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      දැන්වීමයි 

 

දකුණු ඳළාත් රාජ්ය ේව ාා ේම ිෂනන් වාාා 
 

දකුණු ඳළාත් අායන්තර විගණන අංශේෙහි ආශ්රිත නිලධාරි ේව ාා ගණේේ III ේර ණිේේ 
අායන්තර විගණන නිලධාරි තනතුර වහා බාා ගැනීේේ විාෘත තරඟ විාාගෙ - 2020 

  

Open Competitive Examination for Recruitment to the Post of 

Grade III Internal Audit Officers in Southern Provincial Public Service -2020 
 

 

 
 
 

 

 

1.0 අංක 269 හා 2016.09.06  දිනැතිව දකුණු ඳළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර විසින් අනුභත කරන ලද හා  

2018.04.04 දිනැතිව සංශ ෝධිත දකුණු ඳළාත් අබයන්තර විගනන අං ශහි  ආ්රිත ලධලධා ස ශසාවා 

ගනශේ අබයන්තර විගනන ලධලධා ස තනුරර සහා අදාල ඵවා ගැනීශේ හා උසස් කීරීශේ 

ඳ සඳාටිශහි  විධිවිධානහන්ට අනුකලව  දකුණු ඳළාත් අබයන්තර විගනන ලධලධා ස III ශරාණිහ 

තනුරරට ඵවා ගැනීශේ විවෘත තරඟ විබාගහ - 2020 සහා භුර සහන් සුදුසුකේලත් දකුණු 

ඳළාශත් අහදුේකරුවන්ශගන් ශභභ ශකොමිෂන් සබාව විසින් අහදුේඳත් කැවනු ලැශේ. අහදුේඳත් 

කැවීශේ අවසාන දිනහ 2020.12.04 දින වන අතර, ශභභ විබාගහ 2020 ශදසැේඵර් භස ඳැවැත්ශේ. 
 

2.0 දකුණු ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාව විසින් ඳවත්වනු ලඵන ලිඛිත ඳරීක්ෂනහක ප්රතිපල භත 

සහ වුහගත සේමුප ඳ සක්ෂනහක් ප්රතිපල භත, කුසලතා අනුපිළිශවල අනුව සුදුසුකේ සපුරා ඇති 

අහදුේකරුවන් ඵවා ගැනීභ සිදු ශකශර්. ඵවා ගැනීභ සිදු කරන අවස්ථාශේදී ඳවතින පුරප්ඳාඩු 

සංපයාව අනුව විවෘත  තරඟ විබාගශහන් සභත් වන අහදුේකරුවන්ශගන් ඵවා ගන්නා අතර ඵවා 

ගන්නා සංපයාව රණරනහ රීරීශේ ඵලහ දකුණු ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාව සුරහ. 
 

3.0  සුදුසුකේ :- 

I. අහදුේකරු ශ්රී ලාංරීක පුරවැසිශහකු විහ තුුර හ. 

II. භනා  ාරී සක හා භානසික ශසෞපය තත්වහරීන් සහ විශිෂ්ට ච සතහරීන් තුක්ත විහ තුුර හ. 

III. අහදුේඳත් බාර ගන්නා අවසාන දිනට පූර්වාසන්නශේ වසර 05 ක කාලහ ුරළ අනුගාමි වසර 

03ක කාලහ අහදුේකරුශේ ස්ථිර ඳදිංචිහ ශහෝ පුර්වාසන්න වසර 03ක කාලහ ුරළ කලත්රහාශේ 

ස්ථිර ඳදිංචිහ සභඟ අහදුේකරුශේ එක් වසරක ස්ථිර ඳදිංචිහ සනාථ රීරීභ සහා සේමුප 

ඳ සක්ෂනශේදී ඳහත සහන් ලිපි ශේපන ඉදි සඳත් කළ තුුරහ. 
 

(අ). භැතිවරන ශකොභසා සස් විසින් ලධකුත් කරන ලද ජන්දි මි නාභ ශේපන උධෘතහ. 

     සහ 

(ආ). ග්රාභ ලධලධා ස විසින් ලධකුත් කරන ලද ඳදිංචිහ පිළිඵ සහතිකහ. 
 

 

IV. ශභභ අහදුේඳත් කැවීශේ අවසන් දිනට ප්රථභ ඳහත සහන් අධයාඳන සුදුසුකේ සපුරා තිබිහ 
තුුරහ. 
 

(අ). පිළිගත් වි ්ව විදයාලහක ගනකාධිකරනහ, කළභානාකරනහ, වාණිජය විෂහ සි ත  

  විශ ාෂශේදි උඳාධිධා සශහකු වීභ, ආර්ථික විදයා උඳාධිධා සශහකු වීභ 

     ශහෝ 

(ආ). ගණිතහ, රාජය මලය සහ ඵදුකරනහ ශහෝ සභාන ක්ශෂාත්රහක විදයාශේදී  

   උඳාධිධා සශහකු  වීභ 

** විශ ාෂශහන් සැළරීහ තුුරයි ** 

ශභභ විබාගහ සහා අහදුේ රීරීශේ දී දකුණු ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාශේ ලධල 

ශවේ අඩවිහ (www.psc.sp.gov.lk) හරහා අලධවාර්හශහන්භ ලිහාඳදිංචි වී අහදුේකල 
තුුරහ. 
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     ශහෝ 

(ඇ). ශ්රී ලංකා වරලත් ගනකාධිකා ස ආහතනශේ භධය ඳරීක්ෂනශහන් සභත් තැනැත්ශතකු  

   වීභ 

     ශහෝ 

(ඈ). උසස් අධයාඳන අභාතයාං ශේ උසස් ජාතික ගනකාධිකරන ්ලප්ශලෝභාධා සශහකු වීභ. 

     ශහෝ 

(ඉ). ලංකා කාර්මික විදයාලශේ වාණිජයහ ්ලප්ශලෝභාධා සශහකු වීභ 
  

4.0  වහස :-  

අහදුේඳත් බාර ගන්නා අවසාන දිනට වහස අවුරුදු 21ට ශනොඅඩු හා අවුරුදු 35ට ශනොවැ්ල  

 විහ තුුර හ. 

 

5.0  වැටුප් ක්රභහ:- 
අංක 03/2016 හා 2016.02.25 දිනැති රාජය ඳ සඳාලන චක්රශේපහට අනුව, දකුණු ඳළාත් අබයන්තර 
විගනන අං ශහි  ආ්රිත ලධලධා ස ශසාවා ගනශේ අබයන්තර විගනන ලධලධා ස තනුරශර් III ශරාණිහ 
සහා වන වැටුප් ක්රභහ MN 4- 2016 වන අතර භාසික වැටුප් ඳ සභානහ 31,490/- -445x10-
660x11-730x10-750x5 – 54,250/- ශේ. 

 
6.0 ශසාවශේ ලධතුක්ත රීරීශේ වගන්ති හා ශකොන්ශේසි 
 

(අ). ශභභ තනුරර ස්ථිරහ.  විරාභ වැටුප් සි තහ. ශභභ විබාගශහන් දකුණු ඳළාත් අබයන්තර  
විගනන ලධලධා ස III ශරාණිහට ඳත්වන ලධලධා සන්ට ි මි විරාභ වැටුප් ක්රභහ පිළිඵ රජහ      
විසින් ඉදි සශේදී    ගනු ලඵන ප්රතිඳත්තිභහ රණරනහන්ට ලධලධා සහා හටත් විහ තුුර ශේ. 
 

(ආ) ඵවා ගනු ලඵන අහදුේකරුවන් වසර ුරනක ඳ සවාස කාලහකට හටත් වන්ශන්හ. ලධලධා සහ  
දකුණු ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාව ශහෝ විබාග ශකොභසා සස් ජනරාේ විසින් ඳවත්වනු        
ලඵන ඳළමුවන කාර්හක්ෂභතා කඩඉේ විබාගශහන් සභත්වීභ හා ලධලධා සහාශේ වැඩ, හැසිරීභ 
හා ඳැමිණිභ සුරටුදාහක ඵවට ශදඳාර්තශේන්ුර ප්රධාලධහා සෑීමභකට ඳත්වන්ශන් නේ වසර 
ුරනක් අවසානශේදී තනුරශර් ස්ථිර කරනු ලැශේ. 

 

 

7.0 භාධය :- 
විබාගහ සිංහල, ශදභළ හා ඉංග්රීසි බාෂා භාධය ුරශනන්භ ඳැවැත් ශේ. ඔඵ කැභති බාෂා 
භාධයහරීන් ඉේලුේ කල හැරීහ.  ඉේලුේ කරන භාධයහ ඳසුව ශවනස් රීරීභට ඉඩශදනු 
ශනොලැශේ. 

 

8.0 විබාග ක්රභහ:- 
 ශභභ විබාගහ ප්ර ්නඳත්ර හතරරීන් සභන්විත ශේ. 
 

ප්ර ්න 
ඳත්ර 
අංකහ 

ප්ර ්න ඳත්රශේනභ  කාලහ ලකුණු  සභත්වීභට 
අව ය අවභ 
ලකුණු 
ප්රභානහ 

01 
 

මලය ගනකාධිකරනහ ඳැහ 03යි 100 40% 

02 පි සවැහ හා කළභනාකරන 
ගනකාධිකරනහ 

ඳැහ 03යි 100 40% 

03 විගනනහ හා විභර් නහ ඳැහ 03යි 100 40% 

04 සාභානය දැනීභ හා 
අභිශහෝගයතාවහ 

ඳැහ 1½ 100 40% 
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  විබාගහ සහා වන විෂහ ලධර්ශේ හ:- 

ප්ර ්න ඳත්රශේ නභ 
 

විෂහහ ලධර්ශේ හ 

01. මලය ගනකාධිකරනහ 
 

මුලය ගනකාධිකරනශේ අභිප්රාහ සහ ණුණුේ බාවිතාකරන්න් හා 
ඔවුන්ට අව ය වන ශතොරුරරු ණුණුේකරන පිළිශවත. 
ණුණුේ සමීකරනහ, ේවිත්ව සටහන් ශඳොත් තැබීභ හා ණුණුේ ක්රභ,            
මුලික සටහන් ශඳොත් හා ශලජර්, ශ ාෂ පි සක්සුභ, සමුච්චිත පූර්ව 
ශගවීේ හා ගැලපුේ. ප්රාේධන හා ආදාහේ විහදේ, ක්ෂහවීේ, අවිලධ ්චිත 
ණුණුේ හා වැරදි ලධවැරදි රීරීභ, ඳාලන ණුණුේ, සැසඳුේ ප්රකා න, 
අසේපූර්න වාර්තා 
 
අවසාන ණුණුේ: 
ලධෂ්ඳාදන ණුණුේ, ශවළ ලාබාලාබ ණුණුේ, ශ ාෂ ඳත්රහ, අරමුදේ 
ගැලීේ ප්රකා නහ සහ විසර්ජන ණුණුභ 
 
සීභාසිි ත සභාගේවල ණුණුේ: 
සීභාසි ත සභාගේවල ස්වබාවහ, ලධල ලැයිස්ුරගත සභාගේ හා 
ශකොටස් ශවළශඳොළ/ ශකොටස් හා නහ ප්රාේධනහ, ශඵදිහ හැරී ලාබ, 
අබයන්තර හා ඵාි ර ප්රශහෝජනහ සහා අවසාන ණුණුේ, ණුණුේ ප්රකා  
අර්ථකතනහ ණුණුේ කට්ටලහක් විවරනහ රීරීභ, ණුණුේ අනුඳාතහන්. 
 
විශ ාෂිත ගණුශදනු සහා ණුණුේ: 
සමිති සහ සභාගේ, ශතොග,  ාපා, කුලී සින්නක්කර මිලදී ගැනීේ හා 
නහට විරීණිභ, කේඵදු දීභ, ආශහෝජන, විලධභහ බිේඳත්, විශේ  
මුදේ ගනුශදනු. 
 

ආදාහේ විහදේ ණුණුේ: 
 
සමුච්චිත ණුණුභ: 
 

මුදේ ප්රවාහ (Cash Flow) ප්රකා  සහ අරමුදේ ප්රවාහ ප්රකා  (Fund 
Flow):  
 
ණුණුේකරනහ සහා ඳ සගනක ශහොදා ගැනීභ: 
ඳ සගනක වර්ග/ දෘඩාංග හා භෘදුකාංග, ඳ සගනක කාර්හ ඵේධ 
භාදුකාංග, විදුත් කාරක විස්තර ඳත්රහ, ඳ සගනකභහ ණුණුේකරන 
 
 

 

02.පි සවැහ කළභනාකරන  
      ගනකාධිකරනහ 
 
 

පි සවැහ ගනකාධිකරනහ, මුලය ගනකාධිකරනහ හා කළභනාකරන 
ගනකාධිකරනහ, පි සවැහ ගනකාධිකරනශේ අභිප්රාහ, 
ගනකාධිකරනහ කළභනාකා සක්වහට සහාහක් ව ශහන් ශහොදා 
ගැනීභ 
 
ද්රවය පි සවැහ: 
මිලදී ගැනීේ පිළිශවත්, ගඵඩා පිළිශවත්, ද්රවය ලධකුත් රීරීභ ඇගීමශේ 
ක්රභ , දි සදීභනා හා ප්රසාද දීභනා 
 
රභ පි සවැහ: 
ශේලා සටහන් රීරීේ හා ශේලා ශවන් රීරීේ, වැටුප් ශගවීේ ක්රභ, 
දිරීදීභනා හා ප්රසාද මුදේ ශගවීේ,  ශේතන හා වැටුප් ණුණුේ තැබීභ.  
 
ශඳොදුකාර්හ පි සවැහ: 
වර්ගීකරන ශවන් රීරීේ හා ශඵදා හැරීේ, අවශ ෝෂන ක්රභ, 
ශඳොදුකාර්හ ඳ සඳාලනහ ශවළදාේ හා ශඵදාහැරීේ ශඳොදුකාර්හ පි සවැහ. 
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පි සවැහකරන ක්රභ: 
ශකොන්ත්රාත් පි සවැහකරනහ, කාර්හ පි සවැහකරනහ, 
ශදඳාර්තශේනුරභහ පි සවැහකරනහ, බාණ්ඩ පි සවැහකරනහ, 
ක්රිහාවලි පි සවැහකරනහ, කකක පි සවැහකරනහ, ශසාවා 
පි සවැහකරනහ, විවිධ පි සවැහකරන ක්රභ හටශත් උඳලේධි ශනොවු 
ලාබ 
 

ආන්තික පි සවැහකරනහ: 
දාහකවීේ/ විකුණුේ, සභච්ශේදන සටහන්, ආන්තික පි සවැහකරනහ 
ශහොදා ගැනීභ, ආන්තික පි සවැහකරනහ හා සේඵන්ධ ණුණුේ සටහන්. 
 

ප්රමිති පි සවැහකරනහ: 
ප්රමිති පි සවැහ, තතය පි සවැහ, මුලික විචලයහන්, ණුණුේකරන 
ඳ සඳාටිහ . 
 

අහවැහ ඳාලනහ: 
්රිතගත අහවැහ, ප්රධාන අහවැහ,  නභය අහවැහ, අහවැහ ඳාලනහ, 
අපණ්ඩ අහවැහකරනහ, අහවැහ ඳාලනහ ශභශහතුභ. 
  

 
 

03.විගනනහ හා   
      විභර්ෂනහ 

 

විගනනශේ ස්වබාවහ හා ඳරභාර්ථහ - විගනකශේ කාර්හබාරහ: 
අබයන්තර විගනනහ, ඵාි ර විගනනහ, වයවස්ථාපිත විගනනහ - ශ්රී 
ලංකා ආණ්ඩුක්රභ වයවස්ථාව හා 1971 අංක 38 දරන මුදේ ඳනත 
හටශත් රජශේ ශදඳාර්තශේන්ුරවලට, අභාතයාං වලට හා 
සංස්ථාවලට අදාළව, වයවස්ථාපිත ශනොවන - 2007 අංක 07 දරන 
සභාගේ ඳනත, විගනන ප්රමිති, විගනන භත, විගනන සංකේඳ, 
විගනකශේ ස්වාධීනත්වහ හා අලධකුත් ශඳෞේගලික ගුනාංග, සාක්ෂි 
සතයවාදී සාධාරන ඵව, ශබෞතිකත්වහ. විගනන අවධානේ, 
විගනකශේ වගකීභ . 
 

විෂහ ක්ශෂාත්රහ හා සීභාවන්: 
විෂහ ක්ශෂාත්රහ ලධර්නහ රීරීභ, උඳකේඳනහන් හා සීභාවන් 
 

විගනන ප්රමිතිවල හා භාර්ශගෝඳශේ වල කාර්හබාරහන්: 
ශසාවශේ ශහදීශේ ලිපිවල, කළභනාකරන ලිපිවල හා ලධශහෝජන 
ලිපිවල කාර්හබාරහන්, මලික විගනන ක්රභ විධි හා සභාශලෝචනහ 
සහා ඳටිඳාටි අබයන්තර ඳාලනහ ඇගීමභ, ප්රභාන සටහන්, ප්ර ්න 
භාලා 
 

විගනනහ සැලසුේ රීරීභ හා ඳාලනහ: 
විගනනහ සැලසුේ රීරීභ, කාල ලධර්නහ, අන්තර් හා අවසාන 
විගනනහ, කාර්හහන් සහා වගකීේ බාරදීභ. විගනන ඳාලනහ, 
අබයන්තර ඳාලනහ ශහොදා ගැනීේ ඇුරු  ව කළ වැඩසටහන් ගත 
රීරීභ, සකස් කළ ප්ර ්න භාලා හා අබයන්තර ඳාලනහ ඇගීමශේ 
ආකෘති ඳත්ර. 
 

මුලය විගනනහ සහා අගහන්, සංකේඳ හා ලක්ෂන: 
එහ රාජය අං හට අදාළ ඵව, වි ්ශේෂනාත්භක විගනනහ 
 

ඳ සගනක ගත කළ ණුණුේ ඳේධති විගනනහ - සීභාසි ත සභාගේ 
විගනනහ: 
වයවස්ථාපිත ශඳොත්, අධයක්ෂවරුන්ශේ ඵලතල හා රාජකාරීන් ශඵදිහ 
හැරී ලාබ, විගනකයින් ඳත් රී සභ, ශේතන හා ඉවත් රීරීේ, නව 
විගනකහන් බාර ගැනීභට ප්රථභ ගත තුුර ක්රිහාභාර්ග, විගනකශේ 
ඵලතල හා තුුරකේ 
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ඳරීක්ෂනවල ස්වබාවහ හා ප්රභානහ: 
අනුකලතා ඳරීක්ෂන, ස්වාධීන ඳරීක්ෂන, ලධහැදි ශිේඳක්රභ, ශ ාෂ ඳත්ර 
සමීක්ෂනහ, අදාහේ හා විහදේ ණුණුේ සමීක්ෂනහ 
 
විගනකයින්ශේ හා ගනකාධිකාරීවරුන්ශේ වෘත්රණභහ වගකීභ: 
වෘත්රණභහ ඳැවැත්භ හා ආචාර ධර්භ, නනතික අයිරණන් හා වගකීේ, 
ගනකාධිකාරීන්ශේ හා විගනකශේ නීතිභහ වගකීභ හා සිේධීන් 
පිළිඵ දැනුභ විෂහට අදාළ නීතිහ 
 

වත්කේ සතයාඳනහ හා සන්නීරීක්ෂනහ: 
විගනන සැලසුේ හා ගැලීේ සටහන්: 
කාල සටහන්, අපණ්ඩ විගනනහ, අබයන්තර ඳාලන විධි ක්රභ, 
ප්ර ්නාවලි පිළිශහල රීරීභ 
 

විභර් න: 
විභර් නහට අදාළ විෂහ ක්ශෂාශත්රේ සැලසුේ රීරීභ, බාවිතා කලතුුර 
ශිේඳ ක්රභ හා පිළිශවත්, විභර් න ශභශහහවීශේ අභිප්රාහ පිළිඵ 
උදාහරන,  කයතා අධයහන, මිලට ගැනීභ, විරීීභ, නහට දීශේ මිල 
ලධහභ රීරීභ ආදිහ සහා වයාඳාර ආහතන ඇගීමභ, කාර්හ ඳත්රහ 
සහා ගනකාධිකා සශේ හා විගනකශේ වාර්තා, වාර්තාකරන 
කාර්හහන්, වංචා විභර් න, වයාඳෘති ඇගීමභ. 
 
වාර්තාකරන කාර්හහන්: 
අබයන්තර ඳාලන ඳේධතිවල දුර්වලතා කළභනාකරනහට වාර්තා 
කී සභ, රජශේ හා සංස්ථා විගනනහට ලිඛිතව විශ ාෂ වාර්තාකරන 
කාර්හහ, කාර්හ ඳත්රහ සහා වාර්තා, විභර් නහ පිළිඵ වාර්තා 
 

 
04. සාභානය දැනීභ හා  
      අභිශහෝගයතාවහ 

සාභානය දැනීභ: 
ශ්රී ලංකාශේ  ශගෝලීහ, ශේ ඳාලලධක, ආර්ථික, සභාජීහ සහ 
සංස්කෘතික ඳ සසරහ ඇුරු  ශ්රී ලංකාශේ මුු  ඳ සසරහ පිළිඵ ව සහ 
අන්තර්ජාතික ව ශහන් වැදගත් වන්නා වු කෘලීන තත්ත්වහන් 
ශභන්භ විදයාත්භක සහ තාක්ෂන වර්ධනහන් පිළිඵ දැනුභ 
 

අභිශහෝගයතාවහ: 
සංපයාභහ හැරීහාවන්, තර්කන  ක්තිහ, සාභානය බුේධිහ භැශනන 
අතු සන් සැකශසන විෂහානුඵේධ ප්ර ්න                            
 

 

ාුහගත වේඛ ප ඳක්නණෙ: 
 ඉහත විබාගශහන් සභත් වන අහදුේකරුවන් වුහගත සේමුප ඳරීක්ෂනහකට ලක් කරනු ලැශේ. 
  

 එි දි ඳහත ඳ සදි එක් එක් ශීර්ෂ හටශත් ලකුණු ලඵා ශදනු ලැශේ. 
 

ඳ සක්ෂා කර ලකුණු ලඵා ශදනු ලඵන ශීර්ෂ උඳ සභ ලකුණු ප්රභානහ 
 

අතිශර්ක අධයාඳන සුදුසුකේ සහ අශනකුත් සුදුසුකේ 
 

30 

 

විගනන කටතුුර සේඵන්ධ ඳළපුරුේද 
 

25 

 

බාෂා ප්රවිනතාවහ 
 

20 

 

ඳ සගනක සාක්ෂරතාවහ 
 

15 
 

සේමුප ඳ සක්ෂනශේදී දක්වන කුසලතාවහ 
 

10 
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9.0  විබාගහ ඳැවැත්වීභට ශහෝජිත නගර  :- 
 

විබාග භධයස්ථාන පිි ටුවීභට ශහෝජිත නගරහන් ඳහත ඳ සදි හ. හේ නගරහක් සහා ප්රභානවත් 
අහදුේකරුවන් සංපයාවක් ශනොභැති ව විට විබාගහ එකී නගරහට ආසන්නතභ නගරශේදී ඳවත්වනු 
ඇත. අහදුේකරුවන්, නගරහ ශලස සහන් කළ තුත්ශත් අහදුේකරු ස්ථිර ඳදිංචිහ ඇති දිස්ත්රික්කශේ 
ඳහත සහන් නගරහක් ඳභණි. 

දිස්ත්රික්කහ  විබාග නගරහ 

ගාේල ගාේල 

භාතර භාතර 

හේඵන්ශතොට තංගේල 
 

 

10.0  විබාග ගාස්ුර:-  
විබාග ගාස්ුරව රු. 600/- රී. ශභභ මුදල දකුණු ඳළාත් ප්රධාන ශේකේශේ ආදාහේ ශීර්ෂ 2003-02-13 
ට ඵැරවන ශලස දකුණු ඳළාත ුරළ පිි ටි ඕනෑභ ප්රාශේශීහ ශේකේ කාර්හාලහකට ශගවා  
අහදුේකරුශේ නමින් ව ලදුඳත අහදුේඳශත් අදාළ ශකොටුශේ ශනොගැළශවන ශසා ඇලවිහ තුුර හ. 
(ලදුඳශත් ඡාහාස්ථ පිටඳතක් භුර ඳ රශහෝජනහ සහා ළඟ තඵා ගත තුුරහ.) රීසිභ ශහාුරවක් ලධසාවත් 
විබාග ගාස්ුර ආඳසු ශගවනු ශනොලඵන අතර, විබාග ගාස්ුරව සහා මුේදර ශහෝ මුදේ ඇනවුේ 
බාරගනු ශනොලඵන අතර, තැඳැේ ශහෝ උඳ තැඳැේ කාර්හාල වලට ශගවන ලද මුදේ ද බාරගනු 
ශනොලැශේ. 
 

 

11.0   අහදුේඳත ර   

දකුණු ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාශේ ලධල ශවේ අඩවිහ (www.psc.sp.gov.lk) භඟින් 

අන්තර්ජාලහ හරහා අලධවාර්ශහන්භ විබාගහ සහා ලිහාඳදිංචි විහ තුුර අතර, ක 4 (ශස.මි.21x29) 

ඳ රභානශේ කඩදාසි ශදඳැත්ත බාවිත කරමින් අහදුේඳත්රශහි  දෘඩ පිටඳතක් (Hard Copy) 

අශප්ක්ෂකයින් විසින් 2020.12.04 දින ශහෝ ඊට ශඳර ඳහත දැක්ශවන ලිපිනහට ලිහාඳදිංචි 

තැඳෑශලන් එවිහ තුුරහ. සෑභ අහඳුේඳතක්භ සර්වප්රකාරශහන් භ ලධවැරදි ශලස සේපූර්න කර ඇති 

ඵවට තභා විසින් වග ඵලා ගත තුුර හ. ක සභඟ රීසිදු සහාතික ඳත්රහක් ශහෝ ඇමුණුභක් ශනොඑවිහ තුුර 

හ. එභ දෘඩ පිටඳත ඵහා එවන කවරශේ  වේ ඳස ඉහළ ශකළවශර් “දකුණු ඳළාත් අායන්තර විගණන 

නිලධාරි  III ේර ණිේේ තනතුර වහා බාා ගැනීේේ විාෘත තරඟ විාාගෙ - 2020 ” හන්න සහන් 

කරන්න.                    

ේේමේ,                                                                                                                                          
දකුණු ඳළාත් රාජ්ය ේව ාා ේම ිෂනන් වාාා,                                                                                                    
6 ාන මහල ,දිවත්්රි් ේේමේ මාර්ොල වංකීර්ණෙ,                                                                                                           
ගාේල. 
 

 

11.1  අන්තර්ජාලහ හරහා විබාගහ සහා ලිහාඳදිංචි විශේදී සෑභ අහදුේකරුශවකු සුරව වලංගු ජාතික 
හැදුනුේඳතක්, ඔඵශේ ශහෝ ඔඵට ශතොරුරරු සැඳීමභට හැරී ළඟභ පුරවැසිශහකුශේ සක්රීහ ජංගභ 
දුරකතන අංකහක් හා විබාග ගාස්ුර ශගව  සසිට් ඳතද තිබීභ අතයාව ය ශේ. විබාගහ සහා ලිහාඳදිංචි 
වීශභන් අනුරරුව ලැශඵන ලධහමිත අහදුේඳත්රහට අනුකල ශනොවන, ලධහමිත දිනට ශඳර විබාග ගාස්ුර 
ශගවා ශනොභැති හා ලධවැරදිව සේපූර්න කර ශනොභැති අසේපූර්න තත්ත්වශේ ඳවතින අහදුේඳත්ර රීසිදු 
දැනුේදීභරීන් ශතොරව ප්රතික්ශෂාඳ කරනු ලැශේ. ලධසි ඳ සදි අහදුේඳත්ර සේපූර්න ශනොරීරීශභන් සිදුවන 
ඳාඩුව අහදුේකරුවන් විසින් දරාගත තුුරහ. අහදුේඳත්රශේ ඡාහා පිටඳතක් අලධවාර්ශහන්භ ළඟ තඵා 
ගත තුුරශේ. විබාගහ සහා ලිහාඳදිංචි වීභට අව ය සිහලු උඳශදස් දකුණු ඳළාත් රාජය ශසාවා 
ශකොමිෂන්සබාශේ ලධල ශවේඅඩවිහ (www.psc.sp.gov.lk) භඟින් ලඵා ගත හැරී අතර එි  සහන් 
කරුණු ශහොඳින් ශත්රුේ ශගන එි  සහන් නීති රීති භැනවින් අනුගභනහ රීරීභ ඔඵ සුර වගකීභරී. 

  
 

 

11.2  ලධශේදනශේ සහන් සුදුසුකේ ඇති අහ ඳභනක් ඉේලුේ කර ඇතැයි හන පූර්ව ලධගභනහ භත ලධහමිත 
විබාග ගාස්ුර ශගවා ලධහමිත දිනට ශහෝ එදිනට ශඳර ශහෝ සෑභ අතින් භ සේපූර්න අහදුේඳත්ර ඉදි සඳත් 
කර ඇති සිහලු අහදුේකරුවන්ට විබාගහට ශඳනී සිටීභට දකුණු ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාව 
විසින් තැඳැේ භඟින් ප්රශේ  ඳත්ර ලධකුත් කරනු ලැශේ. තරග විබාගහට ශඳනී සිටිභ සහා ප්රශේ  
ඳත්රහක් ලධකුත් රීරීභ අහදුේකරු ශභභ තනුරර සහා සුදුසුකේ සපුරා ඇති ඵවට පිළිගැනීභක්  ශලස 
සළකනු ශනොලැශේ. අහදුේකරුවන් සේමුප ඳ සක්ෂනහට කැවා ලධශේදනහ අනුව  සුදුසුකේ 



7 

 

තිශේදැයි ඳ සක්ෂා කරන අවස්ථාශේ අව ය සුදුසුකේ ශනොභැති ඵව අනාවරනහ වුවශහොත් එභ අහශේ 
විබාග අශප්ක්ෂකත්වහ අවලංගු කරනු ලැශේ. 

 

13.0  අශප්ක්ෂකශහකුට විබාග ඳ රශේ  ඳත රහක් ලධකුත් රීරීභ ඔහු ශහෝ ඇහ විබාගහට ඉදි සඳත්වීභට සුදුසුකේ 
සපුරා ඇති ඵවට පිළිගැනීභක් ශලස ශනොසැළරීහ තුුරහ. විබාගහට ශඳනී සිටින අශප්ක්ෂකහන් විසින් 
විබාග  ාලාධිඳති ශවත ඔවුන්ශේ අත්සන සහතික කරවා ගත් ප්රශේ  ඳත්ර ඉදි සඳත් කළ තුුර හ.  තවද, 
අශප්ක්ෂකයින් විබාග  ාලාව ුරළදී ශඳනී සිටින සෑභ ප්ර ්න ඳත්රහක් සහා භ විබාග  ාලාධිඳති 
සෑීමභට ඳත් වන ඳ සදි ස්වකීහ අනනයතාවහ ඔප්පු කළ තුුර හ. ක සහා ඳහත සහන් ලිහවිලි වලින් 
එකක් විබාග  ාලාධිඳති ශවත ඉදි සඳත් කළ තුුර හ. 

 
 

(i.) පුේගලයින් ලිහාඳදිංචි රීරීශේ ශදඳාර්තශේන්ුරව භඟින් ලධකුත් කරන ලද ජාතික  
හැඳුනුේඳත 

(ii.) වලංගු විශේ  ගභන් ඵලඳත්රහ 
(iii.) වලංගු  සහදුරු ඵලඳත්රහ 

            

අහදුේකරුවන් ශවත ප්රශේ  ඳත්ර දකුණු ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාව විසින් තැඳැේ භඟින්    
එවනු ලඵන අතර . විබාගහ ඳැවැත්වීභට ලධහමිත දිනට දින 07 කට කලින් විබාග ඳ රශේ  ඳත ර ශනොලද  
අශප්ක්ෂකයින් ඳහත සහන් විස්තර ඇතිව දකුණු ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාශේ ශේකේ  
ශවත දුරකථන අංක  091-2234309 / 0912248450 ඔස්ශසා දැන්විහ තුුරහ. 

 
 

I.  විබාගශේ නභ 
II.  අහදුේකරුශේ සේපූර්න නභ 
III.  සේපූර්න ලිපිනහ  
IV. ඉේලුේ ඳත් තැඳැේ කළ කාර්හාලහ හා ලිහාඳදිංචි කළ අංකහ හා දිනහ 
V. විබාගහ සහා ලිහාඳදිංචි ව දිනහ 

 
14.0   ශතෝරා ගැනීශේ ක රභහ  

ශභභ තනුරරු සහා ඉහත 08 ශේදශේ දක්වා ඇති ඳ සක්ෂනවලින් දක්වන ලද කුසලතාවහ හා 
රා.ඳ.ච.15/90 ි  සහන් විධිවිධාන හා දිස්ති රක් ජනගහන අනුඳාතහට අනුව සුදුසුකේ ඳ සක්ෂා රී සභ 
සහා වන සේමුප ඳ සක්ෂනහරීන් ඳසුව සුදුස්සන් ශතෝරා ගනු ලැශේ. (ඳත්වීේ ඳ රදානශේදී  ඳවතින 
පුරප්ඳාඩු සංපයාව අනුව ඳත්වීේ දිහ තුුර අවසාන ඳ රමුපතා භට්ටශේ සභ ලකුණු ලැබ අහදුේකරුවන් 
රීි ඳශදශනකු සිටින අවස්ථාවකදී සේමුප ඳරීක්ෂනහක් ඳවත්වා  අධයාඳන සුදුසුකේ අනුව ඉහලභ 
සුදුසුකේ ඇති පුේගලහන් අනුපිළිශවලින් ශතෝරා ගැශන්.) හේ දිස්ත්රික්කහරීන් පිරවිහ තුුර ඇඵෑර්ුර 
සංපයාව සහා තරග රීරීභට සුදුස්සන් වනුශේ එභ දිස්ත්රික්කශහන් ඉේලුේ කරන අහදුේකරුවන් 
ඳභණි. 
 

14.1 රා.ඳ.ච.15/90 ි  සහන් විධිවිධානහන්ට අනුකලව පුරප්ඳාඩු සංපයාශවන් 3%ක් ආඵාධ සි ත 
පුේගලහන් සහා ශවන් ශකශරනු ඇත. විබාගශේදී සුදුසුකේ ලඵන ආඵාධ සි ත පුේගලහන් අුර සන් 
ඉහළ භ ලකුණු ලඵාගත් 3%ක ප්රති තහක් ඳභනක් ඳත්විේ ලඵා දීභ සහා ශතෝරා ගැශනනු ඇත. 
ශතෝරාගනු ලඵන අශප්ක්ෂකහන්ශේ ලකුණු භට්ටභ හටත් පි සශසයින් 50%ක් වත් විහ තුුර හ. 
ඳත්විභක් සහා ශතෝරා ගනු ලැබ අශප්ක්ෂකහකු විශ ාෂඥ නවදය භණ්ඩලහක් ශවත ඉදි සඳත් 
කරන අතර, විශ ාෂඥ නවදය වාර්තාවරීන් තභ ආඵාධ සි ත තත්ත්වහ හා එහ අදාල තනුරශර් 
රාජකා ස ඉටු රීරීභ සහා ඵාධාවක් ශනොවන ඵව තහවුරු කළ තුුර හ. ශේ අනුව, ඔඵශේ ආඵාධිත 
තත්ත්වහ සනාථ කළ හැරී ලිපි අහදුේඳත්රහට ඇමිණිහ තුුර හ. 

 

   14.2 සුදුසුකේ ඳරීක්ෂා රීරීභරීන් ශතොරව සෑභ අහදුේකරුශවකුටභ විබාගහට ඉදි සඳත්වීභ සහා අවස්ථාව 
ලඵාශදනු ලැශේ. විබාග ඳ රතිඑල භත කුසලතාවහ අනුව සේමුප ඳරීක්ෂනහට කැවනු ලඵන අතර, 
අහදුේඳත් කැවන අවසාන දිනට, ලධශේදනහ ඳ රකාර සුදුසුකේ ලඵා ශනොභැති අහදුේකරුවන්  
ඳත්විභක්  ලැබීභට සුදුසුකේ ශනොලඵන්ශන්හ. 

 

   15.0     සාවදය ශතොරුරරු සැඳීමභ 
ශභභ විබාගහට ඉදි සඳත්වීභ සහා රීසිහේ අශප්ක්ෂකශහකුට සුදුසුකේ ශනොභැති ඵව අනාවරනහ 
වුවශහොත් විබාගහට ශඳර ශහෝ විබාගහ ඳැවැත්ශවන අතරුරර ශහෝ විබාගශහන් ඳසුව ශහෝ ඕනෑභ 
අවස්ථාවකදී ඔහුශේ ශහෝ ඇහශේ අශප්ක්ෂකත්වහ අවලංගු රීරීභට ඉඩ ඇත. තවද රීසිහේ 
අශප්ක්ෂකශහකු විසින් ඉදි සඳත් කරන ලද හේ ශතොරුරරක්  සාවදය ඵව දැන ඉදි සඳත් කළ ඵව ශඳනී 
ණුහශහොත් ඔහු ශහෝ ඇහ ශසාවශහන් ඳහ රීරීභට ඉඩ ඇත.  
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  16.0    විබාගහ ඳැවැත්වීභ සේඵන්ධශහන් දකුණු ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාව  විසින් ඳනවනු 
ලඵන නීති රීතිවලට විබාග අශප්ක්ෂකහන් හටත් ශේ. එභ නීති රීති උේලංඝනහ කළශහොත් දකුණු 
ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාව  විසින් ඳනවනු ලඵන දුවවභකට හටත් වීභට ඔහුට ශහෝ ඇහට 
සිදුවනු ඇත.   

 
 

 

  17.0  ශභභ විබාග ලධශේදනශේ විධිවිධාන සලසා ශනොභැති කවර කරුනක් පිළිඵ වුවද දකුණු ඳළාත්  
රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාශේ රණරනහ අවසාන රණරනහ වන්ශන්හ. සිහලුභ අහදුේකරුවන් ශභභ 
ලධශේදනශේ සහන් ශඳොදු විබාග නීති රීති අනුව කටතුුර රීරීභට ඵැඳී සිටිනු ඇත. 

 

            දකුණු ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාශේ ලධහභහ ඳ සදි,  

 

 

ගාමිණි වීරවික්රභ 

ශේකේ, 
ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබාව,  

දකුණු ඳළාත. 

2020 ශනොවැේඵර් 13 දින,                                                                                                                                 

දකුණු ඳළාත් රාජය ශසාවා ශකොමිෂන් සබා කාර්හාලහ,                                                                                         

6 වන භහල, 

දිස්ති රක් ශේකේ කාර්හාල ශගොඩනැණුේල,                                                                                                                                                                                                                                                                             

ගාේල. 

(ශභභ දැන්වීභ ඳදනේ කරශගන විවිධ ආහතන විසින් සාවදය ශලස සකස් කර ඉදි සඳත් කරනු ලඵන 

දැන්වීේවල සහන් කරුණු ශකශරි  රීසිදු වගකීභක් දරනු ශනොලැශේ.)   

 


