
 

අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථා ප්රතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

බන්ධනාගාර දෙපාර්ත්දේන්තුදේ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී/ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී (පුනරුත්ථාපන) 

නිලධාරීන් සඳහා ව්න කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ විභාගය - 2022 

බන්ධනාගාර දෙපාර්තදේන්ුදේ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරීවරුන්ට අොළ බඳවා ගැනීේ පරිපාටිය අනුව, 

සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරිවරුන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය 2022 දෙසැේබර් මස දකාළඹදී 

පැවැත්දවන බව දමයින් ෙැනුේ දෙනු ලැදේ. 

02. ශ්රී ලංකා පරිපාලන දසේවදේ හා ගණකාධිකාරී දසේවදේ, පළාත් පාලන දසේවදේ හා අදනකුත් රාජ්ය නිලධාරීන් 

සඳහා පැවැත්දවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගයට අොළ විභාගය සඳහා සහකාර අධිකාරීවරුන් දපනී සිටිය යුු 

දේ. දමම විභාගයට අොළ විෂය නිර්දේශය හා අදනකුත් විධිවිධාන ඩී8/21/90/බ.පරි/සහකාර අධිකාරී හා 

2006/01/17 දිනැති බඳවා ගැනීේ පරිපාටිදයහි ෙැක්දවන අතර අයදුේකරුවන්දේ පහසුව සඳහා විභාග පරිපාටිය 

(වගුව 01) හා විෂය නිර්දේශය (වගුව 02) පහත ෙක්වා ඇත. 

(අ) (වගුව 01) - විභාග පරිපාටිය. 

විෂය 

අංකය 
විෂයය කාලය 

(පැය) 
මුළු ලකුණු  සමත් වීමට 

අව්ශය අව්ම 

ලකුණු 

01. නීතිය I 03 100 40% 
02. ගිණුේ ක්රම 03 100 40% 

 

(ආ) (වගුව 02 ) - විෂය නිර්දේශය. 

විෂය 

අංකය 
විෂයය විෂය නිර්දේශය 

01. නීතිය I i. සාක්ි ආඥා පනත 
ii. අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහය  

පරිච්දේෙයන්,I,IV,V,VI,VIII,X,XII,XIV,XV,XVI,XVIII,XX,XXIV,XXV,XXVI, 
XXVII,XXX,XXXI හා XXXIV  

02. ගිණුේ ක්රම මුෙල් දරගුලාසි පරිච්දේෙ 01,02,03,04,05 හා 08 වලින් ප්රශේන  
 

සටහන. 

 මදේ අංකය : PSC/APP/4/99/2018 හා 2019/01/29 දිනැති ලිපිය මගින් 2007/07/01 දිනට පසුව සහකාර 

බන්ධනාගාර අධිකාරී තනුරට පත්ූ නිලධාරීන්, ඔවුන් සමත්විය යුු පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ 

පරීක්ෂණයට අොළ නුහුරු භාෂාව (දෙමළ භාෂාව) විෂයදයන් සමත්ීදේ අවශයතාදවන් නිෙහසේ කිරීමට 

රාජ්ය දසේවා දකාමිෂන් සභාව විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 

 බාහිර බඳවා ගැනීම යටදත් සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී තනුරට දකලින්ම බඳවා ගන්නා අය කඩඉේ 

පරීක්ෂණදේ සියලු විෂයන් සඳහා දපනී සිට ඉන් සමත් විය යුුය. එදසේ වුවත් නීති උපාධියක් ලබා 

ඇත්නේ නීතිය I නිෙහසේ කරනු ඇත. 

 අභයන්තර උසසේීේ මගින් සහකාර අධිකාරි තනුරට පත්වන නිලධාරීන් තනුරට අොළ කාර්යක්ෂමතා 

කඩඉේ විභාගදේ නීතිය II විෂයදයන් හා නුහුරු භාෂාව යන විෂයන් දෙදකන් නිෙහසේ කරනු ඇත. නීතිය I 

හා පරිපාලන හා ගිණුේ විෂයට දපනී සිටිය යුු ය. 

 එදසේ වුවත් ඔවුන් නීති උපාධියක් ලබා ඇත්නේ නීතිය I විෂදයන් නිෙහසේ කරනු ලැදේ. එදසේ ූ විට ගිණුේ 

සහ පරිපාලන යන විෂයන් සඳහා පමණක් දපනී සිටිය යුු ය. 

03. විභාගදේ භාෂා මාධයය : සිංහල හා දෙමළ මාධයදයන් විභාගය පැවැත්දේ. අදේක්ෂකයින් කැමති එක් 

භාෂාවකින් පමණක් විභාගයට දපනී සිටිය යුු ය. අදේක්ෂකයකුට සේවකීය අයදුේපදත් ෙැක්දවන විභාග මාධයය 

දවනසේ කිරීමට අවසර දනාමැත. 



විභාගයට දපනී සිටි සියලුම අයදුේකරුවන්දේ ප්රතිඵල ඇුළත් ප්රතිඵල දල්ඛනය බන්ධනාගාර දකාමසාරිසේ 

ජ්නරාල් දවත ලබා දෙනු ඇත. ඒ අනුව එම ප්රතිඵලය www.moe.gov.lk අධයාපන අමාතයාංශ දවේ අඩවිදේ පළ 

කරනු ඇත. විභාග අදේක්ෂකයින් දවත දපෞේගලික ප්රතිඵල දල්ඛන නිකුත් කිරීම විභාග දකාමසාරිසේ ජ්නරාල් 

විසින් සිදු දනාකරනු ඇත. 

04. දමම නිදේෙනය අවසානදේ ෙැක්දවන ආකෘතියට අනුව, ඉල්ලුේ පත්රදේ ශීර්ෂ අංක 01 සිට 07 දතක් පළමුවන 

පිටුවට ෙ ඉතිරිය දෙවන පිටුවට ෙ වන දලස දගන සකසේ කළ යුු අතර ඊට අොළ දතාරුරු තම අත් අකුරින්ම 

පැහැදිලිව ඇුළත් කළ යුුය. ආෙර්ශ ඉල්ලුේ පත්රයට අනුකූල දනාවන ඉල්ලුේ පත්ර හා අසේූර්ණ දලස 

දතාරුරු සඳහන් කර ඇති ඉල්ලුේ පත්ර ෙැනුේ දීමකින් දතාරව ප්රතික්දෂේප දකදර්. සේූර්ණ කරන ලෙ ඉල්ලුේ 

පත්රදේ ඡායා පිටපතක් හා විභාග ගාසේුවලට අොළ ලදුපදත් ඡායා පිටපතක් ළඟ තබා ගැනීම ප්රදයෝජ්නවත් වනු 

ඇති බව ෙන්වමි. තව ෙ සේූර්ණ කරනු ලබන ඉල්ලුේ පත්රය විභාග නිදේෙනදේ සඳහන් ආෙර්ශ ඉල්ලුේ පත්රයට 

අනුකූල ෙ යන්න පිළිබඳව අයදුේකරු විසින් විමසා බැලිය යුුය. එදසේ දනාවුනදහාත් ඉල්ලුේ පත්රය ප්රතික්දෂේප 

කරන බව වැඩි දුරටත් සඳහන් කරමි. ඉල්ලුේ පත්රය පිළිදයල කර ගන්නා විට එහි ශීර්ෂදේ සඳහන් විභාගදේ නම 

සිංහල ඉල්ලුේ පත්රවල සිංහලට අමතරව ඉංග්රීසිදයන් ෙ දෙමළ ඉල්ලුේ පත්රවල දෙමළට අමතරව ඉංග්රීසිදයන් ෙ 

දයදීම අවශය දේ. 

වයාජ් දතාරුරු සඳහා ෙඬුවේ :- ඉල්ලුේ පත්රය පිරීදේදී ඉතා සැලකිලිමත්ව නිරවෙය දතාරුරු සැපයිය යුුය. 

දමම විභාගදේ නීතිරීති අනුව යේ අදේක්ෂකයකු නුසුදුසු බව අනාවරණය වුවදහාත් විභාගයට දපර දහෝ විභාගය 

පැවැත්දවන අතර දහෝ විභාගදයන් පසුව දහෝ ඕනෑම අවසේථාවක ඔහුදේ / ඇයදේ අදේක්ෂකත්වය අවලංගු 

කළ හැකිය. 

විභාග දකාමසාරිසේ ජ්නරාල් විසින් විභාගය පවත්වනු ලබන අතර එය පැවැත්ීම සඳහා ඔහු විසින් පනවා ඇති 

නීතිරීති පිළිපැදීමට අදේක්ෂකදයෝ බැඳී සිටිති. විභාගය සඳහා වන නීතිරීති දමම නිදේෙනය අවසානදේ පළ දකාට 

ඇත. 

05. ඉල්ලුේ පත්ර 2022................... වැනි දිනට දහෝ ඊට ප්රථම “ විභාග දකාමසාරිසේ ජ්නරාල්, ආයතනික විභාග 

සංවිධාන ශාඛාව, ශ්රී ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්ුව, තැ.දප. 1503, දකාළඹ” ලිපිනයට ලැදබන පරිදි බන්ධනාගාර 

දකාමසාරිසේ ජ්නරාල් මගින් ලියාපදිංචි තැපෑදලන් එවිය යුුය. දමදිනට පසු එවනු ලබන ඉල්ලුේ පත්ර ප්රතික්දෂේප 

කරනු ලැදේ. 

06. ගැසට් නිදේෙනදේ සඳහන් සුදුසුකේ සපුරා ඇති අය පමණක් ඉල්ලුේ කර ඇතැයි යන ූර්ව නිගමනය මත 

නිදේෙනදේ සඳහන් අයදුේපත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට දහෝ එදිනට දපර විභාග ගාසේු දගීම අොළ නේ ඊට 

අොළ ලදුපත සමඟ නිවැරදිව සේූර්ණ කරන ලෙ අයදුේපත් දයාමු දකාට ඇති අයදුේකරුවන් දවත විභාග 

දකාමසාරිසේ ජ්නරාල් විසින් විභාග ප්රදේශ පත්ර නිකුත් කරනු ඇත. අයදුේකරුවන් දවත ප්රදේශ පත්ර නිකුත් 

කළ වහාම ඒ බව සඳහන් කරමින් පුවත්පත් නිදේෙනයක් ශ්රී ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්ුව මගින් පළ කරනු ඇත. 

නිදේෙනය පළ ී දින 02ක් දහෝ 03ක් ගතූ පසුවත් ප්රදේශ පත්රය දනාලැබුණි නේ ෙැන්ීදේ සඳහන් ආකාරයට ඒ 

බව ශ්රී ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්ුව දවත ෙන්වා සිටිය යුුයි. එදසේ ෙැන්ීදේදී අයදුේකරුදේ සේූර්ණ නම, 

ලිපිනය, ජ්ාතික හැඳුනුේපත් අංකය හා අයදුේ කළ විභාගදේ නම සඳහන් කළ යුුය. දකාළඹින් බැහැර 

අයදුේකරුවකු නේ එම විසේතර සමග ප්රදේශ පත්රදේ පිටපතක් එවිය හැකි ෆැක්සේ අංකයක් ෙ සහිත  ඉල්ීේ ලිපියක් 

ෙැන්ීදේ සඳහන් ෆැක්සේ අංකයක් ෙ සහිත ඉල්ීේ ලිපියක් ෙැන්ීදේ සඳහන් ෆැක්සේ අංකය දවත දයාමුකර විමසීම 

වඩාත් ඵලොයී දේ. විභාග දෙපාර්තදේන්ුදවන් විමසන අවසේථාදේ අවශය වුවදහාත් අයදුේකරුදේ 

අදේක්ෂකත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා තමා ළඟ තබා ගත් ඉල්ලුේ පත්රදේ පිටපත, විභාග ගාසේු  ද ගීම අොළ දේ 

නේ ඒ සඳහා ූ ලදුපදත් පිටපත හා ඉල්ලුේ පත්රය තැපැල් කිරීදේදී ලියාපදිංචි කරන ලෙ කුවිතාන්සිය ෙ සූොනමින් 

තබා ගැනීම ප්රදයෝජ්නවත් වනු ඇත. අදේක්ෂකයකුට විභාග ප්රදේශ පත්රයක් නිකුත් කිරීම ඔහු දහෝ ඇය විභාගයට 

ඉදිරිපත් ීමට සුදුසුකේ සපුරා ඇති බවට පිළිගැනීමක් දලස දනාසැලකිය යුුය. 

07. 

i. ඉල්ලුේ පත්රදේ ෙ විභාගය සඳහා වන ප්රදේශ පත්රදේ ෙ අයදුේකරුදේ අත්සන ආයතන ප්රධානියා දහෝ ඔහු 

විසින් බලය පවරන ලෙ නිලධාරියකු ලවා සහතික කර තිබිය යුුය. අදේක්ෂකයකු තමාට නියම කර ඇති 

විභාග ශාලාදේදී නියමිත විභාග අංකය යටදත් විභාගයට දපනී සිටිය යුුය. විභාගයට දපනී සිටින සෑම 

අදේක්ෂකයකුම විභාගදේ පළමුවැනි දින තම අත්සන සහතික කරවා ගත් ප්රදේශ පත්රය ශාලාධිපති දවත 

භාරදිය යුුයි. තම ප්රදේශ පත්රය ඉදිරිපත් දනාකරන අදේකෂකයකුට විභාගයට දපනී සිටීමට අවසර දෙනු 

දනාලැදේ. 

http://www.moe.gov.lk/


ii. ඉහත 08 දේෙදේ සඳහන් කර ඇති අවශයතාවන් සපුරාීමට අදපාදහාසත් වන අදේක්ෂකයින්දේ (පසුව 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන) පැමිණිලි සලකා බලනු දනාලැදේ. 

08. විභාග අදේක්ෂක / අදේක්ිකාවන් විභාග ශාලාව ුළ දී තමන් දපනී සිටින සෑම විෂයක් සඳහාම ශාලාධිපති   
      සෑහීමකට පත්වන පරිදි සේවකීය අනනයතාව සනාථ කළ යුුය. ඒ සඳහා පහත ෙැක්දවන කවර ලියවිල්ලක්  
      දහෝ භාර ගනු ලැදේ.   
 

i. ජ්ාතික හැඳුනුේපත  

ii. වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්රය  

iii. වලංගු රියදුරු බලපත්රය  
 

එදමන්ම විභාග අදේක්ෂකයින් අනනයතාව තහවුරු කර ගත හැකි වන පරිදි  මුහුණ හා දෙකන් ආවරණය 

කිරීදමන් දතාරව විභාග ශාලාවට ඇුළු විය යුුය. එදසේ තම අනනයතාව සනාථ කිරීම ප්රතික්දෂේප කරන 

අයදුේකරුවන් විභාග ශාලාවට ඇුළත් කර  දනාගැදන්. තව ෙ විභාග ශාලාවට ඇුළු ූ  දමාදහාදත් සිට විභාගය 

අවසන් වි ඉන් පිටවන දතක් විභාග බලධාරීන්ට අයදුේකරු හඳුනාගත හැකි පරිදි මුහුණ හා දෙකන් ආවරණය 

කිරීදමන් දතාරව සිටිය යුුය. 

09. විභාග ගාසේු : 

(අ)  දමම විභාගය සඳහා අයකරන ලෙ ගාසේු දමානයේ දහේුවක් මත දහෝ ආපසු දගවනු දනාලබන අතර 

දවනත් විභාගයක ගාසේුවකට මාරු කිරීමටෙ ඉඩ දෙනු දනාලැදේ. 

(ආ) සේූර්ණ විභාගය දහෝ ඉන් දකාටසක් සඳහා දහෝ පළමුවැනි වතාවට අයදුේ කිරීදේදී ගාසේු අයකරනු 

දනාලැදේ. 

(ඇ)  ඊට පසු එක් එක් වතාව සඳහා අය දකදරන ගාසේු පහත ෙැක්දේ. 

   එක් විෂයක් සඳහා  : රු.250/- බැගින් 
 
 

දමම විභාගදේ ගාසේුව විභාග දකාමසාරිසේ ජ්නරාල්දේ ආොයේ ශීර්ෂය 20-03-02-13 ට බැරවන දලස දිවයිදන් 

පිහිටි ඕනෑම තැපැල්/උපතැපැල් කාර්යාලයකට දගවා ලබා ගන්නා ලදුපත ඉල්ලුේ පත්රදේ නියමිත සේථානදේ 

දනාගැලදවන දසේ අලවා එවිය යුුය. ලදුපදත් ඡායා පිටපතක් ළඟ තබා ගැනීම ප්රදයෝජ්නවත් වනු ඇත. විභාග  

ගාසේු සඳහා මුෙල් ඇණවුේ දහෝ මුේෙර භාරගනු දනාලැදේ. 

10. විභාග පැවැත්ීම හා ප්රතිඵල නිකුත් කිරීම සේබන්ධදයන් විභාග දකාමසාරිසේ ජ්නරාල් විසින් පනවනු ලබන 

නීතිරීතිවලට විභාග අදේක්ෂකයින් යටත් දේ . එම නීතිරීති උල්ලංඝනය කළදහාත් විභාග දකාමසාරිසේ ජ්නරාල් 

විසින් පනවනු ලබන ෙඬුවමකට යටත් ීමට ඔහුට දහෝ ඇයට සිදුවනු ඇති බව ෙන්වමි. 

11. සිංහල හා දෙමළ භාෂා මාධයයන්දගන් පළවන නිදේෙනයන්හි පාඨ අතර කිසියේ දනාගැළපීමක් දහෝ 

අනනුකූලතාවක් පවතීනේ එහිදී සිංහල මාධය ද යන් වන නිදේෙනය බලාත්මක දේ. 

12. දමම නිදේෙනය මගින් ආවරණය දනාවන කිසියේ කාරණයක් දවදතාත් ඒ පිළිබඳ තීරණය කිරීදේ අයිතිය 

බන්ධනාගාර දකාමසාරිසේ ජ්නරාල් සුය. 

 

 

එච්.එේ.ටී.එන්. උපුල්දෙණිය 

බන්ධනාගාර දකාමසාරිසේ ජ්නරාල් 

2022. 11. 

බන්ධනාගාර මූලසේථානදේදී ය. 
 
 



 
 

ආෙර්ශ ඉල්ලුේ පත්රය 
 
බන්ධනාගාර දෙපාර්ත්දේන්තුදේ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී/සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී (පුනරුත්ථාපන) 

නිලධාරීන් සඳහා ව්න කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ විභාගය - 2022  
 

Efficiency Bar Examination for Officers in Assistant Superintendent/Assistant Superintendent 
(Rehabilitation Officers in the Department of Prisons) – 2022 
 

බන්ධනාගාර දකාමසාරිසේ ජ්නරාල් මගින් විභාග දකාමසාරිසේ ජ්නරාල්, ආයතනික විභාග සංවිධාන ශාඛාව, ශ්රී  
ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්ුව, තැ: දප: 1503, දකාළඹ දවත ලියාපදිංචි තැපෑදලන් ඉදිරිපත් කරන්න. විභාගදේ 
නම කවරදේ වේපස ඉහළ දකළවදර් සඳහන් කළ යුු ය.) 
 

විභාගයට දපනී සිටින භාෂා මාධයය 

(අොළ අංකය දකාටුව ුළ ලියන්න) 

 

1. සිංහල - 2  
දෙමළ - 3 
 

2.           i. සේූර්ණ නම (ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුදරන්) ........................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
(උො :- HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

ii.අගට දයදෙන නම මුලින්ෙ අදනකුත් නේවල මුලකුරු පසුවෙ දයාො නම 
(ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුදරන්) : ............................................................................................................ 
iii.සේූර්ණ නම (සිංහදලන්/දෙමදළන්) ................................................................................................ 
            ......................................................................................................................................................... 
3.  ලිපිනය 
i.  දපෞේගලික : ........................................................................................................................................... 
ii.  රාජ්කාරි  ................................................................................................................................................. 
iii.  ප්රදේශ පත්රය එවිය යුු ලිපිනය : .............................................................................................................. 
(ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින්) 
 

iv. දුරකථන අංකය : (රාජ්කාරි)  

  
v. තනුර :  ........................................................................ 
vi.දසේවය කරන ආයතනය : ............................................. 
 
4.   සේී/පුරුෂ භාවය :  පුරුෂ  -  0 

සේී  - 1 
      (අොළ අංකය දකාටුව ුළ ලියන්න) 

 
5.  ජ්ාතික හැඳුනුේපත් අංකය :  
      

      උපන් දිනය : 
 

      
6. ජ්ංගම දුරකථන අංකය :                    

 

7. ගැසට් නිදේෙනදයහි 02 වන දේෙදේ (අ) යටදත් ෙක්වා ඇති විෂය අංකය සහිතව අයදුේ කරනු ලබන විෂයන් 

 

 

 
 

අොළ විෂය අංකය/අංක දකාටුව / දකාටු ුළ ලියන්න. 

 

          

           

වර්ෂය        මාසය        දිනය   

           

විෂයය විෂය අංකය 

නීතියI විෂය අංක 01 

ගිණුේ ක්රම විෂය අංක 02 

 

 



 

 

8.  විභාග ගාසේු : 

i. දගවන ලෙ තැපැල් /උප තැපැල් කාර්යාලය :  .................................................................................. 

ii. දගූ මුෙල :  ............................................ iii දගූ දිනය : .............................................. 

iv. ලදුපත් අංකය : ....................................... 

 

 

 

 

9. ඉහත සඳහන් දතාරුරු නිවැරදි බව ප්රකාශ කරමි. තවෙ විභාගය පැවැත්ීම හා ප්රතිඵල නිකුත් කිරීම 

සේබන්ධදයන් විභාග දකාමසාරිසේ ජ්නරාල් විසින් පනවනු ලබන නීතිරීතිවලට මා එකඟ දවමි. 

 

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

දිනය : ..............................................                          ඉල්ලුේකරුදේ අත්සන 

 

10. විභාග දකාමසාරිසේ ජ්නරාල්,  

ඉහත විසේතර ෙැක්දවන අදේක්ෂකයා බන්ධනාගාර දෙපාර්තදේන්ුදේ ......................................................... 

වශදයන් දසේවය කරන නිලධාරියකු බව සහතික කරමි. තව ෙ අදේක්ෂකයා විභාග ගාසේුදවන් නිෙහසේ බවෙ/ 

අදේක්ෂකයා විභාග ගාසේු සඳහා වන  ලදුපත නිවැරදිව අලවා ඇති බවෙ සහතික කරමි.  

 

බන්ධනාගාර දකාමසාරිසේ ජ්නරාල්/ බන්ධනාගාර දකාමසාරිසේ (පාලන) 

 

ලිපිනය :  ......................................................... 

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

(නිල මුද්රාදවන් සනාථ කරන්න) 

(අොළ දනාවන වචන කපා හරින්න) 

ලදුපත එහි ොරයකින් දනාගැලදවන දසේ දමහි අලවන්න. (ලදුපදත් 

පිටපතක් ළඟ තබා ගැනීම ප්රදයෝජ්නවත් විය හැකිය) 


