
1 
 

 

මගේ අංකය: SP/PSC/34/LI/39/01    

පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල   

දිව්ත් රික් ගේකම් කාර්යා වංකීර්ණය   

6ලන මශෂ  ගාේ.                                   

2020.11.27 

 

ගේකම්, 

කෘෂිකර්ම/ධීලර/අධ්යාපන අමාත්යාංය   

දකුණු පෂාත් 

 

දකුණු පෂාත් තාක්ණ සවේලසේ තනතුරු පුරප්පාඩු වඳශා බඳලා ගැනීසේ  

සීමිත තරග විභාගය - 2020/2021 
Limited 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 පෂාත් ගරු ආණ්ඩුකාරලර විසි්  අනුමත් කරන ද ශා 

2017.08.10 දිනැතිල වංගෝධිත් දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලග  - ත්ාක්ණ  ගව ලා ලයලව්ාාග  

විධිවිධ්ානය් ට අනුල ශා අංක 291 ශා 2018.12.31 දිනැතිල දකුණු පෂාත් ගරු ආණ්ඩුකාරලර විසි්  

අනුමත් කරන ද  ශා 2020.11.03 දිනැතිල වංගෝධිත් දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලග  කෘෂිකර්ම 

ගදපාර්ත්ගම්් තුග   කෘෂිකර්ම උපගේක ත්නතුරට බඳලා ගැනීගම් පරිපාටිගයහි විධිවිධ්ානය් ට 

අනුල දකුණු පෂාත් ත්ාක්ණ ගව ලග  පශත් දක්ලා ඇති ත්නතුරු වඳශා බඳලා ගැනීගම් විලෘත්  ත්රග 

විභාගය - 2020/2021 වඳශා සුදුසුකම්ත් දකුණු පෂාගත් අයදුම්කරුල් ගග්  අයදුම්පත් කැඳලනු 

ැගේ. අයදුම්පත් කැඳවීගම් අලවාන දිනය 2020.12.24 දින ලන අත්ර ගමම විභාගය 2021 ලර්ග  

මුේ කාර්තුග දී  ගාේ නගරග  දී පැලැත්වීමට දැනට වැසුම් කර ඇත්. පුරප්පාඩු වංඛ්යාල පශත් 

පරිදි ග . 
 

අනු 

අංකය 
තනතුර 

තනතුරු නාමය 

ඉංග්රීසිසයන් 

පුරප්පාඩු 

වංඛ්යාල 

01 කෘෂිකර්ම උපගේක 
Agricultural 
Instructors 

11 

02 
වත්ත්ල වංලර්ධ්න 
උපගේක 

Live stock 
Development 
Instructors 
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03 ජ්නපද නිධ්ාරි Colonization Officer 07 

 
 

සරේණිය සරේණිය ඉංග්රීසිසයන් 

III ගර ණිය Grade III 

 

 

** විසේසයන් වැෂකිය යුතුයි ** 

ගමම විභාගය වඳශා අයදුම් කිරීගම් දී දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාග  නි ගලේ 

අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) ශරශා අනිලාර්යගය් ම ලියාපදිංචි වී අයදුම්කෂ යුතුය. 
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2.0 දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල විසි්  පලත්ලනු බන ලිිතත් පරීක්ණයක ්රතිඵ මත් 

කුවත්ා අනුපිළිගල අනුල සුදුසුකම් වපුරා ඇති විලෘත් අයදුම්කරුල්  දිව්ත්රික් අනුපාත්ය අනුල බඳලා 

ගැනීම සිදු ගකගර්. පලතින පුරප්පාඩු වංඛ්යාගල්  70% ක් විලෘත් ත්රඟ විභාගගය්  ශා 30% ක් සීිෂත් 

ත්රඟ විභාගගය්  බඳලා ගැග් . බඳලා ගැනීම සිදු කරන අලව්ාාග දී පලතින පුරප්පාඩු වංඛ්යාල 

අනුල බඳලා ග් නා වංඛ්යාල රණරණය කිරීගම් බය දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල 

වතුය. 
 

 

වටශන -  

 III / II / I යන ගර ණීන්්  හි ාකාබේධ් ගව ලක වංඛ්යාග  පුරප්පාඩු ත්නතුරු ්රමාණගය්  70% ක් 

බාහිර අයදුම්කරුල්  වඳශා ලන විලෘත් ත්රඟ විභාගයකි්  වම්පූර්ණ ගකගර්. 

 සීිෂත් ත්රඟ විභාගගය්  බඳලා ගැනීමට නියිෂත් ්රතිත් වඳශා ්රමාණලත් මලික සුදුසුකම් වහිත් 

අභය් ත්ර අයදුම්කරුල්  අදාෂ ගදපාර්ත්ගම්් තුල / අමාත්යාංය තුෂ ගන සිනම නම් පමණක් රතිරි 

්රමාණය විලෘත් ත්රඟ විභාගය මින්  ගත්ෝරා ග් නා බාහිර අයදුම්කරුල් ගග් ම වම්පූර්ණ කර ගත් 

ශැකිය. 

 පුරප්පාඩු වංඛ්යාල 3 ට අඩු නම් බඳලා ගනු බ් ග්  විලෘත් ධ්ාරාල යටගත් පමණි. 

 
 

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

පෂාත් ත්ාක්ණ ගව ලග  ත්නතුරු වඳශා  MN 3- 2016 ලන අත්ර මාසික ලැටුප් පරිමාණය 31 040 - 

445x10-660x11-730x10-750x10- 57 550/- ග .   
 

 

 

4.0 සුදුසුකම් :-  අයදුම්පත් කැඳවීගම් අලව්  දිනට ගශෝ ්රාම පශත් වඳශ්  සියලු සුදුසුකම් වපුරා                 

                   තිබිය යුතුය. 

 

III සරේණිසේ කිකරකම ම දපස ක තනතුර වඳශා  

 

(අ). අධ්යාපන සුසුසුකේ 

 
සිංශ/ගදමෂ/රංග්රීසි භාාල, විදයාල. ගණිත්ය වශ ත්ලත් ්ක් වියයකට වම්මාන වාමාර්ාය්  

වහිත්ල ්කලර වියය්  ශයකි්  (06) අධ්යයන ගප දු වශතික ප්ර (වාමානය ගපෂ) විභාගය 

ගදලරකට ගන ලැඩි ලාර ගණනකදී වමත් වීම.    

 
 

(ආ).  පෂපුරු ද 

 ්රාාිෂක ගශෝ ර්  රශෂ ගව ලා ගණයක  දකුණු පෂාත් කෘෂිකර්ම ගදපාර්ත්ගම්් තුග  ව්ථිර 

ත්නතුරක අදාෂ ක්ග ්රග  අලම ලගය්  ලවර 05ක වක්රීය ශා වතුටුදායක ගව ලා 

පෂපුරුේදක් රණබීම. 
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(ඇ). ලිත්තීය සුසුසුකේ 

i. ත්ෘරණයීක ලෘත්රණය අධ්යාපන ගක ිෂ්  වභාල විසි්  රණරණය කරනු බන පරිදි ජ්ාතික 

ලෘත්රණය කුවත්ා (NVQ) 6 (ශය) මට්ටගම් කුවත්ා වශතිකයක් අදාෂ ක්ග ්රගය්  බා 

රණබීම  
 

 

ගශෝ 
 

ii. කුණ්ඩවාගේ  අඟුණගක ෂපැැව්ව, පැේගලගශර, බිබි, බුදල, ලාරියගප   ල නියාල   

අනුරාධ්පුරය  කරපිංක යන කෘෂිකර්ම විදයායක  කෘෂිකර්මය පිළිබඳල දෑ අවුරුදු ඩිප්ගෝමා 

වශතිකය බා රණබීම  
 

ගශෝ 
 

iii.  ශාඩි කාර්ිෂක ආයත්නගය්   කෘෂිකර්මය පිළිබඳ ඩිප්ගෝමා වශතිකය බා තිබීම  

ගශෝ 
 

 
iv.    

            vi. ඇක්ලයිනාව්  විදයාග  කෘෂිකර්ම ඩිප්ගෝමා වශතිකය බා තිබීම  
i.  

ගශෝ 
 

v. රජ්ය විසි්  අනුමත් ආයත්නයක් මින්  පිරිනමනු බන දෑ අවුරුදු කෘෂිකර්ම ඩිප්ගෝමා 

වශතිකය බා රණබීම  

ගශෝ 

 

  vi.  රශත් සුදුසුකම්ලට සියළු අති්  වමාන යැයි ශ්රීංකා ත්ාක්ණ ගව ලක  මණ්ඩය විසි්  ගශෝ 

ත්ෘරණයික ශා ලෘත්රණය අධ්යාපන ගක ිෂ්  වභාල විසි්  ගශෝ  දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා 

ගක ිෂ්  වභාල විසි්  පිළිගනු බන ගලනත් ත්ාක්ණික සුදුසුකම් බා තිබීම. 

 

III සරේණිසේ වත්ත්ල වංලම ධ්න දපස ක ශා පනපද ලධධ්ා ත තනතුරු වඳශා  

 

(අ). අධ්යාපන සුසුසුකේ : 

 

සිංශ/ගදමෂ/රංග්රීසි භාාල, විදයාල. ගණිත්ය යන වියයනට වම්මාන වාමාර්ාය්  වහිත්ල 

ගදලරකට ගන ලැඩි ලාර ගණනකදී  අධ්යයන ගප දු වශතික ප්ර (වාමානය ගපෂ) විභාගය 

වියය්  ශය (06) කි්  වමත් වීම. 
  
 

(ආ).  පෂපුරුසුද: 

්රාාිෂක ගශෝ ර්  රශෂ ගව ලා ගණයක ව්ථිර  ගදපාර්ත්ගම්් තුගත් ත්නතුරක අදාෂ 

ක්ග ්රග  අලම ලගය්  ලවර 05ක වක්රීය ශා වතුටුදායක ගව ලා පෂපුරුේදක් රණබීම. 

 

(ඇ). ලිත්තීය සුසුසුකේ: 

i. ත්ෘරණයික ශා ලෘත්රණය අධ්යාපන ගක ිෂ්  වභාල විසි්  පිළිගත් ආයත්නයකි්   පිරිනමනු 

බන දෑවුරුදු කෘෂිකර්ම / වත්ත්ල පාන ඩිප්ගෝමාල 

ගශෝ  

ii. රැකියා ක්ග ්රයට අදාෂල ජ්ාතික ලෘත්රණය කුවත්ා (NVQ) 06 මට්ටගම් සුදුසුකම්   වම්පූර්ණ 

කර තිබීම.  

    ගශෝ  

 

iii. ශ්රී ංකා ත්ාක්ණ ගව ලා මණ්ඩය ගශෝ දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල විසි්  

පිළිගනු ැබිය ශැකි රශත් වඳශ්  ත්ාක්ණික සුදුසුකම්ලට වමාන ගශෝ උවව් සුදුසුකම් බා 

තිබීම. 

 



4 
 

 

 

කායික සුසුසුකේ : වෑම අගප්ක්කගයකුම දකුණු පෂාත් තුෂ ඕනෑම ්රගේයක ගව ලය කිරීමට ශා ත්නතුගර්  

                           රාජ්කාරී රටු කිරීමට ්රමාණලත් ාරීරික ශා මානසික ගයෝගයත්ාලයකි්  යුක්ත් විය යුතුය. 

 

සලනත් සුසුසුකේ : 

i. පත්වීම ව්ථීර කර තිබිය යුතුය. 

 

ii. නියිෂත් දිනට පෂාත් රාජ්ය ගව ලග  ව්ථීර ගදපාර්ත්ගම්් තුගත් ත්නතුරක යටත් පිරිගවයි්  

පූර්ලාව් න ලවර 05ක වක්රීය ශා වතුටුදායක ගව ලා කායක් වම්පූර්ණ ගක ට තිබිය යුතු 

අත්ර  ා බල ගදපාර්ත්ගම්් තු ්රධ්ානියා විසි්  වශතික කර තිබීම. 

 

iii. ගව ලයට බදලා ගැනීම වදශා ලන ලිිතත් පරීක්ණයට ගපනී සිනමම වඳශා අලය සුදුසුකම් වපුරා 

ඇති ගවට පිළිගනු බ් ග්  නිධ්ාරියා සියළු සුදුසුකම් අයදුම්පත් කැඳවීගම් නිග දනග  

වඳශ්  කරනු බන දිනට වෑම ආකාරයකි් ම වම්පූර්ණ කර තිගබ් ග්  නම් පමණි. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0  විභාග ප තපාටිය :- 

ගමම විභාගය ප ර්න පත් ර ගදකකි්  යුක්ත් ග . සිංශ  ගදමෂ වශ රංග රීසි මාධ්යලලි්  ගමම විභාගය 

පැලැත්ගලන අත්ර, රේලුම් කරන මාධ්යය පසුල ගලනව් කිරීමට රඩගදනු ගන ැගේ. 

           

 

       

 

 

 

 

 

 
වමත්වීම වඳශා ්ක් ්ක් ්ර්න  ප්රයකට ගල්  කර ඇති කුණුලලි්   40% ක් බැගි්  ලත් බාගත් 

යුතු ය. 
 

ලිිතත් විභාගග  ප රතිඵ සියලුම අයදුම්කරුල්  ගලත් ගමම ගක ිෂ්  වභාග  නි ගලේ අඩවිය ශරශා 

නිකුත් කරනු ඇත්.  

 

 

 

 

වියය කුණු කාය 

බුේධි පරීක්ණය  
(Intelligent Test) 

100 යි පැය 01 යි 

වියානුබේධ් ත්ාක්ණික පරීක්ණය  
(Subjective Technical Test) 

100 යි පැය 02 යි 
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රශත් වියට   අදාෂ වියය නිර්ගේ පශත් පරිදි ග . 

ත්නතුර:- කෘෂිකර්ම උපගේක 

වියය වියය ලධම ස  

බුේධි පරීක්ණය 

(Intelligent Test) 

 

අගප්ක්කයා වතු වමානය බුේධිය  ත්ර්කන ශැකියාල  අදශව් ්රකානය  වංඛ්යාත්මක 
කුවත්ාල ශා අලගබෝධ්ාත්මක ශැකියාල මැන බැගන ්ර්න ප්රයකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.වියානුබේධ් 
ත්ාක්ණික 
පරීක්ණය 
(Subjective 
Technical Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ත්නතුරට අදාෂ ත්ාක්ණික දැනුම මැන බැගන බහුලරණ ්ර්නලලි්  වම් විත් ග . 

1. ශ්රී ංකාග  ආර්ථික වංලර්ධ්නය වඳශා කෘෂිකර්මා් ත්ග   දායකත්ලය. 

1.1. දෂ ජ්ාතික නි්පාදනයට කෘෂිකර්මා් ත්ග  දායකත්ලය  

1.2. රැකියා වියුක්තිය  

1.3. කෘෂිකර්මා් ත්ග  අපනයන ශා ආනයන ත්ත්ලය. 

2. ශ්රී ංකාග  ගේණිණික කාප පිළිබඳ දැනුම. 

3. පව ශා ාක ගපෝණය 

3.1. පගව  ලුශය  ලයනය  ගභිතික ශා රවායනික    

                   ලණත්ාලය ශා ගබෝග ලගාල ගකගරහි බපෑම. 

            3.2. ාක ගපෝණය  පාංශු/ ාක ගපෝණය  

                   කෂමනාකරණය 

            3.3. පැෑටි ගපෝණය පිළිබඳ විග  කරුණු 

4. වී නි්පාදනය 

4.1. පාංශු ගේණිණික අලයත්ාලය  

4.2. ්රගේද 

4.3. බිම් වකව් කිරීම ශා ත්ලා්  පානය. 

4.4. පළිගබෝධ් ශා ගරෝග මර්ධ්නය 

4.5. ගප ගශ ර ගයදීම 

4.6. ජ් කෂමනාකරණය/ අව්ලනු ලැඩි කර ගැනීගම් නත්න    

                   ්රමග දය. 

4.7.අව්ලනු ගනළීම ශා පසු ත්ාක්ණය. 

4.8. බිත්ත්ර වී නි්පාදනය 

5. ගලනත් ක්ග ්ර ගභෝග නි්පාදනය 

5.1. ග කුළනු  ිෂරිව්  අර්ත්ාපේ  බඩරරිඟු වශ ගලනත්  

                   ගභෝගල ්රගේද 

6. ්ෂලළු නි්පාදනය 

6.1. ්ෂලළු ත්ලා්  පානය 

6.2. කෘෂිකර්ම ගදපාර්ත්ගම්් තුග  විග  අලධ්ානය ගය මු  

                   කර ඇති ්ෂලළු ලර්ග ්රකාරණය ශා ගරෝපණ කටයුතු   

                   අව්ලනු ගනළීම ශා වැකසීම. 

7. පෂතුරු 

7.1. කෘෂිකර්ම ගදපාර්ත්ගම්් තුග  විග  අලධ්ානය ගය මු   

                   කර ඇති පෂතුරු ලර්ග ්රකාරණය ශා ගරෝපණ කටයුතු   

                   අව්ලනු ගනළීම ශා වැකසීම. 
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2.වියානුබේධ් 
ත්ාක්ණික 
පරීක්ණය 
(Subjective 
Technical Test) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ගභෝග ආරක්ණය. 

8.1. ගභෝග ලගාලට ලැෂගදන ්රධ්ාන ගරෝග ශා පළිගබෝධ්  

       ශඳුනා ගැනීම ාලාග  පාන විධි. 

8.2. ලේ මර්ධ්නය  ලේ මර්ධ්න ්රම 

8.3. පළිගබෝධ් නාක පානග  දී පිළිපැදිය යුතු ආරක්ෂිත්   ්රම. 

    

9. පාංශු රවායන 

9.1. පාංශු වංරක්ණග  ලැදගත්කම ශා විවිධ් පාංශු  

         වංරක්ණ ්රම 

10. ලාරිමාර්ග ශා ජ් කෂමනාකරණ 

10.1. විවිධ් ගභෝග ලර්ග වඳශා උචිත් ජ් වම්පාදන ්රම ශා  

         ාලාග  ජ් කෂමනාකරණය 

10.2 ක්ෂුද්ර ජ් වම්පාදන ්රම 

10.3 ජ් ලශනය ශා ්හි ලැදගත්කම 

11. ගග විපේ යා් ත්රිකරණය 

11.1. ගග විපේ යා් ත්රිකරණග  ලාසි අලාසි 

11.2. බිම් වකව් කිරීමට භාවිත්ා කරන කෘෂි ය් ග්රෝපකරණ 

11.3. ජ් වම්පාදනය ශා පැෂෑටි ආරක්ණය වඳශා භාවිත්ා  

                     කරන කෘෂි ය් ග්රෝපකරණ 

            11.4. රශත් ය් ්ර ්රියාකරවීම ශා නඩත්තුල 

12. මී මැසි පානය 

12.1. ආර්ථික ලැදගත්කම 

12.2. මී මැසි ගෘශ ආරම්භ කිරීම ශා පලත්ලාගගන යාම. 

12.3. අව්ලනු බා ගැනීම ශා ගලෂඳ ගප ෂට වකව් කිරීම. 

13. මේ ලගාල ශා භූිෂ අංකරණය 

13.1. ආර්ථික ලැදගත්කම 

13.2. භූිෂ අංකරණ ්රම 

13.3.ගලෂද ගප ෂ වඳශා කැපූ මේ නි්පාදනය ශා ාලා ගලෂද  ගප ෂට වකව්    

                    කිරීම 

      14. ආරක්ෂිත් ගෘශතු ගභෝග ලගාල 

           14.1. ලැදගත්කම 

           14.2. වැසුම් කිරීම 

           14.3. ගභෝග ගත්ෝරා ගැනීම, ජ්ය/ ගප ගශ ර ගයදීම 

           14.4. පලත්ලා ගගන යාම ශා අව්ලනු වකව් කිරීම 

     15. වත්ල පානය 

           15.1. කුකුළු පානය ශා කිරි ගල පානය 

           15.2. වගමෝධ්ාන ගග විපේ පානය යටගත් රශත් වඳශ්   

                   වත්ල නි්පාදන පලත්ලා ගැනීම 

    16.  කෘෂිකාර්ිෂක ලයාප්තිය 

           16.1. කෘෂිකාර්ිෂක ලයාප්ති උපාය මාර්ග ශා ්රමග දය 

           16.2. කෘෂිකාර්ිෂක ලයාප්ති ව් නිග දන ්රම 

    17.  පටක ගරෝපණය 

           17.1. පටක ගරෝපණග  මලික සිේධ්ා් ත් ශා අරණත් ගත් රතුරු  

                      පිළිබඳ දැනුම, 

           17.2. පටක ගරෝපණග  භාවිත්ය් / ගයදිම්, 

           17.3.පටක ගරෝපණග  ලාසි අලාසි, 
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2.වියානුබේධ් 
ත්ාක්ණික 
පරීක්ණය 
(Subjective 
Technical Test) 

 

  18.    පැෑටි නිගරෝධ්ායනය පිළිබඳ දැනුම 

           18.1. පැෑටි නිගරෝධ්ායන ගරණිාසි පිළිබඳ දැනුම, 

           18.2. පැෑටි නිගරෝධ්ායන ්රම 

  19.   ාක වංරක්ණය 

          19.1. ාක වංරක්ණග  ලැදගත්කම(ාඛ්/ ජ්ාන ප්ාව්ම) 

          19.2 ාක වංරක්ණ ්රම (ාඛ්/ ජ්ාන ප්ාව්ම) 

   20.    ජජ්ල ත්ාක්ණය 

           20.1. DNA ල ලැදගත්කම 

           20.2. ජ්ානය යනු කලරක්ද, ්හි ්රියාකාරීත්ලය 

           20.3. ජ්ාන රංජිග් රු ශිේප ්රම මගි්  ාක ලැඩිදියුණු  

                     කිරීමට ඇති ශැකියාල   

   21.   කෘෂිලයලවායකත්ලය 

           21.1 අගවිකරණ දැනුම 

           21.2 අගය ්කතු කෂ නි්පාදන 

           21.3 කෘෂි නි්පාදනය් හි අගයදාම වංලර්ධ්නය 

           21.4 කෘෂි නි්පාදනය් හි ිෂ රණරණය. 

   22.   කාබනික ලගාල 

           22.1 ලැදගත්කම 

           22.2 ලාසි/ අලාසි 

   23.   වශතික කරණය 

           23.1 GAP 

            23.2 GMP 

            23.3 HACCP 

            23.4 Organic Certificate 

   24.   ආශාර ත්ාක්ණය 

            24.1 ආශාර වැකසීගම් ත්ාක්ණ ්රමග ද 

            24.2 ගේබයක ඇතුත් විය යුතු කරුණු 

            24.3 නවීන ඇසුරුම්කරණ ්රමග ද ශා ්හි ලාසි 

   25.   කෘෂිකර්ම වංලර්ධ්නය - 

ලර්ත්මාන කෘෂිකර්ම වංලර්ධ්න ්රතිපත්ති. ාලාග  ඇති ලැදගත්කම, කෘෂිකර්ම වංලර්ධ්න 

ලැඩවටශ් , කෘෂිකර්ම වංලර්ධ්නය ශා වම්බ් ධ් ගර්ඛීය අමාත්යාංය යටගත් ඇති 

ගදපාර්ත්ගම්් තු ශා ගලනත් ආයත්න, මධ්යම රජ්ග  කෘෂිකර්ම ගදපාර්ත්ගම්් තුලට අයත් 

ආයත්න, ාකක ශා ාලාග  කාර්ය භාරය, කෘෂිකර්ම ක්ග ්රග  ලර්ත්මාන ගැටළු ශා 

අභිගයෝග, කෘෂිකාර්ිෂක වංලර්ධ්නය රගට් වංලර්ධ්නයට අධ්ාරලන ආකාරය, කෘෂිකාර්ිෂක 

වංලර්ධ්න ලැඩවටශ් ල යශපත් ශා අයශපත් බපෑම්. 

 

 

තනතුර:- වත්ත්ල වංලම ධ්න දපස ක 

 

වියය වියය ලධම ස  

බුේධි පරීක්ණය 

(Intelligent Test) 

අගප්ක්කයා වතු වමානය බුේධිය  ත්ර්කන ශැකියාල  අදශව් ්රකානය  වංඛ්යාත්මක 
කුවත්ාල ශා අලගබෝධ්ාත්මක ශැකියාල මැන බැගන ්ර්න ප්රයකි. 
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වියානුබේධ් 
ත්ාක්ණික 
පරීක්ණය 
(Subjective 
Technical Test) 

 

 

 

1. ශ්රී ංකාග  කෘෂි කාර්ිෂක ශා වත්ත්ල පාන කටයුතු පිළිබඳල පලත්නා වම්පත්  
     විභලය්  ලර්ත්මාන  ත්ත්ත්ලය්  ශා ආර්ථිකයට ඇති දායත්ක්ලය 
2. ශ්රී ංකාග  වත්ත්ල නි්පාදන රටා  නි්පාදන ්රමාණය්  ශා අගවිකරණ ්රම  

3. ශ්රී ංකාග  පලතින වත්ත්ල ගග විප රටා  ාලාග  පිහිටිම ශා විසිරිම  

4. ගග විප වතු්  අභිජ්නනය වඳශා බහුල ගය දා ග් නා ්රම  

5. ගබෝලන වත්ත්ල ගරෝග මර්දන ්රියා පිළිගලත්  ගරෝ ස වතු් ගේ නියැදි රැව් කිරීම ශා  
    ්රලාශනය 
6. ාකාබේධ් ගග විපේ ්රම ශා ්රතිකක්රීකරණ ්රම 

7. වත්ත්ල පානය ශා ආශ්රීත් කර්මා් ත් කිරි වැකසීම  මව් වැකසීම  බිත්ත්ර නි්පාදනය 
    ශා වත්ත්ල ආශාර නි්පාදනය   
8.වත්ත්ල පානය ශා ්රියාලලියට අදාෂ ආදායම් වියදම් ගණනය ්රම   ගග විප  
   ලාර්ත්ාකරණය ශා ගිණුම් වි්ගේණය  වත්ත්ල ගග විප වැසුම්කරණය 
9.  විදයාත්මක ගත් රතුරු ්රකාරණ ්රම භාවිත්ය ශා ාලාග  ඵදායිත්ාලය්  

10.  ත්ෘණ ශා රණි ලගාල ආශ්රිත් කරුණු ශා ආශාර වංරක්ණය 

 

තනතුර:- පනපද ලධධ්ා ත 

 

වියය වියය ලධම ස  

බුේධි පරීක්ණය 

(Intelligent Test) 

අගප්ක්කයා වතු වමානය බුේධිය  ත්ර්කන ශැකියාල  අදශව් ්රකානය  වංඛ්යාත්මක 
කුවත්ාල ශා අලගබෝධ්ාත්මක ශැකියාල මැන බැගන ්ර්න ප්රයකි. 

වියානුබේධ් 
ත්ාක්ණික 
පරීක්ණය 
(Subjective 
Technical Test) 

 

 

 

ශ්රී ංකාග  රඩම් ක්ක්ති ්රමය ශා ්හි විකාය   ශ්රී ංකාග  රඩම් ්රතිවංව්කරණය  ශා 
ලයාපාර  ශ්රී ංකාග   කෘෂිකර්ම ආර්ථිකය  වශ ජ්නාලාව  වැසුම්කරණය ශා 
කෂමනාකරණය පිළිබඳ ලුශගත් ජලිග  ්ර්න ප්රයකි. පශත් විය්  පිළිබඳ වර 
අලගබෝධ්යක් අගප්ක්කය් ගග්  බාගප ගර ත්තු ග .  

i. ශ්රී ංකාග  රඩම් ක්ක්ති ්රමය  ශා ්හි විකාය 

- ශ්රී ංකාග  රඩම් ක්ක්ති ්රමය පිළිබඳ රතිශාවය 

- ගේඛ්න ලියාපදිංචි කිරීම මින්  රඩම් අයිතිය ත්ශවුරු කිරීම 

- ශ්රී ංකාග  රඩම් හිිෂකම ලියාපදිංචි කිරීම 

ii. ශ්රී ංකාග  රඩම් නීතියට අදා ්රධ්ාන පනත් 

- බ්රිත්ානය ජ්ාතිකය්  විසි්  ශඳු් ලා දු්  මුඩුබිම් ආාා පනත් ශා ්මින්  ඇති වු 

   වමාජ් ගලනව් කම්   

- 1935 දී රඩම් වංලර්ධ්න ආාා පනත් ආරම්භ වීම ශා ගග වි ජ්නත්ාලට රඩම් ල  

   අයිතිය බා දීම. 

- 1947 අංක 8 දරණ රජ්ග  රඩම් ආාා පනත් ආරම්භ වීම ශා ්මින්  ංකාග  

   රඩම් කෂමනාකරණයට සිදු වු වංගෝධ්න 

iii. ශ්රී ංකාග  ජ්නපද ලයාපාරය ශා මශලැලි ලයාපාරය පිළිබඳ දැනුම 

- ජ්නපද ලයාපාර පිහිටුලා ඇති ව්ාාන 

- මශලැලි ලයාපාරයට අයත්ලන ්රගේ 

iv. සිතියම් ආශ්රිත් කරුණු පිළිබඳ දැනුම 

- අනිමානය  ගරෝඩ් ගර්වරය  ඩම්පිගලය  තිගයෝඩර් යිටරය 

- 1:50 000 – 1:10 000 අඟගේ සිතියම ශා අලවාන ගම් පිඹුර පිළිබඳ විව්ත්රය 
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v. ශ්රී ංකාග  දැනට පලතින රඩම් පිළිබඳල ශා ා වම්බ් ධ් ගදපාර්ත්ගම්් තු  
ආයත්න පිළිබඳ දැනුම  

- රඩම් ලර්ග 

රජ්ග  රඩම්  පුේගලික රඩම්  ්රග ණි රඩම් 

vi. රජ් වමග  සිට ගම් දක්ලා රඩම් ල අයිතිය බැශැර කිරීමට ගය දා ගත් ගේඛ්න 
පිළිබඳ අලගබෝධ්ය 

- ව් නව් නි් දගම් 

- බදුකර  ව්ලර්ණභූිෂ  ජ්යභූිෂ  රත්න භූිෂ  ර් බිම 

vii. වාමානය කෂමනාකරණයට ශා මශජ්න වම්බ් ධ්ත්ා පිළිබඳ රණරණ ගැනීමට 
අදා සිේධි අධ්යනය්   

  

6.0  විභාග ගාව්තු:- විභාග ගාව්තුල රු. 600/- කි. ගමම මුද දකුණු පෂාත් ්රධ්ාන ගේකම්ගේ ආදායම් ීරර් 

2003-02-13 ට බැරලන ගව දකුණු පෂාත් තුෂ පිහිටි ඕනෑම ්රාගේීරය ගේකම් කාර්යායකට ගගලා  

අයදුම්කරුගේ නිෂ්  ව දුපත් අයදුම්පගත් අදාෂ ගක ටුග  ගන ගැෂගලන ගව  ඇවිය යුතු ය. (දුපගත් 

ඡායාව්ා පිටපත්ක් මතු ප රගයෝජ්නය වඳශා ෂඟ ත්බා ගත් යුතුය.) කිසිම ගශ තුලක් නිවාලත් විභාග ගාව්තු 

ආපසු ගගලනු ගන බන අත්ර, විභාග ගාව්තුල වඳශා මුේදර ගශෝ මුදේ ඇණවුම් භාරගනු ගන බන 

අත්ර  ත්ැපැේ ගශෝ උප ත්ැපැේ කාර්යා ලට ගගලන ද මුදේ ද භාරගනු ගන ැගේ. 

 

7.0  අයසුේපත ර   

දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාග  නි ගලේ අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) ශරශා මාර්ගගත් 

ගව (Online)  අනිලාර්ගය් ම විභාගය වඳශා ලියාපදිංචි විය යුතු අත්ර  ා 4 (ගව.ිෂ.21x29) ප රමාණග  

කඩදාසිග  ගදපැත්ත් භාවිත් කරිෂ්  අයදුම්ප්රගයහි දෘඩ පිටපත්ක් (Hard Copy) සිය ගදපාර්ත්ගම්් තු 

්රධ්ානියා මින්  2020.12.24 දින ගශෝ ඊට ගපර පශත් දැක්ගලන ලිපිනයට ලියාපදිංචි ත්ැපෑග්  ්විය යුතු 

ය. ්ම දෘඩ පිටපත් බශා ්ලන කලරග  ලම් පව රශෂ ගකෂලගර් “දකුණු පෂාත් තාක්ණ සවේලසේ 

(කිෂීකම ම දපස ක/ වත්ත්ල වංලම ධ්න දපස ක/ පනපද ලධධ්ා ත)  තනතුර වඳශා බඳලා ගැනීසේ  

සීමිත තරග විභාගය - 2020/2021” ය් න වඳශ්  කර් න.                   

ගේකම්,                                                                                                                                          

දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල,                                                                                                    

6 ලන මශ  දිව්ත්රික් ගේකම් කාර්යා වංකීර්ණය,                                                                                                           

ගාේ. 
 

 

7.1  අ් ත්ර්ජ්ාය ශරශා විභාගය වඳශා ලියාපදිංචි විගම්දී වෑම අයදුම්කරුගලකු වතුල ලංණි ජ්ාතික 

ශැදුනුම්පත්ක්  ඔබගේ ගශෝ ඔබට ගත් රතුරු වැපයීමට ශැකි ෂඟම පුරලැසිගයකුගේ වක්රීය ජ්ංගම දුරකත්න 

අංකයක් ශා විභාග ගාවත්ු ගගව රිසිට් පත්ද තිබීම අත්යාලය ග . විභාගය වඳශා ලියාපදිංචි වීගම්  

අනතුරුල ැගබන නියිෂත් අයදුම්ප්රයට අනුක ගන ලන, නියිෂත් දිනට ගපර විභාග ගාව්තු ගගලා 

ගන මැති ශා නිලැරදිල වම්පූර්ණ කර ගන මැති අවම්පූර්ණ ත්ත්ත්ලග  පලතින අයදුම්ප්ර කිසිදු 

දැනුම්දීමකි්  ගත් රල ්රතික්ග ප කරනු ැගේ. නිසි පරිදි අයදුම්ප්ර වම්පූර්ණ ගන කිරීගම්  සිදුලන පාඩුල 

අයදුම්කරුල්  විසි්  දරාගත් යුතුය. අයදුම්ප්රග  ඡායා පිටපත්ක් අනිලාර්යගය් ම ෂඟ ත්බා ගත් යුතුග . 

විභාගය වඳශා ලියාපදිංචි වීමට අලය සියලු උපගදව් දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාග  නි 

ගලේ අඩවිය ( www.psc.sp.gov.lk) මින්  බා ගත් ශැකි අත්ර ්හි වඳශ්  කරුණු ගශ ඳි්  ගත්රුම් 

ගගන ්හි වඳශ්  නීති රීති මැනවි්  අනුගමනය කිරීම ඔබ වතු ලගකීමකි. 
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7.2    නිග දනග  වඳශ්  සුදුසුකම් ඇති අය පමණක් රේලුම් කර ඇත්ැයි යන පූර්ල නිගමනය මත් නියිෂත් විභාග 

ගාව්තු ගගලා නියිෂත් දිනට ගශෝ ්දිනට ගපර ගශෝ වෑම අති්  ම වම්පූර්ණ අයදුම්ප්ර රදිරිපත් කර ඇති 

සියලු අයදුම්කරුල් ට ත්රග විභාගයට ගපනී සිනමමට දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල විසි්  

ත්ැපැේ මින්  ්රග  ප්ර නිකුත් කරනු ැගේ. ත්රග විභාගයට ගපනී සිනමම වඳශා ්රග  ප්රයක් නිකුත් 

කිරීම අයදුම්කරු ගමම ත්නතුර වඳශා සුදුසුකම් වපුරා ඇති බලට පිළිගැනීමක් ගව වෂකනු ගන ැගේ. 

අයදුම්කරුල්  වම්මුඛ් පරීක්ණයට කැඳලා නිග දනය අනුල සුදුසුකම් තිගේදැයි පරීක්ා කරන අලව්ාාග  

අලය සුදුසුකම් ගන මැති බල අනාලරණය වුලගශ ත් ්ම අයගේ විභාග අගප්ක්කත්ලය අලංණි කරනු 

ැගේ. 

  

8.0  අගප්ක්කගයකුට විභාග ප රග  පත් රයක් නිකුත් කිරීම ඔහු ගශෝ ඇය විභාගයට රදිරිපත්වීමට සුදුසුකම් 

වපුරා ඇති බලට පිළිගැනීමක් ගව ගන වැෂකිය යුතුය. විභාගයට ගපනී සිටින අගප්ක්කය්  විසි්  

විභාග ාාධිපති ගලත් ඔවු් ගේ අත්වන වශතික කරලා ගත් ්රග  ප්ර රදිරිපත් කෂ යුතු ය. ත්ලද  

අගප්ක්කයි්  විභාග ාාල තුෂදී ගපනී සිටින වෑම ්ර්න ප්රයක් වඳශා ම විභාග ාාධිපති වෑීමමට පත් 

ලන පරිදි ව්ලකීය අනනයත්ාලය ඔප්පු කෂ යුතුය. ා වඳශා පශත් වඳශ්  ලියවිලි ලලි්  ්කක් විභාග 

ාාධිපති ගලත් රදිරිපත් කෂ යුතු ය. 
 

(i.) පුේගයි්  ලියාපදිංචි කිරීගම් ගදපාර්ත්ගම්් තුල මගි්  නිකුත් කරන ද ජ්ාතික 

ශැඳුනුම්පත් 

(ii.) ලංණි විගේ ගම්  බප්රය 

(iii.) ලංණි රියදුරු බප්රය 
 

අයදුම්කරුල්  ගලත් ්රග  ප්ර දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල විසි්  ත්ැපැේ මින්  ්ලනු 

බන අත්ර. විභාගය පැලැත්වීමට නියිෂත් දිනට දින 07 කට කලි්  විභාග ප රග  පත් ර බා ගැනීමට 

ගන ශැකි ව අගප්ක්කයි්  පශත් වඳශ්  විව්ත්ර ඇතිල දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාග  

ගේකම් ගලත් දුරකාන අංක  091-2234309 / 0912248450 ඔව්ගව  දැ් විය යුතුය. 

I. විභාගග  නම  

II. අයදුම්කරුගේ වම්පූර්ණ නම  

III. වම්පූර්ණ ලිපිනය  

IV. රේලුම් පත් ත්ැපැේ කෂ කාර්යාය ශා ලියාපදිංචි කෂ අංකය ශා දිනය 

V. විභාගය වඳශා ලියාපදිංචි ව දිනය 

 

9.0 සතෝරා ගැනීසේ ක රමය  
 

           සුදුසුකම් පරීක්ා කිරීමකි්  ගත් රල වෑම අයදුම්කරුගලකුටම විභාගයට රදිරිපත්වීම වඳශා අලව්ාාල 

බාගදනු ැගේ. විභාග ප රති් මත් කුවත්ාලය අනුල වම්මුඛ් පරීක්ණයට කැඳලනු බන අත්ර, 

අයදුම්පත් කැඳලන අලවාන දිනට, නිග දනය ප රකාර සුදුසුකම් බා ගන මැති අයදුම්කරුල්   පත්විමක්  

ැබීමට සුදුසුකම් ගන බ් ග් ය. 
 

10.0 වාලදය සත රතුරු වැපීම 

ගමම විභාගයට රදිරිපත්වීම වඳශා කිසියම් අගප්ක්කගයකුට සුදුසුකම් ගන මැති බල අනාලරණය වුලගශ ත් 

විභාගයට ගපර ගශෝ විභාගය පැලැත්ගලන අත්රතුර ගශෝ විභාගගය්  පසුල ගශෝ ඕනෑම අලව්ාාලකදී ඔහුගේ 

ගශෝ ඇයගේ අගප්ක්කත්ලය අලංණි කිරීමට රඩ ඇත්. ගව ලයට බඳලා ගත් පසුල වුලද, අගප්ක්කගයකු 

රදිරිපත් කෂ කිසියම් ගත් රතුරක්  වාලදය බල දැන රදිරිපත් කෂ බල ගපනී ගියගශ ත් ඔහු ගශෝ ඇය 

ගව ලගය්  පශ කිරීමට රඩ ඇත්.  
 

11.0 විභාගය පැලැත්වීම වම්බ් ධ්ගය්  දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල  විසි්  පනලනු බන නීති 

රීතිලට විභාග අගප්ක්කය්  යටත් ග . ්ම නීති රීති උේංඝනය කෂගශ ත් දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා 

ගක ිෂ්  වභාල  විසි්  පනලනු බන දඬුලමකට යටත් වීමට ඔහුට ගශෝ ඇයට සිදුලනු ඇත්.   
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12.0 ගමහි වඳශ්  ගන ලන යම් කරුණක් ගලගත් ත් ා වම්බ් ධ්ල දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල 

විසි්  රණරණය කරනු ඇත්. සියලුම අයදුම්කරුල්  ගමම නිග දනග  වඳශ්  ගප දු විභාග නීති රීති අනුල 

කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිනු ඇත්. 

 

   දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාග  නියමය පරිදි  

 

ගාමිණී වීරවික්රම 

ගේකම්  

පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල,  

දකුණු පෂාත්. 

 

(වැකිය යුතුයි -   ඔබ කාම යායට අනුබ ධ්ල ාඛ්ා කාම යා සශෝ දප කාම යාල සවේලසේ ලධයුතු, සමම 

විභාගයට ඉදි තපත්වීමට සුසුසුකේ බන ලධධ්ාරීන් සිටී නේ ඔවුන් දැනුලත් කිරීමට කරුණාකර කටයුතු 

කරන්න.) 


