දැන්වීමයි

දකුණු පළාත් රාජ්යප ේවාා ේම ිෂනන් වාාා
දකුණු පළාත් රාජ්යප ේවාේ ම්මමාන් වවා්මන ේදපා්ම ේනන්ුවේ
අේෙවි මළමණාමරු
ුවේ්ම (මළම ාමරණ වහමාර ාක්නණිම ේ ා - ඛණ්ඩ 2)
III ේේණිය වඳහා බඳාා ගැනීේන විාෘ
රඟ විාාගය - 2021
Open 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
** විශ ෂ
ේ ශෙන් සැළකිෙ යුතුයි **

ශෙෙ විභාගෙ සඳහා දකුණු පළාත් රාජ්ය* ශසේවා ශ ොමිෂන් සභාශේ නිල ශවබ් අඩවිෙ
(www.psc.sp.gov.lk) හරහා ොර්ගගතව පෙණක් අෙදුම් ල යුතුෙ.
ශෙෙ විභාගෙට අදාළ ශක්තෙ - OC21602

දකුණු පළාත් රාජ්යප ේවාේ ුරර්පපාුවා පාින ඉහ
ුවරට බඳාා ගැනීම වඳහා මුව වඳහන්
සුදුසුමන ඇින අයදුනමරුාන්ේගන් ේමම ේම ිෂනන් වාාා විසින් අයදුනපත් මැඳානු ෙැේේ. අයදුනපත්
ාාර ගැනීේන අාවා දි ය 2021.04.30 දි ේ . ේමම විාාගය 2021 මැයි මවදී පාත්ානු ෙැේේ.
02.

දකුණු පළාත් රාජ්යප ේවාේ ම්මමාන් වවා්මන ේදපා්ම ේනන්ුවේ
ුවේ්ම III ේේණියට රඟ විාාගයම රවිනලෙ මිනන් බඳාා ගනු ෙැේේ.

අේෙවි මළමණාමරු

ුරර්පපාුව ාලින් 75% විාෘ
රඟ විාාගේ රවිනලෙ ම
ම ද වනපූ්මණ මරනු ෙැේේ.

රඟ විාාගේ රවිනලෙ



ද, 25% සීිෂ

ුරර්පපාුව වනපූ්මණ කිරීම වඳහා රවමාණාත් රන අයදුනමරුාන් වවඛපාාක් විාෘ
රඟ
විාාගේ රවිනලෙ ම සුදුසුමන ේ ෙබන්ේන් න මම ුරර්පපාුව වවඛපාා සීිෂ
රඟ
විාාගේයන් සුදුසුමන ෙබ
අයදුනමරුාන්ේගන් වනපූ්මණ කිරීමටත්, ුරර්පපාුව
වනපූ්මණ කිරීම වඳහා රවමාණාත් රන අයදුනමරුාන් වවඛපාාක් සීිෂ
රඟ විාාගේ
රවිනලෙ ම සුදුසුමන ේ ෙබන්ේන්
න මම ුරර්පපාුව වවඛපාා විාෘ
රඟ
විාාගේයන් සුදුසුමන ෙබ අයදුනමරුාන්ේගන් වනපූ්මණ කිරීමට මටයුුව මරනු
ෙැේේ.

බඳාා ගැනීම සිදු මර අාව්ථාේ දී පාින ුරර්පපාුව වවඛපාා අනුා බඳාා ගන් ා වවඛපාා
තීරණය කිරීේන බෙය දකුණු පළාත් රාජ්යප ේවාා ේම ිෂනන් වාාා වුවය.
පාින

ුරර්පපාුව වවඛපාා 22 කි.
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03.

සුදුසු ම්:ේමම අයදුනපත් මැඳවීේන අාවන් දි ට පCථම පහ වඳහන් සියලු සුදුසුමන වුරරා ිනබිය යුුවය.

3.1
I.
II.

අයදුනමරු ශ්රීC ොවකිම ුරරාැසිේයකු විය යුුවය.
ම ා ශාරීරිම හා මා සිම ේවෞඛප ත්ත්ායකින් හා විශින්ඨ චරි යකින් යුක් අය විය
යුුවය.
අයදුනපත් ාාරගන් ා අාවා දි ට “පුර්වාසන්න වසර 03
ාලෙ තුළ අෙදුම් රුශේ
ස්ථිර පදිංචිෙ ශහෝ පුර්වාසන්න වසර 03
ාලෙ තුළ ලත්ර3ොශේ ස්ථිර පදිංචිෙ සෙඟ
අෙදුම් රුශේ එක් වසර ස්ථිර පදිංචිෙ” ව ාථ මළ යුුවය. පදිවචිය ව ාථ කිරීම වඳහා
වනමුඛ පරික්නණේ දී පහ වඳහන් ලිපි ේේඛ ඉදිරිපත් මළ යුුව ය.
(අ). මැිනාරණ ේම මවාරිව් විසින් නිකුත් මර ෙද ඡන්දහිිෂ ාම ේේඛ උද්නෘ ය.
(ආ).ග්රාාම නිෙනාරී විසින් නිකුත් මර පදිවචි වහිනමය.
දකුණු පළා ුවළ ඕ ෑම රවේද්ශයම ේවාය කිරීමට බැී  සිියය යුුව ය.

III.

IV.
3.2

අධ්*ාපන සුදුසු ම්:සිවහෙ/ ේදමළ/ ඉවග්රීකසි ාානාා, ගණි ය වහ ාත් විනයයන් ේදමමට වනමා වාමා්මථයන්
වහි ා මමාර විනයයන් හයකින් (06) අනපය ේප දු වහිනම පත්රය (වාමා ප ේපළ) විාාගය
වමත් වීම.
සහ
අනපය ේප දු වහිනම පත්රය (උවව් ේපළ) විාාගේ දී අාම ාශේයන් විනයයන් මමක් (01) ාත්
(වාමා ප ේප දු පරීක්නණය හැර වමත්ා ිනීම. මේව වුාද, රාජ්යප පරිපාෙ ච්රාේේඛ 28/2016
අනුා, කිසියන අයදුනමරුාකු ජ්යාිනම ාෘත්ිනය කුවෙ ාායන් හි (NVQ) 4 මට්ටේන
නිුරණ ාායක් ෙබා ඇත් න අනපය ේප දු වහකි පත්රය (උවව් ේපළ) විාාගය වමත්වීම හා
වමා ේෙව වෙමනු ෙැේේ.

3.3

වෘත්තීෙ සුදුසු ම්:රජ්යය ේහෝ රජ්යය පිළිගත් ආය
යක් මිනන් පාත්ා ෙද අේෙවි මළම ාමරණය පිළිබඳ අාම
ාශේයන් හය (06) මාසිම පාඨමාොාක් හදාරා අාවන් වහිනමය ෙබා ිනීම.

3.4

පළපුරුද්ද:1. අාම ාශේයන් හය (06) මාසිම පරිගණම පාඨමාොාක් හදාරා ිනීම.
2. අේෙවි මටයුුවාෙදී පාරිේාෝිනමයන් වමග ඉවග්රීකසි බසින් මටයුුව කිරීේන හැකියාා.
3. අේෙවි ආය
යම අේෙවි මටයුුව වනබන්නේයන් අාම ාශේයන් ාවර 02ම
පළුරරුද්දක් ෙබා ිනීම.

04.

වෙස:අයදුනපත් ාාරගන් ා අාවා
ය.

05.

වැටුප්

දි ට ායව අවුරුදු 18ට ේ

අුව හා අවුරුදු 30ට ේ

ාැඩි විය යුුව

ගෙෙ:-

අවම 03/2016 හා 2016.02.25 දි ැින රාජ්යප පරිපාෙ චමCේේඛයට අනුා මළම ාමරණ
වහමාර ාක්නණිම ේ ා ඛණ්ඩ 2 ේවාා ගණයට අදාෙ ාැටු්ප මාණ්ඩය MN1- 2016 ා
අ ර මාසිම ාැටු්ප පරිමාණය රු. 27,140-10x300-11x350-10x495-10x660-45,540 ේ .
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06.

විභාග ගාස්තු

ේමම විාාගේ විාාග ගාව්ුව ේෙව රු. 600.00 ම මුදෙක්
බැවකුේ ගාේෙ ේම ටුා ශාඛාේ ිනණුන අවම 87262909 දර
දකුණු පළාත ය ජ්යවගම ිනණුම ට බැර මළ යුුව අ ර, මුදේ
හැඳුනුම්පත් අිං ෙ හා ේමම විාාගයට අදාෙ විාාග ශක්ත අිං
යුුව ය.

ඕ ෑම ෙවමා බැවකු ශාඛාාකින්, ෙවමා
ශේ ම්, රාජ්ය* ශසේවා ශ ොමිෂන් සභාව,
ැන්පුව පත්රිොමාේ අයදුනමරුේ ජ්යාති
ෙ ා OC21602 යන් වඳහන් මළ

උදා:ිනණුන අවමය ිනණුන හිිෂයාේ
ම වහ ලිපි ය ජ්යා.හැ.ප./ ගමන්බෙපත්/ රියදුරු බෙපත් අවමය දුරමථ අවමය ැන්පුවේ අාශප ාාය -

87262909
ශේ ම්, දකුණු පළාත් රාජ්ය* ශසේවා ශ ොමිෂන් සභාව
අයදුනමරුේ ජ්යාති හැඳුනුම්පත් අිං ෙ
අයදුනමරුේ ජ්යිංගෙ දුර ථන අිං ෙ
OC21602

මුදේ ේගවූ රිසිට් ප අනිාා්මයේයන්ම සුරැකි ා බා ග යුුව අ ර, අාශප ඕ ෑම අාව්ථාාම ඉදිරිපත්
මළ යුුව ය. කුම ේහුවාක් නිවාාත් ේගා ෙද විාාග ගාව්ුව ආපසු ේගවීමක් ේහෝ මාරු කිරීමක් සිදු
මරනු ේ ෙැේේ.
සටහන: විාාග ගාව්ුව ේගවීම ඉහ
අයුරකින් ේගවීන සිදු මළ ේ
07.

වඳහන් බැවකු ිනණුමට පමණක් සිදු මළ යුුව අ ර, ේා ත් කිසිඳු
හැම.

අෙදුම්කිරීෙ
දකුණු පළාත් රාජ්යප ේවාා ේම ිෂනන් වාාේ නිෙ ේාේ අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) මඟින්
අන් ්මජ්යාෙය හරහා මා්මගග ා 2021 අේරවේ 30 දි ේහෝ ඊට ේපර අයදුන මළ යුුව ය.

07.1 අන් ්මජ්යාෙය හරහා විාාගය වඳහා ලියාපදිවචි විේනදී වෑම අයදුනමරුේාකු වුවා ාෙවගු ජ්යාිනම
හැදුනුනප ක්, ඔබේ ේහෝ ඔබට ේ රුවරු වැපයීමට හැකි ළඟම ුරරාැසිේයකුේ වක්රීවය ජ්යවගම
දුරම
අවමයක් හා විාාග ගාව්ුවා ේගවූ රිසිට්ප ද ිනීම අ පාශප ේ . විාාගය පිළිබඳ
සියලුම ේ රුවරු පසුා දැනුන ේදනු ෙබන්ේන් ඔබ විසින් වපය ෙද ජ්යවගම දුරම
අවමය
හරහා ේ . විාාග නිේ ද යට පරිබාහිරා ේය මුමර අයදුනපත්රය කිසිදු දැනුනදීමකින් ේ රා
රවිනක්ේනප මරනු ෙැේේ. නිසි පරිදි අයදුනපත්රය වනපූ්මණ ේ කිරීේමන් සිදුා
පාුවා
අයදුනමරුාන් විසින් දරාග යුුව ය. අයදුනපත්රයේ පිටප ක් ළඟ බාගැනීම රවේයෝජ්ය ාත් ානු
ඇ . විාාගය වඳහා ලියාපදිවචි වීමට අාශප සියලු උපේදව් ේහ ඳින් කියාා, මහි වඳහන් මරුණු
ේහ ඳින් ේත්රුන ේග මහි වඳහන් නීින රීින මැ වින් අනුගම ය කිරීම ඔබ වුව ාගකීමකි.
සටහන: ලියාපදිවචිය මා්මගග ා පමණක් සිදු මර බැවින්, කිසිඳු ේෙවකින් අයදුනපත්ාෙ දෘඪ
පිටපත් (Hard Copy) ේමම මා්මයාෙය ේා මවීම අාශප ේ ේ .
07.2

නිේ ද ේ වඳහන් සුදුසුමන ඇින අය පමණක් ඉේලුන මර ඇ ැයි ය පූ්මා නිගම ය ම
නියිෂ විාාග ගාව්ුව ේගාා නියිෂ දි ට ේහෝ මදි ට ේපර ේහෝ මා්මගග ා අයදුනමර ඇින
සියලු අයදුනමරුාන්ට ේමම විාාගයට ේපනී සිටීමට දකුණු පළාත් රාජ්යප ේවාා ේම ිෂනන් වාාා
විසින් රවේ ශ පත්රය නිකුත් මරනු ෙැේේ.

08.0 අේ්පක්නමේයකුට විාාග පCේ ශ ප Cයක් නිකුත් කිරීම ඔහු ේහෝ ඇය විාාගයට ඉදිරිපත්වීමට
සුදුසුමන වුරරා ඇින බාට පිළිගැනීමක් ේෙව ේ වැළකිය යුුව ය. විාාගයට ේපනී සිිය
අේ්පක්නමයන් විසින් විාාග ශාොධිපින ේා ඔවුන්ේ අත්ව වහිනම මරාා ගත් රවේ ශ පත්රය
ඉදිරිපත් මළ යුුව ය. ාද, අේ්පක්නමයින් විාාග ශාොා ුවළදී ේපනී සිිය වෑම රවශ් පත්රයයක්
වඳහා ම විාාග ශාොධිපින වෑහීමට පත් ා පරිදි ව්ාකීය අ
ප ාාය ඔ්පුර මළ යුුවය. ඒ වඳහා
පහ වඳහන් ලියවිලි ාලින් මමක් විාාග ශාොධිපින ේා ඉදිරිපත් මළ යුුව ය.
3

(i.) ුරද්ගෙයින් ලියාපදිවචි කිරීේන ේදපා්ම ේනන්ුවා මිනන් නිකුත් මර
(ii.) ාෙවගු විේද්ශ ගමන් බෙපත්රයය
(iii.) ාෙවගු රියදුරු බෙපත්රයය

ෙද ජ්යාිනම හැඳුනුනප

විාාග පCේ ශ ප Cයක් ේ මැිනා විාාගයට ේපනී සිටීමට ඉඩේදනු ේ ෙැේේ. විාාගය
පැාැත්වීමට නියිෂ දි ට දි 07 මට මලින් විාාග පCේ ශ ප C ෙබා ගැනීමට ේ හැකි වූ
අේ්පක්නමයින් පහ වඳහන් විව් ර ඇිනා දකුණු පළාත් රාජ්යප ේවාා ේම ිෂනන් වාාේ
ේේමන ේා දුරමථ අවම 091-2234309 / 0912248450 ඔව්ේව දැන්විය යුුවය.
I.
II.
III.
IV.
V.

විාාගේ
ම
අයදුනමරුේ වනපූ්මණ ම
වනපූ්මණ ලිපි ය
විාාග ගාව්ුවා ේග වූ බැවකු ශාඛාා හා ේගවූ දි ය
විාාගය වඳහා ලියාපදිවචි වූ දි ය

09.0

ශසේවශේ නියුක්ත කිරීශම් වගන්ති හා ශ ොන්ශද්සි

(අ).

ේමම
ුවර ව්ථිරය. විේාම ාැටු්ප වහි ය. ේමම විාාගේයන් දකුණු පළාත්, ම්මමාන්
වවා්මන ේදපා්ම ේනන්ුවේ මළම ාමරණ වහමාර ාක්නණිම ේ ා ඛණ්ඩ 02 (MN-1)
III ේේණිේ අේෙවි මළම ාමරු
ුවරට පත්ා නිෙනාරින්ට හිිෂ විේාම ාැටු්ප ්රාමය
පිළිබඳ ා රජ්යය විසින් ඉදිරිේ දී ගනු ෙබ රවිනපත්ිනමය තීරණයමට යටත් විය යුුව ය.

(ආ).

ේ ෝරා ගනු ෙබ අයදුනමරුාන් මම අාව්ථාා ා විට රාජ්යප ේවාේ
ුවරම ව්ීරර මර
ේ සිටී න ඔවුන් ුවන් අවුරුදු පරිාාව මාෙයක් ම අදාළ
ුවරට පත් මරනු ඇ . රාජ්යප
ේවාේ නියුුව ව්ීරර හා විශCාම ාැටු්ප වහි නිෙනාරිේයකු න ඔහුේ පත්වීම මක් අවුරුදු
ාැඩබැලීේන මාෙයමට යටත් ානු ඇ .

10.0

ොධ්*
විාාගය සිවහෙ, ේදමළ , ඉවගCුසි ාානා මානප ුවේ න්ම පැාැත්ේ . ඉේලුන මර
ේා ව් කිරීමට ඉඩේදනු ේ ෙැේේ.

11.0

විභාග

මානපය පසුා

ගෙෙ

ේමම විාාගය රවශ් පත්රය ේදමකින් වමන්වි ේ .
ප්ර  ්නපත්ර3ශේ නෙ
අභිේයෝගප ාා

ාලෙ
පැය 01 1/2 යි.

ලකුණු
100

අේෙවි මළම ාමරණය

පැය 02 යි.

100

1. අභිශෙෝග*තාව - ේමම රවශ් පත්රයය අේ්පක්නමයන්ේ වවඛපාමය හැකියාාන්, ්මම
ශක්ිනය හා වාමා ප ුදද්ධිය මැේ
අයුරින් වැමේව විනයානුබද්න රවශ් ාලින් වමන්වි
ේ .
2. අශලවි ළෙනා රණෙ - අේෙවිමරණය අ්මථදැක්වීම හා විමාශ ේ ාැදගත්මම,
අේෙවිමරණ හර වවමේප, අේෙවිමරණ වවමේප, අේෙවිමරණ ප්මේ නණ, අේෙවිමරණ
ිෂේය, වන් ම, ඇසුරුනමරණය, ිෂෙ, ේබදාහැරීේන මා්මග, රවා්මන ය හා රවචාරණය, මහජ්ය
වනබන්න ා, වෘජු අේෙවිරණය ය මා ෘමා ආාරණය අයුරින් වැමේව රවශ් ාලින්
වමන්වි ේ .
4

පත්වීන ෙැීමට සුදුසුමන ෙැීම වඳහා මක් මක් විනයය වඳහා ේාන් මර ඇින ෙකුණුාලින්
යටත් පිරිේවන් 40% ක් බැඟින් ාත් අේ්පක්නමයින් විසින් ෙබා ග යුුව අ ර, විාාගේ මුළු
ෙකුණු ගණනින් යටත් පිරිේවයින් 50% ක් ාත් ෙබාග යුුව ේ . රඟ විාාගය වඳහා ේාන්
ේම ට ඇින ුරර්පපාුව ගණ වුරරාෙ පරිදි ෙබා ගත් ෙකුණු අනුපිළිේාළ අනුගම ය මරිෂන්
පත්වීන ේදනු ෙැේේ.
වුීහගත සම්ඛ පරීක්ෂණෙ
ලිඛි පරීක්නණේ දී වමත් ෙකුණු ෙබාගන් ා අයදුනමරුාන් අුවරින් පාින ුරර්පපාුව වවඛපාා
ේමන් ුවන් ගුණයක් ාු්හග වනමුඛ පරීක්නණයට මැඳානු ෙැේේ. ාු්හග වනමුඛ
පරීක්නණේයන් වහ ලිඛි පරීක්නණේයන් ඉහළම ෙකුණු ෙැබූ අයදුනමරුාන් අ රින් කුවෙ ා
අනුපිළිේාෙ හා පාින ුරර්පපාුව වවඛපාා අනුා
ුවරට බඳාාගනු ෙැේේ.
සුදුසුමන පරික්නා කිරීම ද ේමම වනමුඛ පරීක්නණේ දී සිදු ේමේ්ම.
12.0

විභාගෙ පැවැත්වීෙට ශෙෝජිත නගර
විාාගය ගාේෙ

13.0 ශතෝරා ගැනීශම්
(අ).

විාාග මනපව්ථා ාෙදී පාත්ානු ඇ .

ග ෙෙ

ේමම
ුවරු වඳහා ඉහ 10 ේේදේ දක්ාා ඇින පරික්නණාලින් දක්ා ෙද කුවෙ ාාය හා
රා.ප.ච.15/90 හි වඳහන් විධිවිනා හා දිව්ිනCක් ජ්ය ගහ අනුපා යට අනුා සුදුව්වන් ේ ෝරා ගනු
ෙැේේ.



14.0

ගරේ පිහිටුා

පත්වීන පCදා ේ දී පාින ුරර්පපාුව වවඛපාා අනුා පත්වීන දිය යුුව අාවා පCමුඛ ා
මට්ටේන වම ෙකුණු ෙැබූ අයදුනමරුාන් කිහිපේදේ කු සිිය අාව්ථාාමදී වනමුඛ
පරීක්නණයක් පාත්ාා අනපාප සුදුසුමන අනුා ඉහළම සුදුසුමන ඇින ුරද්ගෙයන්
අනුපිළිේාලින් ේ ෝරා ගැේන්.
යන දිව්ත්රිොක්මයකින් පිරවිය යුුව ඇබෑ්මුව වවඛපාා වඳහා රග කිරීමට සුදුව්වන් ානුේ
මම දිව්ත්රිොක්මේයන් ඉේලුන මර අයදුනමරුාන් පමණි.

සාවද* ශතොරතුරු සැපීෙ
ේමම විාාගයට ඉදිරිපත්වීම වඳහා කිසියන අේ්පක්නමේයකුට සුදුසුමන ේ මැින බා
අ ාාරණය වුාේහ ත් විාාගයට ේපර ේහෝ විාාගය පැාැත්ේා අ රුවර ේහෝ විාාගේයන්
පසුා ේහෝ ඕ ෑම අාව්ථාාමදී ඔහුේ අේ්පක්නමත්ාය අාෙවගු කිරීමට ඉඩ ඇ . ේවායට
බඳාා ගත් පසුා වුාද, අේ්පක්නමයකු ඉදිරිපත් මළ කිසියන ේ රුවරක් වාාදප බා දැ
ඉදිරිපත් මර ඇින බා ේපනි ිනයේහ ත් ඔහු ේවාේයන් පහ කිරීමට ඉඩ ඇ .

ේමම නිේ ද ේ වඳහන් ේ ා ේා ත් ඕ ෑම මරුණක් පිළිබඳා අාවා
පළාත් රාජ්යප ේවාා ේම ිෂනන් වාාා වුව ාන්ේන්ය.

තීරණයක් ගැනීම දකුණු

ගාමිණී වීරවික්රහෙ
ේේමන
දකුණු පළාත් රාජ්යප ේවාා ේම ිෂනන් වාාා
2021.04.07 දි ,
දකුණු පළාත් රාජ්යප ේවාා ේම ිෂනන් වාා මා්මයාෙය,
දිව්ිනCක් ේේමන මා්මයාෙ ේග ඩ ැිනේෙ,
6 ා මහෙ, ගාේෙ.
(ශෙෙ දැන්වීෙ පදනම් රශගන විවිධ් ආෙතන විසින් සාවද* ශලස ස ස් ර ඉදරිපත්
දැන්විම්වල සඳහන් රුණු සහිත අෙදුම්පතග ශ ශරහි කිසිදු වගීමෙක් දරනු ශනොලැශබ්.)

රනු ලබන
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