
 

රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ� III වන ප��ෙ� �ලධා�නා සඳහා වන ප�ගණක හැ�යාව වන ප��ෙ� �ලධා�නා සඳහා වන ප�ගණක හැ�යාව වන ප��ෙ� �ලධා�නා සඳහා වන ප�ගණක හැ�යාව වන ප��ෙ� �ලධා�නා සඳහා වන ප�ගණක හැ�යාව 

�මසන � ත ප�"ෂණය සඳහා �මසන � ත ප�"ෂණය සඳහා �මසන � ත ප�"ෂණය සඳහා �මසන � ත ප�"ෂණය සඳහා  

ආද&ශ පආද&ශ පආද&ශ පආද&ශ පශන් ශන් ශන් ශන්  පතපතපතපත අංක අංක අංක අංක 08 

ආයතන සංගආයතන සංගආයතන සංගආයතන සංගහෙ� �ෙශේ.ත ෙකොටස ්ආවරණය ��මහෙ� �ෙශේ.ත ෙකොටස ්ආවරණය ��මහෙ� �ෙශේ.ත ෙකොටස ්ආවරණය ��මහෙ� �ෙශේ.ත ෙකොටස ්ආවරණය ��ම    සඳහාසඳහාසඳහාසඳහා    

1ය2 ප1ය2 ප1ය2 ප1ය2 පශන වලට 3456 සපය�නශන වලට 3456 සපය�නශන වලට 3456 සපය�නශන වලට 3456 සපය�න.... 

 

 

01. වැ89 ස:ත පවැ89 ස:ත පවැ89 ස:ත පවැ89 ස:ත ප;ත ;ත ;ත ;ත ( ( ( ( �ෙශේෂ �ෙශේෂ �ෙශේෂ �ෙශේෂ ) ) ) ) �වා> ලබා@ම 34බඳව රජ��වා> ලබා@ම 34බඳව රජ��වා> ලබා@ම 34බඳව රජ��වා> ලබා@ම 34බඳව රජ�  ප�පාලන චක  ප�පාලන චක  ප�පාලන චක  ප�පාලන චකෙCඛ ෙCඛ ෙCඛ ෙCඛ 16/9916/9916/9916/99    � � � � 

සංෙශෝJත ආයතන සංගසංෙශෝJත ආයතන සංගසංෙශෝJත ආයතන සංගසංෙශෝJත ආයතන සංගහෙ� හෙ� හෙ� හෙ� xii     ප�KෙLදෙ� සඳහ� �J�ධාන පැහැM� කර�නප�KෙLදෙ� සඳහ� �J�ධාන පැහැM� කර�නප�KෙLදෙ� සඳහ� �J�ධාන පැහැM� කර�නප�KෙLදෙ� සඳහ� �J�ධාන පැහැM� කර�න.... 

 

 1ය2ම රාජ� �ලධා��ට, අභ�ාස ලාP�ට XII 18,2 වග�� යටෙQ අRමත කරන 

ලද �වා> අවස� Sෙම� පT පහත (අ) සහ (ආ) ෙLදවල සඳහ� ක6U සVW&ණ වන අවස්ථා 

වල@ ඇයෙZ ෙසේවා කාලය 5ල වසරක උප�මයකට යටQව, ද6 උපතකට උප�ම වශෙය� මාස 

06ක කාලය" වැ89 ර:ත ප;ත (�ෙශේෂ) �වා> ලබා Mය හැ�ය. 

 

( අ ) උපෙQ@ම ද6වා අසාමාන� තQවයක 1] බව පසව හා නා� ෙරෝග 34බඳ රජෙ� 

ෛවද� �ෙශේෂඥෙය` සහ�ක ෙකොට  ඇQනV, එවැ� ද6ව� සVබ�ධව ලබාගQ 

සාමාන� ප;ත �වා> අවස� වන අවස්ථාවක@ එම ද6වා තව bරටQ අසාමාන� 

තQවයක 1cන බව හා ඒ �සා මවෙZ �ෙශේෂ ෙපෞfග�ක gකවරණය හා අවධානය එම 

ද6වාට තවbරටQ අවශ� බව රජෙ� ළමා ෙරෝග ෛවද� �ෙශේෂඥෙය` සහ�ක කරන 

අවස්ථාවක, 

( ආ ) ද6වාෙZ උපත �සා ෙවනQ ෙරෝගාබාධ ඇ� SෙV ෙහේ5ෙව� මවට තව bරටQ 

�ෙhකය අවශ� වන බව ප;ත හා නා� ෙරෝග 34බඳ රජෙ� ෛවද� �ෙශේෂඥෙය` 

සහ�ක කරR ලබන අවස්ථාවක. 

 

ෙමම �වා> අRමත කරRෙ� දරවා iව5� අතර 1cන �ට@ පමj. �වා> ලබා ග�ෙ� ද6වා gක 

බලා ගැkමට බැ��, යV ෙහය�� ද6වා lය mය ෙහොQ එn� Mන හතකට පT ෙමම �වා> 

අවලංo pවාෙසේ සැලෙ".  

 ෙමම �වා> අRමත කරවා ගැkෙV@ �ලධා�jය ලවා m�Tම" අQස� කරවා ගත q5ය. 

m�Tම අRව අ�වා&ය ෙසේවා කාලය �ම ��මට �ලධා�jය අෙපොෙහොසQ rවෙහොQ, අ�වා&ය 

ෙසේවා කාලෙ� ෙසේවය ෙනොකර ඇ� එ" එ" මාසය ෙවRෙව� අ◌ැය �වා> ඉCuV කරන 

අවස්ථාෙh@ ලැv මා1ක වැ8ෙප� 5ෙන� එක" ද> wදල" අයකර ගැkමට යටQ වR ඇත. 



ෙමම ප�පාදන යටෙQ ලබා ෙදන �වා> ගණ� බැxෙV@ එම �වා> කාලය 5ලට වැෙටන 

රජ ෙ◌� �වා> , ෙසනTරාදා හා ඉ�දා Mන, ඊට ඇ5ලQ කල qqය.  

ෙමම �වා> ලබා @මට ෙපර �ලධා�jයට ලබා ෙදන ලද ණයක ෙහෝ අQ�කාරමක මා1ක 

වා�ක ෙනොකඩවා අය කර ගැkම සඳහා ස58 දායක වැඩ34ෙවල" ෙය@මට ෙදපා&තෙV�5 

පධා�යා වග බලා ගත q5ය. 

 

02. ( ( ( ( I ) ආයතන සංගආයතන සංගආයතන සංගආයතන සංගහෙය: හෙය: හෙය: හෙය: XXVIII වැ� ප�KෙLදෙ� සඳහ� �නාශ ෙනොකළq5 �3ෙZඛන වැ� ප�KෙLදෙ� සඳහ� �නාශ ෙනොකළq5 �3ෙZඛන වැ� ප�KෙLදෙ� සඳහ� �නාශ ෙනොකළq5 �3ෙZඛන වැ� ප�KෙLදෙ� සඳහ� �නාශ ෙනොකළq5 �3ෙZඛන 

ෙමොනවාද යRන සඳහ� කර�නෙමොනවාද යRන සඳහ� කර�නෙමොනවාද යRන සඳහ� කර�නෙමොනවාද යRන සඳහ� කර�න.... 

 (I) �නාශ ෙනොකල q5 �3 ෙCඛන පහත දැ"ෙh. 

 

(1) 1948 ලංකා පා&�ෙV�5ව 3:8Sම ට ෙපර යටQ�}ත භාර ෙCකV කා&යාලය සමඟ 

ගRෙදR කළ �3  

(2) ෙදපා&තෙV�5වල ප�ෂ්ඨාපනය, ප�පාලනය, �ලධා�� පQ ��ම, හා සමහර 

ෙදපා&තෙV�5 අවස� ��ම, සVබ�ධෙය� p ෙCඛණ ෙහෝ වා&ථා  

(3) සෑම වcනා කම��ම අu�� �`Q කරන ලද wදC ෙනෝ�8වල හා කා1වල ආද&ශ 

සහ ස�්ර සංර"ෂණය සදහා පකාශයට පQ කරඇ� ෙවනQ ෙCඛන. 

(4) ප�පQ�මය ක6U 3�බද �3 ෙගොR 

(5) ප�පQ�මය ක6U �යාQමක ��ම 3�බද ෙCඛණය" ෙහෝ වා&ථාව"  

(6) ජනාJප�5ම� �1� ෙහෝඅමාත�වරය` �1� ෙහෝ පා&�ෙV�5ව �1� ෙහෝ පQ 

කරන ලද යV ප�"ෂන කl8ව" 34බද වා&ථාව". 

(7) ෙfපල 34බද :lකV ෙCඛණ කාල�මාව�ට යටQ නැ� ව�M සදහා :lකV �ෙV 

ෙCඛණ. 

(8) ජා�ක වැදගQකම" ඇ� 1b�V 3�බද වා&ථා. 

(9) �ද�ාQමක හා කා&lක ප&ෙ�ෂණ හා සංව&ධනය  3�බද වා&ථා. 

(10) ඉඩV හා ෙfපලවල වcනාකම 3�බද ෙCඛණ. 

(11) ආර"ෂා කළ q5යn k�ෙය� �යම ෙකෙරන ෙCඛණ. 

 

 

03. ( ( ( ( I ) ) ) ) �වාස�වාස�වාස�වාස ෙfපල"ෙfපල"ෙfපල"ෙfපල" අQපQඅQපQඅQපQඅQපQ කරකරකරකර ගැkමගැkමගැkමගැkම සඳහාසඳහාසඳහාසඳහා වැ89වැ89වැ89වැ89 ණයණයණයණය ලබාගැkෙV@ලබාගැkෙV@ලබාගැkෙV@ලබාගැkෙV@ ඉM�පQඉM�පQඉM�පQඉM�පQ කළකළකළකළ q5q5q5q5 �3�3�3�3 

ෙCඛනෙCඛනෙCඛනෙCඛන 34බඳව34බඳව34බඳව34බඳව ආයතනආයතනආයතනආයතන සංZසංZසංZසංZ රහෙ�රහෙ�රහෙ�රහෙ� XXIV ප�KෙLදයප�KෙLදයප�KෙLදයප�KෙLදය ආශ්ආශ්ආශ්ආශ ්රෙය�රෙය�රෙය�රෙය� �සත්ර�සත්ර�සත්ර�සත්ර කර�නකර�නකර�නකර�න. 



�වස" තැkම සඳහා ඉඩම" lල@ ගැkමට ණය wදල" ලබා ගැkෙV@ සVW&ණ කළ q5 �3 

ෙCඛන පහත දැ"ෙh. 

 

I. වcනාකV 34බඳ වා&තාව 

II. l��ෙදෝ6 9ලෑන 

III. ඉඩෙV �ස්තරය 

IV. ඇප ක6ෙවෝ 

V. ඇෙටෝ&� බලය 

VI. m�TV පතය - )263 වැ� ෙපොb ආකෘ� පතය 

VII. ඇප බැ�V කරය - )264 වැ� ෙපොb ආකෘ� පතය 

VIII. ඇෙටෝ&� බලය පැව�ෙV �ය�Cල - )265 වැ� ෙපොb ආකෘ�ය 

IX. Mසාප�වරයාෙZ අRමැ�ය.    

( ( ( ( II )    වැ89 ණය ලබා ග�ෙ� �වස" ඉM ��ම සඳහා නV ඉM�පQ කළ q5 අමතර �3 වැ89 ණය ලබා ග�ෙ� �වස" ඉM ��ම සඳහා නV ඉM�පQ කළ q5 අමතර �3 වැ89 ණය ලබා ග�ෙ� �වස" ඉM ��ම සඳහා නV ඉM�පQ කළ q5 අමතර �3 වැ89 ණය ලබා ග�ෙ� �වස" ඉM ��ම සඳහා නV ඉM�පQ කළ q5 අමතර �3 

ෙCඛන ෙමොනවාදෙCඛන ෙමොනවාදෙCඛන ෙමොනවාදෙCඛන ෙමොනවාද???? 

• පලාQ පාලන ම�ඩලය �1� අRමත කර ඇ� �වාස සැලැස්ෙV සහ�ක 3ටපත. 

• �වාස ඉM ��ම සඳහා එම �lය ෙයෝග� බවට පාෙf:ය ෙCකVවරයාෙග� ලබා ගQ 

සහ�කය". 

• �වස ඉM��මට යන �යදම 3�බඳ සහ�ක කරන ලද ඇස්තෙV�5ව. 

04. ( ( ( ( I ) ) ) ) වැ89 ණය අQ�කාරV ලබාගත හැ� අවසථ්ා ෙමොනවාදැn ආයතන සංගවැ89 ණය අQ�කාරV ලබාගත හැ� අවසථ්ා ෙමොනවාදැn ආයතන සංගවැ89 ණය අQ�කාරV ලබාගත හැ� අවසථ්ා ෙමොනවාදැn ආයතන සංගවැ89 ණය අQ�කාරV ලබාගත හැ� අවසථ්ා ෙමොනවාදැn ආයතන සංගහෙ� හෙ� හෙ� හෙ� XXIV     යටෙQ යටෙQ යටෙQ යටෙQ 

ද"ව�නද"ව�නද"ව�නද"ව�න.... 

• ෙමෝට& රථය" lල@ ගැkමට  

• ෙමෝට& සnකලය" lල@ ගැkමට  

• පාගන බn1කලය" lල@ ගැkමට 

• ආපදා ණය  

• �වාසය" තැkම සදහා ඉඩම" ෙහෝ �වාස ෙfපල" ෙහෝ අQකර ගැkම සදහා  

• ණය ගැ� භාවෙය� l@ම සදහා 

• වා&�ක උQසවය" පැවැQ�ම සදහා  

 

( ( ( ( II )    �වාස ෙfපල ණය" ලබා ගැkම සඳහා ඉM�පQ කළ q5 �3 ෙCඛන ෙමොනවාද�වාස ෙfපල ණය" ලබා ගැkම සඳහා ඉM�පQ කළ q5 �3 ෙCඛන ෙමොනවාද�වාස ෙfපල ණය" ලබා ගැkම සඳහා ඉM�පQ කළ q5 �3 ෙCඛන ෙමොනවාද�වාස ෙfපල ණය" ලබා ගැkම සඳහා ඉM�පQ කළ q5 �3 ෙCඛන ෙමොනවාද???? 

 



 �ශාම වැ89 ස:ත අr6b 05 කට ෙනොඅ> ෙසවය" ඇ� තන5ෙර:  ස්�ර කරඇ� තම�ට 

ෙහෝ තම පr ෙC �1ම ෙකෙන`ට �වාස ෙfපල" ෙහෝ ඉඩම" නැ� අෙය`ට ෙමම ණය ලබාගත 

හැක `�ය 1�න S ෙV කමයට ජා�ක �වාස ෙදපා&ථෙV�5ෙව� �වාසය" ලබාෙගන ඇ� අයට 

ෙමම ණය ලබාගත ෙනොහැක 

 

�ළධා�යාෙZ අr6b 05 කට සමාන වැ8ප ෙහෝ ඉඩෙV වcනාකම යන ෙV ෙද�� අ> wදල ලබාගත 

හැක. 

 

වcනාකම 3�බද වා&ථාවද, lj�ෙදෝ6 9ලෑනද, ඉඩෙV �ස්ථරද, ඉM�පQ කළ q5ය. වcනාකම 

පධාන ත"ෙසේ6වට ෙහෝ පාෙf�ය ෙCකVට ෙහෝ පලාQපාලණ ම�ඩල  ෙCකVට ෙහෝ �යාපMං� 

ත"ෙසේ6 ක6ට ෙහෝ ත"ෙසේ6 කළ හැක. 

 

ණය wදල එ" අr6fදක වැ8පට වැ� ෙනොවන කC: ඇපක6 අr6b 05 කට ෙහෝ අ> �ශාම වැ89 

ස:ත ෙසේවය" ඇ� රජෙ� �ළධා�ය` �ය q5 අතර ණය wදල එ" අr6fදක වැ8ප ඉ"මවන කC� 

ඇපක6 අr6b 10 ක �ශාම වැ89 ස:ත ෙසේවය" ඇ� අ ෙ◌ය` �ය q5ය.දැ� ණය Tර`V ර"ෂණ 

සහ�කයද 34ගR ඇත. 

 

ඉCuV පතය 3ලපQ ෙදක�� q"තව 262 වැ� ෙපොb ආකෘ� පතෙය: �යා ඉM�පQ කළ q5ය. 

 

ණය @මට ක�� ඇෙටෝ&� බලය පැව�ම 265 වැ� ෙපොb ආකෘ� පතෙ� 3ටපQ 5න�� q"තව �යා 

අවස� කළ q5ය 

 


