිාචි දිවහත්රික් ය ඳෂළත තුෂභ අනුයුක්ත වීභට ශෆකි ලන

ළර්ය භණ්ඩ අලතළල ව ළ ක . උඳළ/ධළරි කවේල

කව සීමිත වු දිවහත්රික්

iii.

රනු ඵන වාලර්ධන

ටයුතු වශළ දළය

කභභ ලෆඩවටශන යටකේ පුහුණුල ෆබු අ/
රජක

වාඛළ අලතළල දෆඩි

සුළු ප්රභළණයක් ශෆර ඉශත ලෆඩවටශන යටකේ ඳේවිේ ඵන නිධළරින්

අබළවළන්න් අ උ ඵහුතරය ට සිය ඳදිාචි ප්රකද්යට ආවන්න
දියේ

රන සියලුභ

ළර්යළය

රැඳී සිටිමින් රජය විසින්

විභට අලවහථළල වෆසී ඇත.

නිධළරින් ප්රභළණයක් ප්රවහත අයුරින් ඳෂළේ වබළ වශ

අභළතළා ශළ කදඳළර්තකේන්තු කලත අනුයුක්ත කිරිභ ඉතළ අඳශසු

ශෆකිතළක් දුරට සියලු කදනළට වළධළරණයක් වෆකවන ඳරිදි සිදු

ර ඇ උ ඵෆවින් කදඳළර්තකේන්තු

ප්රධළීනන් තභළ කලත ඳේවිේ ඵළ ඳෆමිකණන වාලර්ධන නිධළරීන්
භණ්ඩ අලතළල ඳල උන උඳ

ළර්යළ කලත

ටයුේතක් වු අතර

ඩිනමින් අනුයුක්ත

ළරුණි ල හිළික න

ළර්ය

රනු ඵනු ඇතෆයි අකඳක්ළ

ක කර්.
iv.

එකශේ COVID 19 තේේලය කශේතුකලන් විළ නිධළරින් ප්රභළණයක් එක් ආයතනය ට එක්ලර
රළජ ළරි බළර
වශළ

ෆනිභට ඳෆමිණිභ

ෆවිභට ප්රභළණලේ

ෆටලුලක් විය ශෆකි ඵෆවින් එභ නිධළරින් රළජ ළරි බළර

ෆීනභ

ළසීභළලක් ඵළ කදනු ෆකබ්. එවිට ආයතන ප්රධළනින්ට ද නිහචිත

ළ වටශන ට අනුල නිධළරින් ක න්ලළ රළජ ළරි බළර දිභට අලවහථළල ෆකබ්. 2022.01.10 දින සිට
ව උය

ළ සිභළලක් ඇතුෂත නිධළරින්

ෆලළ රළජ ළරි බළර ී භට ශෆකියළලක් ෆකබ් නේ එභ

නිධළරින්ට ජනලළරි භව ලෆවාප් ක වීභ වශළ අල
ඵල ද වෆකුල භෆනවි.

ටයුතු වවළ ෆීනභට ද ශෆකියළල ෆකඵන

වටශන:ඔබ විසින් කැලන දිනට සවේලයට ලාර්ත්ා සනොකර නලක නිධාරින් සඳෞද්ගයක සශේුර මත් ප්රමාන වී
රාජ්කාරි භාරගැනීම වේබන්ධල ඳත්විේ යපිස 2 සේනස විධිවිධාන ඳනලා ඇත්.
v.

සියලුම නිධාරින්/ අභයාවාන්න් අනුයුක්ත් කරනු බන සවේලා වථථානස ම රාජ්කාරි භාරගත් යුුර
සේ.

වැකිය යුුරයි:රාජ්කාරි භාර දිසේ කටයුුර MISCO ඳද්ධතිය ශරශා සිදු කරන ආකෘතිය පිළිබ ඒකාබද්ධ සවේලා
අධයක් ජ්නරාල් විසින් උඳසනවථ බා සනනු ඇත්. ඒ අනුල ඔබ සලත් රාජ්කාරි භාර ගැනීමට ඳැිනසනන
නිධාරින් සලත් ඳත්වීේ යපිය නිකුත් කෂ යුත්සත් ඔවුන් රාජ්කාරි භාරගත් බලට MISCO ඳද්ධතිස
යාලත්කාලීන කිරිම සිදු කිරිසමන් අනුරුවලය. එසවේම රාජ්කාරි භාර ගැනීමකින් සත්ොරල එම නිධාරියා සලත්
ඳත්විේ යපි නිකුත් සනොකිරිමට ලගබා ගත් යුුරය.
v.

වහථිර ඳේවිේ ඵන නිධළරින් කභන්භ පුහුණු ඳදනමින් වහථිරල කවේලළ වහථළන ලට අනුයුක්ත
නිධළරින් සියලු කදනළ ආයතනලට අනුයුක්ත
උඳළ/ධළරි

ළර්ය භණ්ඩ අලතළ ඉල්ලීේ ඳදනේ

නිධළරින් ඔඵ කලතභ අනුයුක්ත

රන ද

රක න ය. ඔඵ යටකේ පුහුණුල ෆබු

රන කව නළභ කල්ඛන ද වභඟ ඇතෆේ ඉල්ක ේ ෆබි  උබුන අතර

එභ ඉල්ක ේ ශෆකිතළක් දුරට ඉවා කිරිභට උේවශ
යුතු

ර ඇේකේ ඔඵ විසින් භළ කලත සිදු

රන

රන ී . ක කවේ කලතේ ඳෂළේ වබළලට වෆකිය

ළර්ය භණ්ඩයක් ඵළ ී භට සිදුල  උබිභ, දෆනට සිටින කවේලළ වහථළනය හිළිඵ යළලේ ළලීන

කිරීකේ ී  නිසි ඳරිදි යළලේ ළලීන වී කනො උබිභ වශ ඇතෆේ ඉල්ලීේ ෆකඵන විට ඳේවීේ ක්රියළලක ය
අලවන් වි  උබීභ යන

රුණු භත කදඳළර්තකේන්තු ප්රධළීනන්කේ සියලු ඉල්ලීේ ඉවා වී කනො උබීභට ද

ඉඩ ප්රවහථළ ඳලතී.
vii.

ඳෂළේ රළජ කවේලයට ඳේක කරන නිධළරින් වශළ රළජ ළරි බළර

ෆීනභට අල ලෆඩහිළිකල

අදළෂ ඳෂළේ වබළ විසින් වවනු ඇත.
වටශන:අර්ධ රාජ්ය ආයත්න වශ ලයාඳෘතිල ඉල්යේ වැකිල්ට සගන එම නිධාරින් න එම අර්ධ රාජ්ය
ආයත්න/ලයාඳෘති අයත් අමාත්යාාං සල්කේලුව සලත් අනුයුක්ත් කර ඇත්. එබැවින් එම ආයත්න
ප්රධානීන් වම

වාක්ජජ්ා කර අලය නිධාරින් එම ආයත්නලට සයොමු කිරිමට කටයුුර සිදු කරන

සව කාුවණිකල ඉල්ා සිටිින. එසවේ සවොයා බැලීමකින් සත්ොරල අවිධිමත් ආකාරසයන් සමම
අමාත්යාාංය සලත් ශරලා එවීම ුරෂ ආයත්නලට අත්යාලය කාර්යම්ඩඩය සනොැී  යාමට ඉඩ
ඇති අත්ර ඳත්විේ ැබු නිධාරින් න අඳශසුත්ාලයට ඳත්සේ.

05.

i.

ලැටුප් වශ අභයාවාභී දීමනා සගවීම
ඉශත වශන්

ෂ ඳරිදි 2022.01.03 දින සිට වාලර්ධන නිධළරීන් කව ඳේ රනු ඵන

නිධරයන්ට ද තලදුරටේ අබළවළන්න් කව අනුයුක්ත

රනු ඵන අබළවළන්න්ට ද ලෆවාප් වශ

අබළවළන් ී භනළල 2022 ජනලළරි භව 03 දින සිට ක්රියළේභ

ලන ඳරිදි ක වීභට ප්ර උඳළදන 2022

ලර්ය වශළ රළජ කවේලළ ඳෂළේ වබළ ශළ ඳෂළේ ඳළන අභළතළායට කලන්
අනුයුක්ත

ර ඇත. ඔඵ කලත

රන ද නිධළරින් වාඛළල අනුල ජනලළරි භළවක ී  ලෆවාප් ී භනළ ක වීකේ ප්ර උඳළදන

භවිසින් ඔඵ කලත කලන්

රන අතර කඳඵරලළරි භව සිට අල ප්ර උඳළදන ඔඵ කලත රළජ ළරි බළර ේ

නිධළරි වාඛළල අනුල රළජ කවේලළ ඳෂළේ වබළ ශළ ඳෂළේ ඳළන අභළතළාක
නිධළරි විභවළ කලන්
ii.

ර ත ශෆකිය.

ඳෂළේ වබළ වශළ අල ප්ර උඳළදන ද කභභ අභළතළාය භගින් එක් එක් ඳෂළේ වබළල ප්රධළන
කල් ේලරු කලත කලන්

iii.

ප්රධළන මු

රනු ෆකබ්.

ක කවේ වුලද 2021 කදවෆේඵර් භව වශළ ලන අබළවළන්
ආ ළරයටභ අදළෂ දිවහත්රික් කල් ේ

ී භනළල දෆනටභේ ක ලනු ඵන

ළර්යළ භගින්භ ක වීභට දිවහත්රික් කල් ේලරුන්

ටයුතු

ෂ

යුතු ක .
iv.

වාවහථළ ශළ ලලවහථළහිත භණ්ඩලට අනුයුක්ත කිරීභ වශළ අභළතළා කලත ඳේ ෂ වාලර්ධන
නිධළරීන්ට ද ලෆවාප් ක වීභ වශළ ප්ර උඳළදන කභභ අභළතළාය භගින් අදළෂ කර්ඛීය අභළතළා කලත
ඵළ කදනු ඇත.

v.

එකවේ ලෆවාප් ක විකේ ී  රළජ ළරි බළර

න්නළ දිනයට කඳර දින දක්ලළ එභ නිධළරියළ පුර්ල පුහුණු

කවේලළ වහථළනක අඛණ්ඩල පුහුණුල වශළ ලළර්තළ
vi.

ෂ ඵල වනළථ

ර ෆීනභ භෆනවි.

2023 ලවකර් සිට ලෆවාප් ක වීභ වශළ ඳෂළේ වබළ අභළතළා කදඳළර්තකේන්තු දිවහත්රික් කල් ේ
ළර්යළ වශළ අල ප්ර උඳළදන භශළ බළණ්ඩළ ළරය විසින් වවනු ඇත.

06.
i.

කාර්ය ම්ඩඩ අනුමැතිය
අභළතළා කදඳළර්තකේන්තු ශළ දිවහත්රික් කල් ේ
ඇේකේ ඔඵ විසින් සිදු

රන ද

තල ද ජළ උ

වබළක ී  වළ ච්ඡළ කිරීකභන් අනතුරුලය.

ඳළවල් ඳෂළේ වබළ ඳළවල් වශ අධළඳන

ළර්යළලට අනුයුක්තල සිටින පුහුණු

අබළවළන්න් කේ අලවහථළක ී  ඳළවල් තුෂභ තළල ළක  ල රැවීභට
අබළවළන්න් ඒ ළඵද්ධ කවේලක
ෆඵ ඇත.

රනු ෆඵ

ළර්යභණ්ඩ අලතළ ඉල්ලීභ හික ඵල කභභ ලෆඩවටශනට භඟ

කඳන්වීභ වශළ ඳේ ෂ අභළත භණ්ඩ අනු ළර
ii.

ළර්යළ කලත නිධළරීන් අනුයුක්ත

වශ ඳෂළේ රළජ කවේලක

නු ෆබ තීරණය අනුල එභ

වාලර්ධන නිධළරින් කව ඳේ රනු

iii.

ක කවේ වුල ද කභභ ලෆඩවටශනට වභ ළමීල සිදු
ලෆඩවටශනට අදළෂ කවේල

රනු ඵන ශ්රි ා ළ ගුරු කවේලයට ඵලළ

ෆීනේ

වාඛළ වභළකෝචනය භගින් කශෝ අනළ ළරයකින් ඳළවල් තුෂ පුරප්ඳළ

ලන වාලර්ධන නිධළරි තනතුරු යටඳේ කිරිභ වශළ

ෂභනළ රණ කවේලළ අධක් ජනරළල් කලත

ලළර්තළ කිරීභ අධළඳන අභළතළාක කල් ේ අදළෂ ඳෂළේ ප්රධළන කල් ේලරුන් ද වේඵන්ධී රණය
රමින් ලවකර් එක් එක්

ළර්තුල අලවන සිදු

ෂ යුතුය .

කභභ උඳළ/ධළරින් රැකියළ ත කිරිකේ ලෆඩවටශනට අදළෂල ඳේ රන ද නිධළරි

iv.

වළභළජි කයකු කව
යටකේ

ෂභණළ රණ කවේලළ අධක් ජනරළල් ද

ළර්යභණ්ඩය අනුයුක්ත කිරිභ ී ර්ඝ කව

එ ඟතළලට එෂඹී ඇත. එකවේභ ඔඵ කලත අනුයුක්ත

ටයුතු

මිවාක

ෂ අතර කභභ ලෆඩවටශන

මිවා වළ ච්ඡළලී  වළ ච්ඡළ

ර අදළෂ

රන ද නිධළරින් ප්රභළණය හිළිඵ

භණළ රණ කවේලළ අධක් ජනරළල් දෆනුලේ කිරීභට ද ඉදිරික

ටයුතු

රන ඵෆවින්

ළර්යභණ්ඩ අනුභෆතීය ඵළ ෆීනකේී  ෆටලුලක් ඳෆන කනොනඟිනු ඇත.
ඒ අනුල අභළතළා කදඳළර්තකේන්තු කලත අනුයුක්ත

v.

ර ඇ උ සියලු නිධරයන්ට රළජ ළරි

බළර ෆීනභට අලවහථළල වවළ ී භ ද කිසිඳු නිධළරිකයකු අ උරික්ත නිධළරින් කව ව ළ

ටයුතු

කනොකිරිභ ද භෆනවි.
07.

කභභ ලෆඩවටශන වළර්ථ

ර

ෆීනභ වශළ ඔඵ කභකතක් ඵළ දුන් වශළය අ ය

ඉදිරික ී  ද එභ වශය ඒ අයුරින්භ ඵළ කදනු ඇතෆයි උදක්භ අකඳක්ළ

කේ.කේ. රේනසිරි
කල් ේ
රළජ කවේලළ ඳෂළේ වබළ ශළ ඳෂළේ ඳළන අභළතළාය

හිටඳේ:1) ජනළ/ඳ උ කල් ේ ජනළ/ඳ උ

ළර්යළය

2) අග්රළභළත කල් ේ අග්රළභළත

ළර්යළය

3) අභළත භණ්ඩ කල් ේ අභළත භණ්ඩ කල් ේ

ළර්යළය

4) කල් ේ මුදල් අභළතළාය
5) කල් ේ අධළඳන අභළතළාය
6) කල් ේ ඳෂළේ වබළ ශළ ඳෂළේ ඳළන රළජ අභළතළාය
7) කල් ේ මුදල් ක ොමින් වබළල
8) අධක් ජනරළල්

ෂභණළ රණ කවේලළ කදඳළර්තකේන්තුල

9) අධක් ජනරළල් ජළ උ

අයලෆය කදඳළර්තකේන්තුල

රමි.

රන අතර

