
 

අභ්යන්තර විභභ්ග විවේදනයයිව 

 

      මගේ අංකය: PPSC/EX/1/3/3/2023 

      වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාව, 

      පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, 

      කුරුණෑගල. 

      2022.12.30 

ග්රාම සංවර්ධන අධයක්න 

වයඹ පළාත් ග්රාම සංවර්ධන ගාපාර්ේග්් ුව. 

 

 

වයඹවපළගත්වග්රගම සවවරවධන යවේනපගධනරේ්න්තේේදවම සුම්්වදපේිකා ගවIIIවේරේණියේේ ව

ිවල ගරීන්තවවඳහගවI වයව ගධනයක්ෂම සරගව ඩඉ්විභභ්ග යව-ව2023 

 

වයඹ පළාත් ග්රාම සංවර්ධන ගාපාර්ේග්් ුගම මුම්් දපගිකාකා III වන ගර ණියේගන ලධලධාන්්  

සඳහා වන පළමුවන කාර්යක්නමේා කඩඉ් විභාගය 2023ව ේපබ වගරිවමාසය ුළ කුරුණෑගලදී 

පවත්වනු ලබන බව ගමයි්  ලධගමානය කරනු ලුගේ. වයඹ පළාත් ග්රාම සංවර්ධන 

ගාපාර්ේග්් ුගම මුම්් දපගිකාකා III ගර ණියේගන ලධලධාන්් ට ගමම කාර්යක්නමේා කඩඉ් 

විභාගය සඳහා අයදු් කළ හුක. 

 

02. ගමම ලධගමානයට අමුණා ඇති ආාර්ශ අයදු්පත්රයට අනුව අගකක්නකයි්  ස වකීය 

අයදු්පත්ර ලධවුරදිව හා පුහුදිලිව පිළිගයල කරගේ යුු අේර එම අයදු්පත්ර ේම ගාපාර්ේග්් ු 

ප්රධාලධයා මින්  2023.01.25ව වදින ගහෝ එදිනට ගපර “ේේ ්,වවයඹවපළගත්වවභ්ගව ගජ්යවේවේවගව

ේ ගමිෂන්තව වභ්ගව,ව බීව ේනග ටුව,ව පළගත්ව වභ්ගව  ගධනයගලව වරකීධනණය,ව කුරුණෑ ල” යන ලිපිනයට 

ලියාපදිංචි ේුපෑගල්  එවිය යුුය. අයදු්පත් ඉදිරිපත් කරන ලියු් කවරගන ව් පස ඉහළ 

ගකලවගර් විභාගගන නම සඳහ්  කළ යුුය. අයදු්පත් භාර ගුනීග් අවසාන දිනට පසුව ලුගබන 

අයදු්පත් ප්රතික්ගන ප ිරන්මට ිදදුවනු ඇේ.   

 

03. අයදු්පත්රයව:- ඒ 4 ප්රමාණගන කඩාාිදයක ගාපුත්ේම භාවිේයට ගලධිෂ්  පිළිගයල කරගත් 

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

 

04. ිභභ්ග ව ගවේේව:- වපළමුවරට ගමම විභාගයට ගපනී ිදටීමට ිරිදදු විභාග ගාස ුවක් ගගවිය 

යුු ගනාගම.  එගස  වුවත් ඉ්  පසු වාරවලදී ලධලධාරිගයකු විිද්  ස්පූරර්ණ විභාගය සඳහා ගපනී 

ිදටි් ග්  න් රු. 500/- ක්ා, එක් විනයයක් සඳහා ගපනී ිදටි් ග්  න් රු. 250/- ක්ා විභාග 

ගාස ු වශගය්  වයඹ පළාත් සභාගම අංක 2003-02-13 ාරණ ආාාය් ශීර්නයට බුර වන පරිදි   

ේම ස ිර පදිංචි ප්රාගිශීය ගමක් ගකාට්ඨාශගන ගහෝ ගස වා ස ථානය පිහිටි ප්රගිශගන ප්රාගිශීය 

ගමක් ගකාට්ඨාශගන ප්රාගිශීය ගමක් කාර්යාලයට ගගවා ව.ප.ස.මු.- 02 ආකෘතිගය්  ලබාගත් 

රිිදට්පේ අයදු්පත්රගන ලධයිෂේ ස ථානගන ඇලවිය යුුය. ගමම විභාගය සඳහා ගගවනු ලබන 

ගාස ුව ගවනත් ිරිදදු විභාගයකට මාරු ිරන්මට ඉඩ ගානු ගනාලුගේ. කුවිේා් ිදගන ඡායා 

පිටපේක් ළඟ ේබා ගුනීම ප්රගයෝජ්නවත් වනු ඇේ. 

 

05. අයයයරගවව :-  විභාග අගකක්නකයි්  විභාග ශාලාව ුළදී ේම්  ගපනී ිදටින සෑම 

විනයයක් පාසාම විභාග ශාලාධිපති සෑහීමකට පත් වන පරිදි ස වකීය අනනයේාවය පකපු  කළ 

යුුය.  ඒ සඳහා පහේ ාුක්ගවන ලියවිලි අුරි්  කවරක් වුවා පිළිගේ හුිරය. 

I. පු ිගලයි්  ලියාපදිංචි ිරන්ග් ගාපාර්ේග්් ුගම ගකාමසාරිස  විිද්  ලධකුත් කරන ලා 

ජ්ාතික හුඳුනු්පේ  

II. වලංගු විගිශ ගම්  බලපත්රය   පාස ගපෝට් බලපත්රය   

 



 

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

ඇේුයි යන පූරර්ව ලධගමනය මේ අයදු්පත් භාරග් නා අවසාන දිනට ගහෝ එදිනට ගපර ලධයිෂේ 

විභාග ගාස ු  ගගවා ඊට අාාළ ලදුපේ සමග ලධවුරදිව ස්පූරර්ණ කරන ලා අයදු්පත් ඉදිරිපත් කර 

ඇති අයදු්කරුව්  සඳහා, ඔවුන්තවරම සව අයඳු්පත්රේ වවඳහන්තව  වති ිභනුත්වරුපුේවපිනයයය ව 

(E-mailව address) ිභභ්ග ව ප්රේදපපත්රයව ේයගමුව   නුව ලුේේ. අයදු් රුවන්තව ිභසින්තව රම සව ිභභ්ග ව

ප්රේදපපත්රයව භ්ග රව   ව  රව ුතේව අර , එේලවව ිභභ්ග ව ප්රේදපපත්රයව භ්ග රව   ව  රව ේයගහුිව

අයදු් රුවන්තවේවේරගත්විභභ්ග යවපුවුත්ේවයවදිය වදියව03ව  වේප වඒවබවවවයඹ පළගත්වවභ්ගව

 ගජ්යවේවේවගවේ ගමිෂන්තවවභ්ගේදවිභභ්ග වඅරපේයන්තවිභම සසියවුතේය. 

 

එගලස අයදු්කරුව්  ගවේ විභාග ප්රගමශපත්ර ගයාමු කළ වහාමවඒ බවවවයඹ පළාත් සභා රාජ්ය 

ගස වා ගකාිෂන්  සභාගම කාර්යාලීය ගවේ අඩවිගන  www.psc.nw.gov.lk  පළකරන අේර,        

ඒ බව අාාළ ගාපාර්ේග්් ු ගවේා ලිඛිේව ාුනු් ගානු ලුගේ. ගාපාර්ේග්් ු ප්රධානී්  විිද්  

අාාළ අයදු්කරුව් ව ඒ පිළිබඳව ාුනුවත් කළ යුුය.  

 

වුළියවුතේිව-: 

 අයදු් රුවිභසින්තවරම සවඅයදු්පත්රේ වවඳහන්තව  නුවලබයවිභනුත්වරුපුේවපිනයයය විභභ්ග ව

 ප්රේදපපත්රයව ේයගමුව  යවබුිභන්තවඑයවිවවු දිවව අයදු්පත්රේ වවඳහන්තවිරීම සව අිවවගධනයයව

 ේද. 

 

07. විභාගය සඳහා ප්රගමශපත්ර ලුූ,, පළමු වේාවට විභාගයට ගපනී  ිදටින ලධලධාන්් ට 

විභාගයට ගපනී ිදටීමට හුිරවන පරිදි ගාපාර්ේග්් ු ප්රධානී්  විිද්  රාජ්කාරි ලධවාු ලබා දිය 

යුු අේර ගම්  ගාස ු  ගනාගගවිය යුුය. 

 

08. අගකක්නකයි්  අාාළ ගස වයට ඇුළත්ීම සඳහා වූ විභාගයට ගපනී ිදටි භානා මාධයගය්  

ගහෝ රාජ්ය භානාවිර්  ප්රශ න පත්රවලට පිළිුරු සුපයිය යුුය. ේරඟ විභාගයක් ගනාමුතිව 

ගස වයට බුඳුණු ලධලධරය්  ේම්  අධයාපනය ලුූ, භානා මාධයගය්  ගහෝ රාජ්ය භානාවිර්  ගහෝ 

ප්රශ න පත්රවලට පිළිුරු සුපයිය යුුය.  

 

09. ිභභ්ග වපටිපගටිය :-  

 

ගමම පන්ක්නණය පහේ සඳහ්  විනයය්  ස්බ් ධගය්  සුකගසන ලිඛිේ ප්රශ න පත්ර 02 ිර්  

සම් විේ ගම.  එක් ප්රශ න පත්රයක් සඳහා දපරිම ලකුණු 100 ිර. සමත් ීම සඳහා එක් ප්රශ න 

පත්රයිර්  40% ක අවම ලකුණු ප්රමාණයක් ලබා ගේ යුුය.  

 

අනු 
අංකය 

විනයය කාලය මුළු 
ලකුණු 

සමත් 
ලකුණු 

01 වයඹ පළාත් සභා කාර්ය පටිපාටික න්ති, 
වයඹ පළාත් විනය කාර්ය සංග්රහය හා 
ආයේන සංග්රහය 
 

පුය 02 100 40 

02 වයඹ පළාත් මූලය න්ති සංග්රහය පුය 1 ½  100 
 

40 
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ිභෂයවිවධනේිපයව:- 

 

I. වයඹවපළගත්වවභ්ගව ගධනයවපටිපගටි වරීි,වවයඹවපළගත්විභයයව ගධනයවවරග්රහයවහගව

ආයරයවවරග්රහය 

 වයඹ පළාත් සභා කාර්ය පටිපාටික න්ති සංග්රහගන III, VI, VII, VIII, 

X, XI පරිච්ගේා 

 වයඹ පළාත් විනය කාර්ය සංග්රහගන I පරිච්ගේාය හා  

 පළාත් සභා රාජ්ය ගස වගන ලධලධරය්  විිද්  ිදදු කළ හුිර 

වරාවම ස්බ් ධ පළමුවන දපගමඛනය 

 පළාත් සභා රාජ්ය ගස වගන ලධලධරය්  විිද්   ිදදු කළ හුිර 

වරාවම ස්බ් ධ ගාවන දපගමඛනය 

 ආයේන සංග්රහගන XII, XIII, XIV පරිච්ගේා 

 

II. වයඹවපළගත්වමුලයවරීිවවරග්රහය 

 වයඹ පළාත් මුලය න්ති සංග්රහගන II, IV, V, X, XI පරිච්ගේා 

 

10. ගමම විභාග ලධගමානගන විධිවිධාන සලසා ගනාමුති ය් කරුණක් ගවගේාත්                  

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

ගරු ආණ්ඩුකාරුමා විිද්  තීරණය කරනු ඇේ. 

 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාගම ලධයමය පරිදි, 

 

 

 

ටී.බී. වික්රමිදංහ, 

ගමක්, 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වා ගකාිෂන්  සභාව. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                        කාර්යාලීය ප්රගයෝජ්නය සඳහා පමණියේ  

ආාර්ශ අයුදු්පත්රය 

වයඹවපළගත්වග්රගම සවවරවධන යවේනපගධනරේ්න්තේේදවම සුම්්වදපේිකා ගවIIIවේරේණියේේ ව

ිවල ගරීන්තවවඳහගවවයව ගධනයක්ෂම සරගව ඩඉ්විභභ්ග යව-ව2023 

01.1.1 මුලකුරු සමඟ නම  ිදංහගල්   :- ................................................................................ 

මයා/ිෂය/ගමනවිය 

     1.2   මුලකුරු සමඟ නම  ඉංග්රීිදගය්   :- .............................................................................. 

     1.3   මුලකුරු වලි්  හුදි් ගවන නම  ිදංහගල්   :- ............................................................. 

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

  1.4  විාුත් ේුපුම ලිපිනය  E-mail) :- ............................................................................... 

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

   (ේම සම සවපිනයයය විභභ්ග වප්රේදපපත්රයවේයගමුව  නුවලුේේ.  

     1.5  ජ්ාතික හුදුනු්පත් අංකය :-   

     1.6   දප්  දිනය :- අවුරුිා    මාසය        දිනය 

 

02. ගස වා ස ථානය හා ලිපිනය :- 

2.1  කාර්යාලගන / ගාපාර්ේග්් ුගම / ආයේනගන නම :-    ............................................. 

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

 2.2  රාජ්කාරි ලිපිනය :- ...................................................................................................... 

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

 2.3  දුරකේන අංකය :-  රාජ්කාන් : ............................................... 

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

 

03. ාුනට ාරණ ේනුර :-  

 3.1  ේනුර :............................................................................................................ 

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

 3.3  ඉහේ ගර ණියේයට පත්වූ දිනය :................................................................. 

 

 

04. පබ විභාගයට ඉදිරිපත් වන භානා මාධයය :-    

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

  අාාළ අක්නරය ගකාටුව ුල ලිය් න  

 

 

05. පබ විභාගයට ඉමු්කරන විනයය්  :-  ප්රශ න පත්රගන නම සඳහ්  කර් න.  

 

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

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

 

 

 

 

          

        

  



 

06. පබ විභාගයට ගපනී ිදටි් ග්  ප්රථම වේාවටා ?   ........................................... 

 6.1  එගස  ගනාව් ග්  න් විභාග ගාස ු  ගගවා ලබාගත්  අලවා ඇති  කුවිේා් ිදගන, 

 

     කුවිේා් ිද අංකය :- ............................................. මුාල :- ...................................... 

     දිනය :- .........................................................  

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

 

 

 

07. අයදු්කරුගේ සහතිකය :- 

ඉහේ සඳහ්  විස ේර ලධවුරදි බවත්, ඉහේ 4 ගේාගන ාක්වා ඇති භානා මාධයගය්  විභාගයට ගපනී 

ිදටීමට මට හිිෂක් ඇති බවත් ප්රකාශ කරිෂ.  ගමම විභාගය සඳහා පනවා ඇති නීති න්ති 

පිළිපුදීමටා එකඟ වන අේර මා වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වගන ලධලධාරිලධයක බවා සහතික 

කරිෂ. 

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

               අයදු්කරුගේ අත්සන 

දිනය:- .....................................        

         

08. ගාපාර්ේග්් ු ප්රධාලධයාගේ සහතිකය :- 

I. ඉහේ විස ේර සඳහ්  ……………………........……………….............……. නුමුති 
ගමම ලධලධාරියා/ ලධලධාරිලධය ගමම ගාපාර්ේග්් ුගම ගස වගන ලධයුක්ේව ිදටින 
වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ගස වගන ලධලධාරිලධයක බවා, 

II. පම්/ඇය මුම්් දපගිකාකා  .............. ගර ණියේගන ලධලධාරිලධයක බවා, ගමම විභාගයට 
ගපනී ිදටීමට සුදුසුක් සපු රා ඇති බවා,  

III. විභාගයට ගපනී ිදටි් ග්  පළමු වේාවට බවා/ පළමු වේාවට ගනාවන බවා, ලධයිෂේ 
පරිදි විභාග ගාස ු ගගවා ඇති/ නුති බවා,  

IV. අයදු්කර ඇති භානා මාධයගය්  විභාගයට ගපනී ිදටීමට හිිෂකම ඇති බවා, 
V. ඉහේ සපයා ඇති ගේාරුරු ලධවුරදි බවා,  

     සහතික කරිෂ.  
            (අාාළ ගනාවන වචන කපා හරි් න  

                                                                                                                                                                                               
                                   

………………....…………………… 
                                                                                           ආයේන / ගාපාර්ේග්් ු ප රධාලධයාගේ  
                                                                                                            අත්සන හා ලධල මුද්රාව 
 
 

පාවි නාමය :……………………………………………………. 

ලිපිනය  :………………………………………………….... 

දිනය   :……………………………………………………. 

 

කුවිේා් ිදය ගනාගුලගවන ගස  ගමහි අලව් න. 


