
 

අභ්යන්තර විභභ්ග විවේදනයයිව 

      මගේ අංකය: PPSC/EX/1/3/1/2023 

      වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාව, 

      පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, 

      කුරුණෑගල. 

      2023.01.19 

පළාත් ආදායම් ගකාමසාරිස  

වයඹ පළාත. 

 

වයඹවපළගත්වආනගයම්වේනපගර්රේම්න්තුේදවිභධගයකවිවලධගරිවේ ේවේේවIII වයවේරේණියේේේව

රකේ ේරුකරුවිවලධගරීන්තව ඳහගවවයවකගර්යකෂමරගවකඩඉම්විභභ්ග යව-ව2023 

 

වයඹ පළාත් ආදායම් ගදපාර්තගම්් ුගේ විධායක නිලධාරි ගස වගේ III වන ගර ණියේගේ 

තකගස රුකරු නිලධාරී්  සඳහා වන පළමුවන කාර්යකනමතා කඩඉම් විභාගය 2023වමගර්ුවමාසය 

ුළ කුරුණෑගලදී පවත්වනු ලබන බව ගමයි්  නිගේදනය කරනු ලැගේ. වයඹ පළාත් ආදායම් 

ගදපාර්තගම්් ුගේ විධායක නිලධාරි ගස වගේ III වන ගර ණියේගේ තකගස රුකරු නිලධාරී් ට ගමම 

කාර්යකනමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම් කළ හැක. 

 

02. ගමම නිගේදනයට අමුණා ඇති ආදර්ශ අයදුම්පත්රයට අනුව අගකකනකයි්  ස වකීය 

අයදුම්පත්ර නිවැරදිව හා පැහැදිලිව පිළිගයල කරගත යුු අතර එම අයදුම්පත්රය තම 

ගදපාර්තගම්් ු ප්රධානියා මින්  2023.02.15වවදින ගහෝ එදිනට ගපර “ේේකම්,වවයඹවපළගත්ව භ්ගව

 ගජ්යවේ ේවගවේකගිෂෂන්තව භ්ගව,වීවේනග ටුව,වපළගත්ව භ්ගවකගර්යගලව ංකීර්ණය,වකුරුණෑ ල” යන 

ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑගල්  එවිය යුුය. අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලියුම් කවරගේ වම් පස 

ඉහළ ගකලවගර් විභාගගේ නම සඳහ්  කළ යුුය. අයදුම්පත් භාර ගැනීගම් අවසාන දිනට පසුව 

ලැගබන අයදුම්පත් ප්රතිකගන ප ිරරීමට ිදදුවනු ඇත.   

 

03. අයදුම්පත්රයව:- ඒ 4 ප්රමාණගේ කඩදාිදයක ගදපැත්තම භාවිතයට ගනිිෂ්  පිළිගයල කරගත් 

අයදුම්පත්රය නිවැරදිව හා පැහැදිලිව අයදුම්කරුගේ අත් අකුරි් ම සම්ූර්ණ කළ යුුය. 

 

04. ිභභ්ග ව ග ේුව:- වපළමුවරට ගමම විභාගයට ගපනී ිදටීමට ිරිදදු විභාග ගාස ුවක ගගවිය 

යුු ගනාගේ.  එගස  වුවත් ඉ්  පසු වාරවලදී නිලධාරිගයකු විිද්  සම්ූර්ණ විභාගය සඳහා ගපනී 

ිදටි් ග්  නම් රු. 1200/- කද, එක විනයයක සඳහා ගපනී ිදටි් ග්  නම් රු. 600/- කද විභාග 

ගාස ු වශගය්  වයඹ පළාත් සභාගේ අංක 2003-02-13 දරණ ආදායම් ශීර්නයට බැර වන පරිදි   

තම ස ිර පදිංචි ප්රාගීශීය ගමකම් ගකාඨාශාශගේ ගහෝ ගස වා ස නානය පිටිටි ප්රගීශගේ ප්රාගීශීය 

ගමකම් ගකාඨාශාශගේ ප්රාගීශීය ගමකම් කාර්යාලයට ගගවා ව.ප.ස.මු.- 02 ආකෘතිගය්  ලබාගත් 

රිිදඨාපත අයදුම්පත්රගේ නියිෂත ස නානගේ ඇලවිය යුුය. ගමම විභාගය සඳහා ගගවනු ලබන 

ගාස ුව ගවනත් ිරිදදු විභාගයකට මාරු ිරරීමට ඉඩ ගදනු ගනාලැගේ. කුවිතා් ිදගේ ඡායා 

පිටපතක ළඟ තබා ගැනීම ප්රගයෝජ්නවත් වනු ඇත. 

 

05. අයයයරගවව :-  විභාග අගකකනකයි්  විභාග ශාලාව ුළදී තම්  ගපනී ිදටින සෑම 

විනයයක පාසාම විභාග ශාලාධිපති සෑහීමකට පත්වන පරිදි ස වකීය අනනයතාවය පකපු  කළ යුුය.  

ඒ සඳහා පහත දැකගවන ලියවිලි අුරි්  කවරක වුවද පිළිගත හැිරය. 

 

I. පු ීගලයි්  ලියාපදිංචි ිරරීගම් ගදපාර්තගම්් ුගේ ගකාමසාරිස  විිද්  නිකුත් කරන ලද 

ජ්ාතික හැඳුනුම්පත  

II. වලංගු විගීශ ගම්  බලපත්රය   පාස ගපෝඨා බලපත්රය   

 



 

06.  ිභභ්ග ව ප්රේදපපත්ර :- විභාග නිගේදනගේ සඳහ්  සුදුසුකම් ඇති අය පමණක අයදුම්කර 

ඇතැයි යන ූර්ව නිගමනය මත අයදුම්පත් භාරග් නා අවසාන දිනට ගහෝ එදිනට ගපර නියිෂත 

විභාග ගාස ු  ගගවා ඊට අදාළ ලදුපත සමග නිවැරදිව සම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර 

ඇති අයඳුම්කරුව්  සඳහා, ඔවුන්තවරමව අයදුම්පත්රේේව ඳහන්තවක වති ිභනුත්වරැපැේවපිනයයය ව 

(E-mailව address) ිභභ්ග ව ප්රේදපපත්රයව ේයගමුව ක නුව ලැේේ. අයදුම්කරුවන්තව ිභසින්තව රමව ිභභ්ග ව

ප්රේදපපත්රයව භ්ග රව ක ව  රව ුතුව අර , එේල ව ිභභ්ග ව ප්රේදපපත්රයව භ්ග රව ක ව  රව ේයගහැිව

අයදුම්කරුවන්තවේවේරගත්විභභ්ග යවපැවැත්ේවයවදිය වදියව03වක වේප වඒවබවවවයඹ පළගත්ව භ්ගව

 ගජ්යවේ ේවගවේකගිෂෂන්තව භ්ගේදවිභභ්ග වඅංපේයන්තවිභමසියවුතුය. 
 

එගලස අයදුම්කරුව්  ගවත විභාග ප්රගේශපත්ර ගයාමු කළ වහාමවඒ බවවවයඹ පළාත් සභා රාජ්ය 

ගස වා ගකාිෂන්  සභාගේ කාර්යාලීය ගවේ අඩවිගේ  www.psc.nw.gov.lk  පළකරන අතර,        

ඒ බව අදාළ ගදපාර්තගම්් ු ගවතද ලිඛිතව දැනුම් ගදනු ලැගේ. ගදපාර්තගම්් ු ප්රධානී්  විිද්  

අදාළ අයදුම්කරුව් ව ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කළ යුුය.  
 

 ැළියවුතුිව-: 

 අයදුම්කරුව ිභසින්තව රමව අයදුම්පත්රේේව  ඳහන්තව ක නුව ලබයව ිභනුත්ව රැපැේව පිනයයය 

 ප්රේදපපත්රයවේයගමුවක යවබැිභන්ත,වඑයවිවවැ දිවවඅයදුම්පත්රේේව ඳහන්තවිරීමවඅිවවගර්යයව

 ේද. 
 

07. විභාගය  සඳහා ප්රගේශපත්ර ලැූ,, පළමු වතාවට විභාගයට ගපනී  ිදටින නිලධාරී් ට 

විභාගයට ගපනී ිදටීමට හැිරවන පරිදි ගදපාර්තගම්් ු ප්රධානී්  විිද්  රාජ්කාරි නිවාඩු ලබා දිය 

යුුය අතර  ගම්  ගාස ු ගනාගගවිය යුුය. 
 

08.ිභභ්ග වපටිපගටිය :-  

ගමම පරීකනණය පහත සඳහ්  විනයය්  සම්බ් ධගය්  සැකගසන ලිඛිත ප්රශ න පත්ර 06 ිර්  

සම් විතගේ. එක ප්රශ න පත්රයක සඳහා උපරිම ලකුණු 100 ිර. සමත්ීම සඳහා සෑම ප්රශ න 

පත්රයිර් ම 40% ක අවම ලකුණු ප්රමාණයක ලබා ගත යුුය. 
 

යම් නිලධාරිගයකුට පළමුවන කාර්යකනමතා කඩඉම් විභාගයට නියිෂත විනයය්  සඳහා එක 

අවස නාවක  ගහෝ ගව්  ගව්  අවස නාවලදී ගහෝ ගපනී ිදටීමට හැිරය. 

 

අනු 
අංක 

විනයය කාලය උපරිම 
ලකුණු 

1 බදු නීතිය හා බදු  කාර්යය පටිපාටිය පැය 02 100 

2 ගණකාධිකරණය පැය 03 100 

3 සාමානය වාණියේජ් දැනීම හා ආර්ික කටයුු පැය 02 100 

4 ආයතන කාර්ය පටිපාටිය පැය 02 100 

5 ඉංග්රීිද භානා ප්රීණතාව පැය 02 100 

6 පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ දැනුම පැය 02 100 

 

 ිභෂයවිවර්ේේපයවිභ ේර ව හිරවවතමුණුමව1වහිවනැකේද. 
 

09. ගමම විභාග නිගේදනගේ විධිවිධාන සලසා ගනාමැති යම් කරුණක ගවගතාත්                  

ඒ සම්බ් ධගය්  වයඹ  පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාව විමසා වයඹ පළාත්              

ගරු ආණ්ඩඩුකාරුමා විිද්  තීරණය කරනු ඇත. 
 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාගේ නියමය පරිදි, 

 
ඊ.එම්.පී.ඒකනායක, 

ගමකම්, 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාව. 

http://www.psc.nw.gov.lk/


 

                                                                                                        

 

 කාර්යාලීය ප්රගයෝජ්නය සඳහා පමණියේ  

ආදර්ශ අයදුම්පත්රය 

වයඹවපළගත්වආනගයම්වේනපගර්රේම්න්තුේදවිභධගයකවිවලධගරිවේ ේවේේවIII වයවේරේණියේේේව

රකේ ේරුකරුවිවලධගරීන්තව ඳහගවවයවකගර්යකෂමරගවකඩඉම්විභභ්ග යව-ව2023 

 

01.1.1 මුලකුරු සමඟ නම  ිදංහගල්   :- ................................................................................ 

මයා/ිෂය/ගමනවිය 

     1.2   මුලකුරු සමඟ නම  ඉංග්රීිදගය්   :- .............................................................................. 

     1.3   මුලකුරු වලි්  හැදි් ගවන නම  ිදංහගල්   :- ............................................................. 

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

  1.4  විදුත් තැපැම ලිපිනය  E-mail) :- ............................................................................... 

   ……………………………………………………………………………………... 

   (ේමමවපිනයයය විභභ්ග වප්රේදපපත්රයවේයගමුවක නුවලැේේ.  

     1.5  ජ්ාතික හැදුනුම්පත් අංකය :-   

     1.6   උප්  දිනය :- අවුරුීද    මාසය        දිනය 

 

02. ගස වා ස නානය හා ලිපිනය :- 

2.1  කාර්යාලගේ / ගදපාර්තගම්් ුගේ / ආයතනගේ නම :-    ............................................. 

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

 2.2  රාජ්කාරි ලිපිනය :- ...................................................................................................... 

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

 2.3  දුරකතන අංකය :-  රාජ්කාරී : ............................................... 

     ගපෞීගලික : ............................................... 

 

03. දැනට දරණ තනුර :-  

 3.1  තනුර :............................................................................................................ 

 3.2  ගර ණියේය : ........................................................................................................... 

 3.3  ඉහත ගර ණියේයට පත්ූ දිනය :................................................................. 

 

 

04. පබ විභාගයට ඉදිරිපත් වන භානා මාධයය :-    

  ිදංහල - S , ගදමළ - T , ඉංග්රීිද - E ) 

  අදාළ අකනරය ගකාටුව ුළ ලිය් න  

 

 

05. පබ විභාගයට ඉමුම් කරන විනයය්  :-  

I.   .............................................................................. 
II.   ............................................................................. 

III.   ............................................................................... 
IV.   ............................................................................... 
V.   ................................................................................ 

 

 

          

        

  



 

VI.   ................................................................................. 
 

 

 

06. පබ ගමම විභාගයට ගපනී ිදටි් ග්  ප්රනම වතාවටද ?   ........................................... 

 6.1  එගස  ගනාව් ග්  නම් විභාග ගාස ු  ගගවා ලබාගත්  අලවා ඇති  කුවිතා් ිදගේ, 

 

     කුවිතා් ිද අංකය :- ............................................. මුදල :- ...................................... 

     දිනය :- .........................................................  

     නිකුත් කල ප්රාගීශීය ගමකම් කාර්යාලය :- ................................................................. 

 

 

 

07. අයදුම්කරුගේ සහතිකය :- 

ඉහත සඳහ්  විස තර නිවැරදි බවත්, ඉහත 4 ගේදගේ දකවා ඇති භානා මාධයගය්  විභාගයට ගපනී 

ිදටීමට මට ටිිෂකම් ඇති බවත් ප්රකාශ කරිෂ.  ගමම විභාගය සඳහා පනවා ඇති නීති රීති 

පිළිපැදීමටද එකඟ වන අතර මා වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වගේ නිලධාරිගයකු බවද සහතික 

කරිෂ. 

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

               අයදුම්කරුගේ අත්සන 

දිනය:- .....................................        

         

08. ගදපාර්තගම්් ු ප්රධානියාගේ සහතිකය :- 

I. ඉහත විස තර සඳහ්  ……………………........……………….............……. නැමැති 

ගමම නිලධාරියා/ නිලධාරිනිය ගමම ගදපාර්තගම්් ුගේ ගස වගේ නියුකතව ිදටින 
වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වගේ නිලධාරිගයකු/ නිලධාරිනියක බවද, 

II. පහු/ඇය තකගස රුකරු  .............. ගර ණියේගේ නිලධාරිගයකු බවද, ගමම විභාගයට 
ගපනී ිදටීමට සුදුසුකම් සපු රා ඇති බවද,  

III. ගමම විභාගයට ගපනී ිදටි් ග්  පළමු වතාවට බවද/ පළමු වතාවට ගනාවන බවද, 
නියිෂත පරිදි විභාග ගාස ු ගගවා ඇති/ නැති බවද,  

IV. අයදුම්කර ඇති භානා මාධයගය්  ගපනී ිදටීමට ටිිෂකම ඇති බවද, 
V. ඉහත සපයා ඇති ගතාරුරු නිවැරදි බවද,  

     සහතික කරිෂ.  
            (අදාල ගනාවන වචන කපා හරි් න  

                                                                                                                                                                                               
                                   

………………....…………………… 
                                                                                           ආයතන / ගදපාර්තගම්් ු ප රධානියාගේ  
                                                                                                            අත්සන හා නිල මුද්රාව 
 
 

පදවි නාමය :……………………………………………………. 

ලිපිනය  :………………………………………………….... 

දිනය   :……………………………………………………. 

 

කුවිතා් ිදය ගනාගැලගවන ගස  ගමටි අලව් න. 


