
 

අභ්යන්තර විභභ්ග විවේදනයයිව 

 

      මගේ අංකය: PPSC/EX/1/3/1/2023 

      වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාව, 

      පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, 

      කුරුණෑගල. 

      2022.12.30 

පළාත් ග්රාම සංවර් අ අ යක්න 

වයඹ පළාත. 

 

 

වයඹවපළගත්වග්රගම සවවරවධන යවේනපගධනරේ්න්තේේදවම සුම්්වදපේිකා ගවI වයවේරේණියේේ ව

ිවල ගරීන්තවවඳහගවවයව ගධනයක්ෂම සරගව ඩඉ්වවුහ රවව්ුඛවපරීක්ෂණයව-ව2023 

 

වයඹ පළාත් ග්රාම සංවර් අ ගාපාර්තග්් ේගම මුම්් දපගිකාකා I වඅ ගර ණියේගන ලධල ාන්්  

සඳහා වඅ ේ් වඅ කාර්යක්නමතා කඩඉ් වුහගත ස්ුඛ පන්ක්නණය 2023වේපබ වගරිවමාසය 

ේළ කුරුණෑගලදී පවත්වනු ලබඅ බව ගමයි්  ලධගමාඅය කරනු ලුගේ. වයඹ පළාත් ග්රාම 

සංවර් අ ගාපාර්තග්් ේගම මුම්් දපගිකාකා I වඅ ගර ණියේගන ලධල ාන්් ට ගමම 

කාර්යක්නමතා කඩඉ් වුහගත පන්ක්නණය සඳහා අයඳු් කළ හුක. 

 

02. ගමම ලධගමාඅයට අුණා ඇති ආාර්ශ අයදු්පත්රයට අනුව අගකක්නකයි්  ස වකීය 

අයදු්පත්ර ලධවුරදිව හා පුහුදිලිව පිළිගයල කරගත යුේ අතර එම අයදු්පත්ර තම ගාපාර්තග්් ේ 

ප්ර ාලධයා මින්  2023.01.25ව දිඅ ගහෝ එදිඅට ගපර “ේේ ්,ව වයඹව පළගත්ව වභ්ගව  ගජ්යව ේවේවගව

ේ ගමිෂන්තව වභ්ගව,ව බීව ේනග ටුව,ව පළගත්ව වභ්ගව  ගධනයගලව වරකීධනණය,ව කුරුණෑ ල” යඅ ලිපිඅයට 

ලියාපදිංචි තුපෑගල්  එවිය යුේය. අයදු්පත් ඉදිරිපත් කරඅ ලියු් කවරගන ව් පස ඉහළ 

ගකලවගර් ස්ුඛ පන්ක්නණගන අම සඳහ්  කළ යුේය. අයදු්පත් භාර ගුනීග් අවසාඅ දිඅට 

පසුව ලුගබඅ අයදු්පත් ප්රතික්ගන ප ිරන්මට ිදදුවනු ඇත.   

 

03. අයදු්පත්රයව:- ඒ 4 ප්රමාණගන කඩාාිදයක ගාපුත්තම භාවිතයට ගලධිෂ්  පිළිගයල කරගත් 

අයදු්පත්රය ලධවුරදිව හා පුහුදිලිව අයදු්කරුගේ අත් අකුරි් ම ස්පූරර්ණ කළ යුේය. 

 

04. ිභභ්ග ව ගවේේව:- වපළුවරට ගමම වුහගත ස්ුඛ පන්ක්නණය සඳහා ගපනී ිදටීමට ිරිදදු 

ගාස ේවක් ගගවිය යුේ ගඅාගම.  එගස  වුවත් ඉ්  පසු වාරවලදී ලධල ාරිගයකු විිද්  ස්ුඛ 

පන්ක්නණය සඳහා ගපනී ිදටි් ග්  අ් රු. 500/- ක්ා, විභාග ගාස ේ වශගය්  වයඹ පළාත් සභාගම 

අංක 2003-02-13 ාරණ ආාාය් ශීර්නයට බුර වඅ පරිදි   තම ස ිර පදිංචි ප්රාගිශීය ගමක් 

ගකාට්ඨාශගන ගහෝ ගස වා ස ථාඅය පිහිටි ප්රගිශගන ප්රාගිශීය ගමක් ගකාට්ඨාශගන ප්රාගිශීය 

ගමක් කාර්යාලයට ගගවා ව.ප.ස.ු.- 02 ආකෘතිගය්  ලබාගත් රිිදට්පත අයදු්පත්රගන ලධයිෂත 

ස ථාඅගන ඇලවිය යුේය. ගමම ස්ුඛ පන්ක්නණය සඳහා ගගවනු ලබඅ ගාස ේව ගවඅත් ිරිදදු 

විභාගයකට ගහෝ ස්ුඛ පන්ක්නණයකට මාරු ිරන්මට ඉඩ ගානු ගඅාලුගේ. කුවිතා් ිදගන ඡායා 

පිටපතක් ළඟ තබා ගුනීම ප්රගයෝජ්අවත් වනු ඇත. 

 

05. අයයයරගවව :-  වුහගත ස්ුඛ පන්ක්නණයට ගපනී ිදටිඅ අගකක්නකයි්  ස්ුඛ 

පන්ක්නණ මණ්ඩලය සෑහීමකට පත් වඅ පරිදි ස වකීය අඅඅයතාවය පකපු  කළ යුේය.  ඒ සඳහා 

පහත ාුක්ගවඅ ලියවිලි අේරි්  කවරක් වුවා පිළිගත හුිරය. 

I. පු ිගලයි්  ලියාපදිංචි ිරන්ග් ගාපාර්තග්් ේගම ගකාමසාරිස  විිද්  ලධකුත් කරඅ ලා 

ජ්ාතික හුඳුනු්පත  

II. වලංගු විගිශ ගම්  බලපත්රය   පාස ගපෝට් බලපත්රය   

 



 

06.  ිභභ්ග ව ප්රේදපපත්ර :- විභාග ලධගමාඅගන සඳහ්  සුදුසුක් ඇති අය පමණක් අයදු්කර 

ඇතුයි යඅ පූරර්ව ලධගමඅය මත අයදු්පත් භාරග් අා අවසාඅ දිඅට ගහෝ එදිඅට ගපර ලධයිෂත 

විභාග ගාස ේ ගගවා ඊට අාාළ ලදුපත සමග ලධවුරදිව ස්පූරර්ණ කරඅ ලා අයදු්පත් ඉදිරිපත් කර 

ඇති අයදු්කරුව්  සඳහා, ඔවුන්තවරම සව අයදු්පත්රේ වවඳහන්තව  වති ිභනුත්වරුපුේවපිනයයය ව 

(E-mailවaddress) වුහ රවව්ුඛවපරීක්ෂණය වේප සවටීමටම ස වඅවපයවප්රේදපපත්රයවේයගුව  නුව

ලුේේ. අයඳු් රුවන්තව ිභටීන්තව රම සව ප්රේදපපත්රයව භ්ග රව   ව  රව ුතේව අර , එේලවව ප්රේදපපත්රයව

භ්ග රව  ව රවේයගහුකිවඅයඳු් රුවන්තවේවේරගත්වව්ුඛවපරීක්ෂණයවපුවුත්ේවයවදිය වදියව03ව

  වේප වඒවබවවවයඹ පළගත්වවභ්ගව ගජ්යවේවේවගවේ ගමිෂන්තවවභ්ගේදවිභභ්ග වඅරපේයන්තවිභම සටීයවුතේය. 
 

එගලස අයදු්කරුව්  ගවත වුහගත ස්ුඛ පන්ක්නණය සඳහා ප්රගමශපත්ර ගයාු කළ වහාමවඒ 

බවව වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාගම කාර්යාීයය ගවේ අඩවිගන 

 www.psc.nw.gov.lk  පළකරඅ අතර,  ඒ බව අාාළ ගාපාර්තග්් ේ ගවතා ලිඛිතව ාුනු් ගානු 

ලුගේ. ගාපාර්තග්් ේ ප්ර ානී්  විිද්  අාාළ අයදු්කරුව් ව ඒ පිළිබඳව ාුනුවත් කළ යුේය.  
 

වුළකියවුතේිව-: 

 අයදු් රුව ිභටීන්තව රම සව අයදු්පත්රේ ව වඳහන්තව   නුව ලබයව ිභනුත්ව රුපුේව පිනයයය 

 ප්රේදපපත්රයවේයගුව  යවබුිභන්ත,වඑයවිවවු දිවවඅයදු්පත්රේ වවඳහන්තවකිරීම සවඅිවවගධනයයව

 ේද. 
 

07. වුහගත ස්ුඛ පන්ක්නණය  සඳහා ප්රගමශපත්ර ලුූ,, පළු වතාවට කාර්යක්නමතා 

පන්ක්නණය සඳහා ගපනී  ිදටිඅ ලධල ාන්් ට වුහගත ස්ුඛ පන්ක්නණය සඳහා ගපනී ිදටීමට 

හුිරවඅ පරිදි ගාපාර්තග්් ේ ප්ර ානී්  විිද්  රාජ්කාරි ලධවාඩු ලබා දිය යුේය අතර  ගම්  ගාස ේ 

ගඅාගගවිය යුේය. 
 

08. ිභභ්ග වපටිපගටිය :-  

පහත සඳහ්  ක්ගන ත්රය්  ස්බ්  ගය්  ස්ුඛ පන්ක්නණයක් පවත්වා ලබා ඇති සහතිකවලට 

ලකුණු ලබා ගානු ලුගේ.  දපරිම ලකුණු 100 ිර. සමත් වීම සඳහා 40% ක අවම ලකුණු 

ප්රමාණයක් ලබා ගත යුේය.  
 

ස්ුඛ පන්ක්නණය සඳහා ලකුණු ලබා ගාඅ ක්ගන ත්ර සහ ලකුණු ප්රමාණය්  
 

අනු 
අංකය 

 
ලකුණු ලබා ගානු ලබඅ ප්ර ාඅ ක්ගන ත්ර 

දපරිම 
ලකුණු 

සමත් 
ලකුණු 
ප්රමාණය 

1 වෘත්ීය සුදුසුක් -  
      රජ්ගන පිළිගත් ආයතඅයක ඩිකගලෝමා පාඨමාලාවක් 
         NVQ 5 මට්ටම  

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         40% 

2 අතිගර්ක අ යාපඅ සුදුසුක් 
       රජ්ගන පිළිගත් ආයතඅයක මාස 06 ක්/ අවුරුිාක  
       ඩිකගලෝමා පාඨමාලාවක්  NVQ 5 මට්ටම  

- මුම්් පිළිබඳ ාුනුම 
- රූපලාවඅය පිළිබඳ ාුනුම 
- ආහාර තාක්නණය පිළිබඳ ාුනුම 

 
 
25 

3 විගශ න කුසලතා 
       විගශ න වුඩසටහ් / ප්රාර්ශඅ   I ප් තියට පුිෂණියේ පසු     
       විගශ න වුඩසටහ්  03කට සහභාගි වීම    

- රාජ්ය ගස වගන කටයුේ සඳහා ාක්වඅ සහගයෝගය 
- ප්රශංසා ලිපි - දපරිම ලිපි 05යි   ලකුණු 05 බුගි්   
- කාර්ය සා අය 
- ඉතා ගහාායි/ ගහාායි/ සේටුාායකයි 

         5              3              2 

 
 
10 
 
25 
 
25 

 

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


 

09. ගමම විභාග ලධගමාඅගන විධිවි ාඅ සලසා ගඅාමුති ය් කරුණක් ගවගතාත්                  

ඒ ස්බ්  ගය්  වයඹ  පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාව විමසා වයඹ පළාත්              

ගරු ආණ්ඩුකාරේමා විිද්  ීරණය කරනු ඇත. 

 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාගම ලධයමය පරිදි, 

 

 

 

ටී.බී. වික්රමිදංහ, 

ගමක්, 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාව. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                        කාර්යාීයය ප්රගයෝජ්අය සඳහා පමණියේ  

ආාර්ශ අයුදු්පත්රය 

වයඹවපළගත්වග්රගම සවවරවධන යවේනපගධනරේ්න්තේේදවම සුම්්වදපේිකා ගවIවවයවේරේණියේේ ව

ිවල ගරීන්තවවඳහගවවයව ගධනයක්ෂම සරගව ඩඉ්වවුහ රවව්ුඛවපරීක්ෂණයව-ව2023 

01.1.1 ුලකුරු සමඟ අම  ිදංහගල්   :- ................................................................................ 

මයා/ිෂය/ගමඅවිය 

     1.2   ුලකුරු සමඟ අම  ඉංග්රීිදගය්   :- .............................................................................. 

     1.3   ුලකුරු වලි්  හුදි් ගවඅ අම  ිදංහගල්   :- ............................................................. 

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

  1.4  විාුත් තුපුම ලිපිඅය  E-mail) :- ............................................................................... 

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

   (ේම සම සවපිනයයය විභභ්ග වප්රේදපපත්රයවේයගුව  නුවලුේේ.  

     1.5  ජ්ාතික හුදුනු්පත් අංකය :-   

     1.6   දප්  දිඅය :- අවුරුිා    මාසය        දිඅය 

 

02. ගස වා ස ථාඅය හා ලිපිඅය :- 

2.1  කාර්යාලගන / ගාපාර්තග්් ේගම / ආයතඅගන අම :-    ............................................. 

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

 2.2  රාජ්කාරි ලිපිඅය :- ...................................................................................................... 

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

 2.3  දුරකතඅ අංකය :-  රාජ්කාන් : ............................................... 

     ගපෞිගලික : ............................................... 

 

03. ාුඅට ාරණ තඅේර :-  

 3.1  තඅේර :............................................................................................................ 

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

 3.3  ඉහත ගර ණියේයට පත්ූ දිඅය :................................................................. 

 

 

04. පබ විභාගයට ඉදිරිපත් වඅ භානා මා යය :-    

  ිදංහල - S , ගාමළ - T , ඉංග්රීිද - E ) 

  අාාළ අක්නරය ගකාටුව ේල ලිය් අ  

 

 

05. පබ විභාගයට ඉමු් කරඅ විනයය්  :-  ස්ුඛ පන්ක්නණගන අම සඳහ්  කර් අ.  

 

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

 

 

 

 

 

          

        

  



 

 

06. පබ වුහගත ස්ුඛ පන්ක්නණයට ගපනී ිදටි් ග්  ප්රථම වතාවටා ?   

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

 6.1  එගස  ගඅාව් ග්  අ් විභාග ගාස ේ ගගවා ලබාගත්  අලවා ඇති  කුවිතා් ිදගන, 

 

     කුවිතා් ිද අංකය :- ............................................. ුාල :- ...................................... 

     දිඅය :- .........................................................  

     ලධකුත් කල ප්රාගිශීය ගමක් කාර්යාලය :- ................................................................. 

 

 

 

07. අයුදු්කරුගේ සහතිකය :- 

ඉහත සඳහ්  විස තර ලධවුරදි බවත්, ඉහත 4 ගේාගන ාක්වා ඇති භානා මා යගය්  වුහගත 

ස්ුඛ පන්ක්නණයට ගපනී ිදටීමට මට හිිෂක් ඇති බවත් ප්රකාශ කරිෂ.  ගමම ස්ුඛ පන්ක්නණය 

සඳහා පඅවා ඇති නීති න්ති පිළිපුදීමටා එකඟ වඅ අතර මා වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වගන 

ලධල ාරිලධයක බවා සහතික කරිෂ. 

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

               අයදු්කරුගේ අත්සඅ 

දිඅය:- .....................................        

         

08. ගාපාර්තග්් ේ ප්ර ාලධයාගේ සහතිකය :- 

I. ඉහත විස තර සඳහ්  ……………………........……………….............……. අුමුති 

ගමම ලධල ාරියා/ ලධල ාරිලධය ගමම ගාපාර්තග්් ේගම ගස වගන ලධයුක්තව ිදටිඅ 
වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වගන ලධල ාරිලධයක බවා, 

II. පම්/ඇය මුම්් දපගිකාකා  .............. ගර ණියේගන ලධල ාරිලධයක බවා, ගමම ස්ුඛ 
පන්ක්නණයට ගපනී ිදටීමට සුදුසුක් සපු රා ඇති බවා,  

III. වුහගත ස්ුඛ පන්ක්නණයට ගපනී ිදටි් ග්  පළු වතාවට බවා/ පළු වතාවට 
ගඅාවඅ බවා, ලධයිෂත පරිදි විභාග ගාස ේ ගගවා ඇති/ අුති බවා,  

IV. අයදු්කර ඇති භානා මා යගය්  ස්ුඛ පන්ක්නණයට ගපනී ිදටීමට හිිෂකම ඇති බවා, 
V. ඉහත සපයා ඇති ගතාරේරු ලධවුරදි බවා,  

     සහතික කරිෂ.  
            (අාාළ ගඅාවඅ වචඅ කපා හරි් අ  

                                                                                                                                                                                               
                                   

………………....…………………… 
                                                                                           ආයතඅ / ගාපාර්තග්් ේ ප ර ාලධයාගේ  
                                                                                                            අත්සඅ හා ලධල ුද්රාව 
 
 

පාවි අාමය :……………………………………………………. 

ලිපිඅය  :………………………………………………….... 

දිඅය   :……………………………………………………. 

 

කුවිතා් ිදය ගඅාගුලගවඅ ගස  ගමහි අලව් අ. 


