
 අභ්යන්තර විභභ්ග විවේදනය  

මේේවඅංක :-වPPSC/EX/1/3/1/2023 

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගව 

පළගත්වසභ්ගවකගර් ගලවසංකීර්ණ ව 

කුරුණෑ ල 

2023.01.26 

පළගත්වආනග ම්වේකගමසගරිස ව 

ව ඹවපළගර 
 

වයඹ පළාත් ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදේ පළාත් ආදායම් ද ේවදේ II පන්තිදේ II දරේණියේදේ 

බදු  නිලධාරීන්ත  ඳහා වන  කාර්යක්ෂමතා  කඩඉම්  විභාගය - 2023 
 

ව ඹව පළගත්ව ආනග ම්ව ේනපගර්රේම්න්තුේදව පළගත්ව ආනග ම්ව ේස වේේව IIව පන්තිේේව IIව ේර ණියේේේව බදුව

ිවලධගරීන්තවසඳහගවවයවපළමුවයවකගර් ක්නමරගවකඩඉම්විභභ්ග  ව -ව2023 මාර්ු ම වකුරුණෑ ලවය  ේේදීව

පවත්වනුවලබයවබවවේමයින්තවිවේදනය වක නුවවලැේේ. 
 

02.ව ව ව ඹව පළගත්ව ආනග ම්ව ේනපගර්රේම්න්තුේදව පළගත්ව ආනග ම්ව ේස වේේව IIව පන්තිේේව IIව ේර ණියේේේව බදුව

ිවලධගරීන්තටවේමමවකගර් ක්නමරගවකඩඉම්විභභ්ග  වසඳහගවඅ දුම්වකළ හැක. 
 

03. ේමමවිභභ්ග  වසඳහගවඅ දුම්වකිරීේම්වආනර්ශවඅ දුම්පත්ර වේමමවිවේදනය වඅවසගයේේදීවපළවක වඇිව

අර වේමහිව04වවයවේේනේේවඋපේනස වපරිදිවසකසගවසම්ූර්ණවකලවස වකී වඅ ැදුම්පත්ර වරමවේනපගර්රේම්න්තුව

ප්රධගිව ගවමිනන්තව2023.02.22වදියවේහෝවඑදියටවේප වදේකම් , වයඹ පළාත්  භා රාජ්ය ද ේවා දකාිෂෂන්ත  භාව 

, පළාත්  භා කාර්යාල  ංකීර්ණය , කුරුණෑගලවව යවලිපිය ටවලි ගවපදිංචිවරැපෑේලන්තවඑිභ වයුු .වවඅ දුම්පත්ව

ඉදිරිපත්වක යවලියුම්වකව ේේවවම්වපසවඉහලවේකලවේර්විභභ්ග ේේවයමවසඳහන්තවකලවයුු .වවඅ දුම්පත්වභ්ග ව

 ැනීේම්වඅවසගයවදියටවපසුවවලැේබයවඅ දුම්පත්වප්රික්ේන පවක නුවඇර. 
 

04.වවඅ දුම්පත්රව:-වඒව4වප්රමගණේේවකඩනගිය කවඅ දුම්පත්ර වරමගවිභියන්තවපිළිේ ලවක ව රවයුු .වවඅ දුම්පත්ර ව

 ුරුලි ය වක වපිළිේ ලවක  රවහැකිවවුවනවඑ විවවැ දිවවහගවපැහැදිලිවවඅ දුම්කරුේේවඅත්වඅකුේ න්තමව

පි ිභ වයුු . 
 

05.ව වවිභාග ගා ේු:-වපළමුව ටවේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටිමටවකිියදුවිභභ්ග ව ගස ුවක්වේ ිභ වයුුවේයගේද.වව

එේස වවුවත්වඉන්තපසුවවග වවලදී,වඑක්විභන කටවවැඩිවේහෝවසම්ූර්ණවිභභ්ග  ටවේපනීවියටින්තේන්තවයම්වරු.ව500/-වක්නව

,වඑක්විභන කටවේපනීවියටින්තේන්තයම්වවරු.ව250/-ක්වනවිභභ්ග ව ගස ුවවශේ න්තවව ඹවපළගත්වසභ්ගේදවඅංකව2003-

02-13වන ණවආනග ම්වගිණුමටවබැ වවයවවපරිදිවකුරුණෑ ලවප්රගේීය  වේමකම්වකගර් ගල ටවේ වගවව.ප.ස.මු.ව02ව

අකෘිේ න්තව ලබග ත්ව රිියට්පරව රමව අ ැදුම්පේරහිවිව ිෂරව ස ථගයේේව අලවගව ඉදිරිපත්ව කලව යුු .ව ව ේමමව

රිියට්පරවහැ වේවයත්වආ රයවවලටවමුනමවේ වගවලබග ත්වරිියට්පත්ව,වමුනමවඇයවුම්වේහෝවමුීන ව ගස ුවේහෝව

බග  නුවේයගලැේේ.වවේ වයවලනවිභභ්ග ව ගස ුවකිියමවේහ ුවක්වමරවආපසුවේයගේ වයවබවත්වවේවයත්වකිියමව

ිභභ්ග  ක්වසඳහගවමගරුවකිරීමටවඉඩවේයගේනයවබවත්වසැලකි වයුු . 
 

 

06. අයයයරගව ව :-ව අේේක්නකයින්තව ිභභ්ග ව ශගලගවව ුලදීව ේපනීව ියටියව සෑමව ිභන  ක්ව පගසගමව ිභභ්ග ව

ශගලගධිපිවසෑහීමකටවපත්වයවපරිදිවස වකී වඅයයයරගව වපේපු වකලවයුු .වවඒවසඳහගවපහරවනැක්ේවයවලි ිභලිව

අරරින්තවකුමක්වවුවත්වභ්ග  නුවලැේේ. 
 

(අ)ව පු ී ලයින්තවලි ගපදිංචිවකිරීේම්වේනපගර්රේම්න්තුේදවේකගමසගරිස විභියන්තවිවකුත්වක යවලනවජ්ගිකව

හැදුනුම්පරව 

(ආ) වලංගුවිභේීශව මන්තවබලපත්ර ව(පගස ේපෝට්වබලපත්ර ක්ව)ව 

වඉහරවසඳහන්තවවලි ිභමලක්වඉදිරිපත්වකලවේයගහැකිවඅ ැදුම්කරුවකුේේවඅේේක්නකත්ව විභභ්ග ව

ශගලගධිපිේේවඅභිමර වපරිදිවඅවලංගුවකලවහැකි   



07.වවවිභාග ප්රදේශපත්රය :-වවිභභ්ග විවේදනයේේවසඳහන්තවසුදුසුකම්වඇිවඅ වපමණක්වඅ දුම්ක වඇරැයිව යවපු ර්වව

ිව මය වමරවඅ දුම්පත්වභ්ග  න්තයගවඅවසගයවදියටවේහෝවඑදියටවේප විව ිෂරවිභභ්ග ව ගස ුවේ වගවඊටවඅනගලව

ලදුපරක්වසම විවවැ දිවවසම්පු ර්ණවක යවලනවඅ දුම්පරව වවඉදිරිපත්වක වඇිවිවලධගරින්තවේවරවිභභ්ග වකගලසටහන්තව

පිටපරක්වසම වපවරේදශපරවරවිවකුත්වක යවගවඇර.වවඅ දුම්කරුවන්තවේවරවප්රේදශපත්රවිවකුත්වකළවවහගමවඒවබවව

සඳහන්තවක ිෂන්තවව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගේදව(වWWW.psc.nw.gov.lk ) ේවේවඅඩිභේේව

ිවේදනය ක්ව පළක නුව ඇර.ව ිභභ්ග  ව පැවැත්ීමටව ිව ිෂරව දියටව දියව 03කටව ේප ව ිභභ්ග ව පවරේදශව පරවර ව

ේයගලැබිණියේවයම්,වවහගමවව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගේදවේමකම්වේවරවපහරවසඳහන්තවිභස ර ව

සහිරවවනැන්තිභ වයුු .විභභ්ග  ටවේපනීවියටියවිවලධගරින්තවිභියන්තවිභභ්ග වශගලගධිපිවේවරවපවුන්තේේවඅත්සන්තව

සහිකවක වග ත්වප්රේදශවපත්රවඉදිරිපත්වකළවයුු . 

(අ)වවවිභභ්ග ේේවයම: 

(ආ)වවඅ ැදුම්කරුව/වඅ දුම්කගරි ේේවසම්පු ර්ණවයම: 

(ඇ)වවජ්ගිකවහැදුනුම්පත්වවඅංක  

(ඈ)වවලිපිය : 

(ඉ)වවඉමුම්පරවර වආ රයවප්රධගිව ගවේවරවභ්ග වදුන්තවදිය : 

08. අනුමරවක යවලනවපවරේදශවපරවරවලැබුවපළමුවරගවටවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීයවිවලධගරින්තටවිභභ්ග  ටවේපනීව

ියටීමටවහැකිවයවපරිදිවේනපගර්රේම්න්තුවපවරධගිව ගවිභියන්තව ගජ්කගරිවිවවගු වදි වයුු .වව 

08. අේේක්නක න්තවඅනගලවේස ව ටවඇුලත්ීමවසඳහගවවුවරමන්තවඅධයගපය වලැබුවභ්ගනගවමගධය වේහෝව ගජ්යව

භ්ගනගේවන්තවේහෝවකිිය ම්වඑක්වමගධය කින්තවපමණක්වපිළිුරුවසැපයි වයුු .වවඅ ැදුම්පේත්වසඳහන්තවභ්ගනගවමගධය ව

පසුවවේවයස වකිරීමටවඉඩේනනුවේයගලැේේ. 

09. පළමුවවයවකගර් ක්නමරගවකඩඉම්විභභ්ග  ටවිව ිෂරවිභන න්තවඑක්වඅවස ථගවකදිව වේහෝව ේවන්තවේවන්තව

අවස ථගවලදීවේපනීවියටි වහැක.වවඑේරකුදුවවුවත්වව සගමගර්ථ ක්වසඳහගවඑක්වඑක්විභන කටවවඅවමවවශේ න්තව40%ව

ක්විවලධගරි ගවිභියන්තවලබගව රවයුු . 

10. විභාග පරිපාටිය :- 

ේමමව පරීක්නණ ව පහරව සඳහන්තව ිභන  න්තව සම්බන්තධේ න්තව සැකේසයව ලිඛිරව ප්රශ යව පත්රව 04ව කින්තව

සමන්තිභරේද.වඒකවප්රශ යවපත්ර ක්වසඳහගවඋපරිමවලකුණුව100වකි.වසමත්ීමවසඳහගවඒකවප්රශ යවපත්ර කින්තව

40%වකවඅවමවලකුණුවප්රමගණ ක්වලබගව රවයුු . 

 

අනුව
අංක 

ිභන   කගල  උපරිමව
ලකුණු 

1 සගමගයයවබදුවනැනීම පැ ව01ව1/2 100 

2 ේපගත්වරැබීම පැ ව02 100 

3 බදුවකගර් වපරිපගටි වහගවආ රයවසංග්රහ  පැ ව01 100 

4 සගමගයයවවගණියේජ්වනැනීමවහගවආර්ිකවකටයුු පැ ව01 100 
 

 

10.1 විෂය නිර්දේශය : 

I.  ාමානය බදු දනීම:-ව(වකගල වපැ ව01ව½වකිවඋපරිමවලකුණුව100වයි) 

පිරිවැටුම්වබීන,වවමුීන ව ගස ු වහගවපළගත්වආනග ම්වේනපගර්රේම්න්තුවවිභියන්තවපරිපගලය ව

ක නුවලබයවබදුවහගව ගස ුව අශ්රිරවප්රධගයවලක්නණවේකේ හිව අවධග ණ වේකේ යව

ිභන ගනුවබීධවප්රශ යවපත්ර කි. 
 

II. දපාත් තනබීම:- (වකගල වපැ ව02වකි,වඋපරිමවලකුණුව100වයි) 

රිවවවයගපග වසඳහගවීිභත්වවසටහන්තවක්රමවඅනුවවමුලිකවේපගත්වරැබීමවපිළිබඳවවප්රශ යව

පත්ර කි. 

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


III. බදු කාර්ය පරිපාටිය හා ආයතන  ංග්රහය:- (කගල වපැ ව01වවකි,වඋපරිමවලකුණුව100යි) 

පිරිවැටුම්ව බීන,ව මුීන ව  ගස ුව හගව පළගත්ව ආනග ම්ව ේනපගර්රේම්න්තුවව ිභියන්තව

පරිපගලයේ හිලගවඅනු මය වක යවප්රධගයවකගර් වපරිපගටි වපිළිබඳවවහගවආ රයව

සංග්රහේේවIවකගණ්ඩේේවIව–වVIIවනක්වගවපරිච්ේේනවවලින්තවයුක්රවේද 
 

IV.  ාමානය වාණියේජ් දනීම හා ආර්ථිකක කටයුු:-ව(කගල වපැ ව01වවකි,වඋපරිමවලකුණුව100යි) 

ශ්රීවලංකගවවගණියේජ්වකටයුුවහගවවයගපග වආර්ිකවකටයුුවසම්බන්තධවමුලිකවමට්ටේම්වනැනුම 

                      
 11.      ේමමවිභභ්ග විවේදනයේේවිභධිවිභධගයවසලසගවේයගමැිවකව වකරුණක්වපිළිබනවවුවනවඒවසම්බන්තධේ න්තව

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගවවිභමසගවව ඹවපළගත්ව රුවආණ්ු කග ුමගවිභියන්තව වතී ණ ව

ක නුවලැේේ. 

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගේදවිව ම වපරිදි. 

 
 

 

ඊ.එම්.පී.ඒකයග ක, 
ේමකම්, 
ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගව     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 කගර් ගලී වපවරේ ෝජ්ය වසනහගවපමණියේ. 

ආනර්ශවඅ දුම්වපරවර  

වයඹ පළාත් ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදේ පළාත් ආදායම් ද ේවදේ II පන්තිදේ II 

දරේණියේදේ බදු නිලධාරීන්ත  ඳහා වන  කාර්යක්ෂමතා  කඩඉම්  විභාගය - 2023 
 

01.1.1 මුලකුරුවසමඟවයමව(ියංහේලන්ත)ව:-වවවවව.....................................................................ව 

           වම ග/ිෂ /ේමයිභ  

1.2 මුලකුරුවසමඟවයමව(ඉංග්රීියේ න්ත) ව: -වවව ව..................................................................ව........        

වවවවවව 1.3වමුලකුරුවවලින්තවහැඳින්තේවයවයමව(ියංහේලන්ත)ව:- ................................................................ව..........  

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

වවවවවව 1.4ව වවිදුත් රැපැමවලිපිය (E-mail)වවව ව:-  ……………………………………………………….... 

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

  (දමම ලිපිනයට විභාග ප්රදේශ පත්රය දයාු  කරු  ලනද.)  

වවවවව1.5.වජ්ගිකවහැදුනුම්පත්වඅංක ව:-වව  

වවවවවව1.6වඋපන්තවදිය  :-  අවුරුීන      මගස වවවවවවවවවවවවවවවවවවව     දිය                            

 

02. ේස වගවස ථගය වහගවලිපිය ව:- 

2.1.කගර් ගලේේව/ේනපගර්රේම්න්තුේදව/ආ රයේේවයමව:-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:- ................................................................................................ ....... 

වවවවව3.3වඉහරවේර ණියේ ටවපත්වවුවදිය :-වව................................................................. 

 

04.වවපබවිභභ්ග  ටවඉදිරිපත්වවයවවභ්ගනගවමගධය ව:- 

 (ියංහලව -ව S ව,ේනමළ -ව T ව,ඉංග්රීිය -ව E ) 

 (අනගළවඅක්න  වේකගටුවවුලවලි න්තය) 

05.වවපබවිභභ්ග  ටවඉමුම්වක යවිභන  න්තව(ප්රශ යවපත්රේේවවයමවසඳහන්තවක න්තය.) 

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

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

 

06. වපබවේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටින්තේන්තවප්රථමවවරගවටන?.................................ව. 

 6.1වව එේස වේයගවන්තේන්තවයම්විභභ්ග ව ගස ු වේ වගවලබග ත්ව(අලවගවඇි)වකුිභරගන්තියේේ, 

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

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

  ිවකුත්වකලවප්රගේීය  වේමකම්වකගර් ගල ව:-වවව............................................වවවව 

            

        

 



 

 

 

 

07. වඅ දුම්කරුේේවසහික ව:- 

ඉහරවසඳහන්තවිභස ර විවවැ දිවබවත්ව,ඉහරව4ේේනේේවනක්වගවඇිවභ්ගනගවවමගධයේ න්තවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටවමටව

හිිෂකම්වඇිවබවත්වප්රකගශවක ිෂ.ේමමවිභභ්ග  වසඳහගවපයවගවඇිවනීිවරීිවපිළිපැදීමටවනවඑකඟවවයවඅර වමගව

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වේේවිවලධගරිිව කවබවනවසහිකවක ිෂ. 

(අනගළවේයගවයවවචයවකපගවහරින්තය) 

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

      අ දුම්කරුේේවඅත්සය 

දිය : .................       
 

08.  ේනපගර්රේම්න්තුවප්රධගිව ගේේවසහික  

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

අේේක්නක ග/අේේක්ිකගවවේමමවේනපගර්රේම්න්තුේදවේස වේේවිවයුක්රවවියටියවව ඹවපළගත්වසභ්ගව

 ගජ්යවේස වේේවිවලධගරිේ කුව/විවලධගරිිව කවබවන, 

II. පහුව/වඇ වබදුිවලධගරීව................වවයවේර ණියේේේවිවලධගරිේ කුවබවන,වේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටව

සුදුසුකම්වසපු  ගවඇිවබවන, 

III. ේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටින්තේන්තවපළමුවවරගවටවබවනව /වපළමුවවරගවටවේයගවයවබවන,ිව ිෂරවපරිදිව

ිභභ්ග ව ගස ුවේ වගවඇි/යැිවබවන,  

IV. අ දුම්ක වඇිවභ්ගනගවමගධයේ න්තවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටවහිිෂකමවඇිවබවන, ව 

V. ඉහරවසප ගවඇිවේරග ුරුවිවවැ දිවබවන, 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවසහිකවක ිෂ.  

  (අනගළවේයගවයවවචයවකපගවහරින්තය) 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව   

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

  වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව    ආ රයව/වේනපගර්රේම්න්තුවප්රධගිව ගේේ 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවඅත්සයවහගවිවලවමුද්රගව 

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

ලිපිය ව :………………………………………...... 

දිය ව  :………………………………………...... 

 

 
 

 

 

කුිභරගන්තිය වේයග ැලේවයවේස වේමහිවඅලවන්තය. 



 


