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මගේ අංකය :- SP-PSC/17/EB/45/02 

          දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා   
               6 ාන මහළ  

   දිව්ත්රික් ල ගමක ක කායායා ය වංර්යා ය   
                     කළුාැම   ගාම .  

      2019.05. 
 
දකුණු පළාත් ප්රධාාන  අමාත්යාංශ ලේ ගමක ක   
පළාත් ගවෞඛ්ය ගව ාා අධායක් ලන  

 

දකුණු පළාත් ස ෞඛ්ය ස  ා ා සදපාර්තසේන්තුසේ කළමනාකරණ  හකාර තාක්ෂණික සනොා න 

ඛ්ණ්ඩ - 2 ස  ා ා ගණසේ (MN -1)  III / II / I සර ණි ා ල නිලධාරීන්  ඳහා ා න 
කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය - 2019 

Efficiency Bar Examination of Non Technical Management Assistants (Grade 

III / II / I) (MN-1) of Category 2 for the Department of Health Services in 
Southern Province - 2019 

 

 
 
 
 

1.0 අංක 267 හා 2016.07.07 දිනැතිා දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරාර විසි්  අනුමත් කරන  ද හා 

2017.08.10 දිනැතිා වංගශ ලේෝධිත් දකුණු පළාත් ගවෞඛ්ය ගව ාා ගදපායාත්ග ක් තුගාහි කළමනාකර  

වහකාර ත්ාක් ලනණික ගන ාන ඛ්ණ්ඩ - 2 ගව ාා ග ගේ  ත්නතුරු වඳහා ාන බඳාා ගැනීග ක වහ උවව ්

කිරීග ක පරිපාටිගයහි විධිවිධාානය් ට අනුකූ ා දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාගේ ගවෞඛ්ය ගව ාා 

ගදපායාත්ග ක් තුගේ පහත් වඳහ්   නි ධාාරී්  විසි්  වමත් විය යුතු කායායක් ලනමත්ා කඩඉ ක විාාගය්  

සිංහ   ගදමළ හා ඉංග්රීසි ාානාත්රගය්  ගමම ගක ිෂන්  වාාා විසි්  2019 ජුලි මාවගේදී පාත්ානු  බන 

බා ගමයි්  නිගේදනය කරනු  ැගේ.  

 

 

දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාගේ පත්ීම ක  ද හා මධායම රජ්ගය්  /  ගානත් පළාත් වාාාලි්   දකුණු පළාත් 

රාජ්ය ගව ායට අ් ත්යාග  හ ය කරන  ද ඉහත් නි ධාාරී්  වඳහා ගමම විාාගය ගාම  නගරගේ දී  

පැාැත්ගේ.  
 
 
 

අනු 

අංකය 
තනතුර තනතුරු නාමය ඉංග්රීසියෙසයන් සර ණිය 

01 ආහාර නිරීක් ලෂිකා Diet Steward III II I 

02 ාාට්ටු ලිපිකාරිණී Ward Clerk III II I 

03 පශු එ් නත්කරු Vaccinator III II I 

04 වාදය වැපීම ක වහකාර Medical Supplies Assistant III II I 

05 
නිාාව ාාරකාරිණී / නිාාව 
ාාරකරු 

House Warden III II I 

06 වත්ත්ා ඒකක පා ක (ාැටලී ක) Animal  Unit Controller (Raids) III II I 

** විගශ ලේ නගය්  වැළකිය යුතුයි ** 
ගමම විාාගය වඳහා අයදු ක කිරීග ක දී දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාගේ නි  ගාේ 

අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) හරහා අනිාායායගය් ම ලියාපදිංචි ීම අයදු කක  යුතුය. 
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2.0 සුදුසුක ක හා විාාග පරිපාටිය -  
 

(අ) සුදුසුක ක  :- දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාගේ ගවෞඛ්ය ගව ාා ගදපායාත්ග ක් තුගේ ඉහත් වඳහ්     
                              ත්නතුරු දර   III / II / I  ගර ණි ා  නි ධාාරී්  ගමම විාාගය වඳහා සුදුසුක ක  බයි.  
 
(ආ) විාාග පරිපාටිය  :- ගමම විාාගය ලිඛිත් විාාගයකි. විනය නියාගේශ ලේය පහත් වඳහ්  පරිදි ගේ. 

වාමායාථයක් ල වඳහා එක් ල එක් ල විනය  වඳහා වූ මුළු  කුණුාලි්  අාම ාශ ලේගය්  
සියයට හත්ලිහක් ල (40%) නි ධාාරී්  විසි්   බා ගත් යුතු ගේ. 

 

III සර ණිසේ නිලධාරීන්  ඳහා ා න (පළමු) කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය 
 

(III ාන ගර ණියට බඳාාගගන  ාවර 03ක් ල ගත් ීමමට ගපර වමත් විය යුතුය.) 
 

      විෂයය    ලකුණු       කාලය  
 

1. ආයත්න ගරගු ාසි හා කායාය පරිපාටික රීති  100යි.      පැය 1යි.        
2. මුදම ගරගු ාසි පිළිබඳ මූලික දැනුම   100යි.      පැය 1යි.         

 
           

විාාගය වඳහා ාන විනයය නියාගේශ ලේය  
 

 ප්රශ්නන ප්රසේ නම විෂයය නිර්සේශ්ය 

01 

ආයත්න ගරගු ාසි හා කායාය 
පරිපාටික රීති 
( Establishment Rules & 
Procedural Rules ) 

ආයත්න වංග්රහගේ 1 කාණ්ඩගේ II, IV, V, VI, VII, 
VIII, XII, XIV, XVII, XXIV, XXVIII, XXXI 
පරිච්ගේද වහ රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාා කායාය 
පරිපාටික රීති 

02 
මුදම ගරගු ාසි පිළිබඳ මූලික 
දැනුම Basic ( Knowledge of 
Financial Regulation ) 

මුදම ගරගු ාසි   IV, V, VI, IX  පරිච්ගේද 
 

 
 

II සර ණිසේ නිලධාරීන්  ඳහා ා න (සදා න) කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය 

සදා න කාර්යක්ෂමතා කඩඉමට ඉල්ලුේ කිරීමට සුදුසුකේ ලබනුසේ II ා න සර ණිසේ නිලධාරීන් හා     

II ා න සර ණියට උ  න වීමට සුදුසුකේ  ේපූර්ණ කළ නිලධාරීන් පමණි. 
(II ාන ගර ණියට උවව් ීම  ාවර 03ක් ල ගත් ීමමට ගපර වමත් විය යුතුය.) 

 

       විෂයය   ලකුණු        කාලය      
 

1. කායායා  ක්රම   100යි.       පැය 1යි.            
2. ගප දු ප්රශ ලේ්න පත්රය   100යි.       පැය 1යි.            

 

          විාාගය වඳහා ාන විනයය නියාගේශ ලේය  
 

 ප්රශ්නන ප්රසේ නම විෂයය නිර්සේශ්ය 

01 
කායායා  ක්රම  
( Office System ) 

කායායා  ක්රම පිළිබඳ මූ ධායාම  කායායා  පරිපාටි  ගමඛ්න ගග නු 
කිරීම  ආකෘති පත්ර පරිහර ය  ලිපි ගණුගදනු  රැකියා විව්ත්රය  
කායාය වාධාන මැනීම  කායායා ා  ඵ දායිත්ා ායාධානය. 

02. 
ගප දු ප්රශ ලේ්න පත්රය        
( General Paper ) 

ගක ටව් ගදකකි්  වම් විත්ය. 

 කිසිය ක ප්රකාශ ලේයක් ල ගහෝ වාකච්ාාාක වටහනක් ල කියාා 
අාගබෝධා ගක ට ගගන ලිපියක් ල ගහෝ ාායාත්ාාක් ල පිළිගය  
කිරීම.   
 

 කාලීන වමාජීය සිදුීම ක පිළිබඳ අාගබෝධා ගක ට ගගන විග්රහ 
කර දැක් ලීමම පිළිබඳ හැකියාා මැනීම. 



3 

 

 I සර ණිසේ නිලධාරීන්  ඳහා ා න (සතා න) කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය 

පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉමට ඉල්ලුේ කිරීමට සුදුසුකේ ලබනුසේ I ා න සර ණිසේ නිලධාරීන් හා I  

ා න සර ණියට උ  න වීමට සුදුසුකේ  ේපූර්ණ කළ නිලධාරීන් පමණි. 
 (I ගර ණියට උවව් ීම ාවර 05ක් ල ගත් ීමමට ගපර වමත් විය යුතුය.) 
 

                     විෂයය   ලකුණු        කාලය      
 

1. කායාය විගශ ලේ ෂිත් දැනුම  100යි.       පැය 2යි.           
2. විනයානුබේධා අධායයනය 100යි.       පැය 1යි.           

 

          විාාගය වඳහා ාන විනයය නියාගේශ ලේය  
 

 ප්රශ්නන ප්රසේ නම විෂයය නිර්සේශ්ය 

01 
කායාය විගශ ලේ ෂිත් දැනුම 
( Task-Specific 
Knowledge ) 

පළමු හා ගදාන කායායක් ලනමත්ා කඩඉ ක පරීක් ලන ය්  හි විනය 
නියාගේශ ලේය් ට ඇතුළත් කරුණු පිළිබඳ දැනුම හා කුව ත්ාා්  
ගජ්යන්ාත්ාාට වරි න පරිදි ාැ ද දියුණු ීම තිගේද ය් න හා ගත්වූ 
කා ය තුළ එර් ක් ලගන ත්රය් හි  සිදු ීම ඇති නායකර ය්  පිළිබඳ 
නි ධාාරියා දැනුාත් ීම තිබීම පිළිබඳ මැන බැලීම වඳහා ාන 
පරීක් ලන යකි.  

02. 
විනයානුබේධා අධායයනය 
( Subjective Study )  

ගවෞඛ්ය ක් ලගන ත්රයට අදාළ  ප්රාගයෝක ක ගැටළු පිළිබඳ සිේධි 
අධායයනයක් ල. 

 
 

3.0    විාාග ප  තිඵ  - දකුණු පළාත් ප්රධාාන අමාත්යාංශ ලේගේ ගමක ක හා සියලුම අයදු කකරුා්  ගාත් ගමම 
ගක ිෂන්  වාාගේ නි  ගාේ අඩවිය හරහා  නිකුත් කරනු ඇත්. 

 

4.0 පළමුාන ාරට ගමම විාාගයට ගපනී සිටින නි ධාාරි්  විසි්  කිසිදු විාාග ගාව්තුාක් ල ගගවිය යුතු 
ගන ගේ. එගත්කුදු වුාත් ඉ් පසු ාාරා දී නි ධාාරී්  ව කපූයා  විාාගය වඳහා ගපනී සිටි් ග්  න ක 
විාාග ගාව්තුා ාශ ලේගය්  රු.400/- ක් ල ද   එක් ල විනයයක් ල වඳහා ගපනී සිටි් ග්  න ක රු. 200/- ක මුද ක් ල ද 
දකුණු පළාත් ප  ධාාන ගමක කගේ අංක 2003-02-13 දරන ආදාය ක ශීයානයට බැර ාන පරිදි  දකුණු පළාත් 

තුළ පිහිටි ඕනෑම ප රාසේය ය සල්කේ කාර්යාලයකට ගගාා  බා ග් නා  දු පත්, අයදු කපත්  ගේ අදාළ 
ව්ථානගේ ගන ගැ ගානගව  ඇ විය යුතු ය. ත්ාද එහි ාායා පිටපත්ක් ල  ඟ  ත්බා ගැනීම ප්රගයෝජ්නාත් 
ානු ඇත්. කුමන ගහ තුාක් ල නිවාාත් ගගාන  ද විාාග ගාවත්ු ආපසු ගගීමමක් ල ගහෝ මාරු කිරීමක් ල සිදු 
කරනු ගන  ැගේ.  

 

05.0  අයදුේපත ර   
දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාගේ නි  ගාේ අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) මඟි්  
අ් ත්යාජ්ා ය හරහා අනිාායාගය් ම විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි විය යුතු අත්ර, ඒ 4 (ගව.ිෂ.21x29) 
(වාමානය හාෆ්ෂීට්) ප  මා ගේ කඩදාසි ාාවිත් කරිෂ්  අයදු කපත්රගයහි දෘඩ පිටපත්ක් ල (Hard Copy) 

අගේක් ලනකයි්  විසි්  සිය ගදපායාත්ග ක් තු ප්රධාානියා මඟි්   2019 ජුනි ම  07 දින ගහෝ ඊට ගපර පහත් 
දැක් ලගාන ලිපිනයට ලියාපදිංචි ත්ැපෑග ්  එවිය යුතු ය. වෑම අයඳු කපත්ක් ලම වයාාප්රකාරගය්  ම නිාැරදි 
ග ව ව කපූයා  කර ඇති බාට ගදපායාත්ග ක් තු ප්රධාානී්  විසි්  ාග බ ා ගත් යුතුය. එම දෘඩ පිටපත් 

බහා එාන කාරගේ  ා ක පව ඉහළ ගකළාගයා “දකුණු පළාත් ස ෞඛ්ය ස  ා ා සදපාර්තසේන්තුසේ 

කළමනාකරණ  හකාර තාක්ෂණික සනොා න ඛ්ණ්ඩ - 2 ස  ා ා ගණසේ (MN -1)  III / II / I සර ණි 

ා ල නිලධාරීන්  ඳහා ා න කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය - 2019” ය් න වඳහ්  කර් න.         
                                                    

 

සල්කේ,                                                                                                                                          

දකුණු පළාත් රාජ්ය ස  ා ා සකොමිෂන්  භාා ,                                                                                                    

6 ා න මහල ,දි නත්රික් සල්කේ කාර්යාල  ංකීර්ණය,                                                                                                           

ගාල්ල. 
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 05.1 අ් ත්යාජ්ා ය හරහා විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි විග කදී වෑම අයදු කකරුගාකු වතුා ා ංගු ජ්ාතික 
හැදුනු කපත්ක් ල, ඔබගේ ගහෝ ඔබට ගත් රතුරු වැපීමමට හැකි ළඟම පුරාැසිගයකුගේ වක්රීය ජ්ංගම 
දුරකත්න අංකයක් ල හා විාාග ගාව්තුාක් ල ගගවිය යුතු න ක එම මුද  ගගවූ රිසිට් පත්ද තිබීම අත්යාාශ ලේය ගේ. 
විාාගය පිළිබඳ සියලුම ගත් රතුරු පසුා දැනු ක ගදනු  බ් ග්  ඔබ විසි්  වපයන  ද ජ්ංගම දුරකත්න 
අංකය හරහා ගේ. විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි ීමගම්  අනතුරුා  ැගබන නියිෂත් අයදු කපත්රයට අනුකූ  
ගන ාන, නියිෂත් දිනට ගපර විාාග ගාව්තු ගගාා ගන මැති හා නිාැරදිා ව කපූයා  කර ගන මැති 
අව කපූයා  ත්ත්ත්ාගේ පාතින අයදු කපත්ර කිසිදු දැනු කදීමකි්  ගත් රා ප්රතික් ලගන ප කරනු  ැගේ. නිසි 
පරිදි අයදු කපත්ර ව කපූයා  ගන කිරීගම්  සිදුාන පාඩුා අයදු කකරුා්  විසි්  දරාගත් යුතුය. අයදු කපත්රගේ 
ාායා පිටපත්ක් ල අනිාායායගය් ම ළඟ ත්බා ගත් යුතුගේ. විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි ීමමට අාශ ලේය සියලු 
උපගදව් දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාගේ නි  ගාේ අඩවිය ( www.psc.sp.gov.lk) මඟි්  
 බා ගත් හැකි අත්ර එහි වඳහ්  කරුණු ගහ ඳි්  ගත්රු ක ගගන එහි වඳහ්  නීති රීති මැනවි්  
අනුගමනය කිරීම ඔබ වතු ාගර්මකි. 

 
 

 

05.2   නිගේදනගේ වඳහ්  සුදුසුක ක ඇති අය පම ක් ල ඉමලු ක කර ඇත්ැයි යන පූයාා නිගමනය මත් නියිෂත් 
විාාග ගාව්තු ගගාා නියිෂත් දිනට ගහෝ එදිනට ගපර ගහෝ වෑම අති්  ම ව කපූයා  අයදු කපත්ර ඉදිරිපත් 
කර ඇති සියලු අයදු කකරුා් ට කායායක් ලනමත්ා කඩඉ ක විාාගයට ගපනී සිටීමට දකුණු පළාත් රාජ්ය 
ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා විසි්  නි  ගාේ අඩවිය හරහා ප්රගේශ ලේ පත්ර නිකුත් කරනු  ැගේ.  

 
 
 

06.0  අගේක් ලනකගයකුට විාාග ප  ගේශ ලේ පත්  යක් ල නිකුත් කිරීම ඔහු ගහෝ ඇය විාාගයට ඉදිරිපත්ීමමට සුදුසුක ක 
වපුරා ඇති බාට පිළිගැනීමක් ල ග ව ගන වැළකිය යුතුය. විාාගයට ගපනී සිටින අගේක් ලනකය්  විසි්  
විාාග ශ ලේා ාධිපති ගාත් ඔවු් ගේ අත්වන වහතික කරාා ගත් ප්රගේශ ලේ පත්ර ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.  

          ත්ාද, අගේක් ලනකයි්  විාාග ශ ලේා ාා තුළදී ගපනී සිටින වෑම ප්රශ ලේ්න පත්රයක් ල වඳහා ම විාාග ශ ලේා ාධිපති 
වෑහීමට පත් ාන පරිදි ව්ාර්ය අනනයත්ාාය ඔේපු කළ යුතුය. ඒ වඳහා පහත් වඳහ්  ලියවිලි ාලි්  
එකක් ල විාාග ශ ලේා ාධිපති ගාත් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

 
 

                  (i.) පුේග යි්  ලියාපදිංචි කිරීග ක ගදපායාත්ග ක් තුා මක ්  නිකුත් කරන  ද ජ්ාතික හැඳුනු කපත් 
                 (ii.) ා ංගු විගේශ ලේ ගම්  බ පත්රය 
                 (iii.)ා ංගු රියදුරු බ පත්රය 
            

 අයදු කකරුා්  ගාත් ප්රගේශ ලේ පත්ර දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාගේ නි  ගාේ අඩවිය ාන 
www.psc.sp.gov.lk හරහා නිකුත් කළ ාහාම ඒ බා ඔබ විසි්  ගදනු  බන ජ්ංගම දුරකත්න අංකයට 
ගකටි පණිවිඩයක් ල මඟි්  දැනු ක ගදනු  බන අත්ර ඔබ විසි්  එම ප්රගේශ ලේ පත්රගේ දෘඩ පිටපත්ක් ල (Hard 
Copy)   බා ගත් යුතුය. විාාගය පැාැත්ීමමට නියිෂත් දිනට දින 07 කට කලි්  විාාග ප  ගේශ ලේ පත්    බා 
ගැනීමට ගන හැකි වූ අගේක් ලනකයි්  පහත් වඳහ්  විව්ත්ර ඇතිා දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  
වාාගේ ගමක ක ගාත් දුරකථන අංක  091-2234309 / 0912248450 ඔව්ගව  දැ් විය යුතුය. 

 
 

I. විාාගගේ නම  
II. අයදු කකරුගේ ව කපූයා  නම  

III. ව කපූයා  ලිපිනය  
IV. ඉමලු ක පත් ත්ැපැම කළ කායායා ය හා ලියාපදිංචි කළ අංකය හා දිනය 
 V. විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි වූ දිනය 
 

07.0 වාාදය ගත් රතුරු වැපීමම 

ගමම විාාගයට ඉදිරිපත්ීමම වඳහා කිසිය ක අගේක් ලනකගයකුට සුදුසුක ක ගන මැති බා අනාාර ය 
වුාගහ ත් විාාගයට ගපර ගහෝ විාාගය පැාැත්ගාන අත්රතුර ගහෝ විාාගගය්  පසුා ගහෝ ඕනෑම 
අාව්ථාාකදී ඔහුගේ ගහෝ ඇයගේ අගේක් ලනකත්ාය අා ංගු කිරීමට ඉඩ ඇත්.ත්ාද කිසිය ක 
අගේක් ලනකගයකු විසි්  ඉදිරිපත් කරන  ද ය ක ගත් රතුරක් ල  වාාදය බා දැන ඉදිරිපත් කළ බා ගපනී 

ක යගහ ත් ඔහු ගහෝ ඇය ගව ාගය්  පහ කිරීමට ඉඩ ඇත්.  
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08.0 විාාගය පැාැත්ීමම ව කබ් ධාගය්  දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා  විසි්  පනානු  බන 

නීති රීතිා ට විාාග අගේක් ලනකය්  යටත් ගේ. එම නීති රීති උම ංඝනය කළගහ ත් දකුණු පළාත් 
රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා  විසි්  පනානු  බන දුවාමකට යටත් ීමමට ඔහුට ගහෝ ඇයට සිදුානු 

ඇත්.   
 

 

09.0 ගමම විාාග නිගේදනගේ විධිවිධාාන ව වා ගන මැති කාර කරු ක් ල පිළිබඳ වුාද දකුණු පළාත්  
රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාගේ තීර ය අාවාන තීර ය ා් ග් ය. සියලුම අයදු කකරුා්  ගමම 
නිගේදනගේ වඳහ්  ගප දු විාාග නීති රීති අනුා කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිනු ඇත්. 

 

           දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාගේ නියමය පරිදි,  
 

 

 

සක්. එල්. දයානන්ද, 

සල්කේ  

පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා,  

දකුණු පළාත්. 
 

(වැ කිය යුතුයි -   ඔබ කායායා යට අනුබේධාා ශ ලේාඛ්ා කායායා  ගහෝ උප කායායා ා  ගව ාගේ නියුතු , ගමම 
කායායක් ලනමත්ා කඩඉ ක පරීක් ලන යට ඉදිරිපත්ීමමට සුදුසුක ක  බන නි ධාාරී්  සිටී න ක ඔවු්  දැනුාත් කිරීමට 
කරු ාකර කටයුතු කර් න.) 
 


