
 අභ්යන්තර විභභ්ග විවේදනය  

මේේවඅංක :-වPPSC/EX/1/1/2/2023 

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගව 

පළගත්වසභ්ගවකගර් ගලවසංකීර්ණ ව 

කුරුණෑ ල 

2022.12.09 

ප්රධාගයවේකක් වවව ඹ  

යග රිකවේකගමසගරිස ,වකුරුණෑ ලවමහවය  වසභ්ගව 
 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ිධාාය  ේස වා ණයේයි  ීති නිලාාරී II වන ේර ණියේේ   

 ාර්යක්ෂමතා   ඩඉම්  ිධභාණය - 2023 
 

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වේ වවිභධාග කවිවලධාගරීවIIවවයවේර ණියේේ වනීතිවිවලධාගරීන්තවසඳහගවවයවකගර් ක්නමරගව

කඩඉ් විභභ්ග  ව-ව2023 ජ්යවගරිවවමසවකුරුණෑ ලවය  ේ දීවපවත්වනුවලබයවබවවේමයින්තවිවේදනය වක නුවව

ලැේේ. 

 

02.වවව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වේ විභධාග කවිවලධාගරීවIIවවයවේර ණියේේ වනීතිවිවලධාගරීන්තටවේමමවකගර් ක්නමරගව

කඩඉ් විභභ්ග  වසඳහගවඅ දු් වකළ හැක. 
 

03. ේමමවිභභ්ග  වසඳහගවඅ දු් වකිරීේ් වආනර්ශවඅ දු් පත්ර වේමමවිවේදනය වඅවසගයේ දීවපළවක වඇතිව

අර වේමහිව04වවයවේේනේ වඋපේනස වපරිදිවසකසගවස් ූර්ණවකලවස වකී වඅ දු් පත්ර වරමවේනපගර්රේ් න්තුව

ප්රධාගිව ගවමිනන්තව2023.01.02වදියවේහෝවඑදියටවේප වේේ ම් , වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේ ාිෂෂ්  සභාව 

, පළාත් සභා  ාර්යාල සංකීර්යය , කුරුයෑණලවව යවලිපිය ටවලි ගවපදිංචිවරැපෑේලන්තවඑිභ වයුු .වවඅ දු් පත්ව

ඉදිරිපත්වක යවලියු් වකව ේ වව් වපසවඉහලවේකලවේර්විභභ්ග ේ වයමවසඳහන්තවකලවයුු .වවඅ දු් පත්වභ්ග ව

 ැනීේ් වඅවසගයවදියටවපසුවවලැේබයවඅ දු් පත්වප්රතික්ේන පවක නුවඇර. 
 

04.වවඅ දු් පත්රව:-වඒව4වප්රමගණේ වකඩනගිය කවඅ දු් පත්ර වරමගවිභියන්තවපිළිේ ලවක ව රවයුු .වවඅ දු් පත්ර ව

 ුරුලි ය වක වපිළිේ ලවක  රවහැකිවවුවනවඑ විවවැ දිවවහගවපැහැදිලිවවඅ දු් කරුේේවඅත්වඅකුේ න්තමව

පි ිභ වයුු . 
 

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

එේස වවුවත්වඉන්තපසුවවග වවලදී,විභභ්ග  ටවේපනීවියටින්තේන්තවය් වරු.ව1200/-වක්වව ඹවපළගත්වසභ්ගේදවඅංකව2003-

02-13වන ණවආනග ් වශීර්න ටවබැ වවයවවපරිදිවකුරුණෑ ලවප්රගේීශී වේකක් වකගර් ගල ටවේ වගවව.ප.ස.මු.ව02ව

අකෘතිේ න්තවලබග ත්වරිියට්පරවරමවඅ දු් පේරහිවිව ිෂරවස ථගයේ වඅලවගවඉදිරිපත්වකලවයුු .වවේමමවිභභ්ග  ව

සඳහගවේ වනුවලබයව ගස ුවවේවයත්වකිියදුවිභභ්ග  කටවමගරුවකිරීමටවඉඩේනනුවේයගලැේේ.වකුිභරගන්තියේ වඡග ගව

පිටපරක්වළඟවරබගව ැනීමවප්රේ ෝජ්යවත්වවනුවඇර.ව 
 

 

06. අයයයරගව ව:-විභභ්ග වඅේේක්නකයින්තවිභභ්ග වශගලගවවුලදීවරමන්තවේපනීවියටියවසෑමවිභන  ක්වපගසගමව

ිභභ්ග වශගලගධිපතිවසෑහීමකටවපත්වයවපරිදිවස වකී වඅයයයරගව වපේපු වකලවයුු .වවඒවසඳහගවපහරවනැක්ේවයව

ලි ිභලිවඅරරින්තවකුමක්වවුවත්වභ්ග  නුවලැේේ. 
 

වඅ ව පු ී ලයින්තවලි ගපදිංචිවකිරීේ් වේනපගර්රේ් න්තුේදවේකගමසගරිස විභියන්තවිවකුත්වක යවලනවජ්ගතිකව

හැඳුනු් පරව 

වආ  වලංගුවිභේීශව මන්තවබලපත්ර වවපගස ේපෝට්වබලපත්ර ක්ව ව 

 

07.වවිධභාණ ප්රේේශපත්රය :-වවිභභ්ග විවේදනයේ වසඳහන්තවසුදුසුක් වඇතිවඅ වපමණක්වඅ දු් ක වඇරැයිව යවපු ර්වව

ිව මය වමරවඅ දු් පත්වභ්ග  න්තයගවඅවසගයවදියටවේහෝවඑදියටවේප විව ිෂරවිභභ්ග ව ගස ුවේ වගවඊටවඅනගලව

ලදුපරවසම විවවැ දිවවස් පු ර්ණවක යවලනවඅ දු් පරව වවඉදිරිපත්වක වඇතිවඅ දු් කරුවන්තවසඳහග,වඔවු්  තම 

අයදුම්පත්රේ   සඳහ්   ර ඇි ිධද්යුත් තැපැේ ලිපිනයට (E-mail address) ිධභාණ ප්රේේශ පත්රය ේයාමු  රනු 



ලැේේ. අයදුම් රුව්  ිධසි්  තම ිධභාණ ප්රේේශ පත්රය භාණත  ර ණත ුතු අතර , ලේලස ිධභාණ ප්රේේශ පත්රය 

භාණත  ර ණත ේනාහැකි අයදුම් රුව්  ේවේතාත් ිධභාණය පැවැත්ේවන දිනට  දින 03 ට ේපර ඒ බව වයඹ 

පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේ ාිෂෂ්  සභාේේ ිධභාණ අංශේය්  ිධමසිය ුතුය. 

  

එේලසව අ දු් කරුවන්තව ේවරව ිභභ්ග ව ප්රේදශපත්රව ේ ගමුවකලව වහගමව ඒව බවව ව ව ඹව පළගත්ව සභ්ගව  ගජ්යව ේස වගව

ේකගිෂනන්තව සභ්ගේදව කගර් ගලී ව ේවේව අඩිභේ ව වව www.psc.nw.gov.lk ) පළක ය අර ව ,ඒව බවව අනගලව

ේනපගර්රේ් න්තුවේවරවනවලිඛිරවවනැනු් වේනනුවලැේේ.ේනපගර්රේ් න්තුවප්රධාගනීන්තවිභියන්තවඅනගලවඅ දු් කරුවන්තවව

ඒවපිළිබඳවවනැනුවත්වකළවයුු .වව 

 

සැළකිය ුතුයි :- 

 අයදුම් රු ිධසි්  තම අයදුම්පත්රේ  සඳහ්   රනු ලබන  ිධද්යුත් තැපැේ ලිපිනයට ප්රේේශ  පත්රය                  

ේයාමු   රන බැිධ්  , ලය නිවැරදිව අයදුම්පත්රේ  සඳහ්  කිරීම අනිවාර්යය ේේ. 

  

08. ිභභ්ග  වසඳහගවපවරේදශවපරවරවලැබු,වපළමුවරගවටවිභභ්ග  ටවේපනීවියටියවිවලධාගරින්තටවිභභ්ග  ටවේපනීව

ියටීමටව හැකිවයව පරිදිව ේනපගර්රේ් න්තුව පවරධාගිව ගව ිභියන්තව  ගජ්කගරිව ිවවගඩුව ලබගදි ව යුුව අර ව  මන්තව  ගස ු ව

ේයගේ ිභ වයුු .ව 

09. අේේක්නකයින්තවඅනගලවේස ව ටවඇුලත්ීමවසඳහගවවුවිභභ්ග  ටවේපනීවියටිවභ්ගනගවමගධායේ න්තවේහෝව ගජ්යව

භ්ගනගවකින්තවප්රශ යවපත්රවවලටවපිළිුරුවසැපයි වයුු .වවර ඟවිභභ්ග  ක්වේයගමැතිවවේස ව ටවබැඳුණුවිවලධා  න්තව

රමන්තවඅධායගපය වලැබුවභ්ගනගවමගධායේ න්තවේහෝ ගජ්යවභ්ගනගවකින්තවේහෝවප්රශ යවපත්රවලටවපිළිුරුවසැපයි වයුු .වව 

10. එක්වඑක්ව ිභන  වසඳහගව ේවන්තවේවන්තව වශේ න්තවහගව එකිේයකටවේවයස ව වූව වග ව වලදීව ේපනීවියටීමටව

ිවලධාගරීයටවහැකිේද.ව ව එේරකුදුව වුවත්ව ව  සගමගර්ථ ක්වසඳහගව එක්ව එක්විභන කටව ව අවමව වශේ න්තව 40%වක්ව

ිවලධාගරි ගවිභියන්තවලබගව රවයුු . 

11. ිභභ්ග වපටිපගටි ව:- 

ේමමවිභභ්ග  වඑක්වප්රශ යවපත්ර කින්තවවසමන්තිභරවේද. 

අනුව
අංක 

 

ිභන   
 

කගල  
උපරිමව
ලකුණු 

1 නීති  පැ ව03 100 

 

ිධෂය නිර්ේේශය :ව 

1. ීතිය වවකගල වපැ ව03 යිව- ලකුණුව100වයි  

I. ශ්රීවලංකගේදවනීති පීධාති  

II. ගිිභසු් වනීති  

III. ිවේ ෝජිරග රයවිවති  

IV. ව ඹවපළගත්වසභ්ගේදවඅනුමරවප්රඥපේතිවපිළිබඳවනැනුම 

                  

 12.      ේමමවිභභ්ග විවේදනයේ විභධිවිභධාගයවසලසගවේයගමැතිවකව වකරුණක්වපිළිබනවවුවනවඒවස් බන්තධාේ න්තවව

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගවවිභමසගවව ඹවපළගත්ව රුවආණ්ඩඩුකග ුමගවිභියන්තවතී ණ වක නුව

ලැේේ. 

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගේදවිව ම වපරිදි. 

 

 

ටි.බී.ිභක්රමියංහ, 

ේකක් , 

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගව     

 

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


 

 

     
 කගර් ගලී වපවරේ ෝජ්ය වසනහගවපමණියේ. 

ආනර්ශවඅ ැදු් වපරවර  

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ිධාාය  ේස වා ණයේයි  ීති නිලාාරී II වන 

ේර ණියේේ    ාර්යක්ෂමතා   ඩඉම්  ිධභාණය - 2023 
 

01.1.1 මුලකුරුවසමඟවයමවවියංහේලන්ත ව:-වවවවව.....................................................................ව 

           වම ග/ිෂ /ේමයිභ  

1.2 මුලකුරුවසමඟවයමවවඉංග්රීියේ න්ත ව: -වවව ව..................................................................ව........        

වවවවවව 1.3වමුලකුරුවවලින්තවහැඳින්තේවයවයමවවියංහේලන්ත ව:- ................................................................ව..........  

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

වවවවවව 1.4ව ිධද්යුත් රැපැකවලිපිය වE-mail)වවව ව:-  ……………………………………………………….... 

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

  (ේමම ලිපිනයට ිධභාණ ප්රේේශ පත්රය ේයාමු  රනු ලැේේ.  

වවවවව1.5.වජ්ගතිකවහැදුනු් පත්වඅංක ව:-වව  

වව   .1 6වඋපන්තවදිය  :-  අවුරුීන      මගස වවවවවවවවවවවවවවවවවවව     දිය                            

 

02. ේස වගවස ථගය වහගවලිපිය ව:- 

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

…………………………………………………………………………………………… 

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

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

වවවව2.3වදු කරයවඅංක  :-   ගජ්කගරී  වවවව:වව......................................................................... 

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

03.වනැයටවන යවරයු ව:- 

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

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

වවවව3.3වඉහරවේර ණියේ ටවපත්වවුවදිය :-වව................................................................. 

 

04.වවපබවිභභ්ග  ටවඉදිරිපත්වවයවවභ්ගනගවමගධාය ව:- 

 වියංහලව -ව S ව,ේනමළ -ව T ව,ඉංග්රීිය -ව E ) 

 වඅනගලවඅක්න  වේකගටුවවුලවලි න්තය  

05.වවපබවිභභ්ග  ටවඉකු් වක යවිභන  න්තව(ප්රශ යවපත්රේ වවයමවසඳහන්තවක න්තය.  

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

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

 

06.  වපබවේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටින්තේන්තවප්රථමවවරගවටනව ................................වව?...........  

 6.1වව එේස වේයගවන්තේන්තවය් විභභ්ග ව ගස ු වේ වගවලබග ත්වවඅලවගවඇති වකුිභරගන්තියේ , 

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

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

  ිවකුත්වකලවප්රගේීශී වේකක් වකගර් ගල ව:-වවව............................................වවවව 

 

            

        

 

කුිභරගන්තිය වේයග ැලේවයවේස වේමහිවඅලවන්තය. 



 

 

 

07. වඅ දු් කරුේේවසහතික ව:- 

ඉහරවසඳහන්තවිභස ර විවවැ දිවබවත්ව,ඉහරව4ේේනේ වනක්වගවඇතිවභ්ගනගවවමගධායේ න්තවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටවමටව

හිිෂක් වඇතිවබවත්වප්රකගශවක ිෂ.ේමමවිභභ්ග  වසඳහගවපයවගවඇතිවනීතිවරීතිවපිළිපැදීමටවනවඑකඟවවයවඅර වමගව

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වේ විවලධාගරිිව කවබවනවසහතිකවක ිෂ. 

වඅනගළවේයගවයවවචයවකපගවහරින්තය  

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

      අ දු් කරුේේවඅත්සය 

දිය : .................       
 

08.  ේනපගර්රේ් න්තුවප්රධාගිව ගේේවසහතික  

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

අේේක්නක ග/අේේක්ිකගවවේමමවේනපගර්රේ් න්තුේදවේස වේ විවයුක්රවවියටියවව ඹවපළගත්වසභ්ගව

 ගජ්යවේස වේ විවලධාගරිේ කුව/විවලධාගරිිව කවබවන, 

II. පහුව/වඇ වනීතිවිවලධාගරීව................වවයවේර ණියේේ විවලධාගරිේ කුවබවන,වේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටව

සුදුසුක් වසපු  ගවඇතිවබවන, 

III. ේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටින්තේන්තවපළමුවවරගවටවබවනව /වපළමුවවරගවටවේයගවයවබවන,ිව ිෂරවපරිදිව

ිභභ්ග ව ගස ුවේ වගවඇති/යැතිවබවන,  

IV. අ දු් ක වඇතිවභ්ගනගවමගධායේ න්තවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටවහිිෂකමවඇතිවබවන, ව 

V. ඉහරවසප ගවඇතිවේරග ුරුවිවවැ දිවබවන, 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවසහතිකවක ිෂ.  

  (අනගළවේයගවයවවචයවකපගවහරින්තය  

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව   

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

  වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව    ආ රයව/වේනපගර්රේ් න්තුවප්රධාගිව ගේේ 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවඅත්සයවහගවිවලවමුද්රගව 

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

ලිපිය ව :………………………………………...... 

දිය ව  :………………………………………...... 

 

 
 

 

 

 

 


