
ආද�ශ පආද�ශ පආද�ශ පආද�ශ පශන් පතශන් පතශන් පතශන් පත අංක  අංක  අංක  අංක 03030303    

රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� �ල� �ල� �ල� �ල� කළමණාකරණය කළමණාකරණය කළමණාකරණය කළමණාකරණය    

(i). රාඡ�රාඡ�රාඡ�රාඡ�    �ල��ල��ල��ල�    �����බද ස !�ණ බලය පා��ෙ #$ව ස$ය�බද ස !�ණ බලය පා��ෙ #$ව ස$ය�බද ස !�ණ බලය පා��ෙ #$ව ස$ය�බද ස !�ණ බලය පා��ෙ #$ව ස$ය  . . . .'සත්ර කර#න'සත්ර කර#න'සත්ර කර#න'සත්ර කර#න....  

       

) ලංකා පඡාත#*ක සමාඡවා+ ඡනරඡෙ, ආ-.කම ව�වස්ථාව මග# රාඡ� �ල�ය ��ක 

ෛන*ක '3 'ධාන පකාශයට ප6ෙකොට ඇ6ෙ6ය. 

 

රාඡ� �ල�ය ස !�ණ පාලනය  පා��ෙ $ව ස$ ව#ෙ#ය  .පා��ෙ #$ව '9#  ස මත කර: 

ල;  <*ය= ෙහෝ  පව6නා ය  <*යක ෙහෝ අ3කරනය අ:ව ෙහෝ ඒ යටෙ6  ෙහෝ  Aස  B9ම 

පණ6 පාලන ආයතනය= '9# ෙහෝ ෙවන6 ෙපොC අ3කාDය= '9# ෙහෝ B9ම බEද= 

වDපනම= ෙහෝ ෙවන6 ය  B9 බC 'ෙශේෂය= <යම BDමට බලය ෙනොමැ6ෙ6ය. 

 

<යAත කා�◌� සදහා <*ෙය# ෙව# කර: ෙනොලැ;වාJද ඡනරඡය ස$වද 9යKම අර�දL එ=ව 

එකාබEධ අර�දල නැමැ* අර�දල= ව# ෙ#ය. 

9යKම අයබC  .*NබC වDපන  හා ගාස්$ය: මා�ග ව�# ලබන ආදායA# <යAත  කා�ය සදහා 

ෙව# කර: ෙනොලැ; ඡන රඡය ස$ ෙසO 9යKම ආදාය  සහ ලැP ද එකාබEධ අර�දලට ෙග'ය 

Q6ෙ6ය. 

 

රාඡ� ණය අර�දෙL ෙපො�යද  <ද# අර�දලට ෙගවන �දLද එක$ BDම  පාලනය BDම සහ භාර 

ගැ<ම යනා+කටQ$ හා ස බ#ධ �Dවැය ගාස්$ සහ 'යද  ද පා��ෙ #$ව '9# <ශ්චය කර: 

ලබ#නා J ෙවන6 'යදම= ෙTන  එ 'යදම ඒකාබEධ අර�දලට වැය බර= කළ Q$ය. 

      ෙ  ව�වස්ථාෙT 3 වන  අ:ව�වස්ථාෙT සහ  4 වන අ:ව�වස්ථාෙT  සහ4 වන අ:ව�TථාෙT 

පකාUත එම '+ 'දාන සලකා ඇ* පD+ හැර �දL 'ෂය භාර අමාත�වරයාෙV අ6සන ◌් යටෙ6 J 

බලපතය අ3කාරය අ:ව Aස එකාබEධ අර�දෙල# B9ම �දල= ඉව6 කර ගත ෙනොහැ=ෙ=ය. 

 

ය  B9 �දල= එකාබEධ අර�දෙල# ඉව6 කර ගැ<ෙ  + ඒ �දල එ◌්කාබEධ අර�දල ඉව6 කර 

ග#නා J �දL ව�ෂය $ල+ම රඡෙ, <යAත ෙසේවාව# සදහා ප��ෙ #$ව '9# ස මත කර: 

ලැ; ෙයෝඡනා ස මතයB# ෙහෝ ෙවන6 ය B9 <*යB# ෙහෝ ඒ �දල ෙව# ෙකොට + ඇ6 න  

Aස  .එෙසේ නැ6න  ෙවන6 ආකාරයB# ඒ �දල <*◌�ා:Xල පD+  එකාබEධ අර�දලට වැය 

බර= කර: ලැ;ෙවො6 Aස ඉහත B බලපතය <$6 ෙනොකළ Q6ෙ6ය.  

 



(ii). ‘    YZ  කYZ  කYZ  කYZ  කමය=මය=මය=මය=’’    ය#ෙන# ඔබ අදහස ්කර#ෙ# Xම=දය#ෙන# ඔබ අදහස ්කර#ෙ# Xම=දය#ෙන# ඔබ අදහස ්කර#ෙ# Xම=දය#ෙන# ඔබ අදහස ්කර#ෙ# Xම=ද???? 

ඔබෙV ෙදපා�$ෙ #$ෙT ]ඔබෙV ෙදපා�$ෙ #$ෙT ]ඔබෙV ෙදපා�$ෙ #$ෙT ]ඔබෙV ෙදපා�$ෙ #$ෙT ]යා6මක වන ගZ  කයා6මක වන ගZ  කයා6මක වන ගZ  කයා6මක වන ගZ  කම ෙක^ෙය# පැහැ+�ම ෙක^ෙය# පැහැ+�ම ෙක^ෙය# පැහැ+�ම ෙක^ෙය# පැහැ+� 

කර#නකර#නකර#නකර#න.... 

මහා භා-ඩාගාර '9# රඡෙ, ෙදපා�$ෙ #$ වලට ආදාය  එක$ BDම හා 'යද  BDමට 

සලසා ඇ* '3 'ධාන ඊට අදාල ෙLඡ� YZ  වල YZ  ගත BDම ,“ YZ  කමය=’ 

වශෙය# හැ+#'ය හැක  .රඡෙ, ෙදපා�$ෙ #$වල 'යද  �bබද YZ  තබ:ෙ, දැ# “  

වැඩසටහ#” අය - වැය කමය යටෙ6ය .ෙ  සඳහා සැම ෙදපා�$ෙ #$වකටම මහා 

භා-ඩාගාරය '9# වැය U�ෂය= ෙව#කර ෙද: ලැෙe .  

 

වැය U�ෂය= පහත සඳහ#  ෙකොටස් වලට ෙබද: ලැ ෙe. 

(1) වැඩ සටහන  

(2) ව�ාපෘ*ය 

(3)  වැය 'ෂය ෙනොෙහො6 වැය 'ෂය සංෙ=තාංකය  

 

YZ  තැPෙ  කා�ය# සඳහා රජෙ,  ෙදපා�$ෙ #$ පධාන වශෙය# ෙකොටස් $නකට 

ෙබද: ලැෙe. 

 

I. ඒ ෙශේhෙ, ෙදපා�තෙ #$ 

II. i ෙශේhෙ, ෙදපා�තෙ #$ 

III. j ෙශේhෙ, ෙලදා�තෙ #$ 

 

        

ඒ ෙශේණෙ, ෙදපා�$ෙ #$ තම ෙදපා�$ෙ #$වල ආදාය  හා 'යද  “YZ  සාරාංශය’’ 

මY# මහා භා-ඩාගාරයට <ෙTදනය කර: ලැෙe  .P ” ෙශේkෙ,  ෙදපා�$ෙ #$ තම 

'යද  “ සහ*ක කළ හරසාරාංශය” මY#ද  9” ෙශේkෙ,  ෙදපා�$ෙ #$ව  තම 'යද  “ 

සහ*ක කළ හරසාරාංශය”  මහා භා-ඩාගාරයට <ෙTදනය කළ Q$ය  .රජෙ, 

ෙදපා�$ෙ #$ ෙපො6 වල තැෙබ◌්න YZ  වල U�ෂ  භා-ඩා ගාරෙ, එම YZ  තැෙeන 

U�ෂ වලට අ:lප 'ය Q$ය .භා-ඩාගාරෙ, එ= එ= පධාන ෙLඡ� YZමට බැර ෙහෝ හර 

කරන ලද �m �දල පැහැද◌�ිව දැ='ය Q$ය  .එබC ය  B9 YZම= සඳහා භා-ඩාගාරය 

උපෙයෝY ෙපො6 පව6වාෙගන ය: ලැෙe න   ,ඊට අදාල උෙයෝY YZම ,ඒ එ= එ= 

ෙපොතට ෙගන යා Q$ �දලද ,සමග ද=වා �m �දල පධාන ෙLජ� ගZෙ p දැ='ය Q$ය .  



භා-ඩාගාරයට ඉ+Dප6 ෙකෙරන සෑම YZ  සාරාංශය=ම ඊට අදාල මාසය පැහැ+�ව 

දැ='ය Q$ය  .ෙමම YZ  කමය '3ම6ව පව6වාෙගන යාම සදහා භා-ඩාගාරෙ, ෙම#ම 

අෙනX6 ඒ” ෙශේkෙ,  ෙදපා�$ෙ #$වලද පහත සදහ# YZ  ෙපො6 පව6වාෙගන ය: 

ලැෙe . 

( 1 ) �දL ෙපොත. 

( 2 ) පධාන ෙලජරය. 

( 3 ) ජ�නලය. 

( 4 ) රාජ� ආදාය  ෙලජරය. 

( 5 ) 'යද  ෙලජරය. 

( 6 ) අ6*කාර  ෙලජරය. 

( 7 ) අzම. 

( 8 ) තැ#ප$ ෙලජරය. 

( 9 ) උපෙයෝY ෙලජරය . 

 

(iii). රජෙ, ෙදපා�තෙ #$වල වා�}ක ඇස්තෙ #$ සකස් B~ෙ � සහ අය වැය ෙLඛනය 

�bෙයල B~ෙ � භා-ඩාගාරය ස$ කා�ය භා�ය 'ස්තර කර ඒකාබEධ අර�ද�# රජෙ, 

'යද  සඳහා �දL ලබා ගැ�මට ග#නා �යවර න  කර#න 

 

රජෙ, ෙදපා�තෙ #$වල වා�}ක ඇස්තෙ #$ සකස් B~ම �bබඳ කා�ය භා�ය පැව~ 

ඇ6ෙ6 මහා භා-ඩාගාරයට ය සෑම ව�ෂය= �ල�ම ඉ+D ව�ෂය සඳහා අය වැය ඇස්තෙ #$ 

සකස් B~ම ස බ#ධව උපෙදස් අඩං� චකෙLඛනය= භා-ඩාගාරය '9# 9යmම අමාත�ාංශ 

ෙLක  වl# හා ෙදපා�තෙ #$ පධා�#  ෙ◌වත <X6 කර: ලැෙe. ආදාය  ඇස්තෙ #$ 

ස බ#ධෙය# න  ඒ ඒ ආදාය  ��ෂ යටෙ6 ඇස්තෙ #$ සැප�ම �bබඳ වගBව Q$ 

<ලධා~#ෙV නාම ෙLඛනය= ද භා-ඩාගාරය '9# ක�# කලට <X6 කර: ලැෙe.  

 

භා-ඩාගාරය '9# � ඇ* උපෙදස් ෙදපා�තෙ #$ පධා�# '9# ඉ+D ව�ෂය සඳහා � තම 

ආදායම ඇස්තෙ #$ සහ පව6නා ව�ෂය සඳහා � ප*ෙශෝ3ත ඇස්තෙ #$ චකෙLඛනෙයp 

සඳහ# වන +නට ෙපර තම ෙLක  වl# ෙවත යැ'ය Q$ය. අමාත�ාංශ ෙLක  වl# එ� 

ඇස්තෙ #$ නව <�ෙEශය සමඟ භා-ඩාගාරෙ, රාජ� �ල� ප*ප6* අධ�=ෂ ෙවත ඉ+Dප6 

කළ Q$ය.  

 



ඒකාබEධ අර�දෙL ආදාය  ඇස්තෙ #$ වලට භාpර ය ෙදපා�තෙ #$ '9# අ6*කාර  

YZ  යටෙ6 ද ආදාය  ඇස්තෙ #$ සකස් කර: ලැෙe. 'යද  ඇස්තෙ #$ සකස් B~ම 

සඳහා ද 'ෙශේෂ උපෙදස් මාලාව= මහා භා-ඩාගාරය '9# <X6 කර: ලැෙe. එම   

ෙදපා�තෙ #$ '9# ඉ+D ව�ෂෙ, දැDය Q$ !ණරාව�ථන 'යද  පමානය ද ද#වා යව:ෙ, 

මහා භා-ඩාගාරය '9<. එම ෙව# කළ �දL ප*පාදන $ළ පණරාව�ථන 'යද  ඇස්තෙ #$ 

සකස් B~මට අදාල <ලධා~# '9# වග බලා ගත Q$�. 

 

දැනට ඇ* කා�ය ම-ඩලය වැ� B~ම සඳහා අවශ� ප*පාදන ඇස්තෙ #$ ෙක� ප6 වල 

ඇ$ල6 B~මට ෙපර මහා භා-ඩාගාරෙ, ��ව අ:මැ*ය ලබා ගත Q$ය. අ:මැ*ය  ඉLලන 

�� <යAත +නට ෙපර මහා භා-ඩාගාරෙ, අය වැය අධ�=ෂ ෙවත �ටප6 ෙදකB# Q$ව 

යැ'ය Q$ය. 

 

භා-ඩාගාරය '9# පහත සඳහ# �යBය'� ඇසත්ෙ #$ ෙක� ප6 සමඟ ලබාග#නවා 

ඇත.  

1. අ'�ෙ�ද වැඩ, �ලධන 'යද  �bබඳ පකාශය 

2. ඇබෑ�$� ඇ* තන$l �bබඳ ල�ස්$ව 

3. 'ෙEශාධාර ණය ආපO ෙග�ම ��බඳ පකාශය 

4. <යම ඇස්තෙ #$ ෙක� ප6  

5. පව6නා ව�ෂෙ, ප*ෙශෝ3ත 'යද  ඇස්තෙ #$ �bබඳ පකාශය 

6. අ6*කාර  ෙගJ  �bබඳ ආකෘ*පත �ටප6  

7. අෙනX6 කා�ය ම-ඩල උප ෙLඛනය 

 

භා-ඩාගාර ෙවත ලැෙබන 'යද  ඇස්තෙ #$ ෙක� ප6 <~=ෂණය B~ෙම# තන$l 

සංෙශෝධනය කළ Q$ ඇස්තෙ #$ ෙක� ප6 නැවත අදාල   ෙදපා�තෙ #$ ෙවත ආපO 

යව: ලැෙe. අවසාන වශෙය# 'යද  ඇස්තෙ #$ පාbෙයල B~මට ෙපර OCO �රණ ගැ�ම 

සඳහා B9ය  කාල සටහන= අ:ව සාක�චා වටය= පැවැ6ෙT. 

 

අමාත�ාංශ ෙLක  වl භා-ඩාගාරෙ, ෙLක වl සමඟ ද භා-ඩාගාරෙ, ෙLක  �දL ඇම* 

සමඟ ද, �දL ඇම* කැPන� ම-ඩලය සමඟ ද සාක�චා ෙකොට අවස# වරට +ව�න 

ෙව:ෙව# සකස් කරන ලද අය වැය ඇස්තෙ #$ ෙක� පත පා��ෙ #$වට ඉ+Dප6 කර: 

ලැෙe. පා��ෙ #$ෙව# ස මත � පO ඊට 'ස�ජන පනත යැ� ව�වහාර ෙකෙ�. අය වැය 

ඇස්තෙ #$ සකස් B~ම �bබඳ භා-ඩාගාරය ස$ කා�ය භා�ය එෙතB# අවස# ෙT. 



 

�දL ඇම*ෙV අ6සන සpත � ෙවෝර#� බල පතයක අ3කා~ බලය �ට Aස ඒකාබEධ 

අර�ද�# B9ම �දල= ඉව6 කර ගත ෙනොහැක.  

 

පා��ෙ #$ව '9# වා�}ක 'ස�ජන ෙක� පත අ:මත ක පනතට �දL වැය B~ම �bබඳ 

ස ��ණ අ3කා~ බලය ෙදපා�තෙ #$ පධා�#ට ෙනොලැෙe. B9ය  'යදම= දැ~මට ෙපර 

'ධායක අංශෙය# ද අ:මැ*ය අවශ� බව <යම ෙකෙ�. 

 

ෙ  අ:ව �දL ඇම*ෙV ��ව අ:මැ*ය ෙනොමැ*ව තම ෙදපා�තෙ #$වට අදාල වැය 

��ෂය#ෙග# �දL වැය B~ම සඳහා බලය �මට ෙදපා�තෙ #$ පධා�#ට :!mවන. ලංකා 

ආ-.කම ව�වස්ථාවට අ:ව ෙවෝර#� බල පතය= <X6 B~ෙම# �දL ඇම* 

භා-ඩාගාරෙ, ෙLක ට ඒකාබEධ අර�දෙල# <යAක �දL පමාණය= �දා හැ~මට බලය 

ෙද�. 

 

    

(iv). ෙක^ෙක^ෙක^ෙක^ සටහ#සටහ#සටහ#සටහ# �ය#න�ය#න�ය#න�ය#න. 

 

((((iiii).).).). !Eග�ක ��ෙගො:!Eග�ක ��ෙගො:!Eග�ක ��ෙගො:!Eග�ක ��ෙගො:    

                  
 සෑම <ලධාDෙයXම ස බ#ධෙය# ෙපෞEග�ක ��ෙගො:ව= පව6වාෙගන යා Q$ය. 

 ෙපෞEග�ක ��ෙගො:ව= පව6වාෙගන යා Q6ෙ6 ප6 B~  බලධරයා '9# අදාල 

ප6�ම කර: බලන ෙදපා�ථෙ #$ෙT. 

 ප6�ම ලැබ  ෙසේවය කරන ෙදපා�ථෙ #$ෙT පධා<යා '9# අදාල <ලධාDයා 

ෙසේවයට වා�ථා කළ +නෙ, 9ටම ප6�ෙ  ��ය ස බ#ධ කර ග<A# ෙපෞEග�ක 

�� ෙගො:ව= පව6වාෙගන යා Q$ය. 

 <ලධාDෙයX ෙසේවය කරන ෙදපා�ථෙ #$ෙT පව6වාෙගන යන ෙපෞEග�ක �� 

ෙගො:ව ඔ� ෙවන6 ෙදපා�ථෙ #$වකට මාl � යන'ට එය එම ෙදපා�ථෙ #$වට 

යැ'ය Q$ය. 

 ෙපෞEග�ක �� ෙගො:ව ඉතා OපD=ෂාකා~ව පව6වාෙගන යා Q$ අතර <ලධාDයාෙV 

උසස්�  ,වැ�� ව�ධක ,ස්ථාන මාl �  හා 9යmම වැදග6 ෙතොර$l ච�යා සටහෙ# 

සටහ# කර මා-ඩ�ක <ලධාDෙයX එයට අ6ස# කළ Q$ය.  



 ෙපෞEග�ක �� ෙගො:ව= කමාZ�ලව පව6වාෙගන යා Q$ අතර <ලධාDයාට 'ශාම 

යන ෙත=ම එය ඉතා ව^නා ෙගො:ව= ව: ඇත 'ශාම වැ�� සකස් B~මක� හා උසස් 

B~මක� ෙමම ෙගො:ව අ<වා�යෙය#ම ෙසොයා බල: ඇත. 

 ෙපෞEග�ක �� ෙගො:වසමගම ෙපෞEග�ක වා�ථා සටහ# ෙගො:ව=ද 'වෘත කර 

පව6වාෙගන ය: ලබ� ෙමය මා-ඩ�ක <ලධාDෙයX '9# පව6වාෙගන යා Q$ය. 

 මා-ඩ�ක <ලධාDෙයXෙV ෙපෞEග�ක වා�ථා සටහ# ෙගො:ව= න  ඔ�ට ඉහල 

<ලධාDෙයX '9# පව6වාෙගන ය: ඇත. 

 ය  ෙචෝදනාවකට <ලධාDයා වරදකl උවෙහො6 එය 'නයා:�ල කlණ= ස බ#ධව 

�� B9ව= ෙපෞEග�ක වා�ථා සටහ# ෙගො:ෙT ෙහෝ ෙපෞEග�ක �� ෙගො:ෙT 

සටහ# ෙහෝ ෙගො:  ෙනොකල Q$ය එෙසේ ඔ� වරදකl � න  පමණ= ෙචෝදනා පතෙ, 

�ටපත= හා 'නය <ෙයෝගෙ, �ටපත= එp ෙගො:කර තැPය Q$ය. 

 <ලධාDෙයXට 'lEද ෙප6සම= ෙපෞEග�ක �� ෙගො:ෙT ෙපෞEග�කවා�ථා 

සටහ# ෙගො:ෙT ෙගො:කර තැPය හැ=ෙ= ඒ ��බද <ල වා�ථාව=ද ෙගො:කර 

තබ#ෙ#න  පමණB. 

    

( ( ( ( ii ). ii ). ii ). ii ). ����    රධානරධානරධානරධාන    ගණ#ගණ#ගණ#ගණ#    �ෙ �ෙ �ෙ �ෙ     <ළධාDයා<ළධාDයා<ළධාDයා<ළධාDයා 

  �ල� කටQ$ ස බ#ධෙය# අමාත�වl# හC#ව: ලබ#ෙ# “ පධාන ගණ# �ෙ  

<ළධාDයා” වශෙය<. ෙමො� තම අමාත�ංශෙ, සහ අමාත�ාංශය යටෙ6 පව*න 

ෙදපා�තෙ #$ වල �ල� කටQ$ ස බ#ධෙය# මහා භා-ඩාගාරය මY# �දL ඇම*ට Bව 

Q$ය. තම “ගණ# �ෙ  <ළධාD# ලබා කලට ෙTලාවට වා�}ක අය වැය ඇස්තෙ #$ සකස ්

කර කරවා ගත Q$ය. තමා යටෙ6 *ෙබන ෙදපා�තෙ #$ වල �දL එක$B~ම හා 'යද  

B~ම ස බ#ධෙය# මහා කා�ය සාධනය= පව*න බවට වග බලා ගත Q$ය.  

 

(iii)  රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� ආදාය  �bබඳ ආදාය  �bබඳ ආදාය  �bබඳ ආදාය  �bබඳ ගගගගණ# �ෙ  <ළධාDයාණ# �ෙ  <ළධාDයාණ# �ෙ  <ළධාDයාණ# �ෙ  <ළධාDයා 

�දL ෙර�ලා9 මY# 'ගහ කර ඇ* පD+ රජයට ලැPය Q$ ආදාය  එක$ B~ම, එම ආදාය  

�bබඳ අදාල YZ ෙපො6 පව6වාෙගන යාම, ව�ෂය අවසාන රාජ� ආදාය  YZම සකස් කර 

පධාන ගණ# �ෙ  <ළධාDයා මY# මහා භා-ඩාගාරයට ඉ+Dප6 B~ම රාජ� ආදාය  �bබඳ 

ගණ# �ෙ  <ළධාDයාෙV කා�ය භා�ය ෙT. ෙමො� ද ෙදපා�තෙ #$ පධා<ෙයB. ඔ�ට පවරා 

ඇ* ආදාය  උප 'ෂය යටෙ6 අදාල ආදාය  එක$ B~මට අභ�#තර වැඩ �bෙවල= 

පව6වාෙගන යා Q$ය.  

 

පධාන වශෙය# රාජ� ආදාය  ගණ# �ෙ  <ලධාDයා වශෙය# පහත සඳහ# කා�යය ද ඔ�ට 

පැව~ ඇත. 

1. ආදාය  ත=ෙසේl 

2. ආදය  එක$ Bරම 



3.  ආදය  ප*ගහනය Bරම  

 

 

iv.   �රෙමො# ]�රෙමො# ]�රෙමො# ]�රෙමො# ]යා පDපා^යයා පDපා^යයා පDපා^යයා පDපා^ය    

 

එ= වැඩ සටහනක ව�ාපෘ*යක වැය 'ෂය ෙහෝ වැය 'ෂය සංෙ=තාංකය ඉ*Dව ඇ* �දL �දL 

අT ශ� ඇ* ෙවන6 වැටසටහනක ව�ාපෘ*යකට වැය 'ෂයකට ෙහෝ වැය 'ෂය සංෙ=තාංකයකට 

මාl කර ග#නා කමය �.ෙර.66 යටෙ6 'ස්තර කර ඇත. ෙමම ]යා මා�ගයකට �රෙමොං ]යා 

මා�ගය යැ� ව�වහාර ෙකෙ�. �රෙමොං ]යා මා�ගය සෑම කා�ය= සඳහාම ෙනොගැලෙ� අෙයෝග� 

අවස්ථා 09 = ෙප#:  ෙක ෙ◌�. 

 

v. පD!රනපD!රනපD!රනපD!රන    ඇස$්ෙ #$ඇස$්ෙ #$ඇස$්ෙ #$ඇස$්ෙ #$    ය:ය:ය:ය::::: 

වැඩ ෙසේවා හා සැපQ  ස බ#ධෙය# පD!රක ඇස්$ෙ #$ව= ඉ+Dප6 කල හැB අවස්ථා පහත 

දැ=ෙT. 

 

බලාෙපොෙරො6$  ෙනොJ ත66වයක ෙහේ$ෙකොටෙගන කැPන� ම-ඩලෙ, 'ධානය= �ට ෙහෝ අමතර 

'යදම= දැDමට 9CෙT එම 'යදම : 

 

)අ (දැනට පව6නා B9ම වැඩ සටහනකට ෙනොගැලෙ� න  ෙහෝ  :  

 

)ආ (වැඩ සටහෙ# 'ෂය 9මා වටඇ$ල6 වන න�6 �රෙමොං ]යා ප^ පා^ෙය# <9 පD+ හා 

ස !�නෙය# �ය'ය ෙනොහැB පD+ එම 'යද  <සා වැඩ සටහන ඉ=මවා �මට 9Cවන කL p  

 

)ඇ (දැනට ෙව# කරඇ* ප* පාදන ෙනොවන කLp  

              

 


