
 

 

 

ශ්රී ලංා ප ලංිපාිපස ලංව යලව , ශ්රී ලංා ප ලංජානේවු ස ලංව යලව , ශ්රී ලංා ප ලංද්යපත්මක   ලංව යලව , ශ්රී ලංා ප ලං

ලප ්තු ලං ද්යපත්මක   ලංව යලව , ශ්රී ලංා ප ලං කා පකා ප ස ලං ව යලව  ලං ශ ලංශ්රී ලංා ප ලංර  ්පිපස ලංව යලව  ලං

නිධප සු ලං ශප ලංලස ලංිළමුලස ලං පර්යක්ෂ තප ලං ඩජ්ප ලංද්භපකය ලං- ලං2016 ලං(II)  ශ ලංශ්රී ලංා ප ලංිපාිපස ලං

ව යලව , ශ්රී ලංා ප ලං කා පකා ප ස ලං ව යලව , ශ්රී ලංා ප ලංර  ්පිපස ලං ව යලව  ලංනිධප සු ලං ශප ලං ලස ලං

වලස ලං පර්යක්ෂ තප ලං ඩජ්ප ලංද්භපකය ලං- ලං2017 (I) 
 

  2017.04.12 දිනැති ගැසට් ඳත්රයේ  ඳළ රනන ද  ක්ත  රර්යක්තමත ර රඉඉ්  ිභාරග ිවයද නයේ  

12.8.3 (III) ජේදය, 14.2 ජේදය වශ ඉංග්රීස භාාජලන් පෂවූ නිජේදනජේ 13 යේ ක ඳහ  ඳරිදි සංය ෝධනක 

යරය්ය. 
 

i. විභාග නිජේදනජේ 12.8.3 (III) ජේදය පශත පරිදි වංජෝධනය විය යුතුය. 

 

III. ව්ය තරන ජර යන්ත න ර්යිකර ර්යුද  හර වවරිනන්ත ්රී දංරර ර්යිකරකස දුදුවන  පදඳ ත (ිභමක රංරක 

23) (දකුණු 100) 

ව්ය තරන ජර යන්ත න ර්යිකර ර්යුද  හර වවරිනන්ත   රි දංරර ර්යිකරකස දුදුවන පදඳ ත (ව ව 

රවස්ථරයද ඇතිවන යදෝර ර්යිකර  ත්ත්වකන්තස රරලීනව ගැළයඳන තර ෘරර වදස ර රළව පිළිතුරු 

සැඳයීතස දුදුයද.) 

සසහන - යතත ිභමක සහර රයේ්තමරකකු රවත ව යකන්ත 40%ර දකුණු ප්රතරයක්ත දපර ග  ුතතු 

යද. 
 

ii. විභාග නිජේදනජේ 14.2 ජේදය මගින් දැක්ජලන ලගුල ජලනුලට පශත ලගුල ආජේ විය යුතුය. 

 

 රංර 1419/3 හර 2005.11.14 දිනැති පූ්යව යසේවර 

වයවස්ථරව 

රංර 1842/2 හර 2013.12.23 දිනැති නව යසේවර 

වයවස්ථරව  

01. නීතික(ඳළමු රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) නීතික(ඳළමු රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

02. 
ඳරිඳරදනක 

(ඳළමු රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

ඳරිඳරදනක 

(ඳළමු රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

03. 
ර්යිකර ිභ යරව යහෝ සතරජ ිභ යරව 

(ඳළමු රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

ර්යිකර ිභ යරව හර සතරජ ිභ යරව 

(ඳළමු රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

04. 

 

නරජය රං යේ  මදය රළතනරරනයක 

(ය වන රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

නරජය රං යේ  මදය රළතනරරනයක හර 

ප්රස් ඳර න ්රිකරවයක  

(ඳළමු රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

05. 
ඉංග්රීදු(ඳළමු රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) සන්තධරන ාරමර ප්රවීණය රව  

(ය වන රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

06. 
ර්යිකර හර සතරජ ප්රතිඳත්තික 

 (ය වන රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

ර්යිකර හර සතරජ ප්රතිඳත්තික 

(ය වන රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

07. 

සංව්යධන ඳරිඳරදනක පිළිප ්රිකරවයක  

(ය වන රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

සංව්යධන ඳරිඳරදනක පිළිප ්රිකරවයක  

(ය වන රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

08. 

රළතනරරනයක සහ සංිභධරනක  

(ය වන රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

රළතනරරනයක සහර ය ොනතුරු හර 

සන්තිවයද න  ර්තමයක ාරිභ ක 

(ය වන රර්යක්තමත ර  රඉඉ්  ඳරී්තමයක) 

 

iii. ඉංග්රීස නිජේදනජේ 13 ජේදය යටජද දැක්ජලන විභාග ලා වටශජන අ ුනු ුංල 9 පශත පරිදි 

වංජෝධනය විය යුතුය. 

 

 

 

 

 



 

 

09 2
nd

 Efficiency Bar 

Examination for 

Officers of Sri 

Lanka Planning 

Service 

Techniques of Development 

Planning  
21 2017.07.16 12.30 p.m - 3.30 p.m 

Basic Macro Economics  22 2017.07.22 9.00 a.m - 12.00 p.m 

Current International Economic 

Crises and their impact on Sri 

Lankan Economy 

 23 2017.07.22 12.30 p.m - 3.30 p.m 

 

 ටශස ලං: ලං 

 

(ු)      යතත සංය ෝධන යහේතුයවන්ත ්රී දංරර ඳරිඳරදන යසේවයේ , ්රී දංරර ගයරරකාරරරී යසේවයේ , ්රී දංරර 

ක්රතස් ඳර න යසේවයේ  ිවදධරරීන්ත ස හර වන ය වන රර්යක්තමත ර රඉඉ්  ිභාරගක - 2017 (I) සහර 

රකදු් ඳත් යකොමු රෂ හැකි රවසරන දිනක 2017.05.29 දින  ්තවර දී්යඝ රනනු දැයේ. 

 

(ර)  ද්භපකයට ලං වලස ලං ලර ලං විනී ලං සිටිස ලං නිධප සු ිභාරග ගරස්තු යගවීණත ස් පන්තධව ඳහ  කඳය ස් 

රනුගතනක රළ ුතතු යද. 

 

i.     ිභාරග ගරස්තු යගවීණත ස් පන්තධයකන්ත ිභාරග ිවයද නයේ  6 වන යේ යේ  සහන්ත ිභකාිභධරන 

 වදුනසත් පදඳැවැත්යවන ර න ව රනුව ය වන රර්යක්තමත ර රඉඉ්  ිභාරගයේ  එ්ත ිභමකකරස 

රකදු්  රනන ද  රකදු් රරුවකු යතත සංය ෝධනක යහේතුයවන්ත  වත් ිභමකකරස රකදු්  රනන්තයන්ත 

න්  රත න රු.500/- ර ිභාරග ගරස්තුව්ත යගිභක ුතතු යද. 
 

ii. ක්  යහකකින්ත මීස යඳන ිභාරග ිවයද නකස රනුව ය වන රර්යක්තමත ර රඉඉ්  ිභාරගයේ  

ිභමකකන්ත කිහිඳකරස රකදු්  රනන ද  රකදු් රරුවකු ය්  වන ිභසත් රු. 1000/-ර ිභාරග 

ගරස්තුව්ත යගවර ඇති පැිභන්ත යතත සංය ෝධනක යහේතුයවන්ත යතත ිභාරගයේ   වත් ිභමකකරස යහෝ 

ිභමකකන්ත කිහිඳකරස රකදු්  රනන්තයන්ත න්  රත න ිභාරග ගරස්තුව්ත යගිභක ුතතු යනොයද. 

 

(ඇ)   ය වන රර්යක්තමත ර රඉඉ්  ිභාරගකස ය්  වනිභසත් (2017 (I)) රකදු්  රන ඇති රකදු් රරුවකු 

ය වන වනස   ිභාරග ප්රයද  ඳත්රක්ත පරග  රළ ුතතු යද. ිභාරගකස ඉදිරිඳත් වීණය්  දී වදංගු වනුයේ  

එත ය වන වනස පරග  රනගත් ප්රයද  ඳත්රක යද. 
 

(ඈ)  ය්  ස් පන්තධයකන්ත කිදුක්  ගැසළුව්ත තතුවුවයහොත් ව පිළිපව ිභතසීත සහර ්රී දංරර සංව්යධන 

ඳරිඳරදන රක නයේ   011-5980236 දුනරථන රංරක 2017.05.29 දින  ්තවර සතියේ  වැඉ රනන 

දිනකන්තහි යඳ.ව. 8.30 දුස ඳ.ව. 4.15  ්තවර ිභවෘ ව ඇ . 

 

(ඉ)     ජමම වංජෝධන ජශේතුජලන් විභාගය පලදලන දිනයන් අ ජලනවක් සදු ජනොජේ. 

 

 ලං ලං 

 

 

 

                                                                                                     ජේ. ජේ. රදනසරි, 

                                                                                            ජේලම්, 

 රාජ්ය පරිපාන ශා ලෂමනාලර  ුමාතයාංය.  

2017 මැයි මව 04 ජලනි දින 

රාජ්ය පරිපාන ශා ලෂමනාලර  ුමාතයාංය, 

නිදශව් චතුරස්රය, 

ජලොෂඹ 07. 

 


