
 

 

 

රළජ්ය පරිපරළ  පක්රලේඛ : ප24/2017 ප(I) 

මලේ පඅංකය ප: R/9/2/2017 

රළජ්ය පරිපරළ  පශළ පකෂම ළකරණ පඅමළත්යළංය, 

නිදශවහ පකතුරශ්රය, 

ලකොෂඹ ප07. 
 

2017 පල ොලෆම්බර් පමව ප30 පදි  

 

අමළත්යළං පලේකම්ලරුන්, 

දිවහත්රික් ල පලේකම්ලරුන්/ පදිවළරවරලරුන්, 

ලදරළර්ත්ලම්න්තු පප්රධාළීනන්, 

 

කුසලතා පදනම මත රාජ්ය ළමමනාළර  සකළාර ේසේයේ  ධි  ේරේණියට උ සසසක රීමේේත තරව භාගාව  - 2017 
 

උක් ලත් පවිභළගයට පඅදළ පරළජ්ය පරිපරළ  පක්රලේඛ ප24/2017හි ප3 පලේදලේ පරෂමු පලගන්වරය ප6 ප(ඇ) පලේදලයහි ප 

අයදුම්රත් පකෆඳල  පඅලවළ  පදි ය පවශ ප7 ප(ඇ) පලේදය පරශත් පරිපදි පවංලෝධා ය පලකලර්. 

 

I. 3 ේේදේ හි පමමු යවන්ති  පම ක් පකත පරිදි සංේ ෝධන  ේේ. 
 

අධිලශ්රේණියේලේ පරපරපාරළ ව පලන්න් ප50% පක පප්රමළණයකට පඅදළ පරත්ිරීම් පකුවත්ළ පරද ම පමත් පසිදු පකරනු පබ  ප

අත්ර පඒ පඅනුල පරපරලනු පබ  පරපරපාරළ ව පගණ  ප143 පිර. ප 

 

II. 6 ප (ඇ) ප ලේදලයහි ප අයදුම්රත් ප කෆඳල  ප අලවන් ප දි  ප 2017.12.31 ප දක් ලලළ ප දීර්ඝ ප කරනු ප ෆලේ. ප ඒ ප අනුල, ප

අයදුම්කරුලන් ප2017.12.31 පදි  පල  පවිට පසියලු පසුදුසුකම් පවරපරළ පවරබිය පයුතුය. 

 

III. 7 (ඇ) ේේද  පකත පරිදි සංේ ෝධන  ේේ. 
 

අයදුම්කරුලන් පලලත් පප්රලශර්ර පනිකුත් පකෂ පලශළම පඒ පබල පවඳශන් පකරිනන් පරපලත්රත් පනිලශද යක් ල පශ්රී පංකළ ප

විභළග පලදරළර්ත්ලම්න්තුල පමගින් පරෂ පකරනු පඇත්. නිලශද ය පරෂ පවී පදි  ප02ක් ල පලශෝ ප03ක් ල පගත්වූ පරසුලත් පප්රලශ ප

ර්රය පල ොෆබිණියේ ප ම් පදෆන්වීලම් පවඳශන් පකකළරයට පඒ පබල පශ්රී පංකළ පවිභළග පලදරළර්ත්ලම්න්තුලශ පවංවිධාළ  පශළ ප

විලේ ප විභළග ප ළඛළල ප ලලත් ප දන්ලළ ප සිටිය ප යුතුය. ප ඔබ ප ලලත් ප ත්බළගත් ප අයදුම්ර්රලයහි ප ිටටරත්ද ප අත්ෆවරල, ප

විභළගලේ ප ම, පඔබලේ පවම්පූර්ණ ප ම පශළ පන්ිට ය, පජ්ළවරක පශෆඳුනුම්රත් පඅංකය පය  පවිවහත්ර පවඳශන් පකරිනන් පශ්රී ප

ංකළ ප විභළග ප ලදරළර්ත්ලම්න්තුලලන් ප විමව  ප ලව ප දන්ල  ප අත්ර, ප ලකොෂඹින් ප බෆශෆර ප ප්රලේයක ප

අයදුම්කරුලලකු ප ම් පඔබලේ පඉශත් පවිවහත්ර පශළ පප්රලශ පර්රලේ පිටටරත්ක් ල පසෆක් ලවහ පමගින් පඔබ පලලත් පවවීම පවඳශළ ප

ඔබලේ පසෆක් ලවහ පඅංකයද පවදශන් පකර  පද පඉේලීම් පන්ිටයක් ල පශ්රී පංකළ පවිභළග පලදරළර්ත්ලම්න්තුල පලලත් පසෆක් ලවහ ප

මගින් පලයොමු පකරිනන්ම පවිමවළ පසිටීම පලඩළත් පඵදළයී පලනු පඇත්. ප 

 

IV. ලමම පවිභළගය පවඳශළ පලම් පල  පවිටත් පඅයදුම්කර පඇවර පඅයදුම්කරුලන් ප ෆලත් පඅයදුම්රත් පවවීලමන් පලෂිර  පලව ප

දෆනුම් පලදනු පෆලේ. 

 

 

රළජ්ය පලවේලළ පලකොිනන් පවභළලශ පනියමය පරිපදි 

                                                                                           

 

 

ලේ.ලේ. පරත් සිිප 

ලේකම් 

රළජ්ය පරිපරළ  පශළ පකෂම ළකරණ පඅමළත්යළංය 


