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මගේ අංකය :- SP-PSC/31/LI/02/2021 

           දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා,  

          6 ාන මහල, 

  දිව්ත්රි-ක් ල ගමක ක කායායාලය වංර්යා ය , 

                  කළුාැමල, ගාමල.  
 

දකුණු පළාත් ධීාර අමාතSාංශ ලේ ගමක ක,  

දකුණු පළාත්, කයාමා් ත අධ්යSක් ලන, 
 

දකුණු පළාත් රාජ්ය  ේව යේ  ර්මාා්ත  වවය්මන  ේදපා්ම ේන්තුවේ   
අේෙවි රළාණාරරු   ුවේ්ම (රළා ාරරණ වහරාර  ාක්ෂණිර ේ ොය  ඛණ්ඩ 2)  

III ේේ ණිස වාහා වායා නීමේේන මිත    රව විගානස - 2021 
 

Limited Competitive Examination for Recruitment to the Posts of  
Sales Manager (Non Technical Management Assistants Category 2)  

Grade III for the Department of Industrial Development  

of Southern Province – 2021 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

1.0 අංක 306 හා 2020.11.24 දිනැතිා දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරාර විසි්  අනුමත කරන ලද 

දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාග  කයාමා් ත වංායාධ්යන ගදපායාතග ක් ුවග  අගලවි කළම ාකරු 

තනුවගයා (කළමනාකර  වහකාර තාක් ලනණික ගන ාන ඛණ්ඩ 2) III ගර ණිය වාහා 

බාාාගැනීග ක පරිපාටිගයහි විධිවිධ්යානය් ට අනුකූලා, දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාග  කයාමා් ත 

වංායාධ්යන ගදපායාතග ක් ුවග  අගලවි කළම ාකරු තනුවගයා (කළමනාකර  වහකාර 

තාක් ලනණික ගන ාන ඛණ්ඩ 2) III ගර ණිය වාහා පුරප්පාඩුා පාතින තනුවරුාලට බාාා ගැනීම 

වාහා මුව වාහ්  සුදුසුක ක ඇති දකුණු පළාගත් වථ්ිර පදිංචි අයදු කකරුා් ගග්  ගමම ගක ිෂන්  

වාාා මඟි්  අයදු කපත් කැාානු ලැගේ. අයදු කපත් කැාවීග ක අාවාන දිනය 2021.04.30 දින ාන 

අතර, ගමම විාාගය 2021 මැයි මව පැාැත්ග . 
  

2.0 දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාග  කයාමා් ත වංායාධ්යන ගදපායාතග ක් ුවග  අගලවි කළම ාකරු 

තනුවගයා III ගර ණියට බාාා ගැනීම විා ත/ සීිෂත අයදු කකරුා්  වාහා තරඟ විාාගයක ප්රලතිලල 

මගි්  බාාා ගනු ලැගේ.  පුරප්පාඩු වංඛSාගා්  75%ක් ල විා ත තරග විාාගගය්  වහ 25%ක් ල 

සීිෂත තරග විාාගගය්  බාාා ග් නා අතර, එගව  බාාා ග් නා වංඛSාා රණර ය රීමේග ක බලය 

දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා වුව ග . 

 

 

** විේ  ෂේස්ත වීළකිස යුුවයි ** 

ේාා විගානස වාහා දකුණු පළාත් රාජ්ය  ේව යා ේරොත ෂ්ත වගාේ  ිලෙ ේය්  අඩවිස 

(www.psc.sp.gov.lk) හරහා ාා්මනන ය අසදුනරෙ යුුව අ ර, එා අසදුනපේත් මුද්රිය  

පිටප  ආස   ප්ර.නාිලසාේ  ිල්මේශ  විත  ියසාපදවි   ීපලේේත ේසොමු රළ යුුව ස. 

ේාා විගානසට අදාළ ේක් ස - LC21602 
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පාතින පුරප්පාඩු වංඛSාා 22 රී. 
 

3.0 පත් කරනු ලබන වංඛSාා හා පත්වීම ක්රිමයාත්මක ාන දිනය පත්වී ක බලධ්යරයා විසි්  නිශ ලේ්චය කරනු 

ලැගේ. රීසිය ක ඇබෑයාුව වංඛSාාක් ල ගහෝ ඇබෑයාුව සියමල ම ගහෝ ගන පිරවීමට පත්වී ක බලධ්යරයාට 
බලය ඇත. 

 

4.0 යීටුප : අවර 03/2016 හා 2016.02.25 දිනැති රාජ්යS පරිපාලන චක්ර ගමඛයට අනුා, දකුණු පළාත් 
රාජ්යS ගව ාග  කයාමා් ත වංායාධ්යන ගදපායාතග ක් ුවග  කළමනාකර  වහකාර තාක් ලනණික 
ගන ාන ඛණ්ඩ 2  III ගර ණිය වාහා ාන ාැටුප් ඛණ්ඩය MN 1- 2016 ාන අතර මාසික ාැටුප් 
පරිමා ය 27,140/- -300x10-350x11-495x10-660x10- 45,540/- ග .  

 
5.0 ගමම තනුවර ව්ථිර ය.  විරාම ාැටුප් වහිත ය.  ගමම විාාගගය්  දකුණු පළාත්, කයාමා් ත 

වංායාධ්යන ගදපායාතග ක් ුවග  කළමනාකර  වහකාර තාක් ලනණික ගන ාන ඛණ්ඩ 02 (MN-1) 

III ගර ණිග  අගලවි කළම ාකරු තනුවරට පත්ාන නිලධ්යාරි් ට හිිෂ විරාම ාැටුප් ක්ර මය පිිබබා 

ා රජ්යය විසි්  ඉදිරිග  දී ගනු ලබන ප්රලතිපත්තිමය රණර යකට යටත් විය ුතුව ය. 

 

6.0 සුදුසුරන :-  
  

 (අ). රජ්යග  ගහෝ අයාධ්ය රාජ්යS ආයතනයක ගව ාය කරන ප්රලාථමිිෂක ගර ණිග  ශිමපීය ගන ාන, අයාධ්ය 
ශිමපීය වහ ශිමපීය ගව ාා ග ය් හි ගව ාය කරන “ආ” , “ඇ” වහ “ඉ” වාහ්  සුදුසුක ක ඇති 
ගව ාකයි් ට ග ක වාහා අයදු ක කල හැරීය.  

(ආ). අධ්යSාපන සුදුසුක ක:- 

ගදාරකට ගන ාැඩි ාාර ග නකදි සිංහල/ ගදමළ/ ඉංග්රී සි ාානාා වහ ගණිතය ඇුවළුා යටත් 

පිරිගවයි්   විනයය්  ගදකකට ව කමාන වාමායාථමිය්  වහිතා අධ්යSයන ගප දු වහතික ප්රෂ (වාමානS 

ගපළ) විාාගගය්  විනයය්  හයරී්  (06) වමත් වීම. 

(ඇ) ා ත්රණය සුදුසුක ක:- 

අාම ාශ ලේගය්  හය (06) මාසික පරිග ක පාඨමාලාාක් ල හදාරා තිබීම. 

(ඉ) පළපුරුද්ද:- 

1. අගලවි ආයතනයක අගලවි වහායකගයකු ගලව අාම ාශ ලේගය්  ාවර 02ක් ල කටුතුව කර තිබීම. 

2. අගලවි කටුතුවාලදී පාරිගාෝගිකය්  වමග ඉංග්රී සි බසි්  කටුතුව රීමේග ක හැරීයාා. 

3. රාජ්යS ගව ාගයහි ව්ථිර පත්වී ක දරන, එම පත්වී ක ාල ව්ථිර කරනු ලැබ  සිටිය ුතුව ය. 

 

(ඊ). රාජ්යS ගව ාගයහි ව්ථිර පත්වී ක දැරිය ුතුව අතර, එම පත්වී කාල ව්ථිර කරනු ලැබ සිටිය ුතුව ය.  

(උ). නියිෂත දිනට පූයාාාව් නා ව්ථිර පත්වීමක යටත් පිරිගවයි්  අවුරුදු පහක (05) අඛණ්ඩ 
වුවටුදායක ගව ාා කාලයක් ල තිබීම වහ ාැටුප් ායාධ්යක පහක් ල (05) උපයාගගන තිබිය ුතුව අතර, ඒ බා 
ආයතන ප්රලධ්යානියා විසි්  වහතික කර තිබිය ුතුවය.  

වටහන : ය ක තනුවරකට ව්ථිරා පත් කරනු ලැබීමට ගපර ගව ාය කර ඇත්තා වූ ගහෝ ය ක 

තනුවරකට ව්ථිර ාශ ලේගය්  පත් රීරිම වාහා ගක ් ගද්සියක් ල ාශ ලේගය්  ගව ාය කර ඇත්තා වූ 

පුහුණුවීග ක  කාලපරිච්ගේදයක් ල ඉහත 'උ' ගේදගයහි වාහ්  සුදුසුක ක ලැබීග ක පව් අවුරුදු කාල සීමාා 

වාහා ග ්  ගනු ගන ලැගේ. ය ක තනුවරකට ව්ථිර ාශ ලේගය්  පත්කරනු ලැබීමට ගපර ගව ාය කර 
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ඇති තාාකාලික / අනිය ක ගව ාා කාල පරිච්ගේද ඉහත 'උ' ගේදගයහි වාහ්  සුදුසුක ක ලැබීග ක පව ්

අවුරුදු කාල සීමාා වාහා ග ්  ගනු ගන ලැගේ. 

ගමම අයදු කපත් කැාවීග ක අාව්  දිනට ප ේථමිම පහත වාහ්  සියලු සුදුසුක ක වපුරා තිබිය ුතුවය. 

වටහ : ඉහත සුදුසුක ක වපුරන කයාමා් ත වංායාධ්යන ගදපායාතග ක් ුවග  අගලවි ආයතනයක 

ගව ාය කර ඇති ගව ාකයි්  වාහා ප්රලමුඛඛතාාය ලබා ගදනු ලැගේ 

7.0 යසව :- 

 

  ායව් සීමාා්  අදාළ ගන ග . 
 
 

8.0 ාාන  :- 
විාාගය සිංහල, ගදමළ හා ඉංග්රී සි ාානා මාධ්යS ුවගන් ම පැාැත්ග . ඉමලු ක කරන මාධ්යSය පසුා 

ගානව් රීමේමට ඉඩගදනු ගන ලැගේ. 

 
9.0 විගාන ර ළාස 

  

ගමම විාාගය ප්රලශ ලේ්නප්රෂ ගදකරී්  වම් විත ග . 

 

ප්ර. න ප්රරේ   ා රාෙස ෙකුණු 

අභිේසෝන  ාය පීස 01 1/2 යි. 

 

100 

වාාා   දීමේා පීස 02 යි. 

 

100 

 

 

1. අභිේසෝන  ාය -  ගමම ප්රලශ ලේ්න ප්රෂය අගප්ක් ලනකය් ගේ වංඛSාමය හැරීයාා් , තයාකන   

ශ ලේක් ලතිය හා වාමානS ුදද්ධිය මැගනන අුතරි්  වැකගවන විනයානුබද්ධ්ය ප්රලශ ලේ්නාලි්  වම් විත 

ග . 

 

2. වාාා   දීමේා -  ගමම  ප්රලශ ලේන් ප්රෂය මඟි් , අගප්ක් ලනකයා ාාවය කරන පරිවරය ඇුවළුා ශ්රීර 

ලංකාග  ගද්ශ ලේපාලනමය, වමාජ්යමය, වංව්ක තික, ආගිෂක හා කායාිෂක වංායාධ්යනය ද 

අ් තයාජ්යාතිකා ාැදගත් ාන වාමානS කරුණු දැනුම ද අගප්ක් ලනා ගකගයා. 

 

පත්වී ක ලැබීමට සුදුසුක ක ලැබීම වාහා එක් ල එක් ල   විනයය වාහා ගා්  කර ඇති ලකුණුාලි්  යටත් 

පිරිගව්  40% ක් ල බැඟි්  ාත් අගප්ක් ලනකයි්  විසි්  ලබා ගත ුතුව අතර, විාාගග  මුඛළු ලකුණු 

ග නි්  යටත් පිරිගවයි්  50% ක් ල ාත් ලබාගත ුතුව ග . තරඟ විාාගය වාහා ගා්  ගක ට ඇති 

පුරප්පාඩු ග න වපුරාලන පරිදි ලබා ගත් ලකුණු අනුපිිබගාළ අනුගමනය කරිෂ්  පත්වී ක ගදනු 

ලැගේ. 

 

යු්හන  වනමුඛ පක්ක්ෂණස 

 

ලිඛිත පමේක් ලන ග දී වමත් ලකුණු ලබාග් නා අයදු කකරුා්  අුවරි්  පාතින පුරප්පාඩු වංඛSාා 

ගම්  ුව්  ගු යක් ල ාු්හගත ව කමුඛඛ පමේක් ලන යට කැාානු ලැගේ. ාු්හගත ව කමුඛඛ පමේක් ලන ගය්  

වහ ලිඛිත පමේක් ලන ගය්  ඉහළම ලකුණු ලැබූ අයදු කකරුා්  අතරි්  කුවලතා අනුපිිබගාල හා 

පාතින පුරප්පාඩු වංඛSාා අනුා තනුවරට බාාාගනු ලැගේ. 
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සුදුසුක ක පරික් ලනා රීමේම ද ගමම ව කමුඛඛ පමේක් ලන ග දී සිදු ගකගයා. 

 

10.0 විගානස පීයීත්වීාට ේසෝජි   නර 

 

විාාගය ගාමල නගරග  පිහිටුාන විාාග මධ්යSව්ථමිානාලදී පාත්ානු ඇත.   

 

11.0    ේ ෝරා නීමේේන ර ළාස 

 

(අ). ගමම තනුවරු වාහා ඉහත 09.0 ගේදග  දක් ලාා ඇති පරික් ලන ාලි්  දක් ලාන ලද 

කුවලතාාය අනුා සුදුසුක ක පරික් ලනා රීරිම වාහා ාන ව කමුඛඛ පරික් ලන යරී්  පසුා සුදුව්ව්  ගතෝරා 

ගනු ලැගේ.  

 

 පත්වී ක ප ේදානග දී  පාතින පුරප්පාඩු වංඛSාා අනුා පත්වී ක දිය ුතුව අාවාන ප ේමුඛඛතා 

මට්ටග ක වම ලකුණු ලැබූ අයදු කකරුා්  රීහිපගදගනකු සිටින අාව්ථමිාාකදී ව කමුඛඛ 

පමේක් ලන යක් ල පාත්ාා  අධ්යSාපන සුදුසුක ක අනුා ඉහළම සුදුසුක ක ඇති පුද්ගලය්  

අනුපිිබගාලි්   ගතෝරා ගැග් . 

 

(ආ).  තනුවරු වාහා මුඛළු ලකුණු අනුපිිබාල අනුා, ලිඛිත පමේක් ලන ගය්  වමත් අයදු කකරුා්  

පම ක් ල පුරප්පාඩු වංඛSාා ගම්  ගදගු යක් ල ා ත්රණය ගයෝගSතා පරික් ලන යට කැාාන අතර එයි්  

වමත්වීම වාහා 50%  කට ාැඩි ලකුණු වංඛSාාක් ල  ලබාගත ුතුව ය. 

 

(ඇ). සුදුසුක ක පමේක් ලනා රීමේමරී්  ගත රා වෑම අයදු කකරුගාකුටම විාාගයට ඉදිරිපත්වීම වාහා 

අාව්ථමිාා ලබාගදනු ලැගේ.  විාාග ප ේතිඑල මත කුවලතාාය අනුා ව කමුඛඛ පමේක් ලන යට කැාානු 

ලබන අතර, අයදු කපත් කැාාන අාවාන දිනට, නිග දනය ප ේකාර සුදුසුක ක ලබා ගන මැති 

අයදු කකරුා්   පත්විමක් ල  ලැබීමට සුදුසුක ක ගන ලබ් ග් ය. 

 

12.0 විගාන නාවනුව  
 
ගමම විාාගග  විාාග ගාව්ුව ගලව රු. 600ක මුඛදලක් ල ඕනෑම ලංකා බැංකු ශ ලේාඛාාරී් , ලංකා බැංකුග  
ගාමල ගක ටුා ශ ලේාඛාග  ගිණු ක අංක 87262909 දරන ේේරන, රාජ්ය  ේව යා ේරොත ෂ්ත වගාය, දකුණු පළා  

යන ජ්යංගම ගිණුම ට බැර කළ ුතුව අතර, මුඛදම තැ් පුව පත්රි-කාග  අයදු කකරුගේ ජ්යාතිර හීඳුනුනපත් අවරස 

හා ගමම විාාගයට අදාල විාාග ේක්  අවරස ාන LC21602 ය් න වාහ්  කළ ුතුව ය. 
 
උදා:- 
 
ගිණු ක අංකය     -  87262909 

ගිණු ක හිිෂයාගේ නම වහ ලිපිනය  -  ේේරන, දකුණු පළාත් රාජ්ය  ේව යා ේරොත ෂ්ත වගාය 

ජ්යා.හැ.ප./ ගම් බලපත්/ රියදුරු බලපත් අංකය -  අයදු කකරුගේ ජ්යාතිර හීඳුනුනපත් අවරස  

දුරකථමින අංකය     -  අයදු කකරුගේ ජ්යවනා දුරරථ  අවරස 

තැ් පුවග  අාශ ලේSතාාය   -  LC21602 
 

මුඛදම ගගවූ රිසිට් පත අනිාායායගය් ම සුරැරී ා තබා ගත ුතුව අතර, අාශ ලේS ඕනෑම අාවථ්මිාාක ඉදිරිපත් කළ 
ුතුව ය. කුමන ගහ ුවාක් ල නිවාාත් ගගාන ලද විාාග ගාව්ුව ආපසු ගගවීමක් ල ගහෝ මාරු රීමේමක් ල සිදු කරනු 
ගන ලැගේ.  
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වටහ : විාාග ගාව්ුව ගගවීම ඉහත වාහ්  බැංකු ගිණුමට පම ක් ල සිදු කළ ුතුව අතර, ගානත් රීසිඳු 
අුතරරී්  ගගවී ක සිදු කළ ගන හැක. තාද, අ් තයාජ්යාලය මගි්  (Online banking) ගහෝ ගටලයා ය් ්රෂ 
මගි්  ගහෝ ගානත් අුතරරී්  මුඛදම තැ් පත් ගන කළ ුතුව ය. 

 

12.0 අසදුනකික්ේන ක්රනාස:- 
දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාා ගක ිෂන්  වාාග  නිල ගාේ අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) හරහා 

මායාගගත ගලව (Online) අනිාායායගය් ම විාාගය වාහා ලියාපදිංචි විය ුතුව ය. A4 (ගව.ිෂ.21x29) 

ප ේමා ග  කඩදාසියක ගදපැත්ත ාාවිත කරිෂ්  අයදු කප්රෂගයහි ද   පිටපතක් ල (Hard Copy) 

ගදපායාතග ක් ුව ප්රලධ්යානියා මඟි්  2021 අේප්ර. ේ ාව 30 දි  ගහෝ ඊට ගපර පහත දැක් ලගාන ලිපිනයට 

ලියාපදිංචි තැපෑගල්  එවිය ුතුව ාන අතර, ඒ වමඟ රීසිදු ඇමුඛණුමක් ල ගන එවිය ුතුවය.  එම ද   

පිටපත බහා එාන කාරග  ා ක පව ඉහළ ගකළාගයා “දකුණු පළාත් රාජ්ය  ේව යේ  ර්මාා්ත  

වවය්මන  ේදපා්ම ේන්තුවේ  අේෙවි රළාණාරරු (රළා ාරරණ වහරාර  ාක්ෂණිර ේ ොය  

ඛණ්ඩ 2) III ේේ ණිස   ුවරු පුරප්පාඩු වාහා වායා නීමේේන මිත    රන විගානස - 2021” ය් න 

වාහ්  කර් න.                                        

ගමක ක,                                                                                                                                          

දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා,                                                                                                    

6ාන මහල, දිව්ත්රි-ක් ල ගමක ක කායායාල වංර්යා ය,                                                                                                           

ගාමල. 

 

12.1  අ්ත ්මජ්යාෙස හරහා විගානස වාහා ියසාපදිවි  වීේන දී වලා අසදුනරරුේයකු වුවය යෙවගු ජ්යාතිර 

හීදුනුනප ක්, ඔවේ  ේහෝ ඔවට ේ ොරුවරු වීපයීාට හීකි ළවා පුරයීසිේසකුේ  වක්රීවස ජ්යවනා 

දුරර   අවරසක් හා විගාන නාවනුව ේනවූ රිසිට් ප  ද තිබීා අ  ය   ේ . විාාගය පිිබබා සියලුම 

ගත රුවරු පසුා දැනු ක ගදනු ලබ් ග්  ඔබ විසි්  වපයන ලද ජ්යංගම දුරකතන අංකය හරහා ග . 

විාාගය වාහා ලියාපදිංචි වීගම්  අනුවරුා ලැගබන නියිෂත අයදු කප්රෂයට අනුකූල ගන ාන, 

නියිෂත දිනට ගපර විාාග ගාව්ුව ගගාා ගන මැති හා නිාැරදිා ව කපූයා  කර ගන මැති අව කපූයා  

තත්ත්ාග  පාතින අයදු කප්රෂ රීසිදු දැනු කදීමරී්  ගත රා ප්රලතික් ලගන ප කරනු ලැගේ. නිසි පරිදි 

අයදු කපත් ර ව කපූයා  ගන රීමේගම්  සිදුාන පාඩුා අයදු කකරුා්  විසි්  දරාගත ුතුවය. අයදු කප්රෂග  

ඡායා පිටපතක් ල අනිාායාගය් ම ළඟ තබා ගත ුතුව ග . විාාගය වාහා ලියාපදිංචි වීමට අාශ ලේS සියලු 

උපගදව් දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාා ගක ිෂන්  වාාග  නිල ගාේ අඩවිය ( www.psc.sp.gov.lk) 

මඟි්  ලබා ගත හැරී අතර එහි වාහ්  කරුණු ගහ ඳි්  ගත්රු ක ගගන එහි වාහ්  නීති මේති මැනවි්  

අනුගමනය රීමේම ඔබ වුව ාගර්මරී. 

 

13.0    නිග දනග  වාහ්  සුදුසුක ක ඇති අය පම ක් ල ඉමලු ක කර ඇතැයි යන පූයාා නිගමනය මත නියිෂත 

විාාග ගාව්ුව ගගාා නියිෂත දිනට ගහෝ එදිනට ගපර ගහෝ වෑම අති්  ම ව කපූයා  අයදු කප්රෂ ඉදිරිපත් 

කර ඇති සියලු අයදු කකරුා් ට තරග විාාගයට ගපනී සිටීමට දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාා ගක ිෂන්  

වාාා විසි්  තැපැම මඟි්  ප්රලග ශ ලේ ප්රෂ නිකුත් කරනු ලැගේ. තරග විාාගයට ගපනී සිටීම වාහා 

ප්රලග ශ ලේ ප්රෂයක් ල නිකුත් රීමේම අයදු කකරු ගමම තනුවර වාහා සුදුසුක ක වපුරා ඇති බාට පිිබගැනීමක් ල 

ගලව වළකනු ගන ලැගේ. අයදු කකරුා්  ව කමුඛඛ පමේක් ලන යට කැාාා නිග දනය අනුා සුදුසුක ක 

තිගේදැයි පමේක් ලනා කරන අාව්ථමිාග  අාශ ලේS සුදුසුක ක ගන මැති බා අනාාර ය වුාගහ ත් එම අයගේ 

විාාග අගප්ක් ලනකත්ාය අාලංගු කරනු ලැගේ. 

 
14.0  අගප්ක් ලනකගයකුට විාාග ප ේග ශ ලේ පත ේයක් ල නිකුත් රීමේම ඔහු ගහෝ ඇය විාාගයට ඉදිරිපත්වීමට සුදුසුක ක 

වපුරා ඇති බාට පිිබගැනීමක් ල ගලව ගන වැළරීය ුතුවය. විාාගයට ගපනී සිටින අගප්ක් ලනකය්  විසි්  

විාාග ශ ලේාලාධිපති ගාත ඔවු් ගේ අත්වන වහතික කරාා ගත් ප්රලග ශ ලේ ප්රෂ ඉදිරිපත් කළ ුතුව ය. තා ද, 
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අගප්ක් ලනකයි්  විාාග ශ ලේාලාා ුවළ දී ගපනී සිටින වෑම ප්රලශ ලේ්න ප්රෂයක් ල වාහා ම විාාග ශ ලේාලාධිපති 

වෑහීමට පත් ාන පරිදි ව්ාර්ය අනනSතාාය ඔප්පු කළ ුතුව ය. ඒ වාහා පහත වාහ්  ලියවිලිාලි්  

එකක් ල විාාග ශ ලේාලාධිපති ගාත ඉදිරිපත් කළ ුතුව ය. 
 

(i.) පුද්ගලයි්  ලියාපදිංචි රීමේග ක ගදපායාතග ක් ුවා මගි්  නිකුත් කරන ලද ජ්යාතික හැඳුනු කපත 

(ii.) ාලංගු විගද්ශ ලේ ගම්  බලප්රෂය 

(iii.) ාලංගු රියදුරු බලප්රෂය 
 

විාාගය පැාැත්වීමට නියිෂත දිනට දින 07 කට කලි්  විාාග ප ේග ශ ලේ පත ේ ලබා ගැනීමට ගන හැරී වූ 

අගප්ක් ලනකයි්  පහත වාහ්  විව්තර ඇතිා දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාා ගක ිෂන්  වාාග  ගමක ක 

ගාත දුරකථමින අංක 0912248450 / 0912234309 ඔව්ගව  දැ් විය ුතුවය. 
 

I. විාාගග  නම  

II. අයදු කකරුගේ ව කපූයා  නම  

III. ව කපූයා  ලිපිනය  

IV. අයදු කපත තැපැම කළ කායායාලය හා ලියාපදිංචි කළ අංකය හා දිනය 

V.        විාාගය වාහා ලියාපදිංචි වූ දිනය 
 

15.0 වායද  ේ ොරුවරු වීපයීා 

ගමම විාාගයට ඉදිරිපත්වීම වාහා රීසිය ක අගප්ක් ලනකගයකුට සුදුසුක ක ගන මැති බා අනාාර ය 

වුාගහ ත් විාාගයට ගපර ගහෝ විාාගය පැාැත්ගාන අතරුවර ගහෝ විාාගගය්  පසුා ගහෝ ඕනෑම 

අාව්ථමිාාකදී ඔහුගේ ගහෝ ඇයගේ අගප්ක් ලනකත්ාය අාලංගු රීමේමට ඉඩ ඇත. ගව ායට බාාා ගත් 

පසුා වුා ද, අගප්ක් ලනකගයකු ඉදිරිපත් කළ රීසිය ක ගත රුවරක් ල  වාාදS බා දැන ඉදිරිපත් කළ බා 

ගපනී ගියගහ ත් ඔහු ගහෝ ඇයගේ ගව ාය අාව්  රීමේමට ඉඩ ඇත.  
 

16.0 විාාගය පැාැත්වීම ව කබ් ධ්යගය්  දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා  විසි්  පනානු 

ලබන නීති මේතිාලට විාාග අගප්ක් ලනකය්  යටත් ග . එම නීති මේති උමලංඝනය කළගහ ත් දකුණු 

පළාත් රාජ්යS ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා  විසි්  පනානු ලබන දුවාමකට යටත් වීමට ඔහුට ගහෝ ඇයට 

සිදුානු ඇත.   

 

17.0 ගමහි වාහ්  ගන ාන ය ක කරු ක් ල ගාගත ත් ඒ ව කබ් ධ්යා දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාා ගක ිෂන්  

වාාා විසි්  රණර ය කරනු ඇත. සියලුම අයදු කකරුා්  ගමම නිග දනග  වාහ්  ගප දු විාාග නීති 

මේති අනුා කටුතුව රීමේමට බැඳී සිටිනු ඇත. 

 

 

 නාත ණී වීරවික්රනා 

 ගමක ක                                               

  දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාා ගක ිෂන්  වාාා 

 
 

2021.04.07 දින, 

දකුණු පළාත් රාජ්යS ගව ාා ගක ිෂන්  වාා කායායාලය,                                                                                         

6 ාන මහල, 

දිව්ති ේක් ල ගමක ක කායායාල ගග ඩනැගිමල,                                                                                                                                                                                                                                                                             

ගාමල. 

(ගමම දැ් වීම පදන ක කරගගන විවිධ්ය ආයතන විසි්  වාාදS ගලව වකව් කර ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

දැ් වී කාල වාහ්  කරුණු ගකගරහි රීසිදු ාගර්මක් ල දරනු ගන ලැගේ.)  


