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අභ්ය න්තර විභභ්යග විවේදනයයිව 

      මගේ අංකය: PPSC/EX/4/1/2/2023 
      වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වා ගක ිෂන්  සභාව, 
      පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, 
      කුරුණෑගල. 
      2022.12.22 
  
පළාත්  පාලන ගක මසාරිස ්- වයඹ. 

 

වයඹවපළගත්වසභ්යගව ගජ්ය වේස වේ වපළගත්වපගනයවේනපග්තරේනන්තුවේදවදනගයනවපීක්ෂක වIIවවේර ණියේේ ව

ිවනධගීකන්තවසඳහගවවයව ග්තය්ෂකමරගව ඩඉනවිභභ්යග ය- 2023 
 
වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වග  පළාත් පාලන ගෙපාර්තගේ් තුගේ ආොයේ පරීක්නක II ගේ ණිග  

නිලධාරී්  සඳහා වන ගෙවන කාර්යක්නමතා කඩඉේ විභාගයක් 2023 ේපබ වගරිවමාසය තුළවකුරුණෑගලදී 
පවත්වනු ලබන බව ගමයි්  නිගේෙනය කරනු ලැගේ. ඒ අනුව ආොයේ පරීක්නක II ගේ ණිග  නිලධාරී්   
ගමම කාර්යක්නමතා කඩඉේ විභාගය සඳහා අයදුේ කළ හැක. 
  
02. ගමම නිගේෙනය  අමුණා ඇති ආෙර්ශ අයදුේපත්ර ය  අනුව අගේක්නකයි්  ස්වකීය අයදුේපත්ර  
පිළිගයල කරගත යුතු අතර, නිවැරදිව හා පැහැදිලිව පිළිගයල කළ අයදුේපත්ර  තම ගෙපාර්තගේ් තු ්රධධානියා 

මඟි්  2023.01.20 දින ගහෝ එදින  ගපර “ේේ න,ව වයඹව පළගත්වසභ්යගව  ගජ්ය ව ේස වගව ේ  ිෂකන්තවසභ්යගව,ව බීව

ේන  ටුව,වපළගත්වසභ්යගව ග්තයගනවසංකී්තණය,වකුරුණෑ න” යන ලිපිනය  ලියාපදිංචි තැපෑගල්  එවිය යුතුය. 
අයදුේපත් ඉදිරිපත් කරන ලියුේ කවරග  වේ පස ඉහළ ගකලවගර් විභාගග  නම සඳහ්  කළ යුතුය. 
අයදුේපත් භාර ගැනීගේ අවසාන දින  පසුව ලැගබන අයදුේපත් ්රධතික්ගන ප ිරරීම  ිදදුවනු ඇත.   
 

03. අයදුනපත්රමය:-  A- 4 ්රධමාණග  කඩොිදයක ගෙපැත්තම භාවිතය  ගනිිෂ්  පිළිගයල කරගත් 
අයදුේපත්ර ය නිවැරදිව හා පැහැදිලිව අයදුේකරුගේ අත් අකුරි් ම සේපූර්ණ කළ යුතුය. 
 

04. ිභභ්යග ව ගස්ුව:- පළමුවර  ගමම විභාගය  අයදුේ ිරරීම  ිරිදදු විභාග ගාස්තුවක් ගගවිය යුතු 
ගන ගේ.  එගස  වුවත් ඉ්  පසු වාර වලදී නිලධාරී්  විිද්  සේපූර්ණ විභාගය සඳහා ගපනී ිදටි් ග්  නේ රු 
500/= ක්ෙ , එක් විනයයක් සඳහා ගපනී ිදටි් ග්  නේ රු 250/=  ක්  බැගි්  ෙ විභාග ගාස්තු වශගය්  වයඹ 
පළාත් සභාගේ අංක 2003-02-13 ෙරණ ආොයේ ශීර්නය  බැර වන පරිදි තම ස්ථිර පදිංචි ්රධාගේශීය ගේකේ 
ගක ට්ඨාශග  ගහෝ ගස වා ස්ථානය පිහිටි ්රධගේශග  ්රධාගේශීය ගේකේ ගක ට්ඨාශග  ්රධාගේශීය ගේකේ 
කාර්යාලය  ගගවා ව.ප.ස.මු.02 ආකෘතිගය්  ලබාගත් රිිදට්පත අයදුේපත්ර ග  නියිෂත ස්ථානග  ඇලවිය 
යුතුය. ගමම විභාගය සඳහා ගගවනු ලබන ගාසත්ුව ගවනත් ිරිදදු විභාගයක  මාරු ිරරීම  ඉඩ ගෙනු 
ගන ලැගේ. කුවිතා් ිදග  ඡායා පි පතක් ලඟ තබා ගැනීම ්රධගයෝජ්යනවත් වනු ඇත. 
 

05. අයය රගවව :-  විභාග අගේක්නකයි්  විභාග ශාලාවතුලදී තම්  ගපනී ිදටින සෑම විනයයක් පාසාම 
විභාග ශාලාධිපති සෑහීමක  පත්වන පරිදි ස්වකීය අනනිතාවය පේු  කළ යුතුය. ඒ සඳහා පහත ෙැක්ගවන 
ලියවිලි අතුරි්  කවරක් වුවෙ පිළිගත හැිරය. 

I. ු ේගලයි්  ලියාපදිංචි ිරරීගේ ගෙපාර්තගේ් තුගේ ගක මසාරිස ් විිද්  නිකුත් කරන ලෙ ජ්යාතික 
හැඳුනුේපත  

II. වලංගු විගේශ ගම්  බලපත්ර ය (පාස්ගපෝට් බලපත්ර යක් ) 
 

06.  ිභභ්යග ව ප්රදේදපපත්රම :- විභාග නිගේෙනග  සඳහ්  සුදුසුකේ ඇති අය පමණක් අයදුේකර ඇතැයි යන 

පූර්ව නිගමනය මත අයදුේපත් භාරග් නා අවසාන දින  ගහෝ එදින  ගපර නියිෂත විභාග ගාස්තු ගගවා ඊ  

අොළ ලදුපත සමග නිවැරදිව සේපූර්ණ කරන ලෙ අයදුේපත් ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුේකරුව්  සඳහා, ඔවුන්තව

රමවඅයදුනපත්රමේ වසඳහන්තව  වඇති ිභනඇත්වරැපැේවපිනයයය ව (E-mailවaddress) ිභභ්යග වප්රදේදපපත්රමයවේය ුව

  නුව නැේේ. අයදුන රුවන්තව ිභසින්තව රමව ිභභ්යග ව ප්රදේදපපත්රමයව භ්යග රව   ව  රව ුතුවව අර , එේනසව ිභභ්යග ව

ප්රදේදපපත්රමයවභ්යග රව  ව රවේය හැි වඅයදුන රුවන්තවේවේර ත්විභභ්යග යවපැවැත්ේවයවදිය වදියව03ව  වේප ව

ඒවබවවවයඹ පළගත්වසභ්යගව ගජ්ය වේස වගවේ  ිෂකන්තවසභ්යගේදවිභභ්යග වඅංපේයන්තවිභමසියවුතුවය. 

එගලස අයදුේකරුව්  ගවත විභාග ්රධගේශපත්ර  ගය මු කළ වහාමව ඒ බවව වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වා 

ගක ිෂන්  සභාගේ කාර්යාලීය ගවේ අඩවිග  (www.psc.nw.gov.lk) පළකරන අතර, ඒ බව 

http://www.psc.nw.gov.lk/
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අොළ ගෙපාර්තගේ් තු ගවතෙ ලිඛිතව ෙැනුේ ගෙනු ලැගේ. ගෙපාර්තගේ් තු ්රධධානී්  විිද්  අොළ 

අයදුේකරුව්  ඒ පිළිබඳව ෙැනුවත් කළ යුතුය.  
 

සැළි යවුතුවිව-: 

 අයදුන රුවිභසින්තවරමවඅයදුනපත්රමේ වසඳහන්තව  නුවනබයවිභනඇත්වරැපැේවපිනයයය විභභ්යග  ප්රදේදපව

 පත්රමයවවේය ුව  යවබැිභන්තවඑයවිවවැ දිවවඅයදුනපත්රමේ වසඳහන්තවි ීකමවඅිවවග්තයයවේද. 
 

07. විභාගය  ගපනී ිදටින නිලධාරී්  විිද්  විභාග ශාලාධිපති ගවත පවු් ගේ අත්සන සහතික කරවාගත් 
ප රගේශපත්ර  ඉදිරිපත් කළ යුතුය. විභාගය සඳහා ්රධගේශපත්ර  ලැබු, පළමු වතාව  විභාගය  ගපනි ිදටින 
නිලධාරී්   විභාගය  ගපනී ිදටීම  හැිර වන පරිදි ගෙපාර්තගේ් තු ්රධධානියා විිද්  රාජ්යකාරි නිවාු ලබා දිය 
යුතු අතර, ගම්  ගාස්තු ගන ගගවිය යුතුය. 
 

08. අගේක්නකයි්  අොල ගස වය  ඇතුලත්වීම සඳහා වූ විභාගය  ගපනී ිදටි භානා මාධිගය්  ගහෝ රාජ්යි 
භානාගව්  පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.  
 

09.ිභභ්යග වපටිපගටිය :-     

 ගමම පරීක්නණය පහත සඳහ්  විනය්  සේබ් ධගය්  සැකගසන ලිඛිත ්රධශ්න පත්ර  02 ිර්  සම් විත ගේ. 

එක් එක් පරීක්නණය සඳහා උපරිම ලකුණු 100 ිර. සමත් වීම සඳහා එක් එක් පරීක්නණගය්   ලකුණු 40% 

ගහෝ ඊ  වැඩි ලකුණු ්රධමාණයක් ලබා ගත යුතුය. 

 විනයය කාලය උපරිම 
ලකුණු  

සමත් 
ලකුණු 

01.  කාර්යාල ක්රුම පැය 01 යි 100 40% 

02. රාජ්යි ූලලි කළමනාකරණය පැය 01 යි 100 40% 
 

ිභකයවිව්තේේපය:- 

 

්රධශ්න පත්ර ග  නම විනය නිර්ගේශය 

කාර්යාල ක්රුම කාර්යාල ක්රුම පිළිබඳ ූලලධර්ම , කාර්යාල පටිපාටි, ගේඛන 
ගග නු ිරරීම, ආකෘති පත්ර  පරිහරණය, ලිපි ගනුගෙනු , රැිරයා 
විස්තරය, කාර්ය සාධනය මැනීම, කාර්යාලවල ඵලොයිතා 
වර්ධනය  

රාජ්යි ූලලි කළමනාකරණය  I     බැංකු ක්රුම පිළිබඳ ූලලික ෙැනුම (ආණ්ුගේ මුෙේ පිළිබඳ 
  භාරකාරත්වය, අග්රිමම හා බැංකු ගිණුේ) 

II    විගණනය පිළිබඳ ූලලික ෙැනුම 
III  පාු හා අත්හැර ෙැමීම )ගප ගත්  කපා අස්ිරරීම(  
IV  වයඹ පළාත් ූලලි රීති  පිළිබඳ ෙැනුම  

  
10. ගමම විභාග නිගේෙනග  විධි විධාන සලසා ගන මැති කවර කරුණක් පිළිබඳ වුවෙ වයඹ පළාත් ගරු 

ආණ්ුකාරතුමාගග්  විමසීගම්  අනතුරුව වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වා ගක ිෂන්  සභාව විිද්  තීරණය 

කරනු ලැගේ.  
 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වා ගක ිෂන්  සභාගේ නියමය පරිදි, 

 

 

 

 

ටී. බී. වික්රුමිදංහ, 
ගේකේ, 
වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වා ගක ිෂන්  සභාව.   
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 ආෙර්ශ අයැදුේපත්ර ය 
        කාර්යාලීය ්රධගයෝජ්යනය සඳහා පමණි  

වයඹවපළගත්වසභ්යගව ගජ්ය වේස වේ වපළගත්වපගනයවේනපග්තරේනන්තුවේදවදනගයනවපීක්ෂක වIIවවේර ණියේේ ව

ිවනධගීකන්තවසඳහගවවයව ග්තය්ෂකමරගව ඩඉනවිභභ්යග ය- 2023 
 

01. 1.1 මුලකුරු සමඟ නම (ිදංහගල් ):- .....................................................................................             

 ..............................................................................................................මයා/ිෂය/ගමනවිය  

     1.2 මුලකුරු සමඟ නම (ඉංග්රී.ිදගය් )Mr./Mrs./Miss.............................................................. 

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

     1.3 මුලකුරු වලි්  හැදි් ගවන නම (ිදංහගල් ): .................................................................. 

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

  1.4  විෙ.ත් තැපැේ ලිපිනය (E-mail) :- ............................................................................... 

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

(ිභනඇත්වරැපැේවපිනයයය විභභ්යග වවවප්රදේදපව පත්රමයවවේය ුව  යවබැිභන්තවඑයවිවවැ දිවවවසඳහන්තවි ීකමවඅිවවග්තයයවේද.) 

 

     1.5  ජ්යාතික හැදුනුේපත් අංකය:-   

     1.6   උප්  දිනය:-අවුරුේෙ    මාසය        දිනය 

02. ගස වා සථ්ානය හා ලිපිනය 

2.1  කාර්යාලග  / ගෙපාර්තගේ් තුගේ / ආයතනග  නම:-    ............................................... 

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

 2.2  රාජ්යකාරි ලිපිනය:- ....................................................................................................... 

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

 2.3  දුරකතන අංකය :-  රාජ්යකාරී : ............................................... 

     ගපෞේගලික : ............................................... 

 

03. ෙැන  ෙරණ තනතුර:-  

 3.1  තනතුර :........................................................... 

 3.2  ප් තිය : .......................................................... 

 3.3  ඉහත ප් තිය  පත්වූ දිනය :..................................... 

 

04. පබ විභාගය  ඉදිරිපත් වන භානා මාධිය:-    

 (ිදංහල - S , ගෙමළ - T , ඉංග්රී.ිද - E ) 

 (අොල අක්නරය ගක ටුව තුල ලිය් න) 

05. පබ විභාගය  ඉේලුේකරන විනයය් :- (්රධශ්න පත්ර ග  නම සඳහ්  කර් න.) 

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

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

06. පබ විභාගය  ගපනී ිදටි් ග්  පළමු වතාව ෙ ?   ........................................... 

 6.1  එගස  ගන ව් ග්  නේ විභාග ගාසත්ු ගගවා ලබාගත් (අලවා ඇති) කුවිතා් ිදග , 

    කුවිතා් ිද අංකය:- ............................................. මුෙල:- ...................................... 

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

    නිකුත් කල ්රධාගේශීය ගේකේ කාර්යාලය:- ................................................................... 

 

 

          

        

 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

07. අයදුේකරුගේ සහතිකය:- 

ඉහත සඳහ්  විස්තර නිවැරදි බවත්, ඉහත 4 ගේෙග  ෙක්වා ඇති භානා මාධිගය්  විභාගය  ගපනී ිදටීම  

ම  හිිෂකේ ඇති බවත් ්රධකාශ කරිෂ.  ගමම විභාගය සඳහා පනවා ඇති නීති පිළිපැදීම ෙ එකඟ වන අතර, මා 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්යි ගස වග  නිලධාරිගයකු / නිලධාරිනියක බවෙ සහතික කරිෂ. 

 

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

          අයදුේකරුගේ අත්සන 

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

        

08. ගෙපාර්තගේ් තු ්රධධානියාගේ සහතිකය 

I. ඉහත විස්තර සඳහ්  ……………………........……………….............……. නැමැති ගමම 
නිලධාරියා/නිලධාරිනිය ගමම ගෙපාර්තගේ් තුගේ ගස වග  නියුක්තව ිදටින වයඹ පළාත් සභා 
රාජ්යි ගස වග  නිලධාරිගයකු/ නිලධාරිනියක බවෙ, 

II. පහු/ඇය ආොයේ පරීක්නක................................ ගේ ණිග  නිලධාරිගයකු/ නිලධාරිනියක බවෙ,  
III. ඉහත සපයා ඇති ගත රතුරු නිවැරදි බවෙ, 
IV. ගමම විභාගය  ගපනී ිදටි් ග්  පළමු වතාව  බවෙ/ පළමු වතාව  ගන වන බවෙ, නියිෂත පරිදි 

විභාග ගාස්තු ගගවා ඇති බවෙ,  
V. අයදුේකර ඇති භානා මාධිගය්  විභාගය  ගපනී ිදටීම  හිිෂකම ඇති බවෙ,  සහතික කරිෂ.  

                (අොල ගන වන වචන කපා හරි් න) 

                                                                                                                                                                                                            
………………....……………………                                                                    
පළාත් /ආයතන ගෙපාර්තගේ් තු ප රධානියාගේ  

                                                                                                                  අත්සන හා නිල මුද්රාව 
 

පෙවි නාමය :……………………………………………………. 

ලිපිනය  :………………………………………………….... 

දිනය   :……………………………………………………. 

 

 

 

කුවිතා් ිදය ගන ගැලගවන ගස  ගමහි අලව් න. 


