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�සලතා පදනම මත මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� 

අ� ෙ���යට උසස ් !ම සඳහා වන තරඟ $භාගය - 2017 

 

01. රාජ� ෙස�වෙ
 ප�� පාලනය ෙකෙරන ෙප�� ෙක��ෙ��වලටද, මධ�ම පළා� 

ග� ආ!"කාර#මා $�� 2014.04.07 +නැ-ව අ/මත කරන ලද 2013.04.02 +න �ට 

2යා�මක මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වා ව�වස්ථා සං8හෙ
 පනවා 

ඇ- :යමය� හා ෙක��ෙ��වලටද එම ව�වස්ථාවට කර ඇ- ෙහ< =� ම# ෙකෙරන 

සංෙශ<ධනවලටද යට�ව 2017.12.31 +නට ගණනය කර ඇ- මධ�ම පළා� රාජ� 

කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ
 අ? ෙ@�Aෙ
 BරCපා"වD� 50% ක GමාණයH Iසලතා 

මත උසස් KLම මM� ස�NOණ කර/ ලැෙP.  

 

02. 2016.02.25 +නැ- හා අංක 03/2016 රාජ� පSපාලන චUෙVඛෙයX MN 07/2016 වැ[C 

ඛ!ඩය ෙමම තන#රට X= වන අතර එයට අදාළ මා�ක වැ[C පSමාණය 41,580/ - 

11x755 - 10x1080 - 68,425/- H ෙ`. එම වැ[ප ඔබට X= ව�ෙ� 2020.01.01 +න �ට 

ෙ`. එම චUෙVඛෙ
 උපෙVඛන II X $?$ධාන පS+ ප�ම 2යා�මක වන +න �ට වැ[C 

ෙගව/ ලැෙP. 

 

03. ඇගdෙ� Uමෙ`දය : - 

 

අ? ෙ@�Aෙ
 BරCපා"වD� 50% ක G මාණයකට අදාළ ප� KL� Iසලතා පදනම මත �� 

කර/ ලබf. ෙ� සඳහා මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�=ෂ� සභාව ෙව/ෙව� $භාග 

ෙක�මසාSස් ජනරාV $�� පව�ව/ ලබන අjෙය<ග�තා පLHෂණයකට klණ m එH එH 

$ෂය�ට අවම වශෙය� ලIn 40 H ලබා සම� $ය o#ය. එX G-ඵල මත හා මධ�ම 

පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�=ෂ� සභාව $�� ප� කර/ ලබන ම!ඩලයH මM� 

ෙජ�ෂ්ඨතාව හා පළB��ද පදන� කරෙගන ෙද/ ලබන ලInවල එක#ෙ` අ/rsෙවල 

අ/ව Gkඛ�වය tරණය කර/ ලැෙP. එම ම!ඩලය මM� ලIn ලබාmමට ෙත<රා ග/ 

ලබ�ෙ� උHත සඳහ� ආකාරයට එH එH $ෂයයට අවම ලIn 40 H ලබාග� 

අයැ��ක�ව� පමA. මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�=ෂ� සභාව $�� ප� කර/ ලබන 

ස�kඛ පLHෂණ ම!ඩලයH ඉ+Sෙ
 v�vක� පLHෂා KLෙ� ස�kඛ පLHෂණයකට ද 

එම අයැ��ක�ව� නැවත ෙපw �xය o# අතර එම ස�kඛ පLHෂණෙ
m ලIn ලබා 

ෙද/ ෙන�ලැෙP. 

        ky ලIn   

I. අjෙය<ග�තාව සහ ��? අධ�යනය (D{ත පLHෂණය) - 100 (කාලය පැය 1 ½ f) 

II. ෙජ�ෂ්ඨ�වය      -   60 

III. පළB��ද      -   40 

  200 

 

I. අ+ෙය,ග�තාවය සහ -.� අධ�යනය - /0ත ප!1ෂණය (කාලය පැය 1 ½  6 

ල�7100) 

ෙමම පLHෂණය පව�ව/ ලබන +නය $භාග ෙක�මසාSස් ජනරාV $�� දැ/� 

ෙද/ ඇත. අjෙය<ග�තාව සහ ��? අධ�යනය ෙව/ෙව� වන D{ත පLHෂණෙ
 

Gශ්න ප}ය ෙක�ටස් ෙදකK� සම�$ත ෙ`. 
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(අ). පළkවන ෙක�ටස (ලIn 40f) :- 

 

�යyම Gශ්න කාOයාල පSපාලනයට ස�බ�ධ වන අතර එXm සාමාන� දැwම, 

tරණ ගැwෙ� හැKයාව, තාOKක $ස~ම හා කාOයාල පSපාලනයට ස�බ�ධ 

ගැටy ඉ+Sප� ෙකෙර/ ඇත. G ශ්න �යVලටම rs#� සැපfය o#ය. 

 

(ආ). ෙදවන ෙක�ටස (ලIn 60f) : - 

 

අෙCHෂකය�ට කාOයාල පSපාලනයට ස�බ�ධ ��? අධ�යන ගැටyවකට 

අදාළව rs#� සැපdමට ��ෙ`. ෙමXm ෙ�දයH ෙහ< ෙ�ද KXපයH ඇvෙර� 

Gශ්න ප}ය සකස් කර/ ඇත. 

 

II. ෙජ�ෂ්ඨ�වය : - 

ෙජ�ෂ්ඨ�වය සඳහා ලIn ෙද/ ලබ�ෙ� :ලධරෙයI මධ�ම පළා� රාජ� 

කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ
 I ෙ@�Aෙ
 වසර 05 ක ස�ය හා ස#[දායක ෙස�වා 

කාලයH ස�NOණ KLෙම� පvව එළෙඹන ස�ය හා ස#[දායක ෙස�වා කාලයH 

ස�NOණ කර ඇ- එH වසරH සඳහා ලIn 06 බැM� ලIn 60 ක උපSමයH 

දHවා පමA. ෙමXm මාස 06 කට වැ� වOෂයකට අ" ෙස�වා කාලයH සඳහා ලIn 

03 H ලැෙබන අතර, හය මාසයකට අ" කාලයH සඳහා ලIn ෙද/ ෙන�ලැෙP. 

 

III. පළB��ද : - 

මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ
 I වන ෙ@�Aෙ
 අ�Hෂණ 

:ලධාSෙයI ෙලස ස#[දායක එH වසරH සඳහා ලIn 02 බැ�� ලIn 40 ක 

උපSමයH දHවා පළB��ද සඳහා ලIn ලැෙP. 

 

සටහන : - මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�=ෂ� සභාව $�� අ/මත කර/ ලබන පLHෂණ 

ම!ඩලයH $�� ෙජ�ෂ්ඨතාවය හා පළB��ද සඳහා ලIn ලබා mම �� කර/ ලැෙP. 

අයැ��ක�ව� ෙජ�ෂ්ඨතාවය සහ පළB��ද ස�බ�ධව ඇ#ළ� කරන ලIn එම 

:ලධාL�ෙ� ෙප��ගDක Drෙග�/ව පදන� කරෙගන ඇගdමකට ලH කර/ ලැෙP. 

ෙමXm �තාමතා අසත� ෙත�ර#� ඇ#ළ� කරන ලද බව ෙපw �යෙහ�� මධ�ම පළා� 

රාජ� ෙස�වා ෙක�=ෂ� සභාෙ` උපෙදස්වලට යට�ව අයැ��ක�ව�ට සහ එම අයැ��ප� 

සහ-ක කරන ලද ෙදපාOතෙ��# G ධාw�ට එෙරXව කටo# කර/ ලැෙP. ෙප��ගDක 

Drෙග�/ෙව� සනාථ ෙන�වන v�vක� සඳහා ලIn ලබා ෙද/ ෙන�ලැෙP. 

 

04. ෙ� සඳහා පව�ව/ ලබන D{ත පLHෂණය ෙදසැ�බO මස ෙක�ළඹm පව�ව/ ලැෙP. ෙමම 

$භාගය කV දැ�මට ෙහ< අවලං� KLමට මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�=ෂ� සභාවට 

බලය ඇත. 

 

05. v�vක� : - 

මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වයට අය� :ලධාL�ට මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ 

සහකාර ෙස�වෙ
 අ? ෙ@�Aයට Iසලතා පදනම මත උසස් KLම සඳහා අයැ�� KLමට, 

i. අයැ��ප� කැඳවන අවසාන +නට මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර 

ෙස�වෙ
 I වන ෙ@�Aෙ
 අවම වශෙය� වසර 05ක ස�ය හා ස#[දායක ෙස�වා 

කාලයH ස�NOණ කළ :ලධාSෙයI ම. 
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ii. එ+නට NOවාස�නතම වසර 05 #ළ ස#[දායක ෙස�වා කාලයH ස�NOණ කර 

-�ම. 

යන v�vක� සැrSය o#ය. 

 

06. අයැ��  KLෙ� Uමය :-  

 

(අ) අයැ��ප}ය ෙමම :ෙ`දනයට අkණා ඇ- ආදOශ ආකෘ-යට අ/�ල $ය o# 

අතර, එය A4 Gමාණෙ
 කඩදා�යක ෙදපැ�තම Gෙය<ජනයට ග:=� අෙCHෂකයා 

$��ම ස�NOණ කළ o#ය. අයැ��ප}ෙ
 �Oෂ අංක 01 �ට 05 ෙතH පළk r[වටද 

06 �ට 10 ෙතH ෙදවන r[වටද ඉ-Sය #�වන සහ හතරවන r[වලටද ෙලස ෙගන 

සකස් කළ o#ය. ඊට අදාළ ෙත�ර#� තම අ� අIෙර�ම පැහැ+Dව ඇ#ළ� කළ o#ය. 

අයැ��ප}ෙ
 �Oෂ අංක 10ට අදාළ සඳහ� කරන පළB��ද සනාථ KLමට අදාළ 

Drවල සහ-ක කරන ලද rටප� පළB��ද සඳහ� කරන rsෙවලට අයැ��ප}ය සමඟ 

අkණා එ$ය o# අතර පv අවස්ථාවක ඉ+Sප� කරන ෙVඛන ලIn ලබා mම සඳහා 

සලකා බල/ ෙන�ලැෙP. Dr මM� සනාථ වන ෙස�වා කාලය� ෙව/ෙව� පමණH 

ලIn X= ව/ ඇත. ආදOශ අයැ��ප}යට අ/�ලව ෙන�වන අයැ��ප}�, අස�NOණ 

ෙලස ෙත�ර#� සඳහ� කර ඇ- අයැ��ප}� දැ/� mමK� ෙත�රව G-Hෙෂ�ප ෙකෙO. 

අදාළ අයැ��ප}ෙ
 ඡායා rටපතH ළග තබා ගැwම Gෙය<ජනව� ව/ ඇත. 

 

(ආ) D{ත පLHෂණය �ංහල, ෙදමළ සහ ඉං�� යන භාෂාවD� පව�ව/ ලැෙP. 

අෙCHෂකf�ට තම� ෙස�වයට බැ�න භාෂා මාධ�ෙය� ෙහ< ෙවන� රාජ� භාෂාවK� 

$භාගයට ෙපw �xය හැKය. අයැ:;ප<ය සකස්  !ම හා ස;=>ණ  !ම කළ ?�ෙ� 

තම@ /0ත ප!1ෂණයට ෙපA -Bමට අෙC1ෂා කරD ලබන භාෂා මාධ�ෙය@මය. 

අයැ��කරන භාෂා මාධ�ය පvව ෙවනස් KLමට ඉඩ ෙද/ ෙන�ලැෙP. අයැ��ප}ය 

rsෙයල කරග�නා $ට එX �Oෂෙ
 සඳහ� $භාගෙ
 නම �ංහල අයැ��ප}වල �ංහල 

බසට අමතරව ඉං��ෙය� ද, ෙදමළ අයැ��ප}වල ෙදමළ බසට අමතරව ඉං��ෙය� ද, 

ෙයmම අවශ� ෙ`. 

 

(ඇ) පළk වරට ෙමම $භාගයට ෙපw �xන :ලධාL� K�� ගාස්#වH ෙග$ය o# 

ෙන�ෙ`. එෙතI� �ව� ඉ�පv වාරවලm :ලධාL� $�� ඉහත සඳහ� $භාගයට ෙපw 

�x�ෙ� න� $භාග ගාස#්ව �. 600K. $භාගය පැවැ�ම ෙව/ෙව� � ලංකා $භාග 

ෙදපාOතෙ��#ව මM� එව/ ලබන �Vපතට අ/ව ෙග� �� KLම සඳහා සහ එH 

$භාග අෙCHෂකෙයI ෙව/ෙව� දැLමට ��වන $යදම සලකා බලා මධ�ම පළා� 

ග� ආ!"කාර#ම� $�� අ/මත කර ඇ- ගාස්# චUයට අ/ව ෙමම ගාස්#ව 

අයකරන බව කා�Aකව සඳහ� කර=. ෙමම $භාග ගාස්#ව ෙග$ය o�ෙ� මධ�ම 

පළා� සභා Gධාන ෙVක�ෙ� ආදාය� �Oෂ 20-03-02-13 ට බැරවන ෙලසය. මධ�ම 

පළාත #ළ rXx ඕනෑම Gාෙ��ය ෙVක� කාOයාලයකට kදV ෙගවා අය��ක�ෙ� 

න=�ම ලබා ග�නා ල�පත අය��ප}ෙ
 :ය=ත සථ්ානෙ
 අලවන ෙලස 

අය��ක�ව� දැ/ව� කර�ෙ� න� මැන$. තවද එX ඡායා rටපතH ළඟ තබා ගැwම 

Gෙය<ජනව� ව/ ඇත. ෙම�නම ක�nH යටෙ� �වද ෙමම $භාග ගාස්#ව ආපv 

ෙගව/ ෙන�ලැෙP. ෙමම $භාගය සඳහා ෙගව/ ලබන ගාස්#ව ෙවන� K�ය� 

$භාගයකට මා� KLමටද ඉඩෙද/ ෙන�ලබ�ෙ�ය. 

 

 

 



4 

 

(ඈ) $භාගය සඳහා වන ස�NOණ කරන ලද අයැ��ප� තම� ෙස�වය කරන 

ෙදපාOතෙ��#ෙ` Gධා:යා/අමාත�ාංශෙ
 ෙVක�වරයා මM� Dයාප+ං� තැපෑෙල� 

2017.10.20 +න ෙහ< එ+නට ෙපර ලැෙබන ෙස� “ෙGක;, මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා 

ෙකIJෂ@ සභාව, අංක 244, කNගස්ෙතIට පාර, මහDවර.” යන Drනයට එ$ය o#ය. 

අයැ��ප� එෙ�m ඒවා බහා එවන කවරෙ
 ව�පස ඉහළ ෙකළවෙO “�සලතා පදනම 

මත මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වෙ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� අ� ෙ���යට උසස් 

 !ම සඳහා වන තරඟ $භාගය - 2017” ය/ෙව� සඳහ� කළ o#ය.  

 

(ඉ) :ලධාL� $�� ස�NOණ කර ඉ+Sප� කරන අයැ��ප� තම කාOයාලයට ලැ�ණ 

+නෙ
mම කාOයාලdය +න k�ාව තැ�මට�, පළB��ද සනාථ කරන ෙVඛන සහ 

අයැ��පෙ� අංක 19 දැHෙවන ෙදපාOතෙ��#ෙ` Gධා:යාෙ� සහ-කය සහ-ක කර, 

සහ-ක කළ +නයද සXතව අයැ��ප� භාර ග�නා අවසාන +නට ෙපර ඉහ-� දHවන 

ලද Drනයට ලැෙබන ෙස� එමට� ෙදපාOතෙ��# Gධා:යා/අමාත�ාංශ ෙVක�වරයා 

කටo# කළ o#ය. 

 

(ඊ) සංස්ථාවක ෙහ< ව�වස්ථාrත ම!ඩලයක ෙස�වය සඳහා තාවකාDකව kදා හS/ 

ලැබ ඇ-/ෙස�වය සඳහා �tයනය කර ඇ- :ලධාL� ස�බ�ධෙය� අදාළ 

අමාත�ාංශෙ
 ෙVක�වරයා $�� අයැ��ප� සහ-ක  ෙක�ට ඉහත දැHෙවන ආකාරයට 

එ$ය o#ය. 

 

(උ) :ය=ත +නයට පvව ලැෙබන අයැ��ප� G-Hෙෂ�ප කර/ ලැෙP. තැපෑෙVm Gමාද 

වන ෙහ< නැ-වන අයැ��ප� rsබඳවද ෙමම :ෙ`දනෙ
 සඳහ� කර ඇ- Drනයට 

හැර ෙවන� අය ෙවත ෙය�k ෙකෙරන අයැ��ප� rsබඳව ද පැ=AD සලකා බල/ 

ෙන�ලැෙP. 

 

(ඌ) ෙමම ෙක�=ෂ� සභා කාOයාලයට ලැ� ඇ- හා $භාගය සඳහා $භාග ෙක�මසාSස ්

ජනරාV ෙවත ෙය�k කර/ ලබන අයැ��ප�වලට අදාළ අයැ��ක�ව�ෙ� නාම 

ෙVඛනය මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�=ෂ� සභාෙ` ෙවP අඩ$ෙයX පළකර/ 

ලැෙP. එම නාමෙVඛනෙ
 නම සඳහ�  ෙන�මැ- අයැ��ක�ව� වහාම මධ�ම 

පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�=ෂ� සභාෙ` ෙVක� $මසන ෙලස උපෙදස් ෙද/ ලැෙP. 

 

(එ) අයැ��කරන අවස්ථාව වන $ට පැවැ- අයැ��ක�ව�ෙ� තන#ර සහ ෙස�වා 

ස්ථානය, ෙ� ස�බ�ධ �යy කටo# සඳහා අදාළ වන අතර, අයැ��ප� එෙම� පvව 

ඒ ස�බ�ධව �� වන ෙවනස් � K�වH rsබඳව සලකා බල/ ෙන�ලැෙP. 

 

07. $භාගයට ඇ#ළ�ම :- 

 

(අ) D{ත පLHෂණය සඳහා වන අයැ��ප� rsග�  �යyම අෙCHෂකය�ට $භාග 

ෙක�මසාSස් ජනරාV $�� Gෙ`ශප} :I� කර/ ඇත. $භාගයට ෙපw �xන 

අෙCHෂකෙයI $භාග මධ�ස්ථානෙ
m එX ශාලා?ප-ට තම අ�සන සහ-ක කරවා ග� 

Gෙ`ශ ප}ය ඉ+Sප� කළ o#ය. තම Gෙ`ශප}ය ඉ+Sප� ෙන�කරන අෙCHෂකෙයIට 

$භාගයට ෙපw � මට අවසර ෙද/ ෙන�ලැෙP. $භාගය පැවැ�ම හා G-ඵල :I� 

KLම ස�බ�ධෙය� $භාග ෙක�මසාSස් ජනරාVෙ� tරණය අවස� tරණය ව/ ඇත.   
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(ආ) $භාග අෙCHෂකය� තම�ට :යම කර ඇ- $භාග ශාලාෙ`m $භාගයට ෙපw 

�xය o#ය. 

 

(ඇ) අයැ��ක�ව� ෙවත Gෙ`ශප} :I� කළ වහාම ඒ බව සඳහ� කර=� Bව�ප� 

:ෙ`දනයH � ලංකා $භාග ෙදපාOතෙ��#ව මM� පළ කර/ ඇත. :ෙ`දනය පළ 

+න ෙදකH ෙහ< #නH ගත¡ පvව� Gෙ`ශප}ය ෙන�ලැ�A න� දැ�ෙ� සඳහ� 

ආකාරයට ඒ බව � ලංකා $භාග ෙදපාOතෙ��#ෙ` සං$ධාන හා $ෙ�ශ $භාග ශාඛාව 

ෙවත ද�වා �xය o#ය. ඔබ ෙවත තබා ග� අයැ��ප}ෙ
 rටපතද, $භාග ගාස#් 

ෙගවන ල�ෙ� න� ඊට අදාළ ල�පෙතX rටපතද, ෙවP අඩ$ෙ
 පළකර ඇ- අදාළ අ/ 

අංකයද, අතැ-ව, $භාගෙ
 නම, ඔබෙ� ස�NOණ නම හා Drනය, ජා-ක හැ�/�ප� 

අංකය යන $ස්තර සඳහ� කර=� � ලංකා $භාග ෙදපාOතෙ��#ෙව� $මසන ෙලස 

ද�වන අතර, ඔබෙ� ඉහත $ස්තර හා Gෙ`ශ ප}ෙ
 rටපතH ෆැHස් මM� ඔබ ෙවත 

එම සඳහා ඔබෙ� ෆැHස ් අංකයද සඳහ� කරන ලද ඉV£� DrයH � ලංකා $භාග 

ෙදපාOතෙ��#ව ෙවත ෆැHස් මM� ෙය�k කර=�ම $මසා � ම වඩා� ඵලදාd ව/ 

ඇත. 

සටහන : - අෙCHෂකෙයIට $භාග Gෙ`ශ ප}යH :I� KLම ඔl ෙහ< ඇය $භාගයට 

ඉ+Sප� මට v�vක� සBරා ඇ- බවට rsගැwමH ෙලස සලක/ ෙන�ලැෙP. 

 

08. අෙCHෂකය� $�� $භාග ශාලා?ප- ෙවත තම අනන�තාව ඔCB කර �xය o#ය. ෙ� 

සඳහා පහත සඳහ� ෙVඛනය� පමණH rsග/ ඇත. 

(අ) B�ගලf� Dයාප+ං� KLෙ� ෙදපාOතෙ��#ව ම�� :I� කර ඇ- ජා-ක 

හැ�/�පත  

(ආ) වලං� $ෙ�ශ ගම� බලප}ය 

 

09. සාවද�  ෙත�ර#� සැපdම සඳහා ද¤ව�:- 

(අ) ෙමම $භාගයට අදාළ ෙර�ලා� අ/ව K�ය� අෙCHෂකෙයI ඊට ෙපw � මට /v�v 

ෙවතැf ෙපw යන ලද න�, $භාගයට ෙපර ෙහ< $භාගය පැවැ�ෙවන අතර ෙහ< ඊට පv 

ෙහ< යන කවර අවස්ථාවකm �ව ද, ඔlෙ�/ඇයෙ� අෙCHෂක�වය අවලං� කර/ ලැ�ය 

හැKය.  

 

(ආ) අෙCHෂකයI $�� K�ය� ක�ණH සාවද� බව දැන දැනම ඉ+Sප� කර ඇ- බව 

ෙහs�වෙහ�� එෙස�� නැ-න� ය� වැදග� ක�ණH ඔl/ඇය ඕනෑක=� යටප� කර 

ඇ�න� ඔl/ඇය මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වෙය� පහ කර/ ලැ�මට යට� ව/ ඇත. 

 

(ඇ) $භාගය පැවැ�ම හා G -ඵල :I� KLම ස�බ�ධෙය� $භාග ෙක�මසාSස් ජනරාV 

$�� පනව/ ලබන w-L-වලට $භාග අෙCHෂකf� යට�ෙ`. එම w- L- උVලංඝනය 

කළෙහ�� $භාග ෙක�මසාSස් ජනරාV $�� පනව/ ලබන ද"වමකට යට�මට ඔlට ෙහ< 

ඇයට ��ව/ ඇත. 

 

10. ප�ම සඳහා ෙත<රා ගැwම : - 

ෙජ�ෂ්ඨ�වය, පළB��ද හා D{ත පLHෂණෙය� ලැ¦ ky ලIn සංඛ�ාව අ/ව Iසලතා 

අ/rsෙවල තරෙ
 ම අ/ගමනය කර=� Bරව/ ලබන BරCපා" සංඛ�ාවට යට�ව ෙත<රා 

ග/ ලැෙP. (D{ත පLHෂණය සඳහා අවම ලIn 40 H ලබා ගැwම අ:වාOය ෙ`. එෙස� 40 

ක ලIn ලබා ෙන�ග�නා අයැ��ක�ව� ෙමම ප�ම සඳහා v�සස්� ෙන�ෙ`.) 
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11. $භාගෙය� සම�වන ය� අෙCHෂකයI එම ප�ම rSනමන අවස්ථාෙ`m බලපව�වන 

ෙර�ලා� හා $?$ධානය� යටෙ� ප�ම ලැ�මට v�vක� ලැ� නැතැf සලක/ 

ලැ�වෙහ�� ෙහ< අස#[දායක වැඩ හැ�L� කරණෙක�ටෙගන ෙහ< ප�� ෙන�mෙ� 

අf-ය මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�=ෂ� සභාව ස# ෙ`. 

 

12. K�ය� BරCපා" සංඛ�ාවH ෙහ< BරCපා" �යVලම ෙහ< ෙන�rරමටද ෙමX ෙර�ලා� 

සලසා ෙන�මැ- ක�n rsබඳව tරණය ගැwමටද මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�=ෂ� 

සභාවට බලය ඇත. 

13. ෙමම දැ�ෙමX �ංහල හා ෙදමළ භාෂා පාඨ අතර ය� අන/�ලතාවයH ඇ- �වෙහ�� 

එ$ට �ංහල භාෂා පාඨය බල පැවැ�$ය o�ෙ�ය. 

 

 

 

        ආO.එ�.එ�. ර�නායක, 

        ෙVක�, 

        මධ�ම පළා� සභාෙ` 

                    රාජ� ෙස�වා ෙක�=ෂ� සභාව 

 

2017 ඔHෙත<බO මස 02වැ: +න,    

මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක�=ෂ� සභාව, 

අංක 244, ක[ගස්ෙත�ට පාර, 

මහ/වර. 


