
මධ�ම පළා� සභාෙ�, 
� ධාන ෙ�ක�,  
ආ��කාර ෙ�ක�, 
�ය�ම අමාත�ංශ ෙ�ක�ව�, 
�ය�ම ෙදපා!තෙ�"# හා ආයතන � ධා%" ෙවත, 
  

පළා� රාජ� ෙස'වෙ( තා)ෂණ ෙස'වෙ( (�-�/-/0/සැල3�/යා"4ක)  

678 9:ෙ� ෙ;'<යට බඳවා ග� Aලධා:" II ආ ඛ�ඩයට (III ෙ;'<යට) ප�9:ම සඳහා 

පව�වන ෙයEග�තා ප:)ෂණය 2016 

 

 ඉහත සඳහ" ෙයEග�තා ප:)ෂණය 2016 ව!ෂය සඳහා පැවැ�Kමට ෙමම ෙකLMෂ" සභාව 

Nරණය කර ඇත. 

 

02. එබැ-" ඒ සඳහා ඔබ ෙදපා!තෙ�"#ෙ�/ කා!යාලය යටෙ� ෙස'වය කරT ලබන 3/3ක� ල� 

Aලධා:"ෙග" ෙ� සමඟ අVණා ඇW ආද!ශ අයැ/�පXයට අTව අයැ/�ප� කැඳවා 2017.09.20 

වන Yනට ෙපර  “ෙ�ක�, මධ�ම පළා� රාජ� ෙස'වා ෙකLMෂ" සභාව, අංක 244, ක\ගස්ෙතLට පාර, 

මහTවර.” යන 0_නයට 0යාපYං` කළ තැපෑෙල" එ-ය b#ය. අයැ/�ප� බහා එවන කවරෙ( ව� 

පස උඩ ෙකළවෙ! -භාගෙ( නම සඳහ" 9:ම වැදග�ය. 

 

03. -භාග ගාස්#  :-   ෙමම -භාගය සඳහා පළV වරට ඉYgප� වන අයැ/�ක�ව" -භාග ගාස්#ෙව" 

Aදහස් කරT ලැෙh. ඉ"ප3 ඉYgප�වන සෑම අවස්ථාවකjම -භාග ගාස්# වශෙය" එ) -ෂයය) 

සඳහා � 300 /=  ක Vදල) ෙග-ය b# අතර එය මධ�ම පළාෙ� �ධාන ෙ�ක�ෙl 20.03.02.13 

ආදාය� m!ෂයට බැර වනෙස' මධ�ම පළාත #ළ _no ඕනෑම �ාෙqmය ෙ�ක� කා!යාලයකට ෙග-ය 

b#ය. අදාල Vද� r-තා"�ය (A� පැහැW r-තා"�ය) අයැ/�පXෙ( AයMත ෙකLටෙස' 

ෙනLගැලෙවනෙස' ඇල-ය b#ය. ෙවන� m!ෂයකට ෙගK� කරන ලද r-තා"� ෙහE මධ�ම රජයට 

අය� කහ පැහැW r-තා"� අලවා ඇෙතL� එම අයැ/�පXය �W)ෙෂ'ප 9:මට �/ වන බවද 

කා�<කව ද"වM.     

 

04. ෙමම -භාගයට අදාල �ශන් පXය කාලය පැය 03 ක -ෂයාTබqධ �ශ්න පXය) වන බව වැs 

/රට� සදහ" කරM. එම �ශ්නපXය සඳහා උපgම ලr8 100 වන අතර සාමා!ථය ලැtම සඳහා අවම 

වශෙය" ලr8 40 % ) ව� ලබාගත b#ය.  

 

 

ආ!.එ�.එ". ර�නායක 
ෙ�ක�,                                                         

රාජ� ෙස'වා ෙකLMෂ" සභාව,                                                         

මධ�ම පළා� සභාව. 
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