
මධ�ම පළා� සභාෙ�, 

� ධාන ෙ�ක�,  

ආ��කාර ෙ�ක�, 

පළා� පාලන ෙක�මසා�ස්, 

�ය�ම පළා� පාලන ආයතන � ධා�  ෙවත, 

 

මධ�ම පළාෙ� පළා� පාලන ආයතනවල I, II හා III  ෙ$%&වල  

�ය'ර  සඳහා වන කා)ය*ෂමතා කඩඉ� ප.*ෂණ - 2015 

 

මධ�ම පළා� ග6 ආ��කාර7මා 8�  2013.05.21 ;න අ=මත කර ඇ? ‘මධ�ම පළාෙ� 

පළා� පාලන ආයතනවල �ය'6 (�ාථCක D�Eය) ෙස%වා ව�වස්ථා සංHහය’ට අ=Kලව මධ�ම 

පළාෙ� පළා� පාලන ආයතනවල �ය'6 ෙස%වෙL I, II හා III ෙ$%&වල �ය'ර  සඳහා වන 

කා)ය*ෂමතා කඩඉ� ප.*ෂණ - 2015 සඳහා ෙමM  අය'�ප� කැඳව= ලැෙO. 

1. 8භාග මධ�ස්ථානය :-   මහ=වරQ පමණ* පව�ව= ලැෙO. 

2. R'Rක� :-  ෙමම 8භාග සඳහා ඉ;�ප�වන සෑම 8භාග අෙT*ෂකෙය*ම ස්Uර �ය'6 ෙස%වෙL 

VW*ත මධ�ම පළාෙ� පළා� පාලන ආයතනයක ෙස%වෙL VW7 ෙස%වකෙයX 8ය W7ය. 

3. අය'�ප�  :-   8භාග සඳහා ඉ;�ප� Yමට බලාෙප�ෙර��7 වන 8භාග අෙT*ෂකM  ෙමම 

[\ෙය] අවසානයට ද*වා ඇ? ආද)ශ අය'�ප` ආකෘ?ය අ=ව තම තම ෙb අය'�ප` A4 

�මාණෙL කඩදා�ෙය] ෙදපැ�තම �ෙයeජනයට ගVC  සකස්කර තම ආයතන �ධාVයා  

මg  එ8ය W7 බැ8 , VයCත ;නට ඉ;�ප� i.මට හැiවන ප�; අය'�ක6ව  ක�ෙ�ලා 

ඇ?ව තම අය'�ප� ආයතන �ධා�  ෙවත භාර;ය W7ය.   

4. ආයතන �ධාVයාෙb V)ෙjශය ඇ7ල� ස�k)ණ කරන ලද අය'�ප� 2015.11.30 වන ;න 

ෙහe ඊට ෙපර මා ෙවත ලැෙබන ෙස% “ෙ�ක�, පළා� රාජ� ෙස%වා ෙක�Cෂ  සභාව, අංක 244, 

කnගස්ෙත�ට පාර, මහ=වර.” යන [\නයට [යාප;ංp කළ තැපෑෙල  එ8ය W7ය. අය'�ප� 

බහා එවන කවරෙL ව� පස උඩ ෙකළවෙ) 8භාගෙL නම සඳහ  i.ම වැදග�ය. 

a. අය'�ප� ලැst බව ද වා එව= ෙන�ලැෙO.    

b. i�' [ය8�ල* ෙහe සහ?කය* අය'�ප`යට ඇC&ය W7 ෙන�ෙ�. 

c. පහත දැ*ෙවන ප�; එව= ලබන අය'�ප� �?*ෙෂ%ප කර= ලැෙO. 

i. අස�k)ණ ෙහe ෙදeෂ ස]ත ෙහe අ  i� අ දC  ව�වස්ථා=Kල ෙන�වන 

අය'�ප�. 

ii. අය'�ප� භාර ග නා අවසාන ;නයට පRව ලැෙබන අය'�ප�. 

 

 

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 

wxl 244" lgq.iaf;dg mdr" uykqjr 
,y. 244> fLf];njhl;il tPjp> fz;b 

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 (2015) 
 

2015.11. 

e-mail: cpcpsc@yahoo.com 



5. 8භාග ගාස්7 :- ෙමම 8භාගය සඳහා පළy වරට ඉ;�ප� වන අය'�ක6ව  8භාග ගාස්7ෙව  

Vදහස් කර= ලැෙO. ඉ පR ඉ;�ප�වන සෑම අවස්ථාවකමQම 8භාග ගාස්7 වශෙය  එ* 

8ෂයය* සඳහා 6 300 /=  ක yදල*ද 8ෂය  ෙදක* සඳහා 6: 400/= ක yදල*ද ෙග8ය 

W7ය. මධ�ම පළාෙ� �ධාන ෙ�ක�ෙb 20.03.02.13 ආදාය� |)ෂයට බැර වනෙස% තමා 

ප;ංp �ෙjශය ෙහe රාජකා� �ෙjශය අය� මධ�ම පළාෙ� �ාෙj|ය ෙ�ක� කා)යාලයකට 

ෙග8ය W7ය. අදාල yද� X8තා �ය අය'� ප`ෙL VයCත ෙක�ටෙස% ෙන�ගැලෙවනෙස% 

ඇල8ය W7ය.    

6. භාෂා මාධ�ය  :-   ෙමම 8භාග �ංහල, ෙදමළ, සහ ඉං}� මාධ�ය ෙග  පව�ව= ලැෙO. 

අදාළ ෙස%වයට ඇ7ළ� Yම සඳහා ~ 8භාගයට ෙප��� භාෂා මාධ�ෙය  ෙහe රාජ� 

භාෂාවi  Vලධා.  8�  �ශ්නප` ෙදකට \�76 සැපMය W7ෙ�. තරග 8භාගය* 

ෙන�මැ?ව ෙස%වයට බැ�= ෙස%වකය  තම  අධ�ාපනය ලැ� භාෂා මාධ�ෙය  ෙහe රාජ� 

භාෂාවi  ෙහe �ශ්නප` ෙදකට \�76 සැපMය W7ෙ�. අය'�ක6ෙවX ඉ;�ප�වන 

8ෂයය  �ය�ලම සඳහා එ* භාෂා මාධ�යi  ෙප� ��ය W7 අතර, i�' ෙහ%7ව* Vසාව� 

8භාගයට ඉ��� කළ භාෂා මාධ�ය පRව ෙවනස් i.මට ඉඩ ෙද= ෙන�ලැෙO.              

7. �ෙ�ශ ප`  :-     8භාගය ආර�භ i.මට ;න 14 කට ෙපර අය'�ප`වල ද*වා ඇ? රාජකා� 

[\නය ට �ෙ�ශ ප` තැපැ� කර එව= ලැෙO. ය� ෙහයi  අෙT*ෂකය ට [�ත 

ප.*ෂණ සඳහා �ෙ�ශ ප`ය* ෙන�ලැsණෙහ��, ඔ� 8�  ෙහe ආයතන �ධාVයා 8�  ඒ 

බව ෙන�පමාව පහත දැ*ෙවන ෙත�ර76 සපයC  මා ෙවත වා)තාකල W7ය.  

(ෆැ*ස් - 081 2213097)  

a. 8භාගෙL නම. 

b. අය'�ක6ෙb ස�k)ණ නම. 

c. [\නය. 

d. ආයතන �ධාVයා අය'�ප`ය තැපැ� කළ ;නය, [යාප;ංp කළ අංකය සහ තැපැ�         

කා)යාලය. 

8. අනන�තා ප`  :-   ෙමම 8භාගයට අය� සෑම 8ෂයය ප.*ෂණයකQම 8භාග ශාලා�ප? 

සෑ�මකට ප�වන අW�  තම අනන�තාව ඔT� කර ��මට අය'�ක6ව  �යා කළ W7ය. 

ෙ� සඳහා පහත දැ*ෙවන කවර ෙහe එ* [ය8�ල* �මාණව� ෙ�.  

a. �jගලM  [යාප;ංp i.ෙ� ෙක�මසා�ස් 8�  VX� කරන ලද ජා?ක හැ� �පත  

b. වලං� 8ෙjශ ගම  බලප`ය* 

9. �?ඵල  :-    ෙමම 8භාගයට අය� �?එල අය'�ප` මා ෙවත ඉ;�ප� කළ ආයතන �ධාVයා 

ෙවත VX� i.මට කටW7 කර= ලැෙO. 

10. 8ෂය V)ෙjශය ඇytම 01 යටෙ� ද, ආද)ශ අය'�ප`ය ඇytම 02 යටෙ�ද ද*වා ඇත.  

11. උ*ත 8භාගය ස�බ ධෙය  ෙමම [\ෙය] සඳහ  ෙන�� i�ය� ක6ණ* ෙවෙත�� එය 

පළා� රාජ� ෙස%වා ෙක�Cෂ  සභාෙ� ෙ�ක� 8�  �රණය කර= ඇත. 

12. ක6ණාකර ෙමම [\ෙය] අඩං� ක6t ඔබ ආයතනයට අය�  අදාල *ෙෂ%`ෙය] �ය�ම 

Vලධා. ෙb අවධානයට ෙය�y i.මට කටW7 කරන ෙම  කා6&කව ද වC. 

 

ආ).එ�.එ .ර�නායක 

ෙ�ක�, 

පළා� රාජ� ෙස%වා ෙක�Cෂ  සභාව, 

මධ�ම පළාත. 

  



 

ඇytම 01 

8ෂය V)ෙjශය  

 

I වන කාය�ෂමතා කඩඉ� �භාගය (III ෙ���යට බඳවා ෙගන වසර 03 � ඇ$ළත සම& �ය 

'$ය.) 

01. ෙමeට) යා �ක 8ද�ාව, මා)ග �? සහ ෛදVක ධාවන සටහ  ෙප�ත නඩ�7ව  

( පැය 1 +. ල-. 100 +.) 

ෙමeට) යා �ක 8ද�ාව, මා)ග �? \�බඳව සහ ෛදVක ධාවන සටහ  ෙප�ත නඩ�7ව 

\�බඳ බ�වරණ �ශ්න ප`යi. 

 

02. ආයතන සංHහය සහ පළා� �ල� .? 

 ( පැය 1½ +. ල-. 100 +.) 

ආයතන සංHහෙL II, IV, VII, XII, XVI, XXI, XLVII, වන ප��ෙ�ද සහ පළා� සභා yල� 

.? සංHහෙL 51, 52, 54 වග ? \�බඳ �ශ්න ප`යi. 

 

     කා)ය*ෂමතා කඩඉම සම�Yම සඳහා ලXt 40% * ලබා ?�ය W7ය. 

 

II වන කාය�ෂමතා කඩඉ� �භාගය (II වන ෙ���යට උසස් 2 වසර 03 � ඇ$ළත සම& �ය 

'$ය.) 

01. වාහනවල R� කා)Cක ෙදeෂ හ�නා ගැ�ම - (පැය 01 +. ල-. 100 +.) 

වාහනවල R� කා)Cක ෙදeෂ හ�නා ගැ�ම \�බඳව බ�වරණ �ශ්න ප`යi. 

 

02. ආයතන සංHහය හා පළා� �ල� .? - ( පැය 1½ +. ල-. 100 +.) 

ආයතන සංHහෙL II, IV, VII, XII, XVI, XXI, XLVII වන ප��ෙ�ද සහ පළා� සභා �ල� 

.? සංHහෙL 51, 52, 54 වග ? \�බඳ �ශ්න ප`යi. 

 

      කා)ය*ෂමතා කඩඉම සම�Yම සඳහා ලXt 40% * ලබා ?�ය W7ය. 

 

III වන කාය�ෂමතා කඩඉ� �භාගය (I වන ෙ���යට උසස් 2 වසර 05 � ඇ$ළත සම& �ය 

'$ය.) 

01.  වාහන නඩ�7 සහ වග � කටW7 \�බඳ දැ=ම - ( පැය 1 +. ල-. 100 +.) 

I. ෙමeට) රථ �ය'ර ෙb රාජකා� සහ වග � 

II. රජෙL වාහන නඩ�7 i.ම හා ආර*ෂාව ස�බ ධෙය  �ය'6ෙb වග ම.  

III. ෛදVක ධාවන සටහ  ෙප�ත.  

IV. වාහන ඉ ෙව ¡ පව�වාෙගන යාම. 

V. වාහන අ��වැ¢යාව හා ෙස%වා කටW7. 

VI. රජෙL වාහනවලට වන අන76 හා අන76 ස�බ ධෙය  ගතW7 �යාමා)ග \�බඳව 

බ�වරණ �ශ්න ප`යi. 

 

02. ආයතන සංHහය හා පළා� �ල� .? -  ( පැය 1½ +. ල-. 100 +.) 

ආයතන සංHහෙL II, IV, VII, XII, XVI, XXI, XLVII, XLVIII වන ප��ෙ�ද සහ පළා� 

සභා �ල� .? සංHහෙL 51, 52, 54 වග ? \�බඳ �ශ්න ප`යi 

 

      කා)ය*ෂමතා කඩඉම සම�Yම සඳහා ලXt 40% * ලබා ?�ය W7ය. 

 


