
 

මධ�ම පළා� සභාෙ�, 
� ධාන ෙ�ක�,  
ආ��කාර ෙ�ක�, 
�ය�ම අමාත�ංශ ෙ�ක�ව�, 
�ය�ම ෙදපා!තෙ�"# හා ආයතන � ධා%" ෙවත, 
 

 

   උ'ත ()ත ප*'ෂණය සඳහා ෙම." අයැ0�ප� කැඳව1 ලැෙ3. ෙ� සමඟ අ6ණා 

ඇ8 ආකෘ8 ප:යට අ1ව සකස්කරන ලද අයැ0�ප: “ෙ�ක�, මධ�ම පළා� රාජ� ෙස>වා 

ෙක?@ෂ" සභාව, අංක 244, කAගස්ෙත?ට පාර, මහ1වර.” යන (Cනයට 2017.09.20 වන  Iනට 
ෙපර ලැෙබන ෙස> එLය M#ය.  

 

02. ෙමම Lභාගය සඳහා �ථම වතාවට ෙප%�Oන අයැ0�ක�ව" Lභාග ගාස්#ව(" Pදහස් ෙ�. 

 

03. ෙමම ප*'ෂණයට අදාළ Lෂය P!ෙQශය ඇ6Rම 01 යටෙ�ද, ආද!ශ අයැ0�ප:ය ඇ6Rම 02 
යටෙ�ද ද'වා ඇත. 

 

04. ඒ අ1ව ඔබ ෙදපා!තෙ�"#ෙ� ෙස>වය කරන උ'ත Lභාගය සදහා ෙප% �Oය M# 
PලධාU"ෙග" අයැ0�ප� කැදවා ඔබෙV P!ෙQශය සWතව ඉහත (Cනයට එවන ෙම" 
කා�Yකව ද"ව@. 

 

ආ!.එ�.එ". ර�නායක 
ෙ�ක�, 
රාජ� ෙස>වා ෙක?@ෂ" සභාව, 
මධ�ම පළාත. 

 

 

 

 

 

 

මධ�ම පළා� රාජ� ෙස>වෙZ කළමනාකරණ සහකාර -  

තා'ෂණ ඛ�ඩ 03 ෙස>වා ගණෙZ තා'ෂණ සහායක Pලධා*" සඳහා වන  

1 වන කා!ය'ෂමතා කඩඉ� ප*'ෂණය - 2017 
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ඇ6Rම 01 

�ෂය ��ෙ�ශය 

�ෂය 01 - කා�යාල ප�පාලනය හා ආයතන සං�හය කාලය පැය 02 (ල�� 100) 

රාජ� ෙස>වා ෙක?@ෂ" සභාව L�" 2009.02.20 Iනැ8 රජෙZ අ8 Lෙශ>ෂ ගැසc 

ප:ෙZ පළ කරන ලද කා!ය පOපාOක *8 සහ පහත දැ'ෙවන පUdෙeද Cfබඳ 

Lෙශ>ෂ අවධානය ෙය?6 කර@" ආයතන සංgහ LhLධාන, කා!යාල පUචය හා 

කා!යාල jම Cfබඳව ෙමම �ශ්න ප:ය සැකෙස>.  

Vවන පUdෙeදය-  6දාහැ*�, නැවත ෙස>වයට ගැ%� සහ ෙස>වය අවස" 

    l*ම  

VIIIවන පUdෙeදය - අ8කාල nමනා, Pවා� දවස්, Pවා� දවස් සඳහා වැAo හා 

    nමනා  

XIIවන පUdෙeදය -  Pවා�  

XIIIවන පUdෙeදය -  0�Uය බලප:  

XIVවන පUdෙeදය -  Iව.න #ල රාජකාU ගම"  

XIXවන පUdෙeදය -  රජෙZ Pවාස  

XLVIIවන පUdෙeදය- සාමාන� හැ�*ම හා Lනය 

 

 �ෂය 02 - �ද! ෙර#ලා$     කාලය පැය 02 (ල�� 100) 

ෙමම �ශ්න ප:ය 6ද� ෙරrලා� වල පහත සඳහ" පUdෙeද මත සැකෙස>.  

   1 වන පUdෙeදය - Lයද� හා ආදාය� ඇස්තෙ�"#  

       ඒකාබQධ අර6දල වා!sක ඇස්තෙ�"#, වා!sක  

      ඇස්තෙ�"# ෙවනස් l*ම (6.ෙර. 1 �ට 68 ද'වා)  

   111 වන පUdෙeදය -  tල� කළමණාකරණය හා උ�තරදා. බව �ධාන ගණක 

      PලධාU", ගණක PලධාU", ආදාය� uR� PලධාU" 

      ෙගL� සඳහා බලය ලබාnම, අ1මත l*ම, සහ8ක l*ම, 

      කා!ය පැව*ම (6.ෙර. 124 �ට 147 ද'වා) 

    

• - එ' එ' Lෂයය සම�wෙ� අවම ලxR ගණන 40%' ෙ�. 

 


