මගේ අංකය: SP/PSC/18/ EB/04/03
පෂාත් රාජ්ය ගවලා ගක ිෂ්  වභාල
දකුණු පෂාත
දිව්තරික් ගේකම් කාර්යා වංකීර්ණය
6ලන මශ ගාේ.
2019.01.

දකුණු පෂාත් ප්රධාාන අමාතයාං ගේකම්
පෂාත් පාන ගක මවාරිව්

දකුණු ඳෂාත්, ඳෂාත් ඳාන පුව්තකායාධිඳති සවේලසේ III ඳන්තිසේ නිධාරීන් වශා
ලන ඳරිගණක ඳරීක්ණය - 2019
1.0

අංක 221 ශා 2011.06.13 දිනැතිල දකුණු පෂාත් ගරු ආණ්ඩුකාරලර විසි්  අනුමත කරන ද දකුණු
පෂාත් පෂාත් පාන පුව්තකායාධිපති ගවලා ලයලව්ාා වං්රශගේ විධිවිධාාන ශා ලරි්  ලර එයට
සිදු කරන ද වංගෝධානය් ට අනුකල දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගවලගේ පෂාත් පාන
පුව්තකායාධිපති ගවලගේ III ප් තිගේ නිධාාරී්  විසි්  ශතරලන ලැටුප් පියලර ඉක්මවීමට ගපර
වමත් විය යුතු ලිඛිත පරිගණක පරීක්ණය සිංශ ගදමෂ ශා ඉංග්රීසි භාාත්රගය්  ගමම ගක ිෂ් 
වභාල විසි්  2019 ගපබරලාරි මාවගේදී පලත්ලනු බන බල ගමයි්  නිගේදනය කරනු ැගේ.
දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගවලගේ පත්වීම් ද ශා මධායම රජ්ගය්  / ගලනත් පෂාත් වභාලලි්  දකුණු
පෂාත් රාජ්ය ගවලයට අ් තර්ගරශණය කරන ද ඉශත නිධාාරී්  වහශා ගමම විභාගය ගාේ
නගරගේ දී පැලැත්ගේ.

2.0

සුදුසුකම් ශා විභාග පරිපාටිය (අ) සුදුසුකම්

:- දකුණු පෂාත් පෂාත් පාන පුව්තකායාධිපති ගවලගේ III ප් තිගේ
නිධාාරී්  ගමම විභාගය වහශා සුදුසුකම් බයි.

(ආ) විභාග පරිපාටිය

:- ගමම විභාගය ලිඛිත පරීක්ණයකි. විය නිර්ගේය පශත වහශ් 
පරිදි ගේ. ගමම පරීක්ණය වමත්වීම වහශා අලම ලගය්  සියයට
ශතලිශක (40%) කුණු ප්රමාණයක් බා ගත යුතු ගේ.

වියය
1. පරිගණක පරීක්ණය

කුණු
100යි.

කාය
පැය 3යි.

විය අංකය
01

(අ) WINDOWS ගමගශයුම් පේධාතිය පිළිබහ දැනුම
(ආ)MS Excel, MS Word යන MS Office හි පරිගණක මෘදුකාංග ශැසිරවීම පිළිබහ
දැනුම
(ඇ) Internet ශා E-mail භාවිතය වම්බ් ධා දැනුම
3.0

විභාග පරතිඵ - දකුණු පෂාත් ප්රධාාන අමාතයාං ගේකම් ගලත ශා අයදුම්කරුල්  ගලත නිකුත්
කරනු ඇත.

4.0

ඉේලුම් පත්රය ගමම නිගේදනයට අුණණා ඇති ආදර් ආකෘතියට අනුක විය යුතුය. එම ආදර්
අයදුම් පත්රය අනුල අගප්ක්කයි්  ව්ලකීය අයදුම් පත්රය පිළිගයෂ කර ගත යුතු අතර
අනුල
1

පිළිගයෂ කරන ද අයදුම් පත්ර අගප්ක්කයි්  විසි්  සිය ආයතන/ගදපාර්තගම්් තු ප්රධාානියා
මඟි්  2019 සඳබරලාරි මව 12 දින ගශෝ ඊට ගපර ගපර ැගබන ගව “සේකම්, දකුණු ඳෂාත්
රාජ්ය සවේලා සක ිෂන් වාාල, 6 ලන මශ, දිව්තරික් සේකම් කායායා වංර්යාණය, ගාේ” යන
ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑග්  එවිය යුතු ය. වෑම අයදුම්පතක් ම වර්ලප්රකාරගය්  ම නිලරදි ගව
වම්පූර්ණ කර ඇති බලට ආයතන/ගදපාර්තගම්් තු ආයතන ප්රධාාීන්  විසි්  ලග බා ගත යුතුය.
අයදුම්පත්ර දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගවලා ගක ිෂ්  වභාගේ ගේකම් ගලත ඉදිරිපත් කරන ලියුම්
කලරගේ ලමත් පව ඉශෂ ගකලගරහි විභාගගේ නම වහශ්  කෂ යුතු ය. අයදුම්පත් භාර ගැීනගම්
අලවාන දිනට පසුල ැගබන අයදුම්පත් ප්රතික්ගප කරනු ඇත.
5.0

අගප්ක්කයි් ගේ අනනයතාල - අගප්ක්කයි්  විභාග ාාල තුෂදී ගපීන සිටින වෑම වියයක්
පාවාම විභාග ාාධිපති වෑහීමකට පත්ලන පරිදි ව්ලකීය අගප්ක්කත්ලය ඔප්පු කෂ යුතු ය.
වහශා පශත වහශ්  ලියකියවිලි ලලි්  එකක් විභාග ාාධිපති ගලත ඉදිරිපත් කෂ යුතු ය.
(i)
(ii)
(iii)

පුේගයි්  ලියාපදිංචි කිරීගම් ගදපාර්තගම්් තුල මගි්  නිකුත් කරන ද ජ්ාතික
ශැඳුනුම්පත
ලංගු විගේ ගම්  බපතරය
ලංගු රියදුරු බපත්රය

ඉශත වහශ්  ලියවිේක් ඉදිරිපත් කෂ ගන ශැකි අයදුම්කරුලකුගේ අනනයතාල දකුණු පෂාත්
රාජ්ය ගවලා ගක ිෂ්  වභාගේ අිමමතය පරිදි අලංගු කෂ ශැකිය.
6.0.

අයදුම්පත්ර - අංක 1.0 සිට 5.0 දක්ලා ගේදය්  පෂුණලන පිටුලට ද ඉතිරිය ඊෂඟ පිටුලට ද ඇතුෂත්
ලන පරිදි “ඒ 4” ප්රමාණගේ කදදාසියක අයදුම්පත්රය පිළිගයෂ කෂ යුතුය. අයදුම්පත්රය
පරිගණකගත කර පිළිගයෂ කරගත ශැකි වුල ද එය නිලැරදිල ශා පැශැදිලිල අයදුම්කරුගේ
අත්අකුරි්  ම පිරවිය යුතුය. අයදුම්පත ගම් වමග ඇති ආකෘතිය පරිදිම වකව් කර ගත යුතු අතර
එක් අයදුම්කරුලකු විසි්  ඉදිරිපත් කෂ යුත්ගත් එක් අයදුම්පතක් පමණක් ලන අතර අයදුම්පගත්
ඡායා පිටපත් ගන එලන ගම්  ද් ලා සිටිනු ැගේ. ආදර් අයදුම් පත්රයට අනුක ගන ලන වශ
අවම්පූර්ණ ගව ගත රතුරු වහශ්  කර ඇති අයදුම්පත්ර දැනුම් දීමකි්  ගත රල ප්රතික්ගප කරනු
ැගේ. තලද වම්පූර්ණ කරනු බන අයදුම්පත්රය විභාග නිගේදනගේ වහශ්  ආදර් අයදුම්පත්රයට
අනුක ද ය් න පිළිබහල අයදුම්කරු විසි්  විමවා බැලිය යුතු අතර එම අයදුම් පත්රගේ ඡායා
පිටපතක් ෂඟ තබා ගැීනම ප්රගයෝජ්නලත් ලනු ඇත. අයදුම්පත් දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගවලා
ගක ිෂ්  වභාගේ නි ගලේ අදවිය ලන www.psc.sp.gov.lk මඟි් ද බා ගත ශැකිය.
පෂුණලන ලරට ගමම විභාගයට ගපීන සිටින නිධාාරි්  විසි්  කිසිදු විභාග ගාව්තුලක් ගගවිය යුතු
ගන ගේ. එගතකුදු වුලත් ඉ් පසු ලාරලදී නිධාාරී්  විභාගයට ගපීන සිටීම වහශා විභාග ගාව්තුල
ලගය්  රු.200/- ක ුණදක් දකුණු පෂාත් පරධාාන ගේකම්ගේ අංක 2003-02-13 දරණ ආදායම්
ශීර්යට බැර ලන පරිදි දකුණු පෂාත තුෂ පිහිටි ඕනෑම පරාගේශීය ගේකම් කාර්යායකට ගගලා
බා ග් නා දුපත, අයදුම් පත්රගේ අදාෂ ව්ාානගේ ගන ගැගලන ගව ඇවිය යුතු ය. තලද එහි
ඡායා පිටපතක් ඟ තබා ගැීනම ප්රගයෝජ්නලත් ලනු ඇත. කුමන ගශතුලක් නිවාලත් ගගලන ද
විභාග ගාව්තු ආපසු ගගවීමක් ගශෝ මාරු කිරීමක් සිදු කරනු ගන ැගේ.

7.0

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති නිධාාරී්  ගලත දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගවලා ගක ිෂ්  වභා ගේකම්
විසි්  විභාග කා වටශග්  පිටපතක් වමග පරගේ පත්රය නිකුත් කරනලා ඇත. අයදුම්කරුලකු
ගලත විභාග ප්රගේ පත්රයක් නිකුත් කිරීම ඔහුට/ ඇයට විභාගයට ගපීන ීටටීමට සුදුසුකමක් ගව
ගන වැෂකිය යුතු ය. විභාගයට ගපීන සිටින නිධාාරී්  විසි්  විභාග ාාධිපති ගලත ඔවු් ගේ
අත්වන වශතික කරලා ගත් පරගේ පත් ඉදිරිපත් කෂ යුතු ය. එලැනි පරගේ පතරයක් ගන මැතිල
විභාගයට ගපීන සිටීමට ඉදගදනු ගන ැගේ. යම්කිසි නිධාාරිගයකුට විභාගය පැලැත්වීමට අඩු
ලගය්  දින 07 කටලත් ගපර පරගේ පතරය ගන ැබුණගශ ත්
බල පශත විව්තර වමඟ
2

‘ගේකම්, දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගවලා ගක ිෂ්  වභාල, 6 ලන මශ, දිව්තරික් ගේකම් කාර්යා
වංකීර්ණය, ගාේ’ ගලත ලියා දැ් විය යුතු ය.
i.
ii
iii
iv

8.0

විභාගගේ නම:
අයදුම්කරුගේ වම්පූර්ණ නම:
ලිපිනය:
ඉේලුම් පතරය තැපැේ කෂ කාර්යාය , ලියාපදිංචි අංකය ශා ලියාපදිංචි කෂ දිනය:

ගමම විභාග නිගේදනගේ විධිවිධාාන වවා ගන මැති කලර කරුණක් පිළිබහ වුලද දකුණු පෂාත්
රාජ්ය ගවලා ගක ිෂ්  වභාගේ ීරරණය අලවාන ීරරණය ල් ග් ය.

දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගවලා ගක ිෂ්  වභාගේ නියමය පරිදි,

යූ.ජී.විදුර කාරියලවම්
ගේකම්

(වැකිය යුතුයි - ඔබ කායායායට අනුබද්ධල ාඛා කායායා සශෝ උඳ කායායාල සවේලසේ නියුතු,
සමම කායායක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණයට ඉදිරිඳත්වීමට සුදුසුකම් බන නිධාරීන් සිටී නම් ඔවුන්
දැනුලත් කිරීමට කරුණාකර කටයුතු කරන්න.)
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ආදර් අයදුම්පත්රය
විභාගයට ගපීන සිටින භාා මාධායය
සිංශ - 2 ගදමෂ - 3 ඉංග්රීසි - 4
(අදාෂ අංකය ගක ටුල තුෂ ලිය් න)

කාර්යාලීය ප්රගයෝජ්නය වහශා

දකුණු ඳෂාත්, ඳෂාත් ඳාන පුව්තකායාධිඳති සවේලසේ III ඳන්තිසේ නිධාරීන් වශා ලන
ඳරිගණක ඳරීක්ණය - 2019
1.0

1.1
1.2
1.3

1.4

ුණකුරු වමග නම : ..................................................................................................
(ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුගර්  ) උදාශරණ :- , A.B.SILVA
ුණකුරු වමඟ නම : ....................................................................................................
(සිංශග්  / ගදමගෂ් )
ුණකුරු ලලි්  ශැඳි් ගලන නම්:
...................................................................................
....................................................................................................................................
(ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුගර්  )
ුණකුරු ලලි්  ශැඳි් ගලන නම්:
..................................................................................
………………………………………………………………………………………
(සිංශග්  / ගදමගෂ් )

2.0

ගවලා ව්ාානය ශා ලිපිනය
2.1
කාර්යාගේ / ගදපාර්තගම්් තුගේ / ආයතනගේ නම ශා ලිපිනය: .................................
....................................................................................................................................
(ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුගර්  )
2.2
කාර්යාගේ / ගදපාර්තගම්් තුගේ / ආයතනගේ නම ශා ලිපිනය: ...................................
………………………………………………………………………………………
(සිංශග්  / ගදමගෂ් )
2.3
දුරකාන අංකය :..........................................................................................................
2.4
ප්රගේ පත්ර එවිය යුතු ලිපිනය :.....................................................................................
...................................................................................................................................
(ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුගර්  )

3.0

3.1

ව්ත්රී/පුරු භාලය
ව්ත්රී - 1
පුරු - 0

3.2
3.3

ජ්ාතික ශැඳුනුම්පත් අංකය
ජ්ංගම දුරකාන අංකය

3.4

විදුත් තැපැේ ලිපිනය ..................................................................................................

(අදාෂ අංකය ගක ටුල තුෂ ලිය් න.)

4.0

දැනට දරණ තනතුර
4.1
තනතුර :- ....................................................................................................................
4.2
ප් තිය / ගරණිය :- ....................................................................................................
4.3
පත්වීම් ලිපිගේ අංකය ශා දිනය :- .................................................................................

5.0

5.1
5.2
5.3
5.4

ඔබ දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගවලගේ පත්වීම් ැූ  අගයක්ද?..................................................
එගව නම් දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගවලගේ ුණේ පත්වීම ැූ  දිනය:-.....................................
ඔබ ව්ාාන මාරුවීම් මගි්  දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගවලයට පැිෂණි අගයක්ද?.......................
එගව නම් දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගවලයට අ් තර්ගරශණය කෂ දිනය:-.................................
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6.0

6.1
6.2

ඔබ විභාගයට ගපීන සිටි් ග්  ප්රාම ලතාලටද ..............................................................
විභාගයට ගපීන සිටි් ග්  ප්රාම ලතාලට ගන ගේ නම් ගගලන ද විභාග ගාව්තුල: ..........
දුපත ගන ගැගලන ගව ගමහි අල් න.
(දුපගත් ඡායා පිටපතක් ෂඟ තබා ගැීනම ප්රගයෝජ්නලත් ලනු ඇත.)

7.0

අයදුම්කරුගේ වශතිකය
ඉශත වහශ්  විව්තර නිලැරදි බලත් මා විභාගයට ගපීන සිටි් ග්  .......... ලතාලට බැවි්  විභාග
ගාව්තු ගගවීම අනලය බලත් / රුපියේ .............. ක විභාග ගාව්තුල ................... ප්රාගේශීය
ගේකම් කාර්යායට .......................... දින ගගලා බාගත් දුපත ඉශත අලා ඇති බලත් ප්රකා
කරිෂ. විභාගය පැලැත්වීම වම්බ් ධාගය්  දකුණු පෂාත් රාජ්ය ගවලා ගක ිෂ්  වභාල විසි්  ගනු
බන ීරරණ ලට මම යටත් ලන බලත් ගමයි්  ප්රකා කර සිටිිෂ.
.............................................................
අගප්ක්කයාගේ/ අගප්ක්ෂිකාලගේ අත්වන

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

වටශන :- තමාසේ සදඳායාතසම්න්තු ප්රධානියා සශෝ මම සදඳායාතසම්න්තු ප්රධානියා සලනුසලන් අත්වන්
කිරීමට බය ත් නිධාරියකු සශෝ ඉදිරිපිටදී අයදුම්කරු විසින් අත්වන් කෂ යුතුය.

අත්වන වශතික කිරීම
මාගේ කාර්යාගේ නිධාාරියකු/ නිධාාරිණියක වශ මා ගපෞේගලික ලගය්  ද් නා ශඳුනන
........................................................... මශතා/ මශත්ිෂය / ගමනවිය .................................... ලැනි දින
මා ඉදිරිපිට දී අත්ව්  කෂ බලත් ඔහු / ඇය විභාගයට ගපීන සිටි් ග්  ප්රාම ලතාලට බැවි්  විභාග
ගාව්තුගල්  නිදශව් කිරීම සුදුසු බලත් / නියිෂත විභාග ගාව්තුල ගගලා බාගත් දුපත අලා ඇති බලත්
වශතික කරිෂ.
.........................................
වශතික කර් නාගේ අත්වන
වශ නි ුණද්රාල
නම
පදවි නාමය
ලිපිනය
දිනය

::::-

.....................................................
......................................................
......................................................
......................................................
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ආයතන/සදඳායාතසම්න්තු ප්රධානියාසේ වශතිකය
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ඉශත වපයා ඇති විව්තර පරීක්ා කර බැල බලත්,
නිධාාරියා / නිධාාරිණිය* ගමම විභාගයට මීට ගපර ගපීන සිටි / ගන සිටි * බලත්,
නිධාාරියා / නිධාාරිණිය* ගමයට ගපර විභාගයට ගපීන සිට ඇති නිවා නියිෂත විභාග
ගාව්තුල ගගලා බාගත් දුපත ගමම ඉේලුම් පත්රයට අලා ඇති බලත්,
නිධාාරියා / නිධාාරිණිය* ගමම විභාගයට ගපීන සිටීමට සුදුසු බලත්,

මම වශතික කරිෂ.
* අනලය ලනන කපා ශරි් න
……….......................................................

ආයතන /ගදපාර්තගම්් තු ප්රධාානියාගේ
අත්වන
නම
පදවි නාමය
ලිපිනය
දිනය

::::-

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

වශ නි ුණද්රාල
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