
 

සබරගමුව පළාත රාජ්ය සසේවා ස ාමිෂනේ සභාව 

සබරගමුව පළාතේ රාජ්ය සසේවස ේ පරිවාස ළමාරක්ෂ  හා සමාජ් සසේවා සෙපාර්තසේනේතසුේ  

පරිවාස නලිධාරී II වැන ිසරේණියේස ේ තනතරුබ බාවා ගැනේසේ වෘව ත තරව වෘභාග  - 2016 

 

1.0 2015.01.19 ෙින සිබ ක්රි ාතේම  වන පරිෙි සබරගමුව පළාතේ ග ආ ්ඩුකු ාරතුමා වෘසිනේ 
අනුමත  රන ලෙ සබරගමුව පළාසතේ පරිවාස ළමාරක්ෂ  හා සමාජ් සසේවා 

සෙපාර්තසේනේතුසේ ක්සෂේතරගත/ ාර් ාලගත - ඛඩුක 2 ස ේවා ගණය ( පරිවාස නිලධාරී තනතරු 

) සාහා වන බාවා ගැනේසේ පරිපාටිස ේ වෘධිවෘධාන අනුව පරිවාස  නලිධාරී II වැන ිසරේණියේස ේ 
තනතරුබ බාවා ගැනේසේ වෘව ත තරව වෘභාග  සාහා සුදුසු ේලතේ අ දුේ  ආවනේසගනේ 

අ දුේපතේ  ැාවනු ලැසේ. 

 

2.0 සමම වෘභාග  සබරගමුව පළාතේ රාජ්ය සසේවා ස ාමිෂනේ සභාව සහ  ස ාමිෂනේ සභාව වෘසිනේ 
බල  පවරනු ලබන ් තන ක් වෘසිනේ පවතේවනු ලබන අතර, වෘභාග  පැවැතේසවන ෙින  
 ථා  ාලස ේෙී ෙනේවනු ඇත. සමම වෘභාග පරතඵලල අනුව රාජ්ය පරිපාලන ක්රසලේඛ 15/90 හි 
වෘධිවෘධාන නේ පරිෙි ෙිසේතරික් ජ්නගහන අනුපාත  මත ෙිසේතරික් සෙස හි  ුසලතා අනුපඵළඵසවල 
අනුව සුදුසු ේ සපුරා ඇතඵ අසපේක්ෂ  නේ, සබරගමුව පළාතේ රාජ්ය සසේවස ේ පරිවාස නිලධාරී 
II වැනි සරේණියේස ේ තනතු ආ සාහා පතේ රීරීමබ සත රා ගනු ඇත. 

 

3.0  සමම වෘව ත තරව වෘභාග  මගිනේ සේපූර්ණ  රනු ලබන පුරපේපාකු සංඛයාව 03 රී. ඉෙිරිස ේෙී 

ඇතඵවන පුරපේපාකුෙ සමම වෘභාගස නේ සේපූර්ණ  රනු ලබන අතර, පතේීම ක්රි ාතේම  වන 

ෙින  පතේීේ බලධර ා වෘසිනේ නිේක   රනු ලැසේ. සමම බාවා ගැනේසේ නිසේෙන  අනුව 
පුරපේපාකු පඵරීම සහ  සනාපඵරීම සේබනේධස නේ අවසනේ තීරණ  ගැනේම සබරගමුව පළාතේ 

රාජ්ය සසේවා ස ාමිෂනේ සභාව සතුසේ. 

 

4.0 වැබුප : අං  03/2016 හා 2016.02.25 ෙිනැතඵ රාජ්ය පරිපාලන ක්රසලේඛ බ අනුව පරිවාස 

නලිධාරී II වැන ි සරේණියේ බ  අොළ  වැබුපේ   ාඩුක    MN 5 - 2016 වන අතර මාසි  වැබුපේ  

පරිමාණ                     ආ. 34,605- 10×660- 11×755- 15×930-  ආ.63,460/- සේ. 

 

 

5.0  සුදුස ුේ :- සබරගමුව පළාතේ රාජ්ය සසේවස ේ පරිවාස නලිධාරී II වැන ි සරේණියේස ේ 

තනතු ආවලබ බාවා ගැනේම සාහා පහත සාහනේ සුදුසු ේ අොළ සේ. 

 

(අ)  අධයාපන සුදුසු ේ :  

 01. වෘේව වෘෙයාල පරතඵපාෙන ස ාමිෂනේ සභාව වෘසිනේ පඵළඵගතේ වෘේව වෘෙයාල රීනේ 
සමාජ් වෘෙයාව, සමාජ් වැක පඵළඵබා ාපාධි , අපරාධ වෘෙයාව, මානව වෘෙයාව, මසන  
වෘෙයාව  න වෘෂ  නේසගනේ වෘසේෂ ාපාධි ක් ලබා තඵම ම සහ  ඉහත වෘෂ  නේසගනේ 
එ ක් සහ  රීහිප ක් ඇතුලතේව ාපාධි ක්, පංතඵ සාමාර්ථ ක් සහිතව ලබා තඵම ම.  

 

(්)  ා ි  සුදුසු ේ : සෑම අසපේක්ෂ   ුම සබරගමුව පළාත තුල ඕනෑම පරසෙේ   

සසේව  රීරීමබතේ, තනතුසර් රාජ් ාරි ඉබු රීරීමබතේ පරමාණවතේ ාරීරි  හා මානසි  

ස  ගයතාව රීනේ  ුක්ත වෘ   ුතු . 

 

(ඇ) සවනතේ සුදුසු ේ : 

(i) අ දුේපතේ භාර ගනේනා අවසාන ෙින බ ව ස අවු ආදු 22 බ සනාඅකු හා 

අවු ආදු 35බ    සනාවැඩි වෘ   ුතු . 

(ii) අ දුේපතේ  ැාවන අවසාන ෙිනබ පූර්ව වසර 03  සිබ සබරගමුව පළාතේ 

බල පරසෙේ  තුල සේරර පෙිංිය  ඇතඵ ්රී ලාංරී  පුරවැසි  ු වෘ   ුතු . 

(iii) අ දුේ  ආ වෘිෂේඨ කරිත රීනේ  ුක්ත වෘ   ුතු . 

 



 

සබහන : සෑම අ දුේ  ආව ුම තනතුරබ අොළ සි ළු සුදුසු ේ 2016.05.14 වැනි ෙින සහ  ඊබ 

සපර සහ  සේපූර්ණ  ර තඵම ම අනිවාර්  සේ.  

 

6.0 වෘභාග පරිපාටි  : 

 

සමම ලඵඛිත වෘභාග  සිංහල හා සෙමළ මාධයවලඵනේ පමණක් පැවැතේසේ. අසපේක්ෂ  නේබ සි  
මනාප  පරිෙි මිනේ එක් භාෂා මාධය රීනේ පමණක් සමම වෘභාග බ සපනේ සිටි  හැරී අතර ඉලේමේ 

 රන ලෙ මාධය  පසුව සවනසේ රීරීමබ ඉකසෙනු සනාලැසේ. සමම වෘභාග  පරේන පතර 02 රීනේ 

සමනේවෘත සේ. 

 

  වෘෂ       ල ුණු    ාල  

 

1) අභිස  ගයතා පරීක්ෂණ    100  ි   පැ  01  ි 

2) සාමානය ෙැනේම     100  ි   පැ  01  ි 

     

 

ඉහත වෘෂ  නබ අොළ වෘෂ  නිර්සෙේ  පහත පරිෙි සේ. 

 

පරේන පත්රයේ නම වෘෂ  නරි්සෙේ  

 
අභිස  ගයතා 
පරීක්ෂණ  

 
අසපේක්ෂ  ාසගේ භාෂාම  හා සංඛයාම  හැරී ාවනේ පරීක්ෂා රීරීම සාහා 
ස සේ  රනු ලබන බහුවරණ හා ස ටි පඵළඵතු ආ සහිත පරේන පතර රී.   
 

  
සමානය ෙැනේම  ජාතික හා ජාත්යන්තත්,,  ාාජ ර්ථිකක, සශපාාන   සත්ා,ුරු  තුරත්  හුවව,ණ 

හා ස ටි පඵළඵතු ආ සහිත පරේන පතර රී.    

 

පතේීේ සාහා සුදුසු ේ ලැම මබ ල ුණුවලඵනේ  බතේ පඵරිසස ිනේ සි  බ හතලඵහක්වතේ ( 40 

%) අසපේක්ෂ   ු වෘසිනේ ලබාගත  ුතුවන අතර, පවතඵන පුරපේපාකු ගණන සපුරාලන පරිෙි 

ලබාගතේ ල ුණු අනුපඵළඵසවල තරස ේම අනුගමන   රමිනේ පතේීේ සෙනු ලැසේ. 

 

සබහන :- 

පුරපේපාකු සංඛයාවබ වකා අකු අ දුේපතේ සංඛයාවක් ලැම  තඵසේනේ, ලඵඛිත වෘභාග ක් 
සනාපවතේවා සේමුඛ පරීක්ෂණ රීනේ සුදුසු ේ පරීක්ෂා රීරීසමනේ අනතු ආව බාවා ගැනේේ 

සිදු  රනු ලැසේ.   

 

7.0 වෘභාග ගාසේත ු: 

 

වෘභාග ගාසේතුව  ආ. 600/- රී.  එම වෘභාග ගාසේතුව සබරගමුව පළාතේ සභාසේ ඕනෑම 

අමාතයාං  ාර් ාල  බ / සෙපාර්තසේනේතුව බ ( පළාතේ පාලන ් තන හැර)  සහ  
සබරගමුව පළාත තුළ පඵහිබා ඇතඵ ඕනෑම  පරාසෙේේ  සලේ ේ  ාර් ාල  බ මුෙලඵනේ සගවා  
ඒ සාහා නි ුතේ  රන  ුවෘතානේසි   අ දුේපසතේ අොළ ස ාබුසේ සනාගැලසවන සසේ 

ඇලවෘ   ුතු .  එම වෘභාග ගාසේතවු සගවෘ   තුේසතේ සබරගමවු පළාතේ සභා ් ො ේ ේර්ෂ 

20.03.02.99  බ බැරවන සලස . සගවනු ලබන වෘභාග ගාසේතුව  රීසිදු සහේතුවක් මත 

්පසු  සගවනු  සනාලබන අතර,  මුෙලේ ඇණවුේ, මුෙේෙර භාරගනු  සනාලැසේ.   මුෙලේ  සගවා 

ලබා ගනේනා ලෙ   ුවෘතානේසිස ේ ඡා ා පඵබපතක් ළව තබා ගත  ුතුසේ.  

 

 



 

 

 

8.0 අ දුේපතර :  

ඒ 4 ( සාමානය හා්ේෂී් ) පරමාණස ේ  කොසි භාවෘත  රමිනේ, 

 

(අ) අං  01 සිබ 04 සතක් සේෙ නේ පළමුවන පඵබුවබෙ, 

(්) අං  05 සිබ ඉෙිරි බ වන සේෙ නේ අසනක් පඵබුවලබෙ, ඇතුලතේ වන සසේ  කොසිස ේ 
සෙපැතේතම පරස  ජ්න බ ගනිමිනේ අ දුේපතර  පඵළඵස ල  රගත  ුතු අතර අසපේක්ෂ  ා 
වෘභාග බ සපනේ සිටීමබ අෙහසේ  රන භාෂාසවනේ තම අතේ අ ුරිනේම පැහැෙිලඵව 

අ දුේපතර  පඵරවෘ   ුතු . 

(ඇ) අ දුේපතර  පඵළඵස ල  ර ගනේනා වෘබ එහි ේර්ෂස ේ සාහනේ වෘභාගස ේ නම සිංහල 

අ දුේපතරවල සිංහලබ අමතරව ඉංගරේසිස නේ ෙ, සෙමළ අ දුේපතරවල සෙමළබ අමතරව 

ඉංගරේසිස නේ ෙ සාහනේ  ළ  ුතු .  

 

නි මිත ්ෙර් ්  තඵ බ අනු ූල සනාවන, නි මිත ෙිනබ සපර වෘභාග ගාසේතු සගවා 
සනාමැතඵ හා නිවැරෙිව සේපූර්ණ  ර සනාමැතඵ අසේපූර්ණ තතේවස ේ පවතඵන අ දුේපතර 

රීසිඳු ෙැනුේ ෙීමරීනේ සතාරව පරතඵක්සෂේප  රනු ලැසේ. නිසිපරිෙි අ දුේපතර සේපූර්ණ 

සනාරීරීසමනේ සිදුවන පාකුව අ දුේ  ආවනේ වෘසිනේ ෙරාගත  ුතු . ඉලේමේපතරස ේ ඡා ා 

පඵබපතක් ළව තබා ගැනේම පරස  ජ්නවතේ වනු ඇතඵ අතර, සේපූර්ණ  රන ලෙ ඉලේමේ 
පතර  වෘභාග නිසේෙනස ේ ෙැක්සවන ඉලේමේ පතර බ අනු ූලෙ  නේන පඵළඵබාව අ දුේ  ආ 

වෘසිනේ වෘමසා බැලඵ   ුතුසේ. එසසේ සනාවුනසහාතේ අ දුේපත පරතඵක්සෂේප වෘ  හැ . 

 

8.1 සමම නිසේෙනස ේ  සාහනේ සුදුසු ේ ඇතඵ අ  පමණක් ඉලේමේ  ර  ඇතැ ි   න 
පූර්ව නිගමන  මත නි මිත වෘභාග ගාසේතු සගවා  නි මිත ෙිනබ සහ  එෙිනබ  සපර 
සහ  ඉලේමේපතර ඉෙිරිපතේ  ර ඇතඵ  සි ම  අ දුේ  ආවනේබ තරග වෘභාග බ සපනේ 

සිටීමබ  සබරගමුව පළාතේ රාජ්ය සසේවා ස ාමිෂනේ සභාව වෘසිනේ ඉකසෙනු ලැසේ. තරග 
වෘභාග බ සපනේ සිටීම සාහා පරසේ පතර ක් නි ුතේ රීරීම  අ දුේ  ආ සමම තනතුර 

සාහා සුදුසු ේ  සපුරා ඇතඵ බවබ පඵළඵගැනේමක් සලස සල නු සනාලැසේ. 
අ දුේ  ආවනේ සේමුඛ පරීක්ෂණ බ  ැාවා බාවා ගැනේසේ නිසේෙන  අනුව 
සුදුසු ේ තඵසේෙැ ි පරීක්ෂා  රන අවසේථාසේ අවය සුදුසු ේ සනාමැතඵ බව 

අනාවරණ  වුවසහාතේ එම අ සගේ වෘභාග අසපේක්ෂ තේව  අවලංගු  රනු ලැසේ. 
අ දුේ  ආ වෘසිනේ වෘභාග  ්රේභ වන ෙිනස ේ වෘභාග ාලාධිපතඵ සවත ඉෙිරිපතේ 

 ළ  ුතු වනේසනේ තම අතේසන සහතඵ   රවාගතේ පරසේ පතර  සේ. 

 

8.2 අ දුේපතරස ේ අසපේක්ෂ  ාසගේ අතේසන රජ්ස ේ වෘෙයාල   වෘදුහලේපතඵවර  ු, 

සාමොන වෘනිේක  ාරවර  ු, ෙිවු ආේ ස ාමසාරිසේවර  ු, පරසිෙේධ 

සනාතාරිසේවර  ු, තරිවෘධ හමුොසේ අධි ාරී බල ලතේ නිලධාරි  ු, සපාලඵසේ සසේවස ේ  

ගැස්  ළ   තනතුරක්  ෙරන නිලධාරි  ු, වාර්ෂඵ  වැබුප  ආ. 240,360/- ක් සහ  ඊබ 
වැඩි රජ්ස ේ සේරර තනතුරක් ෙරන නිලධාරි  ු වෘසිනේ  සහ  සහතඵ   රනු ලැබ තඵබි  

 ුතු . 

 

8.3 සේපූර්ණ  රන ලෙ අ දුේපතර 2016.05.14 වන ෙිනබ සහ  ඊබ සපර "සලේ ේ, පළාතේ 

රාජ්ය සසේවා ස ාමිෂනේ සභාව, සබරගමවු පළාත, සබරගමුව පළාතේ සභා සංකීර්ණ , 

නවනගර , රතේනපරු"  න ලඵපඵන බ  ලඵ ාපෙිංිය තැපෑසලනේ එවෘ   ුතු .  

 

8.4 අ දුේපතර  බහා එවන  වරස ේ වමතේ පස ඉහළ ස ළවසර්  “සබරගමුව පළාතේ 

රාජ්ය සසේවස ේ පරිවාස නලිධාරී II වැන ිසරේණියේස ේ තනතරුබ බාවා ගැනේසේ වෘව ත 

තරග වෘභාග -2016”   නේන  හා  සේරර පෙිංිය ෙිසේතරික්    සාහනේ   රනේන. 



 

 

 

 

9.0 අසපේක්ෂ  නේසගේ අනනයතාව සනාථ රීරීම සාහා පහත සාහනේ ලඵ රී වෘලඵවලඵනේ එ ක් 

වෘභාග ාලාධිපතඵ සවත ඉෙිරිපතේ  ළ   ුතු . 

   

I. පුෙේගල ිනේ ලඵ ාපෙිංිය රීරීසේ සෙපාර්තසේනේතවු මගිනේ නි ුතේ  

 රන ලෙ වලංගු ජ්ාතඵ  හැඳුනුේපත. 

  

II. වලංගු වෘසෙේ ගමනේ බලපතර . 

 

10.0 වයාජ් සතාරත ුආ සාහා ෙවුවේ 

ඉලේමේ පතර   පඵරීසේෙී ඉතා  සැලරීලඵමතේව නරිවෙය සතාරතු ආ  සැප ි   ුතු . සමම 
වෘභාගස ේ නේතඵරීතඵ අනුව  ේ අසපේක්ෂ   ු නුසුදුසු බව අනාවරණ  වුවසහාතේ වෘභාග බ 
සපර සහ   වෘභාග  පැවැතේසවෙේෙී  සහ  වෘභාගස නේ පසු සහ  ඕනෑම අවසේථාව  ඔහුසගේ 

/ ඇ සගේ අසපේක්ෂ තේව   අවලංගු  ළ හැරී . අ ැදුේ  ආව ු වෘසිනේ ඉෙිරිපතේ  රන 

ලෙ සතාරතුරක් ඕනෑම අවසේථාව   අසතය බව  සපනේ ගි සහාතේ  සහ  ඔහු/ඇ  රජ්ස ේ 

සසේවස නේ පහ රීරීමබ පඵළඵවන. 

 

11.0 සමහි සාහනේ සනාවන  ේ   ආණක් සවසතාතේ , ඒ සේබනේධව සබරගමුව පළාතේ රාජ්ය 

සසේවා ස ාමිෂනේ සභාසේ   තීරණ   අවසාන තීරණ  සේ.  සි මම අ දුේ  ආවනේ  සමම 

නිසේෙනස ේ  සාහනේ සපාදු  වෘභාග නේතීරීතඵ අනුව  බ ුතු රීරීමබ බැාී සිටිනු ඇත. 

 

 

 

 

2016.04.22  ෙින       සුසනේතරා ගුණවර්ධන 

සබරගමුව පළාතේ රාජ්ය සසේවා ස ාමිෂනේ    සලේ ේ 

සභා  ාර් ාල         පළාතේ රාජ්ය සසේවා ස ාමිෂනේ සභාව 

සබරගමුව පළාතේ සභා සංකීර්ණ      සබරගමුව පළාත 

නවනගර , රතේනපුර.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


