
ෙ�ක�, 

මධ	ම පළා සභාෙ� 

කෘ�ක�ම වා�මා�ග හා සව �ෂ්පාදන අමාත	ාංශය, 

අංක 1060, ගැටෙ', ෙ(රාෙද*ය. 

 

පළා අධ	,ෂ, 

පළා සව �ෂ්පාදන හා ෙස-බ	 ෙදපා�තෙ�/0ව, 

ගැටෙ', ෙ(රාෙද*ය. 

 
 

1 ලංකා තා,ෂණ ෙස4වෙ5 මධ	ම පළා තා,ෂණ ෙස4වාෙ� සව සංව�ධන උපෙ7ශක ෙස4වෙ5 

 II ප/9ෙ5 ‘ආ’ ඛ>ඩෙ5 @ට II ප/9ෙ5 ‘අ’ ඛ>ඩයට උසස් ABම සඳහා වන  

පළD ෙදපා�තෙ�/0 පB,ෂණය - 2014 

සහ 

1 ලංකා තා,ෂණ ෙස4වෙ5 මධ	ම පළා තා,ෂණ ෙස4වාෙ� සව සංව�ධන උපෙ7ශක ෙස4වෙ5                                                                       

 II ප/9ෙ5 ‘අ’ ඛ>ඩෙ5 @ට I ප/9යට උසස් ABම සඳහා වන  

ෙදවන ෙදපා�තෙ�/0 පB,ෂණය - 2014 

 

   උ,ත HIත පB,ෂණ සඳහා ෙමJ/ අයැK�ප කැඳවL ලැෙM. ෙමම පB,ෂණය/ අෙනN 

පළා සභා සමඟ සමගාPව 2014.12.13 සහ 2014.12.14 යන Rනය/S පැවැTමට සැලU� කර ඇත. 

(Xභාග කාලසටහන ඇDYම 01S දැ,ෙ�.) එබැX/ ෙ� සමග අDණා ඇ9 ආකෘ9 ප\යට අLව 

සකස්කරන ලද අයැK�ප\ “ෙ�ක�, රාජ	 ෙස4වා ෙක_`ෂ/ සභාව - මධ	ම පළාත, අංක 244, 

කaගස්ෙත_ට පාර, මහLවර” යන Hcනයට 2014.12.05 වන Rන ෙහd ඊට ෙපර ලැෙබන ෙස4 එXය 

f0ය. 

02.  ෙමම Xභාගය සඳහා gථම වතාවට අයැK� කරන අයැK�කiව/ සඳහා Xභාග ගාස්0වH/ 

�දහස් වන අතර ඉ/ පU අයැK�කරන සෑම අවස්ථාවකlම එ, Xෂයය, සඳහා i. 300/= ක Dදල, ද, 

Xෂය/ ෙදකම සඳහා i: 400/= ක Dදල, ද ෙගXය f0ය. Xභාග ගාස්0 මධ	ම පළාෙ gධාන 

ෙ�ක�ෙp  20.03.02.13 ආදාය� q�ෂයට බැර වනෙස4 තමා පRංr ෙහd රාජකා� ෙස4වා ස්ථානය cSs 

gාෙ7qය ෙ�ක� කා�යාලය ෙවත ෙගවා ලබාග/නා ලද Dද� NXතා/@ය ෙන_ගැලෙවන ෙස4 තම 

අයැK�ප\ෙ5 අදාළ ස්ථානෙ5 අලවා එXය f0ය. 

03. ෙමම පB,ෂණය/ට අදාල Xෂය ��ෙ7ශය/ ඇDYම 02 යටෙද, ආද�ශ අයැK�ප\ය 

ඇDYම 03 යටෙද ද,වා ඇත. (ආද�ශ අයැK�ප\ය, Xෂය ��ෙ7ශය හා ෙමම දැ/Tම ෙමම 

ෙක_`ෂ/ සභාෙ� �ල ෙවM අඩXය වන www.psc.cp.gov.lk ඔස්ෙස4 ද භාගත කරගත හැක.) 

 

ld¾hd,h 
fhupahyak;    081-2213097 
Office 
 

iyldr f,alï 
cjtp nrayhsu;       081-5631321 
Asst. Secretary 
 

f,alï 
nrayhsu;     081-2213096 
Secretary 
 

*elaia 
ngf;];    
Fax 
 

081-2213096 
081-2213097 
 

web site: www.psc.cp.gov.lk 

;e'fm' 114" wxl 244" lgq.iaf;dg mdr" uykqjr 
j.ng. ,y. 114> ,y. 244> fLf];njhl;il tPjp> fz;b 

P.O. Box 114, No. 244, Katugasthota Road, Kandy. 
 

uf.a wxlh 
vdJ ,y.     
My No. 
 

Tfí wxlh 
ckJ ,y       
Your No. 
 

oskh 
jpfjp 
Date 
 

CPC/PSC/11/ 6/(2014)  
 

2014.11. 

e-mail: cpcpsc@yahoo.com 



04.  ඒ අLව ඔබ ෙදපා�තෙ�/0ෙ� ෙස4වය කරන උ,ත Xභාගය/ සදහා ෙප� @sය f0 

�ලධාB/ෙග/ අයැK�ප කැඳවා ඔබෙp ��ෙ7ශය සSතව ඉහත Hcනයට එවන ෙම/ කාi*කව 

ද/ව`. 

   

                                                         ආ�.එ�.එ/. රනායක, 

                                                         ෙ�ක�, 

                                                         රාජ	 ෙස4වා ෙක_`ෂ/ සභාව, 

                                                         මධ	ම පළාත. 

 

cටප :- 

1.  gධාන ෙ�ක�, මධ	ම පළාත.            - දැ. ගැ. ස 

2.  මධ	ම පළාෙ @ය�ම gාෙ7qය ෙ�ක�වi/ - Xභාග ගාස්0 අදාළ gමාණය/ භාරෙගන 

මධ	ම පළා gධාන ෙ�ක�ෙp 20.03.02.13 

ආදාය� q�ෂයට බැර ABම සඳහා. 



ඇDYම 01 

 

1 ලංකා තා,ෂණ ෙස4වෙ5 සව සංව�ධන උපෙ7ශක තන0ෙ� II  ප/9ෙ5 “ආ” ඛ>ඩෙ5 @ට II  

ප/9ෙ5  “අ” ඛ>ඩයට උසස් ABම සඳහා වන පළD ෙදපා�තෙ�/0 පB,ෂණය 

2014.12.13 

පළD ෙදපා�තෙ�/0 පB,ෂණය සඳහා කාල සටහන 

 

Rනය 

 

Xෂය ෙ�ලාව 

2014.12.13 ප�පාලනය, ෙදපා�තෙ�/0 ෙර�ලා@, අණ පන 

 

ෙප.ව. 9.00 @ට ම. 12.00 

2014.12.13 සව පාලනය හා සංව�ධනය ප.ව. 1.00 @ට ප.ව. 4.00 

 

 

 

1 ලංකා තා,ෂණ ෙස4වෙ5 සව සංව�ධන උපෙ7ශක තන0ෙ� II  ප/9ෙ5  “අ” ඛ>ඩෙ5 @ට II  

ප/9ෙ5  “පළD” ප/9යට උසස් ABම සඳහා වන ෙදවන ෙදපා�තෙ�/0 පB,ෂණය 

2014.12.14 

ෙදවන ෙදපා�තෙ�/0 පB,ෂණය සඳහා කාල සටහන 

 

Rනය 

 
Xෂය ෙ�ලාව 

2014.12.14 
gශ්න ප\ය I 

 
ෙප.ව. 9.00 @ට ම. 12.00 

2014.12.14 gශ්න ප\ය II 
ප.ව. 1.00 @ට ප.ව. 4.00 

 

 

  



(ඇDYම 02) 

 

1 ලංකා තා,ෂණ ෙස4වෙ5 මධ	ම පළා තා,ෂණ ෙස4වාෙ� සව සංව�ධන උපෙ7ශක ෙස4වෙ5  

II ප/9ෙ5 ‘ආ’ ඛ>ඩෙ5 @ට II ප/9ෙ5 ‘අ’ ඛ>ඩයට උසස් ABම සඳහා වන  

පළD ෙදපා�තෙ�/0 පB,ෂණය - 2014 

 

Xෂය ��ෙ7ශය 

ෙමම Xභාගය gශ්න ප\ 02 A/ සම/Xතෙ�. එ, gශ්න ප\යකට උප�ම ලNY 100 වන අතර එ, 

එ, XෂයA/ සාමා�ථය ලැ�ම සඳහා අවම වශෙය/ ලNY 40%  , ලබාගත f0ය. 

 

01. ප
පාලන ෙර�ලා� හා ෙදපා�තෙ��� අණ පණ�  (කාලය පැය - 03) 

 

I ෙක_ටස 

1.  බ� ව�ෙටdi ෙ�ඛන නඩ0ව, ඵලදා ෙ�ඛන නඩ0ව, ෙත_ග ෙප_ නඩ0ව හා 

ෙවන ෙ�ඛන නඩ0ව 

2.  ෙප_ෙත/ කපා හැBෙ� �යා c�ෙවල 

3.  ජා9ක ම�ට`/ හා පළා ම�ට`/ ෙදපා�තෙ�/0 ව�හය, ප�පාලනය හා 

�යාකා�වය 

II ෙක_ටස 

1. ජා9ක ම�ට`/ හා පළා ම�ට`/ XXධ සව පාලන සංව�ධන ව	ාපෘ�/ 

2. සව ෙරdග හා සව පාලන සංව�ධන ව	ාපෘ�/. 

3. සව පාලනයට අදාල ෙයද�� සැප�ම, අෙලXය c�බඳ කටf0, �යාකා�වය හා 

සංXධානය 

4. සව පාලකJ/ෙp සංXධානවල �යාකා�වයට ෙග_T/ හා ෙග_X ස`9 සමග 

කටf0 ABම, මහජන ස�බ/ධතාවය 

 

  

02. ස�ව පාලනය හා සංව�ධනය      (කාලය පැය - 03) 

ෙග_Xපල සැලU�කරණය, ලාභාලාභ ගණනය, ආ��ක Xශ්ෙ�ෂණය, XXධ සව පාලන �ම, එ, එ, 

කලාප සඳහා ඒවාෙp ෙයdග	තාවය, සව පාලන ව	ාපෘ9යට භාXතා කළf0 XXධ �ම 



 

1 ලංකා තා,ෂණ ෙස4වෙ5 මධ	ම පළා තා,ෂණ ෙස4වාෙ� සව සංව�ධන උපෙ7ශක ෙස4වෙ5 

 II ප/9ෙ5 ‘අ’ ඛ>ඩෙ5 @ට I ප/9යට උසස් ABම සඳහා වන  

ෙදවන ෙදපා�තෙ�/0 පB,ෂණය - 2014 

 

Xෂය ��ෙ7ශය 

ෙමම Xභාගය gශ්න ප\ 02 A/ සම/Xතෙ�. එ, gශ්න ප\යකට උප�ම ලNY 100 වන අතර එ, 

එ, XෂයA/ සාමා�ථය ලැ�ම සඳහා අවම වශෙය/ ලNY 40%  , ලබාගත f0ය. 

 

01. පළ' (ශ්න ප+ය  (කාලය පැය - 03) 

 

1.  සව පාලනය හා ෙග_Xප� කළමනාකරණය 

2.  XXධ සව පාලන �ම, ෙග_Xප� �ම, ඒවාෙ5 cS�ම හා X@Bම 

3.  සව පාලනය සඳහා වන ස�ප 

4.  එ, එ, කලාප වල ල,ෂණ ඒ ඒ කලාප සඳහා ��ෙ7�ත ස0/ කළමනාකරණ �ම, 

නTන සව පාලන �ම 

5.  U� ප�මාණ සව පාලන ව	ාපෘ�/ සැළU�කරණය, ඇග�ම, ශක	තා අධ	යනය, 

ලාභාලාභ ගණනය, �ෂ්පාදන Xයද� ගණනය, ආ��ක g9ලාභ ගණනය 

6.  සව ෙග_Xපලව� සැළU�කරණය, c�ස් පාලනය, ස�ප කළමනාකරණය, සව 

පාලන හා ප�සර සංර,ෂණය 

7.  පා�ස�ක අවශ	තා  

 

 

 02. ෙදවන (ශ්න ප+ය  (කාලය පැය - 03) 

1. සව පාලන සංව�ධනය 

2. ෙදපා�තෙ�/0 අ�මතා�ථ, අරDY වැඩසටහ/. 

3. සව පාලන කටf0 වලට අදාළ සංඛ	ා ෙ�ඛන, ෙත_ර0i, දත, ජා9ක හා පළා 

වල සංඛ	ා ෙ�ඛන, ෙත_ර0i හා දත 

4. සව �ෂ්පාදන පා�ෙභdජන gමාණය/, ආනයන හා අපනයනය/. 

5. සව පාලන ව	ාපෘ9 හා වැඩසටහ/. 

 

 


