
 

මධ�ම පළා�  රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ�  III  වැ� ෙ���යට බඳවා 
ගැ�ෙ�  වෘත තරග  භාගය - 2015 

                                ----------------------------------------------------------------------------- 
 
1.0  මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� පව�න �ර�පා� �ර�ම සඳහා මධ�ම පළා�  රාජ� 

කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� III වන ෙ�� ෙ� තන"#වලට බඳවා ගැ)ෙ* +වෘත තරග +භාගය +භාග 
ෙක/මසා0ස ්ජනරා2 +34  2016 මා7" මස පව�ව8 ලබන බව ෙම94 :ෙ;දනය කර8 ලැෙ=. ෙමම 
+භාගය මහ8වර නගරෙ�> පමණ? ෙහ@ අයB*ක#ව4ෙC සංඛ�ාව අ8ව,  මහ8වර මාතෙ2 හා 
8වරGය යන නගරය4H> ෙහ@ +භාග ෙක/මසා0ස ් ජනරා2 Iරණය කර8 ලබන ප0J පැවැ�ෙ;.  
එබැ+4 +භාගයට ෙප) 3Lමට ඔබ අෙ�Nා කරන නගරය හා ඊට අදාළ පහත සඳහ4 ප0J නගර අංකය 
අයB*පෙතH සඳහ4 කළ P"ය. 

 
     නගරය   නගර අංකය 
   

  මහ8වර          01 
  මාතෙ2          02 
        8වරඑGය          03 
 
2.0 +භාග ෙක/මසා0ස් ජනරා2 +34 පව�ව8 ලබන RSත පTNණයක U�ඵලවල Wසලතාව මත XBXක* 

ස�රා ඇ� අෙ�Nකය4 JසZ්? ජනගහන අ8පාතය පදන[4 මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ 
සහකාර ෙස�වෙ� III වන ෙ�� ෙ� තන"# සඳහා ප� \Tමට ෙත@රාග8 ඇත.  

 
3.0       (අ)  ප�කර8 ලබන සංඛ�ාව හා ප��ම _යා�මක වන Jනය ප��* බලධරයා +34 :ශච්ය කර8 

ලැෙ=. \3ය* �ර�පා� සංඛ�ාව? ෙහ@ �ර�පා� 3ය2ලම ෙහ@ �ර�මට ෙහ@ ෙන/�ර�මට 
මධ�ම පළා� රාජ�  ෙස�වා  ෙක/[ෂ4 සභාව  ෙවත බලය ඇත.  

(ආ)  මධ�ම පළා�  රාජ� ෙස�වෙ� ප��* පාලනය ෙකෙරන ෙප/B ෙක/4ෙd3වලට ද, e ලංකා 
Uජාතා4Zක සමාජවා> ජනරජෙ� අංක 1869/4 සහ 2014.06.30 වැ: Jන දරන අ� +ෙශ�ෂ ගැසj 
පkෙ� පළ කරන ලද මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වා ව�වසථ්ා සංmහෙ� 
පනවා ඇ� :යමය4 හා ෙක/4ෙd3වලට ද, එම ව�වසථ්ාවට කර ඇ� ෙහ@ [4ම" ෙකෙරන  
සංෙශ@ධනවලට ද, ආයතන සංmහෙ� හා nද2 ෙරoලා3 +p+ධානවලටද යට�ව ෙත@රාග8 
ලබන අෙ�NකයW ෙස�වෙ� III ෙ�� යට ප� කර8 ලැෙ=.  

(ඇ)  ෙමම ප��ම අq#B "නක ප0වාස කාලයකට යට� ය. මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ 
සහකාර ෙස�වෙ� III වන ෙ�� යට බඳවා ෙගන වසර 03 ? ඇ"ළත ෙස�වා ව�වසථ්ාෙ; සඳහ4 
ප0J පළnවැ: කා7යNමතා කඩඉ* පTNණය සම� +ය P" ය.  

(ඈ)  රාජ� ප0පාලන චuෙ2ඛ අංක 01/2014 ට අ8ව හා ඊට අ8ශාංvක චuෙ2ඛ අ8ව තන"රට බැw 
වසර 05 ? ඇ"ළත :ය[ත රාජ� භාෂා U�ණතාව ලබා ගත P" ය.  

4.0  වැyප:-           අංක 06/2006(IV) හා 2007.08.24 Jනැ� රාජ� ප0පාලන චuෙ2ඛයට අ8ව, මධ�ම පළා�  
රාජ�  කළමනාකරණ  සහකාර  ෙස�වෙ� III,  II හා I වන ෙ�� වලට  අදාළ  මා3ක වැy�   ප0මාණය   
#.13,990 - 10 x 145 – 11 x 170 - 6 x 240 - 14 x 320 -  23,230 ෙ;. #. 15,440 4 ඔ=බට යාම සඳහා II 
වන ෙ�� යට උසස ්�ම ද, #. 17,310 4 ඔ=බට යාම සඳහා I වන ෙ�� යට උසස ්�ම ද ලබා ගත P"ය.  

5.0  ෙමම තන"ර ස�්ර හා +ශ ්රාම වැy� සHතය.  



 

6.0  XBXක*:-      මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� III වන ෙ�� ෙ� තන"#වලට බඳවා 
ගැ)ම සඳහා පහත සඳහ4 XBXක* අදාළ ෙ;.  

(අ)  e ලංකාෙ; �රවැ3යW +ය P"ය.  තවද මධ�ම පළාෙ� ස�්ර පJං�ක#වW +ය P"ය.  

(ආ)  අයB*ප� භාර ග4නා අවසාන Jනට ( 2015.12.22 ) වයස අq#B 18 ට ෙන/අ� හා අq#B 30ට 
ෙන/වැ� +ය P"ය.  

(ඇ)  +�ෂ්ට ච0තය\4 P?ත +ය P"ය.  

(ඈ)  සෑම අෙ�NකෙයWම මධ�ම පළාත "ළ ඕනෑම Uෙdශයක ෙස�වය \Tමට�, තන"ෙ7 රාජකා0 
ඉy\Tමට� Uමාණව� ශාT0ක හා මාන3ක ෙය@ග�තාවය\4 P?ත +ය P"ය.  

(ඉ)  පහත සඳහ4 අධ�ාපන XBXක* අයB*ප� බාර ග4නා අවසාන Jනට ස*�7ණ කර ��ය P"ය.  

(1)  3ංහල ෙහ@ ෙදමළ ෙහ@ ඉං�3 භාෂාව සහ ග තය ඇ"�ව +ෂයය4 හතරකට (04) 
ස*මාන සාමා7ථය4 සHතව එ? වරක> +ෂයය4 හය\4 (06) අධ�යන ෙප/B සහ�ක 
පk (සාමාන� ෙපළ) +භාගය සම�ව ��ම.  

සහ  

(2)  අධ�යන ෙප/B සහ�ක පk (උසස ් ෙපළ) +භාගෙ� > (සාමාන� ෙප/B පTNණය හා 
සාමාන� ඉං�3 හැර) 3ය�ම +ෂයය4ෙග4 එකවර සම� ව ��ම.  

සටහන - 

 +ෂයය 04? සHත � පැර  +ෂය :7ෙdශය යටෙ� +ෂයය 03\4 එකවර සම�ව ��ම 
Uමාණව� ෙ;.  

සැ. P:- සෑම අයB*ක#වWම තන"රට අදාළ 3ය� XBXක* 2015 ෙදසැ*බ7 මස 22 වැ: Jන ෙහ@ ඊට ෙපර ෙහ@ 
ස*�7ණ කර ��ම අ:වා7ය ෙ;.  

 

7.0 ෙස�වයට බඳවා ගැ)ම :ෙය@ජනා�මක පදනම? මත ෙකෙර8 ඇත. මධ�ම පළාතට  අය� එ? එ? 
ප0පාලන   JසZ්?කයක ජන සංඛ�ාවට සමා8පා�කව එම එ? එ? JසZ්?කය සඳහා �ර�පා� 
සංඛ�ාෙව4 :ය[ත ගණන? ෙව4 කර8  ලැෙ=. ය* JසZ්?කය\4 �ර+ය P" �ර�පා� සංඛ�ාව 
සඳහා තරඟ \Tමට  XBසස්4 ව8ෙ� එම JසZ්?කෙය4 ඉ2�* කරන අයB*ක#ව4 පම .  

 

I. ෙමම පළාෙ� ය* JසZ්?කයකට  ඉහත ප0J ෙව4 කළ �ර�පා� සංඛ�ාව එම JසZ්?කය සඳහා 
ඉ2�* කරන ලද XBXක* ස�රාලන ලද අයB*ක#ව4ෙග4 �ර+ය ෙන/හැ\ අවසථ්ාවල>, එම 
�ර�පා� සංඛ�ාව  මධ�ම පළාෙ� අෙනW� JසZ්?ක ෙදක සඳහා එ? එ? JසZ්?කෙ� ජන 
සංඛ�ාවට සමා8පා�කව නැවත ෙබදා හ08 ඇත.                                                                                                                            

 

II. මධ�ම පළාත "ළ �ර�මට :ය[ත �ර�පා� සංඛ�ාව ස්ව2පය?  න* එම ෙහ�"ව මත JසZ්? 
ජන සංඛ�ා පදනම අදාළ කර ගත  ෙන/හැ\ වන +ට Wසලතා අ8�GෙවR4 XBස්ස4 ෙත@ර8 
ලැෙ=. 

 

III. +භාගෙ�> අවශ� අවම ලW� ලබාග� සං� යාව පව�නා �ර�පා�  සංඛ�ාවට වඩා අ�වන +ට 
JසZ්? ජන සංඛ�ා පදනම මත ෙත@රා  ගැ)ම 3B ෙන/ෙකෙ7. 

 



 

 
 7.1   මධ�ම පළාතට අය� JසZ්?කයකට අය� �ම සදහා ��ය P" XBXක* :  
 

මධ�ම පළාතට අය� JසZ්?කයක �ර�පා� සඳහා තරඟ \Tමට න* පහත සඳහ4 ක#� අ"04 
එක? ෙහ@ ස�රා ��ය P"ය. 

 

7.1.1 +භාගය සදහා XBXක* ස*�7ණ කල P" අවස4 Jනයට �7වෙය4 � අq#B පහ? (05) 

ඇ"ළත ඔ� එම JසZ්?කය "ළ යට� �0ෙස94 අq#B "න? (03) ව� අඛ�ඩව ස�්ර 
වශෙය4 පJං�ව 3�ය අෙයW +ය P"ය. 
 

සටහන - 1. RSත +භාගෙය4 ෙ�T ප�වන අයB*ක#ව4 ස*nඛ පTNණෙ� > ෙහ@ +මසන ඕනෑම අවසථ්ාවක 
ඉහත JසZ්?කයට අය��ම සනාථ  \Tම සඳහා,  

(l)     අq#B "නක (03) අඛ�ඩ පJං�ය තහq# ෙකෙරන ඡ4ද H[ නාමෙ2ඛන ෙත/ර"# 
සනාථ ෙකෙරන  Uාෙd�ය ෙ2ක* +34 අ8 අ�ස4 කළ mාම :ලධා0 සහ�කය 
ඉJ0ප� කළ P"ය. 

(11) �ර�පා� සඳහා තරඟ \Tමට ෙත@රග8 ලබන මධ�ම පළාතට අදාළ JසZ්?කය ඊට අදාළ 
අ8 අංකය පහත සඳහ4 ප0J අයB*පkෙ� :වැරJව සඳහ4 කළ P"ය . 

JසZ්?කය  JසZ්?ක අංකය 
 

  මාතෙ2          04 
  මහ8වර          05 
   8වරඑGය          06 
 

8.0  +භාග ප0පා�ය :-  

(අ)  +භාගය Uශ්න පk ෙදක\4 P?ත ෙ;. ෙමම +භාගය 3ංහල, ෙදමළ සහ ඉං�3 මාධ�වR4 
පැවැ�ෙවන අතර ඉ2�*කරන මාධ� පXව ෙවනස ්\Tමට ඉඩ ෙද8 ෙන/ලැෙ=.  

 ලW�  කාලය 
භාෂා හැ\යාව 100 9  පැය 2 1/2 9 
අ�ෙය@ග�තාව 100 9  පැය 1 9   

 

භාෂා හැ\යාව - ෙමම Uශ්න පkය අෙ�Nකය4ෙC අදහස ් Uකාශනය, අවෙබ@ධය, අ?ෂර 
+න�ාසය, භාෂාව හා රචනය, ෙදන ලද R�ය? ෙකy*ප� \Tම, සපයා ඇ� 
ද�ත අ8ව Uසථ්ාර වo සකස ්\Tම, > ඇ� පාඨ සාරාංශ \Tම,  > ඇ� වාක� 
�පයක අදහස ් ත: වාක�ය\4 R�ම සහ සරල ව�ාකරණ භා+තය �Gබඳ 
දැ8ම පT?ෂා ෙකෙරන +ෂයා8බdධ Uශ්නවR4 සම4+ත ෙ;. Uශ්න 
3ය2ලටම �G"# සැප9ය P"ය.  

අ�ෙය@ග�තාව-  ෙමම Uශ්න පkය අෙ�?ෂකය4ෙC සංඛ�ාමය හැ\යාව4, ත7කන   ශ?�ය, 
සාමාන� �dpය මැෙනන අP04 සැකෙසන +ෂයා8බdධ Uශ්නවR4 සම4+ත 
ෙ;. බ�වරණ හා ෙක� �G"# මාJRෙ� Uශන්  50 \4 සම4+තය. Uශ්න 
3ය2ලටම �G"# සැප9ය P" ය.  



 

සටහන :  

(l)  රාජකා0 කටP" සඳහා අෙ�Nකය4ෙC XBXකම හා හැ\යාව පTNා \Tම � ස ෙමම Uශන් 
පk සකස් ෙකෙ7.  

(ll)   සෑම RSත �G"# පkය? ස*බ4ධෙය4ම ෙන/පැහැJR අ� අW# හා වචනවල අNර 
+න�ාසය �Gබඳ වැරJ ස*බ4ධෙය4 ලW� අ� කර8 ලැෙ=.      

(ආ)  ෙමම +භාගය තරග +භාගය? qව ද ප��* ලැ�මට XBXක* ලැ�ම සඳහා එ? එ? +ෂයය සඳහා 
ෙව4 කර ඇ� ලW�වR4 යට� �0ෙස94 3යයට හතRහ? ව� (40%) අෙ�Nකය4 +34 
ලබා ගත P" අතර, +භාගෙ� n� ලW� ගණ:4 යට� �0ෙස94 3යයට පනහ? ව� (50%) 
ලබා ගත P" ෙ;. තරඟ +භාගය සඳහා ෙව4ෙක/ට ඇ� �ර�පා� ගණන ස�රාලන ප0J ලබාග� 
ලW� අ8�Gෙවල තරෙ�ම අ8ගමනය කර[4 ප�\T* කර8 ලැෙ=.  

9.0  ව�ාජ ෙත/ර"# සඳහා ද�ව* :- අයB*පkය �ර�ෙ* > ඉතා සැළ\Rම�ව :රවද� ෙත/ර"# සැප9ය 
P"ය. ෙ* +භාගෙ� )�T� අ8ව ය* අෙ�?ෂකෙයW 8XBX බව අනාවරණය qවෙහ/� +භාගයට ෙපර 
ෙහ@ +භාගය පැවැ�ෙවd> ෙහ@ +භාගෙය4 පXව ෙහ@ ඕනෑම අවසථ්ාවක ඔ�ෙC/ඇයෙC අෙ�?ෂක�වය 
අවලංo කළ හැ\ය. අයB*ක#ෙවW +34 ඉJ0ප� කරන ලද ෙත/ර"ර? ෙස�වෙ� ෙයJ 3�ය> qවද 
ඕනෑම අවස්ථාවක අසත� බව ෙප) vයෙහ/� ෙහ@ ඔ�/ඇය ෙස�වෙය4 පහ \Tමට �Gවන.  

10.0  +භාග ගාස"් :- සෑම අෙ�NකෙයWම +භාග ගාස"්ව? මධ�ම පළා� සභාවට ෙග+ය P" ෙ;.  +භාග 
ගාස"්ව #: 600/-\.  එම ගාස"්ව මධ�ම පළාත "ළ ඕනෑම Uාෙd�ය ෙ2ක* කා7යාලයකට nදR4 ෙගවා 
ඒ සදහා :W� කරන W+තා43ය අයB*පkයට අnණා එ+ය P"ය.  එම +භාග ගාස"්ව ෙග+ය P�ෙ� 
මධ�ම පළා� සභා Uධාන ෙ2ක*ෙC ආදාය* �7ෂ 20-03-02-13 ට බැර වන ෙලසය.  ෙගව8 ලබන +භාග 
ගාස"්ව කවර ෙහ�"ව? :සාව� ආපX ෙගව8 ෙන/ලැෙ=.  nද2 ෙගවා ලබාග4නා 03j පෙ� ඡායා 
�ටපත? ම" Uෙය@ජනය සඳහා ළඟ තබා ගත P" ෙ;. 

11.0  අයB*පk :-   ඒ 4(ෙස. �. 21 X29) (සාමාන� හාෆ් j) Uමාණෙ� කඩදා3 භා+තා කර[4, 

(අ)  අංක 01 3ට 03 ෙත? ෙ¡දය4 පළn �yවට ද, 

(ආ)  අංක 04 3ට ඉJ0යට වන ෙ¡දය4 අෙන? �yවලට ඇ¢ළ� වන ෙස� අයB*පkය �Gෙයල 
කරගත P"ය.  

(ඇ)  අයB*පkය �Gෙයල කර ග4නා +ට එH �7ෂෙ� සඳහ4 +භාගෙ� නම 3ංහල අයB*පkවල 
3ංහලට අමතරව ඉං�3ෙය4 ද, ෙදමළ අයB*පkවල ෙදමළට අමතරව ඉං�3ෙය4 ද සඳහ4  
කළ P"ය.  
 

(ඈ)  අයB*පkෙ� 1.1 යටෙ� අයB*ක#ෙC නම සඳහ4 \Tෙ* > අයB*ක#ෙC ස*�7ණ නෙමH 
අගටම ෙයෙදන ෙක/ටස පළnව Rයා, ෙපළප� නාමයට අදාළ න*වල nලW# හා නෙමH 
අෙනW� ෙක/ටස්වල nලW# ඊළඟට වන ෙස� R+ය P"ය.  

 
12.0 :ය[ත ආද7ශ ආකෘ�යට අ8Wල ෙන/වන :ය[ත Jනට ෙපර +භාග ගාස"් ෙගවා ෙන/මැ� හා :වැ£Jව 

ස*�7ණ කර ෙන/මැ� අස*�7ණ ත�වෙ� පව�න අයB*පk \3B දැ8*>ම\4 ෙත/රව U�?ෙෂ�ප 
කර8 ලැෙ=.  :3 ප0J අයB*පk ස*�7ණ  ෙන/\Tෙම4 3Bවන පා�ව අයB*ක#ව4 +34 දරාගත 
P"ය.  අයB*පkෙ� ඡායා �ටපත? ළඟ තබා ගැ)ම Uෙය@ජනව� ව8 ඇ� අතර, ස*�7ණ කර8 ලබන  
අයB*පkය +භාග :ෙ;දනෙ� දැ?ෙවන අයB*පkයට අ8Wලද ය4න පැහැJRව අයB*ක# +34 +මසා 
බැRය P"ෙ;.  එෙස� ෙන/qවෙහ/� අයB*පත U�?ෙෂ�ප +ය හැක. 

 



 

I. ගැසj :ෙ;දනෙ� සඳහ4 XBXක* ඇ� අය පමණ? ඉ2�* කර ඇතැ9 යන �7ව :ගමනය මත 
:ය[ත +භාග ගාස"් ෙගවා :ය[ත Jනට ෙහ@ එJනට ෙපර ෙහ@ අයB*පk ඉJ0ප� කර ඇ� 
3ය� අයB*ක#ව4ට තරග +භාගයට ෙප) 3Lමට +භාග ෙක/මසා0ස ්ජනරා2 +34 ඉඩ ෙද8 
ලැෙ=. තරග +භාගයට ෙප) 3Lම  සඳහා Uෙ;ශ පkය? :W� \Tම අයB*ක# ෙමම තන"ර 
සඳහා XBXක* ස�රා ඇ� බවට �Gගැ)ම? ෙලස සළක8 ෙන/ලැෙ=. අයB*ක#ව4 ස*nඛ 
පT?ෂණයට කැඳවා ගැසj :ෙ;දනය අ8ව XBXක* �ෙ=දැ9 පT?ෂා කරන අවසථ්ාෙ; අවශ� 
XBXක* ෙන/මැ� බව අනාවරණය qවෙහ/� එම අයෙC +භාග අෙ�?ෂක�වය අවලංo කර8 
ලැෙ=.  

 
II. අයB*පkය බහා එවන කවරෙ� වම� පස ඉහළ ෙකළවෙ7 “මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ 

සහකාර ෙස�වෙ� III වැ: ෙ�� යට බඳවා ගැ)ෙ* +වෘත තරග +භාගය - 2015 ය4න සහ ඔබ 
තරග කරන JසZ්?කය ද සඳහ4 කර4න.  

 
III. අයB*පkෙ� අෙ�?ෂකයාෙC අ�සන රජෙ� +ද�ාලයක, +Bහ2ප�වරයW, සාමදාන 

+:ශ්චයකාරවරෙයW, Jq#* ෙක/මසා0ස්වරෙයW, U3dධ ෙන/තා0ස්වරෙයW, Z+ධ හnදාෙ; 
අpකා0 බලයල� :ලධා0වරයW, ෙප/Rස් ෙස�වෙ� ගැසj කළ තන"ර? දරන :ලධා0ෙයW  
ෙහ@ වා7¥ක වැyප #. 2,40,360/= ? ෙහ@ ඊට වැ� රජෙ� ස�්ර තන"ර? දරන :ලධා0ෙයW 
ෙහ@ +34 සහ�ක කර8 ලැබ ��ය P" ය.  

 
 ස*�7ණ කරන ලද අයB*පkය 2015 ෙදසැ*බ7 මස 22 වැ: Jන ෙහ@ ඊට ෙපර පහත දැ?ෙවන R�නයට 

RයාපJං� තැපෑෙල4 එ+ය P"ය.  
 
  ෙ2ක*, 
  මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක/[ෂ4 සභාව, 
  අංක 244,  කyගසේත/ට පාර, 
  මහ8වර. 
 
 
13.0  +භාගයට ෙප) 3Lම.- අයB*ක#ව4 ෙවත Uෙ;ශ පk :W� කළ වහාම ඒ බව සඳහ4 කර[4 �ව�ප� 

:ෙ;දනය? e ලංකා +භාග ෙදපා7තෙ*4"ව මv4 පළ කර8 ඇත. :ෙ;දනය පළ � Jන 2 ? ෙහ@ 3 ? 
ගත� පXව� Uෙ;ශ පkය ෙන/ලැ�  න* දැ4�ෙ* සඳහ4 ආකාරයට ඒ බව මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා 
ෙක/[ෂ4 සභාෙ; ෙ2ක* ම§4 e ලංකා +භාග ෙදපා7තෙ*4"ව ෙවත ද4වා 3�ය P"ය. එH> ඔබ 
ෙවත තබාග� අයB*පkෙ� �ටපත, +භාග ගාස"් ෙග�ෙම4 ලද W+තා43ෙ� �ටපත හා අයB*පkය 
තැපෑෙල4 ෙය/n \Tෙ*> RයාපJං� කරන ලද W+තා43ය ද අතැ�ව +භාගෙ� නම, අයB*ක#ෙC 
ස*�7ණ නම, ජා�ක හැ¨8*ප� අංකය හා R�නය සඳහ4 කර[4 e ලංකා +භාග ෙදපා7තෙ*4"ෙව4 
+මසන ෙලස ද4වන අතර, ෆැ?ස ් මv4 Uෙ;ශ පkෙ� �ටපත? ලබා ගැ)ම සඳහා ඔබෙC ෆැ?ස ්
අංකය? ද හා ඉහත ඔබෙC +සත්ර ඇ"ළ� ඉ2©* R�ය? දැ4�ෙ* සඳහ4 ෆැ?ස ්අංකය ෙවත ෙය/n 
කර[4ම +මසා 3Lම ද වඩා� U�ඵලදාª ව8 ඇත. +භාගයට ෙප) 3�න සෑම අයB*ක#ෙවWම Uෙ;ශ 
පkෙ� තම අ�සන සහ�ක කරවා ගතP" අතර තමාට :යම කර ඇ� +භාග මධ�සථ්ානෙ� > +භාගයට 
ෙප) 3�ය P"ය. එෙස� ෙප) 3�න පළn අවසථ්ාෙ;>ම +භාග ශාලාpප� ෙවත තම අ�සන සහ�ක 
කරවාග� Uෙ;ශ පkය ඉJ0ප� කළ P"ය. එෙස� Uෙ;ශ පkය ඉJ0ප� ෙන/කරන අයB*ක#ෙවWට 
+භාගයට ෙප) 3Lමට අවසර ෙන/ලැෙබ8 ඇත.  

 
 
14.0 අෙ�?ෂක94ෙC අනන�තාව සනාථ \Tම සඳහා පහත සඳහ4 Rය\ය+RවR4 එක? +භාග ශාලාpප� 

ෙවත ඉJ0ප� කළ P"ය. :-  
 

(1) �dගල94 RයාපJං� \Tෙ* ෙදපා7තෙ*4"ව මv4 :W� කරන ලද වලංo ජා�ක 
හැ¨8*පත,  

(11) වලංo +ෙdශ ගම4 බලපkය.  
 
 



 

15.0  අෙ�?ෂකෙයW හට +භාග Uෙ;ශ පkය? :W� \Tම ඔ� ෙහ@ ඇය +භාගයට ඉJ0ප� �මට XBXක* 
ස�රා ඇ� බවට �Gගැ)ම? ෙලස ෙන/සැළ\ය P"ය. +භාගය පැවැ��ම ස*බ4ධෙය4 +භාග 
ෙක/මසා0ස ් ජනරා2 +34 පනව8 ලබන )�T�වලට ද +භාග අෙ�?ෂකය4 යට� ෙ;. එම )�T� 
උ2ලංඝනය කළ ෙහ/� +භාග ෙක/මසා0ස ්ජනරා2 +34 පනව8 ලබන ද�වමකට යට� �මට ඔ�ට ෙහ@ 
ඇයට 3Bව8 ඇත.  

 
16.0  ෙමH සඳහ4 ෙන/වන ය* ක#ණ? ෙවෙත/�, ඒ ස*බ4ධව මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක/[ෂ4 

සභාෙ; ෙ2ක* +34 Iරණය කර8 ඇත. 3ය�ම අයB*ක#ව4 e ලංකා Uජාතා4Zක සමාජවා> 
ජනරජෙ� ගැසj පkෙ� සඳහ4 ෙප/B +භාග )�T� අ8ව කටP" \Tමට බැw 3�8 ඇත. 

 
17.0 +භාගය පැවැ�ෙවන Jනය +භාග ෙක/මසා0ස ්ජනරා2 +34 යථා කාලෙ�> දැ8* ෙද8 ඇත.   
 
18.0  ෙමH 3ංහල, ෙදමළ හා ඉං�3 මාධ� :ෙ;දන අතර \3ය* අන8¬ලතාවය? පවI න*, එවැ: +ෙටක 

3ංහල මාධ� :ෙ;දනය අ8ව කටP" කළ P"ය.  
 
 
 

ආ7.එ* .එ4. ර�නායක,  
ෙ2ක*, 
මධ�ම පළා� සභාෙ;,  
රාජ� ෙස�වා ෙක/[ෂ4 සභාව. 

 
 
2015 ෙන/වැ*බ7 මස 20 වැ: Jන, 
මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක/[ෂ4 සභාව, 
අංක 244,  
කyගසේත/ට පාර, 
මහ8වර. 
 
ෙව) අඩ ය :   www. psc. cp. gov. lk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


