
 

පුරප්පාඩු දැන්වීමයි 

මධ්ය්ම පාා්  රා්් ේව යේ  නතුරු  පුරප්පාඩු 

මධ්ය්ම පාා්  රා්් ේව යා ේම ිෂන් වභාය 

 

මධ්ය්මපළාත් පභාතේ පළත පභහත්ප පුරප්ළතඩුප නතුරුපභහතතප ළ් පකිරීමටප අදතාපේභේවතව්ටපඅය් ප

දැනටප රතජ්ය්ප ේභේවේයි ප තතප ළාත් ප රතජ්ය්ප ේභේවේයි ,ප ේභේවේේප නියුතුප සුදුසුප නිලධ්යතරී්ප ේවති්ප

අයදුම්ළ් පකැහවනුපලැේේ. 
 

01. බහවතපගැනීමටපනියමි ප නතුරු 
 

අනු 

අංමය 
නතුරර 

නතුරර අය්  ේව යය 

හා ේේ ණිය 

සුදුසුමම් 

(අය්  විය යුුර ේව යය හා 

ේේ ණිය) 

නතුරු  
වංඛ්්ාය 

01 

මධ්ය්පළාත් ප්රහධ්යතනප

ේේකම්පකතර්යතලේේප

නිේයෝජ්ය්ප්රහධ්යතනපේේකම්ප

(භැලසුම්)* 

ශ්රීසපලාකතපක්ර්මප

භම්ළතදනපේභේවයප

විේ ේෂපළ්තිය 

ශ්රීසපලාකතපක්ර්මපභම්ළතදනපේභේවයප

විේ ේෂපළ්තිේේපනිලධ්යතරිේයකුප

වීම 

01 

02 

මධ්ය්මපළාත් පකෂිකකර්මප

ේදළතර් ේම්්තුේ ප

අධ්ය්ක්ෂෂප** 

ශ්රීසපලාකතප

කෂිකකතර්මිකපේභේවයප

I ළ්තිය 

ශ්රීසපලාකතපකෂිකකතර්මිකපේභේවේේප

I ළ්තිේේපනිලධ්යතරිේයකුපවීම 
01 

03 

මධ්ය්මපළාත් පභ් වප

නිෂ්ළතදනපතතපේභෞඛ්ය්ප

ේදළතර් ේම්්තුේ ප

අතිේර්කපඅධ්ය්ක්ෂෂ 

ශ්රීසපලාකතපභ් වප

නිෂ්ළතදනපතතපේභෞඛ්ය්ප

ේභේවේේපI ළ්තිය 

ශ්රීසපලාකතපභ් වපනිෂ්ළතදනපතතප

ේභෞඛ්ය්පේභේවේේපI ළ්තිේේප

නිලධ්යතරිේයකුපවීමප 

01 

04 

මධ්ය්මපළාත් පභ් වප

නිෂ්ළතදනපතතපේභෞඛ්ය්ප

ේදළතර් ේම්්තුේ ප

නිේයෝජ්ය්පඅධ්ය්ක්ෂෂ 

ශ්රීසපලාකතපභ් වප

නිෂ්ළතදනපතතපේභෞඛ්ය්ප

ේභේවේේපII ළ්තිය 

ශ්රීසපලාකතපභ් වපනිෂ්ළතදනපතතප

ේභෞඛ්ය්පේභේවේේපII ළ්තිේේප

නිලධ්යතරිේයකුපවීම 

01 

05 
මධ්ය්මපළාත් පකෂිකකර්මප
ේදළතර් ේම්්තුේ ප
නිේයෝජ්ය්පඅධ්ය්ක්ෂෂ 

ශ්රීසපලාකතප

කෂිකකතර්මිකප

ේභේවේේපII ේේේණිය 

ශ්රීසපලාකතපකෂිකකතර්මිකපේභේවේේප

II ේේේණිේේපනිලධ්යතරිේයකුපවීම 
04 

 

02. බහවතපගැනීේම්පක්ර්මය  
 

නිේ දනේේප දක්ෂවතපඇතිප සුදුසුකම්ප භපුරතප ඇතිප අදතාප ේභේවයටප අය් ප අයදුම්කරුව්ප අතුරි්ප මධ්ය්මප

ළාත් පරතජ්ය්පේභේවතපේක මිෂ්පභාතවපවිින්පළ් පකරනුපලබනපභම්ුඛඛ්යපළරීක්ෂෂ පම්ඩලලයක්ෂපවිින්ප

ළව් වනුප ලබනප වවතග ප භම්ුඛඛ්යප ළරීක්ෂෂ යකප ්රහතිලලප ම ප හතාමප ලකුු ප ලබතප ග්නතප

අේප්ක්ෂෂකයි්පපිළිේවලි්පහත පපුරප්ළතඩුපභාඛ්ය්තවපභහතතපබහවතපගනුපලැේේ.පප ම්ේේපක්ෂේෂේත්රියටප

අදතාපළ ්චත් පඋළතධිපඩිප්ේලෝමතවක්ෂපේතෝපඊටපහතාපසුදුසුකම්පලබතපතිබීම,පේභේවතපකතලය,පවිෂයතනුබද්ධ්යප

දැනුම,ප ළරිළතලනමයපතැකියතවපතතප අධ්ය්තළනපසුදුසුකම්පපිළිබහවපේමමපභම්ුඛඛ්යපළරීක්ෂෂ ේේදීපභලකතප

බලනුපලැේේ. 

 

*පේමමප නතුරප2014.10.10පදිනපිනටපපුරප්ළතඩුපවීමටපනියමි ප නතුරකි. 

**පේමමප නතුරප2014.12.23පදිනපිනටපපුරප්ළතඩුපවීමටපනියමි ප නතුරකි. 

  



 

 

03. අව ්පසුදුසුකම් 

i. 2014.08.25පදිනටපඅදතාපේභේවයපඅය් පනිලධ්යතරිේයකුපේලභපඅවමපව ේය්පවභරප10ප

භතුටුදතයකපේභේවතපකතලයක්ෂපභම්පූර් පකරපතිබියපයුතුය.ප 

ii. දැනටම් පරතජ්ය්/ළාත් පරතජ්ය්පේභේවේේපනියුතුපනිලධ්යතරී්පේවති්පළම ක්ෂපඅයදුම්ළ් ප

කැහවනුපලබනපබැවි්පවයභප්සීමතවක්ෂපඅදතාපේන ේ . 

iii. අයදුම්ළ් පකැහවනපදිනයටප නතුරටපබහවතපගැනීමපභහතතපඅව ්පසුදුසුකම්පභම්පූර් ප

කරපතිබියපයුතුය. 

 

වටහත :-  සුදුසුමම් වතාථ ේමේරත සියළුම වහතිමයල ඡායා පිටප් , ්ාතිම හැඳුනුම්පේ්  හා 

උප්පැන්ත වහතිමේ  ඡායා පිටප්  අයදුම්පන වමඟ අමුණා එවිය යුුරය. 

 

04. අයදුම්ළ් පහදිරිළ් පකිරීමපපපපපපප 

 

 ිනයළුමපඅයදුම්ළ් පවිධිම් වපතතපනිවැරදිවපභම්පූර් පකරප 2014.08.25පදිනටපේතෝපඊටප

ේළරපලැේබනපේලභපේදළතර් ේම්්තුප්රහධ්යතනියතපභතපඅදතාපඅමත ්තා පේේකම්පම්්ප(ළාත් පභාතවටප

අ් ර්ග්ර ත යප ූ ප නිලධ්යතරිේයකුප නම්ප බබේේප අයදුම්ළත්රියප ළාත් ප අමත ්තා ප ේේකම්ප තතප ්රහධ්යතනප

ේේකම්ේේප නිර්ේද් ප භි  වප ේය ුඛප කාප යුතුය)ප “ේේකම්,ප මධ්ය්මප ළාත් ප රතජ්ය්ප ේභේවතප ේක මිෂ්ප

භාතව,ප  ැ.ේළ.ප 114,ප කටුගභ්ේ  ටප ළතර,ප මතනුවර.”ප යනප ලිපිනයටප ලැේබනප ේභේපලියතළදිාචිප ැළෑේල ප්

එවියප යුතුය.ප අයදුම්ළ ප බතතලනප ලිපිප කවරේේප වම්ළභප හතාප ේකාවේර්ප “........................... නතුරර 

වඳහා අයදුම්ප්  මැඳවීම”ප යනුේව්පභහත්පකාපයුතුය.ප එක්ෂපනිලධ්යතරිේයකුප නතුරුපඑකකටපවලතප

වැඩිපභාඛ්ය්තවකටපඅයදුම්පකර්ේ්පනම්ප මපඅයදුම්ළත්රිපේව්පේව්පව ේය්පහදිරිළ් පකාපයුතුය.ප
නියමි ප දිනටප ළසුප ලැේබනප අයැදුම්ළ් ප තතප අභම්පූර් ප අයැදුම්ළ් ප තතප අයැදුම්ළ් ප කැහවීේම්ප අවභ්ප දිනටප

නියමි පසුදුසුකම්පභපුරතපේන මැතිපඅයේේපඅයැදුම්ළ් පකිිනදුප දැනුම්ප දීමකි ප්ේ  රවප්රහපතික්ෂේෂේළපකරනුපලැේේ.ප

අයදුම්ළ් ප්රහමතදප වීමපේතෝපනැතිවීමපගැනපකිිනදුප ළැමිණිේලක්ෂපමධ්ය්මපළාත් ප රතජ්ය්පේභේවතපේක මිෂ්ප

භාතවපාතරපගනුපේන ලැේේප(ආදර් පඅයදුම්ළත්රියක්ෂපwww.psc.cp.gov.lk යනපේවේපඅලවිේය්පබතග ප

කරග පතැකිය). 

ේමමපබහවතපගැනීමපභම්බ්ධ්යේය්පේමි පවිධිවිධ්යතනපභලභතප ේන මැතිපකරුු පපිළිබහපතීර ප

ගැනීේම්පබලයපමධ්ය්මපළාත් පගරුපආ්ඩඩුකතරතුමතපභතුපේ . 

 

 

 

 

2014පජූලිපමභපප22පපවැනි දින.ප    ආර්.එම්.එ්.පර් නතයක, 

මධ්ය්මපළාත් පරතජ්ය්පේභේවතපේක මිෂ්පභාත  ේේකම්, 

කතර්යතලේේදීයප     මධ්ය්මපළාත් පරතජ්ය්පේභේවතපේක මිෂ්පභාතව 

http://www.psc.cp.gov.lk/

