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මධ�ම  පළා� රාජ� ෙසවෙ� ක�ෂ්ඨ ෙසවක�� මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර 

ෙසවෙ� III වන ෙ��යට බඳවා ගැ!ෙ" #$ත තරඟ 'භාගය - 2013 (2014) 
 

මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වය යටෙ� ෙස'වෙ) *+# ක,ෂ්ඨ ෙස'වක0  මධ�ම පළා� රාජ� 

කළමනාකරණ සහකාර ෙස'වෙ) III  වන ෙ2',යට බඳවා ගැ$ෙ� 78ත තරඟ :භාගය පැවැ�;මට 

අදාළව ෙමම ෙක<8ෂ  සභාව :�  සකස් කරන ලද :භාග *ෙ�දනය ෙ� සමඟ අ>ණා ඇ@ අතර ඒ 

අBව අදාළ ෙස'වක0  දැBව� කර CDCක�ල� ෙස'වක0  ෙවෙත<� ආද"ශ අයD�පතට අBව 

සකස් කරන ලද අයD�ප� 2014-11-10 ෙව* Jනට ෙපර KයාපJංL තැපෑෙල  ෙමම ෙක<8ෂ  සභාව 

ෙවත එවන ෙම  කා�,කව ද ව8. 
 

02.  :භාග ගාස්#ව �. 600/= R. ෙමම :භාග ගාස්#ව මධ�ම පළා� සභාෙ� �ධාන ෙ�ක�ෙS 

ආදාය� T"ෂ 20-03-02-13 ට බැර වන ෙලස මධ�ම පළාෙ� ඕනෑම �ාෙWTය ෙ�ක� කා"යාලයකට 

ෙගවා ලබාග� X:තා �ය අයD�පYෙ) අදාළ ස්ථානෙ) අලවා එ:ය +# බවද කා�,කව ද ව8. 
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              මධ�ම පළාත 
 
 

[ටපත: - 
මධ�ම පළාෙ� �ය�ම �ාෙWTය ෙ�ක�ව�  ෙවත - උ^ත :භාගයට අදාළ :භාග ගාස්# අය R_ම 

2014-11-10 Jන ද^වා �DR_මට කට+# කරන ෙලස කා�,කව ද ව8. 
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මධ�ම  පළා� රාජ� ෙසවෙ� ක�ෂ්ඨ ෙසවක�� මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙ� 

III වන ෙ��යට බඳවා ගැ!ෙ" #$ත තරඟ 'භාගය - 2013 (2014) 

 
1.0  මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වෙ) ක,ෂ්ඨ ෙස'වක0  මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස'වෙ) III  වන 

ෙ2',යට බඳවා ගැ$ෙ� 78ත තරඟ :භාගය, :භාග ෙක<මසා`ස් ජනරා� :�  2014 ෙදසැ�බ" මස පව�වB 

ලබන බව *ෙ�දනය කරන අතර ඒ සඳහා ෙම0  අයD�ප� කැඳවB ලැෙa. 
 

2.0  මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වයට අය� ක,ෂ්ඨ ෙස'වක0  සඳහා ෙමම :භාගය පහත සඳහ  නගරවලb පැවැ�ෙ�. 
එම නගර සහ නගරවලට අදාළ නගර අංක පහ@  දැ^ෙ�. �මාණව� අෙc^ෂක0  සංඛ�ාව^ ඉJ`ප� 
ෙන<;ම ෙහf ෙවන� ෙහ'#  මත ෙහf R�ය� :භාග මධ�ස්ථානය^ අවලංg කර අෙc^ෂක0 ෙS ෙදවන 
මනාපය ප`J මධ�ස්ථානය hරණය R_ෙ� අiමතය :භාග ෙක<මසා`ස් ජනරා� ස# ෙ�.  

 

නගරය    නගර අංකය   
 

මාතෙ�          04  
මහBවර          05  
Bවරඑkය                      06  

 

3.0         (I)  ෙමම :භාගය, :භාග ෙක<මසා`ස් ජනරා� :�  පව�වB ලබන අතර, :භාගය පැවැ�;ම සහ �@ඵල 

*X� R_ම ස�බ ධෙය  :භාග ෙක<මසා`ස් ජනරා� :�  *යම කරන ලද $@_@වලට :භාග 
අෙc^ෂක0  යට� ෙ�.  

 

(II )  :භාග අෙc^ෂක0  සඳහා පනවා ඇ@ $@ ගැසo *ෙ�දනෙ) ෙවනම >pණය කර ඇත. ෙමම $@ 
උ�ලංඝනය කළෙහ<� :භාග ෙක<මසා`ස් ජනරා� :�  පනවB ලබන දrවමකට යට� ;මටද ඔtනට 
�Dෙවනවා ඇත.  

 

4.0  අයD�ක�ව  ෙමම :භාගයට ෙප$ �uය +# භාෂා මාධ� :- ෙමම :භාගය �ංහල, ෙදමළ සහ ඉංv� 

මාධ�ෙය  පැවැ�ෙ�. අෙc^ෂක0 ට �ය මනාපය ප`J 8  එ^ මාධ�යR  පමණ^ ෙමම :භාගයට ෙප$ 
�uය හැR අතර ඉ��� කරන මාධ�ය පCව ෙවනස් R_මට ඉඩ ෙදB ෙන<ලැෙa. 

 

5.0  වැxප : අංක 06/2006 (1V) හා 2007.08.24 Jනැ@ රාජ� ප`පාලන ච|ෙ�ඛයට අBව, මධ�ම පළා� රාජ� 

කළමනාකරණ සහකාර ෙස'වෙ) III , II , I වන ෙ2',වලට අදාළ මා�ක වැxc ප`මාණය :                       

�.13,990, 10 x 145 - 11 x 170 - 6 x 240 , 14 x 320,  �: 23,230 ෙ�. �.15,440   ඔaබට යාම සඳහා  II  වන 

ෙ2',යටද උසස් ;මද �. 17,310   ඔaබට යාම සඳහා I වන ෙ2',යටද උසස් ;ම ද ලබා ගත +#ය.  
 

සටහන :-  ප�;ම ලබන අව~ෙ) �යාෙ� ෙයෙදන වැxc වැ�;ෙ� $@_@වලට යට�ව, වැxc වැ�;� වා� 

ලබා ෙදB ලැෙa.  

 

6.0  ෙස'වා ෙක< ෙW� :-  
 

(I) ප� කරB ලබන සංඛ�ාව හා ප�;ම �යා�මක වන Jනය මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වා ෙක<8ෂ  සභාව 
:�  *ශ්චය කරB ලැෙa. R�ය� �රcපා� සංඛ�ාව^ ෙහf �රcපා� �ය�ලම [ර;මට ෙහf 

ෙන<[ර;මට  මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වා ෙක<8ෂ  සභාවට බලය ඇත.  
 

(II ) මධ�ම පළාත රාජ� ෙස'වෙ) ප�;� පාලනය ෙකෙරන ෙප<D ෙක< ෙW�වලට ද, � ලංකා �ජාතා �ක 

සමාජවාb ජනරජෙ) අංක 1869/4 සහ 2014.06.30 වැ* Jන දරන අ@ :ෙශ'ෂ ගැසo පYෙ) පළ කරන ලද 
මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස'වා ව�වස්ථා සං�හෙ) පනවා ඇ@ *යමය  හා 

ෙක< ෙW�වලට ද, එම ව�වස්ථාවට කර ඇ@ ෙහf 8 ම# ෙකෙරන ෙහf සංෙශfධනවලට ද, ආයතන 

සං�හෙ) හා >ද� ෙරgලා� :~:ධානවලට ද යට�ව ෙතfරාගB ලබන අෙc^ෂකයX ෙස'වෙ) III 
ෙ2',යට ප� කරB ලැෙa. 

 

(III ) ෙමම :භාගෙ) �@ඵල අBව ප� කරන ලද අයD�ක�ව ට ප�;ෙ� Jන �ට එ^ අt�D වැඩ බැ�ෙ� 
කාලයකට යට�ව ප�;ම ෙදB ලැෙa.  ඔt ෙS තන#�  ස්�රය.  :2ාම වැxc ස�තය.  මධ�ම පළා� 
රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස'වෙ) III  ෙ2',යට බඳවා ෙගන වසර 03^ ඇ#ළත පළ>ෙව* 
කා"ය^ෂමතා කඩඉ� ප_^ෂණය සම�;ම ඇ#� මධ�ම පළාෙ� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස'වා 
ව�වස්ථාෙව� සඳහ   අවශ�තාවය  ස��"ණ කල පC ෙස'වෙය� ස්�ර R_ම �D කරB  ලැෙa. 

 

(IV )  I.  රාජ� භාෂාව :-  රාජ� භාෂාව^ ෙන<වන භාෂාවR  ෙස'වයට ප�� *ලධා`ෙයX ෙස'වෙය� ස්�ර 

R_මට ෙපර එ^ රාජ� භාෂාවක �;ණතාවය ලබා ගත +#ය. 
  

II.  අෙන^ රාජ� භාෂාව :- ප�;ම ලැබ වසර 05 ^ ගත;මට ෙපර රාජ� ප`පාලන ච|ෙ�ඛ අංක 

01/2014 හා ඊට අBෂාං�ක ච|ෙ�ඛවල :~:ධාන අBව ෙදවන රාජ� භාෂාව [kබඳව �;ණතාව 
ලබා ගත +#ය.  



 

7.0  ප�;ම සඳහා ෙතfරාගB ලබන අ දම.-  මධ�ම පළාෙ�  �රcපා� සඳහා මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වෙ) ෙයෙදන 
ක,ෂ්ඨ ෙස'වක ෙස':කාව  පමණ^ තරඟ :භාගයට ඇ#ළ� කරB ලැෙa. :භාගයට අදාළ එ^ එ^ �ශ්න 
පYයට ලX� �යයට හතKහ^  (40%) ෙහf ඊට වැ�ෙය  ලබාග නා අයD�ක�ව  ෙතfරා ඔt ෙS එම 
ල��වල එක#වට අBව Xසලතා පදනම මත ෙතfරාගB ලැෙa.  

 

8.0  ෙයfග�තාවය :- ෙමම :භාගය සඳහා තරඟ R_මට CDCක� ලැ�ම [,ස සෑම අෙc^ෂක අෙc^�කාව^ම,  

 

(I)  මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වෙ) ස්�ර ප�;� දරන එම ප�;�වල ස්�ර කර ලැබ �uන රාජ� ප`පාලන 

ච|ෙ�ඛ අංක 06/2006 අBව �ාථ8ක මoටෙ� PL කා�ඩෙ) වැxc ෙ^ත යටෙ� වැxc ලබන 

*ලධරය  සහ MN-01-2006 A වැxc ෙ^ත යටෙ� වැxc ලබන *ලධරය  :ය +#ය. 
 

(II )  2014.11.10 ෙව* Jනට �"වාස න ස්�ර ප�;මක යට� [`ෙස0  අt�D පහක අඛ�ඩ ස#xදායක 
ෙස'වා කාලය^ ස��"ණ කර @�ය +# අතර ඒ බව ෙදපා"ෙ� # �ධා*යා :�  සහ@ක කර @�ය 
+#ය. 

 

(III )  2014.11.10 ෙව* Jනට භාෂාව/සා�ත� හා අංක ග,තය/�Wධ ග,තය/�Kක ග,තය/වා,ජ අංක 
ග,තය ඇ#�ව :ෂයය  හය^ (06) ඇ@ව  අධ�යන ෙප<D සහ@ක පY (සාමාන� ෙපළ) :භාගෙය  
සම�; �uය +#ය. 

 

(IV )  සෑම අෙc^ෂකෙයXම මධ�ම පළාෙ� ඕනෑම �ෙWශයක ෙස'වය R_මට�, තන#ෙ" රාජකා` ඉx 

R_මට� �මාණව� ශා``ක හා මාන�ක ෙයfග�තාවයR  +^ත :ය +#ය.  

 

(V) තන#රට බඳවා ගැ$ම සඳහා අවශ� �ය�ම CDCක� 2014-11-10 Jනට ස��"ණ කර @�ය +#ය. 

 

සටහන :-  
 

(1) ය� තන#රකට ස්�රව ප� කරB ලැ�මට ෙපර ෙස'වය කර ඇ�තා� ෙහf ය� තන#රකට ස්�ර වශෙය  
ප�R_ම සඳහා ෙක< ෙW�ය^ වශෙය  ෙස'වය කර ඇ�තා � ෙහf ��� ;ෙ� කාල ප`�ෙ�දය^ ඉහත  
(II ) � සඳහ  CDCක� ලැ�ෙ� පස් අt�D කාල 7මාව සඳහා ගණ  ගB ෙන<ලැෙa. ය� තන#රකට 
ස්�ර වශෙය  ප� කරB ලැ�මට ෙපර ෙස'වය කර ඇ@ තාවකාKක/අ*ය� ෙස'වා කාල ප`�ෙ�ද ඉහත 
(II ) � සඳහ  CDCක� ලැ�ෙ� පස් අt�D කාල 7මාව සඳහා ගණ  ගB ෙන<ලැෙa.  

 

(2) ඉහත  (II ) � සඳහ  අt�D  05 ක ස#xදායක ෙස'වය පහත සඳහ  පදනම මත  hරණය කරB ලැෙa.  
පහත සඳහ  අවශ�තාවය  ස��"ණ කර ඇ@ අය ෙමම :භාගෙ) කා"යය  සදහා ස#xදායක ෙස'වය^ 
ඇ@ අයD�ක�ව  / අයD�කා`ය  ෙස' සලකB ලැෙa.  

 

(අ)  2014.11.10 ෙව* Jනට �"වාස න පස් අt�D කාලය #ළb ලැෙබන �ය�ම වැxc ව"ධක 
ලබා @�ම. 

 

(ආ) 2014.11.10 ෙව* Jනට �"වාස න � ව"ෂ 05 ^ #ළb R�D :නයාBXල දrවමකට යට� 
කර ෙන<@�ම. 

 

(3) ෙම� *ය8ත CDCක� තම  :�  ස�රා ඇ@ බවට අයD�පY ඉJ`ප� R_මට ෙපර 
අයD�ක�ව /අයD�කා`ය  සෑ�මට ප�:ය +#ය. ෙමම *ෙ�දනෙ) දැ^ෙවන CDCක� ෙන<මැ@ව 
:භාගයට ඉJ`ප� වන අයD�ක�ව /අයD�කා`ය  :භාගෙ)b �මාණව� ලX� මoටම^ ලැ�වද 
ප�;ම ලැ�මට BCDස්ෙසf ෙව@. 

 

9.0  අයD�ප� :  
 

(අ) (I)  ඒ 4 (ෙස.8. 21 x 29) (සාමාන� හාෆ්�o) �මාණෙ) කඩදා� භා:තා කර8  අංක 01 �ට 03 ෙත^      

ෙ�දය  පළ> [xවටද අංක 4 �ට ඉJ`යට වන ෙ�දය  අෙන^ [xවලටද ඇ#ළ� වන ෙස' 
අයD�පYය [kෙයල කර ගත +#ය. 

 

(II ) අයD�පYය [kෙයල කර ග නා :ට එ� T"ෂෙ) සඳහ  :භාගෙ) නම �ංහල අයD�පYවල �ංහලට 
අමතරව ඉංv�ෙය ද ෙදමළ අයD�පYවල ෙදමළට අමතරව ඉංv�ෙය ද සඳහ  කළ +#ය. ෙමම 
:භාගයට ඇ#ළ�;ෙ� ආද"ශ අයD�පත^ ෙමම *ෙ�දනයට යා කර ඇත. අයD�පY ෙ� සමඟ ඇ@ 
ආකෘ@ය ප`Jම සකස් කර ගත +# අතර එ^ අයD�ක�ෙවX :�  ඉJ`ප� කළ +�ෙ� එ^ 
අයD�පත^ පමණ^ බවද අයD�පෙ� ඡායා [ටපත^ ෙහf �ගමන [ටපත^ ෙන<එවන ෙම ද ද වා 
�uB ලැෙa. අදාළ ෙත<ර#� තම අ� අXෙර ම පැහැJkව ඇ#ළ� කළ +#ය. ආද"ශ අයD�පYයට 
අB�ල ෙන<වන සහ අස��"ණ ෙලස ෙත<ර#� සඳහ  කර ඇ@  අයD�පY දැB� bමR  ෙත<රව 
�@^ෙෂ'ප කරන අතර ස��"ණ කරන ලද අයD�පYෙ) ඡායා [ටපත^ ළඟ තබා ගැ$ම 



�ෙයfජනව�වB ඇත. ස��"ණ කරB ලබන අයD�පYය :භාග *ෙ�දනෙ) සඳහ  ආද"ශ 
අයD�පYයට අB�ලද ය න [kබඳව අයD�ක�ව  :�  :මසා බැKය +# අතර එෙස' 
ෙන<tනෙහ<� අයD�පYය �@^ෙෂ'ප :ය හැRය. 

 

(III )  මධ�ම පළා� සභාෙ� *ළධා_ ෙS අයD�පY ෙවනම හDනාගත හැRවන වන ෙස' අයD�පYෙය�  
පළා� අංකයට අදාළ ෙක<xෙව� අංක 02 සදහ  ; @�ය +#ය. 

 

(ආ)      (I)  :භාග ගාස්# :- :භාග ගාස්#ව �. 600 R. ෙමම >දල මධ�ම පළා� �ධාන ෙ�ක�ෙS  අංක              
20-03-02-13 දරන ආදාය� T"ෂයට බැර වන ෙස' මධ�ම පළාෙ� ඕනෑම �ාෙWTය ෙ�ක� 
කා"යාලයකට ෙගවා අයD�ක�ෙS න8  ම ලබා ග නා ලද ලDපත අයD�පYෙ) *ය8ත ස්ථානෙ) 
ෙන<ගැලෙවන ෙස' ඇල:ය +#ය. (ලDපෙ� ඡායාස්ථ [ටපත^ ම# �ෙයfජනය සඳහා ළඟ තබා ගත 
+#ය.)  R�ම ෙහ'#ව^ *සාව� :භාග ගාස්# ආපC ෙගවB ෙන<ලබන අතර >ද� ඇණt� හා >Wදර 
බාරගB ෙන<ලැෙa. 

 

(ඇ)  අයD�පYය *වැරJව ද පැහැJKව ද අයD�ක�ෙS/ අයD�කා`යෙS අ� අX` ම ස��"ණ ෙක<ට 

2014.11.10 Jන ෙහf ඊට �ථම ලැෙබන ෙස', “ෙ�ක�, මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වා ෙක<8ෂ  සභාව, තැ. ෙප. 

114, කxගස්ෙත<ට පාර, මහBවර.”  යන K[නයට තම  ෙස'වය කරන ෙදපා"තෙ� #වල �ධා$  ම�  

KයාපJංL කළ තැපෑෙල  එ:ය +#ය.  

 

 

10.  අයD�පYෙ) අගට ෙය<දා ඇ@ ආකාරෙ) සහ@කය^ ෙදපා"තෙ� # �ධා$  :�  ලබා Jය +#ය. *ය8ත 
Jනට පCව ලැෙබන අයD�පY �@^ෙෂ'ප කරB ලැෙa. අයD�පYය බහා එවන K+� කවරෙ) ව� පස ඉහළ 
ෙකළවෙ" :භාගෙ) නම පැහැJkව K:ය +#ය. ය� අයD�ක�වX/අයD�කා`යක ෙමම �යා[kෙවත 
අBගමනය R_මට අෙප<ෙහ<ස� tවෙහ<� ඔ�ෙS/ඇයෙS අයD�පYය �@^ෙෂ'ප කරB ලැ�ය හැRය. 
2014.11.10 වැ* Jනට ෙපර ලැෙබන ෙස' ස්ව�ය අයD�පY ෙදපා"තෙ� # �ධා$  ෙවත ක� ඇ#ව ඉJ`ප� 
කරන ෙලස අයD�ක�ව /අයD�කා`ය  ෙවත ද වා �uB ලැෙa. 

   

11.  අයD�පY ඉJ`ප� කර ඇ@ *ලධා_  ෙවත :භාග ෙක<මසා`ස් ජනරා� :�  :භාග කාල සටහෙන� [ටපත^ 
සමඟ :භාග �ෙ�ශ පY *X� කරනවා ඇත.  :භාගයට ෙප$ �uන *ලධා_  :�  :භාග ශාලා~ප@ ෙවත 
ඔt ෙS අ�සන සහ@ක කරවා ග� �ෙ�ශ පY ඉJ`ප� කළ +#ය. එවැ* �ෙ�ශ පY ෙන<මැ@ව :භාගයට 
ෙප$ � මට ඉඩ ෙදB ෙන<ලැෙa. �ෙ�ශ පYය ෙන<ලැ�, න� ඒ බව :භාග ෙක<මසා`ස් ජනරා� ෙවත ද වා 
�uය +#ය.   

 

12.  :භාගයට ඇ#ළ� කර ගැ$ම,  ඊට ෙයfග� බැ� [kගැ$ම^ ෙන<ෙ�. එෙස' ඇ#ළ� කර ගැ$ම පC අවස්ථාවක 

b [_^සා බැ�මට යට� ව නR. :භාගෙ) b තරඟ R_මට BCDස්ෙසX බව පC අවස්ථාවක b අනාවරණය � 

:භාග අයD�ක�ෙS/ අයD�කා`යෙS අෙc^ෂක�වය :භාගයට ෙපර, :භාගය පැවැ�ෙවන අතර ෙහf 

:භාගයට පC කවර අවස්ථාවක b tවද අවලංg කරB ලැ�ය හැක.  

 

13. :භාග �@ඵල :භාග ෙක<මසා`ස් ජනරා� :�  මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වා ෙක<8ෂ  සභාව ෙවත *X� කරB 
ඇත.   

 

14. අයD�ක�ෙS අනන�තාවය :- අයD�ක�ව  :භාග ශාලාව #ළb ෙප$ �uන සෑම :ෂයය^ පාසාම :භාග 
ශාලා~ප@ සෑ�මකට ප� වන ප`J ස්ව�ය අනන�තාවය ඔc� කළ +#ය. ඒ සඳහා පහත සඳහ  
KයRය:KවK  එක^ :භාග ශාලා~ප@ ෙවත ඉJ`ප� කළ +#ය.  

 

(1) �Wගල0  KයාපJංL R_ෙ� ෙදපා"තෙ� #ව ම�  *X� කරන ලද ජා@ක හැ¡B�පත 
 

(2) වලංg :ෙWශ ගම  බලපYය 

 

15. :භාග ෙක<මසා`ස් ජනරා� :�  *X� කරන ලද �ෙ�ශ පY ඇ@ *ලධා_ ට :භාගයට ෙප$ � මට 
හැRවන ප`J ෙදපා"තෙ� # �ධා$  :�  රාජකා` *වා� ලබාJය +#ය. ගම  ගාස්# ෙගවB ෙන<ලැෙa.  

 

16. ව�ාජ ෙත<ර#� සඳහා දrව�:-  අයD�පYය [ර;ෙ� b ඉතා සැළRKම�ව *රවද� ෙත<ර#� සැප0ය +#ය. 
ෙමම :භාගෙ) $@_@ අBව ය� අෙc^ෂකයX BCDC බව අනාවරණය tවෙහ<� :භාගයට ෙපර ෙහf :භාගය 
පැවැ�ෙවන අතර ෙහf :භාගෙය  පCව ෙහf ඕනෑම අවස්ථාවක ඔ�ෙS/ඇයෙS අෙc^ෂක�වය අවලංg කළ 
හැRය. අයD�ක�ෙවX :�  ඉJ`ප� කරන ලද ෙත<ර#ර^ ඕනෑම අවස්ථාවක අසත� බව ෙප$ �යෙහ<� 
ඔ�/ඇය රජෙ) ෙස'වෙය  පහ R_මට [kවන.  

 

  



 

17.  :භාග ප`පාuය :-   :භාග :ෂය හා ඒ ඒ :ෂයයට ෙව  කරන ලද ලX� පහත දැ^ෙ�.  
 

'ෂයය� 
උප`ම ලX� 

�මාණය 

සම� ලX� 
�මාණය 

කාලය 

භාෂා හැRයාව හා කළමනාකර ණ 
සහකාර ෙස'වා ෙයfග�තා ප_¢ණය 

100 40 පැය  02 ½ 

අiෙයfගතාවය 100 40 පැය   01 

 

   භාෂා හැRයාව  හා කළමනාකරණ සහකාර ෙස'වා ෙයfග�තා ප_^ෂණය: (කාලය පැය 2  ½ 0) 
 

 අෙc^ෂක0 ෙS අදහස් �කාශනය, අවෙබfධය, අ^ෂර :න�ාසය, භාෂාව හා රචනය, ෙදන ලද 

 ෙත<ර#� අBව K[ය^ ෙකx�ප� R_ෙ� හැRයාව, b ඇ@ පාඨ සාරාංශ R_ම, b ඇ@ වාක� R�පයක අදහස් 

 ත* වාක�R  K;ම, සපයා ඇ@ ද�ත අBව �ස්ථාර වg සකස් R_ම සහ සරල ව�ාකරණ භා:තය [kබඳ 

 දැBම ප_^ෂා ෙකෙරන :ෂයාBබWධ �ශ්නවK  ද,  

 

          කා"යාලයක Kය:K ස�බ ධෙය  �යා කරන ආකාරය [kබඳ �Kක $@ _@ සහ කළමනාකරණ 
සහකාර *ලධරයX :�  කට+# කළ+# ක�� අඩංg K[ය^ [kබඳ �යාකරන ආකාරය ආb කළමනාකරණ 

සහකාර *ලධරයXෙS රාජකා` [kබඳව අෙc^ෂක/අෙc^�කාව  ස# දැBම ප_^ෂා කරන �ශ්නවK  ද, 

කා"යාලයක �ෙයfජනයට ග නා ඇම#� Jන ෙප<ත, වtච", චලන ප�කා, පැ8£ෙ� ෙ�ඛනය, Jන >pාව , 

>pාව හා නාම >pාව, තැපැ� ම�ල ආb උපකරණ ගැන� ඒවා0  ඇ@ �ෙයfජන ගැන� අෙc^ෂක/ 

අෙc^�කාව ෙS දැBම ප_^ෂා ෙකෙරන �ශ්න වK  ද ෙමම �ශ්න පYය සම :ත ෙ�. �ශ්න �ය�ලටම 
[k#� සැප0ය +# ෙ�.  

 

 I වන ෙක<ටස  -  භාෂා හැRයාව මැෙනන ආකාරෙ) අවෙබfධය හා ස�බ ධ ව¤හගත �ශ්න,  

    සාරාංශ ෙක<ට K;ම සහ රචනය (පැය 1 :නා� 15 - ලX� 50)  
  
 II වන ෙක<ටස      -  කළමනාකරණ සහකාර ෙස'වයට ෙයfග�තාව මැෙනන �W~ය^, �කාශය^ ෙහf 

    ෙ�දය^ ඇCෙර  ෙග<ඩනැෙගන ෙකu �ශ්න, ව¤හගත �ශ්න හා රචනා (පැය 1 

    :නා� 15 0 - ලX� 50)  

 

 අiෙයfග�තාවය  :   (කාලය පැය 01)  
 

 ෙමම �ශ්න පYය අෙc^ෂක/අෙc^�කාව ෙS සංඛ�ානමය හැRයාව , ත"කන ශ^@ය, සාමාන� �W~ය 

 ආJය මැෙනන අ+`  සැකෙසන :ෂයාBබWධ �ශ්නවK  සම :ත ෙ�.   
 

 බ�වරණ �ශ්න හා ෙකu [k#� අෙc^�ත �ශ්න 50 0. (කාලය පැය 01) �ශ්න �ය�ලට ම [k#� 
 සැප0ය +#ය.  

 

සටහන :-      (I)    ෙස'වෙ) රාජකා` සඳහා අෙc^ෂකයXෙS ෙයfග�තාව හා හැRයාව ප_^ෂා කර බැ�මට ෙමම 
            �ශ්න පY සකස් ; ඇත.  

  (II )  සෑම K¥ත උ�තර පYයකම ෙන<පැහැJK අ� අX� සහ අ^ෂර :න�ාස ෙදfෂ ෙවBෙව            
ලX� අ� කරB ලැෙa.  

 

18.  ෙමම :භාග *ෙ�දනයට අBව :~:ධාන සලසා ෙන<මැ@ කවර ක�ණ^ [kබඳව tව ද, මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වා 

ෙක<8ෂ  සභාෙ� hරණය අවසාන hරණය ව ෙ ය.  
 

 
 ආ".එ�.එ .ර�නායක, 
 ෙ�ක�, 
 මධ�ම පළා� සභාෙ� 

 රාජ� ෙස'වා ෙක<8 ෂ  සභාව. 
 
 

2014 ඔ^ෙතf�බ" මස  27  වැ* Jන, 
මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වා ෙක<8ෂ  සභාව, 
තැ:ෙප :  114, 
කxගස්ෙත<ට පාර, 
මහBවර. 
 
 

ෙවa අඩ:ය : www.psc.cp.gov.lk 



ආද5ශ අය7"ප8ය  

  
 

 
 

                                                                                                        (කා"යාල �ෙයfජනය සදහා පමණ0) 

 

මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� ක�ෂ්ඨ ෙසවක��, මධ�ම පළා� රාජ� කළමණාකරණ සහකාර ෙසවෙ� III වැ9 

ෙ��යට බඳවා ගැ!ෙ" #$ත තරග 'භාගය - 2013(2014) 
 

Limited Competitive Examination for Promotion of Minor Employees of the Central Provincial Public Service to 

Class III of the Central Provincial Public Management Assistants' Service – 2013(2014) 
 

 

 

 

  

 

 (ගැසo *ෙ�දනය අBව ඔබ :භාගයට ෙප$ � මට 
 අෙc¢ා  කරන නගරය සදහ  කර න.)  
(ෙමය පCව  ෙවනස් R`මට ඉඩ ෙදB ෙන<ලැෙa.) 

ෙස'වකයා අය� වන පළාත :  
 

ඔබ :භාගයට ෙප$ �uන භාෂා මාධ�ය :  
�ංහල - 2  
ෙදමළ - 3  
ඉංv� - 4  

(අදාළ අංකය ෙක<xව #ළ Kය න.) 
 
 

1.  1.1  අයD�ක�ෙS >ලX� අගට ෙය<දා >ලX� සමග නම :-  

              (ඉංv� කැ[ට� අXෙර ) උදා :- PERERA A.B. 
 
 

 1.2  ස��"ණ නම :- 
  (ඉංv� කැ[ට� අXෙර )  
 
 

 1.3  ස��"ණ නම :- 
  (�ංහෙල /ෙදමෙළ )  
 

2.  ෙස'වා ස්ථානය හා K[නය : 
   

 2.1  කා"යාලෙ)/ෙදපා"තෙ� #ෙ�/ආයතනෙ) නම හා K[නය :- 
   (ඉංv� කැ[ට� අXෙර )  
 
 

 2.2  කා"යාලෙ)/ෙදපා"තෙ� #ෙ�/ආයතනෙ) නම හා K[නය :- 
   (�ංහෙල /ෙදමෙළ )  
 
 

 2.3  :භාග �ෙ�ශ පYය එ:ය +# K[නය :- 
  (ඉං¯� කැ[ට� අXෙර )  

 
 

3.  3.1  ස්°/��ෂ භාවය :      ස්°    - 1  
                                                            ��ෂ - 0  
                                                            (අදාළ අංකය ෙක<xව #ළ Kය න)  

 

 3.2 උප  Jනය :               

       ව"ෂය :                  මාසය :    Jනය :  
 
 

  

3.3 ජා@ක හැ¡B�ප� අංකය :  
 

 

 3.4  Dරකථන අංකය    :  

නගරය නගර අංකය 

  

  

  

        

          

          

 

 

 

 

          මධ�ම පළා� 

රාජ� ෙසවා ෙක:$ෂ� සභාව      02 



4.  ෙස'වා :ස්තරය :  
 

 4.1  ඔබ දැනට ෙස'වය කරන ආයතනෙ) නම :- 
 

4.2  එම ආයතනය අය� ෙදපා"තෙ� #ව හා අමාත�ාංශය (අදාළ ෙ� න�)  :- 
   

 4.3  දැනට දරන තන#ෙ" පද: නාමය :- 
 

 4.4  දැනට දරන තන#රට ප� � Jනය :- 
 

 4.5 දැනට දරන තන#ර ස්�ර ද නැතෙහ<� තාවකාKක ද යන වග :- 
 

 4.6  දැනට දරන තන#ෙර� ෙස'වය ස්�ර කර @ෙaද යන වග :- 
 

 4.7  ෙස'වය ස්�ර කර @ෙa න� ස්�ර R_ම සදහා  ෙයfග�තා ලැ± Jනය :- 
 

 4.8 දැනට දරන තන#ෙ" ෙස'වය ස්�ර කර8  *X� කරන ලද K[ෙ) ෙය<> අංකය හා Jනය :- 
 

 4.9  දැනට ලබන වා"�ක වැxප (ඒකාබWධ) :- 
 

 4.10 වැxc ප`මාණය ( 2007-08-24 Jනැ@ රාජ� ප`පාලන :-  ²එ� 1-2006ඒ / ²එ� 2-2006ඒ /  

ච|ෙ�ඛ අංක 06/2006 (iv)  අBව වැxc ෙ^තය )             ²එ� 3-2006ඒ / MN-01-2006A 

  (අනවශ� වචන කපා හ` න)  
4.11  දැනට දරන තන#ර :2ාම වැxc ස�තද යන වග :- 

 

 4.12 2014-11-10 Jනට දැනට දරන තන#ෙ" ෙස'වා කාලය :- 

 
 

 

5.  :භාග ගාස්# ෙග� ලDපත [kබඳ :ස්තර : - 
 

(I) :භාග ගාස්# ෙග� කා"යාලය : - 
 

(II)  ලDප� අංකය හා Jනය : - 
 

 (III )  ෙග� >දල : - 

  

 

  
 

 

6. මා :�  ෙම� සඳහ  කර ඇ@ ෙත<ර#� *රවද� බව සහ@ක කර8. ෙම� සඳහ  කවර ෙහf ෙත<ර#ර^ 

අසත� බව ෙහf සාවද� බව ෙතfරා ගැ$මට ෙපර අනාවරණය tවෙහ<�, මා BDCස්සX R_මට�, ප�කර ගැ$ෙම  පC 
අනාවරණය tවෙහ<� මා ෙස'වෙය  පහ R_මට� හැR බව මම ද*8.  තවද  :භාගය පැවැ�;ම ස�බ ධෙය  :භාග 
ෙක<මසා`ස් ජනරා� :�  පනවB ලබන $@`hවලට හා :භාග �@ඵල *X� R_ම ස�බ ධෙය  ගB ලබන 
hරණවලට මම යට� වන බවද �කාශ කර8. 

 

                                                                           ............................................................... 
         අයD�ක�ෙS/අයD�කා`යෙS අ�සන  
         (ෙදපා"තෙ� # �ධා*යා ඉJ`[ට b)  
Jනය :- ........................ 
 

සටහන :  තමාෙS ෙදපා"තෙ� # �ධා*යා ෙහf එම ෙදපා"තෙ� # �ධා*යා ෙවBෙව  අ�ස  R_මට 
බලයල� *ලධා`ෙයX ඉJ`[ට b අයD�ක� :�  අ�ස  කළ +#0.  

 

 

 

අ�සන සහ;ක <=ම 

 

මාෙS කා"යාලෙ) *ලධරෙයX/*ලධා`,යක සහ මා ෙප³WගKක වශෙය  ද නා හ¡නන ....................................... 

මහතා/මහ�8ය/ෙමෙන:ය .........................................  වැ* Jන මා ඉJ`[ට b අ�ස  කළ බව සහ@ක කර8.. 

 

 

                                         ............... .................................................. 
                       සහ@ක කර නාෙS අ�සන සහ *ල >pාව 

  

නම :-   ...................................... 
පද: නාමය :- ............................. 
K[නය :- ................................... 
Jනය :- ...................................... 

  

ලDපත ෙන<ගැළෙවන ෙස' ෙම� අලව න. 

 



 

ෙදපා5තෙ"�> ?ධා9යාෙ@ සහ;කය 
 

 

1. ෙමම අයD�ක�/අයD�කා`ය වන ........................................................ මහතා/මහ�8ය/ෙමෙන:ය 

ෙමම ෙදපා"තෙ� #ෙ� ෙස'වෙ) *+^ත අයX බව ද,  
 

2. ඔ�/ඇය ස්�ර තන#ර^ දර8  �uන බව ද,  
 

3. ඔ�/ඇය ස්�ර තන#රක 2014.11.10 Jන වන :ට ෙස'වෙ) ස්�ර කරB ලැබ �uන බව ද,  
 

4. ස්�ර තන#රක ෙස'වෙ) ස්�ර කර8  K[ය^ ඔ�ට/ඇයට *X� කර ඇ@ බව ද,  
 

5.  ඔ�/ඇය 2014.11.10 වැ* Jනට ෙහf ඊට ෙපර යට� [`ෙස0  අt�D 05 ක අඛ�ඩ ෙස'වය ස��"ණ 

කර ඇ@ බව ද,  
 

5. ඔ�/ඇය ෙමම ගැසo *ෙ�දනය 8.0 වැ* ෙ�දෙ) *ය8ත 7මාව  ඇ#ළත ඇ@ වැxc ලබ8  ෙහf 

වැxc |මයක �uන බව ද,  
 

6. ඔ�ෙS/ඇයෙS වැඩ හා හැ�_ම 2014.11.10 වැ* Jනට �"වාස න අt�D 05 ඇ#ළත ස#xදායකව 

පැවැ@ බව ද,  
 

7. ෙමම :භාගෙ) �@ඵල අBව ප�;ම^ සඳහා ෙතfරා ගB ලැ�වෙහ<� ඔ�/ඇය දැනට දරන තන#ෙර  

*දහස් කරB ලබන බව ද,  
 

8. :භාග ගාස්# වශෙය  �. 600 ^ ෙගවා ලDපත^ අයD�පYෙ) අලවා ඇ@ බව ද,  
 

 10.  ඔ�ෙS/ඇයෙS අයD�පෙත� දැ^ෙවන :ස්තර ෙමම ෙදපා"තෙ� #ෙ� ඇ@ ෙ�ඛන සමඟ හ` 
  වැරJ බලා ඇ@ බව සහ ෙමම :භාගයට අදාළ :භාග *ෙ�දනෙ) දැ^ෙවන ෙරgලා� අBව ෙමම 

  :භාගයට ෙප$ � මට ඔ�/ඇය CDC බව ද, මම සහ@ක කර8.  

 

 
                                   ............................................................. 

                                           ෙදපා"තෙ� # �ධා*යාෙS අ�සන  
                  සහ *ල >pාව  

නම :-   ...................................... 
පද: නාමය :- ............................. 
K[නය :- ................................... 
Jනය :- ...................................... 
 

 

සංල^ෂය :  
 

 (1)  ෙදපා"තෙ� # �ධා*යා ෙහf ඔ� ෙවBෙව  අ�ස  R_මට *� ආකාර බලතල පවරB ලැ± මා�ඩKක 
*ලධා`ෙයX ෙහf :�  පමණ^ ෙමම සහ@කය අ�ස  කළ +#ය. සහ@කෙ) අඩංg ක��  සෑම 
අ+රR ම *වැරJ බවට සහ@කය *X� කරන *ලධා`යා සෑ�මකට ප�:ය +#ය.  

 

 (2)   ෙයfග�තාවය [kබඳව �ය�ම අවශ�තාව  ස��"ණ ෙන<කරන අයD�ක�ව  ෙවෙත<� ඔt ෙS අයD�පY 
මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වා ෙක<8ෂ  සභාව ෙවත ඉJ`ප� ෙන<කල +#ය.  


