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�ය�ම අමාත�ාංශ ෙ�ක�ව�  
 

ෙදපා"තෙ� # �ධා$  හා  
 

ආයතන �ධා$  ෙවත 
 

 

මධ�ම  පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� lll වන ෙ���ෙ� �ලධා�� සඳහා වන 
කා�ය�ෂමතා කඩඉ" #භාගය - 2011 (ll) (2015) 

 

ඒකාබ(ධ ෙස)වා අධ�*ෂ ජනරා� -�  2015-02-06 3නැ5 අංක 1901 දරන 6 ලංකා 

�ජාතා 8ක සමාජවා9 ජනරජෙ: ගැස< ප=ය ම>  රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස)වෙ: lll වන 

ෙ@)Aෙ: BලධාC  සඳහා වන කා"ය*ෂමතා කඩඉ� -භාගය - 2011 (ll) 2015 සඳහා අයI�ප� කැඳවා 

ඇත. 
 

02. ඒ අLව මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස)වා ව�වස්ථා සංO හය අLව ඔබ 
ආයතනෙ: ෙස)වය කරL ලබන ඉහත -භාගයට ෙප$ �Rමට SISක� ලැT මධ�ම පළා� රාජ� 

කළමනාකරණ සහකාර ෙස)වෙ: BලධාU ෙV අයI�ප� අදාළ ගැස< Bෙ�දනය අLව සකසා 2015-03-

16 3නට ෙපර Wයාප3ංX තැපෑෙල  ෙමම ෙකZ[ෂ  සභාව ෙවත එවන ෙම  කා�Aකව ද ව[. 
 

03.  පළ^වරට ෙමම -භාගයට ෙප$ �_න BලධාU  -�  `�I -භාග ගාස්#ව* ෙග-ය a# 
ෙනZෙ�. එතbI cව� ඉ පS වාරවල9 BලධාC  -�  එ*වර ස�d"ණ -භාගයට ෙප$ �_ ෙ  න� 

�.500/-*ද -ෂය  ෙදක* සඳහා ෙප$ �_ ෙ  න� �.400/-*ද  එ* -ෂය* සඳහා ෙප$ �_ ෙ  

න� �. 300/-*ද g -භාග ගාස්#ව* මධ�ම පළා� සභාෙ� �ධාන ෙ�ක�ෙV ආදාය� h"ෂ 20-03-02-13 

ට බැර වන ෙලස මධ�ම පළාෙ� ඕනෑම �ාෙ(hය ෙ�ක� කා"යාලයකට ෙගවා ලබාග� b-තා �ය 
අයI�ප=ෙ: අදාළ ස්ථානෙ: අලවා එ-ය a# බවද කා�Aකව ද ව[. (Bෙ�දනෙ: 8 ෙkදෙ: සඳහ  
පU3 -භාග ෙකZමසාUස් ජනරා�ෙV ආදාය� h"ෂයට -භාග ගාස්# බැර වන ෙලස  තැපැ�/උප තැපැ� 
කා"යාලයකට ^ද� ෙගවා ලබාග නා ලIප� බාර ගL ෙනZලැෙm.) 
 

04. අයI�ප=ෙ: ඔබ අය� වන ෙස)වය  “ මධ�ම පළා� රාජ� ෙස)වය” හා “සංෙ*ත අංකය - 02”  
ෙලස සඳහ  `Cමට මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස)වෙ: අයI�ක�ව  කටa# කළ 
a# ෙ�. 
 

ආ".එ�.එ .ර�නායක 

ෙ�ක� 

රාජ�  ෙස)වා ෙකZ[ෂ  සභාව 

මධ�ම පළාත 

 
 

nටපත: - මධ�ම පළාෙ� �ය�ම �ාෙ(hය ෙ�ක�ව�  ෙවත - ෙමම -භාග අයI�ක�ව  -�  
ෙගවL ලබන -භාග ගාස්#ව මධ�ම පළා� සභාෙ� �ධාන ෙ�ක�ෙV ආදාය� h"ෂ          

20-03-02-13 ට බැර වන ෙලස ^ද� අය කර ගැ$මට කටa# `Cම සඳහා. 

 

ld¾hd,h 
fhupahyak;        081-2213097 
Office 
 

iyldr f,alï 
cjtp nrayhsu;          081-5631321 
Asst. Secretary 
 

f,alï 
nrayhsu;      081-2213096 
Secretary 
 

*elaia 
ngf;];    
Fax 
 

081-2213096 
081-2213097 
 

web site: www.psc.cp.gov.lk 

;e'fm' 114" wxl 244" lgq.iaf;dg mdr" uykqjr 
j.ng. ,y. 114> ,y. 244> fLf];njhl;il tPjp> fz;b 

P.O. Box 114, No. 244, Katugasthota Road, Kandy. 
 

uf.a wxlh 
vdJ ,y.     
My No. 
 

Tfí wxlh 
ckJ ,y      
Your No. 
 

oskh 
jpfjp 
Date 
 

CPC/PSC/5/20/lll/EB/EX 2015.02. 

e-mail: cpcpsc@yahoo.com 



 
 
 
 
 
 
මධ�ම පළා� සභාෙ�, 
�ධාන ෙ�ක� 
 

ආ��කාර ෙ�ක� 
 

�ය�ම අමාත�ාංශ ෙ�ක�ව�  
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මධ�ම  පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� lll වන ෙ���ෙ� �ලධා�� සඳහා වන 
කා�ය�ෂමතා කඩඉ" #භාගය  -2011) ll ((2015) 

 

 

උ*ත -භාගයට අදාළව මෙV ඉහත අංක හා 2015.02.18 3නැ5 -භාග Bෙ�දනය හා 
ස�බ ධවw. 

 

02. එම -භාග දැ xමට අදාළ සංෙශyzත  අයI�ප=ය මධ�ම පළා� රාජ� ෙස)වා ෙකZ[ෂ  සභාෙ� 

www.psc.cp.gov.lk  ෙවm අඩ-ෙය  ලබාගත හැක. 

 

 

 
                  අ.කෙ�/ආ".එ�.එ .ර�නායක 

                ෙ�ක�, 
ඩm.{.|.}.ෙ*. -ෙ~ර�න,                                                  මධ�ම පළා� සභාෙ� 
සහකාර ෙ�ක�.                                                           රාජ� ෙස)වා ෙකZ[ෂ  සභාව. 
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ආද�ශ අය0"ප1ය. 

 

 මධ�ම පළා� රාජ� ෙස)වය                                  (කා"යාල�ය �ෙයyජනය සදහා පමණw) 

 

මධ�ම  පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� lll  වන ෙ���ෙ� �ලධා�� සඳහා වන  
කා�ය�ෂමතා කඩඉ" #භාගය - 2011 (ll)  2015 

 
Efficiency Bar Examination for Officers in Grade II I of Central Provincial Public Management 

Assistants’ service – 2011(II) (2015) 
 

          ඔබ -භාගයට ෙප$ �_න භාෂා මාධ�ය : 
                             �ංහල - 2   
                             ෙදමළ - 3  

                             ඉං��  - 4 

(ගැස< Bෙ�දනෙ: 3.0 ෙkදයට අLව ඔබ -භාගයට    (අදාළ අංකය ෙකZ�ව තඅළ Wය න) 
ෙප$ �Rමට අෙ��ා  කරන නගරය සදහ  කර න.)  
 

(ෙමය පSව  ෙවනස් `Uමට ඉඩ ෙදL ෙනZලැෙm.)           

 

1.0  1.1  අයI�ක�ෙV ^ල’b� අගට ෙයZදා ^ල’b� සමග නම :-  .................................................................. 

              (ඉං�� කැnට� අbෙර ) උදා :- GUNAWARDHANA . M.G.B.S.K. 
 

 1.2  ස��"ණ නම :-  ................................................................................................................................. 
  (ඉං�� කැnට� අbෙර ) 
 

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

2.0 2.1 කා"යාලෙ:/ෙදපා"තෙ� #ෙ�/ආයතනෙ: නම හා Wnනය :- ............................................................ 
              :.......................................................................................................................................................... 
                          (ඉං�� කැnට� අbෙර )    

 2.2  කා"යාලෙ:/ෙදපා"තෙ� #ෙ�/ආයතනෙ: නම හා Wnනය :-............................................................ 
              :.......................................................................................................................................................... 
  (�ංහෙල  / ෙදමෙළ ) 
 

 2.3  -භාග �ෙ�ශ ප=ය එ-ය a# Wnනය :- ............................................................ 
              :.......................................................................................................................................................... 
  (ඉං�� කැnට� අbෙර )  
  
 

  

3.0 3.1  ස්�/��ෂ භාවය :      ස්�    - 1  
                                                            ��ෂ - 0  
                                                            (අදාළ අංකය ෙකZ�ව #ළ Wය න)  

  

3.2  උප  3නය :  ව"ෂය  මාසය        3නය  

 

3.3      ජා5ක හැ�L�ප� අංකය : 

 

4.0 ඔබ ෙමවර -භාගෙ:9 ඉ3Uප� වන -ෂයය/-ෂයය   (ගැස< Bෙ�දනෙ: 14.0 වැB ෙ~දය බල න):-  
 

අL අංකය -ෂයය -ෂය අංකය 

   

   

   
  

 

5.0 දැනට දරන තන#ර : 
  

 5.1 තන#ර :-    ....................................................................................................................................... 
 5.2  ප�x� Wnෙ: අංකය :-    ............................................................................................................. 

 

නගරය නගර අංකය 

1.  

2.  

          

 

 

02 

 



-02- 

 

6.0 6.1 ඔබ -භාගයට ෙප$ �_ ෙ  �ථම වතාවටද?  :- ................................................................................ 
      6.2 -භාගයට ෙප$ �_ ෙ  �ථම වතාවට ෙනZෙ� න� ෙගවන ලද -භාග ගාස්#ව :-  � ......................... 
                  6.3   3ස්8* / �ාෙ(hය ෙ�ක� කා"යාලය :- ............................................................................................. 
      6.4 ලIප� අංකය  : ............................................................... 
                  6.5 3නය  : ............................................................... 

 

 

 

 

 

8.0 අයI�ක�ෙV සහ5කය :  
 
 

ඉහත සඳහ  -ස්තර Bවැර3 බව� ඉහ5  ද*වා ඇ5 භාෂා මාධ�ෙය  -භාගයට ෙප$ �Rමට  මට �[ක� 
ඇ5 බව� -භාග ගාස්#ව �: .....................  ෙගවා ලබාග� ලIපත ෙම� අලවා ඇ5 බව� � කාශ කර[.  තවද 
-භාගය පැවැ�xම ස�බ ධෙය  -භාග ෙකZමසාUස් ජනරා� -�  පනවL ලබන $5C5වලට මම යට� වන 
බව ද � කාශ කර[.  

 

                                                                           ............................................................... 
         අෙ�*ෂකයාෙV/අෙ�*�කාවෙV අ�සන             

3නය :- ........................ 
 

සටහන : තමාෙV ෙදපා"තෙ� # �ධාBයා ෙහy එම ෙදපා"තෙ� # �ධාBයා ෙවLෙව  අ�ස  `Cමට 
බලයල� BලධාUෙයb ෙහy ඉ3Unට 9 අයI�ක� -�  අ�ස  කළ a#ය.  

 
 

අ�සන සහ4ක 5�ම 

 

මාෙV කා"යාලෙ: Bලධරෙයb/BලධාUAයක සහ මා ෙප�(ගWක වශෙය  ද නා හ�නන 

....................................... මහතා/මහ�[ය/ෙමෙන-ය ..................................... වැB 3න මා ඉ3Unට 9 අ�ස  

කළ බව� ඔ�/ඇය -භාගයට ෙප$ �_ ෙ  �ථම වතාවට බැ-  -භාග ගාස්#ෙව  Bදහස් `Cමය SIS බව� 

Bය[ත -භාග ගාස්#ව ෙගවා ඇ5 බව� එම ලIප� අලවා ඇ5 බව� සහ5ක කර[. 
 

 

                                         ............... .................................................. 
                       සහ5ක කර නාෙV අ�සන සහ Bල ^�ාව   

 

නම :-   ...................................... 
පද- නාමය :- ............................. 
Wnනය :- ................................... 
3නය :- ...................................... 

 

ෙදපා�තෙ"�6 7ධා�යාෙ8 සහ4කය 
 

 

i. ඉහත සපයා ඇ5 -ස්තර පC*ෂා කර බැ� බව� 
 

ii. ෙමම BලධාUයා/BලධාUAය *ෙමම -භාගයට �ට ෙපර ෙප$3R/ෙනZ�R* බව�, 

iii. BලධාUයා/BලධාUAය *ෙමයට ෙපර -භාගයට ෙප$ �ට ඇ5 Bසා Bය[ත -භාග ගාස්#ව ෙගවා ලබාග�  
ලIපත ෙමම ඉ���ප= යට අලවා ඇ5 බව�,  

iv. BලධාUයා/BලධාUAය *ෙමම -භාගයට ෙප$ �Rමට SදS බව�,  මම සහ5ක කර[. 

 

• අනවශ� වචන කපා හU න 
 

 

                                    ............................................................. 
                                           ෙදපා"තෙ� # �ධාBයාෙV අ�සන  

                  සහ Bල ^�ාව  

නම :-   ...................................... 
පද- නාමය :- ............................. 
Wnනය :- ...................................  
3නය :- ...................................... 

ස��"ණ -භාග ගාස්#ව �, 500/-*ද, -ෂයය  02 * සදහා �:400/-* ද වන 
අතර එම ^දල ෙගවා ලIපත ෙම� අලව න. ලIපෙ� ජායා nටපත* ළග 

තබාගැBම �ෙයyජනව� වL ඇත. 

 


