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මගේ අංකය:- SP-PSC/17/EB/15/01 
       දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල, 
       දිව්ත් රික් ල ගමක ක කායායා වංර්යා ය, 
       6 ලන මශ, ගාම. 
       2019.01. 

 
දකුණු පෂාත් අධ්යාපන අමාත්යාං ගමක ක,  
පෂාත් අධ්යාපන අධ්යක් ල  
  

දකුණු පෂාත් අධ්යාපන දදපාර්තදේන්තුදේ පාවල් අනධ්යයන කණි්ඨ දවේලක දවේලදේ III / II / I දරේණි ල 

නිධ්ාරීන් වඳශා පැලැත්දලන කාර්යක්මතා කඩඉේ විභාග - 2019 

 
1.0 අංක 204 ශා 2011.10.04 දිනැතිල දකුණු පෂාත් ගරු ආණ්ඩුකාරලර විසි්  අනුමත් කරන ද දකුණු 

පෂාත් අධ්යාපන ගදපායාත්ග ක් තුගේ පාවම අනධ්යයන කණි්ඨ ගව ලක ගව ලගේ ත්නතුරු වඳශා බඳලා 
ගැනීග ක පරිපාටිගයහි විධිවිධ්ාන ශා ලරි්  ලර එයට සිදු කරන ද වංගෝධ්නය් ට අනුකූල දකුණු 
පෂාත් අධ්යාපන ගදපායාත්ග ක් තුගේ පාවම අනධ්යයන කණි්ඨ ගව ලක ගව ලගේ සුදුසුක ක වපුරාන 
III /II/I ගර ණිල  නිධ්ාරී් ගග්  ගමම ගක ිෂ්  වභාල විසි්  අයදු කපත් කැඳලනු ැගේ.අයදු කපත් 

කැඳවීග ක අලවාන දිනය 2019.02.12  දින ගේ.  
 

 

තනතුර      විභාගය 
 

  1.පාවම අනධ්යයන කණි්ඨ ගව ලක ගව ලගේ      පෂමුලන කායායක් ලමත්ා කඩඉ ක පරීක් ල ය 
   III ගර ණිය (පාවම ක කකරු  පාවම මුරකරු  
   රවායනාගාර ගව ලක  පුව්ත්කා ගව ලක) 
 

  2.පාවම අනධ්යයන කණි්ඨ ගව ලක ගව ලගේ      ගදලන කායායක් ලමත්ා කඩඉ ක පරීක් ල ය 
   II ගර ණිය (පාවම ක කකරු  පාවම මුරකරු  
   රවායනාගාර ගව ලක  පුව්ත්කා ගව ලක) 
 

  3.පාවම අනධ්යයන කණි්ඨ ගව ලක ගව ලගේ      ගත්ලන කායායක් ලමත්ා කඩඉ ක පරීක් ල ය 
   I ගර ණිය (පාවම ක කකරු  පාවම මුරකරු  
   රවායනාගාර ගව ලක  පුව්ත්කා ගව ලක) 

    
දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලගේ පත්වී ක ද ශා මධ්යම රජ්ගය් /  ගලනත් පෂාත් වභාලින්   දකුණු පෂාත් 
රාජ්ය ගව ලයට අ් ත්යාග රශ ය කරන ද ඉශත් නිධ්ාරී්  වඳශා ගමම විභාගය්  ගාම නගරගේ දී 
2019  ගපබරලාරි මව පැලැත්ගේ.  

 

2.0     සුදුසුක ක ශා විභාග පරිපාටිය - විභාගය වඳශා ඇති වියය්  ද ඒ ඒ වියය්  වඳශා නියිෂත් කාය ශා 
කුණු ප රමා ය ද ඇමුණුම 01 හි වඳශ් ගේ. 

 

3.0   විභාග ප රතිඵ -  දකුණු පෂාත් අධ්යාපන අමාත්යාංගේ ගමක ක ගලත් ශා අයදු කකරුල්  ගලත් ප රතිඑ 
නිකුත් කරනු ඇත්. 

 
4.0 ඉමලු ක පත්රය ගමම නිගේදනයට අමු ා ඇති ආදයා ආකෘතියට අනුකූ විය යුතුය. එම ආදයා අයදුේ 

පත්රය අනුල අගකක් ලකින්  ව්ලර්ය අයදු කපත්රය ිළියගයෂ කර ගත් යුතු අත්ර ඒ අනුල ිළියගයෂ කරන ද 

අයදු කපත්ර අගකක් ලකින්  විසි්  සිය ගදපායාත්ග ක් තු/ආයත්න ප්රධ්ානියා මින්  2019 දපබරලාරි 12 දින 

දශෝ ඊට දපර දපර ැදබන දවේ “දල්කේ, දකුණු පෂාත් රාජ්ය දවේලා දක ිෂන් වභාල, 6 ලන මශ, 

දිව්ත රික් දල්කේ කාර්යා වංකීර්ණය, ගාල්” යන ිනිළනයට ිනයාපදිංචි ත්ැපෑග්  එවිය යුතු ය. වෑම 
අයදු කපත්ක් ල ම වයාලප්රකාරගය්  ම නිලරදි ගව ව කපූයා  කර ඇති බලට ශා ගව ලා වශතිකය ත්ම්  
විසි්  අත්ව්  ගක ට ඇති බලට ගදපායාත්ග ක් තු/ආයත් ප්රධ්ානී්  විසි්  ලග බා ගත් යුතුය. අයදු කපත්ර 
දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාගේ ගමක ක ගලත් ඉදිරිපත් කරන ිනයු ක කලරගේ ලමත් පව  

 



2 

 

 
 
          
          ඉශෂ ගකලගරහි විභාගගේ නම වඳශ්  කෂ යුතු ය. අයදු කපත් භාරගැනීග ක අලවාන දිනට පසුල 

ැගබන අයදු කපත් ප්රතික් ලග ප කරනු ඇත්. 
 
          සිංශ, ගදමෂ වශ ඉංග්රීසි මාධ්ය ලින්  ගමම විභාගය පැලැත්ගලන අත්ර අගකක්ෂකය්  අදාෂ ගව ලයට 

ඇතුෂත් වීම වඳශා ව විභාගට ගපනී සිටි භාාගල්  ගශෝ රාජ්ය භාාගල්  ගශෝ ිළියතුරු වැපිනය යුතු 
ගේ. ත්රග විභාගයක් ල ගන මැතිල ගව ලයට බැඳුණු නිධ්ාරී්  ත්ම්  අධ්යාපනය ැබූ භාා මාධ්යගය්  

ගශෝ රාජ්ය භාාගල්  ිළියතුරු වැපිනය යුතු ය. විභාගය වඳශා ඉමල ක කරනු බන භාා මාධ්ය පසුල 

ගලනව් කිරීමට ඉඩ ගදනු ගන ැගේ. 
 

5.0 අගකක් ලකින් ගේ අනනයත්ාල - අගකක් ලකින්  විභාග ාාල තුෂදී ගපනී සිටින වෑම වියයක් ල පාවාම 
විභාග ාාධිපති වෑහීමකට පත්ලන පරිදි ව්ලර්ය අගකක් ලකත්ලය ඔකපු කෂ යුතු ය. ඒ වඳශා පශත් 
වඳශ්  ිනයකියවිින ලින්  එකක් ල විභාග ාාධිපති ගලත් ඉදිරිපත් කෂ යුතු ය. 
 
(i) පුද්ගින්  ිනයාපදිංචි කිරීග ක ගදපායාත්ග ක් තුල මගි්  නිකුත් කරන ද  ජ්ාතික  

                        ශැඳුනු කපත් 
(ii) ලංගු විගද් ගම්  බපත් රය   
(iii) ලංගු රියදුරු බපත්රය 

 

ඉශත් වඳශ්  ිනයවිමක් ල ඉදිරිපත් කෂ ගන ශැකි  අයදු කකරුලකුගේ  අනනයත්ාල දකුණු පෂාත් රාජ්ය 
ගව ලා ගක ිෂ්  වභාගේ අභිමත්ය පරිදි  අලංගු කෂ ශැකිය. 

 

6.0.  අයදු කපත්ර - අංක 1.0 සිට 6.0 දක් ලලා ගේදය්  පෂමුලන ිළටුලට ද ඉතිරිය ගදලන ිළටුලට ද ඇතුෂත් ලන 

පරිදි “ඒ 4” ප්රමා ගේ කඩදාසියක අයදු ක පත්රය ිළියගයෂ කෂ යුතුය. අයදු ක පත්රය පරිග ක ගත් කර 
ිළියගයෂ කරගත් ශැකි වුල ද එය නිලැරදිල ශා පැශැදිිනල අයදු කකරුගේ අත්අකුරි්  ම ිළරවිය යුතුය. 
අයදු කපත් ග ක වමග ඇති ආකෘතිය පරිදිම වකව් කර ගත් යුතු අත්ර  එක් ල අයදු කකරුලකු විසි්  ඉදිරිපත් 
කෂ යුත්ගත් එක් ල අයදු කපත්ක් ල පම ක් ල ලන අත්ර අයදු කපගත් ඡායා ිළටපත් ගන එලන ගම්  ද් ලා 
සිටිනු ැගේ. ආදයා අයදු ක පත්රයට අනුකූ ගන ලන වශ අව කපූයා  ගව ගත් රතුරු වඳශ්  කර ඇති 
අයදු කපත්ර දැනු ක දීමකි්   ගත් රල ප්රතික් ලග ප කරනු ැගේ. විභාග අයදු ක පත්රගේ ීරයාගේ වඳශ්  
විභාගගේ නම සිංශ අයදු ක පත්රල සිංශට අමත්රල ඉංග්රීසිගය්  ද  ගදමෂ අයදු කපත්ර ල ගදමෂට 
අමත්රල  ඉංග්රීසිගය්  ද වඳශ්  කර් න. ත්ලද  ව කපූයා  කරනු බන අයදු ක පත්ර ය විභාග නිගේදනගේ 
වඳශ්  ආදයා අයදු ක පත්රයට අනුකූ ද ය් න ිළියබඳල අයදු කකරු විසි්  විමවා බැිනය යුතු අත්ර එම 
අයදු ක පත්රගේ ඡායා ිළටපත්ක් ල ෂ  ත්බා ගැනීම ප්රගයෝජ්නලත් ලනු ඇත්. අයදු කපත් දකුණු පෂාත් රාජ්ය 
ගව ලා ගක ිෂ්  වභාගේ නි ගලේ අඩවිය ලන www.psc.sp.gov.lk මින්  ද බා ගත් ශැකිය. 

 

පෂමු ලන ලරට ගමම විභාගයට ගපනී සිටින නිධ්ාරි්  විසි්  කිසිදු විභාග ගාව්තුලක් ල ගගවිය යුතු 
ගන ගේ. එගත්කුදු වුලත් ඉ් පසු ලාරලදී නිධ්ාරී්  ව කපූයා  විභාගය වඳශා ගපනී සිටි් ග්  න ක 
විභාග ගාව්තුල ලගය්  රු.200/- ක් ල , දකුණු පෂාත් ප රධ්ාන ගමක කගේ අංක 2003-02-13 දර  
ආදාය ක ීරයායට බැර ලන පරිදි  දකුණු පෂාත් තුෂ ිළහිටි ඕනෑම ප රාගද්ීරය ගමක ක කායායායකට ගගලා 
බා ග් නා දුපත්, අයදු ක පත් රගේ අදාෂ ව්ාානගේ ගන ගැගලනගව  ඇවිය යුතු ය. ත්ලද එහි ඡායා 
ිළටපත්ක් ල    ත්බා ගැනීම ප්රගයෝජ්නලත් ලනු ඇත්. කුමන ගශ තුලක් ල නිවාලත් ගගලන ද විභාග ගාව්තු 
ආපසු ගගවීමක් ල ගශෝ මාරු කිරීමක් ල සිදු කරනු ගන ැගේ.                 

  
 

7.0     අයදු කපත් ඉදිරිපත් කර ඇති නිධ්ාරී්  ගලත් දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභා ගමක ක විසි්  
විභාග කා වටශග්  ිළටපත්ක් ල වහිත් ප රගේ පත් රය නිකුත් කරනලා ඇත්. අයදු කකරුලකු ගලත් විභාග 
ප්රගේ පත්රයක් ල නිකුත් කිරීම ඔහු/ඇයට විභාගයට ගපනී සීටීමට සුදුසුකමක් ල ගව  ගන වැෂකිය යුතු ය. 
විභාගයට ගපනී සිටින නිධ්ාරී්  විසි්  විභාග ාාධිපති ගලත් ඔවු් ගේ අත්වන වශතික කරලා ගත් 
ප රගේපත් ඉදිරිපත්  කෂ යුතු ය. එලැනි ප රගේ පත් රයක් ල ගන මැතිල විභාගයට ගපනී සිටීමට ඉඩගදනු 
ගන ැගේ. ය කකිසි  නිධ්ාරිගයකුට විභාගය පැලැත්වීමට අඩු ලගය්  දින 07 කටලත් ගපර ප රගේ  

http://www.psc.sp.gov.lk/
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            පත් රය  ගන ැුණ ගශ ත් ඒ බල පශත් විව්ත්ර වමග ‘ගමක ක, දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  

වභාල, 6 ලන මශ, දිව්ත් රික් ල ගමක ක කායායා වංර්යා ය, ගාම’ ගලත් ිනයා දැ් විය යුතු ය.  
                       

 

        i.  විභාගගේ නම: 
                   ii   අයදු කකරුගේ ව කපූයා  නම: 
                  iii   ව කපූයා  ිනිළනය: 
                  iv   ඉමලු ක පත් රය ත්ැපැම කෂ කායායාය , ිනයාපදිංචි අංකය ශා යැව දිනය: 
 
 8.0 ගමම විභාග නිගේදනගේ විධිවිධ්ාන වවා ගන මැති කලර කරු ක් ල ිළියබඳ වුලද දකුණු පෂාත්  

රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාගේ ීරර ය අලවාන ීරර ය ල් ග් ය. 
                                                                                                                                                             
දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාගේ නියමය පරිදි,  
 
 
 
 
යූ.ජී. විදුර කාරියලවේ 
ගමක ක  
පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල  
දකුණු පෂාත් 
 
 
 
(වැකිය යුතුින -   ඔබ කාර්යායට අනුබද්ධ්ල ාඛා කාර්යා දශෝ උප කාර්යාල දවේලදේ නියුතු, දමම 

කාර්යක්මතා කඩඉේ පරීක්ණයන්ට ඉදිරිපත්වීමට සුදුසුකේ බන නිධ්ාරීන් සිටී නේ ඔවුන් දැනුලත් 

කිරීමට කරුණාකර කටයුතු කරන්න.) 
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ආදයා අයදු කපත්රය 

 

    විභාගයට ගපනී සිටින භාා මාධ්යය                                            කායායාලීය ප්රගයෝජ්නය වඳශා පම ින  

 සිංශ -2, ගදමෂ - 3 , ඉංග්රීසි - 4  
 

 

දකුණු පෂාත් අධ්යාපන දදපාර්තදේන්තුදේ පාවල් අනධ්යයන කණි්ඨ දවේලක දවේලදේ 

...…දරේණිදේ නිධ්ාරීන් වඳශා පැලැත්දලන ..............කාර්යක්මතා කඩඉේ විභාගය - 2019 
         

1.1 මුකුරු වමග නම :  ..................................................................................................  
 (ඉංග්රීසි කැිළටම අකුගර්  ) උදාශර  :- A.B. SILVA 
 1.2 මුකුරු වම  නම: .................................................................................................... 

(සිංශග්  / ගදමගෂ් ) 
  1.3 මුකුරු ලින්  ශැඳි් ගලන න ක: ................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
(ඉංග්රීසි කැිළටම අකුගර්  ) 

1.4 මුකුරු ලින්  ශැඳි් ගලන න ක:  .................................................................................. 
……………………………………………………………………………………… 
(සිංශග්  / ගදමගෂ් ) 

 

2.0 ගව ලා ව්ාානය ශා ිනිළනය 
2.1 කායායාගේ / ගදපායාත්ග ක් තුගේ / ආයත්නගේ නම ශා ිනිළනය:  ................................. 

.................................................................................................................................... 
(ඉංග්රීසි කැිළටම අකුගර්  )  

2.2 කායායාගේ / ගදපායාත්ග ක් තුගේ / ආයත්නගේ නම ශා ිනිළනය: ................................... 
……………………………………………………………………………………… 
(සිංශග්  / ගදමගෂ් )  

 2.3 ගපෞද්ගිනක දුරකාන අංකය :....................................................................................... 
 2.4 ප්රගේපත්ර එවිය යුතු ිනිළනය :....................................................................................... 
  ................................................................................................................................... 

(ඉංග්රීසි කැිළටම අකුගර්  )  
 

3.0 3.1 ව්ත්රී/පුරු භාලය                                 (අදාෂ අංකය ගක ටුල තුෂ ිනය් න.) 
  ව්ත්රී    - 1  
 පුරු  - 0      

  3.2     ජ්ාතික ශැඳුනු කපත් අංකය             
 

 

 

             3.3 ජ්ංගම දුරකාන   අංකය 
 

             3.4 විදුත් ත්ැපැම ිනිළනය ........................................................................................................... 
 

 

4.0 ඔබ ඉදිරිපත් ලන වියය (ඇමුණුම 01  බ් න.) 
 

අනු අංකය වියය විය අංකය 
  

 
 

 

 

5.0 දැනට දර  ත්නතුර 
5.1      ත්නතුර :-  .................................................................................................................... 
5.2  ප් තිය / ගර ණිය :-  .................................................................................................... 
5.3      පත්වී ක ිනිළගේ අංකය ශා දිනය :-  ................................................................................. 
 

 

6.0 6.1      ඔබ දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලගේ පත්වී ක ැබූ අගයක් ලද?..................................................          

6.2      එගව  න ක දකුණු  පෂාත් රාජ්ය ගව ලගේ මුම පත්වීම ැබූ දිනය:-..................................... 

6.3      ඔබ  වා්ාන මාරුවී ක මගි්  දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලයට පැිෂණි අගයක් ලද?....................... 

6.4      එගව  න ක දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලයට අ් ත්යාග රශ ය කෂ දිනය:-................................. 
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7.0 7.1 ඔබ විභාගයට ගපනී සිටි් ග්  ප්රාම ලත්ාලටද .............................................................. 
7.2 විභාගයට ගපනී සිටි් ග්  ප්රාම ලත්ාලට ගන ගේ න ක ගගලන ද විභාග ගාව්තුල: .......... 

 
 
 
 
 

 

8.0 අයදු කකරුගේ වශතිකය 
 

ඉශත් වඳශ්  විව්ත්ර නිලැරදි බලත්  මා විභාගයට ගපනී සිටි් ග්  .......... ලත්ාලට බැවි්  විභාග ගාව්තු 
ගගවීම අනලය බලත් / රුිළයම .............. ක විභාග ගාව්තුල ......................... ප්රාගද්ීරය ගමක ක 
කායායායට .......................... දින ගගලා බාගත් දුපත් ඉශත් අලා ඇති බලත් ප්රකා කරිෂ. 
විභාගය පැලැත්වීම ව කබ් ධ්ගය්  දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල විසි්  ගනු බන ීරර  
ලට මම යටත් ලන බලත් ගමින්  ප්රකා කර සිටිිෂ.       

        
දිනය :- ....................................  ............................................................. 

අගකක් ලකයාගේ/ අගකක් ලෂිකාලගේ අත්වන 
 

වටශන :- ත්මාගේ ගදපායාත්ග ක් තු ප්රධ්ානියා ගශෝ එම ගදපායාත්ග ක් තු ප්රධ්ානියා ගලනුගල්  අත්ව්  කිරීමට 
බය ත් නිධ්ාරියකු ගශෝ ඉදිරිිළටදී අයදු කකරු විසි්  අත්ව්  කෂ යුතුය.   

අත්වන වශතික කිරීම 
 

 මාගේ කායායාගේ නිධ්ාරියකු/ නිධ්ාරිණියක වශ  මා ගපෞද්ගිනක ලගය්  ද් නා ශඳුනන 
...........................................................  මශත්ා/ මශත්ිෂය / ගමනවිය ....................................  ලැනි දින මා 
ඉදිරිිළට දී අත්ව්  කෂ බලත්  ඔහු / ඇය විභාගයට ගපනී සිටි් ග්  ප්රාම ලත්ාලට බැවි්  විභාග ගාව්තුගල්  
නිදශව් කිරීම සුදුසු බලත් / නියිෂත් විභාග ගාව්තුල ගගලා බාගත් දුපත් අලා ඇති බලත් වශතික කරිෂ.  
             
        ......................................... 
       වශතික කර් නාගේ අත්වන වශ නි මුද්රාල 
නම   :-  ..................................................... 
පදවි නාමය :-  ...................................................... 
ිනිළනය  :-  ......................................................  දිනය  :-  .......................................... 

 

ආයතන/දදපාර්තදේන්තු ප්රධ්ානියාද  වශතිකය 
 

(i) ඉශත් වපයා ඇති විව්ත්ර පරීක් ලා කර බැල බලත්, 
(ii) නිධ්ාරියා / නිධ්ාරිණිය* ගමම විභාගයට මීට ගපර ගපනී සිටි / ගන සිටි * බලත්, 
(iii) නිධ්ාරියා / නිධ්ාරිණිය* ගමයට ගපර විභාගයට ගපනී සිට ඇති නිවා නියිෂත් විභාග ගාව්තුල 

ගගලා බාගත් දුපත් ගමම ඉමලු ක පත්රයට අලා ඇති බලත්, 
(iv) නිධ්ාරියා / නිධ්ාරිණිය* ගමම විභාගයට ගපනී සිටීමට සුදුසු බලත්, 

 

මම වශතික කරිෂ. 
 

* අනලය ලනන කපා ශරි් න 
 

………....................................................... 

ආයත්න/ගදපායාත්ග ක් තු ප්රධ්ානියාගේ අත්වන  වශ 
නි   මුද්රාල 
 

නම   :-  ..................................................... 
පදවි නාමය  :-  ...................................................... 
ිනිළනය  :-  ......................................................  දිනය  :-  ....................................... 

 
 

 

දුපත් ගන ගැගලන ගව  ගමහි අල් න.  
(දුපගත් ඡායා ිළටපත්ක් ල ෂ  ත්බා ගැනීම ප්රගයෝජ්නලත් ලනු ඇත්.) 
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ඇමුණුම 01 

සුදුසුකේ ශා විය නිර්දද්ය 
 

දකුණු පෂාත් රාජ්ය දවේලදේ පාවල් අනධ්යයන කණි්ඨ දවේලක දවේලදේ  III දරේණිදේ නිධ්ාරීන් (පාවල් 

කේකරු, පාවල් මුරකරු, රවායනාගාර දවේලක, පුව්තකා දවේලක) වඳශා ලන පෂමුලන කාර්යක්මතා 

කඩඉේ පරීක්ණය  
  

III ගර ණියට පත්වී ශත්රලන ලැටුක ිළයලරට එෂඹීමට ගපර (පත්වීග ක දින සිට ලවර 03ක් ල ඇතුෂත් ) 
වමත් විය යුතුය.  
 

විභාග පරිපාටිය - ලිඛිත පරීක්ණයකි. කාය පැය 01. මුළු කුණු 100 යි. 
 

1. ත්මා ගව ලය කරන ආයත්නයට පැලගරන කායායය්  ිළියබඳල අලය ලන දැනුම බා ඇත්දැින මැන 
බැලීම වශ ත්නතුරට පැලගරන කායායය්  ිළියබඳ ප්රමා ලත් දැනුමක් ල ශා ප්රවී ත්ාලක් ල අත්පත් කර 
ගගන ඇත්දැින මැන බැලීම. 

2. වාමානය කායායා ්රම ශා ආයත්න පරිපාන ්රමගේදය්  ිළියබඳල ත්ම ගව ලයට අදාෂ දැනුම 
ඇත්දැින මැන බැලීම. 

3. ආයත්න වංග්රශගේ පශත් පරි්ඡගේද ිළියබඳ දැනුම පරීක් ලා කිරීම. 
I. ආයත්න වංග්රශගේ II ලන පරි්ඡගේදය - ගව ලයට බඳලා ගැනීග ක කායාය පරිපාටි ශා පත්කිරී ක 

II. ආයත්න වංග්රශගේ VII ලන පරි්ඡගේදය - ලැටුක (10 ලන ලග් තිය යටගත්)  
III. ආයත්න වංග්රශගේ VIII ලන පරි්ඡගේදය - අතිකා දීමනා  නිලාඩු දින ශා නිලාඩු දින වඳශා 

ලැටුක ශා දීමනා (1 සිට 10 දක් ලලා ලග් ති යටගත් ) 
IV. ආයත්න වංග්රශගේ XII ලන පරි්ඡගේදය - නිලාඩු (1 සිට 13 දක් ලලා ලග් ති ශා 8 26 27 33 

ශා 35 ලග් ති යටගත්) 
V. ආයත්න වංග්රශගේ XXI ලන පරි්ඡගේදය - ආරක් ලක ඇඳු ක ගශෝ නි ඇඳු ක 

VI. ආයත්න වංග්රශගේ XLVII ලන පරි්ඡගේදය - වාමානය ශැසිරීම ශා විනය 

වමත්වීම වඳශා 40% ක් ල ගශෝ ඊට ලඩා කුණු බා ගත් යුතුය. 
 
 
 

දකුණු පෂාත් රාජ්ය දවේලදේ පාවල් අනධ්යයන කණි්ඨ දවේලක දවේලදේ  II දරේණිදේ නිධ්ාරීන් (පාවල් 

කේකරු, පාවල් මුරකරු, රවායනාගාර දවේලක, පුව්තකා දවේලක) වඳශා ලන දදලන කාර්යක්මතා කඩඉේ 

පරීක්ණය   
 

II ගර ණියට පත්වී ශත්රලන ලැටුක ිළයලරට එෂඹීමට ගපර වමත් විය යුතුය. (II ගර ණියට පත්වී ලවර 
03ක් ල ඇතුෂත්) 

 

විභාග පරිපාටිය - ලිඛිත පරීක්ණයකි. කාය පැය 01. මුළු කුණු 100 යි. 
 

1. ත්මා ගව ලය කරන ආයත්නයට පැලගරන කායායය්  ිළියබඳල අලය ලන දැනුම බා ඇත්දැින මැන 
බැලීම වශ ත්නතුරට පැලගරන කායායය්  ිළියබඳ ප්රමා ලත් දැනුමක් ල ශා ප්රවී ත්ාලක් ල අත්පත් කර 
ගගන ඇත්දැින මැන බැලීම. 

2. වාමානය කායායා ්රම ශා ආයත්න පරිපාන ්රමගේදය්  ිළියබඳල ත්ම ගව ලයට අදාෂ දැනුම 
ඇත්දැින මැන බැලීම. 

3. ආයත්න වංග්රශගේ පශත් පරි්ඡගේද ිළියබඳ දැනුම පරීක් ලා කිරීම. 
I. ආයත්න වංග්රශගේ II ලන පරි්ඡගේදය - ගව ලයට බඳලා ගැනීග ක කායාය පරිපාටි ශා පත්කිරී ක 

II. ආයත්න වංග්රශගේ VII ලන පරි්ඡගේදය - ලැටුක (10 ලන ලග් තිය යටගත්)  
III. ආයත්න වංග්රශගේ VIII ලන පරි්ඡගේදය - අතිකා දීමනා  නිලාඩු දින ශා නිලාඩු දින වඳශා 

ලැටුක ශා දීමනා (1 සිට 10 දක් ලලා ලග් ති යටගත්) 
IV. ආයත්න වංග්රශගේ XII ලන පරි්ඡගේදය - නිලාඩු (1 සිට 13 දක් ලලා ලග් ති ශා 8 26 27 33 

ශා 35 ලග් ති යටගත්) 
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V. ආයත්න වංග්රශගේ XXI ලන පරි්ඡගේදය - ආරක් ලක ඇඳු ක ගශෝ නි ඇඳු ක 
VI. ආයත්න වංග්රශගේ XLVII ලන පරි්ඡගේදය - වාමානය ශැසිරීම ශා විනය 

 

වමත්වීම වඳශා 40% ක් ල ගශෝ ඊට ලඩා කුණු බා ගත් යුතුය. 
 
 

දකුණු පෂාත් රාජ්ය දවේලදේ පාවල් අනධ්යයන කණි්ඨ දවේලක දවේලදේ  I දරේණිදේ නිධ්ාරීන් (පාවල් 

කේකරු, පාවල් මුරකරු, රවායනාගාර දවේලක, පුව්තකා දවේලක) වඳශා ලන තුන්ලන කාර්යක්මතා කඩඉේ 

පරීක්ණය   
I ගර ණියට උවව් කිරීගම්  පසු ශයලන ලැටුක ිළයලරට එෂඹීමට ගපර වමත් විය යුතුය. (I ගර ණියට 
පත්වී ලවර 05ක් ල ඇතුෂත්) 

 

විභාග පරිපාටිය - ලිඛිත පරීක්ණයකි. කාය පැය 01. මුළු කුණු 100 යි. 

 
1. ත්මා ගව ලය කරන ආයත්නයට පැලගරන කායායය්  ිළියබඳල අලය ලන දැනුම බා ඇත්දැින 
මැන බැලීම වශ ත්නතුරට පැලගරන කායායය්  ිළියබඳ ප්රමා ලත් දැනුමක් ල ශා ප්රවී ත්ාලක් ල 
අත්පත් කර ගගන ඇත්දැින මැන බැලීම. 

2. වාමානය කායායා ්රම ශා ආයත්න පරිපාන ්රමගේදය්  ිළියබඳල ත්ම ගව ලයට අදාෂ දැනුම 
ඇත්දැින මැන බැලීම. 

3. ආයත්න වංග්රශගේ පශත් පරි්ඡගේද ිළියබඳ දැනුම පරීක් ලා කිරීම. 
I. ආයත්න වංග්රශගේ II ලන පරි්ඡගේදය - ගව ලයට බඳලා ගැනීග ක කායාය පරිපාටි 

ශා පත්කිරී ක 
II. ආයත්න වංග්රශගේ IV ලන පරි්ඡගේදය - මාව් පඩි  ත්ාලකාිනක ත්ත්ලය  ව්ථිර 

ත්ත්ලය  විරාම ලැටුක හිිෂක ක ප්රදානය කිරීම 
III. ආයත්න වංග්රශගේ V ලන පරි්ඡගේදය - මුදා ශැරීම  කින්  දැර ත්නතුරට 

ගපරා යැවීම වශ ගව ලය අලව්  කිරීම (4 සිට 7 ලන ලග් ති දක් ලලා) 
IV. ආයත්න වංග්රශගේ VIII ලන පරි්ඡගේදය - අතිකා දීමනා නිලාඩු දින ශා නිලාඩු 

දින වඳශා ලැටුක ශා දීමනා (1 සිට 10 දක් ලලා ලග් ති යටගත්) 
V. ආයත්න වංග්රශගේ XII ලන පරි්ඡගේදය - නිලාඩු ( 1 සිට 13 දක් ලලා ලග් ති ශා 

8 26 27 33ශා 35 ලග් ති යටගත්) 
VI. ආයත්න වංග්රශගේ XVI ලන පරි්ඡගේදය - නිලාඩු ගම්  (1 සිට 4 දක් ලලා 

ලග් ති) 
VII. ආයත්න වංග්රශගේ XXI ලන පරි්ඡගේදය - ආරක් ලක ඇඳු ක ගශෝ නි ඇඳු ක 

VIII. ආයත්න වංග්රශගේ XXVIII ලන පරි්ඡගේදය - පරිපාන කායායය පරිපාටි ශා 
විධි (1 3 4 5 9 ශා 13 ලන ලග් ති) 

IX. ආයත්න වංග්රශගේ XLVII ලන පරි්ඡගේදය - වාමානය ශැසිරීම ශා විනය 
 

*ත්ම ගව ලා කාය තුෂ අදාෂ ක් ලග ත්රය තුෂ සිදුවී ඇති පටිපාටිමය ශා නීතිමය වංගෝධ්න 
ලැනි ගලනව්වී ක ිළියබඳ ශා ගව ලාලට අදාෂ නලයකර ය්  ිළියබඳ කුවත්ා මැනීම සිදු 
කරනු බින. 
 

වමත්වීම වඳශා 40% ක් ල ගශෝ ඊට ලඩා කුණු බා ගත් යුතුය. 


