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අභ්ය න්තර විභභ්යග විවේදනයයිව 

      මගේ අංකය: PPSC/EX/4/1/5/2023 
      වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වා ගක ිෂන්  සභාව, 
      පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, 
      කුරුණෑගල. 
      2023.01.19 
  
ප 23ධාා  ගකක්, 

වයඹ පළාත.  

 

වයඹවපළගත්වසභ්යගව ගජ්ය වේස වේ ව්රෂධාගයවේකම් වමග්යයගයේ ව ං යවශගයගවභ්යග මරුවරයතු වසඳහගව

වයවපළමුවයවමග්යයක්ෂමරගවමඩඉ් විභභ්යග ය-2023වව 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වග  ප්රධාා  ගකක් කාර්යාලග  රංග  ාාලා භාරකරු ත ුරර සහාා ව  

පළමුව  කාර්යක්නමතා කඩඉ් විභාගය  2023,වවිභාගය 2023වේපබ වගරිවමාසය ුරළ කුරුණෑගලදී පවත්වනු 
ලබ  බව ගමයි්  නිගේද ය කරනු ලැගේ.  
  
02. ගමම නිගේද යට අමුණා ඇති ආදර්ා අයදු්පත්රමයට අනුව අගේක්නකයි්  ස්වකීය අයදු්පත්රම 
පිළිගයල කරගත යුුර අතර, නිවැරදිව ාා පැාැදිලිව පිළිගයල කළ අයදු්පත්රම තම ගදපාර්තග්් ුර ප්රධාානියා 

මඟි්  2023.02.15 දි  ගාෝ එදි ට ගපර “ේකම් ,ව වයඹව පළගත්වසභ්යගව  ගජ්ය ව ේස වගව ේම ිෂෂන්තවසභ්යගව,ව බීව

ේන  ටුව,වපළගත්වසභ්යගවමග්යයගයවසංකී්යණය,වකුරුණෑ ය” ය  ලිපි යට ලියාපදිංචි තැපෑගල්  එවිය යුුරය. 
අයදු්පත් ඉදිරිපත් කර  ලියු් කවරග  ව් පස ඉාළ ගකලවගර් විභාගග   ම සහා්  කළ යුුරය. 
අයදු්පත් භාර ගැනීග් අවසා  දි ට පසුව ලැගබ  අයදු්පත් ප්රතික්ගන ප ිරීමමට ිදදුවනු ඇත.   
 

03. අයදු් පත්රමය:-  A- 4 ප්රමාණග  කඩදාිදයක ගදපැත්තම භාවිතයට ගනිිෂ්  පිළිගයල කරගත් 
අයදු්පත්රමය නිවැරදිව ාා පැාැදිලිව අයදු්කරුගේ අත් අකුරි් ම ස්පූර්ණ කළ යුුරය. 
 

04. ිභභ්යග ව ගස්තු:- පළමුවරට ගමම විභාගයට ගපනී ිදටීමට ිරිදදු විභාග ගාස්ුරවක් ගගවිය යුුර ග  ගේ.  
එගස  වුවත් ඉ්  පසු වාර වලදී නිලධාාීම්  විිද්  ස්පූර්ණ විභාගය සහාා ගපනී ිදටි් ග්   ් රු 500/= ක්ද , 
එක් විනයයක් සහාා ගපනී ිදටි් ග්   ් රු 250/=  ක්  බැගි්  ද විභාග ගාසු්ර වාගය්  වයඹ පළාත් සභාගේ 
අංක 2003-02-13 දරණ ආදාය් ශීර්නයට බැර ව  පරිදි තම ස්ථිර පදිංචි ප්රාගේශීය ගකක් ගක ට්ඨාාග  
ගාෝ ගස වා ස්ථා ය පිහිටි ප්රගේාග  ප්රාගේශීය ගකක් ගක ට්ඨාාග  ප්රාගේශීය ගකක් කාර්යාලයට ගගවා 
ව.ප.ස.මු.02 ආකෘතිගය්  ලබාගත් රිිදට්පත අයදු්පත්රමග  නියිෂත ස්ථා ග  ඇලවිය යුුරය. ගමම විභාගය 
සහාා ගගවනු ලබ  ගාසු්රව ගව ත් ිරිදදු විභාගයකට මාරු ිරීමමට ඉඩ ගදනු ග  ලැගේ. කුවිතා් ිදග  
ඡායා පිටපතක් ලඟ තබා ගැනීම ප්රගයෝජ්ය වත් වනු ඇත. 
 

05. අයය රගවව :-  විභාග අගේක්නකයි්  විභාග ාාලාවුරලදී තම්  ගපනී ිදටි  සෑම විනයයක් පාසාම 
විභාග ාාලාධිපති සෑහීමකට පත්ව  පරිදි ස්වකීය අ  ිතාවය පේු  කළ යුුරය. ඒ සහාා පාත දැක්ගව  
ලියවිලි අුරරි්  කවරක් වුවද පිළිගත ාැිරය. 

I. ු ේගලයි්  ලියාපදිංචි ිරීමග් ගදපාර්තග්් ුරගේ ගක මසාරිස ් විිද්  නිකුත් කර  ලද ජ්යාතික 
ාැඳුනු්පත  

II. වලංගු විගේා ගම්  බලපත්රමය (පාස්ගපෝට් බලපත්රමයක් ) 
 

06.  ිභභ්යග ව ්රෂේදශපත්රම :- විභාග නිගේද ග  සහා්  සුදුසුක් ඇති අය පමණක් අයදු්කර ඇතැයි ය  

පූර්ව නිගම ය මත අයදු්පත් භාරග්  ා අවසා  දි ට ගාෝ එදි ට ගපර නියිෂත විභාග ගාස්ුර ගගවා ඊට 

අදාළ ලදුපත සමග නිවැරදිව ස්පූර්ණ කර  ලද අයදු්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති අයදු්කරුව්  සහාා, ඔවුන්තව

රමවඅයදු් පත්රමේ වසඳහන්තවම වති ිභනුිත්වරැපැකවපිනයයය ව (E-mailවaddress) ිභභ්යග ව්රෂේදශපත්රමයවේය මුව

ම නුව යැේේ. අයදු් මරුවන්තව ිභසින්තව රමව ිභභ්යග ව ්රෂේදශපත්රමයව භ්යග රව ම ව  රව ුතතුව අර , එේයසව ිභභ්යග ව

්රෂේදශපත්රමයවභ්යග රවම ව රවේය හැි වඅයදු් මරුවන්තවේවේර ත්විභභ්යග යවපැවැත්ේවයවදිය වදියව03වම වේප ව

ඒවබවවවයඹ පළගත්වසභ්යගව ගජ්ය වේස වගවේම ිෂෂන්තවසභ්යගේදවිභභ්යග වඅංශේයන්තවිභමසියවුතතුය. 
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එගලස අයදු්කරුව්  ගවත විභාග ප්රගේාපත්රම ගය මු කළ වාාමව ඒ බවව වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වා 

ගක ිෂන්  සභාගේ කාර්යාලීය ගවේ අඩවිග  (www.psc.nw.gov.lk) පළකර  අතර, ඒ බව 

අදාළ ගදපාර්තග්් ුර ගවතද ලිඛිතව දැනු් ගදනු ලැගේ. ගදපාර්තග්් ුර ප්රධාානී්  විිද්  අදාළ 

අයදු්කරුව්  ඒ පිළිබහව දැනුවත් කළ යුුරය.  
 

සැළි යවුතතුිව-: 

 අයදු් මරුවිභසින්තවරමවඅයදු් පත්රමේ වසඳහන්තවම නුවයබයවිභනුිත්වරැපැකවපිනයයය විභභ්යග  ්රෂේදශව

 පත්රමයවවේය මුවම යවබැිභන්තවඑයවිවවැ දිවවඅයදු් පත්රමේ වසඳහන්තවි ීමමවඅිවවග්යයයවේද. 
 

07. විභාගයට ගපනී ිදටි  නිලධාාීම්  විිද්  විභාග ාාලාධිපති ගවත පවු් ගේ අත්ස  සාතික කරවාගත් 
ප 23ගේාපත්රම ඉදිරිපත් කළ යුුරය. විභාගය සහාා ප්රගේාපත්රම ලැබු, පළමු වතාවට විභාගයට ගපනි ිදටි   
නිලධාාීම් ට විභාගයට ගපනී ිදටීමට ාැිර ව  පරිදි ගදපාර්තග්් ුර ප්රධාානියා විිද්  රාජ්යකාරි නිවාු ලබා දිය 
යුුර අතර, ගම්  ගාස්ුර ග  ගගවිය යුුරය. 
 

08. අගේක්නකයි්  අදාල ගස වයට ඇුරලත්වීම සහාා වූ විභාගයට ගපනී ිදටි භානා මාධාිගය්  ගාෝ රාජ්යි 
භානාගව්  පිළිුරරු සැපයිය යුුරය.  
 

09.ිභභ්යග වපටිපගටිය :-     

 ගමම පීමක්නණය පාත සහා්  විනය්  ස්බ් ධාගය්  සැකගස  ලිඛිත ප්රා්  පත්රම 02 ිර්  සම් විත ගේ. 

එක් එක් පීමක්නණය සහාා උපරිම ලකුණු 100 ිර. සමත් වීම සහාා එක් එක් පීමක්නණගය්   ලකුණු 40% 

ගාෝ ඊට වැඩි ලකුණු ප්රමාණයක් ලබා ගත යුුරය. 

 විනයය කාලය උපරිම 
ලකුණු  

සමත් 
ලකුණු 

01.  ආයත  ගරගුලාිද ාා කාර්ය පරිපාටික රිති. පැය 01 යි 100 40% 

02. මුදක ගරගුලාිද පිලිබහ මුලික දැනුම පැය 01 යි 100 40% 

ිභෂයවිව්යේේශය:- 

ප්රා්  පත්රමග   ම විනය නිර්ගේාය 

ආයත  ගරගුලාිද ාා කාර්ය 
පරිපාටික රිති. 

(අ)  ආයත  සංග්රරාග  පළමු කා්ඩඩග   VII , VIII ,XII,     
 XIV,XXIV,XXVIII,XXXI පරිච්ගේද 
 
(ආ) වයඹ පළාත් සභාගේ  කාර්ය පරිපාටික ීමති 
 

මුදක ගරගුලාිද පිලිබහ මුලික 
දැනුම 

(අ)  මුදක ගරගුලාිද  IV,V,VI, IX 
 

 

10. ගමම විභාග නිගේද ග  විධි විධාා  සලසා ග  මැති කවර කරුණක් පිළිබහ වුවද වයඹ පළාත් ගරු 

ආ්ඩුකාරුරමාගග්  විමසීගම්  අ ුරරුව වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වා ගක ිෂන්  සභාව විිද්  ීරරණය 

කරනු ලැගේ.  
 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වා ගක ිෂන්  සභාගේ නියමය පරිදි, 

 

ඊ. එ්. පී. ඒක ායක, 
ගකක්, 
වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වා ගක ිෂන්  සභාව.   
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 ආදර්ා අයැදු්පත්රමය 
        කාර්යාලීය ප්රගයෝජ්ය ය සහාා පමි  

වයඹවපළගත්වසභ්යගව ගජ්ය වේස වේ ව්රෂධාගයවේකම් වමග්යයගයේ ව ං යවශගයගවභ්යග මරුවරයතු වසඳහගව

වයවපළමුවයවමග්යයක්ෂමරගවමඩඉ් විභභ්යග ය-2023වව 

 

01. 1.1 මුලකුරු සමඟ  ම (ිදංාගල් ):- .....................................................................................             

 ..............................................................................................................මයා/ිෂය/ගම විය  

     1.2 මුලකුරු සමඟ  ම (ඉංග්රී.ිදගය් )Mr./Mrs./Miss.............................................................. 

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

     1.3 මුලකුරු වලි්  ාැදි් ගව   ම (ිදංාගල් ): .................................................................. 

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

  1.4  විද.ත් තැපැක ලිපි ය (E-mail) :- ............................................................................... 

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

(ිභනුිත්වරැපැකවපිනයයය විභභ්යග වවව්රෂේදශව පත්රමයවවේය මුවම යවබැිභන්තවඑයවිවවැ දිවවවසඳහන්තවි ීමමවඅිවවග්යයයවේද.) 

 

     1.5  ජ්යාතික ාැදුනු්පත් අංකය:-   

     1.6   උප්  දි ය:-අවුරුේද    මාසය        දි ය 

02. ගස වා සථ්ා ය ාා ලිපි ය 

2.1  කාර්යාලග  / ගදපාර්තග්් ුරගේ / ආයත ග   ම:-    ............................................... 

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

 2.2  රාජ්යකාරි ලිපි ය:- ....................................................................................................... 

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

 2.3  දුරකත  අංකය :-  රාජ්යකාීම : ............................................... 

     ගපෞේගලික : ............................................... 

 

03. දැ ට දරණ ත ුරර:-  

 3.1  ත ුරර :........................................................... 

 3.2  ප් තිය : .......................................................... 

 3.3  ඉාත ප් තියට පත්වූ දි ය :..................................... 

 

04. පබ විභාගයට ඉදිරිපත් ව  භානා මාධාිය:-    

 (ිදංාල - S , ගදමළ - T , ඉංග්රී.ිද - E ) 

 (අදාල අක්නරය ගක ටුව ුරල ලිය්  ) 

05. පබ විභාගයට ඉකලු්කර  විනයය් :- (ප්රා්  පත්රමග   ම සහා්  කර්  .) 

I.   ............................................................................ 

II.   ............................................................................ 

06. පබ විභාගයට ගපනී ිදටි් ග්  පළමු වතාවටද ?   ........................................... 

 6.1  එගස  ග  ව් ග්   ් විභාග ගාසු්ර ගගවා ලබාගත් (අලවා ඇති) කුවිතා් ිදග , 

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

    දි ය:- .........................................................  

    නිකුත් කල ප්රාගේශීය ගකක් කාර්යාලය:- ................................................................... 
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07. අයැදු්කරුගේ සාතිකය:- 

ඉාත සහා්  විස්තර නිවැරදි බවත්, ඉාත 4 ගේදග  දක්වා ඇති භානා මාධාිගය්  විභාගයට ගපනී ිදටීමට 

මට හිිෂක් ඇති බවත් ප්රකාා කරිෂ.  ගමම විභාගය සහාා ප වා ඇති නීති පිළිපැදීමටද එකඟ ව  අතර, මා 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වග  නිලධාාරිගයකු / නිලධාාරිනියක බවද සාතික කරිෂ. 

 

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

          අයදු්කරුගේ අත්ස  

දි ය:- .....................................         

        

08. ගදපාර්තග්් ුර ප්රධාානියාගේ සාතිකය 

I. ඉාත විස්තර සහා්  ……………………........……………….............…….  ැමැති ගමම 
නිලධාාරියා/නිලධාාරිනිය ගමම ගදපාර්තග්් ුරගේ ගස වග  නියුක්තව ිදටි  වයඹ පළාත් සභා 
රාජ්යි ගස වග  නිලධාාරිගයකු/ නිලධාාරිනියක බවද, 

II. පහු/ රංග  ාාලා භාරකරු ................................ ගේ ිග  නිලධාාරිගයකු/ නිලධාාරිනියක බවද,  
III. ඉාත සපයා ඇති ගත රුරරු නිවැරදි බවද, 
IV. ගමම විභාගයට ගපනී ිදටි් ග්  පළමු වතාවට බවද/ පළමු වතාවට ග  ව  බවද, නියිෂත පරිදි 

විභාග ගාස්ුර ගගවා ඇති බවද,  
V. අයදු්කර ඇති භානා මාධාිගය්  විභාගයට ගපනී ිදටීමට හිිෂකම ඇති බවද,  සාතික කරිෂ.  

                (අදාල ග  ව  වච  කපා ාරි්  ) 

                                                                                                                                                                                                            
………………....……………………                                                                    
පළාත්/ ආයත  ගදපාර්තග්් ුර ප 23ධාානියාගේ  

                                                                                                                  අත්ස  ාා නිල මුද්රාව 
 

පදවි  ාමය :……………………………………………………. 

ලිපි ය  :………………………………………………….... 

දි ය   :……………………………………………………. 

කුවිතා් ිදය ග  ගැලගව  ගස  ගමහි අලව්  . 


