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මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වෙ� තා�ණ ෙස�වෙ� III ෙ���ය (���/සැල� /යා!"ක/�$%) / '() ෙ���ය 

(���/සැල� /යා!"ක/�$%) යන තන+,වල 'ර-පා. /ර0ම සඳහා �වෘත හා 45ත පදනම මත මධ�ම 
පළාත +ළ ප7ං9 හා 7ව:ෙ! අෙන<
 පළා
 වල ප7ං9 �$�ක ල
 ස>් / ',ෂ ෙදපා@ශවෙය!ම අයැ$ ප
 
කැඳවB ලැෙC. 
 

 
1. ෙප3  � �ක�: 

 
1.1. අයැ$ ක, E ලංකාෙF 'රවැ�ෙය< �ය G+ය. 

1.2. �Iෂ්ඨ චLතයM! GNත �ය G+ය. 

1.3. 7ව:ෙ! ඕනෑම RෙSශයක ප7ං9 අයැ$ ක,ෙව<ට ඉ�V  කළ හැMය. අවශ� �යV �$�ක  

ස W@ණ කළ G+ බවට ෙමම අයැ$ ප
 කැඳ0ෙ  YෙFදනෙ� සඳහ! කරB ලබන 7නට 

W@වාස!නෙය! Z වසර 03 ක කාලය +ළ මධ�ම පළාත +ළ ස\්ර ප7ං9ක,ව! හා කල]යා ෙමම 

පළාෙ
 W@වාස!න වසර 03ක ස\්ර ප7ං9 අෙය< වන අයැ$ ක,ව! බඳවා ගැ_ෙම! ප�ව E 

ලංකාෙF අෙන<
 පළා
 වල ප7ං9 �$�ක  ස'රන ලද අයැ$ ක,ව! ලබාග
 ල<)වල R`ඛතාව 

මත මධ�ම පළා
 සභාව +ළ වසර 05N අYවා@ෙය!ම ෙස�වය Mdෙ  ෙකe!ෙS�යට යට
ව බඳවා 

ගැෙ!.  

1.4. �වෘත පදනම මත බඳවා ගැ_ෙ g අයැ$ ප
 කැඳවන අවස! 7නට වයස අh,$ 18 ට  ෙනeඅ.  සහ 

අh,$ 35 ට ෙනeවැj �ය G+ය.   

1.5. සෑම අයැ$ ක,ෙව<ම මධ�ම පළාත +ළ ඕනෑම RෙSශයක ෙස�වය Mdමට
 තන+ෙ@ රාජකාL ඉk 

Mdමට
 Rමාණව
 ශාdLක හා මාන�ක ෙයlග�තාවයM! GNත �ය G+ය. 

1.6. ය  ආග5ක Yකායක පැ�7වරයN දරන M�$ තැනැ
ෙත< ෙමම තන+,වලට ඉ�V  Mdම සදහා 

�$�ක  ෙනeලබ:. 

1.7. ෙස�වයට බඳවා ගැ_ම අවශ� �යV �$�ක  හා ෙකe!ෙS�, බඳවා ගැ_ම සඳහා අයැ$ ප
 කැඳ0මට 

R�Sධ කරB ලබන දැ!0ෙ  සඳහ! 7නට සෑම අq!ම ස W@ණ කර qrය G+ය 

 
2. අධ�ාපන � �ක� හා තා�ණ � �ක� 

�යV අධ�ාපන �$�ක  හා වෘ
sය (තා�ණ) �$�ක  2021.05.03 7නට ස '@ණ කර qrය G+ය. 
 

2.1. �වෘත බඳවා ගැ*ම 
 

 
 

තන+ර 
 

අධ�ාපන �$�ක  
 
 

වෘ
sය (තා�ණ) �$�ක  
 

අ.ෙපe.ස. 
(සා/ෙපළ) �$�ක   

අ.ෙපe.ස. (උ/ෙපළ) 
�$�ක  

 
2.1.1. මධ�ම 
පළා
 රාජ� 
ෙස�වෙ� තා�ණ 
ෙස�වෙ� 
(���/සැල� / 
යා!"ක/�$%) III 
ෙ���ය  

 
මFබස (�ංහල/ 
ෙදමළ/ ඉංu� 
භාෂාව) �ද�ාව, 
ග�තය, සහ තව
 
එN �ෂයයකට 
ස මාන 
සාමා@ථයN 
සxතව   එකවර  
�ෂයය! හයM! 
(06) අධ�යන ෙපe$ 
සහqක ප] 
(සාමාන� ෙපළ)   
�භාගය සම
ව 
qyම.    

ෙභzsය �ද�ා 
�ෂයය ධාරාවට 
අය
 සංGNත 
ග�තය, රසායන 
�ද�ාව, ෙභzqක 
�ද�ාව, උසස් 
ග�තය යන 
�ෂයය! +නM! 
එකවර සම
0ම 
ෙහl ඉං{ෙ!, 
තා�ණෙFදය 
�ෂයය ධාරාවට 
අය
  ඉං{ෙ!, 
තා�ණෙFදය, 
තාNෂණෙFදය 
සඳහා �ද�ාව යන 

 
1. ෙමeරkව �ශ්ව �ද�ාලෙ� ෙහl අ පාර 
හාj ආයතනය ��! /LනමB ලබන 
ජාqක තා��ක j-ෙලlමාව  (N.D.T.)  

ෙහl 
 

2. ජාqක ආ�Yක
ව සහ කා@5ක '() 
Mdෙ  අ�කාLය (NAITA) ��! 
/LනමB ලබන ඉං{ෙ!, �ද�ා ජාqක 
j-ෙලlමාව      

ෙහl 
3. අධ�ාපන හා  උසස්  අධ�ාපන   
අමාත�ාංශය  ��! /LනමB ලබන ජාqක 
උසස් ඉං{ෙ!,  j-ෙලlමාව  

 
ෙහl 
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�ෂයය! ෙදක 
සxතව �ෂයය! 
+නM! (සාමාන� 
ෙපe$ පd�ණය හා  
සාමාන� ඉං�� 
හැර)  අධ�ාපන 
ෙපe$ සහqක ප]  
(උසස් ෙපළ) 
�භාගය එකවර 
සම
0ම . 
 
 

 

 
4.  E ලංකා �වෘත �ශ්ව �ද�ාලය ��! 
/LනමB ලබන තා��ක j-ෙලlමාව  

ෙහl 
 
5. E ලංකා ඉං{ෙ!, ආයතනය ��! 
පව
වB ලබන ඉං{ෙ!, �භාගෙ� 
පළ`වන ෙකeටස සා@ථකව ස '@ණ Mdම 
                                ෙහl 
6. �Mයා ෙ��]යට අදාළව ජාqක වෘ
sය 
<සලතා (NVQ) 6 ම�ටෙ  �$�ක  
ස W@ණ කර qyම                       
 

ෙහl 
7. උසස් අධ�ාපන අමාත�ාංශය හා ඉහත 
සඳහ! තා�ණ සහqක Y<
 කරන 
ආයතනව%! �මසා  අදහස්  ලබා 
ගැ_ෙම! අන+,ව ඉහත සඳහ! 
තා��ක �$�ක වලට  �ය� අq! 
සමාන  යැ:  තෘq:ක හා වෘ
sය අධ�ාපන 
ෙකe5ෂ! සභාව ��! /�ගB ලබන  
ෙවන
 තා��ක �$�ක   ලබා qyම. 
 
*බඳවා ගැ_ෙ  පLපා�ෙ� දNවා ඇq ඉහත 

�$�ක වලට �ක�ප වශෙය! රා.ප.ච 

46/90 x දNවා ඇq �$�ක  අදාළ ෙF. 

 

 
2.1.2. මධ�ම 
පළා
 රාජ� 
ෙස�වෙ�  තා�ණ 
ෙස�වෙ� 

(���/සැල� / 
යා!"ක/�$%) 
'() ෙ���ය           
(එN වසරක 
'() කාලයN 
සxත)  
 

 
මFබස (�ංහල/ 
ෙදමළ/ ඉංu� 
භාෂාව) �ද�ාව, 
ග�තය, සහ තව
 
එN �ෂයයකට 
ස මාන 
සාමා@ථයN 
සxතව එකවර  
�ෂයය! හයM! 
(06) අධ�යන ෙපe$ 
සහqක ප] 
(සාමාන� ෙපළ) 
�භාගය සම
ව 
qyම.    

 
ෙභzsය �ද�ා 
�ෂයය ධාරාවට 
අය
 සංGNත 
ග�තය, රසායන 
�ද�ාව, ෙභzqක 
�ද�ාව, උසස් 
ග�තය යන 
�ෂයය! +නM! 
එකවර සම
0ම 
ෙහl ඉං{ෙ!, 
තා�ණෙFදය 
�ෂයය ධාරාවට 
අය
  ඉං{ෙ!, 
තා�ණෙFදය, 
තාNෂණෙFදය 
සඳහා �ද�ාව යන 
�ෂයය! ෙදක 
සxතව �ෂයය! 
+නM! (සාමාන� 
ෙපe$ පd�ණය හා  
සාමාන� ඉං�� 
හැර)  අධ�ාපන 
ෙපe$ සහqක ප]  
(උසස් ෙපළ) 
�භාගය එකවර 
සම
0ම . 

 
 

 
1. තෘq:ක හා වෘ
sය අධ�ාපන 
ෙකe5ෂ! සභාව ��! /�ග
 කා@5ක 
�ද�ාලයක  තන+රට අදාළ ෙ��]යක  
පාඨමාලාවN සා@ථකව හදාරා  ජාqක 
තා�ණ සහqකය( NCT )  ලබා qyම.   
(උදා;- ජාqක තා�ණ සහqකය - ��� 
/�$%/යා!"ක) 
                     ෙහl 
 
2. තෘq:ක හා වෘ
sය අධ�ාපන 
ෙකe5ෂ! සභාව ��! /�ග
 කා@5ක 
�ද�ාලයක සැල�  I�පය /�බඳව එN 
අh,$ W@ණ කා�න '() පාඨමාලාව 
සා@ථකව ස W@ණ කර අදාළ සහqකය 
ලබා qyම 
                      ෙහl 
3. තෘq:ක හා වෘ
sය අධ�ාපන 
ෙකe5ෂ! සභාව ��! /�ග
 කා@5ක 
�ද�ාලයක තන+රට අදාළ ෙ��]යක 
ක@මා!ත තා��කය! සඳහා Z ජාqක 
සහqක ප] පාඨමාලාව සා@ථකව ස W@ණ 
කර අදාළ සහqකය ( NCIT )   ලබා qyම 
  
                        ෙහl 
 
4. උසස් අධ�ාපන අමාත�ාංශය හා  
ඉහත සඳහ! තා�ණ සහqක Y<
 කරන 
ආයතනව%! �මසා  අදහස්  ලබා 
ගැ_ෙම! අන+,ව  ඉහත සඳහ! 
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2.2. +,ත බඳවා ගැ*ම 
 
(45ත පදනම මත අය$ කර!න! තම ස්\ර ප
0  %/ෙ� සහqක කළ /ටපතN අ`ණා එ�ය G+:.) 
 

තා��ක �$�ක වලට  �ය� අq! 
සමාන  යැ:  තෘq:ක හා වෘ
sය අධ�ාපන 
ෙකe5ෂ! සභාව ��! /�ගB ලබන  
ෙවන
 තා��ක �$�ක   ලබා qyම. 

 

 
2.1.3. මධ�ම 
පළා
 රාජ� 
ෙස�වෙ�  තා�ණ 
ෙස�වෙ� 
(���/සැල� / 
යා!"ක/�$%) 
'() ෙ���ය           
(ෙදවසරක '() 
කාලයN සxත)  

මFබස (�ංහල/ 
ෙදමළ/ ඉංu� 
භාෂාව) �ද�ාව, 
ග�තය, සහ තව
 
එN �ෂයයකට 
ස මාන 
සාමා@ථයN 
සxතව   එකවර  
�ෂයය! හයM! 
(06) අධ�යන ෙපe$ 
සහqක ප]       
(සාමාන� ෙපළ)   
�භාගය සම
ව 
qyම.   
  

ෙභzsය �ද�ා 
�ෂයය ධාරාවට 
අය
 සංGNත 
ග�තය, රසායන 
�ද�ාව, ෙභzqක 
�ද�ාව, උසස් 
ග�තය යන 
�ෂයය! +නM! 
එකවර සම
0ම 
ෙහl ඉං{ෙ!, 
තා�ණෙFදය 
�ෂයය ධාරාවට 
අය
  ඉං{ෙ!, 
තා�ණෙFදය, 
තාNෂණෙFදය 
සඳහා �ද�ාව යන 
�ෂයය! ෙදක 
සxතව �ෂයය! 
+නM! (සාමාන� 
ෙපe$ පd�ණය හා  
සාමාන� ඉං�� 
හැර)  අධ�ාපන 
ෙපe$ සහqක ප]  
(උසස් ෙපළ) 
�භාගය එකවර 
සම
0ම . 
 

 
 
 
 
 

අදාළ ෙනeෙF 

 
 

තන+ර 
 

 
 

අධ�ාපන �$�ක  

 
 

වෘ
sය (තා�ණ) 
�$�ක  

 
 

පළ',Sද 

 
2.2.1. මධ�ම 
පළා
 රාජ� 
ෙස�වෙ� තා�ණ 
ෙස�වෙ�         
(���/සැල� / 
යා!"ක/�$%) III 
ෙ���ය  
 

 
මFබස(�ංහල/ෙදමළ/ 
ඉංu� භාෂාව) �ද�ාව, 
ග�තය යන �ෂයය!ට 
ස මාන සාමා@ථයN 
සxතව   ෙදවරකට 
ෙනeවැj වාර ගණනකg 
අධ�යන ෙපe$ සහqක 
ප]       (සාමාන� ෙපළ)   
�භාගය �ෂයය! හය (06) 
M! සම
 0ම.    

 
ඉහත 2.1 ව�ෙවx 2.1.1 
ෙකeටෙසx සඳහ! 
වෘ
sය (තා�ණ) 
�$�කමN qyම. 
 

*බඳවා ගැ_ෙ  පLපා�ෙ� 
දNවා ඇq ඉහත 
�$�ක වලට �ක�ප 
වශෙය! රා.ප.ච 46/90 x 
දNවා ඇq �$�ක  අදාළ 
ෙF. 

 
Rාථ5ක  ෙහl ඉ! ඉහල 
ෙස�වා ගණයක  ස්\ර 
ෙදපා@තෙ !+ ගත 
තන+රක අදාළ ෙ��]යක  
අවම වශෙය! වසර 05ක 
ස�ය හා ස+kදායක ෙස�වා 
පළ',SදN qyම 
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3. වැ89 ප:මාණය: 

 
3.1. රාජ� පLපාලන ච�ෙ�ඛ 3/2016 x MN 3- 2016 අBව මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වෙ� තා�ණ ෙස�වෙ�  

(���/සැල� /යා!"ක/�$%) III ෙ���යට  x5 වැk- පLමාණය.  
 

,.31,040/-   -- 10 x 445 -11 x 660- 10 x 730 - 10 x 750 - , 57,550/- ( MN 3- 2016 වැk- �මය) 
 

* '() MLෙ  ෙ���ෙ� gමනාව :- 1 වසර - ,. 27,140.00, 2 වසර - ,. 27,440.00   
( 2020.01.01 7න �ට, රාජ�  පLපාලන ච�ෙ�ඛ 03/2016 x උපෙ�ඛන අංක: V -18 අBව) 
 
 

4. බඳවා ගැ*ෙ� ෙක3�ෙ<� : 
  

• මධ�ම පළා
 තා�ණ ෙස�වෙ� ෙස�වා ව�වස්ථාෙF සඳහ! බඳවා ගැ_ෙ  ෙකe!ෙS� ෙ  සඳහා අදාළ 
ෙF.  
 

• පවqන 'ර-පා. සංඛ�ාෙව! 70%ක RqශතයN �වෘත ධාරාෙව! බඳවා ග!නා අතර ඉqL 30%ක 
Rqශතය 45ත ධාරාෙව! ස W@ණ කර ගB ලැෙC. 
 

• 'ර-පා. සංඛ�ාව 03ට වඩා අ. න  බඳවා ගB ලබ!ෙ! �වෘත ධාරාව යටෙ
 පම�. 
 

• �වෘත ධාරාව යටෙ
 ෙව! කර ඇq 'ර-පා. සංඛ�ාෙව! පළ`ව බඳවා ගB ලබ!ෙ! ඉහත ව�ෙF 
2.1.1 යටෙ
 �$�ක  ලබන අයැ$ ක,ව! වන අතර එම සංඛ�ාව, 'ර-පා. සංඛ�ාවට Rමාණව
 
ෙනeව!ෙ! න  පමණN 2.1.2 හා 2.1.3 යටෙ
 වන  '() Mdෙ  ෙ��� සඳහා අයැ$ ක,ව! 
ඇ+ළ
 කර ගB ලැෙC.  
 

• 45ත තරඟ �භාගෙය! බඳවා ගැ_මට Yය5ත Rqශතය සඳහා Rමාණව
 �%ක �$�ක  සxත 
අභ�!තර අය$ ක,ව! ෙනe�� න  පමණN ඉqL Rමාණය �වෘත තරඟ �භාගය ම�!ම ෙතlරා 
ග!නා බාxර අයැ$ ක,ව!ෙග! ස W@ණ කර ගB ලැෙC. 
 
 
 
 

 
2.2.2. මධ�ම 
පළා
 රාජ� 
ෙස�වෙ�  තා�ණ 
ෙස�වෙ� 
(���/සැල� / 
යා!"ක/�$%) 
'() ෙ���ය           
(එN වසරක 
'() කාලයN 
සxත)  

 
මFබස(�ංහල/ෙදමළ/ 
ඉංu� භාෂාව) �ද�ාව, 
ග�තය යන �ෂයය!ට 
ස මාන සාමා@ථයN 
සxතව   ෙදවරකට 
ෙනeවැj වාර ගණනකg 
අධ�යන ෙපe$ සහqක 
ප]       (සාමාන� ෙපළ)   
�භාගය �ෂයය! හය (06) 
M! සම
 0ම.   

 
ඉහත 2.1 ව�ෙවx 2.1.2 
ෙකeටෙසx සඳහ! 
වෘ
sය (තා�ණ) 
�$�කමN සxතව අදාළ 
ෙ��]ෙ� වසර 05ක 
පළ',Sද qyම. 

 

Rාථ5ක  ෙහl ඉ! ඉහල 

ෙස�වා ගණයක  ස්\ර 

ෙදපා@තෙ !+ ගත 

තන+රක අදාළ ෙ��]ෙ�  

අවම වශෙය! වසර 10ක 

ස�ය හා ස+kදායක ෙස�වා 

පළ',SදN qyම. 

 

 
2.2.3. මධ�ම 
පළා
 රාජ� 
ෙස�වෙ�  තා�ණ 
ෙස�වෙ� 
(���/සැල� / 
යා!"ක/�$%) 
'() ෙ���ය           
(ෙදවසරක '() 

කාලයN සxත) -    
 

මFබස(�ංහල/ෙදමළ/ 
ඉංu� භාෂාව) �ද�ාව, 
ග�තය යන �ෂයය!ට 
ස මාන සාමා@ථයN 
සxතව   ෙදවරකට 
ෙනeවැj වාර ගණනකg 
අධ�යන ෙපe$ සහqක 
ප]       (සාමාන� ෙපළ)   
�භාගය �ෂයය! හය (06) 
M! සම
 0ම.    
  

 
අදාළ ෙනeෙF 

 
Rාථ5ක  ෙහl ඉ! ඉහල 

ෙස�වා ගණයක  ස්\ර 

ෙදපා@තෙ !+ ගත 

තන+රක අදාළ ෙ��]යක  

අවම වශෙය! වසර 10ක 

ස�ය හා ස+kදායක ෙස�වා 

පළ',SදN qyම. 
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5.  බඳවා ගැ*ෙ� =මය : 
 

මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වා ෙකe5ෂ! සභාව ��! පව
වB ලබන %�ත පd�ණෙ� g ලබා ග!නා 
ල<) R`ඛතාවය මත �$�ක  පL�ා කර බැ%ෙ  ස `ඛ පL�ණයM! අන+,ව �$ස්ස!  ෙතlරා 
ගැෙ!.  ස `ඛ පL�ණෙ� g ල<) ලබා gමN �$ ෙනeවන අතර %�ත �භාගෙ�g එN එN Rශ්න 
ප]ය සඳහා 40%ක අවම ල<)  RමාණයN ලබා ෙනeග!නා අයැ$ ක,ව! බඳවා ගැ_ම සඳහා 
සලකා බලB ෙනeලැෙC. �භාගෙ�g දNවන <සලතාවය පදන  කර ෙගන 'ර-පා. අBව බඳවා ගැ_ම 
�$ කරB ලැෙC. 
 

6. ෙසවා ෙක3�ෙ<�:  
 

6.1. ෙමම තන+ර ස්\රය, ��ාම වැk- සxතය. ඔබට x5 ��ාම වැk- �ම /�බඳ රජය ��! ඉ7Lෙ�g ගB 
ලබන Rqප
qමය sරණයකට ඔබ යට
 �ය G+ය.  
 

6.2. අදාළ ප
0ම රාජ� භාෂා Rqප
qය �යා
මක 0ම ස බ!ධෙය! Y<
කර ඇq රාජ� පLපාලන 
ච�ෙ�බ 18/2020 හා ඊට අදාළ ආBෂං¡ක ච�ෙ�ඛවල සඳහ! ���ධානවලට යට
ෙF. 
  

6.3. ෙමම තන+රට ප
 MLෙම! අන+,ව මධ�ම පළාත +ළ වසර 05 ක  අවම වශෙය! ෙස�වා කාලයN 
අYවා@යෙය! ෙස�වය කළ G+ අතර එම කාලය +ළg  මධ�ම පළාෙත! /ටතට ස්ථාන මා, ලබා 
ගැ_මට  ෙහl ෙවන
 තන+රකට `දාහැLමට කරB ලබන M�$ ඉ��මN සලකා බලB ෙනeලැෙC.  

 
 

7. අයැ � @Aෙ� =මය : 
 

7.1. �භාග ගාස්+ව ,.600/-M 
7.2. මධ�ම පළාත +ළ ප7ං9 අයැ$ ක,ව! තම �භාග ගාස්+ ෙග0ෙ g පහත සඳහ! �මෙFදය 

අBගමනය කළ G+ය. 

• ෙමම �භාග ගාස්+ව මධ�ම පළාෙ
 Rධාන ෙ�ක ෙ¢ ආදාය  I@ෂ  20-03-02-13 ට බැරවන 
පL7 මධ�ම පළාත +ළ /x� ඕනෑම RාෙS£ය ෙ�ක  කා@යාලයකට ෙගවා ඒ සඳහා ලබාග
 
Y� පැහැq ල$පතN අයැ$ ප]ය Yය5ත සථ්ානෙ� ෙනeගැලෙවන ෙස� ඇල�ය G+ය. එ¥  
ල$පත ෙනeමැqව එවන අයැ$ ප
 Rqෙ��ප කරන අතර ෙගවන ලද �භාග ගාස්+  M�ම 
ෙහ�+වN මත  ෙහl ආප� ෙගවB ෙනeලබන බව ද සැලMය G+ය. 
 

7.3. මධ�ම පළාq! බැහැර පළා
 වල ස්\ර ප7ං9 අයැ$ ක,ව! තම �භාග ගාස්+ ෙග0ෙ g පහත සඳහ! 
�මෙFදය අBගමනය කළ G+:. 

• තම �භාග ගාස්+ 7ව:ෙ! /x� ඕනෑම මහජන බැං< ශාඛාවN ම�! මහBවර මහජන 
බැං<ෙF පව
වාෙගන යB ලබන මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වා ෙකe5ෂ! සභා ෙ�ක ෙ¢ අංක 
003-1-001-0-000-6004 දරණ ¡)මට බැර කර ඒ සඳහා බැං<ෙව! Y<
 කරන අදාළ L�� 
පත අයැ$ ප]යට ෙනeගැලෙවන ෙස� ඇල�ය G+ය. 
 

• බැං< L�� පත /ර0ෙ g  ¡)  x5යාෙ¢ නම “ෙ�ක , මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වා 
ෙකe5ෂ! සභාව” ෙලස සඳහ! කළ G+ අතර අයැ$ ක,ෙ¢ නම, %/නය , $රකථන අංකය , 
ජාqක හැ$B ප
 අංකය හා ෙහ�+ව ෙලස  “ මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වෙ�  තා�ණ ෙස�වෙ� 
III ෙ���යට (���/සැල� / යා!"ක/�$%) Yලධාd! බඳවා ගැ_ම - 2021 / '() ෙ���යට 

(���/සැල� / යා!"ක/�$%) Yලධාd! බඳවා ගැ_ම - 2021” යBෙව! සඳහ! කර බැං< 
L�� පත 'රවා එ0ම අYවා@යය ෙF. 

  
7.4. අයැ$ ප]ය ෙමම YෙFදනයට  අ`ණා ඇq ආද@ශ ආකෘqයට අBව Yවැර7ව ස '@ණ ෙකeට 

2021.05.03 7නට ෙහl ඊට ෙපර ලැෙබන ෙස� ‘ෙ�ක�, මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙක3,ෂ� සභාව, 
අංක 244, ක8ගස්ෙත3ට පාර, මහHවර ’ යන %/නයට %යාප7ං9 තැපෑෙල! එ�ය G+ය. අයැ$ ප
 
ලද බව ද!වB ෙනeලැෙC. අයැ$ පත බහාලන කවරෙ� ව පස ඉහළ ෙකලවෙ@ “ මධ�ම පළා
 රාජ� 
ෙස�වෙ�  තා�ණ ෙස�වෙ� III ෙ���යට (���/සැල� / යා!"ක/�$%) Yලධාd! බඳවා ගැ_ම - 

2021/ '() ෙ���යට (���/සැල� / යා!"ක/�$%) Yලධාd! බඳවා ගැ_ම - 2021”  යBෙව! සහ 

පIංJ Iස්�Kකය සඳහ! කළ G+ය. Yය5ත 7නට ප�ව ලැෙබන අයැ$ ප
 හා අස '@ණ අයැ$ ප
 
දැB  gමM! ෙතeරව Rqෙ��ප කරB ලැෙC. තැපෑෙ�g අස්ථානගත වන අයැ$ ප
 ස බ!ධෙය! 
ෙමම ෙකe5ෂ! සභාව වග MයB ෙනeලැෙC.  
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8.  �භාග මාධ�ය : 
 

�භාගය �ංහල, ෙදමළ හා ඉංu� මාධ�ෙය! පව
වB ලැෙC. අයැ$ ප]ෙ�  තම! �භාගයට ෙප_ 
��න භාෂා මාධ�යට Yය5ත අ�රය පැහැ7%ව සඳහ! කළ G+ අතර එය ප�ව ෙවනස් Mdමට 
ඉඩෙදB ෙනeලැෙC. 

 
9.  �භාග මධ�සථ්ානය : 

�භාග  මධ�සථ්ානය  /�බඳව  මධ�ම  පළා
  රාජ� ෙස�වා  ෙකe5ෂ!  සභාව  ��!  අයැ$ ක,ව!ට 
�භාග RෙFශ ප]ය ම¡! දැB  ෙදB ලැෙC. 

 
10.  �භාග �ෂය OPෙ<ශය : 

ෙමම තන+,වලට බඳවා ගැ_ම සඳහා අය$ ක,ව! පහත සඳහ! �ෂයය! හා �ෂය Y@ෙSශය! 
යටෙ
 %rත �භාගයකට ෙයe` කරB ලැෙC. 

 

10.1. R<S පA�ණය : 
  

කාලය පැය 01 :. (ල<) 100) ෙමම Rශ්න ප]ය අෙ-�කයාෙ¢ �qෙ  ත@කාBªලතාව, �ශ්ෙ�ෂණ 
හැMයාව, කාල කළමනාකරණය �Yශ්චය Mdම සඳහා h Rශ්න ව%!  GNතය. �ය�ම තන+, සඳහා 
වන අයැ$ ක,ව! ෙප_ ��ය G+ය.  

 
10.2. තා�ණ Tශ්න පUය :  

 
කාලය පැය 03 :. (ල<) 100) තන+රට අදාළව තා��ක දැBම මැන බැෙලන බ(වරණ හා ව«හගත 
මා7%ෙ�  Rශ්නව%! සම!�ත ෙF. 
(අ) මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වෙ� තාNෂණ ෙස�වෙ� (���) III ෙ���ෙ� / '() ෙ���ෙ� 
තන+, සඳහා 

 
ෙමxg ��� YලධාLෙය<ට qrය G+ දැBම පdNෂා Mdම සඳහා ෙගeඩනැ¡% ඉ7Md  හා 
නඩ
+ කටG+, මා@ග තැ_ම හා නඩ
+ව, ජල ස පාදන හා ජල Rවාහය ස බ!ධ Rශ්න ව%! 
සම!�ත ෙF. 

 
(ආ) මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වෙ� තාNෂණ ෙස�වෙ� (යා!"ක) III ෙ���ෙ� / '() ෙ���ෙ� 
තන+, සඳහා 
 

ෙමxg යා!"ක YලධාLෙය<ට qrය G+ දැBම පdNෂා Mdම සඳහා යා!"ක තන+, සඳහා 
/�+, සැප:ය G+ ෙකeටසM. 

 
(ඇ) මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වෙ� තාNෂණ ෙස�වෙ� (�$%) III ෙ���ෙ� / '() ෙ���ෙ� තන+, 
සඳහා 

 
ෙමxg �$% YලධාLෙය<ට qrය G+ දැBම පdNෂා Mdම සඳහා �$% තන+, සඳහා /�+, 
සැප:ය G+ ෙකeටසM. 

 
(ඈ) මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වෙ� තාNෂණ ෙස�වෙ� (සැල� ) III ෙ���ෙ� / '() ෙ���ෙ� 
තන+, සඳහා 

 
ෙමxg සැල�  I� YලධාLෙය<ට qrය G+ දැBම පdNෂා Mdම සඳහා සැල�  ෙස�වෙ� 
තන+, සඳහා /�+, සැප:ය G+ ෙකeටසM. 

 
 

11. අයැ �ප� VරWම සඳහා උපෙදස් : 
 
ආද@ශ අයැ$ ප
 ආකෘqයට Rකාර ඒ 4 Rමාණයක කඩදා�ය ෙදපැ
තම භා�තා කර5! එx පළ` 
/kෙවx අංක 1-4 දNවා ක,) ද අෙනN /kවල ඉqL ෙ®දද ඇ+ළ
වන ෙස� සකස් කර ගත G+ය.  
අයැ$ ප]ය ය+, %යනය කර ගැ_ෙම! ෙහl පැහැ7% අ
 අ<L! සකස් කර ගත G+ය.  
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තන+, එකකට වඩා අයැ$  කර!ෙ! න  එම අයැ$ ක,ව! ෙව! ෙව!ව අදාළ තන+, සඳහා 
අයැ$ ප
 ඉ7Lප
 කළ G+ය 
 

 
11.1 �භාගයට ෙප_ ��මට අයැ$  කරන 7ස්"Nකයට අදාළ අංකය ඊට අදාළ ෙකekෙF සඳහ! කළ 

G+ය.  
මහBවර - 01 
මාතෙ� - 02 
Bවරඑ�ය - 03 
 

11.1.1 මධ�ම පළා
 තාNෂණ ෙස�වෙ� එN එN තන+ර සඳහා ෙව! කර ඇq සංෙNත අංක 
III ෙ���ය / '() ෙ���ය  ���   : 01 – C 
     යා!"ක : 01 – M 

�$%   : 01 - E 
සැල�   : 01 - D 

 
 

11.2 අයැ$ ප]ෙ� අෙ-Nෂකයාෙ¢ අ
සන රජෙ� �$හලක �$හ�පqවරෙය<, සාමදාන 
�Yශ්චයකාරවරෙය<, 7h,  ෙකeමසාLස්වරෙය<, _qඥවරෙය< ෙහl R�Sධ ෙනeතාLස්වරෙය< 
ෙහl  රාජ� පLපාලන ච�ෙ�ඛ 03/2016  ෙ���ගත Mdමට අBව  තෘsය ෙහl ෙඡ�ෂ්ඨ ම�ටෙ  
රජෙ�/පළා
 රාජ� ෙස�වෙ� ස්\ර තන+රN දරන YළධාLය< ��! සහqක කරB ලැබ qrය 
G+ය. 
 

11.3 ය  අයැ$ ක,ෙව<ට �$�ක  ෙනeමැq බව ප
0  ලැyමට ෙපර ෙහl ප
0  ලබා gෙම! ප� 
ෙහl ඕනෑම අවසථ්ාවකg අනාවරණය hවෙහe
 අෙ-�ක
වය ෙහl ප
0ම  අවලං� ෙකෙරB 
ඇත. එෙස�ම දැන දැනම සාවද� ෙතeර+, ඉ7Lප
 කර ඇq බව ෙහl Yරවද� ෙතeර+, ඕනෑක5! 
යටප
කර ඇq බව ෙහl අනාවරණය hවෙහe
 ෙස�වෙය! පහ ෙකෙරB ඇත.   

 
11.4 රාජ� ෙහl පළා
 රාජ� ෙස�වෙ� YG+ අයැ$ ක,ව! තම අයැ$ ප
 ෙදපා@තෙ !+ RධාYයා 

ම¡! ඉ7Lප
 කල G+ය.  
 

12. අෙ9�කයාෙ_ අනන�තාවය. 
තමා ෙප_ ��න  �භාගය ස බ!ධෙය! �භාග ශාලා�පq  සෑ±මකට ප
 වන අGL! අෙ-�කෙය< 
�භාග ශාලාෙFg තම අනන�තාවය ඔ-' කර ��ය G+ය.ෙ  සඳහා පහත ෙ�ඛන පමණN /�ගB ඇත. 

• 'Sගල:! %යාප7ං9 Mdෙ  ෙදපා@තෙ !+ව ම�! Y<
 කළ ජාqක හැ$B පත. 

• වලං� Lය$, බලප]ය. 

• වලං� �ෙSශ ගම! බලප]ය. 
 

ෙමම YෙFදනෙ� ආවරණය වන / ෙනeවන M�ය  කාරණයN ෙවෙතe
 ඒ /�බඳව sරණය Mdෙ  
අ:qය ද ෙමම �භාගය පැවැ
0ම /�බඳව ෙහl පැවැ
0ෙම! ප�ව ෙතlරා ගැ_  Mdම/ෙනeMdම ෙහl 
'ර-පා. සංබ�ාව /�බඳව අවසාන sරණය මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වා ෙකe5ෂ! සභාව ස+ය. එෙස�ම ෙමම 
YෙFදනෙ� ���ධාන සළසා ෙනeමැq M�ය  ක,ණN ෙවෙතe
 ඒ ගැන පැහැ7% Mdම / sරණය Mdම 
මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වා ෙකe5ෂ! සභාව ස+ ෙF. 
 

    ෙමම බඳවා ගැY  ස බ!ධ වැj$ර �ස්තර මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වා ෙකe5ෂ! සභාෙF Yල ෙවC අඩ�ය 
වන  www.psc.cp.gov.lk x පළකර ඇq අතර අදාළ අයැ$ ප]යද එxg භාගත කරගැYමට හැM බවද 
කා,�කව ද!ව5. 

       
 

2021 මා@+  මස 26 වැY 7න                   �.ඒ.².ඩC%F.දයාන!ද, 
මධ�ම පළා
 රාජ� ෙස�වා ෙකe5ෂ! සභාව,  ෙ�ක , 
අංක 244, කkගස්ෙතeට පාර,    රාජ� ෙස�වා ෙකe5ෂ! සභාව, 
මහBවර.       මධ�ම පළා
 සභාව.  

 



 
ආද�ශ අයැ	
ප�ය 

 

මධ�ම පළා� සභා රාජ� ෙස�වෙ� තා�ණ ෙස�වෙ� (���/සැල��/යා��ක/�!")  
තන%රට  බඳවා ගැ*ම  සඳහා වන �වෘත/-.ත තරග �භාගය - 2021 

 

Open/Limited Competitive Examination for Recruitment to Post of Technical Officer 
(Civil/Draftsman/Mechanical/Electrical) 

in Central Provincial Public Service – 2021   
 

   භාග අංකය  :-    
                              (කා�යා�ය �ෙය�ජනය සඳහා) 
(අදාළ සංෙ!තය ෙක#$ව &ළ 'ය(න) 
         
භාගයට ෙප* +,න භාෂා මාධ0ය :-         (+ංහල - 2 , ෙදමළ - 3, ඉං6+ - 4) 
 
තන&ර      තන&රට අදාළ සංෙ!තය :-  
 
භාගයට ෙප* +,න පදනම:-                       මහ9වර           - 01  
 (වෘත -1,=>ත - 2)       මාතෙ?            - 02 
                 9වරඑAය         - 03  
පBංC Bස්E!කය  :-        

භාගයට ෙප* +Fමට අයැ	
කරන :-   
                                   Bස්E!කයට අදාළ සංෙ!ත අංකය   
 

01. 1.1  HලIJ සමඟ නම :- ............................................................................................................ 
            Mr./Mrs./Miss (ඉං6+ කැQට? අIෙර() 
  (උදා :-  SILVA  A.B.C.D.) 
 

1.2  HලIJ සමඟ නම :-............................................................................................................. 
            මයා/>ය/ෙමනය (+ංහෙල(/ෙදමෙළ() 
 

1.3  HලIJව'( හැ[(ෙවන න
 (ඉං6+ කැQට? අIෙර() :-.   
............................................................................................................................................ 

 
 1.4 HලIJව'( හැ[(ෙවන න
 (+ංහෙල(/ෙදමෙළ() 
 

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

02. 2.1 ස්\ර 'Qනය (+ංහෙල(/ෙදමෙළ() :- 
 

 ............................................................................................................................................                   
    
 2.2 �ෙ]ශප� එය ^& 'Qනය (+ංහෙල(/ෙදමෙළ()   
 

 ......................................................................................................................................... 
 2.3 �ෙ]ශප� එය ^& 'Qනය (ඉං6+ කැQට? අIෙර() :-  
 

 ............................................................................................................................................. 
 2.4 දැනට රාජ0 ෙස_වෙ` a^& අයI න
 කා�යාලbය 'Qනය 
  ........................................................................................................................................... 
 

 2.5 ජාdක හැe9
පf අංකය  :- 
 

 2.6 ස්h/iJෂ භාවය    0 -iJෂ , 1- ස්h 
 

03. 3.1 උප( Bනය :-   
 
 

 3.2 අයැ	
පf කැඳjෙ
 අවස( Bනට (2021.05.03) වයස :-  අk : ..... මාස : .....Bන : .......  
                   
  3.3 	රකථන අංකය   ජංගම:- ස්ථාවර:-          
        
 
04.  වාහක/අවාහක බව  :- අවාහක - 1  වාහක  -  2 (අදාළ අංකය ෙක#$ව &ළ 'ය(න) 
  
05. 5.1 අයැ	
කJ ස්\ර පBංC BසE්!කය:-........................................................................... 
 
 

            

Y Y Y Y M M D D 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.අධ0ාපන o	oක
:-          

6.1 අ.ෙප#.ස (සාමාන0 ෙපළ) භාගය:-      6.2 අ.ෙප#.ස (උසස් ෙපළ) භාගය:- 

වසර: ..................  භාග අංකය:   ............................   වසර:-................ භාග අංකය:-............................... 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

07. වෘfqය (තා!ෂණ) o	oක
:- 

ආයතනය හදාරා ඇd 

පාඨමාලාව 

පාඨමාලාෙ] 

වලංu Bනය 

NVQ මxටම NVQ සහdකපf 

අංකය 

වලංu Bනය 

      

 

08. අයැ	
කJ +( කරන ලද z{යාව( QAබඳ ස්තර (අදාළ ෙ] න
):- 
 

 
ෙදපා�තෙ
(&ව/ 

ආයතනය 
 

 
දැ| තන&ර 

කාලය  
වා�}ක වැ$ප 

+ට ද!වා 

 
 

    

 

  

ඡ(ද �> නාම ෙ?ඛනයට අ9ව පBංCය 2018 2019 2020 

මැdවරණ ෙක#xඨාසය    

ඡ(ද �ෙ�ශය    

ඡ(ද ෙක#xඨාසය    

�ාම aලධා� ෙක#xඨාස අංකය    

ගෘහ අංකය    

නමට ඉB�ෙය( ඇd QAෙවල අංකය    

ෂයය  සාමා�ථය 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ෂයය    සාමා�ථය 

  

  

  

  



 

 

09. භාග ගාස්& J:    600/-   ෙගjම QAබඳ ෙත#ර&J 
 

i. භාග ගාස්& ෙග� �ාෙ��ය ෙ?ක
 කා�යාලෙ`/ මහජන බැංI ශාඛාෙ] නම :-

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

 ii. Bනය   :-   ............................................................................................... 

 iii. Iතා(+ අංකය :-   .................................................................................................. 
 

 

10. ඔබ {+ය
 වරදකට උසාෙය( ද�ව
 ලබා dෙ�ද ?.............................................................. 

 එෙස_ න
 සත්ර ද!ව(න. :-  ................................................................................................ 
  

අයැ	
කJෙ� �කාශය 
 

11. ෙමම  අයැ	
පෙf මා +( සපයා ඇd ෙත#ර&J සත0 හා aවැරB බව �කාශ කර +,>. ෙම� සඳහ( 

කJ� {+ව! අසත0 ෙහ� වැරB බව අනාවරණය kවෙහ#f මා ෙස_වයට බඳවා ගැ*මට  9o	ස්සI වන බවf, 

පfjම! ලැ�ෙම( පo ඒ බව අනාවරණය kවෙහ#f ෙස_වෙය( පහ{�මට යටf වන බවf මා දa>. තවද 

භාගය පැවැfjම හා �dඵල aIf {�ම ස
බ(ධෙය( මධ0ම පළාf රාජ0 ෙස_වා ෙක#>ෂ( සභාෙ] 

ෙ?ක
 +( පනව9 ලබන *d�dවලට මම යටf වන බව �කාශ කර>. 

 

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

 Bනය                               අයැ	
කJෙ� අfසන 
 

12.     අයැ	
කJෙ� අfසන සහdක {�ම 

 

ෙමම අයැ	
පත ඉB�පf කරන .......................................................................... 

මහතා/මහf>ය/ෙමෙනය මම ෙප��ග'කව හeනන බවf, ඔ�/ඇය අද Bන මා ඉB�Qට� ඔ�ෙ�/ඇයෙ� 

අfසන තැ� බවf, aය>ත භාග ගාස්& ෙගවා ඇd බවf එම ල	පත අලවා ඇd  බවf සහdක කර>. 

 

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

 Bනය                               සහdක කර(නාෙ� අfසන 

(aල H�ාව ස�තව) 
 

සහdක කර(නාෙ� ස
��ණ නම   :-  .......................................................................... 

 තන&ර         :-  ........................................................................... 

'Qනය         :-  ........................................................................... 

 

13. රාජ0 ෙහ� පළාf රාජ0 ෙස_වාව(� දැනට ෙස_වෙය� a^& අයැ	
කJවI න
 පහත සඳහ( සහdකය 

ෙදපා�තෙ
(& �ධාaයා +( කළ ^&ය.   

 

ෙමම අයැ	
කJ වන............................................................ මහතා/මහf>ය/ෙමනය ඉහත තන&ර සඳහා 

අය	
ප�ය ඉB�පf {�ම සඳහා එම aෙ]දනෙ` සඳහ( o	oක
 සෑම අd(ම ස
��ණ කර ඇd අතර ඔ�/ඇය 

ෙමම ෙදපා�තෙ
(&ෙ]/ආයතනෙ`....................................තන&ෙ� ස්\ර aලධා�ෙයI වශෙය( ෙස_වය 

කර�. පo�ය වසර …… &ළ ඔ�/ඇය ෙම#නම ආකාරයක ෙහ� නයා9�ල ද�වමකට (අවවාද {�
 හැර) 

භාජනය j ෙන#මැd බවf අදාළ ෙ�_�ෙ` වසර …………. ස�ය හා ස&$දායක ෙස_වා පළiJ�ද! ඇd බවf 
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