ජාතික ප්රතිත්තති ශා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ාාංය
Public Sector Efficiency Project
රාජ ආෝය ජ

ශසිරරීමෝ කාර්යවාන

ලකාය

[Public Investment Delivery Task Force (PIDTF)]

කාර්ය මණ්ඩය ලඳලා ගසනීම
ක්රමෝපඳය

ව්යයඳි

ව්ැඩි ඒකයබද්ධතයව් කින් සහ දැඩි සුඳරික්ෂයකයරී හය අධීක්ෂණ ක්

කිරීෝට අව්ශ්ය ය තිකක ඳදනෝ ස්පඳයදන

කිරීෝ සහය රයජ්ය යම පජ්න හැිරරීමම්ප කය්ය සයධන

බලකය ක් [Public Investment Delivery Task Force (PIDTF)] ස්ථයඳන
කමිටුව් රයජ්ය අශශ්ම

කය්ය ක්ෂෝතය ව්යයඳි ම

ටමේ ක්රි යේෝක

කර ඇත. මෝෝ රයජ්ය යම පජ්න

(Public Sector Efficiency Project) සශරච ක් මලස

ක්රි යේෝක ම .
එෝ ඒකකම

ඳහත සහන් පුරප්ඳයඩු පිරීමෝ සහය සුදුසුක්ප සපුරය ඇ

සහ ඳළපුරුද්ද සහිත ශ්රී ලයශකික

පුරව්ැිර න්මගන් අ දු්පඳේ කැව්නු ලැමේ.
නිෝය ජ ලාතිති අනක්ෂ PS2) - ත් තුරු 01
මූලික සුදුසුක්ප (ඳහත 1 මහප 2 මහප 3මලස දක්ව්ය ඇ සුදුසුක්ප ව්ලින් එකක්)
1. සය්යථක මලස ිකෝ කරන ලද විශ්්ව් විදයයල ර ඳයදන මක මිෂන් සායව් විිරන් පිිගේ අදයළ
ක්මෂේත්රම මූලික උඳයධි ක්
මහප
අදයළ ක්මෂේත්රම මූලික උඳයධි
පිිගේ සුදුසුකෝක්

හය සෝයන බව්ට විශ්්ව් විදයයල ර ඳයදන මක මිෂන් සායව් විිරන්

මහප
අදයළ ක්මෂේත්රම
සුදුසුකෝක්

පිිගේ ව්ිේතීෝ

ය තන කින් ලබය ඇ

සය්යථක මලස ිකෝකරන ලද ව්ිේතී

සෝඟ
කළෝනයකරණ ෝට්ටම්ප අව්ෝ ව්ශ්ම න් ව්සර 11ක ඳශ්්චයේ සුදුසුක්ප ඳළපුරුද්ද සහ ඉන් ව්සර 05ක්
මජ්යෂ්ක කළෝනයකරණ ෝට්ටම්ප වි තුය .
2. විශ්්ව් විදයයල ර ඳයදන මක මිෂන් සායව් විිරන් පිිගේ මූලික උඳයධි ක්
සහ
අදයළ ක්මෂේත්ර ස්පබන්ධ ඳශ්්චයේ උඳයධි ක් මහප අදයළ ක්මෂේත්රම පිිගේ ව්ිේතීෝ ය තන කින්
ලබයමගන ඇ පූ්යණ සයෝයජිකේව්
සෝඟ
කළෝනයකරණ ෝට්ටම්ප අව්ෝ ව්ශ්ම න් ව්සර 09ක ඳශ්්චයේ සුදුසුක්ප ඳළපුරුද්ද

3. ඳළමු මරේණිම තනයරක අව්ෝ ව්ශ්ම න් ව්සර 08ක ඳළපුරුද්ද
සෝඟ
රජ්ම දීඳ ව්යයප්ත මසේව්ම ඳළමු ඳන් ම ිකලධයරිම කු මහප අදයළ ක්මෂේත්රම
තනයරක් දරන තැනැේතකු ීමෝ

සෝයන ෝට්ටම්ප

ව්ැටුඳ: රුපි ල් 145,000- 160,000
ලාතිති ශේෝඥ( ඉඩ අ්තත්ත කරගසනී , ිරශේල් ඉාංජිෝේරු, නීති) PS3) - ත් තුරු 03
මූලික සුදුසුක්ප (ඳහත 1 මහප 2 මහප 3මලස දක්ව්ය ඇ සුදුසුක්ප ව්ලින් එකක්)
1. සය්යථක මලස ිකෝ කරන ලද විශ්්ව් විදයයල ර ඳයදන මක මිෂන් සායව් විිරන් පිිගේ අදයළ
ක්මෂේත්රම මූලික උඳයධි ක්
මහප
අදයළ ක්මෂේත්රම මූලික උඳයධි
පිිගේ සුදුසුකෝක්

හය සෝයන බව්ට විශ්්ව් විදයයල ර ඳයදන මක මිෂන් සායව් විිරන්

මහප
අදයළ ක්මෂේත්රම පිිගේ ව්ිේතීෝ ය තන කින් ලබය ඇ
සුදුසුකෝක්

සය්යථක මලස ිකෝ කරන ලද ව්ිේතී

සෝඟ
කළෝනයකරණ ෝට්ටම්ප අව්ෝ ව්ශ්ම න් ව්සර 10ක ඳශ්්චයේ සුදුසුක්ප ඳළපුරුද්ද සහ ඉන් ව්සර 05ක්
මජ්යෂ්ක කළෝනයකරණ ෝට්ටම්ප වි තුය .
2. විශ්්ව් විදයයල ර ඳයදන මක මිෂන් සායව් විිරන් පිිගේ මූලික උඳයධි ක්
සහ
අදයළ ක්මෂේත්ර ස්පබන්ධ ඳශ්්චයේ උඳයධි ක් මහප අදයළ ක්මෂේත්රම පිිගේ ව්ිේතීෝ ය තන කින්
ලබය මගන ඇ පූ්යණ සයෝයජිකේව්
සෝඟ
කළෝනයකරණ ෝට්ටම්ප අව්ෝ ව්ශ්ම න් ව්සර 08ක ඳශ්්චයේ සුදුසුක්ප ඳළපුරුද්ද
3. ඳළමු මරේණිම තනයරක අව්ෝ ව්ශ්ම න් ව්සර 07ක ඳළපුරුද්ද
සෝඟ
රජ්ම දීඳ ව්යයප්ත මසේව්ම ඳළමු ඳන් ම ිකලධයරිම කු මහප අදයළ ක්මෂේත්රම
තනයරක් දරන තැනැේතකු ීමෝ
ව්ැටුඳ: රුපි ල් 140,000- 155,000
ෝතොදු ෝකොේෝේිර
අ)

ව් ස් සීෝයව්
ිකම පජ්ය ව්යයඳි අධයක්ෂ - ව් ස අවුරුදු 50 ට මන ව්ැඩි වි තුය .
ව්යයඳි විමශ්ේෂඥ - ව් ස අවුරුදු 65 ට මන ව්ැඩි වි තුය .

ය)

අ දු්පකරුව්න් ශ්රී ලයශකික පුරව්ැිර න් වි තුය .

සෝයන ෝට්ටම්ප

ලසටුත වශ අනිකු්ත ලරප්රවාද
අශක 01/2016 සහ 2016.03.24 දිනැ රයජ්ය කළෝනයකරණ චක්රමල්ඛ
කළෝනයකරණ චක්රමල්ඛ ෝත ව්ැටුප් ඳදන්ප ම .

හය අිකකුේ අදයළ රයජ්ය

ෝවඥලා ෝකොේෝේිර වශ නියමයේ
දැනට රයජ්ය මසේව්ම , ඳළයේඳයලන ය තන ද ඇයළේ ඳළයේ රයජ්ය මසේව්ම , රයජ්ය සශස්ථය, ව්යව්ස්ථයපිත
ෝණ්ඩල හය ස්පපූ්යණම න් ෝ රජ් සය සෝයග්පහි මසේව්ම ිකතුය තැනැේතන්, ව්ැටුප් රහිත ඳදනමින්
පූ්යණකයලීන ව් මුදය හැර ගැනීෝ ෝත බව්යගනු ලබන අතර රයජ්ය මසේව්ම න් ඳරිබයහිර තැනැේතන්
මක න්ත්රයේ ඳදනෝ ෝත බව්ය ගනු ලැමේ. බව්යගැනීෝ මුලින් එක් අවුරුදු කයලසීෝයව්ක් සහය ව්න අතර
සය්යථක කය්ය සයධන ෝත එ දි්යඝ කළ හැකි ම .
ෝත් රා ගසනීෝ ක්රමෝදදය
ලැමබන අ දු්පඳේ අයරින් සුදුසුක්ප හය ඳළපුරුද්ද ෝත ඳදන්පව් මතපරය ගනු ලබන අ දු්පකරුව්න් ඳෝණක්
(මකටි ලැයිස්යගත කරන අ දු්පකරුව්න් ඳෝණක්) ස්පමුඛ ඳරීක්ෂණ සහය කැව්නු ලැමේ.
අයදු තත්රය
අ දු්පකරුව්න් ිර අ දු්පඳත්ර සෝඟ සුදුසුක්ප හය ඳළපුරුද්ද පිිබ ස්පපූ්යණ විස්තර සහ අිකකුේ අදයළ
මත රයරු ද සෝඟ ස්පබන්ධ කරගත හැකි දුරකතන අශක න්ද, විදුේ තැඳැල් ලිපින (විදුේ තැඳැල්
ලිපින ක් ඇේන්ප ඳෝණක්) සහ ඥය මන ව්න ම මුලදුව්න් මදමදනකු ස්පබන්ධ කරගත හැකි මත රයරු ද
ඇයළේ ජීව්-දේත ඳත්රිකයව්ක් එවි තුය ම . එක් එක් තනයර සහය අ දු්පඳේ මව්න් මව්න් කව්ර න්හි බහය
ලි යඳදිශචි තැඳෑමලන් ඳහත ලිපින ට ෝශ addi.sec.planning@gmail.com න විදුේ තැඳැල් ලිපින ට
2018.08.03 ව්න දිනට මඳර එවි තුය ම . තැඳැල් ෝගින් ම මු කරන්මන් න්ප ලිතු්ප කව්රම ව්්පඳස ඉහළ
මකළව්ම්ය අ දු්පකරන තනයර සහන් කළ තුය . රයජ්ය අශශ්ම / සශස්ථයව්ල මසේව්ම ිකතුය අ දු්පකරුව්න්
ිර අ දු්පඳත්ර අදයළ මදඳය්යතම්පන්ය රධයනීන් හරහය එවි තුය අතර රගෝන පිටඳතක් ඳහත ලිපින ට
මකින්ෝ ම මුකළ තුය ම .
ෝල්ක
ජාතික ප්රතිත්තති ශා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ාාංය
1 ල මශ, “මිෝ දා” ෝගොඩ සඟිල්
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