
 

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 ගසෞඛ්ය ගස වා අ්යක්න 

වයඹ පළාත. 

 

 

වයඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වේ වේස යයවේස වගවේනපගර්රේේන්තුේද 

ේස යයවඅධ්යගපයවිවාධ්ගිවII වයවේර ණියේේ විවාධ්ගන්න්තවසා ගවවය 

පළමුවයවකගර්යක්ෂමරගවකඩඉේවිභභ්ග යව-ව2023 

 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වග  ගසෞඛ්ය ගස වා  ගෙපාර්තගේ් ුගේ ගසෞඛ්ය අ්යාපන ලධල්ා   II වන 

ගර ණියේග  ලධල්ාන්්  සා ා වන පළමුවන කාර්යක්නමතා කඩඉේ විභාගය 2023ව මගර්ුවමාසය ුළ 

කුරුණෑගලදී පවත්වනු ලබන බව ගමයි්  ලධගේෙනය කරනු ලැගේ. වයඹ පළාත් ගසෞඛ්ය ගස වා 

ගෙපාර්තගේ් ුගේ ගසෞඛ්ය අ්යාපන ලධල්ා   II වන ගර ණියේග  ලධල්ාන්් ට ගමම කාර්යක්නමතා 

කඩඉේ විභාගය සා ා අයදුේ කළ  ැක. 

 

02. ගමම ලධගේෙනයට අමුණා ඇති ආෙර්ශ අයදුේපත්රයට අනුව අගකක්නකයි්  ස වකීය අයදුේපත්ර 

ලධවැරදිව  ා පැ ැදිලිව පිළිගයල කරගත යුු අතර එම අයදුේපත්ර තම ගෙපාර්තගේ් ු ්ර්ාලධයා මින්  

2023.02.15ව දින ග ෝ එදිනට ගපර “ේේකේ,ව වයඹව පළගත්ව සභ්ගව  ගජ්යව ේස වගව ේකගිෂෂන්තවසභ්ගව,ව බීව

ේනග ටුව,වපළගත්වසභ්ගවකගර්යගාවසංකීර්ණය,වකුරුණෑ ා” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑගල්  එවිය 

යුුය. අයදුේපත් ඉදි පත් කරන ලියුේ කවරග  වේ පස ඉ ළ ගකලවගර් විභාගග  නම සා ්  කළ 

යුුය. අයදුේපත් භාර ගැනීගේ අවසාන දිනට පසුව ලැගබන අයදුේපත් ්රතික්ගන ප ිරන්මට ිදදුවනු ඇත.   

 

03. අයදුේපත්රයව :- ඒ 4 ්රමාණග  කඩොිදයක ගෙපැත්තම භාවිතයට ගලධිෂ්  පිළිගයල කරගත් 

අයදුේපත්රය ලධවැරදිව  ා පැ ැදිලිව අයදුේකරුගේ අත් අකු ් ම සේපූරර්ණ කළ යුුය. 

 

04. ිභභ්ග ව ගස ුව:- වපළමුවරට ගමම විභාගයට ගපනී ිදටීමට ිරිදදු විභාග ගාස ු වක් ගගවිය යුු 

ගනාගේ.  එගස  වුවත් ඉ්  පසු වාරවලදී ලධල්ාන්ගයකු විිද්  සේපූරර්ණ විභාගය සා ා ගපනී ිදටි් ග්  

නේ රු. 500/- ක්ෙ, එක් විනයයක් සා ා ගපනී ිදටි් ග්  නේ රු. 250/- ක්ෙ විභාග ගාස ු වශගය්  වයඹ 

පළාත් සභාගේ අංක 2003-02-13 ෙරණ ආොයේ ශීර්නයට බැර වන ප දි   තම ස ිර පදිංචි ්රාගීශීය 

ගේකේ ගකාට්ඨාශග  ග ෝ ගස වා ස ථානය පිහිටි ්රගීශග  ්රාගීශීය ගේකේ ගකාට්ඨාශග  ්රාගීශීය 

ගේකේ කාර්යාලයට ගගවා ව.ප.ස.මු.- 02 ආකෘතිගය්  ලබාගත්  ිදට්පත අයදුේපත්රග  ලධයිෂත 

ස ථානග  ඇලවිය යුුය. ගමම විභාගය සා ා ගගවනු ලබන ගාස ුව ගවනත් ිරිදදු විභාගයකට මාරු 

ිරන්මට ඉඩ ගෙනු ගනාලැගේ. කුවිතා් ිදග  ඡායා පිටපතක් ළඟ තබා ගැනීම ්රගයෝජ්නවත් වනු ඇත. 

 

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

පාසාම විභාග ශාලාධිපති සෑහීමකට පත්වන ප දි ස වකීය අනනයතාවය පකපු  කළ යුුය.  ඒ සා ා ප ත 

ෙැක්ගවන ලියවිලි අු ්  කවරක් වුවෙ පිළිගත  ැිරය. 

 

I. පු ීගලයි්  ලියාපදිංචි ිරන්ගේ ගෙපාර්තගේ් ුගේ ගකාමසා ස  විිද්  ලධකුත් කරන ලෙ ජ්ාතික 

 ැඳුනුේපත  

II. වලංගු විගීශ ගම්  බලපත්රය   පාස ගපෝට් බලපත්රය ) 

 



 

06.  ිභභ්ග වප්රේදපපත්ර :- විභාග ලධගේෙනග  සා ්  සුදුසුකේ ඇති අය පමණක් අයදුේකර ඇතැයි යන 

පූරර්ව ලධගමනය මත අයදුේපත් භාරග් නා අවසාන දිනට ග ෝ එදිනට ගපර ලධයිෂත විභාග ගාස ු ගගවා 

ඊට අොළ ලදුපත සමග ලධවැරදිව සේපූරර්ණ කරන ලෙ අයදුේපත් ඉදි පත් කර ඇති අයදුේකරුව්  සා ා, 

ඔවුන්තව රමව අයදුේපත්රේ ව සා න්තව ක ව ති ිභනුත්ව රැපැේව පිනයයය ව  (E-mailව address) ිභභ්ග ව

ප්රේදපපත්රයවේයගමුවක නුවාැේේ. අයදුේකරුවන්තවිභසින්තවරමව ිභභ්ග ව ප්රේදපපත්රයවභ්ග රවක ව රවුතුව

අර , එේාසව ිභභ්ග ව ප්රේදපපත්රයව භ්ග රව ක ව  රව ේයග ැි ව අයදුේකරුවන්තව ේවේරගත්ව ිභභ්ග යව

පැවැත්ේවයවදිය වදියව03වක වේප වඒවබවවවයඹ පළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂෂන්තවසභ්ගේදවිභභ්ග ව

අංපේයන්තවිභමසියවුතුය. 
 

එගලස අයදුේකරුව්  ගවත විභාග ්රගේශපත්ර ගයාමු කළ ව ාමවඒ බවවවයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා 

ගකාිෂන්  සභාගේ කාර්යාලීය ගවේ අඩවිග   www.psc.nw.gov.lk) පළකරන අතර,        ඒ බව 

අොළ ගෙපාර්තගේ් ු ගවතෙ ලිඛිතව ෙැනුේ ගෙනු ලැගේ. ගෙපාර්තගේ් ු ්ර්ානී්  විිද්  අොළ 

අයදුේකරුව් ව ඒ පිළිබාව ෙැනුවත් කළ යුුය.  
 

සැළි යවුතුිව-: 

 අයදුේකරුව ිභසින්තව රමව අයදුේපත්රේ ව සා න්තව ක නුව ාබයව ිභනුත්ව රැපැේවපිනයයය 

 ප්රේදපපත්රයවේයගමුවක යවබැිභන්ත,වඑයවිවවැ දිවවඅයදුේපත්රේ වසා න්තවි න්මවඅිවවගර්යයව ේද. 
 

07. විභාගය  සා ා ්රගේශපත්ර ලැූ, පළමු වතාවට විභාගයට ගපනී  ිදටින ලධල්ාන්් ට විභාගයට 

ගපනී ිදටීමට  ැිරවන ප දි ගෙපාර්තගේ් ු ්ර්ානී්  විිද්  රාජ්කා  ලධවාඩු ලබා දිය යුුය අතර  ගම්  

ගාස ු ගනාගගවිය යුුය. 

 

08. අගකක්නකයි්  අොළ ගස වයට ඇුළත්ීම සා ා වූ විභාගයට ගපනී ිදටි භානා මා්යගය්  ග ෝ රාජ්ය 

භානාවිර්  ්රශ න පත්රවලට පිළිුරු සැපයිය යුුය. තරඟ විභාගයක් ගනාමැතිව ගස වයට බැඳුණු 

ලධල්රය්  තම්  අ්යාපනය ලැූ භානා මා්යගය්  ග ෝ රාජ්ය භානාවිර්  ග ෝ ්රශ න පත්රවලට 

පිළිුරු සැපයිය යුුය.  
 

09.ිභභ්ග වපටිපගටිය :-  

ගමම පන්ක්නණය ප ත සා ්  විනයය්  සේබ් ්ගය්  සැකගසන ලිඛිත ්රශ න පත්ර 03 ිර්  

සම් විතගේ. එක් ්රශ න පත්රයක් සා ා උප ම ලකුණු 100 ිර. සමත්ීම සා ා සෑම ්රශ න 

පත්රයකටම 40% ක අවම ලකුණු ්රමාණයක් ලබා ගත යුුය. 

 

අනු 
අංක 

විනයය කාලය උප ම 
ලකුණු 

සමත් 
අවම 
ලකුණු 

1 කාර්යාල ක්රම පැය 02 100 40% 

2 මූලය ක්රම පැය 02 100 40% 

3 විනයානුබී් කරුණු පැය 02 100 40% 

 

 

 ිභෂයයවිවර්ේේපව:- 

 

1. වකගර්යගාවක්රම:ව-වවව 

ව  අ)   ආයතන සංග්ර ග  

  VII ප ච්ගේෙය - වැටුක 

VIII ප ච්ගේෙය - අතිකාල දීමනා, ලධවාඩු ෙවස   ා ලධවාඩු ෙවස  සා ා  

          වැටුක දීමනා   

XII ප ච්ගේෙය -  ලධවාඩු 

XIII ප ච්ගේෙය - දුේ ය බලපත්ර 
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XVI ප ච්ගේෙය - ලධවාඩු ගම්  

XXVIII ප ච්ගේෙය - ප පාලන කාර්ය පටිපාටිය ස  විධි 

XXX ප ච්ගේෙය - රජ්ග  ලධල්ාන්්  සේබ් ්ගය්  ආණ්ඩඩුව සු 

           බලතල 

 

   ආ)   වයඹ පළාත් සභාගේ විනය කාර්ය සංග්ර ය 

   I ප ච්ගේෙය - සාමානය  ැිදන්ම  ා විනය 

 

   ඇ)   වයඹ පළාත් සභාගේ කාර්ය පටිපාටික න්ති සංග්ර ය 

   III ප ච්ගේෙය  - පත්ිරන්ේ 

   V ප ච්ගේෙය - රජ්ග  ගස වයට පත්කරනු ලැබීමට නුසුදුසු   

  තැනැත්ත්     

   VI ප ච්ගේෙය - පත්ිරන්ේ ගකගරහි බලපාන ලධයමය්  ස   

  ගකා් ගීිද 

  VII ප ච්ගේෙය - පත්ිරන්ේවලදී අනුගමනය කළ යුු පටිපාටිය 

  VIII ප ච්ගේෙය - ප වාස කාලය වැඩ බැලීගේ කාලය  ා පත්ීේ  

    ස ීර ිරන්ම 

  XIV ප ච්ගේෙය - පත්ීේ අවස්  ිරන්ම  ා රජ්ග  ගස වගය්  ඉේලා 

    අස ීම 

  XV ප ච්ගේෙය - තනුර අත ැරයාම 

  XVIII ප ච්ගේෙය - ස ථාන මාරු ිරන්ේ පිළිබා ගකා් ගීිද 

 

2. මූලය ක්රම:-  

 වයඹ පළාත් මූලය න්ති සංග්ර ග  

 I ප ච්ගේෙය - වියෙේ  ා ආොයේ ඇස තගේ් ු 

 II ප ච්ගේෙය - වියෙේ, ආපසු ගගීේ කපා  ැන්ේ ආදිය සා ා  

   අධිකා  බලය 

 III ප ච්ගේෙය - මූලය කළමනාකරණ   ා උත්තරොයි බව  

 IV ප ච්ගේෙය - ලැබීේ 

 V ප ච්ගේෙය - ගගීේ 

 VI ප ච්ගේෙය - පළාත් සභාගේ මුෙේ ආදිග  භාරකා ත්වය, අග්රිමය 

    ා බැංකු ගිණුේ 

 

3. විනයානු බී් කරුණු:-  

   ප ත සා්  විනය ක්ගන ත්රය් හි තනුරට අොළ කාර්යය්   ා එක්රැස  

කළ ගතාරුරු විශ ගේනණය, සකස  ගකාට ගබො  ැන්ම, වාර්තා/ ්රගති වාර්තා සකස  

ිරන්ම ඇුළු ඒ ඒ තනුගරහි කාර්ය භාරයට අොළ ෙැනුම  ා කුසලතා මැන බැලීගේ ්රශ න 

පත්රයිර. 

I. මූලික ජීවන ලධපු ණතා 

II. ස වස ථතාව  ා සනීපාරක්නාව 

III. ආ ාර  ා ගපෝනණය 

IV. ලධ්් ගත ගබෝගනාවන ගරෝග 

V. මාර්ග අනුරු වැලැක්ීම 

VI. මදුරුව්  මින්  ගබෝවන ගරෝග 

VII. දුේගකාළ  ා ම්යසාර භාවිතය 

VIII. HIV  ා ලිංගාශ්රිත ගරෝග 

IX. අොළ කාලග දී ඉස මුී ඇති විගශ න ගසෞඛ්ය ගැටළු   

 



 

10. ගමම විභාග ලධගේෙනග  විධිවි්ාන සලසා ගනාමැති යේ කරුණක් ගවගතාත්   ඒ සේබ් ්ගය්   

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 ලධයමය ප දි 

 

 
ඊ.එේ.පී.ඒකනායක, 

ගේකේ, 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාව. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        කාර්යාලීය ්රගයෝජ්නය සා ා පමණියේ  

ආෙර්ශ අයදුේපත්රය 

වයඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වේ වේස යයවේස වගවේනපගර්රේේන්තුේදව 

ේස යයවඅධ්යගපයවිවාධ්ගිවII වයවේර ණියේේ විවාධ්ගන්න්තවසා ගවවයව 

පළමුවයවකගර්යක්ෂමරගවකඩඉේවිභභ්ග යව-ව2023 

 

01.1.1 මුලකුරු සමඟ නම  ිදං ගල් ) :- ................................................................................ 

මයා/ිෂය/ගමනවිය 

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

     1.3   මුලකුරු වලි්   ැදි් ගවන නම  ිදං ගල් ) :- ............................................................. 

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

  1.4  විෙුත් තැපැේ ලිපිනය  E-mail) :- ............................................................................... 

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

   (ේමමවපිනයයය විභභ්ග වප්රේදපපත්රයවේයගමුවක නුවාැේේ.) 

     1.5  ජ්ාතික  ැදුනුේපත් අංකය :-   

     1.6   උප්  දිනය :- අවුරුීෙ    මාසය        දිනය 

02. ගස වා ස ථානය  ා ලිපිනය :- 

2.1  කාර්යාලග  / ගෙපාර්තගේ් ුගේ / ආයතනග  නම :-    ............................................. 

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

 2.2  රාජ්කා  ලිපිනය :- ...................................................................................................... 

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

 2.3  දුරකතන අංකය :-  රාජ්කාන් : ............................................... 

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

 

03. ෙැනට ෙරණ තනුර :-  

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

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

 3.3  ඉ ත ගර ණියේයට පත්වූ දිනය :................................................................. 

 

 

04. පබ විභාගයට ඉදි පත් වන භානා මා්යය :-    

  ිදං ල - S , ගෙමළ - T , ඉංග්රීිද - E ) 

  අොල අක්නරය ගකාටුව ුල ලිය් න) 

 

 

05. පබ විභාගයට ඉේුේ කරන විනයය්  :-  

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

III.   ............................................................................... 
 
 
 

 
06. පබ ගමම විභාගයට ගපනී ිදටි් ග්  ්රථම වතාවටෙ ?   ........................................... 

 6.1  එගස  ගනාව් ග්  නේ විභාග ගාස ු  ගගවා ලබාගත්  අලවා ඇති) කුවිතා් ිදග , 

 

 

          

        

  



 

 

     කුවිතා් ිද අංකය :- ............................................. මුෙල :- ...................................... 

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

     ලධකුත් කල ්රාගීශීය ගේකේ කාර්යාලය :- ................................................................. 

 

 

 

07. අයදුේකරුගේ ස තිකය :- 

ඉ ත සා ්  විස තර ලධවැරදි බවත්, ඉ ත 4 ගේෙග  ෙක්වා ඇති භානා මා්යගය්  විභාගයට ගපනී ිදටීමට 

මට හිිෂකේ ඇති බවත් ්රකාශ කරිෂ.  ගමම විභාගය සා ා පනවා ඇති නීති න්ති පිළිපැදීමටෙ එකඟ වන 

අතර මා වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වග  ලධල්ා ගයකු/ ලධල්ා ලධයක බවෙ ස තික කරිෂ. 

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

               අයදුේකරුගේ අත්සන 

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

         

08. ගෙපාර්තගේ් ු ්ර්ාලධයාගේ ස තිකය :- 

I. ඉ ත විස තර සා ්  ……………………........……………….............……. නැමැති 

ගමම ලධල්ා යා/ ලධල්ා ලධය ගමම ගෙපාර්තගේ් ුගේ ගස වග  ලධයුක්තව ිදටින වයඹ 
පළාත් සභා රාජ්ය ගස වග  ලධල්ා ගයකු /ලධල්ා ලධයක බවෙ, 

II. පහු/ඇය ගසෞඛ්ය අ්යාපන ලධල්ා   .............. ගර ණියේග  ලධල්ා ගයකු බවෙ, ගමම විභාගයට 
ගපනී ිදටීමට සුදුසුකේ සපු රා ඇති බවෙ,  

III. ගමම විභාගයට ගපනී ිදටි් ග්  පළමු වතාවට බවෙ/ පළමු වතාවට ගනාවන බවෙ, ලධයිෂත 
ප දි විභාග ගාස ු ගගවා ඇති/ නැති බවෙ,  

IV. අයදුේකර ඇති භානා මා්යගය්  ගපනී ිදටීමට හිිෂකම ඇති බවෙ, 
V. ඉ ත සපයා ඇති ගතාරුරු ලධවැරදි බවෙ,  

     ස තික කරිෂ.  
            (අොල ගනාවන වචන කපා   ් න) 

                                                                                                                                                                                               
                                   

………………....…………………… 
                                                                                           ආයතන / ගෙපාර්තගේ් ු ප ර්ාලධයාගේ  
                                                                                                            අත්සන  ා ලධල මුද්රාව 
 
 

පෙවි නාමය :……………………………………………………. 

ලිපිනය  :………………………………………………….... 

දිනය   :……………………………………………………. 

 

කුවිතා් ිදය ගනාගැලගවන ගස  ගමහි අලව් න. 


