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මගේ අංකය :- SP-PSC/17/EB/45/03 
          දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා   

               6 ාන මහල  
   දිව්ත්රික් ල ගමක ක කායායාලය වංර්යා ය   

                     කළුාැමල  ගාමල.  
      2019.05. 

 
 

ක්රීඩා අමාත්යාංශ ලේ ගමක ක  ක්රීඩා අමාත්යාංශ ලේය  ද.ප. 

ගක මවාරිව්  පරිාාව ගදපායාත්ග ක් තුා  ද.ප. 
 

දකුණු පළාත් රාජ්ය ේව යේ  වමාජ් සුභවාධන, පරියාව හා ළමාරක්ෂක ේව යා ේදපාර්තේේන්තුේේ 

කළමනාකරණ වහකාර තාක්ෂණික ේනොයන ඛණ්ඩ 2 ේව යා ගණයට අයත් තනතුරු යල (MN-1) 

III/II/I ේර ණිේ  නිලධාරීන් වඳහා යන 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 Social Services in Southern Province - 2019 

 

 

 

 
 

1.0 අංක 261 හා 2016.05.10 දිනැතිා දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරාර විසි්  අනුමත් කරන ලද හා 
2017.03.29 දිනැතිා වංගශ ලේෝධිත් දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාග  වමාජ් සුාවාධන  පරිාාව හා 
ළමාරක් ලනක ගව ාා ගදපායාත්ග ක් තුගේ කළමනාකර  වහකාර ත්ාක් ලනණික ගන ාන ඛණ්ඩ 2 ගව ාා 
ග යට අයත් ත්නතුරු වඳහා ාන බඳාා ගැනීග ක වහ උවව් කිරීග ක පරිපාටිගයහි විධිවිධානය් ට 
අනුකූලා දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාග   වමාජ් සුාවාධන  පරිාාව හා ළමාරක් ලනක ගව ාා 
ගදපායාත්ග ක් තුගේ පහත් වඳහ්   නිලධාරී්  විසි්  වමත් විය යුතු කායායක් ලනමත්ා කඩඉ ක විාාගය්  

සිංහල  ගදමළ හා ඉංග්රීසි ාානාත්රගය්  ගමම ගක ිෂන්  වාාා විසි්  2019 ජුලි මාවග දී පාත්ානු 
ලබන බා ගමයි්  නිගේදනය කරනු ලැගේ.  
 

 
දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාග  පත්වී ක ලද හා මධයම රජ්ගය්  /  ගානත් පළාත් වාාාලි්   දකුණු 
පළාත් රාජ්ය ගව ායට අ් ත්යාග  හ ය කරන ලද ඉහත් නිලධාරී්  වඳහා ගමම විාාගය ගාමල 
නගරග  දී  පැාැත්ගේ.  

 
 

අනු 

අංකය 
තනතුර 

තනතුරු නාමය ඉංග්රීසියෙේයන් 
ේර ණිය 

01 ග කට්ර්  
 

Matron   I 

02 ගා යාඩ්්  
 

Warden   I 

03 වහකාර ග කට්ර්  
 

Assistant Matron III II I 

04 වහකාර ගා යාඩ්්  
 

Assistant Warden III II I 

05 නිාාව මාත්ා 
 

House Mother III II I 

06 ගපර පාවම ගුරු 
 

Pre School Teacher III II I 

07 පුහුණු ගුරු 
 

Vocational Instructor III II I 

08 ාෘත්තීය උපගේශ ලේක 
 

Trained Teacher III II I 

09 වාත්තු ගව විකා 
 

Saththu Sevika III II I 

10 වංඥා ාානා පරිායාත්ක Signal Language Translator III II I 

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

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

(අ) සුදුසුක ක  :- දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාග  වමාජ් සුාවාධන  පරිාාව හා ළමාරක් ලනක ගව ාා 
ගදපායාත්ග ක් තුගේ ඉහත් වඳහ්  ත්නතුරු දර   III / II / I  ගර ණි ාල නිලධාරී්  
ගමම විාාගය වඳහා සුදුසුක ක ලබයි.  

 

(ආ) විාාග පරිපාටිය  :- ගමම විාාගය ලිඛිත් විාාගයකි. විනයය නියාගේශ ලේය පහත් වඳහ්  පරිදි ගේ. 
වාමායාථයක් ල වඳහා එක් ල එක් ල විනයය වඳහා වූ මුළු ලකුණුාලි්  අාම 
ාශ ලේගය්  සියයට හත්ලිහක් ල (40%) නිලධාරී්  විසි්  ලබා ගත් යුතු ගේ. 

 

III ේර ණිේ  නිලධාරීන් වඳහා යන පළ ක කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය 
(III ාන ගර ණියට බඳාාගගන  ාවර 03ක් ල ගත්වීමට ගපර වමත් විය යුතුය.) 

 

   විෂයය    ලකුණු     කාලය විෂය අංකය 
01. ආයත්න වංග්රහය   100යි.   පැය 3යි.        01 
02. මුදම ගරගුලාසි    100යි.   පැය 2යි.        02 

           
විාාගය වඳහා ාන විනයය නියාගේශ ලේය : 

 

 ප්රශ්නන ප්රේ  නම විෂයය නිර්ේේශ්ය 

01 
ආයත්න වංග්රහය 
( Establishment 
Code ) 

ආයත්න වංග්රහග  II, III, IV, VI, VII,  XII, XIII , XIV , XVIII, 
XXI, XXVII, XXVIII යන පරිච්ගේද හා ආයත්න වංග්රහග  II 
කාණ්ඩග  සියළුම පරිච්ගේදාලට අදාළා දැනුම පරීක් ලනා කර බැලීම 
වඳහා ාන ප්රශ ලේ්න පත්රයකි.  

02 
මුදම ගරගුලාසි 
( Financial 
Regulation ) 

මුදම ගරගුලාසි IV, V, VI යන පරිච්ගේද ාලට අදාළා දැනුම පරීක් ලනා 
කර බැලීම වඳහා ාන ප්රශ ලේ්න පත්රයකි.  

 
 

II ේර ණිේ  නිලධාරීන් වඳහා යන ේදයන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය 
 

ේදයන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමට ඉල්ලුේ කිරීමට සුදුසුකේ ලබනුේ  II යන ේර ණිේ  නිලධාරීන් හා     

II යන ේර ණියට උවවන වීමට සුදුසුකේ වේපූර්ණ කළ නිලධාරීන් පමණි. 
(II ාන ගර ණියට උවව්වී  ාවර 03ක් ල ගත්වීමට ගපර වමත් විය යුතුය.) 

 

විාාගය පිළිබඳ විව්ත්ර :  
 

තනතුර ප්රශ්නන ප්රය / විෂයය ක්ේෂ ්රය ලකුණු කාලය 

වහකාර ග කට්ර්   
1. මුම ළමාවිය වංායාධනය  100 පැය 02 

2. ගපෝන ය  ගවෞඛය ැකකාර ය 
පිළිබඳ වාමානය දැනුම  

100 පැය 02 

වහකාර ගාෝයාඩ්්  

1. ගවෞඛය ැකකාර ය පිළිබඳ 
වාමානය දැනුම 

100 පැය 02 

2. විනයානුබේධ අධයයනය 
 

100 පැය 02 

නිාාව මාත්ා   
1. ගපෝන ගේදය හා ගවෞඛය  100 පැය 02 

2. විනයානුබේධ අධයයනය 
 

100 පැය 02 

ගපර පාවම ගුරු   පුහුණු 
ගුරු  ාෘත්තීය උපගේශ ලේක  

1. විනයානුබේධ අධයයනය I 
 

100 පැය 02 

2. විනයානුබේධ අධයයනය II  
 

100 පැය 02 

වාත්තු ගව විකා  
1. ගපෝන ගේදය හා ගවෞඛය 100 පැය 02 

2. විනයානුබේධ අධයයනය 
 

100 පැය 02 



    3 

 

 

            විාාගය වඳහා ාන විනයය නියාගේශ ලේය : 
 

තනතුර ප්රශ්නන ප්රය / විෂයය ක්ේෂ ්රය විෂයය නිර්ේේශ්ය 

වහකාර 
ග කට්ර්   

1. මුම ළමාවිය වංායාධනය  
( Early childhood development ) 

ගමහි මූලික දැනුම පරික් ලනා කිරීම වඳහා 
ාන ප්රශ ලේ්න පත්රයකි.  

2. ගපෝන ය  ගවෞඛය   ැකකාර ය 
පිළිබඳ වාමානය දැනුම  
( General knowledge of 
nutrition, health care ) 

ග ක පිළිබඳ වාමානය දැනුම අගකක් ලනා 
ගකගයා.  

වහකාර 
ගා යාඩ්්  

1. ගවෞඛය ැකකාර ය පිළිබඳ 
වාමානය දැනුම 
( General knowledge of health 
care ) 

ග ක පිළිබඳ වාමානය දැනුම අගකක් ලනා 
ගකගයා. 

2. විනයානුබේධ අධයයනය 
( Subjective Studies ) 

රජ්ග  ළමා ැකකාර  මධයව්ථානාලට 
බඳාා ගගන ඇති නිලධරය්  වඳහා ළමා 
අයිතිාාසික ක  ළමා ැකකාර  ක්රම  ළමා 
වංායාධනය  ළමා උපගේශ ලේනය  ළමයි් ට 
බලපාන ගැටළු පිළිබඳ වාමානය දැනීම.  
 

රිදියගම නිායාත්න නිාාවයට බඳාා ගගන 
ඇති නිලධාරය්  වඳහා ාැඩිහිටිය් ගේ හා 
ාැඩිහිටි ගරෝගී් ගේ ආරක් ලනාා ැකකාර ය 
වැලසීම පිළිබඳ ක්රමගේද   ාැඩිහිටි 
වත්කාරය  ාෘේධිගේදය  උපගේශ ලේනය ආදී 
විනයය ක් ලගන ත්ර පිළිබඳ වාමානය දැනීම. 

නිාාව 
මාත්ා   

1. ගපෝන ගේදය හා ගවෞඛය  
( Nutrition and health ) 

ළමා වංායාධන අාධි අනුා ගපෝන ය  ළමා 
ගවෞඛය ්රියාකාරක ක  ළමා ගරෝග හා 
ප්රථමාධාර පිළිබඳ දැනුම පරීක් ලනා කර 
බැලීම.  

2. විනයානුබේධ අධයයනය 
( Subjective Studies ) 

ළමා අයිතිාායිසික ක  ළමා ැකකාර  ක්රම   
ළමා වංායාධනය  ළමා උපගේශ ලේනය  
ළමයි් ට බලපාන ගැටළු පිළිබඳ වාමානය 
දැනීම. 

ගපර 
පාවම 
ගුරු 

1. විනයානුබේධ අධයයනය I 
( Subjective Studies I ) 

 ළදරු හා ළමා විග  දරුා් ගේ යහපත් 
මානසික ායාධනය වඳහා කළ යුතු හා 
ගන කළ යුතු කරුණු පිළිබඳ වාමානය 
දැනුම 

 යහපත් ළමා ්රියාකරක ක හා කුවලත්ා 
ායාධනය කිරීම. 

 ළදරුා් ගේ මූලික අධයාපන ක්රමගේද 
පිළිබඳ අාගබෝධය 

 පූයාා ළමා විය වංායාධනය පිළිබඳ දැනුම 

 ළදරුා් ගේ ආරක් ලනාා හා ැකකාර ය 
වැලසීම පිළිබඳ ක්රමගේද 

2. විනයානුබේධ අධයයනය II 
( Subjective Studies II ) 

ළමා අයිතිාායිසික ක  ළමා ැකකාර  ක්රම  
ළමා වංායාධනය  ළමා   උපගේශ ලේනය  
ළමයි් ට බලපාන ගැටළු පිළිබඳ වාමානය 
දැනීම. 
 



    4 

 

 

 

තනතුර 
ප්රශ්නන ප්රය /  විෂයය 

ක්ේෂ ්රය 
විෂයය නිර්ේේශ්ය 

පුහුණු ගුරු 

1.විනයානුබේධ අධයයනය I 
( Subjective Studies I ) 

 ශ්රී ලංකාගේ  ළමු්  මුහු පාන ගැටළු හා ඊට 
අදාළ විවදු ක 
 

 ළමු්  ආයත්නගත් වීමට බලපාන ගහ තු  
 

 එක් ලවත් ජ්ාතී්  විසි්  1989 ප්රකාශ ලේයට පත් 
කරන ලද ළමා අයිතිාාසික ක පිළිබඳ ප්රඥකතිය  

2.විනයානුබේධ අධයයනය II 
9 Subjective Studies II 

 ගන විධිමත් අධයාපන ක්රම පිළිබඳ අාගබෝධය  
 

 ළමා මගනෝ විදයාා  අධයාපන මගනෝ විදයාා 
පිළිබඳ දැනුම 

ාෘත්තීය 
උපගේශ ලේක 

1.විනයානුබේධ අධයයනය I 
Subjective Studies I 

 විනයය ක් ලගන ත්රයට අදාළ ාෘත්තීය දැනුම 
පරීක් ලනා කර බැලීම 

2.විනයානුබේධ අධයයනය II 
Subjective Studies II 

 ගන විධිමත් අධයාපන ක්රම පිළිබඳ අාගබෝධය  
 

 ළමා මගනෝ විදයාා  අධයාපන මගනෝ විදයාා 
පිළිබඳ දැනුම 

වාත්තු ගව විකා 

1.ගපෝන ගේදය හා ගවෞඛය 
Nutrition and health 

 ගරෝගී් ගේ ගපෝන ය  ගවෞඛය ්රියාකාරක ක  
ගරෝග හා ප්රථමාධාර පිළිබඳ දැනුම පරීක් ලනා කර 
බැලීම. 

2.විනයානුබේධ අධයයනය 
Subjective Studies 

 ාැඩිහිටිය්  හා ගරෝගී්  ැකක බලා ගැනීම 
පිළිබඳ වාමානය දැනුම 

 
 

I ේර ණිේ  නිලධාරීන් වඳහා යන  ේතයන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය 
 

පළ ක කාර්යක්ෂමතා කඩඉමට ඉල්ලුේ කිරීමට සුදුසුකේ ලබනුේ  I යන ේර ණිේ  නිලධාරීන් හා I  

යන ේර ණියට උවවන වීමට සුදුසුකේ වේපූර්ණ කළ නිලධාරීන් පමණි. 
(I ගර ණියට පත්වී  ාවර 05ක් ල තුළ වමත් විය යුතුය.) 
 

තනතුර ප්රශ්නන ප්රය / විෂයය ක්ේෂ ්රය ලකුණු කාලය 

ග කට්ර් / ගාෝයාඩ්් / වහකාර 
ග කට්ර්  / වහකාර ගාෝයාඩ්් / 
නිාාව මාත්ා  / ගපර පාවම 
ගුරු /  පුහුණු ගුරු/ ාෘත්තීය 
උපගේශ ලේක/ වාත්තු ගව විකා 

1. ආඥා පනත් හා ගදපායාත්ග ක් තු 
ව්ථාාර නිගයෝග  
Ordinance & Department 
Standing Orders 

100 පැය 03 

2. වාමානය දැනීම I 
General Knowledge I 

100 පැය 02 

3. වාමානය දැනීම II 
General Knowledge II 

100 පැය 02 
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          විාාගය වඳහා ාන විනයය නියාගේශ ලේය : 
 

තනතුර ප්රශ්නන ප්රේ  නම විෂයය නිර්ේේශ්ය 

ග කට්ර් / 
ගාෝයාඩ්් / 
වහකාර 
ග කට්ර් / 
වහකාර 
ගාෝයාඩ්් / 
නිාාව මාත්ා/ 
ගපර පාවම 
ගුරු/ පුහුණු 
ගුරු/ ාෘත්තීය 
උපගේශ ලේක  
 
 
 

1.ආඥා පනත් හා 
ගදපායාත්ග ක් තු 
ව්ථාාර නිගයෝග  

(අ) ළමයි්  හා ගයෞානයි්  පිළිබඳ ආඥා පනත් 
(ආ) ාරදකරුා්  පරිාාව ාාරග  ත්ැබීග ක ආඥා පනත් 
(ඇ) අනාථ ළමා නිාාව ආඥා පනත් 
(ඈ) ළමයි්  දරුකමට හදා ගැනීග ක ආඥා පනත් 
(ඉ) ත්රු  ාරදකරුා් ගේ අායාව විදයාල ආඥා පනත් 
(ඊ) අයාල ආඥා පනත් 
(උ) නිායාත්න නිාාව ආඥා පනත් 
(ඌ) ළමා අයිතිාාසික ක ප්රඥකතිය  
(එ) දණ්ඩ නීති වංග්රහය 1995 අංක 22 හා 1998 අංක 29 
වංගශ ලේෝධනය  
(ඒ) ගදපායාත්ග ක් තුා යටගත් පාතින රජ්ග  ළමු්  ාාර 
ගැනීග ක ළමා නිාාව  ැකඳවු ක නිාාව  වහතික කළ පාවම 
ාලට අදාළ ගදපායාත්ග ක් තු ව්ථාාර නිගයෝග පිළිබඳ 
වාමානය දැනුම  

2.වාමානය දැනීම I 
 

රජ්ග  ළමා ැකකාර  මධයව්ථානාලට බඳාා ගගන ඇති 
නිලධරය්  වඳහා ශ්රී ලංකාගේ පාත්නා අයාද ද හා ගැටළු 
පවුලට හා ළමයාට බලපා ඇති ආකාරය  ළමා හා ගයෞාන 
අාශ ලේයත්ා   ළමා අපාාර ඇතිවීමට ගහ තු හා ඒාා ාැළැක් ලවීම 
වඳහා ගගන ඇති පියාර පිළිබඳ වාමානය දැනීම පරීක් ලනා 
කර බැලීම වඳහා ාන ප්රශ ලේ්නාලි්  වම් විත් ගේ. 
රිදියගම නිායාත්න නිාාවයට බඳාා ගගන ඇති නිලධාරය්  
වඳහා ශ්රී ලංකාගේ පාත්නා වමාජ්යීය අයාද ද හා ගැටළු 
පවුලට බලපා ඇති ආකාරය  වමාජ්ග  අපාාර ඇතිවීමට 
ගහ තු හා ඒාා ාැළැක් ලවීම වඳහා ගගන ඇති පියාර පිළිබඳ 
වාමානය දැනීම පරීක් ලනා කර බැලීම වඳහා ාන ප්රශ ලේ්නාලි්  
වම් විත් ගේ.  

3.වාමානය දැනීම II 
 

කණ්ඩායමක වාමාජිකගයකු ගව  ාැඩ කිරීම  කණ්ඩාය ක 
නායකත්ාය  ආයත්නයක ාුහය  ආයත්නික ැකකාර ය  
ාැඩ පැාරීම  ාායාත්ාකර ය යන අංශ ලේාල විනයය දැනුම 
පරීක් ලනා කර බැලීම වඳහා ාන ප්රශ ලේ්නාලි්  වම් විත් ගේ. 

වාත්තු 
ගව විකා 

1.ආඥා පනත් හා 
ගදපායාත්ග ක් තු 
ව්ථාාර නිගයෝග  

(අ) අයාල ආඥා පනත් 
(ආ) නිායාත්න නිාාව ආඥා පනත් 
(ඇ) ගදපායාත්ග ක් තු ව්ථාාර නිගයෝග පිළිබඳ වාමානය 
දැනුම  

2.වාමානය දැනීම I 
 

ශ්රී ලංකාගේ පාත්නා අයාද ද හා ගැටළු පවුලට හා 
ාැඩිහිටිය් ට බලපා ඇති ආකාරය  ාැඩිහිටිය්  හුගදකලා 
වීම  අපාාරාලට නැඹුරු වීමට ගහ තු හා ඒාා ාැළැක් ලවීම 
වඳහා ගගන ඇති පියාර පිළිබඳ වාමානය දැනීම ප්රශ ලේ්න 
තුළි්  විමවා බලනු ලැගේ.  

3.වාමානය දැනීම II 

කණ්ඩායමක වාමාජිකගයකු ගව  ාැඩ කිරීම  කණ්ඩාය ක 
නායකත්ාය  ආයත්නයක ාුහය  ආයත්නික ැකකාර ය  
ාැඩ පැාරීම  ාැඩිහිටිය් ගේ හා ගරෝගී් ගේ අාශ ලේයත්ා යන 
අංශ ලේාල විනයය  දැනුම පරීක් ලනා කර බැලීම වඳහා ාන 
ප්රශ ලේ්නාලි්  වම් විත් ගේ.  
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3.0 විාාග ප  තිඵල - දකුණු පළාත් ක්රීඩා අමාත්යාංශ ලේ ගමක ක හා සියලුම අයදු කකරුා්  ගාත් ගමම 
ගක ිෂන්  වාාගේ නිල ගාේ අඩවිය හරහා  නිකුත් කරනු ඇත්.  
 

4.0 පළමුාන ාරට ගමම විාාගයට ගපනී සිටින නිලධාරි්  විසි්  කිසිදු විාාග ගාව්තුාක් ල ගගවිය යුතු 
ගන ගේ. එගත්කුදු වුාත් ඉ් පසු ාාරාලදී නිලධාරී්  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 

මුදලක් ල ද දකුණු පළාත් ප  ධාන ගමක කගේ අංක 2003-02-13 දරන ආදාය ක ශීයානයට බැර ාන පරිදි  

දකුණු පළාත් තුළ පිහිටි ඕනෑම ප රාේේය ය ේල්කේ කාර්යාලයකට ගගාා ලබා ග් නා ලදු පත්, 
අයදු කපත්  ග  අදාළ ව්ථානග  ගන ගැලගානගව  ඇලවිය යුතු ය. ත්ාද එහි ාායා පිටපත්ක් ල ල   ත්බා 
ගැනීම ප්රගයෝජ්නාත් ානු ඇත්. කුමන ගහ තුාක් ල නිවාාත් ගගාන ලද විාාග ගාව්තු ආපසු ගගවීමක් ල 
ගහෝ මාරු කිරීමක් ල සිදු කරනු ගන ලැගේ.  

 

05.0  අයදුේපත ර   
දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාගේ නිල ගාේ අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) මඟි්  
අ් ත්යාජ්ාලය හරහා අනිාායාගය් ම විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි විය යුතු අත්ර, ඒ 4 (ගව.ිෂ.21x29) 
(වාමානය හාෆ්ෂීට්) ප  මා ග  කඩදාසි ාාවිත් කරිෂ්  අයදු කපත්රගයහි දෘඩ පිටපත්ක් ල (Hard Copy) 
අගකක් ලනකයි්  විසි්  සිය ගදපායාත්ග ක් තු ප්රධානියා මඟි්   2019 මැයි මව 31 දින ගහෝ ඊට ගපර 
පහත් දැක් ලගාන ලිපිනයට ලියාපදිංචි ත්ැපෑගල්  එවිය යුතු ය. වෑම අයඳු කපත්ක් ලම වයාාප්රකාරගය්  ම 
නිාැරදි ගලව ව කපූයා  කර ඇති බාට ගදපායාත්ග ක් තු ප්රධානී්  විසි්  ාග බලා ගත් යුතුය. එම දෘඩ 

පිටපත් බහා එාන කාරග   ා ක පව ඉහළ ගකළාගයා “දකුණු පළාත් රාජ්ය ේව යේ  වමාජ් 

සුභවාධන, පරියාව හා ළමාරක්ෂක ේව යා ේදපාර්තේේන්තුේේ කළමනාකරණ වහකාර තාක්ෂණික 

ේනොයන ඛණ්ඩ 2 ේව යා ගණයට අයත් තනතුරු යල (MN-1) III/II/I ේර ණිේ  නිලධාරීන් වඳහා 

යන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය - 2019” ය් න වඳහ්  කර් න.         
                                                    

 

ේල්කේ,                                                                                                                                          

දකුණු පළාත් රාජ්ය ේව යා ේකොමිෂන් වභාය,                                                                                                    

6 යන මහල ,දිවනත්රික් ේල්කේ කාර්යාල වංකීර්ණය,                                                                                                           

ගාල්ල. 

 
 

 05.1 අ් ත්යාජ්ාලය හරහා විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි විග කදී වෑම අයදු කකරුගාකු වතුා ාලංගු ජ්ාතික 
හැදුනු කපත්ක් ල, ඔබගේ ගහෝ ඔබට ගත් රතුරු වැපයීමට හැකි ළ ම පුරාැසිගයකුගේ වක්රීය ජ්ංගම 
දුරකත්න අංකයක් ල හා විාාග ගාව්තුාක් ල ගගවිය යුතු න ක එම මුදල ගගවූ රිසිට් පත්ද තිබීම අත්යාාශ ලේය  
ගේ. විාාගය පිළිබඳ සියලුම ගත් රතුරු පසුා දැනු ක ගදනු ලබ් ග්  ඔබ විසි්  වපයන ලද ජ්ංගම 
දුරකත්න අංකය හරහා ගේ. විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි වීගම්  අනතුරුා ලැගබන නියිෂත් 
අයදු කපත්රයට අනුකූල ගන ාන, නියිෂත් දිනට ගපර විාාග ගාව්තු ගගාා ගන මැති හා නිාැරදිා 
ව කපූයා  කර ගන මැති අව කපූයා  ත්ත්ත්ාග  පාතින අයදු කපත්ර කිසිදු දැනු කදීමකි්  ගත් රා 
ප්රතික් ලගන ප කරනු ලැගේ. නිසි පරිදි අයදු කපත්ර ව කපූයා  ගන කිරීගම්  සිදුාන පාඩුා අයදු කකරුා්  
විසි්  දරාගත් යුතුය. අයදු කපත්රග  ාායා පිටපත්ක් ල අනිාායායගය් ම ළ  ත්බා ගත් යුතුගේ. විාාගය 
වඳහා ලියාපදිංචි වීමට අාශ ලේය සියලු උපගදව් දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාගේ නිල ගාේ 
අඩවිය ( www.psc.sp.gov.lk) මඟි්  ලබා ගත් හැකි අත්ර එහි වඳහ්  කරුණු ගහ ඳි්  ගත්රු ක ගගන 
එහි වඳහ්  නීති රීති මැනවි්  අනුගමනය කිරීම ඔබ වතු ාගර්මකි. 

 
 

 

05.2   නිගේදනග  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  නිල ගාේ අඩවිය හරහා ප්රගේශ ලේ පත්ර නිකුත් කරනු ලැගේ.  

 
 
 
 
 



    7 

 

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

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

 
 

                  (i.) පුේගලයි්  ලියාපදිංචි කිරීග ක ගදපායාත්ග ක් තුා මගි්  නිකුත් කරන ලද ජ්ාතික හැඳුනු කපත් 
                 (ii.) ාලංගු විගේශ ලේ ගම්  බලපත්රය 
                 (iii.)ාලංගු රියදුරු බලපත්රය 
            

 අයදු කකරුා්  ගාත් ප්රගේශ ලේ පත්ර දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාගේ නිල ගාේ අඩවිය ාන 
www.psc.sp.gov.lk හරහා නිකුත් කළ ාහාම ඒ බා ඔබ විසි්  ගදනු ලබන ජ්ංගම දුරකත්න අංකයට 
ගකටි පණිවිඩයක් ල මඟි්  දැනු ක ගදනු ලබන අත්ර ඔබ විසි්  එම ප්රගේශ ලේ පත්රග  දෘඩ පිටපත්ක් ල (Hard 
Copy)  ලබා ගත් යුතුය. විාාගය පැාැත්වීමට නියිෂත් දිනට දින 07 කට කලි්  විාාග ප  ගේශ ලේ පත්   
ලබා ගැනීමට ගන හැකි වූ අගකක් 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. විාාගග  නම  
II. අයදු කකරුගේ ව කපූයා  නම  

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

 

 

07.0 වාාදය ගත් රතුරු වැපයීම 

ගමම විාාගයට ඉදිරිපත්වීම වඳහා කිසිය ක අගකක් 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 අගකක් ලනකත්ාය අාලංගු කිරීමට ඉඩ ඇත්.ත්ාද කිසිය ක 
අගකක් ලනකගයකු විසි්  ඉදිරිපත් කරන ලද ය ක ගත් රතුරක් ල  වාාදය බා දැන ඉදිරිපත් කළ බා ගපනී 

ගියගහ ත් ඔහු ගහෝ ඇය ගව ාගය්  පහ කිරීමට ඉඩ ඇත්.  
 

08.0 විාාගය පැාැත්වීම ව කබ් ධගය්  දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා  විසි්  පනානු 

ලබන නීති රීතිාලට විාාග අගකක් ලනකය්  යටත් ගේ. එම නීති රීති උමලංඝනය කළගහ ත් දකුණු 
පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා  විසි්  පනානු ලබන දුවාමකට යටත් වීමට ඔහුට ගහෝ ඇයට 

සිදුානු ඇත්.   
 

 

09.0 ගමම විාාග නිගේදනග  විධිවිධාන වලවා 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 
නිගේදනග  වඳහ්  ගප දු විාාග නීති රීති අනුා කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිනු ඇත්. 

 

           දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාගේ නියමය පරිදි,  
 

 

 

ේක්. එල්. දයානන්ද, 

ේල්කේ  

පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා,  

දකුණු පළාත්. 
 

(වැලකිය යුතුයි -   ඔබ කායායාලයට අනුබේධා ශ ලේාඛා කායායාල ගහෝ උප කායායාලාල ගව ාග  නියුතු , ගමම 
කායායක් ලනමත්ා කඩඉ ක පරීක් ලන යට ඉදිරිපත්වීමට සුදුසුක ක ලබන නිලධාරී්  සිටී න ක ඔවු්  දැනුාත් 
කිරීමට කරු ාකර කටයුතු කර් න.) 


