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- දැන්වීමයි - 

    දකුණු පළාත් රාජ්ය ේව ාා ේම ිෂනන් වාාා 

දකුණු පළාත් රාජ්ය මළමාාමර  වකමාර ේව ාේ  III ේර ණියට බ වාාා නැමේේ 

 විාෘත / සීිෂත තරන විාාන  - 2019 

Open/Limited Competitive Examination for Recruitment to the Posts of  

Management Assistants Class III in Southern Province-2019 

 

 

 

 
 

1.0 අංක 192 ශළ 2014.09.11 දිනෆතිල දකුණු ඳෂළත් ගරු ආණ්ඩුකළරලර විසින් අනුභත කරන ද ශළ 
2017.11.28 ශළ 2018.11.02 දිනෆතිල වංශෝධිත දකුණු ඳෂළත් කෂභනළකරණ වශකළර - තළක්ණික 
ශනොලන - ඵහුකළර්ය ඛණ්ඩ 1 ශවේලළ ගණය වශළ ලන ඵලළ ගෆනීශේ ඳරිඳළටිශයහි විධිවිධළනයන්ට අනුල 
දකුණු ඳෂළත් රළජය කෂභනළකරණ වශකළර ශවේලශේ III ශරේණියට ඵලළ ගෆනීශේ විල ත / සීමිත තරග 
විබළගය වශළ සුදුසුකේත් දකුණු ඳෂළශත් අයදුේකරුලන්ශගන් අයදුේඳත් කෆලනු ෆශේ. 2019.01.31 

දිාබ පාතිා පුරප්පාඩු වංඛ්යාා 150කි. අයදුේඳත් කෆවීශේ අලවළන දිනය 2019.03.08 දින ලන අතර 

ශභභ විබළගය 2019 ජුනි මව ඳලත්ලනු ඵයි.  
 

2.0 දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ ශකොමින් වබළල විසින් ඳලත්ලනු ඵන ිඛිතත ඳීකක්ණයක ්රතිප භත 
කුවතළ අනුපිළිශල අනුල සුදුසුකේ වපුරළ ඇති විල ත අයදුේකරුලන් දිවහත්රික් අනුඳළතය අනුල ඵලළ 
ගෆනීභ සිදු ශකශර්. ඳලතින පුරප්ඳළඩු වංඛයළශලන් 70% ක් විල ත තරඟ විබළගශයන් ශළ 30% ක් සීමිත 
තරඟ විබළගශයන් ඵලළ ගන්නළ අතර සීමිත අයදුේකරුලන් 30% ක් ශනොභෆති ව විට එභ පුරප්ඳළඩු 
්රභළණය විල ත අයදුේකරුලන්ශගන් වේපූර්ණ කරනු ෆශේ. ඵලළ ගන්නළ වංඛයළල රණරණය රීීකශේ ඵය 
දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ ශකොමින් වබළල වුශේ. 

 

3.0 ලෆටුඳ : අංක 03/2016 ශළ 2016.02.25 දිනෆති රළජය ඳරිඳළන චක රශඛඛයට අනුල, දකුණු ඳෂළත් රළජය 
කෂභනළකරණ වශකළර ශවේලශේ III ශරේණියට අදළ ලෆටුප් කළණ්ඩය MN-02-2016 ලන අතර භළසික 

ලෆටුප් ඳරිභළණය රු. 28,940 – 10x300 - 11x350 - 10x560- 10x660 - 47,990 ශේ. එභ චක්රශඛඛශේ 
උඳශඛඛන II අනුල 2019.01.01 දින සිට 2019.12.31 දින දක්ලළ අදළෂ ලනුශේ රු.25,950 ක මූිඛක 
ලෆටුඳක් ශළ රු.889/-ක ගෆපුේ දීභනළලරී. 

 

4.0 ශභභ තනුර වහථිර තනුරරී. ශභභ තනුරට හිමි විරළභ ලෆටුප් ක්රභය පිළිඵ රජය විසින් දදිරිශේ දී ගනු 
ඵන ්රතිඳත්තිභය රණරණයට යටත් විය යුු ශේ. 

 

5.0  සුදුසුකේ :- දකුණු ඳෂළත් රළජය කෂභනළකරණ වශකළර ශවේලශේ III ශරේණියට ඵලළ ගෆනීභ වශළ ඳශත 
වශන් සුදුසුකේ අයදුේඳත් කෆවීශේ අලවන් දිනට ්රථමභ වේපූර්ණ ක යුු ශේ. 

I. අයදුේකරු ශ්රී් ර ළංරීක පුරලෆසිශයකු විය යුුය. 
II. වභ අශප්ක්කයකුභ දකුණු ඳෂළත ුෂ ඕනභ ්රශශයක ශවේලය රීීකභටත් තනුශර් රළජකළරි දටු 

රීීකභටත් ්රභළණලත් ළීකරික ශළ භළනසික ශයෝගයතළලයරීන් ශළ විිෂහට චරිතයරීන් යුක්ත විය යුුය. 

III. අයදුේඳත් බළර ගන්නළ අලවළන දිනට “අ දුේ මරනු ලවා දිව්ත රික්කයම  ළළ පුර්ාාවන්ාේ  ාවර 05 ම 

මාල  ළළ අනුනාමී ාවර 03 ම අ දුේමරුේේ වථ්ිර පදිංචි  ේකෝ  පුර්ාාවන්ාේ  ාවර 05 ම මාල  ළළ 

අනුනාමී ාවර 03 ම මලත්ර ාේේ වථ්ිර පදිංචි  වම  අ දුේමරුේේ කක්කය ාවරම ව්ථිර පදිංචි ” වනළථම 
කෂ යුුය. ඳදිංචිය වනළථම කෂ යුත්ශත් වේමුඛ ඳරික්ණශේදී ඳශත වශන් ිඛපි ශඛඛන දදිරිඳත් රීීකභ 
භඟින් විය යුු ය. 

(අ).  භෆතිලරණ ශකොභවළරිවහ විසින් නිකුත් කරන ද ඡන්දහිමි නළභ ශඛඛන උශධ තය ශළ 
(ආ). ඳ රළශශය ය ශඛකේ විසින් අනු අත්වන් කරන ද ළභ නිධළීක විසින් නිකුත් කරන  ඳදිංචි 
වශතිකය. 

IV. අයදුේඳත් කෆවීශේ අලවන් දිනට ශශෝ ඳ රථමභ ඳශත වශන් සි ලු සුදුසුමේ වපුරළ තිබිය යුුය. 

 

 

** විේ  නේ න් වැළකි  යුළයි ** 

ේමම විාාන  වාකා අ දුේ කිරීේේ දී දකුණු පළාත් රාජ්   ේව ාා ේම ිෂනන් වාාේේ නිල ේාබ් 

අඩවි  (www.psc.sp.gov.lk) කරකා අනිාාර්ේ න්ම ලි ාපදිංචි වී අ දුේමල යුළ . 
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විාෘත අ දුේමරුාන් 

 
 අධ්යාපා සුදුසුමේ :  

 සිංශ ශශෝ ශදභෂ ශශෝ දංග්රීසි බළළල වශ ගණිතය ඇුව ල වියයන් ශතරකට වේභළන වළභළර්ථමයන් 

වහිතල එක්ලරකදී වියයන් ශයරීන් (06) අධයයන ශඳොදු වශතික ඳත්ර (වළභළනය ශඳෂ) විබළගය වභත්ල 

තිබීභ. 

වශ 

  අධයයන ශඳොදු වශතික ඳත්ර (උවවහ ශඳෂ) විබළගශේදී සියව භ වියයන්ශගන් (වළභළනය ශඳොදු ඳීකක්ණය 

ශෆර) එකලර වභත්ල තිබීභ. ඳෆරණි වියය නිර්ශශය යටශත් වියයන් ුනරීන් එකලර වභත්ල තිබීභ 

්රභළණලත් ශේ. 

 

 ා ව  : අයදුේඳත් බළර ගන්නළ අලවළන දිනට ලයව අවුරුදු 18ට ශනොඅඩු ශළ අවුරුදු 30ට ශනොලෆඩි විය යුුය. 

 

සීිෂත අ දුේමරුාන් 

 

 අධ්යාපා සුදුසුමේ : අධයයන ශඳොදු වශතික ඳත්ර (වළභළනය ශඳෂ)  විබළගශේ දී ශදලරකට ශනොලෆඩි ලළර 

ගණනක දී යටත් පිරිශවයින් වේභළන වළභළර්ථම ශදකක් වහිතල සිංශ/ශදභෂ/දංග්රීසි බළළල වශ ගණිතය / 

අංක ගණිතය / ශුශධ ගණිතය / මූිඛක ගණිතය / ලළණිජ අංක ගණිතය ඇුව ල වියයන් ශයරීන් (06) වභත් 

ල තිබීභ. 
 

 පළපුරුද්ද : නියමිත දිනට දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලශේ වහථීර ඳත්වීභක යටත් පිරිශවයින් අවුරුදු 05 ක වක්රීය 

ශළ වුටුදළයක ශවේලළ කළයක් වේපූර්ණ ශකොට තිබිය යුු අතර, ඒ ඵල ශදඳළර්තශේන්ු ්රධළනියළ විසින් 

වශතික ශකොට තිබිය යුුය.  ( යේ තනුරකට වහථිරල ඳත් කරනු ෆබීභට ශඳර ශවේලය කර ඇත්තළව ශශෝ යේ 

තනුරකට වහථිර ලශයන් ඳත් රීීකභ වශළ ශකොන්ශශසියක් ලශයන් ශවේලය කර ඇත්තළව ශශෝ පුහුණුවීශේ 

කළ ඳරිච්ශේදයක් දශත වශන් සුදුසුකේ ෆබීශේ ඳවහ අවුරුදු කළසීභළල වශළ ගණන් ගනු ශනොෆශේ. යේ 

තනුරකට වහථීර ලශයන් ඳත් කරනු ෆබීභට ශඳර ශවේලය කර ඇති තළලකළිඛක / අනියේ ශවේලළ කළ 

ඳරිච්ශේද දශත වදශන් සුදුසුකේ ෆබීශේ ඳවහ අවුරුදු කළසීභළල වශළ ගණන් ගනු ශනොෆශේ.) 
 

 

 ේාාත් : දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලශේ වහථීර ඳත්වීේ දරණ එභ ඳත්වීේල වහථිර කරනු ෆඵ සිටින රළජය 

ඳරිඳළන චක්රශඛඛ අංක 06/2006 අනුල ්රළථමමික භටමටශේ PL කළණ්ඩශේ ලෆටුප් ශක්ත යටශත් ලෆටුප් ඵන 

නිධරයන් වශ MN-01 2006 A ලෆටුප් ශක්ත යටශත් ලෆටුප් ඵන නිධරයන් විය යුුය. 
 

 
 

 

6.0  විාාන පරිපාටි  :- 

ශභභ විබළගය ඳ රහන ඳත ර ශදකරීන් යුක්ත ශේ. සිංශ, ශදභෂ වශ දංග රසි භළධයලිඛන් ශභභ විබළගය 
ඳෆලෆත්ශලන අතර, දඛව ේ කරන භළධය ඳසුල ශලනවහ රීීකභට දඩශදනු ශනොෆශේ. 

විාාන  වින   ලකුණු මාල  

විල ත ශළ සීමිත අභිශයෝගයතළලය 100 යි ඳෆය 01 යි 

විල ත බළළ ශෆරීයළල 100 යි ඳෆය 02 1/2 යි 

සීමිත 
බළළ ශෆරීයළල ශළ කෂභනළකරණ වශකළර 
ශවේලළ ශයෝගයතළ ඳීකක්ණය 

100 යි ඳෆය 02 1/2 යි 
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දශත වියයන්ට අදළෂ වියය නිර්ශශ ඳශත ඳරිදි ශේ. 

 අභිේ ෝනයතාා   - ශභභ ්රහන ඳත්රය අශප්ක්කයන්ශේ වංඛයළභය ශෆරීයළලන්, තර්කන ක්තිය ශළ 

වළභළනය බුශධිය භෆශනන අයුරින් වෆකශවන වියළනුඵශධ ්රහන ලිඛන් වභන්විත ශේ. 

 

 ාානා කැකි ාා  -  ශභභ ්රහන ඳත්රය අශප්ක්කයන්ශේ අදශවහ ්රකළනය, අලශඵෝධය, අක්ර විනයළවය 

බළළල ශළ රචනය, ශදන ද ිඛපියක් ශකටුේඳත් රීීකභ, වඳයළ ඇති දත්ත අනුල ්රවහතළර ලු  වකවහ රීීකභ, දී 

ඇති ඳළඨ වළරළං රීීකභ, දී ඇති ලළකය රීහිඳයක අදශවහ තනි ලළකයරීන් ිඛවීභ  වශ වර ලයළකරණ බළවිතය 

පිළිඵ දෆනුභ ඳීකක්ළ ශකශරන වියළනුඵශධ ්රහන ලිඛන් වභන්විත ශේ. 

 

 ාානා කැකි ාා කා මළමාාමර  වකමාර ේව ාා ේ ෝනයතා පරීක්කයන   - ශභභ ්රහන ඳත්රය 

අශප්ක්කයන්ශේ අදශවහ ්රකළනය, අලශඵෝධය, අක්ර විනයළවය බළළල ශළ රචනය, ශදන ද ශතොරුරු 

අනුල ිඛපියක් ශකටුේඳත් රීීකශේ ශෆරීයළල, දී ඇති ඳළඨ වළරළං රීීකභ, දී ඇති ලළකය රීහිඳයක අදශවහ තනි 

ලළකයයරීන් ිඛවීභ, වඳයළ ඇති දත්ත අනුල ්රවහතළර ලු  වකවහ රීීකභ වශ වර ලයළකරණ බළවිතය පිළිඵ 

දෆනුභ ඳීකක්ළ ශකශරන වියළනුඵශධ ්රහනලිඛන් ද කළර්යළයක ිඛයවිිඛ වේඵන්ධශයන් ක්රියළ කරන 

ආකළරය පිළිඵ මූිඛක නීති ීකති වශ කෂභනළකරණ වශකළර නිධරශයකු විසින් කටයුු කෂ යුු කරුණු 

අඩංු  ිඛපියක් පිළිඵ ක්රියළ කරන ආකළරය ආදී කෂභනළකරණ වශකළර නිධරශයකුශේ රළජකළීක පිළිඵ 

අශප්ක්ක / අශප්ක්ෂිකළලන් වු දෆනුභ ඳීකක්ළ කරන ්රහන ඳත්රලිඛන් ද කළර්යළයක ්රශයෝජනයට ගනු 

ඵන ඇභුේ දින ශඳොත, ලවුචර්, චන ඳත්රිකළ, ඳෆමිණීශේ ශඛඛනය, දින මුද්රළල, මුද්රළල ශළ නළභ මුද්රළල, 

තෆඳෆඛ භඛ ආදී උඳකරණ ගෆනත් ඒලළයින් ඇති ්රශයෝජන ගෆනත් අශප්ක්ක / අශප්ක්ෂිකළලන් වු දෆනුභ 

ඳීකක්ළ කරන ්රහනලිඛන් ද ශභභ ්රහන ඳත්රය වභන්විත ශේ. 
 

(අශප්ක්කයන්ශේ රළජකළරි කටයුු වශළ සුදුසුකේ ශළ ශෆරීයළල ඳීකක්ළ රීීකභ පිණිව ශභභ ්රහන ඳත්ර වකවහ 

ශකශර්.) 

ඳත්වීේ ෆබීභට සුදුසුකේ ෆබීභ වශළ එක් එක් වියය වශළ ශලන් කර ඇති කුණුලිඛන් යටත් පිරිශවන් 

40% ක් ඵෆඟින් ලත් අශප්ක්කයින් විසින් කුණු ඵළ ගත යුුය. වභ ිඛිතත පිළිුරු ඳත්රයක් වේඵන්ධශයන් 

භ ශනොඳෆශෆදිිඛ අත්අකුරු ශළ ලචනල අක්ර විනයළවය පිළිඵ ලෆරදි වේඵන්ධශයන් කුණු අඩු කරනු 

ෆශේ. විබළගශේ මුළු කුණු ගණනින් යටත් පිරිශවයින් 50% ක් ලත් කුණු ඵළගත යුු ශේ. තරග විබළගය 

වශළ ශලන් ශකොට ඇති පුරප්ඳළඩු ගණන වපුරළන ඳරිදි ඵළ ගත් කුණු අනුපිළිශලෂ තරශේ භ අනුගභනය 

කරමින් ඳත්වීේ ශදනු ෆශේ. 

ිඛිතත විබළගශේ ඳ රතිප සියව භ අයදුේකරුලන් ශලත ශභභ ශකොමින් වබළශේ නි ශලේ අඩවිය ශරශළ නිකුත් 

කරනු ඇත.  

7.0  විාාන නාව්ළ:- විබළග ගළවහුල රු. 400/- රී. ශභභ මුද දකුණු පළාත් ප්රධ්ාා ේකමේේේ දදා ේ ීරර්න 2003-

02-13 බ වැරාා ේලව දකුණු ඳෂළත ුෂ පිහිටි ඕාෑම ප්රාේද්ීර  ේකමේ මාර් ාල මබ ශගලළ  

අයදුේකරුශේ නමින් ව දුඳත අයදුේඳශත් අදළෂ ශකොටුශේ ශනොගෆෂශලන ශවේ ඇවිය යුු ය. (දුඳශත් 

ඡළයළවහථම පිටඳතක් භු ඳ රශයෝජනය වශළ ෂඟ තඵළ ගත යුුය.) රීසිභ ශශේුලක් නිවළලත් විබළග ගළවහු ආඳසු 

ශගලනු ශනොඵන අතර, විාාන නාව්ළා වාකා මුද්දර ේකෝ මුදක ඇ වුේ ාාරනනු ේා ලවා අතර, තැපැක 

ේකෝ උප තැපැක මාර් ාලාලබ ේනාා ලද මුදක ද ාාරනනු ේා ලැේබ්. 
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8.0     විාාන  පැාැත්වීමබ ේ ෝජිත ානර 
 

විබළග භධයවහථමළන පිහිටුවීභට ශයෝිතත නගරයන් ඳශත ඳරිදිය. යේ  නගරයක් වශළ  ඳ රභළණලත් 
අයදුේකරුලන් වංඛයළලක් ශනොභෆති ව විට විබළගය ආවන්නතභ නගරශේදී  ඳලත්ලනු ඇත.  අයදුේකරුලන්  
නගරය ශව වශන් කෂ යුත්ශත් අයදුේකරු වහථීර ඳදිංචිය ඇති දිවහත රක්කශේ ඳශත වශන්  නගරයක් ඳභණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0  අ දුේපත ර   

දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ ශකොමින් වබළශේ නි ශලේ අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) ශරශළ අන්තර්ජළය 

ශරශළ අනිලළර්ශයන්භ විබළගය වශළ ිඛයළඳදිංචි විය යුු අතර, ඒ 4 (ශව.මි.21x29) (වළභළනය ශළසහීටටම) 

ඳ රභළණශේ කඩදළසි බළවිත කරමින් අයදුේඳත්රශයහි ද ඪ පිටඳතක් (Hard Copy)  2019 මාර්ළ මව 08 දිා ශශෝ 

ඊට ශඳර ඳශත දෆක්ශලන ිඛපිනයට ිඛයළඳදිංචි තෆඳශන් එවිය යුු ය. එභ ද ඪ පිටඳත ඵශළ එලන කලරශේ ලේ 

ඳව දශෂ ශකෂලශර් “දකුණු පළාත් රාජ්ය මළමාාමර  වකමාර ේව ාේ  III ේර ණියට බ වාාා නැමේේ 

විාෘත / සීිෂත තරන විාාන  - 2019” යන්න වශන් කරන්න.                                                            

ශඛකේ,                                                                                                                                          

දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ ශකොමින් වබළල,                                                                                                    

6ලන භශ, දිවහත්රික් ශඛකේ කළර්යළ වංර්ර්ණය,                                                                                                           

ගළඛ. 
 

9.1    අන්තර්ජ්ාල  කරකා විාාන  වාකා ලි ාපදිංචි විේේදී වෑම අ දුේමරුේාකු වළා ාලංගු ජ්ාතිම කැදුනුේපතක්කය, 

ඔවේේ ේකෝ ඔවබ ේත රළරු වැපයීමබ කැකි ළ ම පුරාැසිේ කුේේ වක්රී  ජ්ංනම දුරමතා අංම ක්කය කා විාාන 

නාව්ළ ේනව රිසිට් පතද තිබීම අතයා ය ේේ. විබළගය පිළිඵ සියව භ ශතොරුරු ඳසුල දෆනුේ ශදනු ඵන්ශන් 

ඔඵ විසින් වඳයන ද ජංගභ දුරකතන අංකය ශරශළ ශේ. විබළගය වශළ ිඛයළඳදිංචි වීශභන් අනුරුල ෆශඵන 

නියමිත අයදුේඳත්රයට අනුකූ ශනොලන, නියමිත දිනට ශඳර විබළග ගළවහු ශගලළ ශනොභෆති ශළ නිලෆරදිල 

වේපූර්ණ කර ශනොභෆති අවේපූර්ණ තත්ත්ලශේ ඳලතින අයදුේඳත්ර රීසිදු දෆනුේදීභරීන් ශතොරල ්රතික්ශේඳ 

කරනු ෆශේ. නිසි ඳරිදි අයදුේඳත්ර වේපූර්ණ ශනොරීීකශභන් සිදුලන ඳළඩුල අයදුේකරුලන් විසින් දරළගත යුුය. 

අයදුේඳත්රශේ ඡළයළ පිටඳතක් අනිලළර්ශයන්භ ෂඟ තඵළ ගත යුුශේ. විබළගය වශළ ිඛයළඳදිංචි වීභට අලය 

සියව  උඳශදවහ දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ ශකොමින් වබළශේ නි ශලේ අඩවිය ( www.psc.sp.gov.lk) භඟින් 

ඵළ ගත ශෆරී අතර එහි වශන් කරුණු ශශොඳින් ශත්රුේ ශගන එහි වශන් නීති ීකති භෆනවින් අනුගභනය 

රීීකභ ඔඵ වු ලගර්භරී. 
 

9.2    නිශේදනශේ වශන් සුදුසුකේ ඇති අය ඳභණක් දඛව ේ කර ඇතෆයි යන පූර්ල නිගභනය භත නියමිත විබළග 

ගළවහු ශගලළ නියමිත දිනට ශශෝ එදිනට ශඳර ශශෝ වභ අතින් භ වේපූර්ණ අයදුේඳත්ර දදිරිඳත් කර ඇති සියව  

අයදුේකරුලන්ට තරග විබළගයට ශඳනී සිටීභට දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ ශකොමින් වබළල විසින් නි ශලේ 

අඩවිය ශරශළ ්රශේ ඳත්ර නිකුත් කරනු ෆශේ. තරග විබළගයට ශඳනී සිටීභ වශළ ්රශේ ඳත්රයක් නිකුත් රීීකභ 

අයදුේකරු ශභභ තනුර වශළ සුදුසුකේ වපුරළ ඇති ඵලට පිළිගෆනීභක් ශව වෂකනු ශනොෆශේ. 

අයදුේකරුලන් වේමුඛ ඳීකක්ණයට කෆලළ නිශේදනය අනුල සුදුසුකේ තිශේදෆයි ඳීකක්ළ කරන අලවහථමළශේ 

අලය සුදුසුකේ ශනොභෆති ඵල අනළලරණය වුලශශොත් එභ අයශේ විබළග අශප්ක්කත්ලය අලංු  කරනු ෆශේ. 

 

 

 

 නාකල දිව්ත්රික්කයම  මාතර දිව්ත්රික්කයම  කේවන්ේත බ දිව්ත්රික්කයම  

ානර 

 

ගළඛ භළතර තංගඛ 

අේඵන්ශගොඩ අකුරැවහව ශේඵන්ශතොට 

ඵශශශගභ   
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9.3    අයදුේඳත රශේ අශප්්ෂකයළශේ අත්වන රජශේ විදයළයක විදුශඛඳතිලරයකු, වළභදළන විනිහචයකළරලරශයකු, 

දිවුරුේ ශකොභවළරිවහලරයකු, ඳ රසිශධ ශනොතළරිවහලරයකු, ත රවිධ ශමුදළශේ අධිකළරි ඵයත් නිධළරිලරශයකු, 

ශඳොිඛවහ ශවේලශේ ගෆවටම කෂ තනුරක් දරණ නිධළරියකු, ලළර්ෂික ලෆටුඳ රු. 240,360/- ක් ශශෝ ඊට ලෆඩි 

රජශේ වහථිර තනුරක් දරණ භළණ්ඩිඛක නිධළරිශයකු විසින් වශතික කරනු ෆඵ තිබිය යුු ය. 

  

10.0  අශප්ක්කශයකුට විබළග ඳ රශේ ඳත රයක් නිකුත් රීීකභ ඔහු ශශෝ ඇය විබළගයට දදිරිඳත්වීභට සුදුසුකේ වපුරළ 

ඇති ඵලට පිළිගෆනීභක් ශව ශනොවෆෂරීය යුුය. විබළගයට ශඳනී සිටින අශප්ක්කයන් විසින් විබළග 

ළළධිඳති ශලත ඔවුන්ශේ අත්වන වශතික කරලළ ගත් ්රශේ ඳත්ර දදිරිඳත් කෂ යුු ය. තලද, අශප්ක්කයින් 

විබළග ළළල ුෂදී ශඳනී සිටින වභ ්රහන ඳත්රයක් වශළ භ විබළග ළළධිඳති වීමභට ඳත් ලන ඳරිදි වහලර්ය 

අනනයතළලය ඔප්පු කෂ යුුය. ඒ වශළ ඳශත වශන් ිඛයවිිඛ ලිඛන් එකක් විබළග ළළධිඳති ශලත දදිරිඳත් 

කෂ යුු ය. 
 

(i.) පුශගයින් ිඛයළඳදිංචි රීීකශේ ශදඳළර්තශේන්ුල භගින් නිකුත් කරන ද ජළතික ශෆඳුනුේඳත 

(ii.) ලංු  විශශ ගභන් ඵඳත්රය 

(iii.) ලංු  රියදුරු ඵඳත්රය 
 

අයදුේකරුලන් ශලත ්රශේ ඳත්ර දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ ශකොමින් වබළශේ නි ශලේ අඩවිය ලන 

www.psc.sp.gov.lk ශරශළ නිකුත් කෂ ලශළභ ඒ ඵල ඔඵ විසින් ශදනු ඵන ජංගභ දුරකතන අංකයට ශකටි 

ඳණිවිඩයක් භඟින් දෆනුේ ශදනු ඵන අතර ඔඵ විසින් එභ ්රශේ ඳත්රශේ ද ඪ පිටඳතක් (Hard Copy)  ඵළ ගත 

යුුය. විබළගය ඳෆලෆත්වීභට නියමිත දිනට දින 07 කට කිඛන් විබළග ඳ රශේ ඳත ර ඵළ ගෆනීභට ශනොශෆරී ව 

අශප්ක්කයින් ඳශත වශන් විවහතර ඇතිල දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ ශකොමින් වබළශේ ශඛකේ ශලත 

දුරකථමන අංක  091-2234309 / 0912248450 ඔවහශවේ දෆන්විය යුුය. 

I. විබළගශේ නභ  

II. අයදුේකරුශේ වේපූර්ණ නභ  

III. වේපූර්ණ ිඛපිනය  

IV. දඛව ේ ඳත් තෆඳෆඛ කෂ කළර්යළය ශළ ිඛයළඳදිංචි කෂ අංකය ශළ දිනය 

V.  විබළගය වශළ ිඛයළඳදිංචි ව දිනය 

  

11.0 ේතෝරා නැමේේ ම රම   

ශභභ තනුරු වශළ දශත දක්ලළ ඇති ඳරික්ණලිඛන් දක්ලන ද කුවතළලය ශළ රළ.ඳ.ච.15/90 හි වශන් 

විධිවිධළන ශළ දිවහති රක් ජනගශන අනුඳළතයට අනුල සුදුසුකේ ඳරික්ළ රීරිභ වශළ ලන වේමුඛ ඳරික්ණයරීන් 

ඳසුල සුදුවහවන් ශතෝරළ ගනු ෆශේ. (ඳත්වීේ ඳ රදළනශේදී  ඳලතින පුරප්ඳළඩු වංඛයළල අනුල ඳත්වීේ දිය යුු 

අලවළන ඳ රමුඛතළ භටමටශේ වභ කුණු ෆබ අයදුේකරුලන් රීහිඳශදශනකු සිටින අලවහථමළලකදී වේමුඛ 

ඳීකක්ණයක් ඳලත්ලළ  අධයළඳන සුදුසුකේ අනුල දශභ සුදුසුකේ ඇති පුශගයන් අනුපිළිශලිඛන් ශතෝරළ 

ගෆශන්.) යේ දිවහත්රික්කයරීන් පිරවිය යුු ඇඵර්ු වංඛයළල වශළ තරග රීීකභට සුදුවහවන් ලනුශේ එභ 

දිවහත්රික්කශයන් දඛව ේ කරන අයදුේකරුලන් ඳභණි. 

 

11.1 රළ.ඳ.ච.15/90 හි වශන් විධිවිධළනයන්ට අනුකූල පුරප්ඳළඩු වංඛයළශලන් 3%ක් ආඵළධ වහිත පුශගයන් වශළ 

ශලන් ශකශරනු ඇත. විබළගශේදී සුදුසුකේ ඵන ආඵළධ වහිත පුශගයන් අුරින් දශෂ භ කුණු ඵළගත් 

3%ක ්රතිතයක් ඳභණක් ඳත්විේ ඵළ දීභ වශළ ශතෝරළ ගෆශනනු ඇත. ශතෝරළගනු ඵන අශප්ක්කයන්ශේ 

කුණු භටමටභ යටත් පිරිශවයින් 50%ක් ලත් විය යුු ය. ඳත්විභක් වශළ ශතෝරළ ගනු ෆබ අශප්ක්කයකු 

විශේඥ වලදය භණ්ඩයක් ශලත දදිරිඳත් කරන අතර, විශේඥ වලදය ලළර්තළලරීන් තභ ආඵළධ වහිත 

තත්ත්ලය ශළ එය අදළ තනුශර් රළජකළරි දටු රීීකභ වශළ ඵළධළලක් ශනොලන ඵල තශවුරු කෂ යුු ය. ශේ 

අනුල, ඔඵශේ ආඵළධිත තත්ත්ලය වනළථම කෂ ශෆරී ිඛපි අයදුේඳත්රයට ඇමිණිය යුු ය. 

 

 

http://www.psc.sp.gov.lk/
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11.2 සුදුසුකේ ඳීකක්ළ රීීකභරීන් ශතොරල වභ අයදුේකරුශලකුටභ විබළගයට දදිරිඳත්වීභ වශළ අලවහථමළල 

ඵළශදනු ෆශේ. විබළග ඳ රතිඑ භත කුවතළලය අනුල වේමුඛ ඳීකක්ණයට කෆලනු ඵන අතර, 

අයදුේඳත් කෆලන අලවළන දිනට, නිශේදනය ඳ රකළර සුදුසුකේ ඵළ ශනොභෆති අයදුේකරුලන්  ඳත්විභක්  

ෆබීභට සුදුසුකේ ශනොඵන්ශන්ය. 
 

12.0 වාාදය ේත රළරු වැපයීම 

ශභභ විබළගයට දදිරිඳත්වීභ වශළ රීසියේ අශප්ක්කශයකුට සුදුසුකේ ශනොභෆති ඵල අනළලරණය 

වුලශශොත් විබළගයට ශඳර ශශෝ විබළගය ඳෆලෆත්ශලන අතරුර ශශෝ විබළගශයන් ඳසුල ශශෝ ඕනභ 

අලවහථමළලකදී ඔහුශේ ශශෝ ඇයශේ අශප්ක්කත්ලය අලංු  රීීකභට දඩ ඇත. ශවේලයට ඵලළ ගත් ඳසුල 

වුලද, අශප්ක්කශයකු දදිරිඳත් කෂ රීසියේ ශතොරුරක්  වළලදය ඵල දෆන දදිරිඳත් කෂ ඵල ශඳනී 

ගියශශොත් ඔහු ශශෝ ඇය ශවේලශයන් ඳශ රීීකභට දඩ ඇත.  
 

13.0 විබළගය ඳෆලෆත්වීභ වේඵන්ධශයන් දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ ශකොමින් වබළල  විසින් ඳනලනු ඵන නීති 

ීකතිලට විබළග අශප්ක්කයන් යටත් ශේ. එභ නීති ීකති උඛංඝනය කෂශශොත් දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ 

ශකොමින් වබළල  විසින් ඳනලනු ඵන දඬුලභකට යටත් වීභට ඔහුට ශශෝ ඇයට සිදුලනු ඇත.   
 

 

14.0 ශභහි වශන් ශනොලන යේ කරුණක් ශලශතොත් ඒ වේඵන්ධල දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ ශකොමින් වබළල 

විසින් රණරණය කරනු ඇත. සියව භ අයදුේකරුලන් ශභභ නිශේදනශේ වශන් ශඳොදු විබළග නීති ීකති අනුල 

කටයුු රීීකභට ඵෆඳී සිටිනු ඇත. 

 

 
 

    ය.ජී.විදුර මාරි ාවේ 

    ශඛකේ                                               

    දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ ශකොමින් වබළල 

 

 
 

2019 ශඳඵරලළරි භව 01 දින,                                                                                                                                 

දකුණු ඳෂළත් රළජය ශවේලළ ශකොමින් වබළ කළර්යළය,                                                                                         

6 ලන භශ, 

දිවහති රක් ශඛකේ කළර්යළ ශගොඩනෆගිඛ,                                                                                                                                                                                                                                                                             

ගළඛ. 

 

(ශභභ දෆන්වීභ ඳදනේ කරශගන විවිධ ආයතන විසින් වළලදය ශව වකවහ කර දදිරිඳත් කරනු ඵන දෆන්වීේල 

වශන් කරුණු ශකශරහි රීසිදු ලගර්භක් දරනු ශනොෆශේ.)   

 

 

 

 


