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ல

3.2 අ3\ ත ෙවWෙවR ෙතdග සh ෂණ ප@කා අංක 02 භාAතා කළ noය.
3.3 ඌනතා ෙවWෙවR ෙතdග සh ෂණ ප@කා අංක 03 භාAතා කළ noය.
3.4 අ3\ තතා සහ ඌනතා Hමාණය ෙතdග ප@කා අංක 01 ƒ අ3\ ත, ඌනතා HමාණයRට
සමාන Aය noය.
3.5 ෙතdග සh ෂණෙL = අනාවරණය කර ගRනා Hෙයzජනයට ගත ෙනdහැw MNOව N}බඳව
ෙතdග සh ෂණ ප@කා අංක 04 සD…5ණ කළ no අතර, ඒ N}බඳව සh ෂණ ම•ඩලෙL
{5ෙ`ශය පහත ප\= සඳහR ආකාරයට සංෙ තවl කළ noය.
Aw†මට කරන {5ෙ`ශය ඉං‡U S අ ෂරය
Aනාශ w\මට කරන {5ෙ`ශ ඉංˆU D අ ෂරය
ෙමƒ] Aw‰මට හා Aනාශ wTමට {5ෙ`ශ කරන MNOව
ලබා ගත no බැAR, ඒ සදහා iද

සඳහා අධ

ෂ ම•ඩල අWමැ3ය

ෙරCලාU 770 ƒ SAF 53 ආකෘ3ෙයƒ Hෙයzජනයට ගත

ෙනdහැw භා•ඩ ෙ ඛණය සD…5ණ කර Hධාන ගණකා කා\ ෙවත එAමට කටno කල no ය.
(SAF 53) ආකෘ3ය සD…5ණ කරන අවස්ථාෙŒ = අපහරණය කරන MNOව

වල Hමාණය,

එකකයක ව•නාකම, iŽ ව•නාකම සහ Pල] ගl ව5ෂය සටහR කළ noෙŒ.
04. සFGෂණ මoඩලය ප) Nqම
පහත සඳහR {ලධා\ 3ෙදෙනKෙගR සh ෂණ ම•ඩලය පlකර ෙමම කා5ය සඳහා පහත
සඳහR =න ගණR ෙයdදා ගRනා ෙලස දැWD ෙදi.
rලධා+යා
රාජ

Uන ගණන

කළමණාකරණ ෙස[වෙL 1 පR3ෙL {ලධා\ෙයK HජාIල බැංK හා බැංK සP3 40 කට
අ•නD =න 02

=AනැCම කළමණාක•වK

HජාIල බැංK හා බැංK සP3 40 l 80
l අතර නD =න 03

=AනැCම සංව5ධන {ලධා\ෙයK

HජාIල බැංK හා බැංK සP3 80 ට
වැ‘ නD =න 04

ස්වා’න පT ෂණ වා5තාව
=ස්@

ලබාගත හැw වන ප\= Hාෙ`aය ෙ කD කා5යාලෙL {ලධාTR

කා5යාලෙL MNOව ෙතdග සh ෂණයට ෙයද“ම කළ හැwය. සh ෂණ ම•ඩල සඳහා

{ලධා\R පlwTෙD] ෙමම කා5යය සඳහා වා5තාවල {5ෙ`ශ පදනD කර 3රණ ලබාගRනා
ෙහ”R මනා දැWම

ඇ3 {ලධා\R පlwTමට කටno කළ noය.

• ලංකා =AනැCම සංව5ධන ෙදපා5තෙDRoෙŒ Aගණන අංශයට අWn ත =ස්@
ෙස[වය කරන

අභ Rතර Aගණන {ළධාTR, අදාළ =ස්@

කා5යාල වල

ෙ කD කා5යාලෙL =AනැCම

Hජාiල බැංK MNOව ෙතdග සh ෂණෙL] {T ෂණ {ළධා\ෙයK ෙලස සහභා– කර ගRනා
ෙලසl, අදාළ ෙතdග සh ෂණය {U ප\= පැවැl— බවට තහ—• වා5තාව
{ළධා\RෙගR ලබා ගRනා ෙලසl දRවා U•P. එම වා5තාෙŒ Nටපත
වා5තාවට අiණා එAමට කටno කළ noය.

එම Aගනන

අදාළ ෙතdග සh ෂණ

4.1 අවශ ප\= සP ෂණ ම•ඩල සහායට කDක•වR ෙදෙදෙනKෙ˜ සහාය ලබාගත හැwය.
4.2 MNOව ෙතdග භාර {ලධා\යා ෙතdග සh ෂණ ම•ඩලෙL සමා™කෙයK ෙලස පl ෙනdකළ
noය.
4.3 අ3\ ත හා ඌනතා යම

ෙŒ නD ඒ ගැන ස්ථාන භාර {ලධා\යාට දRවා ෙවනස ගැන

පT ෂා කළ noෙŒ.
4.4 සh ෂණය අවසානෙL= ඒ ඒ ඉRෙවRš ෙපdlවල ෙශ[ෂ {වැර= බවට ඔෙœ ෙක• අlසන
තබRන.
4.5 ෙතdග ප@කා අංක 01 Uට 04 ද වා ආකෘ3 පvවල ෙතdග සh ෂණය N}බඳව සෑ•මට පl—
බවට අදාළ ස්ථාන භාර {ලධා\යාෙගR අlසR ලබාගත no ය.
අදාළ ආකෘ3 පv සh ෂණ ම•ඩලෙL සභාප3 ඇoŽ සමා™ක”R AUR අlසR කළ no ය.
5. සFGෂණ මoඩලයට ෙග

Nqම

ඉහත ප\= සh ෂණය UVකර සP ෂණ ම•ඩලෙL {5ෙ`ශ සƒතව සh ෂණ කරන ලද ආකෘ3
පv 2017.01.20 =නට Hථම මා ෙවත එ“මට කටno කරන ෙලස දRවP. ෙමම කටnlත සඳහා
ඉහත ද වා ඇ3 =න ගණන සඳහා සh ෂණ ම•ඩල හා සහය {ලධා\Rට සංn ත ]මනාව හා
බස් ගාස්o ෙගවW ලබන අතර අ3කාල ෙගවW ෙනdලැෙœ.
ෙතdග සh ෂණ අවසානෙL ] ඒ ඒ {ලධා\යා සඳහා ඉ žD කරW ලබන සංn ත ]මනාව හා බස්
ගාස්oව, H3පාදන ඉ ලා U•ය no ය.
ඉ ලා ඇ3 Aස්තර සඳහR ෙනdකර, අ•පා• සƒතව එවන ලද ෙතdග සh ෂණ වා5තා පŸ ය
වසරවල සමහර =ස්@ ක වMR ලැ¡ ඇ3 බව _T ෂණය Aය. එවැ{ අ•පා• සƒත වා5තා
ෙනdඑAමට වගබලා ගත no අතර, එෙස[ අ•පා• සƒතව එවW ලබන වා5තා සඳහා සh ෂණ
ම•ඩල =මනා ෙනdෙගවන බව කා•‰කව දRවi.
ඔබෙ˜ වා5තා 2017.01.23 =නට ෙපර අ{වා5ෙයRම Hධාන කා5යාලයට එAය no බවl UයŽ
සh ෂණ {ලධාTR ෙD සDබRධව දැWවl කරන ෙලසl ඉ ලP.
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Xටප)
01. Aගණකා ප3

- දැ.ගැ.ස

02. අධ

- දැ.ගැ.ස

ෂ ( ¢O Iල ) - =AනැCම සංව5ධන ෙදපා5තෙDRoව

03. Hධාන අභ Rතර Aගණන - =AනැCම සංව5ධන ෙදපා5තෙDRoව - දැ.ගැ.ස
04. Uයžම =ස්@

=AනැCම බැංK Aෂය කළමණාක•වR

- අ.ක.ස

