
 

 

මගේ අංකය : D16/විභාග/534/2019 

බන්ධනාගාර මූලස්ථානය, 

ගකාළඹ - 09. 

2022.04. 

 

සියලුම බන්ධනාගාර අධිකාරීන් සහ 

සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරීන් ගෙත, 

 

II පෙළ පේලර්/II පෙළ පුනරුත්ථාෙන නිලධාරීන් සඳහා වන ෙළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (නුහුරු 

භාෂාව) - 2021 

 

II ගෙළ ගේලර්/II ගෙළ පුනරුත්ථාෙන නිලධාරීන් සඳහා ෙන ෙළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගයක් විභාග 

ගකාමසාරිස් ජනරාල් විසින් 2022 අගගෝස්ු මාසගේදී ෙෙත්ෙනු ලබන බෙ ගමයින් නිගේදනය කරනු ලැගේ.   

බන්ධනාගාර ගදොර්තගම්න්ුගේ ගස්ෙය කරනු ලබන II ගෙළ ගේලර්/II ගෙළ පුනරුත්ථාෙන නිලධාරීන් ස්ිර 

ෙත්ීමක් ලබා ෙසර ුනක් ඇුළත ෙළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගයට අදාළ නුහුරු භාෂා විභාගය සමත් 

විය යුුය.  ඒ අනුෙ අදාළ තනුගර් ස්ිර ෙත්ීමක් ලබා සිටින ගමගතක් කඩඉම් සමත්ෙ නැති II ගෙළ 

ගේලර්/II ගෙළ පුනරුත්ථාෙන නිලධාරීන්ට ගමම විභාගය සඳහා ගෙනී සිටිය හැක.සිංහල භාෂාගෙන් රාජය 

ගස්ෙයට බැඳුණු නිලධාරීන් නුහුරු භාෂාෙ ගලස ගදමළ භාෂාෙ ද ගදමළ භාෂාගෙන් බැඳුණු නිලධාරීන් නුහුරු 

භාෂාෙ ගලස සිංහල භාෂාෙද සමත් විය යුුය. 

 

02. ගමයට අමුණා ඇති ආකෘති ෙත්රයට අනුකූලෙ සකස් කර ගන්නා ලද අයදුම්ෙත් සම්ූර්ණ කර පිටෙත් 

ගදකකින් යුක්තෙ 2022.05.17 දිනට ප්රථම මා ගෙත එවිය යුුය.  නියමිත ගලස අයදුම්ෙත සම්ූර්ණ ගනාකරන 

ලද අයදුම්ෙත් සහ ප්රමාද ී ඉදිරිෙත් කරන ලද අයදුම්ෙත් ප්රතික්ගෂ්ෙ කරනු ලැගේ. 

 

03. ෙළමු ෙරට විභාගයට අයදුම් කරන නිලධාරීන් විභාග ගාස්ු ගගවිය යුු ගනාගේ.  ගදෙන හා ඉන් ෙසු 

ොරෙල දී විභාගයට ඉදිරිෙත් ෙන අයදුම්කරුෙන් විභාග ගාස්ුෙ ගලස රු.600/- ක මුදලක් විභාග ගකාමසාරිස් 

ජනරාල්ගේ ආදායම් ශීර්ෂ 20-03-02-13 යටගත් රජගේ ආදායමට බැරෙන ෙරිදි දිෙයිගන් පිහිටි ඕනෑම තැෙැල් 

කාර්යාලයක් ගෙත මුදලින් ගගො අගේක්ෂකයාගේ නමින් ලබාගන්නා ලදුෙත, අයදුම්ෙගත් නියමිත ස්ථානගේ 

ගනාගැලගෙන ගලස ඇලවිය යුුය.  විභාග ගාස්ුෙ සඳහා මුදල් ඇණවුම් ගහෝ මුද්දර භාරගනු ගනාලබන අතර, 

විභාගය සඳහා ගගෙන ලද ගාස්ුෙ ගමානම ගහ්ුෙක් නිසාෙත් ආෙසු ගගීමක් ගහෝ ගෙනත් විභාගයක් සඳහා 

මාරු කිරීමක් ගනාගකගර්.  එගස්ම ලදුෙගත් ඡායා පිටෙතක් ළඟ තබාගැනීම ප්රගයෝජනෙත් විය හැක. 

 

04. විභාගය ෙැෙැත්ගෙන්ගන් සිංහල හා ගදමළ මාධයෙලින් ෙමණක් ෙන අතර, ඉල්ලුම් කරනු ලබන මාධයය 

ෙසුෙ ගෙනස් කිරීමට ඉඩ ගදනු ගනාලැගේ. 

 

05. අයදුම්ෙගත් අංක 01 සිට 06 ගතක් වූ ශීර්ෂ ෙළමුෙන පිටුෙටද, ඉතිරිය ගසසු පිටුෙලටද ඇුළත් ෙන ෙරිදි 

අයදුම්ෙත සකස් කළ යුුය.  අයදුම්ෙත විභාගයට ගෙනී සිටීමට ඉල්ලුම් කරන මාධයගයන් නිලධාරියාගේ අත් 

අකුරින්ම සම්ූර්ණ කළ යුුය.  අයදුම්ෙගත් ශීර්ෂගේ සඳහන් විභාගගේ නම සිංහල අයදුම්ෙත්ෙල සිංහලට 

අමතරෙ ඉංග්රීසිගයන්ද ගදමළ අයදුම්ෙත්ෙල ගදමළට අමතරෙ ඉංග්රීසිගයන්ද ගයදිය යුුය. 

 

06. එගස්ම නිගේදනගේ ඇුළත් ආදර්ශ අයදුම්ෙතට අනුකූල ගනාෙන හා අසම්ූර්ණ අයදුම්ෙත් දැනුම්දීමකින් 

ගතාරෙ ප්රතික්ගෂ්ෙ කරන බැවින්, අයදුම්ෙත ගයාමු කිරීමට ගෙර ඒ පිළිබඳෙ විමසිලිමත් ෙන ගලස නිලධාරීන් 

දැනුෙත් කරන්න. 

 

07.විභාග අගේක්ෂක/අගේක්ිකාෙන් විභාග ශාලාෙ ුළ දී තමන් ගෙනී සිටින සෑම විෂයක් සඳහාම ශාලාධිෙති 

සෑහීමකට ෙත්ෙන ෙරිදි ස්ෙකීය අනනයතාෙ සනාථ කළ යුුය.  ඒ සඳහා ෙහත දැක්ගෙන කෙර ලියවිල්ලක් 

ගහෝ භාර ගනු ලැගේ. 

 

I. ජාතික හැඳුනුම්ෙත 

II. ෙලංගු විගද්ශ ගමන් බලෙත්රය 

III. ෙලංගු ශ්රී ලාංකික රියදුරු බලෙත්රය 



 

 

 

 

එගමන්ම විභාග අගේක්ෂකයින් අනනයතාෙ තහවුරු කර ගත හැකි ෙන ෙරිදි මුහුණ හා ගදකන් ආෙරණය 

කිරීගමන් ගතාරෙ විභාග ශාලාෙට ඇුළු විය යුුය.  එගස් තම අනනයතාෙ සනාථ කිරීම ප්රතික්ගෂ්ෙ කරන 

අයදුම්කරුෙන් විභාග ශාලාෙට ඇුළත් කර ගනාගැගන්.  තෙ ද විභාග ශාලාෙට ඇුළු වූ ගමගහාගත් සිට 

විභාගය අෙසන් ී ඉන් පිටෙන ගතක් විභාග බලධාරීන්ට අයදුම්කරු හඳුනාගත හැකි ෙරිදි මුහුණ හා ගදකන් 

ආෙරණය කිරීගමන් ගතාරෙ සිටිය යුුය. 

 

 

08. විභාග විෂය නිර්ගද්ශය: 

 

විෂය අංකය ප්රශ්න ෙත්රගේ 
නම 

විෂය නිර්ගද්ශය කාලය මුළු ලකුණු  සමත් ලකුණු 

 නුහුරු භාෂාෙ 
(සිංහල/ගදමළ) 

ොචික ප්රශ්න 
සහ ගේදයන් 
ෙරිෙර්තනය 
කිරීම 

 100% 40% 

 

 

 

09. නිගේදනගේ සඳහන් සුදුසුකම් ඇති අය ෙමණක් ඉල්ලුම් කර ඇතැයි යන ූර්ෙ නිගමනය මත, අයදුම්ෙත් 

භාරගන්නා අෙසාන දිනට ගහෝ එදිනට ගෙර නිෙැරදිෙ සම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම්ෙත් ගයාමුගකාට ඇති 

අයදුම්කරුෙන් ගෙත විභාග ගකාමසාරිස් ජනරාල් විසින් විභාග ප්රගේශ ෙත්ර නිකුත් කරනු ඇත.විභාග ප්රගේශ  ෙත්ර 

නිකුත් කළ ෙහාම ඒ බෙ සඳහන් කරමින් පුෙත්ෙත් නිගේදනයක් ශ්රී ලංකා විභාග ගදොර්තගම්න්ුෙ විසින් ෙළ 

කරනු ඇත.  නිගේදනය ෙළී දින 02 ක් ගහෝ 03 ක් ගතවූ ෙසුෙත් තම ප්රගේශ ෙත්ර ගනාලද අගේක්ෂකයකු ගේ 

නම් ඒ පිළිබඳෙ ශ්රී ලංකා විභාග ගදොර්තගම්න්ුගේ ආයතනික විභාග සංවිධාන ශාඛාගෙන් විමසිය යුුය. එගස් 

විමසීගම්දී අයදුම්කරු තමා ඉල්ලුම් කරන ලද විභාගගේ නම, අයදුම්කරුගේ සම්ූර්ණ නම, ජාතික හැඳුනුම්ෙත් 

අංකය, හා ලිපිනය නිෙැරදිෙ සඳහන් කළ යුුය.  අයදුම්කරු ගකාළඹින් බැහැර ෙදිංචිකරුෙකු නම් එම විස්තරය 

සමඟ ෆැක්ස් මගින් විභාග ප්රගේශ ෙත්රගේ පිටෙතක් කඩිනමින් ලබා ගැනීමට හැකි අයදුම්කරුගේ ෆැක්ස් 

අංකයක්ද සඳහන් කළ ඉල්ීම් ලිපියක්, දැන්ීගම් සඳහන් ෆැක්ස් අංකය ගෙත ගයාමු කර විමසා සිටීම ෙඩාත් 

ඵලදායී ෙනු ඇත.  එගස් විමසීගම්දී විභාග ගදොර්තගම්න්ුෙ විසින් විමසා සිටින කිසියම් ගතාරුරක් සනාථ 

කිරීම සඳහා අයදුම්ෙගතහි පිටෙතක් ළඟ තබා ගැනීම ප්රගයෝජනෙත් ෙනු ඇත. 

10. විභාගය සඳහා ගෙනී සිටින අෙස්ථාගේදී විභාග ශාලාධිෙති ගෙත තම අත්සන සහතික කරොගත් ප්රගේශ 

ෙත්රය ඉදිරිෙත් කළ යුුය. 

11. විභාගය ෙැෙැත්ීම හා ප්රතිඵල නිකුත් කිරීම සම්බන්ධගයන් විභාග ගකාමසාරිස් ජනරාල් විසින් ෙනෙනු 

ලබන නීතිරිතිෙලට විභාග අගේක්ෂකයින් යටත් ගේ.  එම නීතිරීති උල්ලංඝනය කළගහාත් විභාග ගකාමසාරිස් 

ජනරාල් විසින් ෙනෙනු ලබන දඬුෙමකට යටත් ීමට ඔහුට ගහෝ ඇයට සිදුෙනු ඇත. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 II ගෙළ ගේලර්/II ගෙළ පුනරුත්ථාෙන නිලධාරීන් සඳහා ෙන ෙළමු කාර්යක්ෂමතා 

කඩඉම් විභාගය (නුහුරු භාෂාෙ) – 2021 

1st  Efficiency Bar Examination for the Posts of Class II Jailor/Class II 

Rehabilitation officer (Unfamiliar Language) - 2021 
 

 

                        විභාග අංකය:    

(කාර්යාීය ප්රගයෝජනය සඳහා)

    

 

 

01) විභාගයට ගෙනී සිටින භාෂා මාධයය :-   සිංහල - 2 

ගදමළ - 3 

 (අදාළ අංකය ගකාටුෙ ුළ සඳහන් කරන්න) 

 

 

02) 2:1 සම්ූර්ණ නම :- ........................................................................................................................ 

 

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

(ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් උදා :- HERATH MUDIYANSELAGE SARATH KUMARA HERATH ) 

 

 2:2 අගට ගයගදන නම මුලින්ද, අගනකුත් නම්ෙල මුලකුරු ෙසුෙ ගයාදා නම :- ................................. 

 

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

 

(ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් උදා :- HERATH .H.M.S.K. ) 

 

 2:3 සම්ූර්ණ නම (සිංහගලන්/ගදමගළන්) :-...................................................................................... 

 

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

 

 

03) විභාග ප්රගේශ ෙත් තැෙැල් කළ යුු ලිපිනය (ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින්) :-.............................................. 

 

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

 

 

04) ස්ී/පුරුෂ භාෙය :-    පුරුෂ - 0 

      ස්ී    - 1  (අදාළ අංකය ගකාටුෙ ුළ ලියන්න) 

 

 

05) ජාතික හැඳුනුම්ෙත් අංකය :-  

 

 

06) ජංගම දුරකථන අංකය :-        

 

 

 

 

 

 

 

            

          



 

 

07) II ගෙළ ගේලර්/II ගෙළ පුනරුත්ථාෙන නිලධාරී ස්ිර තනුරට ෙත් වූ දිනය : 

 

 

08) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සමත්විය යුු දිනය ගහෝ ෙැටුේ පියෙර :-  

 

09) ඔබ විභාගයට ගෙනී සිටින්ගන් ෙළමු ෙතාෙට ද/ගදෙන ෙතාෙට ද යන ෙග :- 

 

10) මූලස්ථාන ගෙෞද්ගලික ලිපිගගානු අංකය :-     

 

11) විභාග ගාස්ු ගගවූ ලදුෙත පිළිබඳ විස්තර : 

 

i. විභාග ගාස්ු ගගවූ තැෙැල් කාර්යාලය/උෙ තැෙැල් කාර්යාලය : ............................................ 

ii. ලදුෙත් අංකය හා දිනය : ............................................................................. 

iii. ගගවූ මුදල : ............................................................. 

 

 

  

 

 

ඉහත සඳහන් විස්තර නිෙැරදි බෙත්, ඉල්ලා ඇති භාෂා මාධයගයන් ගමම විභාගයට ගෙනී සිටීමට 

හිමිකම් ඇති බෙත් ප්රකාශ කරමි.  තෙද විභාගය ෙැෙැත්ීම හා ප්රතිඵල නිකුත් කිරීම සම්බන්ධගයන් 

විභාග ගකාමසාරිස් ජනරාල් විසින් ෙනෙනු ලබන නීතිරීතිෙලට යටත්ෙන බෙ ද ප්රකාශ කරමි. 

 

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

        අයදුම්කරු/අයදුම්කාරියගේ අත්සන 

දිනය : ............................. 

 

12) අත්සන සහතික කිරීම 

 

මාගේ කාර්යාලගේ නිලධාරියකු/නිලධාරිනියක සහ මා ගෙෞද්ගලික ෙශගයන් දන්නා හඳුනන 

....................................................................................මහතා/මහත්මිය/ගමගනවිය .......................... 

දින මා ඉදිරිපිටදී අත්සන් කළ බෙත්,නියමිත විභාග ගාස්ුගෙන් නිදහස් බෙත්/නියමිත විභාග ගාස්ුෙ 

ගගො එම ලදුෙත අලො ඇති බෙත් සහතික කරමි. 

 

දිනය : ...........................      ............................................................ 

        සහතික කරන නිලධාරියාගේ අත්සන 

සහතික කරන නිලධාරියාගේ නම : 

තනුර    : 

ලිපිනය    : 

(නිල මුද්රාගෙන් සනාථ කරන්න) 

 

13) ගදොර්තගම්න්ු ප්රධානියාගේ සහතිකය 

ඉහත අංක 01 සිට 11 ගතක් අඩංගු ගතාරුරු නිෙැරදි බෙත් ගමම අයදුම්කරුට/අයදුම්කාරියට ගමම 

විභාගයට ගෙනී සිටීමට සුදුසුකම් ඇති බෙත්, ඔහු/ඇය විසින් දක්ො ඇති භාෂා මාධයගයන් ගමම 

විභාගයට ගෙනී සිටීමට ඔහුට/ඇයට සුදුසුකම් ඇති බෙත් සහතික කරමි. 

 

 

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

දිනය : ......................    ගදොර්තගම්න්ු ප්රධානියාගේ අත්සන හා ෙදවි නාමය 

       (නිල මුද්රාගෙන් සනාථ කරන්න) 
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ලදුෙත ගනාගැලගෙන ගස් ගමහි අලෙන්න 

(ලදුෙගත් පිටෙතක් ළඟ තබා ගැනීම ප්රගයෝජනෙත් විය හැක) 


