
මධ�ම පළා� සභාෙ�, 
�ධාන ෙ�ක�,  
ආ��කාර ෙ�ක�, 
�ය�ම අමාත�ාංශ ෙ�ක�ව� ,  
�ය�ම ෙදපා"තෙ� # හා ආයතන �ධා%  ෙවත,  
  

මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වෙ( III වන ෙ*'+ෙ( සංව"ධන ,ලධා. ෙ/  
1 වන කා"ය1ෂමතා කඩඉ� ප.1ෂණ - 2015 

  
මධ�ම පළා� ග� ආ��කාර#මා ;�  2012.10.17 >නැ@ව අAමත කරන ලද ‘මධ�ම 

පළා� සභා රාජ� ෙස'වෙ( වැඩසටහ  ,ලධා. ෙස'වා ව�වස්ථාව’ සහ 2012.11.09 >නැ@ව, ‘මධ�ම 
පළා� සභා රාජ� ෙස'වෙ( සංව"ධන ,ලධා. ෙස'වා ව�වස්ථාව’ යAෙව  සංෙශHIත ව�වස්ථාවට 
අAJලව  සංව"ධන ,ලධා. ෙස'වෙ( III වන ෙ*'+ෙ( ,ලධා.  සඳහා වන 1 වන කා"ය1ෂමතා 
කඩඉ� ප.1ෂණය - 2015  සඳහා  අයැL�ප� කැඳවA ලැෙM.  

 

02. NLNක�:- මධ�ම පළා� සභා රාජ� ෙස'වෙ( සංව"ධන ,ලධා. ෙස'වා ව�වසථ්ාවට අAව සංව"ධන 
,ලධා. ෙස'වය සඳහා අ ත"Pහණය කළ ෙහH ප�කරන ලද ,ලධා.  උ1ත ප.1ෂණය සඳහා 
ෙප% �Rමට NLNක� ලබT. 
 

03. නව ව�වස්ථාව යටෙ� කා"ය1ෂමතා කඩඉ� ;භාග අයැL� කරන ,ලධා.  සඳහා ෙස'වා 

ව�වස්ථාෙ� 17 වන ෙVදෙ( ද1වා ඇ@ අ ත"කාXන ;I;ධාන අAව පහත සඳහ  ආකාරයට ෙමම 

;භාග සඳහා ඉ>Yප� Zම සඳහා ෙක[\ෂ  සභාව ;�  අAමැ@ය ලබා] ඇත. 

I. පැර+ ව�වස්ථාෙව^ පළ_ කා"ය1ෂමතා කඩඉ� ;භාගෙ( `�L ;ෂයය1 සම�ව ෙන[මැ@ 

,ලධා.  නව � යවස්ථාෙව^ පළ_ කා"ය1ෂමතා කඩඉ� ;භාගයට ෙප% �ට සම� ;ය a#ය. 

II. පැර+ ව�වස්ථාෙව^ පළ_ කා"ය1ෂමතා කඩඉම සම�, එෙහ� ෙදවන කා"ය1ෂමතා කඩඉෙම^ 

`�L ;ෂයය1 සම�Z ෙන[මැ@ ,ලධා.  නව ව�වස්ථාෙව^ පළ_ කා"ය1ෂමතා කඩඉෙම  

,දහස් ෙ�. 

III. පැර+ ව�වස්ථාෙව^ ෙහH බඳවා ගැ%ෙ� පYපාcෙය^ ය�`� කා"ය1ෂමතා කඩඉම1 අ"ධ 
වශෙය  සම�ව ඇ@ (එන� ;භාගයට අදාළ ;ෂයය  �ය�ලම සම�ව ෙන[මැ@, එෙහ� අවම 
වශෙය  එ1 ;ෂයය1 සම�) ,ලධා.  දැනට fයා�මක නව ව�වස්ථාව යටෙ� පව�වන අදාළ 
කා"ය1ෂමතා කඩඉෙම^ ;ෂයය  �ය�ලටම ෙප%�ට ස�g"ණ ;භාගෙය ම සම� ;ය a#ය. 

 

04. ;භාගය පැවැ�Zම:- ෙමම කා"ය1ෂමතා කඩඉ� ප.1ෂණ මධ�ම පළා� සභාෙ� රාජ� ෙස'වා 
ෙක[\ෂ  සභාව මi  මහAවර] පව�වA ලැෙM. 
 

05. අයැL�ප�  :-   ;භාග සඳහා ඉ>Yප�Zමට බලාෙප[ෙර[�# වන ;භාග අෙj1ෂකT  ෙමම klෙය^ 
අවසානයට ද1වා ඇ@ ආද"ශ අයැL�පm ආකෘ@ය අAව තම තම ෙ/ අයැL�පm A4 �මාණෙ( 
කඩදා�ෙය^ ෙදපැ�තම �ෙයHජනයට ග,\  සකස්කර තම ආයතන �ධා,යා  මi  එ;ය a# 
බැ; , ,ය\ත >නට ඉ>Yප� `.මට හැ`වන පY> අයැL�ක�ව  ක�ෙ�ලා ඇ@ව තම අයැL�ප� 
ආයතන �ධා%  ෙවත භාර>ය a#ය.  

 

06. ආයතන �ධා,යාෙ/ ,"ෙqශය ඇ#ළ� ස�g"ණ කරන ලද අයැL�ප� 2015.11.30 වන >න ෙහH ඊට 
ෙපර මා ෙවත ලැෙබන ෙස' “ෙ�ක�, පළා� රාජ� ෙස'වා ෙක[\ෂ  සභාව, අංක 244, කtගස්ෙත[ට 
පාර, මහAවර.” යන klනයට kයාප>ංv තැපෑෙල  එ;ය a#ය. අයැL�ප� බහා එවන කවරෙ( ව� 
පස උඩ ෙකළවෙ" ;භාගෙ( නම සඳහ  `.ම වැදග�ය.  
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1. අයැL�ප� ලැxy බව ද වා එවA ෙන[ලැෙM.  
2. `�L kය;�ල1 ෙහH සහ@කය1 අයැL�පmයට ඇ\+ය a# ෙන[ෙ�.  
3. අයැL�ප� �@1ෙෂ'ප `.ම :  පහත දැ1ෙවන පY> එවA ලබන අයැL�ප� �@1ෙෂ'ප කරA 

ලැෙM.  
(අ)  අස�g"ණ ෙහH ෙදHෂ ස^ත ෙහH අ  `� අ ද\  ව�වස්ථාAJල ෙන[වන 
අයැL�ප�.  
(ආ) අයැL�ප� භාර ග නා අවසාන >නයට පNව ලැෙබන අයැL�ප�.  

 

07. ;භාග ගාස්#  :-   ෙමම ;භාගය සඳහා පළ_ වරට ඉ>Yප� වන අයැL�ක�ව  ;භාග ගාස්#ෙව  
,දහස් කරA ලැෙM. ඉ පN ඉ>Yප�වන සෑම අවස්ථාවකම]ම ;භාග ගාස්# වශෙය  එ1 ;ෂයය1 
සඳහා �.300 /- ක _දල1 ද ;ෂයය  ෙදක1 සඳහා �.400/- ක _දල1ද, ;ෂය  #නම සඳහා � 

500/- ක _දල1 ද වශෙය  මධ�ම පළාෙ� �ධාන ෙ�ක�ෙ/ 20.03.02.13 ආදාය� {"ෂයට බැර 
වනෙස' තමා ප>ංv �ෙqශය ෙහH රාජකාY �ෙqශය අය� මධ�ම පළාෙ� �ාෙq{ය ෙ�ක� 
කා"යාලයකට ෙග;ය a#ය. අදාළ _ද� |;තා �ය අයැL�පmෙ( ,ය\ත ෙක[ටෙස' 
ෙන[ගැලෙවනෙස' ඇල;ය a#ය.  

 

08. භාෂා මාධ�  :-   ෙමම ;භාග �ංහල, ෙදමළ සහ ඉං~� මාධ�ය ෙග  පව�වA ලැෙM. ය� 
,ලධාYෙය| ෙස'වයට ඇ#ළ�Zම සඳහා � ;භාගයට ෙප% �c භාෂා මාධ�ෙය  ෙහH 
රාජ� භාෂාව`  ද, තරග ;භාගය1 ෙන[මැ@ව ෙස'වයට බැ�y ,ලධරය  තම  අධ�ාපනය ලැ� 
භාෂා මාධ�ෙය  ද ;භාගයට ෙප% �cය a#ෙ�. අයැL�ක�ෙව| ඉ>Yප�වන ;ෂයය  �ය�ලම 
සඳහා එ1 භාෂා මාධ�ය`  ෙප% �cය a# අතර `�L ෙහ'#ව1 ,සාව� ;භාගයට ඉ��� කළ 
භාෂා මාධ�ය පNව ෙවනස් `.මට ඉඩ ෙදA ෙන[ලැෙM.  

 

09. �ෙ�ශ පm  :-     ;භාගය ආර�භ `.මට >න 14 කට පමණ ෙපර අයැL�පmවල ද1වා ඇ@ රාජකාY 
klනය ට �ෙ�ශ පm තැපැ� කර එවA ලැෙM. ය� ෙහය`  අෙj1ෂකය ට k�ත ප.1ෂණ සඳහා 
�ෙ�ශ පmය1 ෙන[ලැxණෙහ[� ඔ� ;�  ෙහH ආයතන �ධා,යා ;�  ඒ බව ෙන[පමාව පහත 
දැ1ෙවන ෙත[ර#� සපය\  මා ෙවත වා"තාකල a#ය.               (ෆැ1ස් - 081-2213097)  

a. ;භාගෙ( නම.  
b. අයැL�ක�ෙ/ ස�g"ණ නම.  
c. klනය.  
d. ආයතන �ධා,යා අයැL�පmය තැපැ� කළ >නය, kයාප>ංv කළ අංකය සහ තැපැ�         

කා"යාලය.  
 

10. අනන�තා පm  :-   ෙමම ;භාගයට අය� සෑම ;ෂයය ප.1ෂණයක]ම ;භාග ශාලාIප@ සෑ�මකට 
පව@න අaY  තම අනන�තාව ඔj� කර �Rමට අයැL�ක�ව  fයා කළ a#ය. ෙ� සඳහා පහත 
දැ1ෙවන කවර ෙහH එ1 kය;�ල1 �මාණව� ෙ�.  

a. �qගලT  kයාප>ංv `.ෙ� ෙක[මසාYස් ;�  ,|� කරන ලද හැ> Zෙ� පත1  
b. වලං� ;ෙqශ ගම  බලපmය1  

 

11. �@ඵල  :- ෙමම ;භාගවලට අය� �@ඵල අයැL�පm මා ෙවත ඉ>Yප� කළ ආයතන �ධා,යා ෙවත 
,|� `.මට කටa# කරA ලැෙM.  

 

12. ;ෂය ,"ෙqශය  :- ;ෂය ,"ෙqශය ඇ_yම 01 යටෙ�ද ආද"ශ අයැL�පmය ඇ_yම 02 යටෙ�ද 
ද1වා ඇත.  

 

13. උ1ත ;භාගය ස�බ ධෙය  ෙමම klෙය^ සඳහ  ෙන[� `�ය� ක�ණ1 ෙවෙත[� එය පළා� 
රාජ� ෙස'වා ෙක[\ෂ  සභාෙ� ෙ�ක� ;�  �රණය කරA ඇත.  

 

14. ක�ණාකර ෙමම klෙය^ අඩං� ක�y ඔබ ආයතනයට අය�  අදාළ 1ෙෂ'mෙය^ �ය�ම 
,ලධා. ෙ/ අවධානයට ෙය[_ `.මට කටa# කරන ෙම  කා�+කව ද ව\.  

 
 

ආ".එ�.එ . ර�නායක 
ෙ�ක�, 
පළා� රාජ� ෙස'වා ෙක[\ෂ  සභාව, 
මධ�ම පළාත.



ඇ_yම 01 

 

සංව
ධන �ලධා� ෙස�වෙ� 1 වන කා
ය�ෂමතා කඩඉ� �භාගය. 

01. ;භාගය l�බඳ ;ස්තර : 

�ශ්න පmය කාලය _� ල|y 
සම� Zමට අවශ� 

අවම ල|y �මාණය 

1. කා"යාල �ම පැය 01 100 40% 

2. iy� �ම පැය 01 100 40% 

3. පYගණක ප.1ෂණය පැය 02 100 40% 

 

02. ,ලධරය ට තම කැමැ�ත පY> එ1 එ1 ;ෂය සඳහා  ෙවන  ෙවනම වාරවල ] ;භාගයට  ෙප% 

�cය හැ`  ෙ�. එ ෙත|L �ව� සාමා"ථය සඳහා එ1 එ1 ;ෂයට ,ය\ත _� ල|y වk  අවම 

වශෙය  �යයට හත�හ1 (40%) ලබා ගත a#  ෙ�. 

 

03. ;භාගය සඳහා ;ෂය ,"ෙqශය : 

�ශ්න පmෙ( 

නම 
;ෂය ,"ෙqශය 

1. කා"යාල 

�ම 

රජ ෙ( කා"යාලවල භා;ත වන කා"යාල �ම l�බඳව �kක දැAම හා එම දැAම 

�ාෙයHiකව භා;ත `.ෙ� හැ`යාව ද, රාජකාY kl ෙ�ඛන මැන;  අවෙබHධ 

ෙක[ට  ෙගන පැහැ>k හා සං1�jත සටහ  මi  තම අදහස් / ,.1ෂණ ,ශ්vත 

අ ද\  ඉ>Yප� `.ෙ� හැ`යාව සහ , ෙයHගය අAව klය1  ෙකt�ප� 

`.ෙ� හැ`යාව ද ප.1ෂා  ෙකෙ". 

2. iy� �ම රජ ෙ( කා"යාලවල භා;තා වන �kක iy� හා _ද� පාලන ෙප[� වල කා"ය 

l�බඳ අවෙබHධය හා දැAම මැ%ම අෙj1ෂා  ෙකෙ". 

3. පYගණක 

ප.1ෂණය 

(i) ෙත[ර#� තා1ෂණය l�බඳ �kක සංක�ප 

(ii) ; ෙඩHස් ෙම ෙහa� පqධ@ය 

(iii) ෙග[A කළමනාකරණය 

(iv) වද  සැකNම 

�kක |සලතා, @රයට ��Zම, පාඨ සංර1ෂණය ,පාඨ එ ෙ1k `.ම, අ|� 

ව"ග හා උපල1ෂණ, අA�ෙVද,  ෙVද,  ෙj� අතර පරතරය  ෙවනස් `.ම,l\ 

අAෙයHගය (Tab Setting) පාඨය1  ෙසZම හා �@ෂ්ඨාපනය, අ1ෂර හා 

ව�ාකරණ ෙදHෂ, සමානා"ථ පද �� ෙය]ම, ltව සැක¢ම, ෙ�ඛන _£ණය, 

ව� ,"මාණය, අAl� ෙවලට සැක¢ම, ෙග[A කළමනාකරණය, ෙ�ඛනය1 

klන `^පයකට යැZමට සැක¢ම, මැෙ�H භා;තය 

(v) පැ#��ප� 

�kක |සලතා 

ආකෘ@කරණය (Formatting) 

සංස්කරණය 

�� හා පරාස, නව ඇ#ල� `.� හා ඉව� `.� 

ද�ත අAl� ෙවලට සැක¢ම 

�ස්තාර සැක¢ම 

_£ණය 

@ ©තය(@ Function) 

මැෙ�H භා;තය 

ෙග[A කළමනාකරණය 



(vi) ද�ත ස_දාය 

හැ« Zෙ� �kක |සලතා 

ද�ත ස_දාය ,"මාණය හා භා;තය 

ආකෘ@ 

ස ධානගත ආකෘ@, උ�පතන ආකෘ@ (popup forms) 

සංවාද හා ප+�ඩ ෙක[t 

;මN� 

අAl� ෙවලට සැක¢ම 

වා"තා ලබා ගැ%ම 

මැ ෙ�H භා;තය 

(vii) ඉ>Yප� `.ම/vm සටහ  

�kක |සලතා, සංස්කරණය, ආකෘ@කරණය 

සැලN� ෙය]ම 

අA¯ප, පN� ��ත� හා �ස්තාර , ෙ�ශනය, 

කදා මා�ව හා ස°වකරණය, ඉ>Yප� `.ෙ�  ෙමවල� භා;තය,  

මාස්ට" (Master) කදාව සැක¢ම 

කදා _£ණය හා සටහ  

(viii) අ ත"ජාලය 

අ ත"ජාලය හැ« Zම, ;ශ්ව ;�Y ජාලය, මං ෙස[යන ආකාරය, ව�වහාYක 

අ ත"ජාලය 

(ix) ;Lk තැපෑල ( E-Mail ) 

හැ« Zම,�kක |සලතා,;Lk තැපෑල ලබා ගැ%ම, 

;Lk තැපෑල යැZම, ඊට �@චාර දැ1Zම,පY¶ෂ්ටය භා;තය, klනය 

හ�නා ගැ%මට  ෙකc නාම භා;තය 

ප+�ඩ ස�පාදනය 

  

 


