
 

 
මධ�ම පළා�  රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ�  III  වැ� ෙ���යට බඳවා 

ගැ�ෙ�  වෘත තරග  භාගය - 2016 (2019) 
                                 

1.0  මධ
ම පළා� රාජ
 කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� III වන ෙ���ෙ� තන�ෙ�  ර!පා" #ර$ම සදහා 
මධ
ම පළාත �ල ප'ං) ස්+/  -ෂ ෙදපා�ශවෙය1ම අයැ45ප� කැඳව7 ලැෙ8. ෙමම 9භාගය මහ7වර 
නගරෙ�< පමණ= ෙහ> අයැ45ක-ව1ෙ? සංඛ
ාව අ7ව,  මහ7වර මාතෙB හා 7වරඑDය යන 
නගරය1E< ෙහ> මධ
ම පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාෙH ෙBක5 9I1 Jරණය කර7 ලබන පL' 
පැවැ�ෙH.  එබැ91 9භාගයට ෙපN IOමට ඔබ අෙ!Qා කරන නගරය හා ඊට අදාළ නගර අංකය පහත 
සඳහ1 පL' අය45පෙතE සඳහ1 කළ S�ය. 

 
     නගරය   නගර අංකය 
   

  මහ7වර          01 
  මාතෙB          02 
        7වරඑDය          03 
 
2.0 මධ
ම පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාෙH ෙBක5 9I1 පව�ව7 ලබන UVත පWQණයක XYඵල 

අ7ව [සලතාව මත \4\ක5 ස රා ඇY අෙ!Qකය1 'ස්^= ජනගහන අ7පාතය පදනG1 මධ
ම 
පළා� රාජ
 කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� III වන ෙ���ෙ� තන�- සඳහා ප� _Wමට ෙත>රාග7 
ඇත. ෙත>රාග7 ලබන අයැ45ක-ව1 මධ
ම පළාෙ� 4ෂක්ර ෙස�වා ස්ථානවල පවYන  ර!පා" සදහා 
බඳවා ගැNම I4 ෙකෙ� 

 
3.0       (අ)  ප�කර7 ලබන සංඛ
ාව හා ප�$ම bයා�මක වන 'නය ප�$5 බලධරයා 9I1 cශ්චය කර7 

ලැෙ8. _Iය5  ර!පා" සංඛ
ාව= ෙහ>  ර!පා" IයBලම ෙහ> #ර$මට ෙහ> ෙනF#ර$මට 
මධ
ම පළා� රාජ
  ෙස�වා  ෙකFGෂ1 සභාව  ෙවත බලය ඇත.  

(ආ)  මධ
ම පළා�  රාජ
 ෙස�වෙ� ප�$5 පාලනය ෙකෙරන ෙපF4 ෙකF1ෙfIවලට ද, g ලංකා 
Xජාතා1^ක සමාජවා< ජනරජෙ� අංක 1869/4 සහ 2014.06.30 වැc 'න දරන අY 9ෙශ�ෂ ගැසk 
පlෙ� පළ කරන ලද මධ
ම පළා� රාජ
 කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වා ව
වස්ථා සංmහෙ� 
පනවා ඇY cයමය1 හා ෙකF1ෙfIවලට ද, එම ව
වස්ථාවට කර ඇY ෙහ> G1ම� ෙකෙරන  
සංෙශ>ධනවලට ද, ආයතන සංmහෙ� හා nදB ෙරoලාI 9p9ධානවලටද යට�ව ෙත>රාග7 
ලබන අෙ!Qකය[ මධ
ම පළා� රාජ
 කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� III ෙ���යට ප� 
කර7 ලැෙ8.  

(ඇ)  පළn ප�$ම ලැq ෙස�වා ස්ථානෙ� අවම වශෙය1 වසර 05 = අcවා�යෙය1ම ෙස�වය කළ 
S�ය. ෙකෙස� ෙවත� ප�_W5 බලධරයා 9I1 Jරණය කර7 ලබන ය5 \9ෙශ�s ෙහ�t1 මත 
එම කාලය අවස1 $මට ෙපර ය5 cලධරෙය[ මා- _Wමට අවශ
 ව1ෙ1 න5, ප�_W5 
බලධරයා හට ඒ සදහා බලය ඇත. 

(ඈ) ෙමම ප�$ම අw-4 �නක පLවාස කාලයකට යට� ය. මධ
ම පළා� රාජ
 කළමනාකරණ 
සහකාර ෙස�වෙ� III වන ෙ���යට බඳවා ෙගන වසර 03 = ඇ�ළත ෙස�වා ව
වස්ථාෙH සඳහ1 
පL' පළnවැc කා�යQමතා කඩඉ5 පWQණය සම� 9ය S� ය.  

(ඉ)  රාජ
 පLපාලන චzෙBඛ අංක 01/2014 ට අ7ව හා ඊට අ7ශාං{ක චzෙBඛ අ7ව තන�රට බැ| 
වසර 05 = ඇ�ළත cයGත රාජ
 භාෂා X$ණතාව ලබා ගත S� ය.  

4.0  වැ}ප:- අංක 03/2016 හා 2016.02.25 'නැY රාජ
 පLපාලන චzෙBඛයට අ7ව, මධ
ම පළා�  රාජ
  
කළමනාකරණ  සහකාර  ෙස�වෙ� III,  II හා I වන ෙ���වලට  අදාළ  මාIක වැ}!   පLමාණය (MN 2-
2016 වැ}! ඛ�ඩය)  -.28,940 - 10 x 300 – 11 x 350 - 10 x 560 - 10 x 660 -  47,990 = වන අතර, 
එම වැ}ප ඔබට EGව1ෙ1 2020.01.01 'න Iට ෙH. -. 31,940/- ඔ8බට යාම සඳහා II වන ෙ���යට 
උසස් $ම ද, -. 35,790/- 1 ඔ8බට යාම සඳහා I වන ෙ���යට උසස් $ම ද ලබා ගත S�ය.  



 

5.0  ෙමම තන�ර ස්�ර ය. ෙමම 9භාගෙය1 මධ
ම පළා� රාජ
 කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� III වන 
ෙ���යට ප�වන cලධාW1ට EG 9�ාම වැ}ප, 9�ාම වැ}! zමය #Dබද රජය 9I1 ඉ'Lෙ�< ග7 ලබන 
XYප�Yමය Jරණය අ7ව c�ණය කර7 ලැෙ8.  

6.0  \4\ක5:-      මධ
ම පළා� රාජ
 කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� III වන ෙ���ෙ� තන�-වලට බඳවා 
ගැNම සඳහා පහත සඳහ1 \4\ක5 අදාළ ෙH.  

(අ)   අයැ45ක- g ලංකාෙH  රවැIය[ 9ය S�ය.  තවද මධ
ම පළාෙ� ස්�ර ප'ං)ක-ව[ 9ය S�ය.  

(ආ)  අයැ45ක- 9�ෂ්ට චLතය_1 S=ත 9ය S�ය.   

(ඇ)  අයැ45ක- ද�ඩ NY සංmහය යටෙ� උසා9ය_1 ද"ව5 ෙනFලැ� අය[ 9ය S�ය 

(ඈ) සෑම අයැ45ක-ෙව[ම මධ
ම පළාත �ළ ඕනෑම Xෙfශයක ෙස�වය _Wමට�, තන�ෙ� රාජකාL 
ඉ}_Wමට� Xමාණව� ශාWLක හා මානIක ෙය>ග
තාවය_1 S=ත 9ය S�ය.  

(ඉ)  අයැ45ක- අය45ප� භාර ග1නා අවසාන 'න වන 2019.09.27  'නට වයස අw-4 18 ට ෙනFඅ" හා 
අw-4 30ට ෙනFවැ� 9ය S�ය.  

(ඊ) පහත සඳහ1 අධ
ාපන \4\ක5 අයැ45ප� බාර ග1නා අවසාන 'නට ස5��ණ කර Y�ය S�ය. 
\4\ක5 ස5��ණ _Wම සදහා g ලංකා 9භාග ෙදපා�තෙ51�ව ම{1 c[� කරන සහYක පමණ= 
#Dග7 ලැෙ8. 

(1)  Iංහල ෙහ> ෙදමළ ෙහ> ඉං�I භාෂාව සහ ග�තය ඇ��ව 9ෂයය1 හතරකට (04) 
ස5මාන සාමා�ථය1 සEතව එ= වරක< 9ෂයය1 හය_1 (06) අධ
යන ෙපF4 සහYක 
පl (සාමාන
 ෙපළ) 9භාගය සම�ව Y�ම.  

සහ  

(2)  අධ
යන ෙපF4 සහYක පl (උසස් ෙපළ) 9භාගෙ� < (සාමාන
 ෙපF4 පWQණය හා 
සාමාන
 ඉං�I හැර) Iය�ම 9ෂයය1ෙග1 එකවර සම� ව Y�ම.  

සටහන - 9ෂයය 04= සEත � පැර� 9ෂය c�ෙfශය යටෙ� 9ෂයය 03_1 එකවර සම�ව 
Y�ම Xමාණව� ෙH.  

සැ. S:- සෑම අයැ45ක-ෙව[ම තන�රට අදාළ Iය� \4\ක5 2019.09.27 වැc 'න ෙහ> ඊට ෙපර ෙහ> ස5��ණ 
කර Y�ම අcවා�ය ෙH.  

7.0 (අ) ෙස�වයට බඳවා ගැNම cෙය>ජනා�මක පදනම= මත ෙකෙර7 ඇත. මධ
ම පළාතට අය� එ= එ= 
පLපාලන 'ස්^=කයක ජන සංඛ
ාවට සමා7පාYකව එම එ= එ= 'ස්^=කය සඳහා  ර!පා" 
සංඛ
ාෙව1 cයGත ගණන= ෙව1 කර7  ලැෙ8.  ර!පා" ස5��ණ කර7 ලබන ආකාරය #Dබඳ 
අවස1 Jරණය මධ
ම පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාව ස�ෙH. 

 

I. ෙමම පළාෙ� ය5 'ස්^=කයකට  ඉහත පL' ෙව1 කළ  ර!පා" සංඛ
ාව එම 'ස්^=කය සඳහා 
ඉB�5 කරන ලද \4\ක5 ස රාලන ලද අයැ45ක-ව1ෙග1 #ර9ය ෙනFහැ_ අවස්ථාවල<, එම 
 ර!පා" සංඛ
ාව  මධ
ම පළාෙ� අෙන[� 'ස්^=ක ෙදක සඳහා එ= එ= 'ස්^=කෙ� ජන 
සංඛ
ාවට සමා7පාYකව නැවත ෙබදා හL7 ඇත.                                                                                                                            

 

II. මධ
ම පළාත �ළ #ර$මට cයGත  ර!පා" සංඛ
ාව ස්වBපය= න5 එම ෙහ��ව මත 'ස්^= ජන 
සංඛ
ා පදනම අදාළ කර ගත ෙනFහැ_ වන 9ට [සලතා අ7#DෙවU1 \4ස්ස1 ෙත>ර7 ලැෙ8. 

III. 9භාගෙ�< අවශ
 අවම ල[� ලබාග� සංඛ
ාව පව�නා  ර!පා" සංඛ
ාවට වඩා අ"වන 9ට 
'ස්^= ජන සංඛ
ා පදනම මත ෙත>රා ගැNම I4 ෙනFෙකෙ�. 

 

 

 



 

 
 (ආ)   මධ
ම පළාතට අය� 'ස්^=කයකට අය� $ම සදහා Y�ය S� \4\ක5 :  
 

මධ
ම පළාතට අය� 'ස්^=කයක  ර!පා" සඳහා ෙත>රාග7 ලැ�මට න5 පහත සඳහ1 ක-ණ 
ස රා Y�ය S�ය. 

 

I. 9භාගය සදහා \4\ක5 ස5��ණ කල S� අවස1 'නයට ��වෙය1 � අw-4 පහ= (05) ඇ�ළත 
ඔ�/ඇය එම 'ස්^=කය �ළ යට� #Lෙස�1 අw-4 �න= (03) ව� අඛ�ඩව ස්�ර වශෙය1 
ප'ං)ව I�ය අෙය[ 9ය S�ය. 

 

සටහන -  UVත 9භාගෙය1 ෙ�W ප�වන අයැ45ක-ව1 ස5nඛ පWQණෙ� < ෙහ> 9මසන ඕනෑම 
අවස්ථාවක ඉහත 'ස්^=කයට අය�$ම සනාථ  _Wම සඳහා,  

(l)     අw-4 �නක (03) අඛ�ඩ ප'ං)ය තහw- ෙකෙරන ඡ1ද EG නාමෙBඛන ෙතFර�- 
සනාථ ෙකෙරන  Xාෙf�ය ෙBක5 9I1 අ7 අ�ස1 කළ mාම cලධාL සහYකය 
ඉ'Lප� කළ S�ය. 

8.0  පව�නා  ර!පා" සංඛ
ාෙව1 3% = ආබාධ සEත  fගල�1 සදහා ෙව1 ෙකෙර7 ඇත. 9භාගෙ� < 
\4\ක5 ලබන ආබාpත අයැ45ක-ව1 අතL1 ඉහළ ල[� මkටෙ5 3% ක XYශතය= පමණ= ප�$5 ලබා <ම 
සදහා ෙත>රා ගැෙන7 ඇත. ෙත>රා ග7 ලබන අෙ!=ෂකය1ෙ? ල[� මkටම 9භාගෙ� n� ල[� ගණc1 
යට� #Lෙස�1 50% = ව� 9ය S�ය. ප�$ම= සදහා ෙත>රා ග7 ලැq අෙ!=ෂකෙය[ 9ෙශ�ෂ ෛවද
 
පL=ෂණ ම�ඩලය= ෙවත ඉ'Lප� කරන අතර, 9ෙශ�ෂඥ ෛවද
 වා�තාව_1 තම ආබාpත ත�වය හා එය අදාළ 
තන�ෙ� රාජකාW ඉ} _Wම සදහා බාධාව= ෙනFවන බව තහw- කළ S�ය. 

සටහන - අයැ45පlෙ� අදාළ පL' තමා ආබාpත  න-�තාපන ෙකF1ෙfI යටෙ� අයැ45 කරන බව සදහ1 
කළS� අතර, ආබාpත ෙනFවන අෙය[ සාවද
 ෙලස ආබාpත යැ� සදහ1 ෙනFකල S�ය. 

9.0 9භාග පLපා�ය :-  

(අ)  9භාගය Xශ්න පl ෙදක_1 S=ත ෙH. ෙමම 9භාගය Iංහල, ෙදමළ සහ ඉං�I මාධ
වU1 
පැවැ�ෙවන අතර ඉB�5කරන මාධ
 ප\ව ෙවනස් _Wමට ඉඩ ෙද7 ෙනFලැෙ8.  

 ල[�  කාලය 
භාෂා හැ_යාව 100 �  පැය 2 1/2 � 
අ�ෙය>ග
තාව 100 �  පැය 1 �   

 

භාෂා හැ_යාව - ෙමම Xශ්න පlය අෙ!Qකය1ෙ? අදහස් Xකාශනය, අවෙබ>ධය, අ=ෂර 
9න
ාසය, භාෂාව හා රචනය, ෙදන ලද U#ය= ෙක}5ප� _Wම, සපයා ඇY 
ද�ත අ7ව Xස්ථාර වo සකස් _Wම, < ඇY පාඨ සාරාංශ _Wම,  < ඇY වාක
 
 පයක අදහස් තc වාක
ය_1 U$ම සහ සරල ව
ාකරණ භා9තය #Dබඳ 
දැ7ම පW=ෂා ෙකෙරන 9ෂයා7බfධ Xශ්නවU1 සම19ත ෙH. Xශ්න 
IයBලටම #D�- සැප�ය S�ය.  

අ�ෙය>ග
තාව-  ෙමම Xශ්න පlය අෙ!=ෂකය1ෙ? සංඛ
ාමය හැ_යාව1, ත�කන   ශ=Yය, 
සාමාන
 �fpය මැෙනන අSL1 සැකෙසන 9ෂයා7බfධ Xශ්නවU1 සම19ත 
ෙH. බ�වරණ හා ෙක� #D�- මා'Uෙ� Xශ්න  50 _1 සම19තය. Xශ්න 
IයBලටම #D�- සැප�ය S� ය.  

සටහන : (l)  රාජකාL කටS� සඳහා අෙ!Qකය1ෙ? \4\කම හා හැ_යාව පWQා _Wම #�ස ෙමම Xශ්න පl 
සකස් ෙකෙ�.  

 

 



 

(ll)   සෑම UVත #D�- පlය= ස5බ1ධෙය1ම ෙනFපැහැ'U අ� අ[- හා වචනවල අQර 9න
ාසය 
#Dබඳ වැර' ස5බ1ධෙය1 ල[� අ" කර7 ලැෙ8.      

(ආ)  ෙමම 9භාගය තරග 9භාගය= wව ද ප�$5 ලැ�මට \4\ක5 ලැ�ම සඳහා එ= එ= 9ෂයය සඳහා 
ෙව1 කර ඇY ල[�වU1 යට� #Lෙස�1 Iයයට හතUහ= (40%) බැ{1 අෙ!Qකය1 
9I1 ලබා ගත S� අතර, 9භාගෙ� n� ල[� ගණc1 යට� #Lෙස�1 Iයයට පනහ= (50%) 
අcවා�යෙය1ම ලබා ගත S� ෙH. තරඟ 9භාගය සඳහා ෙව1ෙකFට ඇY  ර!පා" ගණන 
ස රාලන පL' ලබාග� ල[� අ7#Dෙවල තරෙ�ම අ7ගමනය කරG1 ප�_W5 කර7 ලැෙ8.  

(ඇ) 9භාග XYඵලය - අයැ45ක-ව1ෙ? 9භාග XYඵල මධ
ම පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාෙH 
ෙව8 අඩ9ෙ� පළ කර7 ඇත. 

10.0  ව
ාජ ෙතFර�- සඳහා ද"ව5 :- අයැ45පlය #ර$ෙ5 < ඉතා සැළ_Uම�ව cරවද
 ෙතFර�- සැප�ය 
S�ය. ෙ5 9භාගෙ� NYWY අ7ව ය5 අෙ!=ෂකෙය[ 7\4\ බව අනාවරණය wවෙහF� 9භාගයට ෙපර 
ෙහ> 9භාගය පැවැ�ෙවf< ෙහ> 9භාගෙය1 ප\ව ෙහ> ඕනෑම අවස්ථාවක ඔ�ෙ?/ඇයෙ? අෙ!=ෂක�වය 
අවලංo කළ හැ_ය. අයැ45ක-ෙව[ 9I1 ඉ'Lප� කරන ලද ෙතFර�ර= ෙස�වෙ� ෙය' I�ය< wවද 
ඕනෑම අවස්ථාවක අසත
 බව ෙපN {යෙහF� ෙහ> ඔ�/ඇය ෙහ�� ෙනFද=වා ෙස�වෙය1 පහ කර7 ලැෙ8. 

11.0  9භාග ගාස්� :- සෑම අෙ!Qකෙය[ම 9භාග ගාස්�ව= මධ
ම පළා� සභාවට ෙග9ය S� ෙH.  9භාග 
ගාස්�ව -: 600/-_.  එම ගාස්�ව මධ
ම පළාත �ළ ඕනෑම Xාෙf�ය ෙBක5 කා�යාලයකට අයැ45ක- 
නG1 nදU1 ෙගවා ඒ සදහා c[� කරන cB පැහැY [9තා1Iය අයැ45පlයට අnණා එ9ය S�ය.  
එම 9භාග ගාස්�ව ෙග9ය S�ෙ� මධ
ම පළා� සභා Xධාන ෙBක5ෙ? ආදාය5 ��ෂ 20-03-02-13 ට 
බැර වන ෙලසය.  ෙගව7 ලබන 9භාග ගාස්�ව කවර ෙහ��ව= cසාව� ආප\ ෙගව7 ෙනFලැෙ8.  nදB 
ෙගවා ලබාග1නා LIk පෙ� ඡායා #ටපත= ම� Xෙය>ජනය සඳහා ළඟ තබා ගත S� ෙH. 

12.0  අයැ45පl :-   ඒ 4 Xමාණෙ� කඩදාIෙ� ෙදපසම භා9තා කරG1, 

(අ)  අංක 01 Iට 03 ෙත= ෙ¢දය1 පළn #}වට ද, 

(ආ)  අංක 04 Iට ඉ'Lයට වන ෙ¢දය1 අෙන= #}වලට ඇtළ� වන ෙස� අයැ45පlය #Dෙයල 
කරගත S�ය.  

(ඇ)  අයැ45පlය #Dෙයල කර ග1නා 9ට එE ��ෂෙ� සඳහ1 9භාගෙ� නම Iංහල අය45පlවල 
Iංහලට අමතරව ඉං�Iෙය1 ද, ෙදමළ අය45පlවල ෙදමළට අමතරව ඉං�Iෙය1 ද සඳහ1 කළ 
S�ය.  
 

(ඈ)  අය45පlෙ� 1.1 යටෙ� අයැ45ක-ෙ? නම සඳහ1 _Wෙ5 < අයැ45ක-ෙ? ස5��ණ නෙමE 
අගටම ෙයෙදන ෙකFටස පළnව Uයා, ෙපළප� නාමයට අදාළ න5වල nල[- හා නෙමE 
අෙන[� ෙකFටස්වල nල[- ඊළඟට වන ෙස� U9ය S�ය.  

 
cයGත ආද�ශ ආකෘYයට අ7[ල ෙනFවන cයGත 'නට ෙපර 9භාග ගාස්� ෙගවා ෙනFමැY හා cවැ¤'ව 
ස5 �ණ කර ෙනFමැY අස5 �ණ ත�වෙ� පවYන අයැ45පl _I4 දැ75<ම_1 ෙතFරව XY=ෙෂ�ප කර7 
ලැෙ8.  cI පL' අය45පl ස5 �ණ ෙනF_Wෙම1 I4වන පා"ව අයැ45ක-ව1 9I1 දරාගත S�ය.  
අයැ45පlෙ� ඡායා #ටපත= ළඟ තබා ගැNම Xෙය>ජනව� ව7 ඇY අතර, ස5 �ණ කර7 ලබන  අයැ45පlය 
9භාග cෙHදනෙ� දැ=ෙවන අයැ45පlයට අ7[ලද ය1න පැහැ'Uව අයැ45ක- 9I1 9මසා බැUය S�ෙH.  
එෙස� ෙනFwවෙහF� අයැ45පත XY=ෙෂ�ප 9ය හැක. අයැ45ප� ලද බව ද1ව7 ෙනFලබන අතර, cයGත 'නට 
ප\ව ලැෙබන අයැ45ප� හා අස5��ණ අයැ45ප� _I¥ දැ75<ම_1 ෙතFරව XY=ෙෂ�ප කර7 ලැෙ8.  
තැපෑෙB< අස්ථානගතවන අයැ45ප� ස5බ1ධෙය1ද ෙමම ෙකFGෂ1 සභාව වග_ය7 ෙනFලැෙ8. 

 
සැ.S.-  ෙත>රාග1නා අයැ45ක-ව1 ෙවත ප�$5 c[� කර7 ලබ1ෙ1 අයැ45පlෙ� සටහ1 කර7 ලබන 

nල[- සමග නමට පමණ= වන බැ91 අයැ45පlෙ� සදහ1 ආද�ශය අ7ගමනය කරG1 නම cවැර'ව 
සදහ1 කළ S� ය. ප�$5 c[� කර7 ලබන අවස්ථාෙH නෙමE සංෙශ>ධනය1 _Wමට ෙහ> ය5 
ෙකFටස් ඇ�ළ� _Wමට/ ඉව� _Wමට ෙහ> ඉඩ ෙද7 ෙනFලැෙ8. 

 
 



 

12.1  ගැසk cෙHදනෙ� සඳහ1 \4\ක5 ඇY අය පමණ= ඉB�5 කර ඇතැ� යන ��ව cගමනය මත cයGත 
9භාග ගාස්� ෙගවා cයGත 'නට ෙහ> එ'නට ෙපර ෙහ> අයැ45පl ඉ'Lප� කර ඇY Iය� 
අයැ45ක-ව1ට තරග 9භාගයට ෙපN IOමට මධ
ම පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාව 9I1 ඉඩ ෙද7 
ලැෙ8. තරග 9භාගයට ෙපN IOම  සඳහා XෙHශ පlය= c[� _Wම 9භාගයට ඉ'Lප� $මට \4\ක5 
ස රා ඇY බවට හා අයැ45ක- ෙමම තන�ර සඳහා \4\ක5 ස රා ඇY බවට #DගැNම= ෙලස සළක7 
ෙනFලැෙ8. අයැ45ක-ව1 ස5nඛ පW=ෂණයට කැඳවා ගැසk cෙHදනය අ7ව \4\ක5 Yෙ8දැ� 
පW=ෂා කරන අවස්ථාෙH අවශ
 \4\ක5 ෙනFමැY බව අනාවරණය wවෙහF� එම අයෙ? 9භාග 
අෙ!=ෂක�වය අවලංo කර7 ලැෙ8.  

 
12.2.1 අයැ45පlය බහා එවන කවරෙ� වම� පස ඉහළ ෙකළවෙ� “මධ
ම පළා� රාජ
 කළමනාකරණ සහකාර      

ෙස�වෙ� III වැc ෙ���යට බඳවා ගැNෙ5 9වෘත තරග 9භාගය - 2019 ය1න සහ ඔබ ප'ං) 'ස්^=කය ද 
සඳහ1 කර1න.  

 
12.3  ස5��ණ කරන ලද අයැ45පlය 2019.09.27 වැc 'න ෙහ> ඊට ෙපර පහත දැ=ෙවන U#නයට Uයාප'ං) 

තැපෑෙල1 එ9ය S�ය.  
 
  ෙBක5, 
  මධ
ම පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාව, 
  අංක 244,  ක}ගස්ෙතFට පාර, 
  මහ7වර. 
 
 
13.0  9භාගයට ෙපN IOම.- අයැ45ක-ව1 ෙවත XෙHශ පl c[� කළ වහාම ඒ බව මධ
ම පළා� රාජ
 

ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාෙH ෙව8 අඩ9ෙ� සඳහ1 කරG1 cෙHදනය= පළ කර7 ඇත. cෙHදනය පළ $ 
'න 2 = ෙහ> 3 = ගත� ප\ව� XෙHශ පlය ෙනFලැ�� න5 දැ1$ෙ5 සඳහ1 ආකාරයට ඒ බව මධ
ම 
පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාෙH ෙBක5 ෙවත ද1වා I�ය S�ය. එE< ඔබ ෙවත තබාග� 
අය45පlෙ� #ටපත, 9භාග ගාස්� ෙග$ෙම1 ලද [9තා1Iෙ� #ටපත හා අයැ45පlය තැපෑෙල1 ෙයFn 
_Wෙ5< Uයාප'ං) කරන ලද [9තා1Iය ද අතැYව 9භාගෙ� නම, අයැ45ක-ෙ? ස5��ණ නම, ජාYක 
හැ¥75ප� අංකය හා U#නය සඳහ1 කරG1 මධ
ම පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාෙH ෙBක5ෙග1 
9මසන ෙලස ද1වන අතර, ෆැ=ස් ම{1 XෙHශ පlෙ� #ටපත= ලබා ගැNම සඳහා ඔබෙ? ෆැ=ස් 
අංකය= ද හා ඉහත ඔබෙ? 9ස්තර ඇ�ළ� ඉB¨5 U#ය= දැ1$ෙ5 සඳහ1 ෆැ=ස් අංකය ෙවත ෙයFn 
කරG1ම 9මසා IOම ද වඩා� XYඵලදා© ව7 ඇත.  

 
9භාගයට ෙපN I�න සෑම අයැ45ක-ෙව[ම XෙHශ පlෙ� තම අ�සන සහYක කරවා ගතS� අතර 
තමාට cයම කර ඇY 9භාග මධ
ස්ථානෙ� < 9භාගයට ෙපN I�ය S�ය. එෙස� ෙපN I�න පළn 
අවස්ථාෙH<ම 9භාග ශාලාpපY ෙවත තම අ�සන සහYක කරවාග� XෙHශ පlය ඉ'Lප� කළ S�ය. 
එෙස� XෙHශ පlය ඉ'Lප� ෙනFකරන අයැ45ක-ෙව[ට 9භාගයට ෙපN IOමට අවසර ෙනFලැෙබ7 ඇත.  

 
අයැ45පlෙ� අෙ!=ෂකයාෙ? අ�සන රජෙ� 94හලක 94හBපYවරය[, සාමදාන 9cශ්චයකාරවරෙය[, 
'w-5 ෙකFමසාLස්වරෙය[, NYඥවරෙය[, ෙහ> XIfධ ෙනFතාLස්වරෙය[, ෙහ> රාජ
 පLපාලන 
චzෙBඛ 03/2016 ෙ���ගත _Wමට අ7ව තෘJය ෙහ> ෙජ
ෂ්ඨ මkටෙ5 රජෙ�/ පළා� රාජ
 ෙස�වෙ� 
ස්ªර තන�ර= දරන cලධාLෙය[ 9I1 සහYක කර7 ලැබ Y�ය S� ය.  

 
14.0 අෙ!=ෂක�1ෙ? අනන
තාව සනාථ _Wම සඳහා පහත සඳහ1 Uය_ය9UවU1 එක= 9භාග ශාලාpපY 

ෙවත ඉ'Lප� කළ S�ය. :-  
 

I.  fගල�1 Uයාප'ං) _Wෙ5 ෙදපා�තෙ51�ව ම{1 c[� කරන ලද වලංo ජාYක 
හැ¥75පත,  

II. වලංo 9ෙfශ ගම1 බලපlය.  
III. වලංo Lය4- බලපl ය 

 
 
15.0  9භාගය පැවැ�$ම ස5බ1ධෙය1 මධ
ම පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාෙH ෙBක5 9I1 පනව7 

ලබන NYWYවලට ද 9භාග අෙ!=ෂකය1 යට� ෙH. එම NYWY උBලංඝනය කළ ෙහF� මධ
ම පළා� 
රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාෙH ෙBක5 9I1 පනව7 ලබන ද"වමකට යට� $මට ඔ�ට ෙහ> ඇයට 
I4ව7 ඇත.  

 



 

 
16.0  ෙමE සඳහ1 ෙනFවන ය5 ක-ණ= ෙවෙතF�, ඒ ස5බ1ධව මධ
ම පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 

සභාෙH ෙBක5 9I1 Jරණය කර7 ඇත. Iය�ම අයැ45ක-ව1 g ලංකා Xජාතා1^ක සමාජවා< 
ජනරජෙ� ගැසk පlෙ� සඳහ1 ෙපF4 9භාග NYWY අ7ව කටS� _Wමට බැ| I�7 ඇත. 

 
17.0 ෙමම දැ1$ම හා 9භාග අයැ45පl  මධ
ම පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභා ෙව8 අඩ9ය වන 

www.psc.cp.gov.lk ම{1 බාගත කළ හැ_ය.  
 
18.0 ෙමE Iංහල, ෙදමළ හා ඉං�I මාධ
 cෙHදන අතර _Iය5 අන7´ලතාවය= පවJ න5, එවැc 9ෙටක 

Iංහල මාධ
 cෙHදනය අ7ව කටS� කළ S�ය.  
 
 
 

එ5.µ.ඒ. Yලකර�න 
ෙBක5, 
මධ
ම පළා� සභාෙH,  
රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාව. 

 
 
2019 සැ!තැ5බ� මස 09 වැc 'න, 
මධ
ම පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙකFGෂ1 සභාව, 
අංක 244,  
ක}ගස්ෙතFට පාර, 
මහ7වර. 
 
ෆැ=ස් අංකය - 081-2213082 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          කා�යාල©ය Xෙය>ජනය සඳහා  
ආද,ශ අයැ/�ප0ය 

 
මධ�ම පළා�  රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ�  III  වැ� ෙ���යට බඳවා 

ගැ�ෙ�  වෘත තරග  භාගය -  2016 (2019) 
The open competitive examination for the recruitment of grade III  of Central provincial 

management assistant service of central province – 2016 (2019) 
 

 (ෙදන ලද ෙකF} �ළ cවැර' සංෙ=තය/අංකය පැහැ'Uව සටහ1 කර1න)  
 
9භාගයට ෙපN I�න භාෂා මාධ
                           9භාගයට ෙපN IOමට ඉB�5 කරන නගරය හා නගර අංකය   
Iංහල - 1  
ෙදමළ - 2  
ඉං�I - 3  
(අදාළ අංකය ෙකF}ව �ළ Uය1න)  
 
ඔබ 9භාගයට ෙපN I�1ෙ1 ගැසk cෙHදනෙ� 8.0 ෙ¢දෙ� Xකාරව, ආබාpත  න-�තාපන ෙකF1ෙfI 
යටෙ�ද? (ෙමම ෙකFටෙස� “ඔH” ෙලස සදහ1 කල S�ෙ� ආබාpත අයැ45ක-ව1 පමණ= බැ91 #ර$මට ෙපර 
ගැසk cෙHදනෙ� 11.0 ෙ¢දය ෙහF'1 _යව1ෙ1 න5 මැන9) 
 
 ඔH - 1 
 නැත  - 2 
(අදාළ අංකය ෙකF}ව �ල Uය1න) 
  
1.0  1.1  nල[- අගට ෙයFදා nල[- සමග නම :-  ....................................................................................... 

        (ඉං�I කැ#ටB අ[ෙර1) උදා : PERERA  A. B. 
 

 1.2  ස5��ණ නම (ඉං�I කැ#ටB අ[ෙර1) : ...................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................... 
 

 1.3  ස5��ණ නම (Iංහෙල1/ෙදමෙළ1)      :  ..................................................................................... 
        ........................................................................................................................................................ 
 

 1.4  ජාYක හැ¥75ප� අංකය   
 
2.0  2.1  ස්�ර U#නය (ඉං�I කැ#ටB අ[ෙර1)   :  ..................................................................................... 

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

       2.2  ස්�ර U#නය (Iංහෙල1/ෙදමෙළ1) : ...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

                
       2.3   XෙHශ පlය එ9ය S� U#නය(ඉං�I කැ#ටB අ[ෙර1) :  ........................................................... 
                ...................................................................................................................................................... 
 
3.0  3.1  ස්+/ -ෂ භාවය -                        

         -ෂ -1 ස්+ -2  
        (අදාළ අංකය ෙකF}ව �ළ Uය1න)  
 

        3.2  උප1 'නය :    ව�ෂය:         මාසය:                                'නය:       
                                                      
        3.3   අයැ45ප� කැඳවන අවස1 'නට වයස :   

නගරය නගර අංකය 
  

            

        



 

   

අw-4 :                       මාස :                       'න :  
 

3.4 4රකථන අංකය  :  
ජංගම - 

 
ස්ථාවර   

 
 
4.0    4.1    අයැ45ක- 'ස්^=කෙ� ප'ං)ව I�1ෙ1 කවදා Iට ද? :-   .......................................................... 
         4.2    උප 'සාපY/Xාෙf�ය ෙBක5 ෙකFkඨාශය :-  ................................................................................ 
         4.3    මධ
ම පළාත �ල ප'ං)ව I�න කාලÅමාව : ................................................................................. 

4.4    mාම cලධාL ෙකFkඨාශය :-  ........................................................................................................ 
 
5.0  අධ
ාපන \4\ක5 : (g ලංකා 9භාග ෙදපා�තෙ51�ෙව1 c[� කර7 ලබන XYඵල සහYකය Xකාරව පහත 

9ස්තර ස5��ණ කල S�ය) 
 

         5.1    අ.ෙපF.ස. (සා. ෙපළ) 9භාග XYඵල #Dබඳ 9ස්තර : 
 

 (Iංහල ෙහ> ෙදමළ ෙහ> ඉං�I භාෂාව සහ ග�තය ඇ��ව 9ෂයය1 හතරකට (04) ස5මාන සාමා�ථය1 සEතව 
එ= වරක< 9ෂයය1 හය_1 (06) අ:ෙපF:ස:(සා: ෙපළ) 9භාගය සම�ව Y�ය S�ය) 
 

9භාගෙ� ව�ෂය :                                        
9භාග අංකය      : 
 9ෂයය සාමා�ථය  9ෂයය සාමා�ථය 
1 භාෂාව (Iංහල ෙහ> ෙදමළ ෙහ> ඉං�I)  6   
2 ග�තය  7   
3   8   
4   9   
5   10   

 
5.2   අ.ෙපF.ස. (උ.ෙපළ) 9භාගය XYඵල #Dබඳ 9ස්තර :-  

 

 (අ.ෙපF.ස. (උ.ෙපළ) 9භාගෙ� < (සාමාන
 ෙපF4 පWQණය හා සාමාන
 ඉං�I හැර) 1ය2ම  ෂයය4ෙග4 එකවර 
සම� ව Y�ය S�ය) 
 

9භාගෙ� ව�ෂය :                      
9භාග අංකය      : 
 9ෂයය සාමා�ථය 
1   
2   
3   
4 සාමාන
 ෙපF4 පWQණය  
5 සාමාන
 ඉං�I  

         
5.3   #Dග� 9ශ්ව 9ද
ාලයක උපාpය= ලබා ඇ�න5,  

 
(1)    9ශ්ව 9ද
ාලය  :-  ………………………………………………………………………. 
(ll)    උපාpය  :-  ....……………………………………………………………………. 

 (III)   9භාග ව�ෂය :-  ………………………………………………………………………. 
 

      

          

          



 

 
 
6.0   ෙවන� \4\ක5 :-   …………………………………………………………………………………. 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.0    ඔබ කවරදාක ෙහ> කවර ෙහ> ෙච>දනාව= සඳහා උසා9ය_1 වරදක- කර7 ලැබ Yෙ8 ද?  

(අදාළ ෙකF}ෙH (√ ) ල[ණ ෙයFද1න) (ඔH න5 9ස්තර සඳහ1 කර1න)  
 
 
 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
 
 
8.0     9භාග ගාස්� ෙග� LIkපත #Dබඳ 9ස්තර :- (අයැ45ක- නG1 nදB ෙගවා Y�ය S�ය) 
  

(1)  9භාග ගාස්� ෙග� Xාෙf�ය ෙBක5 කා�යාලය :-  ………………………………………….. 
(ll)      ල4ප� අංකය හා 'නය :-  ………………………………………………………………….. 
(III)    ෙග� nදල :-  ………………………………………………………………………………. 

 
 

ල4පත ෙනFගැලෙවන ෙස� ෙමE අලව1න 
(ල4පෙ� #ටපත= ළඟ තබාගැNම Xෙය>ජනව� 9ය හැ_ය.) 

 

 
 
9.0    අයැ45ක-ෙ? සහYකය :  
    
          ෙමම අය45පෙ� ම9I1 සඳහ1 කර ඇY ෙතFර�- මාෙ? දැNෙ5 හා 9ශ්වාසෙ� පL' සත
 හා cවැර' බව 
Xකාශ කරG.  තවද ෙමම 9භාගෙ� NYWYවලට අ7[ලව bයා _Wමට� ෙමම 9භාග ෙකF1ෙfI අ7ව මා 
7\4ස්ෙස[ බව අනාවරණය wවෙහF� 9භාගයට ෙපර ෙහ> 9භාගෙය1 ප\ව ෙහ> මාෙ? 9භාග අෙ!Qක�වය 
අවලංo _Wමට ග7 ලබන Jරණය1 #DගැNමට මා එකඟ ෙවG. 
  
'නය : .......................            ................................................ 

අයැ45ක-ෙ? අ�සන.  
 
10.0    අයැ45ක-ෙ? අ�සන සහYක _Wම :- 
 

ෙමම අයැ45පත ඉ'Lප� කර7 ලබන  ............................................................................................ 
.........................................................  මයා/ Gය/ ෙමෙන9ය මා ෙපÈfගUකව ද1නා හ¥නන බව�,   ඔ�/ඇය  
...................................... වන 'න මා ඉ'L#ට< ඔ�ෙ?/ඇයෙ? අ�සන තැq බව�, cයGත 9භාග ගාස්� ෙගවා ඇY 
බව� සහYක කරG.  
 
 
'නය : .......................                                                     ................................................ 

                           සහYක කර1නාෙ? අ�සන  
 
සහYක කර1නාෙ? නම :-  .............................................................................. 
තන�ර :-  ......................................................................................................... 
U#නය :-   ........................................................................................................ 
(cල nÉාෙව1 සනාථ කර1න) 

ඔH නැත 


