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2017.05.30 

 

අමාත්යාං පලේඛකරුල්  

ඳෂාත් පප්රධාන පලේඛකරුල්  

ලේදඳාර්ත්ලේරු තු පප්රධාීන  

 

රාජ්ය භාාාා භ්රතිපත්තතිප  භක්රි ා්ත ක භරීම  
 

ඉශත් පක්ණ පවරුබ ධලේය  පනිකුත් පකර පඇති ප2014.01.21 පදිනැති පරාජ්ය පඳිපඳාන පක්රලේඛ  ප0122014 පශා ප

ඊට පවංලේෝධන පලලේය  පනිකුත් පකරන පද පරාජ්ය පඳිපඳාන පක්රලේඛ  පලේකලේරහි පඔබලේේ පඅලධානය පලේයොමු ප

කරලමි. 

 

02. එකී ප ක්රලේඛ ලේ  ප 02 ප ලේදදලේ  ප I උඳලේදදයට ප වශ ප 03 ප ලේදදලේ  ප IV උඳලේදදයට ප ඳශත් ප වශ  ප

විධිවිධාන පඇතුෂත් පකරමි  ප වංලේෝධනය පකිරීමට ප 2017.01.31 පදින පඳැලති පඅමාත්ය පම්ඩඩ පරැව්වීලේරු පදී ප

තීරණය පකර පඇත්. 

 

03. ඒ පඅනුල ප02 පලේදදලේ  පI උඳලේදදයට පඳශත් පවශ  පවිධිවිධාන පද පඇතුෂත් පකරනු පැලේේ. ප 
 

“2007.07.01 ප දිනට ප ලේඳර ප රාජ්ය ප ලේව ලයට පඇතුෂත්ල පීමිත් පලේශෝ පකුවත්ා පඳදනම පමත් පඋවව්වීරු ප

බා ප2017.01.31 ප පදිනට පලයව පඅවු්දු ප50 පවරුපූර්ණ පකර පඇති පලේශෝ ප2007.07.01 පදිනට පලේඳර පරාජ්ය ප

ලේව ලයට පඇතුෂත්ල පීමිත් පලේශෝ පකුවත්ා පඳදනම පමත් පඋවව්වීරු පබා පග නා පඅලව්ථාලේේ පදී පලයව ප

අවු්දු ප50 පවරුපූර්ණ පකර පඇති පලේශෝ පනිධරය  පත්ම  පනල පඳත්වීරු පැබූ පඉශෂ පත්නතුරට පනියමිත් ප

අලේනක් ප රාජ්ය ප භාා ප ප්රවීණත්ාල ප බා ප ගැීනම පවශා පජ්ාතික පවශජීලනය, පවංලාද පශා පරාජ්ය පභාා ප

අමාත්යාංලේ  පමඟ පලේඳ වීම පමත් පවකව් පකරනු පැබූ පවිය පනිර්ලේේ පඅනුල පඳලත්ලනු පබන පඳැය ප

100ක පභාා පපුහුණු පඳාඨමාාලක් පවශා පවශභාගීත්ලය පඳමණක් පප්රමාණලත් පලේේ.” 

 

 

04. එලේව ම ප03 පලේදදලේ  පIV උඳලේදදය පඳශත් පඳිපදි පවංලේෝධනය පකරනු පැලේේ. ප 
 

“ප්රාථමික ප ගණලේ  ප යලය  ප නිධරය  ප වශා ප අලේනක් ප රාජ්ය ප භාා ප ප්රවීණත්ා ප ම්ටටම ප ලන ප 4ලන ප

කා්ඩඩය පවමත් පවීම පඅලය පලේනොලන පඅත්ර පඒ පවශා ප ජ්ාතික පවශජීලනය, පවංලාද පශා පරාජ්ය පභාා ප

අමාත්යාංලේ  පමඟ පලේඳ වීම පමත් පවකව් පකරනු පැබූ පවිය පනිර්ලේේය පඅනුල පඳලත්ලනු පබන පඳැය ප

50ක පභාා පකුවත්ා පලර්ධනය පවශා පලන පඳාඨමාාලක් පවශා පවශභාගීත්ලය පඳමණක් පප්රමාණලත් ප

ලේේ.” 

 

05. ජ්ාතික පවශජීලනය, පවංලාද පශා පරාජ්ය පභාා පඅමාත්යාංලේය  පබාලේදන පවිය පනිර්ලේේ පමත් පලේමම ප

ඳාඨමාා පආයත්න පප්රධාීන  පවියල  පආයත්න පම්ටටමි  පවංවිධානය පකෂ පුතතු පඅත්ර ප  පපුහුණු පඳාඨමාාල  ප

වශා පනිධරය  පවශභාගී පකරවීම, පවශභාගීත්ල පවශතික පබාදීම පඅදාෂ පආයත්න පප්රධාීන ලේේ පලගකීමක් ප

ලේේ. පප්රාථමික පගණලේ  පනිධරය  පවශා පලේමම පඳාඨමාා පවශා පවශභාගීත්ල පවශතිකය පනිධරයාලේේ පඊෂඟ ප

ලේර ණියටයට පඋවව් පවීලේරු පදී පසුදුසුකමක් පලේව පවැෂකිය පුතතු පඅත්ර පඒ පඅනුල පඅදාෂ පලේව ලා පලයලව්ථා පශා පබලා ප

ගැීනරු පඳිපඳාටි පවංලේෝධනය පකරගත් පුතතුය. 

  

 



 

06. ලේමම පක්රලේඛ ය පමින  පවංලේෝධිත් පවිධිවිධාන පශැර පරාජ්ය පඳිපඳාන පක්රලේඛ  ප0122014 පශා පඊට ප

වංලේෝධන පලේව පනිකුත් පකරන පද පයලය ම පක්රලේඛ ල පවශ  පඅලේනකුත් පලේකො ලේේයල පශා පවිධිවිධාන ප

ත්ලදුරටත් පලේනොලේලනව්ල පක්රියාත්මක පලේේ. 

 

07. ලේමම පවිධිවිධාන ප2017.01.31 පදින පයලට පබාත්මක පලේේ. 

 

 

         

 

     ලේේ.ලේේ. පරත්නයලිප 

ලේඛකරු 

       රාජ්ය පඳිපඳාන පශා පකෂමනාකරණ පඅමාත්යාංය 


