
මධ�ම පළා� ෙත�ර� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ ෙස�වෙ�  

3 වැ� ප��ෙ� III  වැ� ෙ �!යට බඳවා ගැ'ෙ( )වෘත තරඟ )භාගය - 2015 
 

1.0. මධ�ම පළා� ෙත�ර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ ෙස�වෙ� 3 වැ� ප�!ෙ� III වැ� ෙ#�$ෙ� 

තන��වලට බඳවා ගැ*ෙ+ ,වෘත තරඟ ,භාගය සඳහා 121ක+ල� මධ�ම පළාෙ� ස්5ර 

ප6ං8ය ස9ත  අයෙග� අය2+ප� කැඳව; ලැෙ<. 
 

2.0. මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�?ෂ� සභාව ,@� පව�ව; ලබන ABත පC�ෂණයක D!ඵල 

අ;ව Fසලතාව මත 121ක+ සGරා ඇ! අෙI�ෂකය�, මධ�ම පළා� ෙත�ර�� හා 

ස��ෙ�දන තා�ෂණ ෙස�වෙ� 3 වැ� ප�!ෙ� III  වැ� ෙ#�$ෙ� තන�� සඳහා ප�කර ග; 

ඇත. 
 

3.0. ෙම9K LරMමට �ය?ත NO GරIපාP සංඛ�ාව 10R. ප�Mම Sයා�මක වන 6නය මධ�ම පළා� 

රාජ� ෙස�වා ෙක�?ෂ� සභාව ,@� �ශ්චය කර; ලැෙ<. R@ය+ ඇබෑW� සංඛ�ාව� ෙහX 

ඇබෑW� @යYලම ෙහX ෙන�LරMමට මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�?ෂ� සභාවට බලය ඇත. 
 

4.0. වැ[ප - මධ�ම පළා� ෙත�ර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ ෙස�වෙ� 3–III, 3–II  හා 3 – I වන 

ෙ#�$වලට අදාළ මා@ක වැ[I ප^මාණය - �. 14,425, 10 x 145 – 11 x 170 – 6 x 240 –         

14 x 320 �. 23,665 (MT – 1 – 2006 – A) ෙ�. �. 16,045 � ඔ<බට යාම සඳහා II වැ� 

ෙ#�$යට උසස් Mමද �. 17,985 � ඔ<බට යාම සඳහා I ෙව� ෙ#�$යට උසස් Mමද ලබා ගත 

l�ය. 
 

5.0. ෙමම තන�ර ස්5ර හා ,#ාම වැ[I ස9තය. 
 

6.0. 121ක+ -  මධ�ම පළා� ෙත�ර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ ෙස�වෙ� 3 වැ� ප�!ෙ� III  

වැ� ෙ#�$යට බඳවා ගැ*ම සඳහා පහත සඳහ� 121ක+ අදාළ ෙ�. 
 

(අ)    මධ�ම පළා� සභා බල Dෙmශය �ළ අවම වශෙය� අn�2 03 ක ස්5ර ප6ං8ය ඇ! 

o ලංකාෙ� Gරවැ@ෙයF ,ය l�ය. 
 

(ආ)  i.  අය2+ප� භාර ග�නා අවස� 6නයට වයස අn�2 18 ට ෙන�අP ,ය l� අතර  අn�2 

35 ට ෙන�වැr ,ය l�ය. 

ii. මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ස්sර තන��වල ෙස�වෙ� �l� 121ක+ සGරන 

අය2+ක�ව� අය2+ප� භාර ග�නා අවස� 6නයට වයස අn�2 45 ට ෙන�එළඹ @vය 

l�ය. 
 

(ඇ)      යහප� ච^තයR� සහ මනා ෙසwඛ� ත�වයR� l�ත ,ය l�ය. 
 

(ඈ)      මධ�ම පළාෙ� ඕනෑම Dෙmශයක ෙස�වය RCමට බැz @vය l�ය. 
 

(ඉ)      අධ�ාපන 121ක+ : 

01. භාෂාව, ග$තය හා ඉං}@ භාෂාවට ස+මාන සාමාWථය ඇ�Oව ස+මාන 5 � ස9තව     

අධ�යන ෙප�2 සහ!ක ප� (සාමාන� ෙපළ) ,භාගෙය� ෙදවරකට ෙන�වැr වාර 

ගණනකK ,ෂයය� හයR� (06) සම� Mම; සහ 
 

02. අධ�යන ෙප�2 සහ!ක ප� (උසස් ෙපළ) ,භාගෙය� ,ෂයය� 3 � සම� Mම.   

(සාමාන� ඉං}@, ෙම9K ,ෂයය� ෙලස ෙන�සැලෙ�.) 
 

(ඊ)      වෘ��ය 121ක+ : 

අවම වශෙය� ජා!ක වෘ��ය Fසලතා (NVQ) සහ (05) ම�ටෙ+ ෙහX ඊට ඉහළ 

ප^ගණක/ෙත�ර�� තා�ෂණ පාඨමාලාව� හදාරා !�ම. 
 

සෑම අය2+ක�ෙවFම තන�රට අදාළ @ය� 121ක+ අය2+ප� භාර ග�නා අවසාන 6න ෙහX 

ඊට ෙපර ස+�Wණ කර !�ම අ�වාWය ෙ�. 

 



7.0. ,භාග ප^පාvය : - 

i. ,භාගය, Dශ්න ප� ෙදකR� l�ත ෙ�. ෙමම ,භාගය @ංහල, ෙදමළ සහ ඉං}@ 

මාධ�වA� පැවැ�ෙ�. ඉY�+ කරන මාධ� ප1ව ෙවනස් RCමට ඉඩ ෙද; ෙන�ලැෙ<. 
 

ii. ,භාග ,ෂයය� සහ ඒ ඒ ,ෂයයට ෙව� කරන ලද ලF� පහත දැ�ෙ�. 

 

ලF�   කාලය 

 

(i)  ෙත�ර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ  100 �   පැය 2 � 

 ABත පC�ෂණය 

        (ii)  අ�ෙයXග�තාවය    100 �   පැය 1 � 

   NO ලF�    200 � 

 

ෙත�ර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ ABත පC�ෂණය : - 
 

,භාග අෙI�ෂකයාෙ� ෙත�ර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණය L�බඳ සාමාන� දැ;ම පC�ෂා 

කර; ලබන Dශ්න, ෙමම Dශ්න ප�යට ඇ�ළ� ෙ�. එය බ�වරණ Dශ්න ෙම�ම ෙකv L��� 

සැප�ෙ+ මා6Aෙ� Dශ්නවA� සම�,ත ෙ�. Dශ්න @යYලටම L��� සැප�ය l�ය. ෙමෙහl+ 

පmධ��, මෘ2කාංග, දෘඩාංග, වද� සැක1+, පැ��+ප�, ද�ත සNදා කළමනාකරණය, අ�තWජාලය 

සහ ඉෙල�ෙ���ක තැපෑල ආK �ෙෂ�� L�බඳව ,භාග අෙI�ෂකයා ස� දැ;ම පC�ෂණයට භාජනය 

කර; ලැෙ<. 
 

අ�ෙයXග�තාව : - 
 

ෙමම Dශ්න ප�ය අෙI�ෂකය�ෙ� සංඛ�ා�මක හැRයාව, තWකා;�ලබව, ,ශ්ෙYෂණා�මක  

හැRයාව, සාමාන� �m�ය ආ6ය මැෙනන අl^� සැකෙසන බ�වරණ Dශ්න 50 R� සම�,ත ෙ�. 

Dශ්න @යYලටම L��� සැප�ය l�ය . 

 

සටහන : - 
 

රාජකාC කටl� සඳහා අෙI�ෂකය�ෙ� ෙයXග�තාව හා හැRයාව පC�ෂා RCම L$ස ෙමම 

Dශ්න ප� සකස් ෙකෙW. ෙමම ,භාගය තරග ,භාගය� nවද ප�M+ ලැ�මට 121ක+ ලැ�ම සඳහා එ� 

එ� ,ෂය සඳහා ෙව� කර ඇ! ලF� වA� යට� L^ෙස�� @යයට හතAහ�ව� (40%) 

අෙI�ෂක�� ,@� ලබාගත l� අතර, ,භාගෙ� NO ලF� ගණ�� යට� L^ෙස�� @යයට 

පනහ�ව� (50%) ලබාගත l� ෙ�. තරග ,භාගය සඳහා ෙව� ෙක�ට ඇ! GරIපාP ගණන සGරාලන 

ප^6 ලබාග� ලF� අ;L�ෙවලට � Fසලතා අ;L�ෙවල තරෙ�ම අ;ගමනය කර?� ප�M+ ෙද; 

ලැෙ<. 
 

8.0. ව�ාජ ෙත�ර�� සඳහා ද�ව+ : - අය2+ප�ය LරMෙ+K ඉතා සැලRAම�ව �රවද� ෙත�ර�� 

සැප�ය l�ය. ෙමම ,භාගෙ� *!C! අ;ව ය+ අෙI�ෂකෙයF ;121 බව අනාවරණය 

nවෙහ��, ,භාගයට ෙපර ෙහX ,භාගය පැවැ�ෙවmK ෙහX ,භාගෙය� ප1ව ෙහX ඕනෑම 

අවස්ථාවක ඔ�ෙ�/ඇයෙ� අෙI�ෂක�වය අවලං� කළ හැRය. අය2+ක�ෙව� ,@� ඉ6^ප� 

කරන ලද ෙත�ර��� ඕනෑම අවස්ථාවක අසත� බව ෙප* �යෙහ�� ෙහX ඔ�/ඇය රජෙ� 

ෙස�වෙය� පහ RCමට L�වන. 
  



 

 

9.0. ,භාග ගාස්� :- ,භාග ගාස්�ව �. 600 R. ෙමම Nදල මධ�ම පළා� Dධාන ෙYක+ෙ�            
අංක 20-03-02-13 දරණ ආදාය+ �Wෂයට බැර වන ෙස� මධ�ම පළාෙ� ඕනෑම Dාෙm�ය ෙYක+ 
කාWයාලයකට ෙගවා අය2+ක�ෙ� න?� ම ලබා ග�නා ලද ල2පත අය2+ප�ෙ� �ය?ත 
ස්ථානෙ� ෙන�ගැලෙවන ෙස� ඇල,ය l�ය. (ල2පෙ� ඡායාස්ථ Lටපත� ම� DෙයXජනය සඳහා 
ළඟ තබා ගත l�ය.) R@ම ෙහ��ව� �සාව� ,භාග ගාස්� ආප1 ෙගව; ෙන�ලබන අතර NදY 
ඇණn+ හා Nmදර බාරග; ෙන�ලැෙ<. 
 

10.0. අය2+ප� : - A 4 (ෙස. . 21 x ෙස. . 29) (සාමාන� හාෆ්¢�) Dමාණෙ� කඩදා@ භා,තා 

කර?�,  

(ආ)     අංක 1 @ට 4 ෙත� ෙ£දය� පළN L[වටද, 

(ආ)   අංක 5 @ට ඉ6^යට වන ෙ£ද ය� අෙන� L[වලටද, ඇ�ළ� වන ෙස� අය2+ප�ය  

L�ෙයල කරගත l�ය. 

(ඇ) අය2+ප�ය L�ෙයල කරග�නා ,ට එ9 �Wෂෙ� සඳහ� ,භාගෙ� නම, @ංහල 

අය2+ප�වල @ංහලට අමතරව ඉං}@ෙය� ද, ෙදමළ අය2+ප�වල ෙදමළට අමතරව 

ඉං¤@ෙය� ද සඳහ� කළ l�ය. 
 

�ය?ත ආදWශ ආකෘ!යට අ;�ල ෙන�වන, �ය?ත 6නට ෙපර ,භාග ගාස්� ෙගවා ෙන�මැ! හා 

�වැර6ව ස+�Wණ කර ෙන�මැ! අස+�Wණ ත�වෙ� පව!න අය2+ප� R@2 දැ;+ KමR� 

ෙත�රව D!�ෙෂ�ප කර; ලැෙ<. �@ ප^6 අය2+ප� ස+GWණ ෙන�RCෙම� @2වන පාPව 

අය2+ක�ව� ,@� දරාගත l�ය. අය2+ප�ෙ� ඡායා Lටපත� ළඟ තබා ගැ*ම DෙයXජනව� 

ව; ඇ! අතර, ස+�Wණ කර; ලබන අය2+ප�ය ,භාග �ෙ�දනෙ� දැ�ෙවන අය2+ප�යට 

අ;�ල ද ය�න L�බඳව අය2+ක� ,@� ,මසා බැAය l� ෙ�. එෙස� ෙන�nනෙහ�� අය2+පත 

D!�ෙෂ�ප ,ය හැRය.  
 

i. ගැස� �ෙ�දනෙ� සඳහ� 121ක+ ඇ! අය පමණ� ඉY�+ කර ඇතැ� යන �Wව 

�ගමනය මත �ය?ත ,භාග ගාස්� ෙගවා �ය?ත 6නට ෙහX  එ6නට ෙපර ෙහX සෑම අ!�ම 

ස+�Wණ අය2+ප� ඉ6^ප� කර ඇ! @ය� අය2+ක�ව�ට තරඟ ,භාගයට ෙප* @¥මට 

මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�?ෂ� සභාව ,@� Dෙ�ශප� �F� කර; ලැෙ<. තරග 

,භාගයට ෙප* @¥ම සඳහා Dෙ�ශ ප�ය� �F� RCම අය2+ක� ෙමම තන�ර සඳහා 

121ක+ සGරා ඇ! බවට L�ගැ*ම� ෙලස සලක; ෙන�ලැෙ<. අය2+ක�ව� ස+Nඛ 

පC�ෂණයට කැඳවා ගැස� �ෙ�දනය අ;ව, 121ක+ !ෙ<දැ� පC�ෂා  ෙකෙරන අවස්ථාෙ� 

අවශ� 121ක+ ෙන�මැ! බව අනාවරණය nවෙහ�� එම අයෙ� ,භාග අෙI�ෂක�වය 

අවලං� කර; ලැෙ<. 
 

ii. අය2+පත බහා එවන කවරෙ� වම� පස ඉහළ ෙකළවෙW “මධ�ම පළා� ෙත�ර�� හා 

ස��ෙ�දන තා�ෂණ ෙස�වෙ� 3 වැ� ප�!ෙ� III වැ� ෙ#�$යට බඳවා ගැ*ෙ+ ,වෘත 

තරග ,භාගය - 2015” ය�න ද සඳහ� කර�න. 
 

iii. අය2+ප�ෙ� අෙI�ෂකයාෙ� අ�සන රජෙ� ,ද�ාලයක ,2හYප!වරෙයF, සාමදාන 

,�ශ්චයකාරවරෙයF, 6n�+ ෙක�මසා^ස්වරෙයF, D@mධ ෙන�තා^ස්වරෙයF, ¨,ධ 

හNදාෙ� අ�කාC බලයල� �ලධා^ෙයF, ෙප�Aස් ෙස�වෙ� ගැස� කළ තන�ර� දරන 

�ලධරෙයF, වාW©ක වැ[ප �. 240,360 � ෙහX ඊට වැr රජෙ� ස්5ර තන�ර� දරන 

�ලධරෙයF ෙහX ,@� සහ!ක කර; ලැබ !ªය l�ය. 
 

iv. ස+�Wණ කරන ලද අය2+ප�ය 2015.05.26 6න ෙහX ඊට ෙපර “ ෙYක+, මධ�ම පළා� 

රාජ� ෙස�වා ෙක�?ෂ� සභාව, අංක 244, ක[ගස්ෙත�ට පාර, මහ;වර.” යන ALනයට  

Aයාප6ං8 තැපෑෙල� එ,ය l�ය. 

 

 



 

11.0. ,භාගයට ෙප* @¥ම : - අය2+ප� ඉ6^ප� කර ඇ! �ලධාC� ෙවත මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා 

ෙක�?ෂ� සභාව ,@� ,භාග Dෙ�ශ ප� �F� කරනවා ඇත.  Dෙ�ශ ප�ය ෙන�ලැ�$ න+ ඒ 

බව මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�?ෂ� සභාව ෙවත ද�වා @vය l�ය. (ඔබ ෙවත තබාග� 

Lටප�,  ,භාග ගාස්� ෙගMෙම� ලද F,තා�@ෙ� Lටපත සහ ඉY�+ප�ය, තැපෑෙල� ෙය�N 

RCෙ+K Aයාප6ං8 කරන ලද F,තා�@ය ද අතැ!ව ,භාගෙ� නම, අය2+ක�ෙ� ස+�Wණ 

නම, ජා!ක හැ2;+ප� අංකය හා ALන ය සදහ� කර?� මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�?ෂ� 

සභාව ෙව!� ,මසා @¥මද වඩා� ඵලදා� ව; ඇත.) 
 

12.0. අෙI�ෂක��ෙ� අනන�තාව සනාථ RCම සඳහා පහත සඳහ� AයRය,A වA� එක� ,භාග 

ශාලා�ප! ෙවත ඉ6^ප� කළ l�ය. 

i. Gmගල�� Aයාප6ං8 RCෙ+ ෙදපාWතෙ+��ව ම¬� �F� කරන ලද වලං� ජා!ක 

හැ;+පත. 

ii. වලං� ,ෙmශ ගම� බලප�ය. 
 

13.0. ,භාග පැවැ�Mම ස+බ�ධෙය� මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�?ෂ� සභාව ,@� පනව; 

ලබන *! C!වලට ,භාග අෙI�ෂක�� යට� ෙ�. එම *! C! උYලංඝනය කළෙහ��  

මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�?ෂ� සභාව ,@� පනව; ලබන ද�වමකට යට� Mමට ඔ�ට 

ෙහX ඇයට @2ව; ඇත. 
 

14.0. ෙම9 සඳහ� ෙන�වන ය+ ක�ණ� ෙවෙත�� ඒ ස+බ�ධව මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා 

ෙක�?ෂ� සභාව ,@� �රණය කර; ඇත. @ය�ම අය2+ක�ව� ෙප�2 ,භාග *! C! අ;ව 

කටl� RCමට බැz @v; ඇත. 
 

15.0. ෙමම �ෙ�දනෙ� @ංහල, ෙදමළ හා ඉං}@ භාෂා පාඨ අතර R@ය+ ෙන�ගැල¯ම� ෙහX 

අන;�ලතාවය� ෙ� න+ @ංහල �ෙ�දනය �වැර6 ෙස� සලකා කටl� කළ l�ය. 

 

 
     ආW.එ+.එ�.ර�නායක, 

     ෙYක+, 

     රාජ� ෙස�වා ෙක�?ෂ� සභාව, 

          මධ�ම පළාත. 

 

2015 මාW� මස  27 වැ� 6න, 

මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�?ෂ� සභාව, 

අංක 244, 

ක[ගස්ෙත�ට පාර, 

මහ;වර. 

 

ෙව< අඩ,ය  :www.psc.cp.gov.lk 

  



ආද3ශ අය6(ප7ය 

 

මධ�ම පළා� ෙත�ර� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ ෙස�වෙ� 3 වැ� ප��ෙ� III වැ� ෙ �!යට  

බඳවා ගැ'ෙ( )වෘත තරග )භාගය - 2015 

Open Competitive Examination for Recruitment to Class 3 – Grade III of the                                                                                                                              

Central Provincial Information and Communication Technology Service – 2015  

 

  

              ,භාග අංකය 

                                              (කාWයා¸ය DෙයXජනය සඳහා) 

 

,භාගයට ෙප* @vන භාෂා මාධ�ය :-  ( @ංහල - S,  ෙදමළ - T, ඉං}@ - E ) 

(අදාළ සංෙ�තය ෙක�[ව �ල Aය�න)         

 

 

 

01  1.1  NලF� සමඟ නම: ............................................................................................................................ 

         මයා/?ය/ෙමන,ය (ඉං}@ කැLටY අFෙර�) 

 

1.2  NලF� සමඟ නම: ........................................................................................................................... 

         මයා/?ය/ෙමන,ය (@ංහෙල�/ෙදමෙළ�) 
 

1.3  NලF�වA� හැ»�ෙවන න+ (ඉං}@ කැLටY අFෙර�):-................................................................ 

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

1.4  NලF�වA� හැ6�ෙවන න+ (@ංහෙල�/ෙදමෙළ�):- ..................................................................... 

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

 

02 2.1 ස්5ර ALනය (@ංහෙල�/ෙදමෙළ�):-............................................................................................  

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

 2.2 Dෙ�ශප� එ,ය l� ALනය (@ංහෙල�/ෙදමෙළ�):-   ……………………………………………… 

……………………………………………………............................................................................. 
 

2.3 Dෙ�ශප� එ,ය l� ALනය (ඉං}@ කැLටY අFෙර�):-....................................................................... 

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

2.4 දැනට රාජ� ෙස�වෙ� �රත �ෙවF න+ කාWයාල�ය ALනය:-............................................................... 

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

2.5 2රකථන අංකය:-................................................................ 

 

03. 3.1 උප� 6නය:-............................................................................................. 
 

 3.2 අය2+ප� කැඳ,ෙ+ අවස� 6නට වයස:-       අn.....................මාස..................... 6න..................... 
 

 3.3 ජා!ක හැ2;+ප� අංකය:-  

 
 

04 ස්½/G�ෂ භාවය:-............................................ 

 

          



05 5.1 අය2+ක� ස5්ර ප6ං8 6ස්½�කය :-.................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 අධ�ාපන 121ක+:- 
 

 6.1 අ.ෙප�.ස (සාමාන� ෙපළ) ,භාගය:- 
 

 පළUවර:      ෙදවනවර: 
 

වසර:-......................................    වසර:-............................................ 

,භාග අංකය:-..................................   ,භාග අංකය:-...............................  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 6.2 අ.ෙප�.ස (උසස් ෙපළ) ,භාගය:- 
 

වසර: ......................................  ,භාග අංකය:   ...............................  
 

 

 

 

 

 

 
 

07. වෘ��ය 121ක+:- 
 

ආයතනය 
හදාරා ඇ! 

පාඨමාලාව 
කාල ¾මාව සාමාWථය 

සහ!කප� අංකය 

හා 6නය 

 

 

    

 

ඡ�ද 9? නාම ෙYඛණයට අ;ව ප6ං8ය 2012 2013 2014 
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