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අභ්යන්තරරවිභභ්ග විවේදනයයි!ව 

 

      මේේවඅංකය:වPPSC/EX/3/1/5/2023 

      ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල, 

      පෂගත්වවභ්ගවකගර්යගවවංකීර්ණය, 

      කුරුණෑ . 

      2022.12.09. 

 

ප්රධාගයවේකක්ව-වලයඹ, 

පෂගත්වඅමගරයගංවේකක්ලරුන්ත, 

පෂගත්වේවෞඛ්ය ේව ලගවඅධායක්ෂව-වලයඹ, 

පෂගත්වඅධායගපයවඅධායක්ෂ -වලයඹ, 

අධායක්ෂ, ලයඹ පුහුණුවආයරයයවවශ 

සියලුමවකගපවඅධායගපයවඅධායක්ෂකලරුන්තවේලර. 

 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ වේර රතුරුවශගවවන්තිවේදනයවරගක්ෂණවේව ලේ ව 

2වපන්තතිේ වIවේර ණියේේ විවධාගන්න්තවවාශගවලයවේනලයවකගර්යක්ෂමරගවකඩඉ්විභභ්ග යව-ව2023 

 

ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලේ ව ේර රතුරුව ශගව වන්තිවේදනයව රගක්ෂණව ේව ලේ ව 2ව පන්තතිේ ව Iව

ේර ණියේේ විවධාගන්න්තවවාශගව ලයව ේනලයවකගර්යක්ෂමරගවකඩඉ්ව ිභභ්ග ය 2023ව ජයලගරිව මගවයවතුෂ 

කුරුණෑ දීවපලත්ලනුවබයවබලවේමින්තවිවේදනයයවකරනුවැේේ.වලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ ව

ේර රතුරුව ශගව වන්තිවේදනයව රගක්ෂණව ේව ලේ ව 2ව පන්තතිේ ව Iව ේර ණියේේ ව ිවධාගන්න්තටව ේමමව

කගර්යක්ෂමරගවකඩඉ්විභභ්ග යවවාශගවඅයඳු්වකෂවශැක. 

 

02. ේමමවිවේදනයයටවඅමුණගවඇතිවආනර්වඅයදු්පත්රයටවඅනුලවඅේකක්ෂකින්තවව්ලකීයවඅයදු්පත්රව

ිවලැරදිලව ශගව පැශැදිලිලව පිළිේයව කර රව යුතුව අරර එමව අයදු්පත්රව රමව ේනපගර්රේ්න්තතුව ප්රධාගිවයගව

මඟින්තව 2023.01.02ව දියටව ේශෝව එදියටව ේපරව “ේකක්,ව ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලගව ේක ිෂන්තව

වභ්ගල,ව බීව ේන රටුල,ව පෂගත්ව වභ්ගව කගර්යගව වංකීර්ණය,ව කුරුණෑ ”ව යයව ලිපියයටව ලියගපදිංචිව

රැපෑේන්තවඑිභයවයුතුය.වඅයදු්පත්වඉදිරිපත්වකරයවලියු්වකලරේ වල්වපවවඉශෂවේකලේර්විභභ්ග ේ ව

යමවවාශන්තවකෂවයුතුය.වඅයදු්පත්වභ්ගරව ැනීේ්වඅලවගයවදියටවපසුලවැේබයවඅයදු්පත්වප්රතික්ෂේ පව

කින්මටවසිදුලනුවඇර.වව 

 

03. අයදු්පත්රයව :-වඒව4වප්රමගණේ වකඩනගසියකවේනපැත්රමවභ්ගිභරයටව ිවිෂන්තවපිළිේයවකර ත්ව

අයදු්පත්රයවිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවඅයදු්කරුේේවඅත්වඅකුරින්තමවව්ූරර්ණවකෂවයුතුය. 

 

04. ිභභ්ග ව ගව්තුව:- වපෂමුලරටවේමමවිභභ්ග යටවේපනීවසිටීමටවකිසිදුවිභභ්ග ව ගව්තුලක්ෂවේ ිභයවයුතුව

ේය ේද.වවඑේව වවුලත්වඉන්තවපසුලගරලදීවිවධාගරිේයකුවිභසින්තවව්ූරර්ණවිභභ්ග යවවාශගවේපනීවසිටින්තේන්තව

ය්වරු.ව500/-වක්ෂන,වඑක්ෂවිභයයක්ෂවවාශගවේපනීවසිටින්තේන්තවය්වරු.ව250/-වක්ෂනවිභභ්ග ව ගවත්ුවලේයන්තව

ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගේදව අංක 2003-02-13ව නරණව ආනගය්ව ශීර්යටව බැරව ලයව පරිදිව රමව ව්ථිරව පදිංචිව

ප්රගේීශීයව ේකක්ව ේක ට්ඨගේ ව ේශෝව ේව ලගව ව්ථගයයව පිහිටිව ප්රේීේ ව ප්රගේීශීයව ේකක්ව

ේක ට්ඨගේ වප්රගේීශීයවේකක්වකගර්යගයටවේ ලගවල.ප.ව.මු.-ව 02වආකෘතිේයන්තවබග ත්වරිසිට්පරව

අයදු්පත්රේ විවයිෂරවව්ථගයේ වඇිභයවයුතුය.වේමමවිභභ්ග යවවාශගවේ ලනුවබයව ගව්තුලවේලයත්ව

කිසිදුවිභභ්ග යකටවමගරුවකින්මටවඉඩවේනනුවේය ැේේ.වකුිභරගන්තසිේ වඡගයගවපිටපරක්ෂවෂඟවරබගව ැනීමව

ඉදිරිේ දීවප්රේයෝජයලත්වලනුවඇර. 
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05. අයයයරගලව:-ව විභභ්ග වඅේකක්ෂකින්තවිභභ්ග වගගලවතුෂදීවරමන්තවේපනීවසිටියවවෑමවිභයයක්ෂව

පගවගමවිභභ්ග වගගධිපතිවවෑහීමකටවපත්වලයවපරිදිවව්ලකීයවඅයයයරගලයවපකපුවකෂවයුතුය.වවඒවවාශගව

පශරවනැක්ෂේලයවලියිභලිවඅතුරින්තවකලරක්ෂවවුලනවපිළි රවශැකිය. 

I. පුී ින්තව ලියගපදිංචිව කින්ේ්ව ේනපගර්රේ්න්තතුේදව ේක මවගරිව්ව ිභසින්තව ිවකුත්ව කරයව නව

ජගතිකවශැඳුනු්පරව 

II. ලංගුවිභේීව මන්තවබපත්රයව වපගව්ේපෝට්වබපත්රයව  

 

06.ව ිභභ්ග වප්රේදපත්රව:-විභභ්ග විවේදනයේ වවාශන්තවසුදුසුක්වඇතිවඅයවපමණක්ෂවඅයදු්කරවඇරැිව

යයවූරර්ලවිව මයයවමරවඅයදු්පත්වභ්ගර න්තයගවඅලවගයවදියටවේශෝවඑදියටවේපරවිවයිෂරවිභභ්ග ව ගවත්ුව

ේ ලගව ඊටව අනගෂව දුපරව වම ව ිවලැරදිලව ව්ූරර්ණව කරයව නව අයදු්පත්ව ඉදිරිපත්ව කරව ඇතිව

අයදු්කරුලන්තවවාශග,වපවුන්තවරමවඅයඳු්පත්රේ වවාශන්තවකරවඇතිවිභනුත්වරැපැකවලිපියයටව   E-mailව

address) ිභභ්ග ව ප්රේදපත්රයව ේය මුව කරනුව ැේේ. අයඳු්කරුලන්තව ිභසින්තව රමව ිභභ්ග ව ප්රේදපත්රයව

භ්ග රව කරව  රව යුතුව අරර, එේවව ිභභ්ග ව ප්රේදපත්රයව භ්ග රව කරව  රව ේය ශැකිව අයඳු්කරුලන්තව

ේලේර ත්ව ිභභ්ග යව පැලැත්ේලයව දියටව දියව 03ව කටව ේපරව ඒව බලව ලයඹ පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලගව

ේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිභභ්ග වඅංේයන්තවිභමසියවයුතුය. 

 

එේවවඅයදු්කරුලන්තවේලරවිභභ්ග වප්රේදපත්රවේය මුවකෂ ලශගමවඒවබලවලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගව

ේක ිෂන්තව වභ්ගේදව කගර්යගලීයව ේලේව අඩිභේ ව  www.psc.nw.gov.lk ව පෂකරයව අරර,වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව

ඒව බලව අනගෂ ේනපගර්රේ්න්තතුව ේලරනව ලිඛිරලව නැනු්ව ේනනුව ැේේ.ව ේනපගර්රේ්න්තතුව ප්රධාගනීන්තව ිභසින්තව

අනගෂවඅයදු්කරුලන්තලවඒවපිළිබාලවනැනුලත්වකෂ යුතුය.ව 

 

වැෂකියවයුතුිව-: 

 අයදු්කරුව ිභසින්තව රමව අයදු්පත්රේ ව වාශන්තව කරනුව බයව ිභනුත්ව රැපැකව ලිපියයටව ිභභ්ග ව

 ප්රේදපත්රයවේය මුවකරයවබැිභන්ත,වඑයවිවලැරදිලවඅයදු්පත්රේ වවාශන්තවකින්මවඅිවලගර්යයව ේද. 

 

07. ිභභ්ග යවවාශගවප්රේදපත්රවැබ,වපෂමුවලරගලටවිභභ්ග යටවේපනී වසිටියවිවධාගන්න්තටවිභභ්ග යටව

ේපනී සිටීමටව ශැකිලයව පරිදිව ේනපගර්රේ්න්තතුව ප්රධාගනීන්තව ිභසින්තව රගජකගරිව ිවලගු ව බගව දියව යුතුව අරරව

 මන්තව ගව්තුවේය ේ ිභයවයුතුය. 

 

08. අේකක්ෂකින්තවඅනගෂව ේව ලයටවඇතුෂත්වීමවවාශගව වව ිභභ්ග යටව ේපනීවසිටිවභ්ගගව මගධායේයන්තව

ේශෝවරගජයවභ්ගගලකින්තවප්ර්යවපත්රලටවපිළිතුරුවවැපියවයුතුය.වරරඟවිභභ්ග යක්ෂවේය මැතිලවේව ලයටව

බැඳුණුව ිවධාරයන්තව රමන්තව අධායගපයයව ැබ භ්ගගව මගධායේයන්තව ේශෝව රගජයව භ්ගගලකින්තව ේශෝව ප්ර්යව

පත්රලටවපිළිතුරුවවැපියවයුතුය.ව 

 

09. ිභභ්ග වපටිපගටියව:-ව 

 

ේමමව පන්ක්ෂණයව පශරව වාශන්තව ිභයයන්තව ව්බන්තධාේයන්තව වැකේවයව ලිඛිරව ප්ර්යව පත්රව 02ව කින්තව

වමන්තිභරව ේද.ව ව එක්ෂව ප්ර්යව පත්රයක්ෂව වාශගව උපරිමව කුණුව 100ව කි.ව වමත්ව වීමව වාශගව එක්ෂව ප්ර්යව

පත්රයකින්තව40%වකවඅලමවකුණුවප්රමගණයක්ෂවබගව රවයුතුය.ව 

 

ිවධාරයන්තටවරමවකැමැත්රවපරිදිවඑක්ෂවඑක්ෂවිභයයවවාශගවේලන්තවේලන්තවලේයන්තවඑකිේයකටවේලයව්වවව

ලගරලදී ිභභ්ග යටවේපනී සිටීමටවශැකිවේද.ව 
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අනුව

අංකය 

ිභයය කගය මුළු 

කුණු 

වමත්ව

කුණු 

01 කගර්යගවක්රමවශගවකගර්යවපරිපගටිය 

 

පැයව02 100 40 

02 ේර රතුරුව ශගව වන්තිවේදනයව රගක්ෂණයව

ශගවඉව-වරගජය 

පැයව03 100 

 

40 

 

ිභයවිවර්ේීයව:- 
 

01. කගර්යගවක්රමවවශවකගර්යවපරිපගටිය 

රජේ ව කගර්යගයන්තහිව භ්ගිභරගව ේකේරයව කගර්යගව ක්රමව පිළිබාලව අේකක්ෂකයගේේව

නැනුමවපන්ක්ෂගවකින්මවවශවඒලගවභ්ගිභරගවකින්ේ්වශැකියගලවපන්ක්ෂගවකින්මනව අේකක්ෂගව

ේකේර්. 

02. ේර රතුරුවශගවවන්තිවේදනයවරගක්ෂණයවශගවඉව-වරගජය 

 ේමමවප්ර්යවපත්රයවේක ටව්වේනකකින්තවවමන්තිභරවේද. 

ප්ර්යවපත්රය කගය කුණු 

Iවවලැිවවප්ර්යවපත්රයව-වබහුලරණ ප්ර්ය පැයව01 40 

IIවලැිවවප්ර්යවපත්රයව-වරචයගමයවප්ර්ය පැයව02 60 

මුළු කුණු 100 
 

පශරවිභයවක්ෂේ ත්රයවආලරණයවලයවපරිදිවප්ර්යවපත්රයවවකව්වේකේර්. 
  

 අ  ේර රතුරුව රගක්ෂණ ව ලයගපෘතිව ජීලව චක්රේ ව ූලලිකව ේක ටව්ව ලයව ක්රමව

 අධායයයය, පීධාතිව ිභ්ේකණය,ව පීධාතිව ිවර්මගණය,ව ඒව වාශගව මෘදුකගං ව

 වංලර්ධායය, ඒලගව පන්ක්ෂගල,ව පරිශීකව භ්ගරව  ැනී්ව පන්ක්ෂගලව ආදියනව ඒලගටව

 අනගෂව ලයව රගක්ෂණියේකව ක්ෂේ ත්රව ලයව ඇකේ  රින්ව්,ව HTML, XTML, 

 php,  නත්රව ශගව ේර රතුරුව ආරක්ෂගල,ව ලයවයව ේශ තුේලන්තව යැලරව පීධාතිව

 ව්ථගපයය, බුීධිමයව ේීපව හිිෂකමව ශගව මෘදුකගං ව බපත්ර,ව ිවනශව්ව ශගව

 ිභලෘරව ූලගරව මෘදුකගං , ේලේව 2.0ව ආදියව ේර රතුරුව ශගව වන්තිවේදනයව

 රගක්ෂණ ේක ටවටවඇතුෂත්වේද. 
  

 ආ  ේර රතුරුව ශගව වන්තිවේදනයව රගක්ෂණයව රගජය අංයටව ේය නගව  ැනීේ්ව

 ක්රමේදන, රගජයව ේව ලගව ේර රතුරුව ශගව වන්තිවේදනයව රගක්ෂණයව ේය නගව ේ යව

 ලඩගව කගර්යක්ෂමලව ඉටුව කින්ම,ව ඉ-රගජය ක්රමව වාශගව ූලලිකව රගක්ෂණියේකව

 අලයරග, රගජය ේර රතුරුව ශගව වන්තිවේදනයව රගක්ෂණයව උපරිව ලුශයකව

 ූලලිකව අං ,ව ඉ-රගජය පීධාතියකව ූලලිකව අං ,ව අන්තරර්ව ක්රියගකගන්ව ශැකියගලව

 (Interoperability) ආදියවඉ-රගජය ේක ටවටවඅයත්වේද. 
  

10. ේමමව ිභභ්ග ව ිවේදනයේ ව ිභධිිභධාගයව වවගව ේය මැතිව ය්ව කරුණක්ෂව ේලේර ත්වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව

ඒව ව්බන්තධාේයන්තව ලයඹ ව පෂගත්ව වභ්ගව රගජය ේව ලගව ේක ිෂන්තව වභ්ගලව ිභමවගව ලයඹ පෂගත්වවවවවවවවවවවවවවවවවවව

 රුවආණ්ු කගරතුමගවිභසින්තවතීරණයවකරනුවඇර. 
 

ලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජය ේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිවයමයවපරිදි, 

 

 

 

 

ටී.බී.විභක්රමසිංශ, 

ේකක්, 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල. 
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වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවකගර්යගලීයවප්රේයෝජයයවවාශගවපමණියේව 

ආනර්වඅයැදු්පත්රය 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ වේර රතුරුවශගවවන්තිවේදනයවරගක්ෂණවේව ලේ ව 

2වපන්තතිේ වIවේර ණියේේ විවධාගන්න්තවවාශගවලයවේනලයවකගර්යක්ෂමරගවකඩඉ්විභභ්ග යව 

-ව2023 
 

01.1.1 මුකුරුවවමඟවයමව සිංශේන්ත  :-ව..........................................................................වව

................................................................................................මයග/ිෂය/ේමයිභය 

වවවවව1.2වමුකුරුවවමඟවයමව ඉංග්රීසිේයන්ත ව:-ව........................................................................ 

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

වවවවව1.3වමුකුරුවලලින්තවශැදින්තේලයවයමව සිංශේන්ත  :-ව.......................................................... 

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

වව1.4වවිභනුත්වරැපැකවලිපියයව E-mail) :- ........................................................................ 

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

   (ේමමවලිපියයටවිභභ්ග වප්රේදපත්රයවේය මුවකරනුවැේේ.  

වවවවව1.5වවජගතිකවශැදුනු්පත්වඅංකය :-වව 

වවවවව1.6වවවඋපන්තවදියය :-වඅවුරුීන   මගවයවව  වවවවදියය 

 

02. ේව ලගවව්ථගයයවශගවලිපියය :- 

2.1වවකගර්යගේ ව/වේනපගර්රේ්න්තතුේදව/වආයරයේ වයම :-වවවව............................................ 

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

2.2වරගජකගරිවලිපියයව:-ව.............................................................................................. 
 

 2.3වවදුරකරයවඅංකය :-  රගජකගන් :ව............................................... 

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

03. නැයටවනරණවරයතුරටවඅනගෂ ිභව්රර :-ව 

 3.1වවරයතුරව:ව.................................................................................................. 

 3.2වවේර ණියේයව:ව.................................................................................................. 

 3.3වවඉශරවේර ණියේයටවපත්ව දියයව:ව................................................................. 

 

04. පබවිභභ්ග යටවඉදිරිපත්වලයවභ්ගගවමගධායය :-වවව 

  සිංශව-වS ,වේනමෂව-වT ,වඉංග්රීසිව-වE ) 

  අනගෂවඅක්ෂරයවේක ටුලවතුෂවලියන්තය  

 

05. පබවිභභ්ග යටවඉකලු්කරයවිභයයන්ත :-ව ප්ර්යවපත්රේ වයමවවාශන්තවකරන්තය.  
 

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

II. වව............................................................................ 
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06. පබවිභභ්ග යටවේපනීවසිටින්තේන්තවප්රථමවලරගලටනව?වවව........................................... 

 6.1වවඑේව වේය ලන්තේන්තවය්විභභ්ග ව ගව්තුවේ ලගවබග ත්ව අලගවඇති වකුිභරගන්තසිේ , 

 

  වවවකුිභරගන්තසිවඅංකය :-ව..................................වවවමුන :-ව.............................. 

  වවවදියය :-ව.........................................................  

  වවවිවකුත්වකවප්රගේීශීයවේකක්වකගර්යගය :- ........................................................... 

 

 

 

07. අයැදු්කරුේේවවශතිකයව:- 

ඉශරවවාශන්තවිභව්රරවිවලැරදිවබලත්,වඉශරව4වේේනේ වනක්ෂලගවඇතිවභ්ගගවමගධායේයන්තවිභභ්ග යටවේපනීව

සිටීමටවමටවහිිෂක්වඇතිවබලත්වප්රකගවකරිෂ.වවේමමවිභභ්ග යවවාශගවපයලගවඇතිවනීතිවන්තිවපිළිපැදීමටනව

එකඟවලයවඅරරවමගව ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ විවධාගරිේයකුව /විවධාගරිිවයකවබලනවවශතිකව

කරිෂ. 

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

               අයැදු්කරුේේවඅත්වය 

දියය:-ව.....................................        

         

08. ේනපගර්රේ්න්තතුවප්රධාගිවයගේේවවශතිකයව:- 

I. ඉශරව ිභව්රරව වාශන්තව ……………………........……………….............……. යැමැතිව

ේමමවිවධාගරියග/විවධාගරිිවයවේමමවේනපගර්රේ්න්තතුේදවේව ලේ විවයුක්ෂරලවසිටියවලයඹව

පෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ විවධාගරිේයකු/විවධාගරිිවයකවබලන, 

II. පහු/ඇයවේර රතුරුවශගවවන්තිවේදනයවරගක්ෂණවේව ලේ ව2වපන්තතිේ ව..............වේර ණියේේ ව

ිවධාගරිේයකු/ව ිවධාගරිිවයකව බලන, ේමමව ිභභ්ග යටව ේපනී සිටීමටව සුදුසුක්ව වපුරගව ඇතිව

බලන,ව 

III. ිභභ්ග යටවේපනීවසිටින්තේන්තවපෂමුවලරගලටවබලන/ පෂමුවලරගලටවේය ලයවබලන, ිවයිෂරවපරිදිව

ිභභ්ග ව ගව්තුවේ ලගවඇති/වයැතිවබලන,  

IV. අයැදු්කරවඇතිවභ්ගගවමගධායේයන්තවිභභ්ග යටවේපනීවසිටීමටවහිිෂකමවඇතිවබලන, 

V. ඉශරවවපයගවඇතිවේර රතුරුවිවලැරදිවබලන,වවශතිකවකරිෂ.  

වවවවවවව  වවව(අනගෂවේය ලයවලචයවකපගවශරින්තය  

                                             වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව                                                                                                    වවවවවවවවවවවවවවවවවව 
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