
තනතුරු ඇබෑර්තු 

ප්රාථමික  සසෞඛ්ය සසේවා, වසංගත ස ෝග හා ස ොවිඩ් ස ෝග පාලන  ටයුතු  

 ාජ්ය අමාතයාංශය 

සමාජ් සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

සංඥා භාෂා පරිවර්ත (III සරේණිය )/ වෘත්තීය උපසේශ (III සරේණිය )  

භාජ සේා සදඳාර්තසේන්තුසේ ංඥා බාා ඳරිර්තක තනතුරු 20ක් ව ෘත්තීඹ උඳසේලක තනතුරු 

08ක් වා ඵා ගැනීභට  ශ්රී රංකා රවයැයනඹන්සගන් දඹදුේඳත් කැනු රැස ප ඳවත දැක්සන දඹදුේ 

ඳත්රඹ දනු ක  කයන රද දඹදුේඳත් දධයක්  භාජ සේා සදඳාර්තසේන්තු  02 න භවර  II 

දදිඹය  සත්යනරිඳාඹ  ඵත්තයමුල්ර ඹන ලිපිනඹට  2021.02.19 දිනට සඳය රැසඵන සේ ලිඹාඳදිංචි 

තැඳෑසරන් එවිඹ යුතුඹප දඹදුේඳත් ඵවා එන කයසේ ේඳ ඉවර සකරසර් " සංඥා භාෂා 

පරිවර්ත (- III සරේණිය) / වෘත්තීය උපසේශ (- III සරේණිය) සඳහා බඳවා ගැනීම"ඹනුසන් වන් 

කය තිබිඹ යුතුඹපwww.socialservices.gov.lkස  දඩවිඹ වයවා ද ආදර්ල දඹදුේඳත වා වි තය රඵා 

ගත වැකප 

සභභ තනතුයට ඵා ගැනිභ වා න සුදුසුකේ:- 

1.සංඥා භාෂා පරිවර්ත  

 

 ඵා ගනු රඵන  ථාන :- 

සකොශම ගේඳව කලුතය භවනුය භාතසල් ත්රිකුණාමාභරඹ යත්නරවය වා කෑගල්ර ඹන 

දි ත්රික් සල්කේ කාර්ඹාර  ආඵාධිත දරුන් රවහුණු න ෘත්තිඹ රවහුණු ආඹතනප ප්රධාන 

දධිකයම ආඹතන 

 

1.1විවෘත බෙවා ගැනීම 

1ප1ප1 වයස් සීමාව  :- 

දඹදුේඳත් බාය ගන්නා දාන දිනට ඹ දවු: 18 ට සනොදඩු ව 30 ට සනොැඩි විඹ යුතුයිප 

 

1ප1ප2 අධ්යාපන සුසුසු ේ :- 

(ද) යනංවර සවෝ සදභශ සවෝ ඉංග්රීයන බාා  ගණිතඹ ව තත් විඹඹන් සදකකට (02) ේභාන 

ාභාර්ථඹන් හිත එක් යකදී විඹඹන් වඹකින් (06) දපසඳොපප (ාප සඳශ) විබාගඹ භත්වී 

තිබීභප 

ව 

http://www.socialservices.gov.lk/


(ආ) දපසඳොපප (උප සඳශ) විබාගසේදී යනඹලුභ විඹන්සගන් එකය භත් තිබීභ (ාභානය සඳොදු 

ඳරීක්මඹ වැය) එකය භත් තිබීභ(ඳැයණි විඹ නිර්සේලඹ ඹටසත් විඹඹන් තුනකින් (03) 

එකය භත් තිබීභ ප්රභාමත් සේප) 

 

1ප1ප3. වෘත්තීය සුසුසු ේ :- 

ජාතික දධයාඳන ආඹතනඹ භන්න් ඳත්නු  රඵන එක් දවුරුදු ංඥා බාා ඳරිර්තන ප්ලෝසරෝභා 

වතිකඹ සවෝ 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ භන්න් ඳත්නු රඵන එක් දවුරුදු ංඥා බාා ඳරිර්තන 

ප්ලෝසරෝභා වතිකඹ සවෝ 

තෘතියික වා ෘත්තිඹ දධයාඳන සකොෂනන් බාසේ ලිඹාඳදිංචි ආඹතනඹක් භන්න් ඳත්නු රඵන 

යකට සනොදඩු ංඥා බාා ඳරිර්තන ඩිලෝසරෝභා වතිකඹ 

 

1.1.4 පළපුරුේෙ  :- 

දදාශ සනොසේප 

1.1.5  ායි  සුසුසු ේ :- 

ෑභ දසලෝක්කසඹකුණාභ ශ්රී රංකාසේ ඕනෑභ ප්රසේලඹක සේඹ කිරීභටත්  තනතුසර් යාජකාරි ඉටු 

කිරීභටත් ප්රභාමත් ලාරීරික වා භානයනක සඹෝගයතාඹකින් යුක්ත විඹ යුතුඹප 

1.1.6.සවනත්  :-  

i. ශ්රී රාංකික රවයැයනසඹකුණා වීභ 

ii. දඹදුේකරුන් විශි ඨ චරිතඹකින් යුක්ත වීභ 

iii. තනතුයට ඵාගැනීභ වා දලය  යනඹළුභ සුදුසුකේ  දඹදුේඳත් කැවීසේ 

නිසේදනසේ/ගැට් ඳත්රසේ වන් කයන දිනට ෑභ ආකායඹකින්භ ේපූර්ම කය 

තිබිඹ යුතුඹප 

 

1.1.7බඳවාගැනීසේ ක්රමය :- 

 

ලිඛිත වා ෘත්තිඹ ඳරීක්මඹක ප්රතිපර භත ඵා ගැසන්ප 

 

1ප1ප7ප1 ලිඛිත පරීක්ෂණය :- 

විලඹන් කාරඹ උඳරිභ රකුණාණු 
ප්රභාමඹ 

භත් රකුණාණු 
ප්රභාමඹ 



බුේධි ඳරීක්මඹ 
 
කාරඹ ඳැඹ 01 

 
100 

 
40 

බාා වැකිඹා 
 
කාරඹ ඳැඹ 01 

 
100 

 
40 

 

1ප1ප7ප2 ෘත්තිඹ ඳරීක්මඹ :- ංඥා බාා  ප්රාසඹෝන්ක දැනුභ ඳරික්ා කිරීභ 

විඹන් කාරඹ උඳරිභ රකුණාණූ 
ප්රභාමඹ 

භත් රකුණාණු ප්රභාමඹ 

ංඥා බාා ප්රාසඹෝන්ක 
දැනුභ ඳරික්ා කිරීභ 

කාරඹ ඳැඹ 01 100 40 

  

 

1ප1ප8 ාභානය ේමු  ඳරික්මඹ :-තනතුයට නිඹෂනත සුදුසුකේ රවයා තිස ද ඹන්න ඳරික්ා 

කිරීභ දවා වතිකඳත් ඳරික්ා (රකුණාණු රඵා සදනු සනොරැස .) 

 

1ප1ප9ප වැටුප් පරිමාණය :- 

යාපඳපචප 03/2016 දනු MN 02 -2016 

ැටුලෝ ඳරිභාමඹ රුප28940-10x300-11x350-10x560-10x660-47990/= සේප 

 

1ප1ප10 ටවන 

ලිඛිත ව ෘත්තීඹ ඳරීක්මඹක් භන්න් ඵදා ගනු රැස පලිඛිත ඳරීක්මඹ භත් 

දඹදුේකරුන්සගන් සදගුමඹක් ෘත්තීඹ ඳරීක්මඹ වා කැනු රඵන දතය එභ 

ද ථාසේදීභ ාභානය ේමු  ඳරීක්මඹ ඳත්නු රැස පාභානය ේමු  ඳරීක්මසඹන් 

සුදුසුකේ ේරවර්ම කයන දඹදුේකරුන් දතුරින් ලිඛීත වා ෘත්තීඹ ඳරීක්ම සදසකහි මුලු 

රකුණාණු එකතුසහි කුණාරතා දනුපිළිසර දනු ඳතින රවයලෝඳාඩු ං යා වා ඵදා ගනු 

රැස   

 

1ප1ප11. සසේවා ස ොන්සේසි :- 

සභභ තනතුය  ථීයඹ  විශ්රාභ ැටුලෝ හිතඹ  විශ්රාභ ැටුලෝ රභඹ පිළිඵ යජඹ වියනන් ඉදිරිසේදී ගනු 

රඵන ප්රතිඳත්තිභඹ තීයමඹකට ඹටත් විඹ යුතු දතය ැන්දු  වා දනත්දරු විශ්රාභ ැටුලෝ දාඹක 

මුදල් සගවිඹ යුතුඹපයාපඳපචප 01/2014 වා ඊට දනුලංන්ක චරසල්  දනු ය ඳවක් තුශ නිඹෂනත 

යාජය බාා ප්රවිමතා රඵාගත යුතුඹප 



1.2 සීකත බඳවා ගැනීම 

 

1.2.1අධ්යාපන සුසුසු ේ - යනංවර/සදභශ/ඉංග්රීයන බාා ව ගණිතඹ ුතුලු දධයඹන සඳොදු 

වතික ඳත්ර ාභානය සඳශ විබාගසේදී සදයකට සනොැඩි ාය ගමනකදි ඹටත් පිරිසයින් 

ේභාන සදකක් හිත විඹඹන් වඹකින් භත්වී තිබීභප 

1.2.2 වෘත්තීය සුසුසු ේ -   

ජාතික දධයාඳන ආඹතනඹ භන්න් ඳත්නු  රඵන එක් දවුරුදු ංඥා බාා ඳරිර්තන 

ප්ලෝසරෝභා වතිකඹ සවෝ 

 

භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ භන්න් ඳත්නු රඵන එක් දවුරුදු ංඥා බාා ඳරිර්තන 

ප්ලෝසරෝභා වතිකඹ සවෝ 

 

තෘතියික වා ෘත්තිඹ දධයාඳන සකොෂනන් බාසේ ලිඹාඳදිංචි ආඹතනඹක් භන්න් ඳත්නු 

රඵන යකට සනොදඩු ංඥා බාා ඳරිර්තන ඩිලෝසරෝභා වතිකඹ 

 

1.2.3 පළපුරුේෙ -  භාජ සේා සදඳාර්තසේන්තුසේ  උඳ ථාඹක සවෝ නිා ඳාරක තනතුයක 

ය 05කට සනොදඩු ක්රීඹ වා තුටු දාඹක සේා කාරඹක් ේරවර්ම කය තිබීභප 

 

1.2.4  ායි  සුසුසු ේ- 

ෑභ දසලෝක්කසඹකුණාභ ශ්රී රංකාසේ ඕනෑභ ප්රසේලඹක සේඹ කිරීභටත්  තනතුසර් 

යාජකාරි ඉටු        කිරීභටත් ප්රභාමත් ලාරීරික වා භානයනක සඹෝගයතාඹකින් යුක්ත විඹ 

යුතුඹප 

1.2.5 සවනත් 

i. ඳත්වීභ   ථීය කය තිබීභප 

ii. සුදුකේ රවයා තිබිඹ යුතු දිනට රවර්ාන්න ය ඳව(05) ක  කාර සීභා තුශ 

තුටුදාඹක සේා කාරඹක් ේරවර්ම කය තිබීභප 

iii. තනතුයට ඵා ගැනීභ වා දලය යනඹලුභ සුදුසුකේ ේරවර්ම කශ යුතු ඵට 

දඹදුේඳත් කැවීසේ නිසේදනසේ/ගැට්  ඳත්රසේ වන් කයන  දිනට ෑභ 

ආකායඹකින්භ  ේරවර්ම කය තිබීභප 

1.2.6 වයස - දදාර සනොසේ 

1.2.7 බෙවා ගැනීසේ ක්රමය - ලිඛීත ව ෘත්තීඹ ඳරීක්මඹක් භන්න් ඵදා ගනු රැස ප 

 1.2.7.1 ලිඛිත විභාගය 

විඹන් 
කාරඹ උඳරිභ රකුණාණු 

ප්රභාමඹ 
භත් රකුණාණු 
ප්රභාමඹ 

බුේධි ඳරීක්මඹ 
 
කාරඹ ඳැඹ 01 

 
100 

 
40 

බාා වැකිඹා 
 
කාරඹ ඳැඹ 01 

 
100 

 
40 



 1.2.7.2 වෘත්තීය පරික්ෂණය 

විඹන් කාරඹ උඳරිභ රකුණාණූ 
ප්රභාමඹ 

භත් රකුණාණු ප්රභාමඹ 

ංඥා බාා ප්රාසඹෝන්ක 
දැනුභ ඳරික්ා කිරීභ 

කාරඹ ඳැඹ 01 100 40 

  

1.2.8 ාභානය ේමු  ඳරික්මඹ 

තනතුයට නිඹෂනත සුදුසුකේ තිස ද ඹන්න ඳරික්ා කිරිභ දවා වතිකඳත් ඳරික්ා(රකුණාණු රඵා 

සදනු සනොරැස ) 

 

 

 1.2.9. සටහන 

ලිඛිත ව ෘත්තීඹ ඳරීක්මඹක් භන්න් ඵදා ගනු රැස පලිඛිත ඳරීක්මඹ භත් 

දඹදුේකරුන්සගන් සදගුමඹක් ෘත්තීඹ ඳරීක්මඹ වා කැනු රඵන දතය එභ 

ද ථාසේදීභ ාභානය ේමු  ඳරීක්මඹ ඳත්නු රැස පාභානය ේමු  ඳරීක්මසඹන් 

සුදුසුකේ ේරවර්ම කයන දඹදුේකරුන් දතුරින් ලිඛීත වා ෘත්තීඹ ඳරීක්ම සදසකහි මුලු 

රකුණාණු එකතුසහි කුණාරතා දනුපිළිසර දනු ඳතින රවයලෝඳාඩු ං යා වා ඵදා ගනු 

රැස   

 

 

1.2.10. සසේවා ස ොන්සේසි 

සභභ තනතුය  ථීයඹ  විශ්රාභ ැටුලෝ හිතඹ  විශ්රාභ ැටුලෝ රභඹ පිළිඵ යජඹ වියනන් ඉදිරිසේදී ගනු 

රඵන ප්රතිඳත්තිභඹ තීයමඹකට ඹටත් විඹ යුතු දතය ැන්දු  වා දනත්දරු විශ්රාභ ැටුලෝ දාඹක 

මුදල් සගවිඹ යුතුඹපයාපඳපචප 01/2014 වා ඊට දනුලංන්ක චරසල්  දනු ය ඳවක් තුශ නිඹෂනත 

යාජය බාා ප්රවිමතා රඵාගත යුතුඹප 

 

2.වෘත්තීය උපසේශ  ( කෘෂිකර්භ  ආවාය තාක්ම ඹන්ත්ර ශිල්ඳඹ  ඳරිගමක  නැටුේ වා ංගීත   

යනසභන්ති කර්භාන්ත ) 

 

2ප1 වයස් සීමාව  :- 



  

දඹදුේඳත් බාය ගන්නා දාන දිනට ඹ දවු: 18 ට සනොදඩු ව 35 ට සනොැඩි විඹ යුතුයිප 

 

2.2අධ්යාපන සුසුසු ේ :- 

(ද) ෘත්තිඹ උඳසේලක (ආවාය තාක්මඹ) තනතුරු දවා දධයාඳන සුදුසුකේ 

යනංවර/සදභශ/බාා  ගණිතඹ ව තත් විඹඹන් සදකකට ේභාන ාභාර්ථඹක් හිත එක් 

යකදී විඹඹන් වඹකින්(06) දපසඳොපප(ාපසඳශ) විබාගඹ භත් තිබීභප 

 

(ආ) ෘත්තීඹ උඳසේලක (කෘෂිකර්භ  ඹන්ත්ර ශිල්ඳඹ  ඳරිගමක  නැටුේ වා ංගීත  යනසභන්ති 

කර්භාන්ත ) තනතුරු වා දධයාඳන සුදුසුකේප 

(i) යනංවර/සදභශ/බාා  ගණිතඹ ව තත් විඹඹන් සදකකට ේභාන ාභාර්ථඹක් හිත 

එක් යකදී විඹඹන් වඹකින්(06) දපසඳොපප(ාපසඳශ) විබාගඹ භත් තිබීභප ව 

(ii) දධයන සඳොදු වතික ඳත්ර (උ  සඳශ) විබාගසේදී ඕනෑභ විඹ ධායාකින් යනඹලුභ 

විඹඹන්සගන් (ාභානය සඳොදු ඳරික්මඹ වැය) භත්  තෘතියික දධයාඳන ඳාඨභාරාක් 

වදෑරීභ වා දලය ාධන භට්ටභ රඵා තිබීභ 

 

2ප3ප වෘත්තීය සුසුසු ේ :- 

දදාර ෘත්තීඹ පිළිඵ රංකා කාර්ෂනක විදයාරසඹන් සවෝ ජර්භන් කාර්ෂනක දබයා ආඹතනසේ දෑ 

දවුරුදු සවෝ ඊට ැඩි වතික ඳත්රඹ සවෝ 

කුණාඩා කර්භාන්ත සදඳාර්තසේන්තුසේ සවෝ සලෝකර්භ සදඳාර්තසේන්තුසේ දෑ දවුරුදු සවෝ ඊට ැඩි 

වතික ඳත්රඹ සවෝ 

භාජ සේා සදඳාර්තසේන්තු සවෝ ජාතික තරුම සේා බා සවෝ ඊට දනුඵේධ ආඹතන 

භන්න් ඳත්නු රඵන දෑ දවුරුදු සවෝ ඊට ැඩි ඳාඨභාරා වතික ඳත්රඹ සවෝ 

ෘත්තීඹ රවහුණු දධිකාරිඹ සවෝ ඊට දනුඵේධ ආඹතනඹකින් රඵා ගත් දදාර ෘත්තීඹ පිළිඵ දෑ 

දවුරුදු සවෝ ඊට ැඩි වතික ඳත්රඹ රඵා ගැනීභ සවෝ  

තෘතියික වා ෘත්තිඹ දධයාඳන සකොෂනන් බා වියනන් පිළිගනු රඵන ජාතික ෘත්තීඹ කුණාරතා ( 

NVQ  ) ඳව (05) භට්ටභට ුතුශත් න්නා වු දදාශ තාක්ණික ඳාඨභාශාක් සවෝ ඒ වා භාන 

ඹැයි තෘතියික වා ෘත්තීඹ දධයාඳන සකොෂනන් බා වියනන් පිළිගනු රඵන ඳාඨභාශාක් 

ාර්ථක වදායා වතික රඵා තිබීභප 

2.4 .පළපුරුේෙ  :- 



දදාශ සනොසේප 

2.5. ායි  සුසුසු ේ :- 

ෑභ දසලෝක්කසඹකුණාභ ශ්රී රංකාසේ ඕනෑභ ප්රසේලඹක සේඹ කිරීභටත්  තනතුසර් යාජකාරි ඉටු 

කිරීභටත් ප්රභාමත් ලාරීරික වා භානයනක සෞ ය තත්ඹකින් යුක්ත විඹ යුතුඹප 

2.6.සවනත්  :-  

i. ශ්රී රාංකික රවයැයනසඹකුණා වීභ 

ii. දඹදුේකරුන් විශි ඨ චරිතඹකින් යුක්ත වීභ 

iii. තනතුයට ඵාගැනීභ වා න 4ප1 යනට 4ප6 දක්ා න යනඹළුභ සුදුසුකේ  එභ 

සුදුසුකේ ේරවර්ම කශ යුතු ඵට දඹදුේඳත් කැවීසේ නිසේදනසේ/ගැට් ඳත්රසේ 

වන් කයනු රඵන දිනට ෑභ ආකායඹකින්භ ේපූර්ම කය තිබිඹ යුතුඹප 

 

2.7.බඳවාගැනීසේ ක්රමය :- 

 

ලිඛිත  වා ෘත්තිඹ ඳරික්මඹක ප්රතිපර භත ඵා ගනු රැස පඳශමු ලිඛිත ඳරික්මඹ 

ඳැැත්සේප ලිඛිත ඳරික්මසඹන් භත් වුන් දතුරින් ඉවරභ රකුණාණු රැබු කුණාරතා දනුපිළිසර 

දනු ඳතින රවයලෝඳාඩු ං යා සභන් සදගුමඹක් ාභානය ේමු  ඳරික්මඹ වා කැනු 

රැස පාභානය ේමු  ඳරික්මසඹන් සුදුසුකේ රැබුන් ඳභමක් ෘත්තීඹ ඳරික්මඹට සඹොමු 

කයනු රැස පෘත්තීඹ  

 

 

ඳරික්මසඹන් ද භත් වුන් ඔවුන් ලිඛීත ඳරික්මසේදි රඵා ගත් රකුණාණු රත් ෘත්තිඹ 

ඳරික්මසේදි රඵා ගත් රකුණාණු රත් මුලු එකතු දනු කුණාරතා දනුපිළිසලින් රවයලෝඳාඩු 

ං යාට භාන ං යාක් රවහුණු ඳාඨභාරා වා සතෝයා ගනු රැස පඑභ පිරි භා 03ක් 

ඉගැන්වීසේ රභ පිළිඵ රවහුණූ ඳාඨභාශාක් වදායා ාර්ථක නිභ කය වතිකඹක් රඵා ගත 

යුතුඹපඑසේ වතික රඵා ගන්නා දඹදුේකරුන් ඳභමක් තනතුයට ඵා ගනු රැස ප 

 

2.7.1.ලිඛිත පරීක්ෂණය :- 

විඹඹන් 
කාරඹ උඳරිභ රකුණාණු 

ප්රභාමඹ 
භත් රකුණාණු 
ප්රභාමඹ 

බුේධි ඳරීක්මඹ 
කාරඹ ඳැඹ 01 100 40 

දසඵෝධඹ 
කාරඹ ඳැඹ 01 100 40 

 



2.8.වැටුප් පරිමාණය :- 

යාපඳපචප 03/2016 දනු MT- 01 -2016 

ැටුලෝ ඳරිභාමඹ රුප29840-10x300-11x350-10x560-10x660-48890/= සේප  

2.9.සසේවා ස ොන්සේසි :- 

සභභ තනතුය  ථීයඹ  විශ්රාභ ැටුලෝ හිතඹ  විශ්රාභ ැටුලෝ රභඹ පිළිඵ යජඹ වියනන් ඉදිරිසේදී ගනු 

රඵන ප්රතිඳත්තිභඹ තීයමඹකට ඹටත් විඹ යුතු දතය ැන්දු  වා දනත්දරු විශ්රාභ ැටුලෝ දාඹක 

මුදල් සගවිඹ යුතුඹපයාපඳපචප 01/2014 වා ඊට දනුලංන්ක චරසල්  දනු ය ඳවක් තුශ නිඹෂනත 

යාජය බාා ප්රවිමතා රඵාගත යුතුඹප 

සටහන 

 භාජ සේා දධයක්ක වියනන් තීයමඹ කයණු රඵන ආඹතනඹක් භිනන් ලිඛිත ඳරික්මඹ 

සකොශම දී ඳැැත්සේප 

 ඉවත වන් සුදුසුකේ ේපූර්ම කය ුති දඹදුේ කරුන් ඳභමක් ඉල්ලුේ කර යුතු දතය 

සතෝයා ගත් දඹදුේ කරුන් දදාශ රවයලෝඳාඩු හිත ආඹතනසේ ය ඳවක දනිාර්ඹ සේසඹන්  

ඳසු ඳභමක් ාර්ෂික  ථාන භාරු දඹදුේ කිරීභ වා සුදුසුකේ රඵයිප 

 
        චන්දන යමවීය ආයච්චි 
        භාජ සේා දධයක් 

සමාජ් සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

2 වන මහළ 

II වන අදිය  

සසත්සිරිපාය 

බත්ත මුල්ල. 
 

2021.01. 
 

 

 


