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මගේ අංකය  :- SP-PSC/17/04/03/03 

දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා, 

දිව්ත්රික් ල ගමක ක කායායාස වංර්යා ය, 

6 ාන මහස, කළුාැමස, ගාමස. 
2019.05. 

 

 

පළාත් ආදාය ක ගක මවාරිව්, 

නිගයෝජ්ය පළාත් ආදාය ක ගක මවාරිව්, ගාමස/ මාතර/ හ කබ් ගත ට, 
 

දකුණු පළාත් ආදායම් ස ේවසේ 11 පන්තිසේ 11 සරේණියේසේ ්සේස ේකරුකර ්ුරෙසි   

 ්ථීි කිරීසම්  හ 11 පන්තිසේ 1 සරේණියේයඋ ස   ්කිරී උ දුසුදුුම් බීම    ාහා    

සයෝග්ය්ා පරීසේණයය - 2019 
 

Eligibility Examination for Permanency & Promotion to the Class II 
Grade I Officers in the rank of Assessors of Class II Grade II of 

Southern Provincial Revenue Service - 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 අංක 165 හා 2002.09.19 දිනැතිා දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරාර විසි්  අනුමත කරන සද 
දකුණු පළාත් ආදාය ක ගව ාගේ ගව ාා ායාව්ාාග  විිවවිාානය් ට අනුූලසා දකුණු පළාත් 
ආදාය ක ගව ාගේ 11 ප් තිගේ 11 ගර ණිගේ තක් ලගව රුකරු තනතුගරහි වථ්ීර කිරීග ක වහ 11 
ප් තිගේ 1 ගර ණියට උවව් කිරීමට සුදුසුක ක සැබීම වඳහා වූ ගයෝගයතා පරීක් ලන ය ගමම 
ගක ිෂන්  වාාා විසි්  2019 ජුලි මාවගේදී පාත්ානු සබන බා ගමයි්  නිග දනය කරනු සැගේ.  

 
දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාගේ පත්ීම ක සද හා මායම රජ්ගය්  / ගානත් පළාත් වාාාලි්   දකුණු 
පළාත් රාජ්ය ගව ායට අ් තයාග  හ ය කරන සද හහත නිසාාරී්  වඳහා ගමම විාාගය ගාමස 
දිව්ත්රික් ලකගේදී  පැාැත්ග .  

 
2.0 සුදුසුක ක හා විාාග පරිපාටිය -  

 
(අ) විාාග පරිපාටිය  :- ගමම පරීක් ලන ය විනයය්  ගදකකි්  වම් විත ලිඛිත විාාගයකි. 

විනයය  නියාගේශය පහත වඳහ්  පරිදි ග . වමත්ීමම වඳහා එක් ල එක් ල 
විනයයක් ල   වඳහා සකුණු 60%ක් ල ගහෝ ඊට ාැඩිගය්  සබා ගත යුතුය. 

   
  

 විනයය සකුණු කාසය 

01 
බදු නීතිය 
Tax Law  

100යි පැය 2යි 

02 
නඩු තී් දු නීතිය 
Case Law 

100යි පැය 2යි 

03 
බදු ප්රතිපත්ති හා ිණණු ක  
Tax Policy and Accounts 

100යි පැය 2යි 

 
 

** විගශ නගය්  වැළකිය යුතුයි ** 

ගමම විාාගය වඳහා අයදු ක කිරීග ක දී දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාග  නිස 

ගාේ අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) හරහා අනිාායාගය් ම ලියාපදිංචි ීම අයදු කකස යුතුය. 
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2.1 විනයය නියාගේශය 
 

2.1.1. බසු නීතිය - බදු නීති පිළිබඳ මූලික දැනීම පරීක් ලනා කිරීමක් ල ඇතුළු මුදම 
ප  ඥප්තතිගේ පනාා ඇති පිරිාැටු ක බේද, මුේදර ගාව්තු බේද යනාදී බදු ායාගාසට අදාළ 
බදු නීතිය පිළිබඳා ග . 
 

2.1.2 ුඩු තීන්සු නීතිය - පිරිාැටු ක බේද හා මුේදර ගාව්තු බේද පිළිබඳ නඩු තී් දුාසට 
අදාළ නීති ව කබ් ාා ග . 
 

2.1.3 බසු ප්රතිපත්ති හා ගිණුම් - බදු ප  තිපත්ති, බදු පරිපාසනය හා ිණණු ක පිළිබඳා ග . 
 

2.2 ගමම විාාගය සිංහස, ගදමළ හා හංග්රීසි යන මාාය ාලි්  පැාැත්ග . අදාළ ගව ායට  
ඇතුළත් ීමම වඳහා වූ විාාගයට ගපනී සිටි ාානාගා්  ගහෝ රාජ්ය ාානාාකි්  ගහෝ ගමම 
විාාගයට ගපනී සිටීමට නිසාාරී් ට පුළුාන. තරඟ විාාගයක් ල ගන මැතිා ගව ායට 
බැඳුණු නිසාාරී් ට ද තම්  අායාපනය සැ භ ාානා මාායගය්  ගහෝ රාජ්ය ාානාාකි්  
ගහෝ ගමම විාාගයට ගපනී සිටිය හැකිය. විාාගය වඳහා හමලු ක කරන ාානා මාායය 
පසුා ගානව් කිරීමට හඩ ගදනු ගන සැගේ. 

 
3.0    විාාග ප  තිඵස 

දකුණු පළාත් ප්රාාන ගමක ක ගාත  හා සියළුම අයදු කකරුා්  ගාත ගමම ගක ිෂන්  වාාග  
නිස ගාේ අඩවිය හරහා නිකුත් කරනු ඇත. 

 

4.0 පළමුාන ාරට ගමම විාාගයට ගපනී සිටින නිසාාරි්  විසි්  කිසිදු විාාග ගාව්තුාක් ල ගගවිය යුතු 
ගන ග . එගතකුදු වුාත් හ් පසු ාාරාසදී නිසාාරී්  ව කපූයා  විාාගය වඳහා ගපනී සිටි් ග්  
න ක විාාග ගාව්තුා ාශගය්  රු.400/- ක් ල ද , එක් ල විනයයයක් ල වඳහා ගපනී සිටි් ග්  න ක රු. 
200/- ක මුදසක් ල ද දකුණු පළාත් ප  ාාන ගමක කගේ අංක 2003-02-13 දරන ආදාය ක ශීයානයට 
බැර ාන පරිදි, දකුණු පළාත තුළ පිහිටි ඕනෑම ප  ාගේශීය ගමක ක කායායාසයකට ගගාා සබා 
ග් නා සදු පත, අයදු කපත  ගේ අදාළ ව්ාානගේ ගන ගැසගානගව  ඇසවිය යුතු ය. තාද එහි ඡායා 
පිටපතක් ල සඟ  තබා ගැනීම ප්රගයෝජ්නාත් ානු ඇත. කුමන ගහ තුාක් ල නිවාාත් ගගාන සද විාාග 
ගාව්තු ආපසු ගගීමමක් ල ගහෝ මාරු කිරීමක් ල සිදු කරනු ගන සැගේ.  

 
05.0  අයදු කපත     

දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාග  නිස ගාේ අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) මඟි්  
අ් තයාජ්ාසය හරහා අනිාායාගය් ම විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි විය යුතු අතර, ඒ 4 (ගව.ිෂ.21x29) 
ප  මා ගේ කඩදාසි ාාවිත කරිෂ්  අයදු කපත්රගයහි දෘඪ පිටපතක් ල (Hard Copy) අග්තක් ලනකයි්  
විසි්  සිය ගදපායාතග ක් තු ප්රාානියා මඟි්   2019 ජුනි මව 07 දින ගහෝ ඊට ගපර පහත 
දැක් ලගාන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑගස්  එවිය යුතු ය. වෑම අයඳු කපතක් ලම වයාාප්රකාරගය්  ම 
නිාැරදි ගසව ව කපූයා  කර ඇති බාට ගදපායාතග ක් තු ප්රාානී්  විසි්  ාග බසා ගත යුතුය. එම 
දෘඪ පිටපත බහා එාන කාරගේ  ා ක පව හහළ ගකළාගයා “දකුණු පළාත් ආදායම් ස ේවසේ 11 

පන්තිසේ 11 සරේණියේසේ ්සේස ේකරුකර ්ුරෙසි   ථ්ීි කිරීසම්  හ 11 පන්තිසේ 1 සරේණියේයඋ 

ස  ් කිරී උ දුසුදුුම් බීම    ාහා   සයෝග්ය්ා පරීසේණයය - 2019” ය් න වඳහ්  කර් න.                                                            
 

ගමක ක,                                                                                                                                          
දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා,                                                                                                    
6 ාන මහස ,දිව්ත්රික් ල ගමක ක කායායාස වංර්යා ය,                                                                                                           
ගාමස. 

 
05.1  අ් තයාජ්ාසය හරහා විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි විග කදී වෑම අයදු කකරුගාකු වතුා ාසංගු ජ්ාතික  

හැදුනු කපතක් ල, ඔබගේ ගහෝ ඔබට ගත රතුරු වැපයීමට හැකි ළඟම පුරාැසිගයකුගේ වක්රීය 
ජ්ංගම දුරකතන අංකයක් ල හා විාාග ගාව්තුාක් ල ගගවිය යුතු න ක එම මුදස ගගවූ රිසිට් පතද තිබීම 
අතයාශය ග . විාාගය පිළිබඳ සියලුම ගත රතුරු පසුා දැනු ක ගදනු සබ් ග්  ඔබ විසි්  
වපයන සද ජ්ංගම දුරකතන අංකය හරහා ග . විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි ීමගම්  අනතුරුා 
සැගබන නියිෂත අයදු කපත්රයට අනුූලස ගන ාන, නියිෂත දිනට ගපර විාාග ගාව්තු ගගාා 
ගන මැති හා නිාැරදිා ව කපූයා  කර ගන මැති අව කපූයා  තත්ත්ාගේ පාතින අයදු කපත්ර කිසිදු 



3 

 

දැනු කදීමකි්  ගත රා ප්රතික් ලගන ප කරනු සැගේ. නිසි පරිදි අයදු කපත්ර ව කපූයා  ගන කිරීගම්  
සිදුාන පාඩුා අයදු කකරුා්  විසි්  දරාගත යුතුය. අයදු කපත්රගේ ඡායා පිටපතක් ල අනිාායාගය් ම 
ළඟ තබා ගත යුතුග . විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි ීමමට අාශය සියලු උපගදව් දකුණු පළාත් රාජ්ය 
ගව ාා ගක ිෂන්  වාාග  නිස ගාේ අඩවිය ( www.psc.sp.gov.lk) මඟි්  සබා ගත හැකි අතර 
එහි වඳහ්  කරුණු ගහ ඳි්  ගත්රු ක ගගන එහි වඳහ්  නීති රීති මැනවි්  අනුගමනය කිරීම ඔබ 
වතු ාගර්මකි. 

 
05.2   නිග දනගේ වඳහ්  සුදුසුක ක ඇති අය පම ක් ල හමලු ක කර ඇතැයි යන පූයාා නිගමනය මත  

නියිෂත විාාග ගාව්තු ගගාා නියිෂත දිනට ගහෝ එදිනට ගපර ගහෝ වෑම අති්  ම ව කපූයා  
අයදු කපත්ර හදිරිපත් කර ඇති සියලු අයදු කකරුා් ට කායායක් ලනමතා කඩහ ක විාාගයට ගපනී 
සිටීමට දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා විසි්  නිස ගාේ අඩවිය හරහා ප්රග ශ පත්ර 
නිකුත් කරනු සැගේ.  

 
06.0  අග්තක් ලනකගයකුට විාාග ප  ග ශ පත  යක් ල නිකුත් කිරීම ඔහු ගහෝ ඇය විාාගයට හදිරිපත්ීමමට 

සුදුසුක ක වපුරා ඇති බාට පිළිගැනීමක් ල ගසව ගන වැළකිය යුතුය. විාාගයට ගපනී සිටින 
අග්තක් ලනකය්  විසි්  විාාග ශාසාිවපති ගාත ඔවු් ගේ අත්වන වහතික කරාා ගත් ප්රග ශ පත්ර 
හදිරිපත් කළ යුතු ය. තාද, අග්තක් ලනකයි්  විාාග ශාසාා තුළදී ගපනී සිටින වෑම ප්රශ්න පත්රයක් ල 
වඳහා ම විාාග ශාසාිවපති වෑහීමට පත් ාන පරිදි ව්ාර්ය අනනයතාාය ඔ්තපු කළ යුතුය. ඒ 
වඳහා පහත වඳහ්  ලියවිලි ාලි්  එකක් ල විාාග ශාසාිවපති ගාත හදිරිපත් කළ යුතු ය. 

 
           (i.)  පුේගසයි්  ලියාපදිංචි කිරීග ක ගදපායාතග ක් තුා මිණ්  නිකුත් කරන සද ජ්ාතික හැඳුනු කපත 
           (ii.)  ාසංගු විගේශ ගම්  බසපත්රය 
           (iii.) ාසංගු රියදුරු බසපත්රය 
 
           අයදු කකරුා්  ගාත ප්රග ශ පත්ර දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාග  නිස ගාේ අඩවිය 

ාන www.psc.sp.gov.lk හරහා නිකුත් කළ ාහාම ඒ බා ඔබ විසි්  ගදනු සබන ජ්ංගම දුරකතන 
අංකයට ගකටි පණිවිඩයක් ල මඟි්  දැනු ක ගදනු සබන අතර ඔබ විසි්  එම ප්රග ශ පත්රගේ දෘඪ 
පිටපතක් ල (Hard Copy)  සබා ගත යුතුය. විාාගය පැාැත්ීමමට නියිෂත දිනට දින 07 කට කලි්  
විාාග ප  ග ශ පත   සබා ගැනීමට ගන හැකි වූ අග්තක් ලනකයි්  පහත වඳහ්  විවත්ර ඇතිා දකුණු 
පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාග  ගමක ක ගාත දුරකාන අංක  091-2234309 / 
0912248450 ඔව්ගව  දැ් විය යුතුය. 

 
I. විාාගගේ නම  
II. අයදු කකරුගේ ව කපූයා  නම  
III. ව කපූයා  ලිපිනය  
IV. හමලු ක පත් තැපැම කළ කායායාසය හා ලියාපදිංචි කළ අංකය හා දිනය 
 V. විාාගය වඳහා ලියාපදිංචි වූ දිනය 

 
07.0 වාාදය ගත රතුරු වැපයීම 

ගමම විාාගයට හදිරිපත්ීමම වඳහා කිසිය ක අග්තක් ලනකගයකුට සුදුසුක ක ගන මැති බා 
අනාාර ය වුාගහ ත් විාාගයට ගපර ගහෝ විාාගය පැාැත්ගාන අතරතුර ගහෝ විාාගගය්  
පසුා ගහෝ ඕනෑම අාව්ාාාකදී ඔහුගේ ගහෝ ඇයගේ අග්තක් ලනකත්ාය අාසංගු කිරීමට හඩ 
ඇත.තාද කිසිය ක අග්තක් ලනකගයකු විසි්  හදිරිපත් කරන සද ය ක ගත රතුරක් ල  වාාදය බා දැන 
හදිරිපත් කළ බා ගපනී ිණයගහ ත් ඔහු ගහෝ ඇය ගව ාගය්  පහ කිරීමට හඩ ඇත.  

 
08.0 විාාගය පැාැත්ීමම ව කබ් ාගය්  දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා  විසි්  පනානු 

සබන නීති රීතිාසට විාාග අග්තක් ලනකය්  යටත් ග . එම නීති රීති උමසංඝනය කළගහ ත් 
දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා  විසි්  පනානු සබන දඬුාමකට යටත් ීමමට ඔහුට 
ගහෝ ඇයට සිදුානු ඇත.    

 
09.0 ගමම විාාග නිග දනගේ විිවවිාාන වසවා ගන මැති කාර කරු ක් ල පිළිබඳ වුාද දකුණු පළාත් 

රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාග  තීර ය අාවාන තීර ය ා් ග් ය. සියලුම අයදු කකරුා්  
ගමම නිග දනගේ වඳහ්  ගප දු විාාග නීති රීති අනුා කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිනු ඇත. 

 



4 

 

           දකුණු පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාග  නියමය පරිදි,  
 
 
 

සසේ.එල්. දයාුන්ද 
ගමක ක, 
පළාත් රාජ්ය ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා,  
දකුණු පළාත. 
 

 
වැසකිය යුතුයි - ඔබ කායායාසයට අනුබේා ශාඛා කායායාස ගහෝ උප කායායාසාස ගව ාගේ 
නියුතු ගමම කායායක් ලනමතා කඩහ ක පරීක් ලන යට හදිරිපත් ීමමට සුදුසුක ක සබන නිසාාරී්  සිටී 
න ක කරු ාකර ඔවු්  දැනුාත් කිරීමට කටයුතු කර් න. 


