
 අභ්යන්තර විභභ්ග විවේදනය ව 
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ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගව 

පළගත්වසභ්ගවකගර් ගලවසංකීර්ණ ව 

කුරුණෑ ල 

2022.12.22 

ව ඹවපළගත්වේසෞඛ්යවේස වගවඅ්යක්න 
 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ිධාාය  ේස වා ණයේයි ජීව වවද්ය ංජිනේරු III වන 

ේර ණියේේ  පළමුවන  ාර්යක්ෂමතා   ඩංම්  ිධභාණය - 2023 
 

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වේ වවිභ්ග කවිවල්ගරීවIIIවවයවේර ණියේේ වජීවවවවනයවංංිනේන්තරුවිවල්ගරීන්තවසඳහගව

පළමුවයවකගර් ක්නමරගවකඩංම්විභභ්ග  ව-ව2023 ේපබ වගරිවමසවකුරුණෑ ලවය  ේ දීවපවත්වනුවලබයවබවව

ේමයින්තවිවේදනය වක නුවවලැේේ.වව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වේ වජීවවවවනයවංංිනේන්තරුවේස වගව ණේ වIIIව

වයවේර ණියේේ විවල්ගරීන්තටවේමමවකගර් ක්නමරගවකඩංම්විභභ්ග  වසඳහගවඅ දුම්වකළ හැක. 
 

02. ේමමවිභභ්ග  වසඳහගවඅ දුම්වකිරීේම්වආනර්ශවඅ දුම්පත්ර වේමමවිවේදනය වඅවසගයේ දීවපළවක වඇතිව

අර වේමහිව04වවයවේේනේ වඋපේනස වපරිදිවසකසගවසම්ූර්ණවකලවස වකී වඅ දුම්පත්ර වරමවේනපගර්රේම්න්තුව

ප්ර්ගිව ගවමිනන්තව2023.01.18ව ව දියවේහෝවඑදියටවේප වේේ ම් , වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේ ාිෂෂර 

සභාව, පළාත් සභා  ාර්යාල සජකීර්යය , කුුයෑණලව ව යවලිපිය ටවලි ගවපදිංචිවරැපෑේලන්තවඑිභ වයුු .වව

අ දුම්පත්ව ංදිරිපත්ව ක යව ලියුම්ව කව ේ ව වම්ව පසව ංහලව ේකලවේර්ව ිභභ්ග ේ ව යමව සඳහන්තව කලව යුු .වව

අ දුම්පත්වභ්ග ව ැනීේම්වඅවසගයවදියටවපසුවවලැේබයවඅ දුම්පත්වප්රතික්ේන පවක නුවඇර. 
 

03.වවඅ දුම්පත්රව:-වඒව4වප්රමගණේ වකඩනගිය කවඅ දුම්පත්ර වරමගවිභියන්තවපිළිේ ලවක ව රවයුු .වවඅ දුම්පත්ර ව

 ුරුලි ය වක වපිළිේ ලවක  රවහැකිවවුවනවඑ විවවැ දිවවහගවපැහැදිලිවවඅ දුම්කරුේේවඅත්වඅකුේ න්තමව

පි ිභ වයුු . 
 

04.ව විධභාණ ණාස ු:-වපළමුව ටවේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටිමටවකිියදුවිභභ්ග ව ගස ුවක්වේ ිභ වයුුවේයගේද.වව

එේස වවුවත්වංන්තපසුවවග වවලදී,විභභ්ග  ටවේපනීවියටින්තේන්තවයම්වරු.ව1200/-වක්වව ඹවපළගත්වසභ්ගේදවඅංකව2003-

02-13වන ණවආනග ම්වශීර්න ටවබැ වවයවවපරිදිවරමවස ි වපදිංචිවවප්රගේීශී වේ කම්වේකගට්ඨගශේ වේහෝවේස වගව

ස ථගය වපිහිටිවප්රේීශේ වප්රගේීශී වේ කම්වේකගට්ඨගශේ වප්රගේීශී වේ කම්වවකගර් ගල ටවේ වගවව.ප.ස.මු.ව

02වඅකෘතිේ න්තවලබග ත්වරිියට්පරවරමවඅ දුම්පේරහිවිව ිෂරවස ථගයේ වඅලවගවංදිරිපත්වකලවයුු .ව වේමමව

ිභභ්ග  ව සඳහගව ේ වනුව ලබයව  ගස ුවව ේවයත්ව කිියදුව ිභභ්ග  කටව මගරුව කිරීමටව ංඩේනනුව ේයගලැේේ.ව

කුිභරගන්තියේ වඡග ගවපිටපරක්වළඟවරබගව ැනීමවප්රේ ෝජ්යවත්වවනුවඇර.ව 
 

 

 

05. අයයයරගව ව :-ව අේේක්නකයින්තව ිභභ්ග ව ශගලගවව ුලදීව ේපනීව ියටියව සෑමව ිභන  ක්ව පගසගමව ිභභ්ග ව

ශගලගධිපතිවසෑහීමකටවපත්වයවපරිදිවස වකී වඅයයයරගව වපේපු වකලවයුු .වවඒවසඳහගවපහරවනැක්ේවයවලි ිභලිව

අරරින්තවකුමක්වවුවත්වභ්ග  නුවලැේේ. 
 

(අ)ව පු ී ලයින්තවලි ගපදිංචිවකිරීේම්වේනපගර්රේම්න්තුේදවේකගමසගරිස විභියන්තවිවකුත්වක යවලනවජ්ගතිකව

හැදුනුම්පරව 

(ආ) වලංගුවිභේීශව මන්තවබලපත්ර ව(පගස ේපෝට්වබලපත්ර ක්ව)ව 

 

06.වවිධභාණ ප්රේශපප්රය :-වවිභභ්ග විවේදනයේ වසඳහන්තවසුදුසුකම්වඇතිවඅ වපමණක්වඅ දුම්ක වඇරැයිව යවපු ර්වව
ිව මය වමරවඅ දුම්පත්වභ්ග  න්තයගවඅවසගයවදියටවේහෝවඑදියටවේප විව ිෂරවිභභ්ග ව ගස ුවේ වගවඊටවඅනගලව
ලදුපරවසම විවවැ දිවවසම්පු ර්ණවක යවලනවඅ දුම්පරව වවංදිරිපත්වක වඇතිවඅ දුම්කරුවන්තවසඳහග,වඔවුර තම 

අයදුම්ප්රේ   සහනර  ර ති ිධද්ුත් තැපැේ පිනයනය(  E-mail address) ිධභාණ ප්රේශප ප්රය ේයාමු  රු 

ලැේේ. අයදුම් ුවර ිධසිර තම ිධභාණ ප්රේශප ප්රය භාණත  ර ණත ුතු අතර , ලේලස ිධභාණ ප්රේශප ප්රය 

භාණත  ර ණත ේනානැකි අයදුම් ුවර ේවේතාත් ිධභාණය පැවැත්ේවන දින(  දින 03 ( ේපර ඒ බව වයඹ 

පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේ ාිෂෂර සභාේශ ිධභාණ අජපේයර ිධමසිය ුතුය. 



 
එේලසව අ දුම්කරුවන්තව ේවරව ිභභ්ග ව ප්රේදශපත්රව ේ ගමුවකලව වහගමව ඒව බවව ව ව ඹව පළගත්ව සභ්ගව  ගජ්යව ේස වගව
ේකගිෂනන්තව සභ්ගේදව කගර් ගලී ව ේවේව අඩිභේ ව (ව www.psc.nw.gov.lk ) පළක ය අර ව ,ඒව බවව අනගලව
ේනපගර්රේම්න්තුවේවරවනවලිඛිරවවනැනුම්වේනනුවලැේේ.ේනපගර්රේම්න්තුවප්ර්ගනීන්තවිභියන්තවඅනගලවඅ දුම්කරුවන්තවව
ඒවපිළිබඳවවනැනුවත්වකළවයුු .වව 
 

සැළකිය ුතුයි :- 

 අයදුම් ු ිධසිර තම අයදුම්ප්රේ  සහනර  රු ලබන  ිධද්ුත් තැපැේ පිනයනය( ප්රේශප  ප්රය                  

ේයාමු   රන බැිධර , ලය නිවැරදිව අයදුම්ප්රේ  සහනර කිීමම අනිවාර්යය ේශ. 

 

07.විභභ්ග  වසඳහගවපවරේදශවපරවරවලැබු,වපළමුවරගවටවිභභ්ග  ටවේපනීවියටියවිවල්ගරින්තටවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටව
හැකිවයවපරිදිවේනපගර්රේම්න්තුවපවර්ගිව ගවිභියන්තව ගජ්කගරිවිවවගඩුවලබගදි වයුුවඅර ව මන්තව ගස ුවේයගේ ිභ ව
යුු .ව 

08.වඅේේක්නකයින්තවඅනගලවේස ව ටවඇුලත්ීමවසඳහගවවුවිභභ්ග  ටවේපනීවියටිවභ්ගනගවමග්යේ න්තවේහෝව ගජ්යව
භ්ගනගවකින්තවප්රශ යවපත්රවවලටවපිළිුරුවසැපයි වයුු .වවර ඟවිභභ්ග  ක්වේයගමැතිවවේස ව ටවබැඳුණුවිවල්  න්තව
රමන්තවඅ්යගපය වලැබුවභ්ගනගවමග්යේ න්තවේහෝ ගජ්යවභ්ගනගවකින්තවේහෝවප්රශ යවපත්රවලටවපිළිුරුවසැපයි වයුු .වව 

09.වඑක්වඑක්විභන  වසඳහගවේවන්තවේවන්තවවශේ න්තවහගවඑකිේයකටවේවයස වවූවවග වවලදීවේපනීවියටීමටවිවල්ගරීයටව
හැකිේද.වවඑේරකුදුවවුවත්වව සගමගර්ථ ක්වසඳහගවඑක්වඑක්විභන කටවවඅවමවවශේ න්තව40%වක්විවල්ගරි ගවිභියන්තව
ලබගව රවයුු . 

10. ිභභ්ග වපරිපගටි ව:- 

ේමමවිභභ්ග  වප්රශ යවපත්රවේනකකින්තවසමන්තිභරවේද. 

අනුව
අංක 

 

ිභන   
 

කගල  
උපරිමව
ලකුණු 

1 ආ රයවේ ගුලගිය පැ ව03 100 

2 මුලයව්රම පැ ව03 100 

 

ිධෂය නිර්ේේපය :ව 

1. ආයතන ේරගුලාසිව(කගල වපැ ව03 යිව- ලකුණුව100වයි) 

ආයතන සජග්රනේ  - වXII,වXV, XVI, XXVIII, XXX, XXXIIIවපරිච්ේේන 

වයඹ පළාත් සභාේශ ිධනය  ාර්ය සජග්රනේ ව-වI, II පරිච්ේේන 

                        වවවවවවවවයඹ පළාත් සභාේශ  ාර්ය පටිපාටි  ීමි සජග්රනේ ව-වවII, III, V, VI,වVII,VIII, XII,   වවවවවව 

                                                                                  XIV, XV පරිච්ේේන 

2. වමුලය ්රමව(කගල වපැ ව03වයිව-වලකුණුව100වයි) 

වයඹ පළාත් මුලය ීමි සජග්රනේ  -වI,වII,වIII,වIV, V,වVI,වX, XI, XIIවපරිච්ේේනවහගව ජ්ේ ව

ප්රසම්පගනයව්රි ගවලි  

                  

 11.     ේමමවිභභ්ග විවේදනයේ විභධිවිභ්ගයවසලසගවේයගමැතිවකව වකරුණක්වපිළිබනවවුවනවඒවසම්බන්ත්ේ න්තවව

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගවවිභමසගවව ඹවපළගත්ව රුවආණ්ඩඩුකග ුමගවිභියන්තවතී ණ වක නුව

ලැේේ. 

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගේදවිව ම වපරිදි. 

 

 

 

ටී.බී.ිභ්රමියංහ, 

ේ කම්, 

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගව     

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


 

     
 කගර් ගලී වපවරේ ෝජ්ය වසනහගවපමණියේ 

අයදුම්ප්රය 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ිධාාය  ේස වා ණයේයි ජීව වවද්ය ංජිනේරු III වන 

ේර ණියේේ    ාර්යක්ෂමතා   ඩංම්  ිධභාණය - 2023 
01.1.1 මුලකුරුවසමඟවයමව(ියංහේලන්ත)ව:-වවවවව.....................................................................ව 

           වම ග/ිෂ /ේමයිභ  

1.2 මුලකුරුවසමඟවයමව(ංංග්රීියේ න්ත) ව: -වවව ව..................................................................ව........        

වවවවවව 1.3වමුලකුරුවවලින්තවහැඳින්තේවයවයමව(ියංහේලන්ත)ව:- ................................................................ව..........  

වවවවවවවවවවවවව........................................................................................................................................ 

වවවවවව 1.4ව ිධද්ුත් රැපැ වලිපිය (E-mail)වවව ව:-  ……………………………………………………….... 

     ……………………………………………………………………………………………… 

  (ේමම පිනයනය( ිධභාණ ප්රේශප ප්රය ේයාමු  රු ලැේේ.  

වවවවව1.5.වජ්ගතිකවහැදුනුම්පත්වඅංක ව:-වව  

වවවවව1.6වඋපන්තවදිය  :-  අවුරුීන      මගස වවවවවවවවවවවවවවවවවවව     දිය                            

 

02. ේස වගවස ථගය වහගවලිපිය ව:- 

2.1.කගර් ගලේ ව/ේනපගර්රේම්න්තුේදව/ආ රයේ වයමව:-වව........................................................ 

…………………………………………………………………………………………… 

වවවවව2.ව2වව ගජ්කගරිවලිපිය :-වවවවව..........................................................................................

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

වවවවව2.3වදු කරයවඅංක  :-   ගජ්කගරී  වවවව:වව......................................................................... 

        ේපෞී ලික ව: ව........................................................................ 

03.වනැයටවන යවරයු ව:- 

වවවවව3.1වරයු  :- ................................................................................................... ....  

වවවවව3.2වේර ණියේ ව:- ................................................................................................ ....... 

වවවවව3.3වංහරවේර ණියේ ටවපත්වවුවදිය :-වව................................................................. 

 

04.වවපබවිභභ්ග  ටවංදිරිපත්වවයවවභ්ගනගවමග්ය ව:- 

 (ියංහලව -ව S ව,ේනමළ -ව T ව,ංංග්රීිය -ව E ) 

 (අනගළවඅක්න  වේකගටුවවුලවලි න්තය) 

05.වවපබවිභභ්ග  ටවං ුම්වක යවිභන  න්තව(ප්රශ යවපත්රේ වවයමවසඳහන්තවක න්තය.) 

I. වව............................................................................ 

II. වව............................................................................ 

06. වපබවේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටින්තේන්තවප්රථමවවරගවටනව?ව.......................................... 

 6.1වව එේස වේයගවන්තේන්තවයම්විභභ්ග ව ගස ු වේ වගවලබග ත්ව(අලවගවඇති)වකුිභරගන්තියේ , 

  කුිභරගන්තියවඅංක ව:-වව.................................................වව මුනලවව:-වව................වව 

 වවවවවදිය ව:-ව................................... 

  ිවකුත්වකලවප්රගේීශී වේ කම්වකගර් ගල ව:-වවව............................................වවවව 

 

 

 

 

            

        

 

කුිභරගන්තිය වේයග ැලේවයවේස වේමහිවඅලවන්තය. 



07. වඅ දුම්කරුේේවසහතික ව:- 

ංහරවසඳහන්තවිභස ර විවවැ දිවබවත්ව,ංහරව4ේේනේ වනක්වගවඇතිවභ්ගනගවවමග්යේ න්තවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටවමටව

හිිෂකම්වඇතිවබවත්වප්රකගශවක ිෂ.ේමමවිභභ්ග  වසඳහගවපයවගවඇතිවනීතිවරීතිවපිළිපැදීමටවනවඑකඟවවයවඅර වමගව

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වේ විවල්ගරිිව කවබවනවසහතිකවක ිෂ. 

(අනගළවේයගවයවවචයවකපගවහරින්තය) 

ව    වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව.......................................................... 

      අ දුම්කරුේේවඅත්සය 

දිය : .................       
 

08.  ේනපගර්රේම්න්තුවප්ර්ගිව ගේේවසහතික  

I. ංහරව ිභස ර ව සඳහන්තව ……………………........……………….............…….යැමැතිව ේමමව

අේේක්නක ග/අේේක්ිකගවවේමමවේනපගර්රේම්න්තුේදවේස වේ විවයුක්රවවියටියවව ඹවපළගත්වසභ්ගව

 ගජ්යවේස වේ විවල්ගරිේ කුව/විවල්ගරිිව කවබවන, 

II. පහුව/වඇ වජීවවවවනයවංංිනේන්තරුවIIIවේර ණියේේ  විවල්ගරිේ කුවබවන,වේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටව

සුදුසුකම්වසපු  ගවඇතිවබවන, 

III. ේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටින්තේන්තවපළමුවවරගවටවබවනව /වපළමුවවරගවටවේයගවයවබවන,ිව ිෂරවපරිදිව

ිභභ්ග ව ගස ුවේ වගවඇති/යැතිවබවන,  

IV. අ දුම්ක වඇතිවභ්ගනගවමග්යේ න්තවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටවහිිෂකමවඇතිවබවන, ව 

V. ංහරවසප ගවඇතිවේරග ුරුවිවවැ දිවබවන, 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවසහතිකවක ිෂ.  

  (අනගළවේයගවයවවචයවකපගවහරින්තය) 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව   

       වවව................................................... 

  වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව    ආ රයව/වේනපගර්රේම්න්තුවප්ර්ගිව ගේේ 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවඅත්සයවහගවිවලවමුද්රගව 

පනිභවයගම  :………………………........................... 

ලිපිය ව :………………………………………...... 

දිය ව  :………………………………………...... 

 

 

 


