
ෙක�මසා�ස්, 

සමාජ �භසාධන, ප�වාස හා ළමාර�ෂක ෙස�වා කට�� ��බඳ ෙදපා තෙ"#�ව, 

මධ$ම පළාත. 

 

මධ$ම පළා& රාජ$ ෙස�වෙ' II වන ෙ)�*ෙ' ප�වාස +ලධා-#ෙ. 

කා ය�ෂමතා කඩඉ" ප-�ෂණ - 2015 

 ( පැර* ප�පා:ය අ<ව අයැ=" කරන +ලධා-#ට පමණ� අදාළ ෙ> ) 

 ඉහත සදහ# කා ය�ෂමතා කඩඉ" ප-�ෂණ පැවැ&@මට ෙමම ෙක�Aෂ# සභාව Bරණය කර ඇත. 

02. ෙමය මධ$ම පළා& සභාෙ> ගE ආGHකාර�ම# IJ# 2011.10.23 LනැMව අ<මත කරන ලද ‘මධ$ම 
පළා& ප�වාස හා ළමාර�ෂක ෙස�වා ෙදපා තෙ"#�ෙ> �ෙෂ�Oගත/කා යාලගත - ඛGඩ 2 ෙස�වා ගණෙයR 
(MN – 05 2006 – A) ප�වාස +ලධා- තන�ර සඳහා වන බඳවා ගැXෙ" හා උසස් Z-ෙ" ප�පා:ය’  (පැර* 
ප�පා:ය) අ<ව පැවැ&@මට +යAත කා ය�ෂමතා කඩඉ" Iභාගය# ෙ>. 

 03. ඉහත ප�පා:ෙයR 8 වන ප�]ෙ^දයට අ<ව ෙමම ප-�ෂණය සඳහා එ� එ� ෙ)�*වල +ලධා-# පහත 
සඳහ# ප�L ප-�ෂණ සඳහා ඉL�ප& Iය ��ය. 

කා ය�ෂමතා කඩඉම 
සම&Iය �&ෙ& ෙක�පමණ වසර 

ගණනකට ෙපරද යන බව 
`aත ප-�ෂණෙ' Iෂය 

+ ෙbශය 

1 වන කා ය�ෂමතා කඩඉ" 
ප-�ෂණය 

II ෙ)�*ෙ' ප�වාස +ලධා�# 04 
වන වැef �යවරට එළgමට ෙපර 

ඇhiම 01 R ඇ�ළ& ෙ>. 

2 වන කා ය�ෂමතා කඩඉ" 
ප-�ෂණය 

II ෙ)�*ෙ' ප�වාස +ලධා�# 07 
වන වැef �යවරට එළgමට ෙපර 

ඇhiම 01 R ඇ�ළ& ෙ>. 

 
04. kථම වතාවට Iභාගයට ෙපXJ:න +ලධා-# සදහා Iභාග ගාස්� අය ෙන�කරන අතර ඉ# ප� 
වාරවලm Iභාගය සදහා ඉL�ප&වන +ලධා-# එ� Iෂයකට E.300 /- ක hදල� ද Iෂය# ෙදක� සඳහා 
E.400/- ද Iෂය# �න� ෙහn ඊට වැpන" E.500/- � ද වශෙය# මධ$ම පළා& kධාන ෙqක"ෙ. 

20.03.02.13 ආදාය" r ෂයට බැරවනෙස� මධ$ම පළාත �ළ �R: kාෙbrය ෙqක" කා යාලයකට ෙගIය 
��ය. අදාළ hදq sIතා#Jය අයැ="පOෙ' +යAත ෙක�ටෙස� ෙන�ගැලෙවනෙස� ඇලIය ��ය.    
 
05. ඒ අ<ව ඔබ ෙදපා තෙ"#�ෙ> ෙස�වය කරන ෙමම Iභාගය සදහා ෙපX J:ය �� I වන හා II වන 
ෙ)�*ෙ' ප�වාස +ලධා-#ෙග# අයැ="ප& කැදවා 2015.11.30 වන Lනට ෙපර මා ෙවත ලැvමට සලස්වන 
ෙම# කාE*කව ද#වA. 
  
06. ඒ සදහා අදාළ අයැ="පOෙ' �ටපත� ෙ" සමග ඇත. (ඇhiම 02) 
 
 

ආ .එ".එ#. ර&නායක,  
ෙqක",  
රාජ$ ෙස�වා ෙක�Aෂ# සභාව, 
මධ$ම පළාත. 

 
 

�ටපත : ෙqක"- ෙසxඛ$, සමාජ ෙස�වා සහ ප�වාස හා ළමාර�ෂක ෙස�වා අමාත$ංශය, මධ$ම පළාත  
- කා.දැ.ගැ.�. 
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ඇhiම 01 

 

මධ�ම පළා රාජ� ෙස�වෙ� II වන ෙ���ෙ� ප�වාස �ලධා��ෙ� 

1 වන කා ය"ෂමතා කඩඉ' ප�"ෂණය - 2015 
Iෂය + ෙbශය 

 

01. ෙදපා තෙ'�, ස්ථාවර �ෙය/ග (කාලය පැය 033. ල45 100 3.) 

ප�වාස ෙස�වෙ' zඳ{" +වාසය, රජෙ' භාර ගැXෙ" ළමා +වාසය සහ සාමාන$ 

ප�පාලනයට අදාළව ෙදපා තෙ"#�ව ම|# +s& කර ඇM ස්ථාවර +ෙයnග 

 

02. ආඥා පන (කාලය පැය 02 3. ල45 100 3.) 

 ව$වස්ථා�ත හා ව$වස්ථා�ත ෙන�වන රාජකා� සඳහා අදාළ ව#නා} Jය~ ආඥා පන& 

��බඳ දැ<ම ප-�ෂා ෙකෙ . 

 

*  - එ� එ� Iෂය සම&@ම සඳහා අවම වශෙය# ලsi 40%� ලබාගත ��ය. 
 

 

 

 

 

මධ�ම පළා රාජ� ෙස�වෙ� II වන ෙ���ෙ� ප�වාස �ලධා��ෙ� 

2 වන කා ය"ෂමතා කඩඉ' ප�"ෂණය - 2015 

Iෂය + ෙbශය 
 

01. ආයතන සං:හය හා කා යාල <ම (කාලය පැය 01 ½ 3. ල45 100 3) 
ආයතන සං�හෙ' පළhෙව+ කාGඩෙ' VI, VIII, IX, XI, XII, XXIII, XXV, XXVI, 
XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII යන ප�]ෙ^ද ��බඳ දැ<ම හා 
ආයතන සං�හෙ' II වන කාGඩෙ' Jය�ම ෙක�ටස්. 
 

02.  >5' <ම (කාලය පැය 01 ½ 3. ල45 100 3) 
hදq ෙර�ලාJ සං�හෙ' II, III, V, VI සහ XIV ප�]ෙ^ද, අදාළ සංෙශnධන සහ 
මධ$ම පළා& සභාවට අදාළ ව#නා} �ල$ -M සං�හය ��බඳ �`ක දැ<ම ප-�ෂා 
ෙකෙ . 
 

03.  සමාජ ?ෙත�ක වැඩ (Social Case Work) LMබඳ Pලධ ම සහ සංQRය (කාලය පැය 03 3. 
ලsi 100 �.) 

සමාජ වැඩ - �bගලයා - ප{ල - කGඩාය" - kජාව සමග වැඩ Z-ම, ෙස�වක-
 ෙස�වාෙf��ත �bගලා#තර ස"බ#ධතා, ස"hඛ සාක]ඡා පැවැ&@ම, සටහ# තැvම, 
වා තා සකස් Z-ම, kMකාරය,  ෙදපා තෙ"#�ව ම|# ෙකෙරන IIධ ෙස�වා, 
�නE&ථාපන කට��, �භසාධන ෙස�වා, ළමා සංව ධනය, සමාජ kශ්න , සමාජ 
සංව ධන වැඩසටහ#, ස්ෙ>]ඡා සංIධාන ආ�ත IIධ ෙස�වා යනාm �ෙෂ�O ��බඳ 
දැ<ම ප-�ෂා ෙකෙ . 
 
 

*  - එ� එ� Iෂය සම&@ම සඳහා අවම වශෙය# ලsi 40%� ලබාගත ��ය. 


