
1 
 

    

- දැන්වීමයි - 
 

දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂන් වාාල 

 දකුණු පෂාත් තාක්ණ ේව ලේේ තනතුරු වඳශා බඳලා ගැනීේේ විලෘත තරග 

විාාගය - 2020/2021 
 

Open Competitive Examination for Recruitment to the Post of 

Technical Service in Southern Province-2020/2021 

 

 

 

 
 

1.0 අංක 222 ශා 2017.05.24 දිනැතිල දකුණු ඳෂාත් ගරු ආණ්ඩුකාරලර විසින් අනුභත කරන ද ශා 

2017.08.10 දිනැතිල වංශෝධිත දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලශ  - තාක්ණ  ශව ලා ලයලවථාාශ  

විධිවිධානයන්ට අනුල ශා අංක 291 ශා 2018.12.31 දිනැතිල දකුණු ඳෂාත් ගරු ආණ්ඩුකාරලර 

විසින් අනුභත කරන ද  ශා 2020.11.03 දිනැතිල වංශෝධිත දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලශ  

කෘෂිකර්භ ශදඳාර්තශේන්තුශ   කෘෂිකර්භ උඳශේක තනතුරට ඵලා ගැනීශේ ඳරිඳාටිශයහි 

විධිවිධානයන්ට අනුල දකුණු ඳෂාත් තාක්ණ ශව ලශ  තනතුරු වශා ඵලා ගැනීශේ විලෘත  තරග 

විබාගය - 2020/2021 වශා සුදුසුකේත් දකුණු ඳෂාශත් අයදුේකරුලන්ශගන් අයදුේඳත් කැලනු 

ැශේ. අයදුේඳත් කැවීශේ අලවාන දිනය 2020.12.24 දින ලන අතර ශභභ විබාගය 2021 ලර්ශ  

මුල් කාර්තුශ දී ගාල් නගරශ  දී ඳැලැත්වීභට දැනට වැෂසුේ කර ඇත පුරප්ඳාඩු වංඛ්යාල ඳශත 

ඳරිදි ශ . 
 

අනු 

අංමය 
තනතුර 

තනතුරු නාමය 

ඉංග්රීසිේයන් 

පුරප්පාඩු 

වංඛ්යාල 

01 කෘෂිකර්භ උඳශේක Agricultural Instructor 11 

02 
වත්ත්ල වංලර්ධන 
උඳශේක 

Live stock 
Development 
Instructor 
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03 ජ්නඳද නිධාරි Colonization Officer 07 

 
 

ේර ණිය ේර ණිය ඉංග්රීසිේයන් 

III ශර ණිය Grade III 

පුහුණු ශර ණිය - ශදලවරක Training Grade (2 Years) 

පුහුණු ශර ණිය - එක් ලවරක Training Grade (1 Years) 

 
 
 

 

2.0 දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් වබාල විසින් ඳලත්ලනු ඵන ිඛිතත ඳීකක්ණයක ්රතිප භත 

කුවතා අනුපිළිශල අනුල සුදුසුකේ වපුරා ඇති විලෘත අයදුේකරුලන් දිවථත්රික් අනුඳාතය අනුල 

ඵලා ගැනීභ සිදු ශකශර්. ඳලතින පුරප්ඳාඩු වංඛ්යාශලන් 70% ක් විලෘත තරඟ විබාගශයන් ශා 30% 

ක් සීිෂත තරඟ විබාගශයන් ඵලා ගැශන්. ඵලා ගැනීභ සිදු කරන අලවථාාශ දී ඳලතින පුරප්ඳාඩු 

වංඛ්යාල අනුල ඵලා ගන්නා වංඛ්යාල රණරණය රීීකශේ ඵය දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් 

වබාල වතුය. 
 

 

 

 

 

 

** විේ ේයන් වැෂකිය යුතුයි ** 

ේමම විාාගය වඳශා අයදුේ කිරීේේ දී දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂන් වාාේේ නි ේලබ් 

අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) ශරශා අනිලාර්යේයන්ම ලියාපදංචි වී අයදුේමෂ යුතුය. 
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වටශන -  

 III / II / I යන ශර ණීන්න් හි ාකාඵේධ ශව ලක වංඛ්යාශ  පුරප්ඳාඩු තනතුරු ්රභාණශයන් 70% ක් 

ඵාහිර අයදුේකරුලන් වශා ලන විලෘත තරඟ විබාගයරීන් වේපූර්ණ ශකශර්. 

 සීිෂත තරඟ විබාගශයන් ඵලා ගැනීභට නියිෂත ්රතිත වශා ්රභාණලත් මිඛක සුදුසුකේ වහිත 

අබයන්තර අයදුේකරුලන් අදාෂ ශදඳාර්තශේන්තුල / අභාතයාංය තුෂ ශන සිනම නේ ඳභණක් 

ඉතිරි ්රභාණය විලෘත තරඟ විබාගය භිනන් ශතෝරා ගන්නා ඵාහිර අයදුේකරුලන්ශගන්භ වේපූර්ණ 

කර ගත ශැරීය. 

 පුරප්ඳාඩු වංඛ්යාල 3 ට අඩු නේ ඵලා ගනු ඵන්ශන් විලෘත ධාරාල යටශත් ඳභණි. 
 

3.0 ලැටුප් ක්රමය:-  අංක 03/2016 ශා 2016.02.25 දිනැති රාජ්ය ඳරිඳාන ක්රශල්ඛ්යට අනුල, දකුණු 

ඳෂාත් තාක්ණ ශව ලශ  තනතුරු වශා  MN 3- 2016 ලන අතර භාසික ලැටුප් ඳරිභාණය 31,040 

- 445x10-660x11-730x10-750x10- 57,550/- ශ .   
 

ඉශත ක්ර ශල්ඛ්ය අනුල දකුණු ඳෂාත් තාක්ණ ශව ලශ  පුහුණු රීීකශේ ශර ණිශ  ඳෂමු ලවර වශා 

භාසික දීභනාල රු. 27,140/- ක් අතර, පුහුණු රීීකශේ ශර ණිශ   ශදලන ලවර  වශා භාසික දීභනාල        

රු. 27,440/- ක් හිිෂ ශ . 
 

 

4.0 ශභභ තනතුර වථථිර තනතුරරී. ශභභ තනතුරට හිිෂ විරාභ ලැටුප් ්රභය, රජ්ය විසින් ඉදිරිශ  දී ගනු 

ඵන ්රතිඳත්තිභය රණරණයට යටත් විය යුතු ශ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

5.0  සුදුසුකේ :- දකුණු ඳෂාත් තාක්ණ ශව ලශ  තනතුරු වශා ඵලා ගැනීභ වශා ඳශත වශන් 

සුදුසුකේ අයදුේඳත් කැවීශේ අලවන් දිනට ්රාභ වේපූර්ණ ක යුතු ශ . 

 

I. අයදුේකරු ශ්රී් ර ාංරීක පුරලැසිශයකු විය යුතුය. 

II. වෑභ අශප්ක්කයකුභ දකුණු ඳෂාත තුෂ ඕනෑභ ්රශේයක ශව ලය රීීකභටත් තනතුශර් රාජ්කාරි ඉටු 

රීීකභටත් ්රභාණලත් ාීකරික ශා භානසික ශයෝගයතාලයරීන් ශා විිෂථට කරිතයරීන් යුක්ත විය 

යුතුය. 

III. අයදුේඳත් බාර ගන්නා අලවාන දිනට පූර්ලාවන්නශ  ලවර 05 ක කාය තුෂ අනුගාිෂ ලවර 03ක 

කාය අයදුේකරුශේ වථථිර ඳදිංචිය ශශෝ පුර්ලාවන්න ලවර 03ක කාය තුෂ කත්රයාශේ වථථිර 

ඳදිංචිය වභඟ අයදුේකරුශේ එක් ලවරක වථථිර ඳදිංචිය වනාා රීීකභ වශා වේමුඛ් ඳරික්ණශ දී 

ඳශත වශන් ිඛපි ශල්ඛ්න ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

 (අ).  භැතිලරණ ශක භවාරිවථ විසින් නිකුත් කරන ද ඡන්දහිිෂ නාභ ශල්ඛ්න උේධෘතය ශා 

 (ආ). ග්රාභ නිධාීක විසින් නිකුත් කරන  ඳදිංචි වශතිකය. 

IV. යේ ආගිෂක නිකායක ඳැවිදිලරයක් දරණ රීසිදු තැනැත්ශතකු ශභභ විබාගය වශා ශඳනී සිනමභට 

සුදුසුකේ ශන ඵයි. 

V. අයදුේඳත් කැවීශේ අලවන් දිනට ශශෝ ඳ රාභ ඳශත වශන් සියලු සුදුසුකේ වපුරා තිබිය යුතුය. 

 

විලෘත - III ේර ණිේේ මෘෂිමර්ම උපේේම තනතුරු වඳශා ලන අධ්යාපන දුදුදුමේ  

 
(අ). සිංශ/ශදභෂ/ඉංග්රීසි බාාල, විදයාල. ගණිතය වශ තලත් එක් වියයකට වේභාන 

වාභාර්ායන් වහිතල එකලර වියයන් ශයරීන් (06) අධයයන ශඳ දු වශතික ඳත්ර (වාභානය 

ශඳෂ) විබාගය ශදලරකට ශන ලැඩි ලාර ගණනකදී වභත් වීභ  

වශ 
 

(ආ). ක්ශ ත්රය ට අදාෂ වියයන් ශදකක් වහිතල අධයාඳන ශඳ දු වශතික ඳත්ර (උවවථ ශඳෂ) 

විබාගශ  ජීල විදයාල, රවායන විදයාල, කෘෂි විදයාල, වත්ත්ල විදයාල, උේද ද විදයාල ශා 

ශබෞතික විදයාල යන වියයන් ශගන් වියයන් ශදකක් වහිතල විදයාල වියය ධාරාල 

යටශත් සියලුභ වියයන්ශගන් ( වාභානය ශඳ දු ඳීකක්ණය ශා වාභානය ඉංග්රීසි ශැර)  

එකලර වභත් තිබීභ. 
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විලෘත - III ේර ණිේේ වත්ත්ල වංලර්ධ්න උපේේම ශා ජ්නපද නිධ්ාරි තනතුරු වඳශා ලන 

අධ්යාපන දුදුදුමේ  
 

(අ). සිංශ/ශදභෂ/ඉංග්රීසි බාාල, විදයාල. ගණිතය වශ තලත් එක් වියයකට වේභාන 

වාභාර්ායන් වහිතල එකලර වියයන් ශයරීන් (06) අධයයන ශඳ දු වශතික ඳත්ර (වාභානය 

ශඳෂ) විබාගය වභත්ල තිබීභ.  

වශ 
 

(ආ). ක්ශ ත්රය ට අදාෂ වියයන් ශදකක් වහිතල විදයා/ ගණිත/තාක්ණශ දය වියය ධාරාලට 

අයත් වියයන් තුනරීන් අ.ශඳ .ව (උ.ශඳෂ) විබාගය එකලර වභත් වීභ.  
    

විලෘත - III ේර ණිේේ මෘෂිමර්ම උපේේම තනතුර වඳශා ලන ලෘත්තීය දුදුදුමේ 

        

i. තෘරණයීක ලෘත්රණය අධයාඳන ශක ිෂන් වබාල විසින් රණරණය කරනු ඵන ඳරිදි ජ්ාතික 

ලෘත්රණය කුවතා (NVQ) 6 (ශය) භට්ටශේ කුවතා වශතිකයක් අදාෂ ක්ශ ත්රශයන් ඵා 

රණබීභ, 
 

ශශෝ 
 

ii. කුණ්ඩවාශල්, අඟුණශක ෂඳැැවථව, ඳැල්ශලශශර, බිබි, බුදල, ලාරියශඳ , ල නියාල,  

අනුරාධපුරය, කරපිංක යන කෘෂිකර්භ විදයායක  කෘෂිකර්භය පිළිඵල දෑ අවුරුදු 

ඩිප්ශෝභා වශතිකය ඵා රණබීභ, 
 

ශශෝ 
 

iii.  ශාඩි කාර්ිෂක ආයතනශයන්  කෘෂිකර්භය පිළිඵ ඩිප්ශෝභා වශතිකය ඵා තිබීභ, 

ශශෝ 
 

 
iv.    

       vi.  ඇක්ලයිනාවථ  විදයාශ  කෘෂිකර්භ ඩිප්ශෝභා වශතිකය ඵා තිබීභ, 
i.  

ශශෝ 
 

v. රජ්ය විසින් අනුභත ආයතනයක් භිනන් පිරිනභනු ඵන දෑ අවුරුදු කෘෂිකර්භ ඩිප්ශෝභා 

වශතිකය ඵා රණබීභ, 

ශශෝ 

 

vi.  ඉශත සුදුසුකේලට සියළු අතින් වභාන යැයි ශ්රී්ංකා තාක්ණ ශව ල  භණ්ඩය විසින් 

ශශෝ තෘරණයික ශා ලෘත්රණය අධයාඳන ශක ිෂන් වබාල විසින් ශශෝ  දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය 

ශව ලා ශක ිෂන් වබාල විසින් පිළිගනු ඵන ශලනත් තාක්ණික සුදුසුකේ ඵා තිබීභ. 
 

 පුහුණු කිරීේේ ේර ණිය  - (ේදලවරම පුහුණු මාය) වඳශා ලන අධ්යාපන දුදුදුමේ 

    
 

(අ).  සිංශ/ශදභෂ/ඉංග්රීසි බාාල, විදයාල. ගණිතය වශ තලත් එක් වියයකට වේභාන 

වාභාර්ායන් වහිතල එකලර වියයන් ශයරීන් (06) අධයයන ශඳ දු වශතික ඳත්ර (වාභානය 

ශඳෂ) විබාගය වභත්ල තිබීභ.  

වශ 
 

(ආ). ක්ශ ත්රය ට අදාෂ වියයන් ශදකක් වහිතල විදයා/ ගණිත/තාක්ණශ දය වියය ධාරාලට 

අයත් වියයන් තුනරීන් අ.ශඳ .ව (උ.ශඳෂ) විබාගය එකලර වභත් වීභ 

 

           පුහුණු කිරීේේ ේර ණිය - (එක් ලවරම පුහුණු මාය) වඳශා ලන අධ්යාපන දුදුදුමේ 
 

 

(අ). සිංශ/ශදභෂ/ඉංග්රීසි බාාල, විදයාල. ගණිතය වශ තලත් එක් වියයකට වේභාන 

වාභාර්ායන් වහිතල එකලර වියයන් ශයරීන් (06) අධයයන ශඳ දු වශතික ඳත්ර (වාභානය 

ශඳෂ) විබාගය වභත්ල තිබීභ.  

වශ 
 

(ආ). ක්ශ ත්රය ට අදාෂ වියයන් ශදකක් වහිතල විදයා/ ගණිත/තාක්ණශ දය වියය ධාරාලට 

අයත් වියයන් තුනරීන් අ.ශඳ .ව (උ.ශඳෂ) විබාගය එකලර වභත් වීභ 
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ලෘත්තීය දුදුදුමේ 

 

i. ජ්ාතික තාක්ණ වශතිකය (කෘෂිකර්භය) ශශෝ ්රාශයෝක ක කෘෂිකර්භ විදයා එක් අවුරුදු 

ඳාඨභාාල ශශෝ ශ්රී් ංකා තාක්ණ ශව ලා භණ්ඩය විසින් පිළිගනු ැබ ශලනත් තාක්ණ 

සුදුසුකේ 
 

ශශෝ 
 

ii. උවවථ අධයාඳන අභාතයංය වශ ඉශත වශන් තාක්ණ වශතිකය නිකුත් කරන 

ආයතනලිඛන් විභවා අදශවථ ඵා ගැනීශභන් අනතුරුල ඉශත වශන් තාක්ණික 

සුදුසුකේලට සියළු අතින් වභාන යැයි තෘරණයික ශා ලෘත්රණය අධයාඳන ශක ිෂන් වබාල 

විසින් පිළිගනු ඵන ශලනත් තාක්ණික සුදුසුකේ ඵා තිබීභ. 

 
 

 

 

විලෘත - III ේර ණිේේ වත්ත්ල වංලර්ධ්න උපේේම තනතුර වඳශා ලන ලෘත්තීය දුදුදුමේ  

   

i. තෘරණයික ශා ලෘත්රණය අධයාඳන ශක ිෂන් වබාල විසින් පිළිගත් ආයතනයක් විසින්  

පිරිනභනු ඵන දෑවුරුදු කෘෂිකර්භ / වත්ත්ල ඳාන ඩිප්ශෝභාල 

ශශෝ  

ii. රැරීයා ක්ශ ත්රයට අදාෂල ජ්ාතික ලෘත්රණය කුවතා (NVQ) 06 භට්ටශේ සුදුසුකේ   

වේපූර්ණ කර තිබීභ.  

    ශශෝ  

 

iii. ශ්රී් ංකා තාක්ණ ශව ලා භණ්ඩය ශශෝ දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් වබාල විසින් 

පිළිගනු ැබිය ශැරී ඉශත වශන් තාක්ණික සුදුසුකේලට වභාන ශශෝ උවවථ සුදුසුකේ 

ඵා තිබීභ. 

 
 

පුහුණු කිරීේේ ේර ණිය  - (ේදලවරම පුහුණු මාය) වත්ත්ල වංලර්ධ්න උපේේම තනතුර වඳශා 

ලන අධ්යාපන දුදුදුමේ 

  
 

(අ). ක්ශ ත්රය ට අදාෂ වියන් ශදකක් වහිතල විදයා/ ගණිත/තාක්ණශ දය වියය ධාරාලට 

අයත් වියයන් තුනරීන් අ.ශඳ .ව (උ.ශඳෂ) විබාගය එකලර වභත් වීභ. 
 

      වශ 
 

(ආ). සිංශ/ ශදභෂ/ ඉංග්රීසි බාාල, විදයාල. ගණිතය වශ තලත් එක් වියයකට වේභාන    

වාභාර්ායන් වහිතල එකලර වියයන් ශයරීන් (06) අධයයන ශඳ දු වශතික ඳත්ර (වාභානය 

ශඳෂ) විබාගය වභත්ල තිබීභ. 
 

 

 

පුහුණු කිරීේේ ේර ණිය - (එක් ලවරම පුහුණු මාය) වත්ත්ල වංලර්ධ්න උපේේම තනතුර වඳශා 

ලන අධ්යාපන දුදුදුමේ 

 
 

(අ). ක්ශ ත්රය ට අදාෂ වියන් ශදකක් වහිතල විදයා/ ගණිත/තාක්ණශ දය වියය ධාරාලට 

අයත් වියයන් තුනරීන් අ.ශඳ .ව (උ.ශඳෂ) විබාගය එකලර වභත් වීභ. 

වශ 
 

(ආ).  සිංශ/ශදභෂ/ඉංග්රීසි බාාල, විදයාල, ගණිතය වශ තලත් එක් වියයකට වේභාන 

වාභාර්ායන් වහිතල එකලර වියයන් ශයරීන් (06) අධයයන ශඳ දු වශතික ඳත්ර (වාභානය 

ශඳෂ) විබාගය වභත්ල තිබීභ. 
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පුහුණු කිරීේේ ේර ණිය - (එක් ලවරම පුහුණු මාය) වත්ත්ල වංලර්ධ්න උපේේම තනතුරු 

වඳශා ලන ලෘත්තීය දුදුදුමේ 
 

i. ජ්ාතික තාක්ණ වශතිකය (කෘෂිකර්භය) ශශෝ ්රාශයෝක ක කෘෂිකර්භ විදයා එක් අවුරුදු 

ඳාඨභාාල ශශෝ ශ්රී් ංකා තාක්ණ ශව ලා භණ්ඩය විසින් පිළිගනු ැබ ශලනත් තාක්ණ 

සුදුසුකේ 

ශශෝ 
 

ii. උවවථ අධයාඳන අභාතයංය වශ ඉශත වශන් තාක්ණ වශතිකය නිකුත් කරන 

ආයතනලිඛන් විභවා අදශවථ ඵා ගැනීශභන් අනතුරුල ඉශත වශන් තාක්ණික 

සුදුසුකේලට සියළු අතින් වභාන යැයි තෘරණයික ශා ලෘත්රණය අධයාඳන ශක ිෂන් වබාල 

විසින් පිළිගනු ඵන ශලනත් තාක්ණික සුදුසුකේ ඵා තිබීභ. 
 

විලෘත - III ේර ණිේේ ජ්නපද නිධ්ාරි තනතුර වඳශා ලන ලෘත්තීය දුදුදුමේ  
 

 

i. තෘරණයික ශා ලෘත්රණය අධයාඳන ශක ිෂන් වබාල විසින් පිළිගත් ආයතනයක් විසින්  

පිරිනභනු ඵන දෑවුරුදු කෘෂිකර්භ ඩිප්ශෝභාල 
 

ශශෝ  
 

ii. රැරීයා ක්ශ ත්රයට අදාෂල ජ්ාතික ලෘත්රණය කුවතා (NVQ) 06 භට්ටශේ සුදුසුකේ   

වේපූර්ණ කර තිබීභ.  
 

ශශෝ  
 

iii. ශ්රී් ංකා තාක්ණ ශව ලා භණ්ඩය ශශෝ දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් වබාල විසින් 

පිළිගනු ැබිය ශැරී ඉශත වශන් තාක්ණික සුදුසුකේලට වභාන ශශෝ ඉශෂ සුදුසුකේ 

ඵා තිබීභ. 
 

 

 

පුහුණු කිරීේේ ේර ණිය  - (ේදලවරම පුහුණු මාය) ජ්නපද නිධ්ාරි තනතුර වඳශා ලන අධ්යාපන 

දුදුදුමේ 

  
 

(අ). ක්ශ ත්රය ට අදාෂ වියන් ශදකක් වහිතල විදයා/ ගණිත/තාක්ණශ දය වියය ධාරාලට 

අයත් වියයන් තුනරීන් අ.ශඳ .ව (උ.ශඳෂ) විබාගය එකලර වභත් වීභ. 
 

      වශ 
 

(ආ). සිංශ/ ශදභෂ/ ඉංග්රීසි බාාල, විදයාල. ගණිතය වශ තලත් එක් වියයකට වේභාන    

වාභාර්ායන් වහිතල එකලර වියයන් ශයරීන් (06) අධයයන ශඳ දු වශතික ඳත්ර (වාභානය 

ශඳෂ) විබාගය වභත්ල තිබීභ. 

 

පුහුණු කිරීේේ ේර ණිය - (එක් ලවරම පුහුණු මාය) ජ්නපද නිධ්ාරි තනතුර වඳශා ලන අධ්යාපන 

දුදුදුමේ 
 

 

(අ). ක්ශ ත්රය ට අදාෂ වියන් ශදකක් වහිතල විදයා/ ගණිත/තාක්ණශ දය වියය ධාරාලට 

අයත් වියයන් තුනරීන් අ.ශඳ .ව (උ.ශඳෂ) විබාගය එකලර වභත් වීභ.  

වශ 
 

(ආ).  සිංශ/ශදභෂ/ඉංග්රීසි බාාල, විදයාල, ගණිතය වශ තලත් එක් වියයකට වේභාන 

වාභාර්ායන් වහිතල එකලර වියයන් ශයරීන් (06) අධයයන ශඳ දු වශතික ඳත්ර (වාභානය 

ශඳෂ) විබාගය වභත්ල තිබීභ. 
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පුහුණු කිරීේේ ේර ණිය - (එක් ලවරම පුහුණු මාය) ජ්නපද නිධ්ාරි තනතුරු වඳශා ලන 

ලෘත්තීය දුදුදුමේ 
 

i. ජ්ාතික තාක්ණ වශතිකය (කෘෂිකර්භය) ශශෝ ්රාශයෝක ක කෘෂිකර්භ විදයා එක් අවුරුදු 

ඳාඨභාාල ශශෝ ශ්රී් ංකා තාක්ණ ශව ලා භණ්ඩය විසින් පිළිගනු ැබ ශලනත් තාක්ණ 

සුදුසුකේ 

ශශෝ 

ii. උවවථ අධයාඳන අභාතයංය වශ ඉශත වශන් තාක්ණ වශතිකය නිකුත් කරන 

ආයතනලිඛන් විභවා අදශවථ ඵා ගැනීශභන් අනතුරුල ඉශත වශන් තාක්ණික 

සුදුසුකේලට සියළු අතින් වභාන යැයි තෘරණයික ශා ලෘත්රණය අධයාඳන ශක ිෂන් වබාල 

විසින් පිළිගනු ඵන ශලනත් තාක්ණික සුදුසුකේ ඵා තිබීභ.   
 

6.0 ලයව :- 

 අයදුේඳත් බාර ගන්නා අලවාන දිනට ලයව අවුරුදු 18ට ශන අඩු ශා අවුරුදු 30ට ශන ලැඩි විය යුතුය.  
 

 
 

 

7.0  විාාග පරිපාටිය :- 

ශභභ විබාගය ඳ රථන ඳත ර ශදකරීන් යුක්ත ශ . සිංශ, ශදභෂ වශ ඉංග රීසි භාධයලිඛන් ශභභ විබාගය 

ඳැලැත්ශලන අතර, ඉල්ලුේ කරන භාධය ඳසුල ශලනවථ රීීකභට ඉඩශදනු ශන ැශේ. 

වියය කුණු මාය 

බුේධි ඳීකක්ණය 100 යි ඳැය 01 යි 

වියානුඵේධ තාක්ණික ඳීකක්ණය 100 යි ඳැය 02 යි 

 

වභත්වීභ වශා එක් එක් ්රථන ඳත්රයකට ශලන් කර ඇති කුණුලිඛන්  40% ක් ඵැක න් ලත් ඵාගත යුතුය. 

 

ඉශත වියට   අදාෂ වියය නිර්ශේ ඳශත ඳරිදි ශ . 

තනතුර:- කෘෂිකර්භ උඳශේක 

 

 

වියය වියය නිර්ේේ 

බුේධි ඳීකක්ණය 

(Intelligent Test) 

අශප්ක්කයා වතු වභානය බුේධිය, තර්කන ශැරීයාල, අදශවථ ්රකානය, වංඛ්යාත්භක 
කුවතාල ශා අලශඵෝධාත්භක ශැරීයාල භැන ඵැශන ්රථන ඳත්රයරී. 

වියානුඵේධ 
තාක්ණික 
ඳීකක්ණය 
(Subjective 
Technical Test) 

 

 

 

 

තනතුරට අදාෂ තාක්ණික දැනුභ භැන ඵැශන ඵහුලරණ ්රථනලිඛන් වභන්විත ශ . 

1. ශ්රී් ංකාශ  ආර්ථික වංලර්ධනය වශා කෘෂිකර්භාන්තශ   දායකත්ලය. 

1.1. දෂ ජ්ාතික නිථඳාදනයට කෘෂිකර්භාන්තශ  දායකත්ලය, 

1.2. රැරීයා වියුක්තිය, 

1.3. කෘෂිකර්භාන්තශ  අඳනයන ශා ආනයන තත්ලය. 

2. ශ්රී් ංකාශ  ශේණිණික කාඳ පිළිඵ දැනුභ. 

3. ඳව ශා ාක ශඳෝණය 
3.1. ඳශව  ලුශය, ලයනය, ශබෞතික ශා රවායනික    

                   ලණතාලය ශා ශඵෝග ලගාල ශකශරහි ඵඳෑභ. 
 

            3.2. ාක ශඳෝණය, ඳාංශු/ ාක ශඳෝණය  
                   කෂභනාකරණය 

3.3. ඳැෑටි ශඳෝණය පිළිඵ විශ  කරුණු 
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වියානුඵේධ 
තාක්ණික 
ඳීකක්ණය 
(Subjective 
Technical Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. වී නිථඳාදනය 
4.1. ඳාංශු ශේණිණික අලයතාලය  

4.2. ්රශේද 

4.3. බිේ වකවථ රීීකභ ශා තලාන් ඳානය. 

4.4. ඳළිශඵෝධ ශා ශරෝග භර්ධනය 

4.5. ශඳ ශශ ර ශයදීභ 

4.6. ජ් කෂභනාකරණය/ අවථලනු ලැඩි කර ගැනීශේ නතන    

                   ්රභශ දය. 

4.7.අවථලනු ශනළීභ ශා ඳසු තාක්ණය. 

4.8. බිත්තර වී නිථඳාදනය 

5. ශලනත් ක්ශ ත්ර ශබෝග නිථඳාදනය 
5.1. ශ කුළනු, ිෂරිවථ, අර්තාඳල්, ඵඩඉරිඟු වශ ශලනත්  

                   ශබෝගල ්රශේද 

6. එෂලළු නිථඳාදනය 
6.1. එෂලළු තලාන් ඳානය 

6.2. කෘෂිකර්භ ශදඳාර්තශේන්තුශ  විශ  අලධානය ශය මු  
                   කර ඇති එෂලළු ලර්ග ්රකාරණය ශා ශරෝඳණ කටයුතු,  
                   අවථලනු ශනළීභ ශා වැකසීභ. 

7. ඳෂතුරු 
7.1. කෘෂිකර්භ ශදඳාර්තශේන්තුශ  විශ  අලධානය ශය මු   

                   කර ඇති ඳෂතුරු ලර්ග ්රකාරණය ශා ශරෝඳණ කටයුතු,  

                   අවථලනු ශනළීභ ශා වැකසීභ. 

8. ශබෝග ආරක්ණය. 
8.1. ශබෝග ලගාලට ලැෂශදන ්රධාන ශරෝග ශා ඳළිශඵෝධ  

       ශඳුනා ගැනීභ ාලාශ  ඳාන විධි. 

8.2. ලල් භර්ධනය, ලල් භර්ධන ්රභ 

8.3. ඳළිශඵෝධ නාක ඳානශ  දී පිළිඳැදිය යුතු ආරක්ෂිත   ්රභ. 

9. ඳාංශු රවායන 
9.1. ඳාංශු වංරක්ණශ  ලැදගත්කභ ශා විවිධ ඳාංශු  
         වංරක්ණ ්රභ 

10. ලාරිභාර්ග ශා ජ් කෂභනාකරණ 
10.1. විවිධ ශබෝග ලර්ග වශා උචිත ජ් වේඳාදන ්රභ ශා  

         ාලාශ  ජ් කෂභනාකරණය 

10.2 ක්ෂුද්ර ජ් වේඳාදන ්රභ 

10.3 ජ් ලශනය ශා එහි ලැදගත්කභ 

11. ශග විඳල් යාන්ත්රිකරණය 
11.1. ශග විඳල් යාන්ත්රිකරණශ  ලාසි අලාසි 

11.2. බිේ වකවථ රීීකභට බාවිත කරන කෘෂි යන්ශත්රෝඳකරණ 

11.3. ජ් වේඳාදනය ශා ඳැෂෑටි ආරක්ණය වශා බාවිත  
                     කරන කෘෂි යන්ශත්රෝඳකරණ 
            11.4. ඉශත යන්ත්ර ්රියාකරවීභ ශා නඩත්තුල 
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වියානුඵේධ 
තාක්ණික 
ඳීකක්ණය 
(Subjective 
Technical Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. මී භැසි ඳානය 
12.1. ආර්ථික ලැදගත්කභ 

12.2. මී භැසි ගෘශ ආරේබ රීීකභ ශා ඳලත්ලාශගන යාභ. 

12.3. අවථලනු ඵා ගැනීභ ශා ශලෂ ශඳ ෂට වකවථ රීීකභ. 

13. භල් ලගාල ශා භූිෂ අංකරණය 
13.1. ආර්ථික ලැදගත්කභ 

13.2. භූිෂ අංකරණ ්රභ 

13.3.ශලෂද ශඳ ෂ වශා කැපූ භල් නිථඳාදනය ශා ාලා ශලෂද   

                    ශඳ ෂට වකවථ රීීකභ. 

14. ආරක්ෂිත ගෘශතු ශබෝග ලගාල 
14.1. ලැදගත්කභ 

14.2. වැසුේ රීීකභ 

14.3. ශබෝග ශතෝරා ගැනීභ, ජ්ය/ ශඳ ශශ ර ශයදීභ 

14.4. ඳලත්ලා ශගන යාභ ශා අවථලනු වකවථ රීීකභ 

15. වත්ල ඳානය 
15.1. කුකුළු ඳානය ශා රීරි ගල ඳානය 

15.2. වශභෝධාන ශග විඳල් ඳානය යටශත් ඉශත වශන්  

         වත්ල නිථඳාදන ඳලත්ලා ගැනීභ 

16. කෘෂිකාර්ිෂක ලයාප්තිය 
16.1. කෘෂිකාර්ිෂක ලයාප්ති උඳාය භාර්ග ශා ්රභශ දය 

16.2. කෘෂිකාර්ිෂක ලයාප්ති වන්නිශ දන ්රභ 

17. ඳටක ශරෝඳණය 
17.1. ඳටක ශරෝඳණශ  මිඛක සිේධාන්ත ශා අරණත ශත රතුරු  

                     පිළිඵ දැනුභ, 

17.2. ඳටක ශරෝඳණශ  බාවිතයන්/ ශයදිේ, 

17.3.ඳටක ශරෝඳණශ  ලාසි අලාසි, 

18. ඳැෑටි නිශරෝධායනය පිළිඵ දැනුභ 
18.1. ඳැෑටි නිශරෝධායන ශරණිාසි පිළිඵ දැනුභ, 

18.2. ඳැෑටි නිශරෝධායන ්රභ 

19. ාක වංරක්ණය 
19.1. ාක වංරක්ණශ  ලැදගත්කභ(ාඛ්/ ජ්ාන ප්ාවථභ) 

19.2 ාක වංරක්ණ ්රභ (ාඛ්/ ජ්ාන ප්ාවථභ) 
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    20. ජජ්ල තාක්ණය 

           20.1. DNA ල ලැදගත්කභ 

20.2. ජ්ානය යනු කලරක්ද, එහි ්රියාකාීකත්ලය 

20.3. ජ්ාන ඉංජිශන්රු ිෂල්ඳ ්රභ භක න් ාක ලැඩිදියුණු  

                     රීීකභට ඇති ශැරීයාල   

     21. කෘෂිලයලවායකත්ලය 

             21.1 අශවිකරණ දැනුභ 

             21.2 අගය එකතු කෂ නිථඳාදන 

             21.3 කෘෂි නිථඳාදනයන්හි අගයදාභ වංලර්ධනය 

             21.4 කෘෂි නිථඳාදනයන්හි ිෂ රණරණය. 

      22. කාඵනික ලගාල 

             22.1 ලැදගත්කභ 

             22.2 ලාසි/ අලාසි 

      23. වශතික කරණය 

            23.1 GAP 

            23.2 GMP 

            23.3 HACCP 

            23.4 Organic Certificate 

      24. ආශාර තාක්ණය 

            24.1 ආශාර වැකසීශේ තාක්ණ ්රභශ ද 

            24.2 ශල්ඵයක ඇතුත් විය යුතු කරුණු 

            24.3 නවීන ඇසුරුේකරණ ්රභශ ද ශා එහි ලාසි 

      25. කෘෂිකර්භ වංලර්ධනය - 

ලර්තභාන කෘෂිකර්භ වංලර්ධන ්රතිඳත්ති. ාලාශ  ඇති ලැදගත්කභ, කෘෂිකර්භ 

වංලර්ධන ලැඩවටශන්, කෘෂිකර්භ වංලර්ධනය ශා වේඵන්ධ ශර්ඛීය අභාතයාංය යටශත් 

ඇති ශදඳාර්තශේන්තු ශා ශලනත් ආයතන, භධයභ රජ්ශ  කෘෂිකර්භ ශදඳාර්තශේන්තුලට 

අයත් ආයතන, ාකක ශා ාලාශ  කාර්ය බාරය, කෘෂිකර්භ ක්ශ ත්රශ  ලර්තභාන ගැටළු 

ශා අද ශයෝග, කෘෂිකාර්ිෂක වංලර්ධනය රශට් වංලර්ධනයට අධාරලන ආකාරය, 

කෘෂිකාර්ිෂක වංලර්ධන ලැඩවටශන්ල යශඳත් ශා අයශඳත් ඵඳෑේ. 
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තනතුර:- වත්ත්ල වංලර්ධ්න උපේේම 

 

වියය වියය නිර්ේේ 

බුේධි ඳීකක්ණය 

(Intelligent Test) 

අශප්ක්කයා වතු වභානය බුේධිය, තර්කන ශැරීයාල, අදශවථ ්රකානය, වංඛ්යාත්භක 
කුවතාල ශා අලශඵෝධාත්භක ශැරීයාල භැන ඵැශන ්රථන ඳත්රයරී. 

වියානුඵේධ 
තාක්ණික 
ඳීකක්ණය 
(Subjective 
Technical Test) 

 

 

 

1. ශ්රී් ංකාශ  කෘෂි කාර්ිෂක ශා වත්ත්ල ඳාන කටයුතු පිළිඵල ඳලත්නා වේඳත්  
     විබලයන් ලර්තභාන  තත්ත්ලයන් ශා ආර්ථිකයට ඇති දායතක්ලය 
2. ශ්රී් ංකාශ  වත්ත්ල නිථඳාදන රටා, නිථඳාදන ්රභාණයන් ශා අශවිකරණ ්රභ, 

3. ශ්රී් ංකාශ  ඳලතින වත්ත්ල ශග විඳ රටා, ාලාශ  පිහිටිභ ශා විසිරිභ  

4. ශග විඳ වතුන් අද ජ්නනය වශා ඵහුල ශය දා ගන්නා ්රභ  

5. ශඵෝලන වත්ත්ල ශරෝග භර්දන ්රියා පිළිශලත්, ශරෝ ස වතුන්ශේ නියැදි රැවථ රීීකභ ශා  
    ්රලාශනය 
6. ාකාඵේධ ශග විඳල් ්රභ ශා ්රතික්රීකරණ ්රභ 

7. වත්ත්ල ඳානය ශා ආශ්රී්ත කර්භාන්ත, රීරි වැකසීභ, භවථ වැකසීභ, බිත්තර   
    නිථඳාදනය ශා වත්ත්ල ආශාර නිථඳාදනය 
8.වත්ත්ල ඳානය ශා ්රියාලිඛයට අදාෂ ආදායේ වියදේ ගණනය ්රභ , ශග විඳ  
   ලාර්තාකරණය ශා ක ණුේ විථශල්ණය, වත්ත්ල ශග විඳ වැසුේකරණය 
9.  විදයාත්භක ශත රතුරු ්රකාරණ ්රභ බාවිතය ශා ාලාශ  පදායිතාලයන් 

10.  තෘණ ශා රණි ලගාල ආශ්රිත කරුණු ශා ආශාර වංරක්ණය 

 

තනතුර:- ජ්නපද නිධ්ාරි 

 

වියය වියය නිර්ේේ 

බුේධි ඳීකක්ණය 

(Intelligent Test) 

අශප්ක්කයා වතු වභානය බුේධිය, තර්කන ශැරීයාල, අදශවථ ්රකානය, වංඛ්යාත්භක 
කුවතාල ශා අලශඵෝධාත්භක ශැරීයාල භැන ඵැශන ්රථන ඳත්රයරී. 

වියානුඵේධ 
තාක්ණික 
ඳීකක්ණය 
(Subjective 
Technical Test) 

 

 

 

ශ්රී් ංකාශ  ඉඩේ භුක්ති ්රභය ශා එහි විකාය,  ශ්රී් ංකාශ  ඉඩේ ්රතිවංවථකරණය  ශා 
ලයාඳාර, ශ්රී් ංකාශ   කෘෂිකර්භ ආර්ථිකය  වශ ජ්නාලාව  වැසුේකරණය ශා 
කෂභනාකරණය පිළිඵ ලුශගත ජිඛශ  ්රථන ඳත්රයරී. ඳශත වියන් පිළිඵ වර 
අලශඵෝධයක් අශප්ක්කයන්ශගන් ඵාශඳ ශර ත්තු ශ .  

i. ශ්රී් ංකාශ  ඉඩේ භුක්ති ්රභය  ශා එහි විකාය 

- ශ්රී් ංකාශ  ඉඩේ භුක්ති ්රභය පිළිඵ ඉතිශාවය 

- ශල්ඛ්න ිඛයාඳදිංචි රීීකභ භිනන් ඉඩේ අයිතිය තශවුරු රීීකභ 

- ශ්රී් ංකාශ  ඉඩේ හිිෂකභ ිඛයාඳදිංචි රීීකභ 

ii. ශ්රී් ංකාශ  ඉඩේ නීතියට අදා ්රධාන ඳනත් 

- බ්රිතානය ජ්ාතිකයන් විසින් ශඳුන්ලා දුන් මුඩුබිේ ආාා ඳනත ශා එභිනන් ඇති වු 

   වභාජ් ශලනවථ කේ   

- 1935 දී ඉඩේ වංලර්ධන ආාා ඳනත ආරේබ වීභ ශා ශග වි ජ්නතාලට ඉඩේ ල  

   අයිතිය ඵා දීභ. 

- 1947 අංක 8 දරණ රජ්ශ  ඉඩේ ආාා ඳනත ආරේබ වීභ ශා එභිනන් ංකාශ  

   ඉඩේ කෂභනාකරණයට සිදු වු වංශෝධන 

iii. ශ්රී් ංකාශ  ජ්නඳද ලයාඳාරය ශා භශලැිඛ ලයාඳාරය පිළිඵ දැනුභ 

- ජ්නඳද ලයාඳාර පිහිටුලා ඇති වථාාන 

- භශලැිඛ ලයාඳාරයට අයත්ලන ්රශේ 
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iv. සිතියේ ආශ්රිත කරුණු පිළිඵ දැනුභ 

- අනිභානය, ශරෝඩ් ශර්වරය, ඩේපිශලය, තිශයෝඩර් යිටරය 

- 1:50,000 – 1:10,000 අඟශල් සිතියභ ශා අලවාන ගේ පිඹුර පිළිඵ විවථතරය 

v. ශ්රී් ංකාශ  දැනට ඳලතින ඉඩේ පිළිඵල ශා ා වේඵන්ධ ශදඳාර්තශේන්තු, 
ආයතන පිළිඵ දැනුභ, 

- ඉඩේ ලර්ග 

රජ්ශ  ඉඩේ, පුේගිඛක ඉඩේ, ්රශ ණි ඉඩේ 

vi. රජ් වභශ  සිට ශේ දක්ලා ඉඩේ ල අයිතිය ඵැශැර රීීකභට ශය දා ගත් ශල්ඛ්න 
පිළිඵ අලශඵෝධය 

- වන්නවථ නින්දගේ 

- ඵදුකර, වථලර්ණභූිෂ, ජ්යභූිෂ, රත්න භූිෂ, රන්බිභ 

vii. වාභානය කෂභනාකරණයට ශා භශජ්න වේඵන්ධතා පිළිඵ රණරණ ගැනීභට 
අදා සිේධි අධයනයන්  

 

ිඛිතත විබාගශ  ඳ රතිප සියලුභ අයදුේකරුලන් ශලත ශභභ ශක ිෂන් වබාශ  නි ශලේ අඩවිය ශරශා 

නිකුත් කරනු ඇත.  

8.0  විාාග ගාව්තු:- විබාග ගාවථතුල රු. 600/= රී. ශභභ මුද දකුණු ඳෂාත් ්රධාන ශල්කේශේ ආදායේ 

ශීර් 2003-02-13 ට ඵැරලන ශව දකුණු ඳෂාත තුෂ පිහිටි ඕනෑභ ්රාශේශීය ශල්කේ කාර්යායකට 

ශගලා  අයදුේකරුශේ නිෂන් ව දුඳත අයදුේඳශත් අදාෂ ශක ටුශ  ශන ගැෂශලන ශව  ඇවිය යුතු ය. 

(දුඳශත් ඡායාවථා පිටඳතක් භතු ඳ රශයෝජ්නය වශා ෂඟ තඵා ගත යුතුය.) රීසිභ ශශ තුලක් නිවාලත් 

විබාග ගාවථතු ආඳසු ශගලනු ශන ඵන අතර, විබාග ගාවථතුල වශා මුේදර ශශෝ මුදල් ඇණවුේ බාරගනු 

ශන ඵන අතර, තැඳැල් ශශෝ උඳ තැඳැල් කාර්යා ලට ශගලන ද මුදල් ද බාරගනු ශන ැශේ. 

 

9.0   අයදුේපත ර   

දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් වබාශ  නි ශලේ අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) භිනන් 
අන්තර්ජ්ාය ශරශා (Online) අනිලාර්ශයන්භ විබාගය වශා ිඛයාඳදිංචි විය යුතු අතර, ා 4 
(ශව.ිෂ.21x29) ඳ රභාණශ  කඩදාසිශ  ශදඳැත්ත බාවිත කරිෂන් අයදුේඳත්රශයහි දෘඩ පිටඳතක් (Hard 
Copy) අශප්ක්කයින් විසින් සිය ශදඳාර්තශේන්තු ්රධානියා භිනන්  2020.12.24 දින ශශෝ ඊට ශඳර 
ඳශත දැක්ශලන ිඛපිනයට ිඛයාඳදිංචි තැඳෑශන් එවිය යුතු ය. වෑභ අයඳුේඳතක්භ වර්ල්රකාරශයන් 
භ නිලැරදි ශව වේපූර්ණ කර ඇති ඵලට ශදඳාර්තශේන්තු ්රධානීන් විසින් ලග ඵා ගත යුතුය. එභ 
දෘඩ පිටඳත ඵශා එලන කලරශ   ලේ ඳව ඉශෂ ශකෂලශර් “දකුණු පෂාත් තාක්ණ ේව ලේේ 

.................. ( මෘෂිමර්ම උපේේම/ වත්ත්ල වංලර්ධ්න උපේේම/ ජ්නපද නිධ්ාරි) තනතුර 

වඳශා බඳලා ගැනීේේ විලෘත තරඟ විාාගය - 2020/2021 ” යන්න වශන් කරන්න.         
                                                    

 

ේේමේ,                                                                                                                                          

දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂන් වාාල,                                                                                                    

6 ලන මශ ,දව්ත්රික් ේේමේ මාර්යා වංකීර්ණය,                                                                                                           

ගාේ. 

 
 

 9.1 අන්තර්ජ්ාය ශරශා විබාගය වශා ිඛයාඳදිංචි විශේදී වෑභ අයදුේකරුශලකු වතුල ලංණි ජ්ාතික 
ශැදුනුේඳතක්, ඔඵශේ ශශෝ ඔඵට ශත රතුරු වැඳයීභට ශැරී ෂඟභ පුරලැසිශයකුශේ ව්රීය ජ්ංගභ 
දුරකතන අංකයක් ශා විබාග ගාවථතුලක් ශගව රිසිට් ඳතද තිබීභ අතයාලය ශ . විබාගය වශා 
ිඛයාඳදිංචි වීශභන් අනතුරුල ැශඵන නියිෂත අයදුේඳත්රයට අනුක ශන ලන, නියිෂත දිනට ශඳර 
විබාග ගාවථතු ශගලා ශන භැති ශා නිලැරදිල වේපූර්ණ කර ශන භැති අවේපූර්ණ තත්ත්ලශ  ඳලතින 
අයදුේඳත්ර රීසිදු දැනුේදීභරීන් ශත රල ්රතික්ශ ඳ කරනු ැශේ. නිසි ඳරිදි අයදුේඳත්ර වේපූර්ණ 
ශන රීීකශභන් සිදුලන ඳාඩුල අයදුේකරුලන් විසින් දරාගත යුතුය. අයදුේඳත්රශ  ඡායා පිටඳතක් 
අනිලාර්ශයන්භ ෂඟ තඵා ගත යුතුශ . විබාගය වශා ිඛයාඳදිංචි වීභට අලය සියලු උඳශදවථ දකුණු 
ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන්වබාශ  නි ශලේඅඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) භිනන් ඵා ගත ශැරී 
අතර එහි වශන් කරුණු ශශ ඳින් ශත්රුේ ශගන එහි වශන් නීති ීකති භැනවින් අනුගභනය රීීකභ 
ඔඵ වතු ලගකීභරී. 
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9.2    නිශ දනශ  වශන් සුදුසුකේ ඇති අය ඳභණක් ඉල්ලුේ කර ඇතැයි යන පූර්ල නිගභනය භත නියිෂත 
විබාග ගාවථතු ශගලා නියිෂත දිනට ශශෝ එදිනට ශඳර ශශෝ වෑභ අතින් භ වේපූර්ණ අයදුේඳත්ර ඉදිරිඳත් 
කර ඇති සියලු අයදුේකරුලන්ට ශභභ විබාගයට ශඳනී සිනමභට දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් 
වබාල විසින් තැඳැල් භිනන් ්රශ  ඳත්ර නිකුත් කරනු ැශේ. තරග විබාගයට ශඳනී සිටිභ වශා 
්රශ  ඳත්රයක් නිකුත් රීීකභ අයදුේකරු ශභභ තනතුර වශා සුදුසුකේ වපුරා ඇති ඵලට පිළිගැනීභක්  
ශව වෂකනු ශන ැශේ. අයදුේකරුලන් වේමුඛ් ඳරික්ණයට කැලා නිශ දනය අනුල  සුදුසුකේ 
තිශේදැයි ඳරික්ා කරන අලවථාාශ  අලය සුදුසුකේ ශන භැති ඵල අනාලරණය වුලශශ ත් එභ 
අයශේ විබාග අශප්ක්කත්ලය අලංණි කරනු ැශේ. 

 
 
 

10.0  අශප්ක්කශයකුට විබාග ඳ රශ  ඳත රයක් නිකුත් රීීකභ ඔහු ශශෝ ඇය විබාගයට ඉදිරිඳත්වීභට 
සුදුසුකේ වපුරා ඇති ඵලට පිළිගැනීභක් ශව ශන වැෂරීය යුතුය. විබාගයට ශඳනී සිටින 
අශප්ක්කයන් විසින් විබාග ාාධිඳති ශලත ඔවුන්ශේ අත්වන වශතික කරලා ගත් ්රශ  ඳත්ර 
ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ය.  තලද, අශප්ක්කයින් විබාග ාාල තුෂදී ශඳනී සිටින වෑභ ්රථන ඳත්රයක් 
වශා භ විබාග ාාධිඳති වෑහීභට ඳත් ලන ඳරිදි වථලකීය අනනයතාලය ඔප්පු කෂ යුතුය. ා වශා 
ඳශත වශන් ිඛයවිිඛ ලිඛන් එකක් විබාග ාාධිඳති ශලත ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ය. 

 
 

(i.) පුේගයින් ිඛයාඳදිංචි රීීකශේ ශදඳාර්තශේන්තුල භිනන් නිකුත් කරන ද ජ්ාතික  
   ශැඳුනුේඳත 

                 (ii.) ලංණි විශේ ගභන් ඵඳත්රය 
                 (iii.)ලංණි රියදුරු ඵඳත්රය 
            

අයදුේකරුලන් ශලත ්රශ  ඳත්ර දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් වබාල විසින් තැඳැල් භිනන් 
එලනු ඵන අතර . විබාගය ඳැලැත්වීභට නියිෂත දිනට දින 07 කට කිඛන් විබාග ඳ රශ  ඳත ර ශන ද 
අශප්ක්කයින් ඳශත වශන් විවථතර ඇතිල දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් වබාශ  ශල්කේ 
ශලත දුරකාන අංක  091-2234309 / 0912248450 ඔවථශව  දැන්විය යුතුය. 

 

I.  විබාගශ  නභ 
II.  අයදුේකරුශේ වේපූර්ණ නභ 
III.  වේපූර්ණ ිඛපිනය  
IV. ඉල්ලුේ ඳත් තැඳැල් කෂ කාර්යාය ශා ිඛයාඳදිංචි කෂ අංකය ශා දිනය 
V. විබාගය වශා ිඛයාඳදිංචි ව දිනය 

 
11.0   ේතෝරා ගැනීේේ ම රමය  

ශභභ තනතුරු වශා ඉශත දක්ලා ඇති ඳරික්ණලිඛන් දක්ලන ද කුවතාලය ශා රා.ඳ.ක.15/90 හි 

වශන් විධිවිධාන ශා දිවථති රක් ජ්නගශන අනුඳාතයට අනුල සුදුසුකේ ඳරික්ා රීරිභ වශා ලන 

වේමුඛ් ඳරික්ණයරීන් ඳසුල සුදුවථවන් ශතෝරා ගනු ැශේ. (ඳත්වීේ ඳ රදානශ දී  ඳලතින පුරප්ඳාඩු 

වංඛ්යාල අනුල ඳත්වීේ දිය යුතු අලවාන ඳ රමුඛ්තා භට්ටශේ වභ කුණු ැබ අයදුේකරුලන් 

රීහිඳශදශනකු සිටින අලවථාාලකදී වේමුඛ් ඳීකක්ණයක් ඳලත්ලා  අධයාඳන සුදුසුකේ අනුල ඉශභ 

සුදුසුකේ ඇති පුේගයන් අනුපිළිශලිඛන් ශතෝරා ගැශන්.) යේ දිවථත්රික්කයරීන් පිරවිය යුතු ඇඵෑර්තු 

වංඛ්යාල වශා තරග රීීකභට සුදුවථවන් ලනුශ  එභ දිවථත්රික්කශයන් ඉල්ලුේ කරන අයදුේකරුලන් 

ඳභණි. 

 

11.1 රා.ඳ.ක.15/90 හි වශන් විධිවිධානයන්ට අනුකල පුරප්ඳාඩු වංඛ්යාශලන් 3%ක් ආඵාධ වහිත 

පුේගයන් වශා ශලන් ශකශරනු ඇත. විබාගශ දී සුදුසුකේ ඵන ආඵාධ වහිත පුේගයන් අතුරින් 

ඉශෂ භ කුණු ඵාගත් 3%ක ්රතිතයක් ඳභණක් ඳත්විේ ඵා දීභ වශා ශතෝරා ගැශනනු ඇත. 

ශතෝරාගනු ඵන අශප්ක්කයන්ශේ කුණු භට්ටභ යටත් පිරිශවයින් 50%ක් ලත් විය යුතු ය. 

ඳත්විභක් වශා ශතෝරා ගනු ැබ අශප්ක්කයකු විශ ා ජලදය භණ්ඩයක් ශලත ඉදිරිඳත් 

කරන අතර, විශ ා ජලදය ලාර්තාලරීන් තභ ආඵාධ වහිත තත්ත්ලය ශා එය අදා තනතුශර් 

රාජ්කාරි ඉටු රීීකභ වශා ඵාධාලක් ශන ලන ඵල තශවුරු කෂ යුතු ය. ශේ අනුල, ඔඵශේ ආඵාධිත 

තත්ත්ලය වනාා කෂ ශැරී ිඛපි අයදුේඳත්රයට ඇිෂණිය යුතු ය. 

 

11.2 සුදුසුකේ ඳීකක්ා රීීකභරීන් ශත රල වෑභ අයදුේකරුශලකුටභ විබාගයට ඉදිරිඳත්වීභ වශා 
අලවථාාල ඵාශදනු ැශේ. විබාග ඳ රතිඑ භත කුවතාලය අනුල වේමුඛ් ඳීකක්ණයට කැලනු 
ඵන අතර, අයදුේඳත් කැලන අලවාන දිනට, නිශ දනය ඳ රකාර සුදුසුකේ ඵා ශන භැති 
අයදුේකරුලන්  ඳත්විභක්  ැබීභට සුදුසුකේ ශන ඵන්ශන්ය. 
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12.0     වාලදය ේත රතුරු වැපීම 

ශභභ විබාගයට ඉදිරිඳත්වීභ වශා රීසියේ අශප්ක්කශයකුට සුදුසුකේ ශන භැති ඵල අනාලරණය 
වුලශශ ත්      විබාගයට ශඳර ශශෝ විබාගය ඳැලැත්ශලන අතරතුර ශශෝ විබාගශයන් ඳසුල ශශෝ 
ඕනෑභ අලවථාාලකදී ඔහුශේ ශශෝ ඇයශේ අශප්ක්කත්ලය අලංණි රීීකභට ඉඩ ඇත.තලද රීසියේ 
අශප්ක්කශයකු විසින් ඉදිරිඳත් කරන ද යේ ශත රතුරක්  වාලදය ඵල දැන ඉදිරිඳත් කෂ ඵල ශඳනී 
ක යශශ ත් ඔහු ශශෝ ඇය ශව ලශයන් ඳශ රීීකභට ඉඩ ඇත.  

 

13.0    විබාගය ඳැලැත්වීභ වේඵන්ධශයන් දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් වබාල  විසින් ඳනලනු 

ඵන නීති    ීකතිලට විබාග අශප්ක්කයන් යටත් ශ . එභ නීති ීකති උල්ංඝනය කෂශශ ත් දකුණු 
ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් වබාල  විසින් ඳනලනු ඵන දුවලභකට යටත් වීභට ඔහුට ශශෝ ඇයට 

සිදුලනු ඇත.   
 

 

14.0  ශභභ විබාග නිශ දනශ  විධිවිධාන වවා ශන භැති කලර කරුණක් පිළිඵ වුලද දකුණු ඳෂාත්  
රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් වබාශ  රණරණය අලවාන රණරණය ලන්ශන්ය. සියලුභ අයදුේකරුලන් ශභභ 
නිශ දනශ  වශන් ශඳ දු විබාග නීති ීකති අනුල කටයුතු රීීකභට ඵැඳී සිටිනු ඇත. 

 

            දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් වබාශ  නියභය ඳරිදි,  

 

 

 

ගාිෂණී වීරවික්රම 

ශල්කේ, 
ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් වබාල,  

දකුණු ඳෂාත. 
 

 
 

2020 ේන ලැේබර් මව 27 දන,                                                                                                                                 

දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ශව ලා ශක ිෂන් වබා කාර්යාය,                                                                                         

6 ලන භශ, 

දිවථති රක් ශල්කේ කාර්යා ශග ඩනැක ල්,                                                                                                                                                                                                                                                                             

ගාල්. 

(ේමම දැන්වීම පදනේ මරේගන විවිධ් ආයතන විසින් වාලදය ේව වමව් මර ඉදරිපත් මරනු බන 

දැන්වීේල වඳශන් මරුණු ේමේරහි කිසිදු ලගකීමක් දරනු ේන ැේබ්.)   

   


