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  ලංකා කෘ�කා�#ක ෙස$වෙ& I ෙ($)යට අය� දැනට රාජ� ෙස$වෙය- හා පළා� රාජ� ෙස$වෙය-, 

ෙස$වෙ& /0� 121 /ලධරය� ෙව3� අයැ2�ප� කැඳව4 ලැෙ5. 

 

01. බඳවා ගැ9ෙ� :මය  

 

ෙමම /ෙ�දනෙ& ද�වා ඇ3 121ක� ස<රා ඇ3 කෘ�කා�#ක ෙස$වයට අය� අයැ2�ක=ව� 

අ�>� මධ�ම පළා� රාජ� ෙස$වා ෙක?#ෂ� සභාව @A� ප� කර4 ලබන ස�Bඛ ප��ෂණ 

මEඩලය� @A� පව�ව4 ලබන වGහගත ස�Bඛ ප��ෂණයක H3ඵල මත ඉහළම ලKL ලබා 

ග�නා අෙM�ෂකයා ඉහත <රMපාN තන�ර සඳහා බඳවා ග4 ලැෙ5. කෘ�ක�ම �ෙෂ$Oයට අදාළ 

පශ්චා� උපාTය� ෙහU ඊට ඉහළ 121ක� ලබා 3Wම, ෙස$වා කාලය, @ෂයා4බXධ දැ4ම, 

ප>පාලනමය හැ�යාව හා අධ�ාපන 121ක� YZබඳව ෙමම වGහගත ස�Bඛ ප��ෂණෙ&[ සලකා 

බල4 ලැෙ5. 

 

02. අවශ� 121ක� 

i.   ලංකා කෘ�කා�#ක ෙස$වෙ& I ෙ($)ෙ& /ලධා>ෙයK \ම. 

ii. �A2 @නය කට0�තකට ෙහU @නය ද]වමකට භාජනය ෙන?^ අෙයK @ය 0�ය. 

iii. දැනටම� රාජ�/පළා� රාජ� ෙස$වෙ& /0� /ලධරය� ෙව3� පමණ� 

අයැ2�ප� කැඳව4 ලබන බැ@� වයස් `මාව� අදාළ ෙන?ෙ�. 

iv. අයැ2�ප� භාර ග�නා අවස� aන වන @ට තන�රට බඳවා ගැ9ම සඳහා අවශ� 

121ක� ස�b�ණ කර 3cය 0�ය. 

 

සටහන :-  *+*ක� සනාථ ෙකෙරන -ය/ම සහ0කවල ඡායා 3ටප�, ජා0ක හැ56�පෙ� හා 

උ�පැ
න සහ0කෙ8 ඡායා 3ටප� අයැ+�පත සමඟ අ:ණා එ=ය >�ය. 

03. අයැ2�ප� ඉa>ප� ��ම        

 

 Aයdම අයැ2�ප� @Tම�ව හා /වැරaව ස�b�ණ කර 2017 මැi මස 29 වන aනට 

ෙහU ඊට ෙපර ලැෙබන ෙලස ෙදපා�තෙ��� Hධා/යා සහ අදාළ අමාත�ාංශ ෙkක� මl� (පළා� 

සභාවට අ�ත�nහණය ^ /ලධරෙයK න� ඔබෙp අයැ2�පත පළා� අමාත�ාංශ ෙkක� හා Hධාන 

ෙkක�ෙp /�ෙXශ ස-තව ෙය?B කළ 0�ය) “ෙkක�, මධ�ම පළා� රාජ� ෙස$වා ෙක?#ෂ� 

සභාව, අංක 244, කtගස්ෙත?ට පාර, මහ4වර.” යන vYනයට ලැෙබන ෙස$ vයාපaංw තැපෑෙල� 

එ@ය 0�ය. අයැ2�පත බහාලන vY කවරෙ& ව�පස ඉහළ ෙකළවෙ�  “මධ�ම පළා� කෘ�ක�ම 

ෙදපා�තෙ�
�ෙ� පළා� අධ��ෂ තන�ර සඳහා අයැ+�ප� කැඳ�ම” ය4ෙව� සඳහ� කළ 

0�ය. /ය#ත aනට ප1 ලැෙබන අයැ2�ප�,  අස�b�ණ අයැ2�ප� හා අයැ2�ප� කැඳ\ෙ� 

අවස� aනට /ය#ත 121ක� ස<රා ෙන?මැ3 අයෙp අයැ2�ප� �A2 දැ4� [ම�� ෙත?රව 

H 3�ෙෂ$ප කර4 ලැෙ5. අයැ2�ප� Hමාද \ම ෙහU නැ3\ම ගැන �A2 පැ#)kල� මධ�ම පළා� 

රාජ� ෙස$වා ෙක?#ෂ� සභාව භාර ග4 ෙන?ලැෙ5 (ආද�ශ අයැ2�පත  www.psc.cp.gov.lk යන 

ෙව5 අඩ@ෙය� බාගත කරගත හැ�ය). 
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ෙමම බඳවා ගැ9ම ස�බ�ධෙය� ෙම- @T@ධාන සලසා ෙන?මැ3 ක=L YZබඳ {රණ 

ගැ9ෙ� බලය මධ�ම පළා� ග= ආENකාර�#ය ස� ෙ�. 

 

 ෙමම දැ�\ෙ� Aංහල හා ෙදමළ පාඨ අතර ය� පරසප්රතාවය� ඇ3 }වෙහ?� එ@ට Aංහල 

භාෂා පාඨය බලපැවැ�@ය 0� ව�ෙ�ය. 
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