
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

මධ�ම පළා� සභාෙ� 

 ධාන ෙ�ක�, 

ආ��කාර ෙ�ක�, 

�ය�ම අමාත�ාංශ ෙ�ක�ව� , 

ෙදපා"තෙ� #  ධා$  හා 

ආයතන  ධා$  ෙවත 
 

මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� 1 වන ෙ���ෙ� �ලධා�� සදහා වන 

කා�ය�ෂමතා කඩඉ# $භාගය - 2014 (11) (2016) 
 

ඒකාබ(ධ ෙස)වා අධ�*ෂ ජනරා� -�  2016.06.24 4නැ6 අංක 1973 දරණ ; ලංකා 

 ජාතා =ක සමාජවා4 ජනරජෙ> ගැස@ පAය මB  රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස)වෙ> 1 වන 

ෙC)Dෙ> EලධාF  සදහා වන කා"ය*ෂමතා කඩඉ� -භාගය-2014(II) (2016) සදහා අයM�ප� 

කැදවා ඇත. 
 

02. ඒ අOව, මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස)වා ව�වස්ථාව අOව, ඔබ 

ආයතනෙ> ෙස)වය කරO ලබන ඉහත -භාගයට ෙප$ �Tමට UMUක� ලැV මධ�ම පළා� රාජ� 

කළමනාකරණ සහකාර ෙස)වෙ> EලධාW ෙX අයM�ප� අදාළ ගැස@ Eෙ�දනය අOව හා 

ඇYZෙම[ ඇ#ල� ආද"ශ අයM�පA  අOව සකස් කර 2016.08.01 4නට ෙපර ]යාප4ං^ 

තැපෑෙල  ෙමම ෙක`aෂ  සභාව ෙවත එවන ෙම  කා�Dකව ද වa. 
 

03. පළYවරට ෙමම -භාගයට ෙප$ �cන EලධාF  -�  d�M -භාග ගාස්#ව* ෙග-ය e# 

ෙන`ෙ�. එතfM gව� ඉ පU වාරවලh EලධාF  -�  එ*වර ස�i"ණ -භාගයට 

ෙප$ �c ෙ  න� �. 500/- *ද, -ෂය  ෙදක* සදහා ෙප$ �c ෙ  න� �.400/- *ද, එ* 

-ෂය* සදහා ෙප$ �c ෙ  න� �. 300/- *ද l -භාග ගාස්#ව* මධ�ම පළා� සභාෙ�  ධාන 

ෙ�ක�ෙX ආදාය� m"ෂ 20-03-02-13 ට බැර වන ෙලස මධ�ම පළාෙ� ඕනෑම ාෙ(mය ෙ�ක� 

කා"යාලයකට ෙගවා ලබා ග� f-තා �ය අයM�පAෙ> අදාළ ස්ථානෙ> අලවා එ-ය e# බවද 

කා�Dකව ද වa. (Eෙ�දනෙ> 8 ෙoදෙ> සදහ  පW4 -භාග ෙක`මසාWස් ජනරා�ෙX ආදාය� 

m"ෂයට -භාග ගාස්# බැරවන ෙලස තැපැ�/ උපතැපැ� කා"යාලයකට Yද� ෙගවා ලබා ග නා 

ලMප� බාර ගO ෙන`ලැෙq.) 
 

04. අයM�පAෙ> ඔබ අය�වන ෙස)වය “මධ�ම පළා� රාජ� ෙස)වය” හා  “සංෙ*ත අංකය- 02” 

ෙලස සදහ  dFමට මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස)වෙ> අයM�ක�ව  කටe# 

කල e# අතර, ආද"ශ අයM� පA ය  www.psc.cp.gov.lk ෙවq අඩ-ෙය  බාගත හැdෙ�.  

 

  

 ආ".එ�.එ  ර�නායක 

 ෙ�ක�, 

 මධ�ම පළා� සභාෙ� 

 රාජ� ෙස)වා ෙක`aෂ  සභාව. 
 

}ටපත - මධ�ම පළාෙ� �ය�ම ාෙ(mය ෙ�ක�ව�  ෙවත - ෙමම -භාග අයM�ක�ව  -�  

ෙගවO ලබන -භාග ගාස්#ව මධ�ම පළා� සභාෙ�  ධාන ෙ�ක�ෙX ආදාය� m"ෂ 20-03-02-13 ට 

බැර වන ෙලස Yද� අයකර ගැ$මට කටe# කර න  

 

ld¾hd,h 
fhupahyak;    081-2213097 
Office 
 

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

f,alï 
nrayhsu;     081-2213096 
Secretary 
 

*elaia 
ngf;];    
Fax 
 

081-2213082 
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 
 

~�~/�එස්~/9/6/1 2016.07. 

e-mail: cpcpsc@yahoo.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ඤ 

මධ�ම පළා� සභාෙ� 

 ධාන ෙ�ක�, 

ආ��කාර ෙ�ක�, 

�ය�ම අමාත�ාංශ ෙ�ක�ව� , 

ෙදපා"තෙ� #  ධා$  හා 

ආයතන  ධා$  ෙවත 
 

මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� 111  වන ෙ���ෙ� �ලධා�� සදහා වන 

කා�ය�ෂමතා කඩඉ# $භාගය - 2012 (1) (2016) 
 

ඒකාබ(ධ ෙස)වා අධ�*ෂ ජනරා� -�  2016.06.24 4නැ6 අංක 1973 දරණ ; ලංකා 

 ජාතා =ක සමාජවා4 ජනරජෙ> ගැස@ පAය මB  රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස)වෙ> III 

වන ෙC)Dෙ> EලධාF  සදහා වන කා"ය*ෂමතා කඩඉ� -භාගය-2012(I) (2016) සදහා අයM�ප� 

කැදවා ඇත. 
 

02. ඒ අOව, මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස)වා ව�වස්ථාව අOව, ඔබ 

ආයතනෙ> ෙස)වය කරO ලබන ඉහත -භාගයට ෙප$ �Tමට UMUක� ලැV මධ�ම පළා� රාජ� 

කළමනාකරණ සහකාර ෙස)වෙ> EලධාW ෙX අයM�ප� අදාළ ගැස@ Eෙ�දනය අOව හා 

ඇYZෙම[ ඇ#ල� ආද"ශ අයM�පA  අOව සකස් කර 2016.08.01 4නට ෙපර ]යාප4ං^ 

තැපෑෙල  ෙමම ෙක`aෂ  සභාව ෙවත එවන ෙම  කා�Dකව ද වa. 
 

03. පළYවරට ෙමම -භාගයට ෙප$ �cන EලධාF  -�  d�M -භාග ගාස්#ව* ෙග-ය e# 

ෙන`ෙ�. එතfM gව� ඉ පU වාරවලh EලධාF  -�  එ*වර ස�i"ණ -භාගයට 

ෙප$ �c ෙ  න� �. 500/- *ද, -ෂය  ෙදක* සදහා ෙප$ �c ෙ  න� �.400/- *ද, එ* 

-ෂය* සදහා ෙප$ �c ෙ  න� �. 300/- *ද l -භාග ගාස්#ව* මධ�ම පළා� සභාෙ�  ධාන 

ෙ�ක�ෙX ආදාය� m"ෂ 20-03-02-13 ට බැර වන ෙලස මධ�ම පළාෙ� ඕනෑම ාෙ(mය ෙ�ක� 

කා"යාලයකට ෙගවා ලබා ග� f-තා �ය අයM�පAෙ> අදාළ ස්ථානෙ> අලවා එ-ය e# බවද 

කා�Dකව ද වa. (Eෙ�දනෙ> 8 ෙoදෙ> සදහ  පW4 -භාග ෙක`මසාWස් ජනරා�ෙX ආදාය� 

m"ෂයට -භාග ගාස්# බැරවන ෙලස තැපැ�/ උපතැපැ� කා"යාලයකට Yද� ෙගවා ලබා ග නා 

ලMප� බාර ගO ෙන`ලැෙq.) 
 

04. අයM�පAෙ> ඔබ අය�වන ෙස)වය “මධ�ම පළා� රාජ� ෙස)වය ” හා “සංෙ*ත අංකය - 02” 

ෙලස සදහ  dFමට මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස)වෙ> අයM�ක�ව  කටe# 

කල e# අතර, ආද"ශ අයM� පA ය  www.psc.cp.gov.lk ෙවq අඩ-ෙය  බාගත හැdෙ�.  

 

  

 ආ".එ�.එ  ර�නායක 

 ෙ�ක�, 

 මධ�ම පළා� සභාෙ� 

 රාජ� ෙස)වා ෙක`aෂ  සභාව. 
 

}ටපත - මධ�ම පළාෙ� �ය�ම ාෙ(mය ෙ�ක�ව�  ෙවත - ෙමම -භාග අයM�ක�ව  -�  

ෙගවO ලබන -භාග ගාස්#ව මධ�ම පළා� සභාෙ�  ධාන ෙ�ක�ෙX ආදාය� m"ෂ 20-03-02-13 ට 

බැර වන ෙලස Yද� අයකර ගැ$මට කටe# කර න  

 

ld¾hd,h 
fhupahyak;    081-2213097 
Office 
 

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

f,alï 
nrayhsu;     081-2213096 
Secretary 
 

*elaia 
ngf;];    
Fax 
 

081-2213082 
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 
 

~�~/�එස්~/9/6/3 2016.07. 

e-mail: cpcpsc@yahoo.com 


