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 මගේ අංකය :- SP-PSC/17/LI/13/02 

          දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල   

   6 ලන මශ  

    දිව්ත්රික් ල ගමක ක කායායාය වංර්යාණය   

                      කළුලැම  ගාම.  

        2020.11. 

 

දකුණු පෂාත් ප්රධාාන අමා්යාං ගමක ක   

දකුණු පෂාත්  පෂාත් පාන ගක මවාරිව්  
 

දකුණු පළාත් රාජ්ය ේව යේ  පළාත් පාලන ේදපාර්තේේන්තුේේ කළමනාකරණ 
වහකාර තාක්ෂණික ේනොයන ඛණ්ඩ 2 (MN1)  III ේර ණිේ  තනතුරු පුරප්පාඩු වඳහා 

බඳයා ගැනීේේ සීමිත තරඟ විභාග - 2020 
 

Limited Competitive Examination for Recruitment to the Posts of  
Non Technical Management Assistants Grade III of Category 2 for the Department of 

Local Government of Southern Province – 2020 

 
 

 

1.0 අංක 249 ශා 2015.01.19 දිනැතිල දකුණු පෂාත් ගරු ආණ්ඩුකාරලර විසි්  අනුම් කරන ද වශ 

2015.09.28  2016.01.20  2018.04.04 ශා 2019.10.28 දිනැතිල වංගෝධි් දකුණු පෂාත් රාජය 

ගව ලගේ පෂාත් පාන ගදපායා්ග ක් තුගේ කෂමනාකරණ වශකාර ්ාක් ලණික ගන ලන ඛණ්ඩ 2  

්නතුරු වඳශා ලන  බඳලා ගැනීග ක පරිපාටිගයහි විධිවිධාානය් ට අනුකූල  දකුණු පෂාත් රාජය 

ගව ලගේ පෂාත් පාන ගදපායා්ග ක් තුගේ කෂමනාකරණ වශකාර ්ාක් ලණික ගන ලන ඛණ්ඩ 2  

III ගර ණිගේ පුරප්පාඩුල පලතින පශ් දක් ලලා ඇති ්නතුරුලට බඳලා ගැනීම වඳශා මතු වඳශ්  

සුදුසුක ක ඇති දකුණු පෂාගත් ව්ථිර පදිංචි අයදු කකරුල් ගග්  ගමම ගක ිෂ්  වභාල මඟි්  

අයදු කපත් කැඳලනු ැගේ. අයදු කපත් කැඳවීග ක අලවාන දිනය 2020.12.04 දින ලන අ්ර  ගමම 

විභාගය 2020 ගදවැ කබයා මව පැලැත්ගේ. 
 

 තනතුරු     
      

o ලැඩ ක් ලග ත්ර පරිපාක  (Work /Field Supervisor) 

o ගවෞඛය පරිපාක  (Helath Supervisor) 

o මැහු ක උපගේක  (Sewing Instructor) 

o ඝණ අපද්රලය මධායව්ාාන භාරකරු/මධායව්ාාන භාරකරු (ඝන අපද්රලය ලයාපිතිය) (Solid 

Waste Centtre Caretaker (Solid Garbage Project) 

o ගලෂඳගප ෂ පරිපාක (Market Supervisor) 

o පරීක් ලණාගාර වශායක (Lab Assistant) 
   

2.0 දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල විසි්  දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලගේ පෂාත් පාන 

ආය්නග් ප්රාාිෂක ගර ණිල ලධධාාරි්  වඳශා 6.0 හි වඳශ්  ලධයමය් ට යටත්ල පලත්ලනු 

බන ලිඛි් පරීක් ලණයක ප්රතිඵ ම් කුව්ා අනුිළිවගල අනුල සුදුසුක ක වපුරා ඇති 

අයදු කකරුල්  බඳලා ගැනීම සිදු ගකගයා.  පුරප්පාඩු වංඛයාගල්  50%ක් ල විලි් ්රග විභාගගය්  

වශ 50%ක් ල සීිෂ් ්රග විභාගගය්  බඳලා ග් නා අ්ර  එගව  බඳලා ග් නා වංඛයාල රණරණය 

කිරීග ක බය දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල වතු ගේ. 
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3.0 පත් කරනු බන වංඛයාල ශා පත්වීම ක්රියාත්මක ලන දිනය පත්වී ක බධාරයා විසි්  ලධ්චය කරනු 

ැගේ. කිසිය ක ඇබෑයාතු වංඛයාලක් ල ගශෝ ඇබෑයාතු සියම ම ගශෝ ගන ිළරවීමට පත්වී ක 
බධාරයාට බය ඇ්. 

 

4.0 යැටුප : අංක 03/2016 ශා 2016.02.25 දිනැති රාජය පරිපාන චක්රගමඛයට අනුල, දකුණු පෂාත් 

රාජය ගව ලගේ පෂාත් පාන ගදපායා්ග ක් තුගේ කෂමනාකරණ වශකාර ්ාක් ලණික ගන ලන 
ඛණ්ඩ 2  III ගර ණිය වඳශා ලන ලැටුප් ඛණ්ඩය MN 1- 2016 ලන අ්ර මාසික ලැටුප් පරිමාණය 
27,140/- -300x10-350x11-495x10-660x10- 45,540/- ගේ.  

 

5.0 ගමම ්නතුර ව්ථිර ය.  විරාම ලැටුප් වහි් ය.  ගමම විභාගගය්  දකුණු පෂාත්, පෂාත් පාන 

ගදපායා්ග ක් තුගේ කෂමනාකරණ වශකාර ්ාක් ලණික ගන ලන ඛණ්ඩ 02 (MN-1) III 

ගර ණියට පත්ලන ලධධාාරි් ට හිිෂ විරාම ලැටුප් ක්රමය ිළිවබඳ රජය විසි්  දදිරිගේ ී  ගනු බන 

ප්රතිපත්තිමය රණරණයකට යටත් විය ුතතු ය. 

 

6.0 සුදුසුකේ :-  
 

   යැඩ ක්ේෂ ත්ර පිපපාලකසේවෞඛය පිපපාලකස මැුමේ පපේශිකකාසඝණ අප්රයය ම්යවථාාන භාරකරුස                       

ම්යවථාාන භාරකරු (ඝන අප්රයය යයාපිය)/)ස ේයළඳ ේපොළ පිපපාලක ස පක්ක්ෂණාගාර වහා/ක 

  

 (අ). ප්රාාිෂක ගර ණිය -  ශිමපීය ගන ලන  අයාධා ශිමපීය වශ ශිමපීය ගව ලා ගණය් හි පශ් “ආ”   
“ඇ” වශ “ද” වඳශ්  සුදුසුක ක ඇති ගව ලකයි් ට ග ක වඳශා අයදු ක ක ශැකිය.  

(ආ). සිංශ/ ගදමෂ ශා ගණි්ය යන වියය්  ගදකට ව කමාන වාමායාාය්  වහි්ල එකලර 
වියය්  ශයකි්  (06) අධායයන ගප දු වශතික පත්ර (වාමානය ගපෂ) විභාගය වමත්ල තිීමම. 

(ඇ). දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලගයහි ව්ථිර පත්වී ක දැරිය ුතතු අ්ර  එම පත්වී කල ව්ථිර කරනු ැබ 
සිටිය ුතතු ය.  

(ද). ලධයිෂ් දිනට පයාලාව් නල ව්ථිර පත්වීමක යටත් ිළරිගවයි්  අවුරුදු පශක (05) අඛණ්ඩ 
වතුටුදායක ගව ලා කායක් ල තිීමම වශ ලැටුප් ලයාධාක පශක් ල (05) උපයාගගන තිබිය ුතතු අ්ර  ඒ බල 
ආය්න ප්රධාාලධයා විසි්  වශතික කර තිබිය ුතතුය.  

වටශන : ය ක ්නතුරකට ව්ථිරල පත් කරනු ැීමමට ගපර ගව ලය කර ඇත්්ා ව ගශෝ ය ක 

්නතුරකට ව්ථිර ලගය්  පත් කිරිම වඳශා ගක ් ගේසියක් ල ලගය්  ගව ලය කර ඇත්්ා ව 

පුහුණුවීග ක  කාපරිච්ගේදයක් ල දශ් 'ද' ගේදගයහි වඳශ්  සුදුසුක ක ැීමග ක පව් අවුරුදු කා සීමාල 

වඳශා ගණ්  ගනු ගන ැගේ. ය ක ්නතුරකට ව්ථිර ලගය්  පත්කරනු ැීමමට ගපර ගව ලය කර 

ඇති ්ාලකාලික / අලධය ක ගව ලා කා පරිච්ගේද දශ් 'ද' ගේදගයහි වඳශ්  සුදුසුක ක ැීමග ක පව් 

අවුරුදු කා සීමාල වඳශා ගණ්  ගනු ගන ැගේ. 

7.0 ය/ව :- 
 

  ලයව් සීමාල්  අදාෂ ගන ගේ. 
 
 

08.0 මා්ය :- 
විභාගය සිංශ  ගදමෂ ශා දංේ රීසි භාා මාධාය තුගන් ම පැලැත්ගේ. දමලු ක කරන මාධායය පසුල 

ගලනව් කිරීමට දඩගදනු ගන ැගේ. 
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9.0 විභාග පිපපාටි/  :- 
 

අගප්ක් ලකය්  පශ් වඳශ්  වියය්  ඇතුෂත් ලිඛි් විභාගයකට ගපනී සිටිය ුතතුය. (රාජකාරි 

කටුතතු වඳශා අගප්ක් ලකය් ගේ සුදුසුක ක ශා ශැකියාල පරීක් ලා කිරීම ිළණිව  ගමම ප්ර්න පත්ර වකව් 

ගකගයා) 
 

යැඩ ක්ේෂ ත්ර පිපපාලකස ේවෞඛය පිපපාලකස මැුමේ පපේශිකකාස ඝණ අප්රයය ම්යවථාාන භාරකරුස 

ම්යවථාාන භාරකරු (ඝන අප්රයය යයාපිය)/)ස ේයළඳ ේපොළ පිපපාලක ස පක්ක්ෂණාගාර වහා/ක 

 
 

1. වාමානය දැනීම - රාජකාරී වඳශා අගප්ක් ලකයා වතු කුව්ාලය්  ශා ගයෝගය්ාලය්  

පරීක් ලා ගකගරන වමාජ ආයාථික පසුබිම  ගේශීය ග් රතුරු  අමා්යාං/ගදපායා්ග ක් තු 

ලැඩවටශ්  ශා ක්රියාකාරක ක ිළිවබඳ දැනීම මැන බැලීම ිළිවබඳ ප්ර්න පත්රයකි. 
 

2. භාා ශැකියාල (සිංශ / ගදමෂ) - අක් ලර විනයාවය   වියරණ භාවි්ය  ලධරවුම ශා පැශැදිලි 

අදශව් ප්රකානය   භාාගේ ගයදු ක ිළිවබඳ අලගබෝධාය  වාරාංකරණය ශා රචනාමය 

ශැකියාල මැන  බැගන ප්ර්න පත්රයකි. 

පත්වී ක ැීමමට සුදුසුක ක ැීමම වඳශා අගප්ක් ලකයකු විසි්  එක් ල එක් ල වියය වඳශා අලම ලගය්  

කුණු 40ක් ල ලත් බා ග් ුතතු අ්ර  ්රග විභාගය වඳශා ගල්  ගක ට ඇති පුරප්පාඩු වපුරාන 

පරිදි බාගත් කුව්ා අනුිළිවගල අනුල අගප්ක් ලකයි්  ගව ලයට බඳලා ගැනීම වඳශා ග්ෝරාගනු 

ැගේ. 

 

10.0   විභාග ගාවථතු:- විභාග ගාව්තුල රු. 600/- කි. ගමම මුද දකුණු පළාත් ප්ර්ාන ේකකේේ  දදා/ේ ීරර්ෂ 

2003-02-13 ට බැරයන ේලව දකුණු පෂා් තුෂ ිළහිටි ඕනෑම ප්රාේශීර/ ේකකේ කාර්/ාල/කට 

ගගලා  අයදු කකරුගේ නිෂ්  ව දුප් අයදු කපගත් අදාෂ ගක ටුගේ ගන ගැෂගලන ගව  ඇවිය ුතතු 

ය. (දුපගත් ඡායාව්ා ිළටප්ක් ල මතු ප රගයෝජනය වඳශා ෂ  ්බා ග් ුතතුය.) කිසිම ගශ තුලක් ල 

ලධවාලත් විභාග ගාව්තු ආපසු ගගලනු ගන ැගේ.  විභාග ගාවථතුය වඳහා මුශදර ේහෝ මුදක ඇණවුේ 

භාරගනු ේනොලබන අතර, තැපැක ේහෝ පප තැපැක කාර්/ාලයලට ේගයන ලද මුදක ද භාරගනු 

ේනොලැේේ. 

 

11.0 විභාග/ පැයැත්වීමට ේ/ෝජිත දිවථත්රික්ක :- 
 

විභාග මධායව්ාාන ිළහිටුවීමට ගයෝිත් නගරය්  පශ් පරිදි ගේ. ය ක නගරයක් ල වඳශා ප්රමාණලත් 
අයදු කකරුල්  වංඛයාලක් ල ගන මැති ව විට විභාගය ආව් න්ම නගරගේී  පලත්ලනු ඇ්.  
අයදු කකරුල්   නගරය ගව වඳශ්  කෂ ුතත්ගත් අයදු කකරු ව්ථිර පදිංචිය ඇති දිව්ත්රික් ලකගේ පශ් 
වඳශ්  නගරයක් ල පමණි. 
 

දිව්ත්රික් ලකය  විභාග නගරය 

ගාම ගාම 

මා්ර මා්ර 

ශ කබ් ග් ට ්ංගම 

 
 

වියය්  උපරිම කුණු 

ප්රමාණය 

වමත් කුණු 

ප්රමාණය 

කාය 

වාමානය දැනීම 100 40% පැය 1 

භාා ශැකියාල    
(සිංශ / ගදමෂ) 

100 40% පැය 1 
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12.0 අ/දුේපත්ර :- 
දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාගේ ලධ ගලේ අඩවිය (www.psc.sp.gov.lk) ශරශා 

මායාගග් ගව (Online) අලධලායායගය්  ම විභාගය වඳශා ලියාපදිංචි විය ුතතු අ්ර  A4 

(ගව.ිෂ.21x29) ප රමාණගේ කඩදාසියක ගදපැත්් භාවි් කරිෂ්  අයදු කපත්රගයහි දිඪ ිළටප්ක් ල (Hard 

Copy) ගදපායා්ග ක් තු ප්රධාාලධයා මඟි්  2020 ේදවැේබර් මව 04 දින ගශෝ ඊට ගපර පශ් දැක් ලගලන 

ලිිළනයට ලියාපදිංචි ්ැපෑග්  එවිය ුතතු ලන අ්ර  ඒ වම  කිසිදු ඇමුණුමක් ල ගන එවිය ුතතුය.  එම 

දිඪ ිළටප් බශා එලන කලරගේ ල ක පව දශෂ ගකෂලගයා “දකුණු පළාත් රාජ්ය ේව යේ  පළාත් 

පාලන ේදපාර්තේේන්තුේේ කළමනාකරණ වහකාර තාක්ෂණික ේනොයන ඛණ්ඩ 2 (MN-1) III 

ේර ණි/ තනතුරු පුරප්පාඩු වඳහා බඳයා ගැනීේේ සීමිත තරග විභාග - 2020” ය් න වඳශ්  කර් න.                                        

ගමක ක,                                                                                                                                          

දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල,                                                                                                    

6ලන මශ  දිව්ත්රික් ල ගමක ක කායායා වංර්යාණය,                                                                                                           

ගාම. 

 

12.1  අන්තර්ජ්ාල/ හරහා විභාග/ වඳහා ලි/ාපදිංචි වීේේ දී වෑම අ/දුේකරුේයකු වතුය යලංගු  ජ්ාය)ක 

හැදුනුේපතක්, ඔබේ  ේහෝ ඔබට ේතොරතුරු වැපයීමට හැකි ළඟම පුරයැසිේ/කුේ  වක්රී/ ජ්ංගම 

දුරකතන අංක/ක් හා විභාග ගාවථතු ේගව ිපසිට් පත ද ය)බීම අතයය්ය ේේ. විභාගය ිළිවබඳ සියලුම 

ග් රතුරු පසුල දැනු ක ගදනු බ් ග්  ඔබ විසි්  වපයන ද ජංගම දුරක්න අංකය ශරශා ගේ. 

විභාගය වඳශා ලියාපදිංචි වීගම්  අනතුරුල ැගබන ලධයිෂ් අයදු කපත්රයට අනුකූ ගන ලන, 

ලධයිෂ් දිනට ගපර විභාග ගාව්තු ගගලා ගන මැති ශා ලධලැරදිල ව කපයාණ කර ගන මැති අව කපයාණ 

්ත්ත්ලගේ පලතින අයදු කපත්ර කිසිදු දැනු කී මකි්  ග් රල ප්රතික් ලග ප කරනු ැගේ. ලධසි පරිදි 

අයදු කපත්ර ව කපයාණ ගන කිරීගම්  සිදුලන පාඩුල අයදු කකරුල්  විසි්  දරාග් ුතතුය. අයදු කපත්රගේ 

ඡායා ිළටප්ක් ල අලධලායාගය් ම ෂ  ්බා ග් ුතතු ගේ. විභාගය වඳශා ලියාපදිංචි වීමට අලය සියලු 

උපගදව් දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාගේ ලධ ගලේ අඩවිය ( www.psc.sp.gov.lk) 

මඟි්  බා ග් ශැකි අ්ර එහි වඳශ්  කරුණු ගශ ඳි්  ගත්රු ක ගගන එහි වඳශ්  නීති රීති මැනවි්  

අනුගමනය කිරීම ඔබ වතු ලගර්මකි. 

 

13.0    ලධගේදනගේ වඳශ්  සුදුසුක ක ඇති අය පමණක් ල දමලු ක කර ඇ්ැයි යන පයාල ලධගමනය ම් ලධයිෂ් 

විභාග ගාව්තු ගගලා ලධයිෂ් දිනට ගශෝ එදිනට ගපර ගශෝ වෑම අති්  ම ව කපයාණ අයදු කපත්ර දදිරිපත් 

කර ඇති සියලු අයදු කකරුල් ට ්රග විභාගයට ගපනී සිටීමට දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  

වභාල විසි්  ්ැපැම මඟි්  ප්රගේ පත්ර ලධකුත් කරනු ැගේ. ්රග විභාගයට ගපනී සිටීම වඳශා 

ප්රගේ පත්රයක් ල ලධකුත් කිරීම අයදු කකරු ගමම ්නතුර වඳශා සුදුසුක ක වපුරා ඇති බලට ිළිවගැනීමක් ල 

ගව වෂකනු ගන ැගේ. අයදු කකරුල්  ව කමුඛ පරීක් ලණයට කැඳලා ලධගේදනය අනුල සුදුසුක ක 

තිගේදැයි පරීක් ලා කරන අලව්ාාගේ අලය සුදුසුක ක ගන මැති බල අනාලරණය වුලගශ ත් එම අයගේ 

විභාග අගප්ක් ලකත්ලය අලංගු කරනු ැගේ. 

 
 

14.0  අගප්ක් ලකගයකුට විභාග ප රගේ ප් රයක් ල ලධකුත් කිරීම ඔහු ගශෝ ඇය විභාගයට දදිරිපත්වීමට සුදුසුක ක 

වපුරා ඇති බලට ිළිවගැනීමක් ල ගව ගන වැෂකිය ුතතුය. විභාගයට ගපනී සිටින අගප්ක් ලකය්  විසි්  

විභාග ාාධිපති ගල් ඔවු් ගේ අත්වන වශතික කරලා ගත් ප්රගේ පත්ර දදිරිපත් කෂ ුතතු ය. ්ල ද  

අගප්ක් ලකයි්  විභාග ාාල තුෂ ී  ගපනී සිටින වෑම ප්ර්න පත්රයක් ල වඳශා ම විභාග ාාධිපති 

වෑහීමට පත් ලන පරිදි ව්ලර්ය අනනය්ාලය ඔප්පු කෂ ුතතු ය. ඒ වඳශා පශ් වඳශ්  ලියවිලිලලි්  

එකක් ල විභාග ාාධිපති ගල් දදිරිපත් කෂ ුතතු ය. 
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(i.) පුේගයි්  ලියාපදිංචි කිරීග ක ගදපායා්ග ක් තුල මගි්  ලධකුත් කරන ද ජාතික 

ශැඳුනු කප් 

(ii.) ලංගු විගේ ගම්  බපත්රය 

(iii.) ලංගු රියදුරු බපත්රය 
 

විභාගය පැලැත්වීමට ලධයිෂ් දිනට දින 07 කට කලි්  විභාග ප රගේ ප් ර බා ගැනීමට ගන ශැකි ව 

අගප්ක් ලකයි්  පශ් වඳශ්  විව්්ර ඇතිල දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාගේ ගමක ක 

ගල් දුරකාන අංක 0912248450 / 0912234309 ඔව්ගව  දැ් විය ුතතුය. 

 

I. විභාගගේ නම  

II. අයදු කකරුගේ ව කපයාණ නම  

III. ව කපයාණ ලිිළනය  

IV. අයදු කප් ්ැපැම කෂ කායායාය ශා ලියාපදිංචි කෂ අංකය ශා දිනය 

V.        විභාගය වඳශා ලියාපදිංචි ව දිනය 

 

15.0    ේතෝරා ගැනීේේ ක රම/  

ගමම ්නතුර වඳශා දශ් දක් ලලා ඇති පරික් ලණලලි්  දක් ලලන ද කුව්ාලය ශා රා.ප.ච.15/90 හි    

වඳශ්  විධිවිධාාන ශා දිව්ති රක් ල ජනගශන අනුපා්යට අනුල සුදුසුක ක පරික් ලා කිරිම වඳශා ලන ව කමුඛ 

පරික් ලණයකි්  පසුල සුදුව්ව්  ග්ෝරා ගනු ැගේ. (පත්වී ක ප රදානගේී   පලතින පුරප්පාඩු වංඛයාල 

අනුල පත්වී ක දිය ුතතු අලවාන ප රමුඛ්ා ම්ටටග ක වම කුණු ැූ  අයදු කකරුල්  කිහිපගදගනකු සිටින 

අලව්ාාලක ී  ව කමුඛ පරීක් ලණයක් ල පලත්ලා  අධායාපන සුදුසුක ක අනුල දශම සුදුසුක ක ඇති 

පුේගය්  අනුිළිවගලලි්  ග්ෝරා ගැග් .) ය ක දිව්ත්රික් ලකයකි්  ිළරවිය ුතතු ඇබෑයාතු වංඛයාල වඳශා 

්රග කිරීමට සුදුව්ව්  ලනුගේ එම දිව්ත්රික් ලකගය්  දමලු ක කරන අයදු කකරුල්  පමණි. 

 
15.1 සුදුසුක ක පරීක් ලා කිරීමකි්  ග් රල වෑම අයදු කකරුගලකුට ම විභාගයට දදිරිපත්වීම වඳශා 

අලව්ාාල බාගදනු ැගේ. විභාග ප රතිඑ ම් කුව්ාලය අනුල ව කමුඛ පරීක් ලණයට කැඳලනු 

බන අ්ර, අයදු කපත් කැඳලන අලවාන දිනට, ලධගේදනය ප රකාර සුදුසුක ක බා ගන මැති 

අයදු කකරුල්   පත්විමක් ල  ැීමමට සුදුසුක ක ගන බ් ග් ය. 
 

 

 

16.0 වායදය ේතොරතුරු වැපයීම 

ගමම විභාගයට දදිරිපත්වීම වඳශා කිසිය ක අගප්ක් ලකගයකුට සුදුසුක ක ගන මැති බල අනාලරණය 

වුලගශ ත් විභාගයට ගපර ගශෝ විභාගය පැලැත්ගලන අ්රතුර ගශෝ විභාගගය්  පසුල ගශෝ ඕනෑම 

අලව්ාාලකී  ඔහුගේ ගශෝ ඇයගේ අගප්ක් ලකත්ලය අලංගු කිරීමට දඩ ඇ්. ගව ලයට බඳලා ගත් 

පසුල වුල ද, අගප්ක් ලකගයකු දදිරිපත් කෂ කිසිය ක ග් රතුරක් ල  වාලදය බල දැන දදිරිපත් කෂ බල 

ගපනී ගියගශ ත් ඔහු ගශෝ ඇයගේ ගව ලය අලව්  කිරීමට දඩ ඇ්.  
 

 

17.0 විභාගය පැලැත්වීම ව කබ් ධාගය්  දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල  විසි්  පනලනු 

බන නීති රීතිලට විභාග අගප්ක් ලකය්  යටත් ගේ. එම නීති රීති උමංඝනය කෂගශ ත් දකුණු 

පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල  විසි්  පනලනු බන දුවලමකට යටත් වීමට ඔහුට ගශෝ ඇයට 

සිදුලනු ඇ්.   
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18.0 ගමහි වඳශ්  ගන ලන ය ක කරුණක් ල ගලග් ත් ඒ ව කබ් ධාල දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  

වභාල විසි්  රණරණය කරනු ඇ්. සියලුම අයදු කකරුල්  ගමම ලධගේදනගේ වඳශ්  ගප දු විභාග නීති 

රීති අනුල කටුතතු කිරීමට බැඳී සිටිනු ඇ්. 

 

 
 

     

 

ගාමිණී වීරවික්රම 

     ගමක ක                                               

     දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  වභාල 

 

 
 

2020.11.13 දින  

දකුණු පෂාත් රාජය ගව ලා ගක ිෂ්  වභා කායායාය,                                                                                         

6 ලන මශ, 

දිව්ති රක් ල ගමක ක කායායා ගග ඩනැගිම,                                                                                                                                                                                                                                                                             

ගාම. 

(ගමම දැ් වීම පදන ක කරගගන විවිධා ආය්න විසි්  වාලදය ගව වකව් කර දදිරිපත් කරනු බන 

දැ් වී කල වඳශ්  කරුණු ගකගරහි කිසිදු ලගර්මක් ල දරනු ගන ැගේ.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


