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1.0
1.0

හැඳින්
හැඳින්

� ලංකාෙව් ජාති ක ඵලදායිතා ත රඟ ආර ්ථික සංව ර්ධනය අරමුණ ෙකොටෙගන ජාතික ඵලද
කාර්යාලෙයන ් පවත්වනු ලැෙබ්.  ෙම් අනුව නැෙගනහිර පළ ාෙත් ෙමම

කරන ෙමන්

නැෙගනහිර පළාත් අමා මණ්ඩලෙය ලබාෙදන ලද උපෙදස් පකාරව 2014 වසෙර් පළාත් ඵළදායි
තරඟ පවත්වන ලදි. ෙමහිදි සම්මාන ලැබු අශ සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුවලටග පධාෙනෝත්සවය
ද 2014.09.05 වැනි දින පවත්වන ල
ෙමම තරඟ මගින් නැෙගනහිර පළාත් අමාශ සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල නිලධාරෙය
ඵලදායිතාවය වැඩිදි යුණු කිරිෙම ් පළමුවන පියවර ගනු ලැබීය. තරඟ පැවැත්වී
පළාෙත් ෙසේවා සහ මානව සම්ප, ආකර්ෂණී වැඩ කටයුතු සහ පරිසරය යනාදිය ස ව�හයක්
ෙලස ෙගොඩනැගීමට පදනමක්  විය. නැෙගනහිර පළාෙත් කාර්යකෙදපාර්තෙම්න්තු හා නි
කණ්ඩාය යනාදිය හදුනාෙග න

අතර,අෙනකුත් නිලධාරි කණ දිරිමත් කර. ෙමම

තරඟවල පතිලාභ පළාත් මට්ටමින් දක්ෂ ෙදපාර්තෙම්න්තු හාමාණය කිරිම මගින් ජ
සංවර්ධනෙය් අපෙග් නැෙගනහිර පළාෙත් දායකත් යහපත් රාජ පාලනයක ෙගොඩනැගීමට
පෙයෝජනත්ව පවත

2.0

නැෙගනහිර පළාත් ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිෙය

 තත්ත්, ඵලදායිතාව හා ෙසේවාව වැඩිදියුණු කර යහපත් පරිචයන් අනුගමනය සියලු
පළාත් රාජ ආයතන දිරත් කිර
 පළාත් මට්ටෙම් සංවර් වැඩිදියුණු යාශීලි ෙ දායකෙවමින් නැෙගනහ පළාත්
ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටම උසස් කරලීම මගින් ජාතික ස දායකවීම
 ආදර්ශමත් රා ආයතන හා රාජ් ෙසේවකයින් හඳුනා ගැනිම හා පළාත් මට්ටෙමන් ඇග
කිරි
 සම්පත් අරපිරිමැස්ෙමන් භාවිතා කිරිමට ආයතන පුහුණ“ තිරසාර සංවර්ධ”හරහා
අනාගත ෙගෝලීය අභිෙයෝගයන්ට මුහුණ දීමට නැෙගනහිර පළ ආයතන සූදානම් කි
 නැෙගනහිර පළාත් රා ආයතන ෙශ්ණිගත කිරිම මගින් ජනතා හිතවාදී ආයතන පද්
කිරි

2

3.0

ආයතන වර්ගීකර

නැෙගනහිර පළාෙතසියලුම පළාත් ර ආයතන පළාත් ඵලදායිතා තරඟාවලිය ස පහත සඳහන්
පදනම මත වර්ගීකරණය කරනු ලැ
1.

නැෙගනහිර පළාත් අමාත්ශ අතර
 ආණ්ඩුකාර ෙල්කම් කාර,පධාන ෙල්කම් කාර්ය,සභා ෙල්කම
කාර්යාල, අමාත්යශ, පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභ, නිෙයෝජ පධාන
ෙල්කම් කාර්

2.

නැෙගනහිර පළාත් ෙදපාර්තෙම්න්
 පළාත් මට්ටෙෙදපාර්තෙම්, අධිකා

3.

නැෙගනහිපළාත් පෙදශීය( Regional) ආයතන අතර
 ප්ෙද්ශිය පළාත් පාලන ෙකොමසාරිස් කාර, ප්ෙද්ය ෙසෞඛ් ෙසේවා අධ්ක්
කාර්යා, දිස්ක්ක මට්ටෙම් ආ

4.

නැෙගනහිර පළාත් ෙද්ශීය මට්ට(Divisional)ආයතන
 ෙසෞඛ් ක්ෙෂේය
-MOH Level (ෙසෞඛ් ෛවද් අධිකාරි කාර්යාල මට්
 අධ්පන ක්ෙෂේය

-Zonal Level ( කලාප කාර්යාල මට්ටම

 පළාත් පාලන ක්ෙෂය

-

Municipal Council, Urban Council, Pradeshiya Sabha

( මහනගර සභා, නගර සභා, ප්ෙද්ශීය සභා
 පළාත් පාලන ක්ෙෂය -Municipal Council, Urban Council, Pradeshiya Saba

4.0සම්මා වර්ගීකර

ස්ථානීය පරික්ෂාෙවලබා ගන්නා ලකුණු මට්ටම අනුව ආයතන සඳහා සම්මාන ප
A

-

850 ට වඩා වැඩි ලකුණු ලබා ගන්නා

Bෙශණ
් ි

-

ලකුණු 75– 849 අතර වු ආයත

Cෙශ්ණි

-

ලකුණු 65– 749 අතර වු ආයත

විෙශේෂ කුසල

-

ලකුණු 55– 649 අතර වු ආයත

කුසලත

-

ලකුණු 45– 549 අතර වු ආයත

ෙශණ
් ි

ෙමම ලකුණු පරාසයන් නැෙගනහිර පළඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිෙය් උපෙද්ශක ක
නිර්ෙද්ශ මත ෙවනස් විය 
A ෙශණ
් ි ,Bෙශ්ණි, Cෙශ්ණි, යන ස්ථාන ලබාගන්නා ආයතනවලට සම්මාන සහ සහතික ලබාෙ

අතර, විෙශේෂ කුසලතා මට්ටම් ලබාගන්නා ආයතන සඳහා සහතික පමණක් ද 
3

5.0අයදුම්පත සම්පූර්ණ උපෙදස්
5.1

ෙමම තරඟය සඳහා අයදුම්පත ෙම් සමඟ අමුණා ඇත. එම අයදුම්පත එෙලසම පි
ෙහෝ මුණය ෙකොට අසා ඇති නිරයක සඳහා ෙතොරතුර/ කරුණු සාධක සපයන

5.2

අවශ් අවස්ථාවක දි පමණක් අතිෙර්ක ෙතොරතුරු සැපයිමධාන ඇමුණුවලින්
අමතර ඇමුණ ඉදිරිපත් න.

5.3

5.4

අයදුම්පත පහත සඳහන් උපෙදස් අනුව සකස් කළයු


ඇමුණුම් රහිත උපරිම ප



ඇමුණුම් උපරිම පි



අකුෙර්මාණය (Font Size) – 11



පිටු අංකය : දකුණු පස ෙකලවර



භාෂාව : ෙදමළ / සිංහල

අවශ් වැඩි විස්තර සඳ,
නිෙයෝජ පධාන ෙල්කම- පිරිස් හා ප
කන්නියා ප,
වෙරෝදයනගර
�කුණාමල
දුරකථන
ෆැක්ස
විදත් තැපෑ

: 026 / 2050605
: 026 / 2222296
:hrd@ep.gov.lk

6.0අයදුම්පත් භා
සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත 2 කින් යුක 2016 අෙගෝස්තු මස 15 වන දිනට ෙපර
නිෙයෝජ පධාන ෙල්කම - පිරිස් හා පුහුණු කාර්යාලය ෙවත පැමිණ භාරදිය හැක.  තවද
ෙහෝ සීදූත ෙසේවය මගින් නියමිත දිනට ෙපර එවිය යුතු ෙව්. ෙ2016 අෙගෝස්තු මස 15
වැනි දිනට පසුව ලැෙබන අයදුමතික්ෙෂේප කරනු ලැ
අයදුම්පත් එව පහත සඳහන් කරුණු අවධාරණය ගත යුත


අයදමපත තැපෑෙලන් එවිෙම් දි මුද්දරය ඇලවු කවරෙය “ රහසිගත ” යනුෙවන්
වම්පස ඉහළ ෙකළවෙරහි  නැෙගනහිර පළාත් ඵලදායිතා ස - 2016 වනුෙවන් ද සටහ
ෙකොට එවිය යුතු
4



2016 ඵලදායිතා තරඟාවලිය සඳහා අයදුම ්පත සහ ඵලද මඟෙපන්ව, අත්ෙපොත යනාදි
නැෙගනහිර පළාත් http:// www.ep.gov.lk/දරණ ෙවබ් අඩවි ය ඔස්ෙසේවිස බා ගත
කරන්න



පළමුවනඅයදපත සමඟ ලියපදිංචි කිරිෙම් ගාස්තුව ව.5,000/- ක් වටිනා ෙචක්ප
අමුණා එවිය යුතුෙව්. ෙ“ නිෙයෝජ පධාන ෙල්කම- මුද, නැෙගනහිර පළාත”යන නමට ලියා
නිෙයෝජ පධාන ෙලකම්- පිරිස් හා පුහුණු කාර්යාලය ෙවත එවිය යෙමන්ම ෙචක්පත ද60
කට වලංගු වන ෙසේ ලිවීම අවශ් ෙව්



ලියාපදිංචි ගාස්තුව ෙනොමැතිපත් කරනු ලබන අයදුම්තික්ෙෂේකරනු ලැෙබ



2016 ඵලදායතා ඇගයීම සම්බන්ධ අයදුම්පත ( - 02) 2017 ජනවාරි මස 27 දිනට ෙප
එවිය යුතු 



අසම්පූර්ණ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ආයතනවලට ලකුණු 



වාර්තාව සැකසිෙම්දි සෑම මිණු සම්බධෙයන් නිසි විස්තර දැක්වියර එෙලස
තරු ෙනොමැති නම් එය හිස්ව තබ



අසත් ෙතොරතුරු සප, ක්ෙෂේ පරික්ෂාෙව් දී ඒවා වැරදි බවට තහවුරු වුවෙහොත්
හැකිය

7.0අයදුම් කිරිෙම් සහ ඇගයාවලි
ඇගයිම්යාවලිය ෙකොටස් ෙදකකි
7.1

සමාෙලෝචන අදියර 1- ඉදිරි කළ අයදුම්පත් සමාෙනය කිරි
පළමුවන අදියරෙය් ඉදිරිපත් කරන සියලුම වාර්තා තාක්ෂණික
සමාෙලෝචනය කිරිමථම අදියෙර් දි සිදු ෙකෙර්. එහිමිතියකින් ෙතොර වා
පතික්ෙෂේප ක ර අෙනකුත් වාර්තා සඳහා මූලික ලකුණු ලබා දීමක් සිද
තීණය කරන කඩඉම් ලකුණමාණය අඩු ආයතන තරඟ සඳහා සුදුසුකම් ෙනො
වාර්තාව සම්පූර් ආයතනය කුමන මට්ටෙමගතියක් ල තිබුන ද සිය
ෙතොරතුරු වාර්තාෙව් ඇතුළත් ෙනො, එම ආයතනය තරඟය සඳහා සුදුසුකම් වු
බව සැලෙක්. අනාගතෙය් ඉටු කිරිමට බලාෙපොෙරොත්තු  වාර්තාවට ඇතුළ
ෙනොකළ යුතු ය. පවතින තත්ත්වය පමණක් වාර්තාවට ඇතුළත්
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7.2

සමාෙලෝචන අදියර 2- ස්ථානීය පරීක්ෂ
ෙම් සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ආයතන විද්වත ් මණ ්ඩලයක් මගින් ස්ථානීය
අවසාන ලකුණු ලබා ෙද්. ෙමම ලකුණු පදනම් කරෙගන සම් ෙතෝරාගන්නා
අතර, ෙත්රිම් කමිටුෙව්අවසන් තීරණය ෙ
සටහන :
සම්මාන සඳහා අයදුම් කරන ආයතන මූලික සමාෙලෝදනෙබාගන්නා ලකුණු පද
කරෙගන වැඩ බිම පරික්ෂා කළ යුතු සීමාව තීරණය ෙක, අදාළ වැඩ බිම් “
විෙශේෂඥ පරීක්ෂක කමි ” මගින් පරීක්ෂා කරනු ලැෙබ්. ෙමම නිරීක්ෂණෙය්
වන්ෙන් අයදුම්පත සහ වාර්තාෙව් සඳහන් ෙතොරපනය කිරිම හා වාර්තාව සමාෙලෝචන

දී මතු වන ගැටලු හා කරුණු පැහැදිලි කර ගැනිම විනා මූළික වැඩ බ
පරික්ෂා කිරිම ෙනොෙව්. එෙහයින් වාර්තා ෙව් සඳහනමැති කරු
සම්බන්ධෙයන් වැඩ බිම පරීක්ෂණෙය් දි ලකුණු ලබාදීමට බැඳීමක් ෙ
ඉදිරිපත් කළ හැකි සියලුම කරුණු වාර්තාවට ඇතුළත් ෙවශ් වන බව
සැලකිය යුතු 
වැඩ බිම පරික්ෂණෙය් දි එකී කණ්ඩායම සමඟ සම්මුඛ පරීක්ෂාවක් ක
සඳහන් කරුල පැවැත්ම තහවුරු කිරිමට සදර්ශනය කිරිමත් කළ හැක,
වාර්තාවට ඇතුළත් ෙනොවන අවසන් ෙමොෙහොෙත් කරනු ලබන ක්ෂණීක වර්
ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාව ෙනොමැති බව සැලකි
එම ආයතන පරීක්ෂාවට පැමිෙණන විනිශ්චය මණ්ඩලය පහසුකම් සැපයීමට අද
ආයතන කටයු කළ යුතු වන අ, විනිශ්චය මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් ග
පිරිනැමීෙමන් ෙහෝ ෙවනත් පුද්සාද ලබාදීම ෙහෝ පුද්ගලික සම්බ
පැවැත්වීම සිදු ෙනොකළ යුතු , අයථා මාර්ග මගිනතිඵල ලබා ගැනීමට උත්සා
ෙනොකිරිමට ද තරෙය් වග බලා ගත යුතු ය. ආයතන පරීක්ලික වශෙයන් පරීක
මඩුල්ල සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙමෙහයව, අදාළ වාර්තා හා දත්ත සමාෙලෝචනය කර
ලබයි. හඳුන්වා දීෙම් ෙකටි ඉදිරිපත් කිරිමකට අයදුම්කරුවන්ට ඉ

8.0සම්මානලාභීනකාශයට පත් කි
වර්ෂ2017 ජූලි මස තුළ තිඵල නිකුත් අතර, නැෙගනහිර පළාත් සම්මාන උෙළල 2017 අෙගෝස
මාසෙය් පැවැත්වීමට කටයුතු ෙයොද
ජයගහණ ලබා ඇති ආයතනවලට ඒ බව නිෙයෝ පධාන ෙල්කම - පිරිස් හා පුහුණු කාර්යාල
දැනුම් ෙදනු ලබන අතර එය නතිඵල වනු ඇත. නිල ෙනොවතිඵල පිළිබඳවනිෙ පධාන ෙල්ම්
- පිරිස් හා පුහුණු කාර්යාලෙය් වගකීමක් ෙනොමැති අතර ඒ පිළිබඳව ෙකෙරන විමසී
6

බැඳීමක් ෙනොමැති බව ද දන්වා සිතිඵල නිකුත් කිරිෙමන් පසු ලැෙ, අභියාචනා
සම්බන්ධවයා කිරිමට අවස්ථාවක් ෙනොමැති බව ද අවධාරණය ලැෙබ්

ජාතික ඵලදයිතා සම්මා2016 ඇගයීම් මිණුම් දඩු සහ ලකුමය.
නිර්ණායක

ලකු

නායකත්ව

200

බලදායකයි

300

�යාවලිය වැඩි දියුණ

200

ෙසේවාලාභී තෘප්තිය ම

100

පතිඵ

200

මුළු ල

1000
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