
 
 

 

අභ්යන්තරරවිභභ්ග විවේදනයයි.! 

 

       මේේවඅංකය:වPPSC/EX/2/1/14/2023  

       ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල, 

       පෂගත්වවභ්ගවකගර්යගවවංකීර්ණය, 

       කුරුණෑ . 

       2023.01.19 

 

පරිලගවවශගවෂමගරක්කවේව ලගවේක මවගරිව්, 

පරිලගවවශගවෂමගරක්කවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුල, 

ලයඹවපෂගර. 

 

ලයඹවවපෂගත්වපරිලගවවශගවෂමගරක්කවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුේද IIවලයවේර ණියේේපවපරිලගවවිවරගන්න්තවවවවවව

වඳශගවලයවේනලයවකගර්යක්මරගවකඩඉේවිභභ්ග යව-ව2023 

 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේපවපරිලගවවශගවෂමගරක්කවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුේදවපරිලගවවිවරගන්වIIව

ේර ණියේේපව ිවරගන්න්තව වඳශගව ලයව ේනලයව කගර්යක්මරගව කඩඉේව ිභභ්ග යව -ව 2023ව මගර්තුව මගවයව තුෂව

කුරුණෑ දීව පලත්ලනුවබයව බලව ේමින්තවිවේදනයයවකරනුවැේේ.ව ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලේපව

පරිලගවව ිවරගන්ව  IIව ලයව ේර ණියේේපව පෂමුව කගර්යක්මරගව කඩඉේව ිභභ්ග යව වමත්ව ිවරගන්න්තටව ේමමව

කගර්යක්මරගවකඩඉේවිභභ්ග යවවඳශගවඅයදුේවකෂවශැක. 

 

02. ේමමව ිවේදනයයටව අමුණගව ඇතිව ආනර්ව අයදුේපත්රයටව අනුලව අේේක්කින්තව ව්ලකීයව අයදුේපත්රව

ිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවපිළිේයවකර රවයුතුවඅරරවඑමවඅයදුේපත්රවරමවේනපගර්රේේන්තතුවප්රරගිවයගවමඟින්තව

2023.02.15ව දියව ේශෝව එදියටව ේපරව “ේේකේ,ව ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලගව ේක ිෂන්තව වභ්ගල,ව බීව

ේන රටුල,ව පෂගත්ව වභ්ගව කගර්යගව වංකීර්ණය,ව කුරුණෑ ”ව යයව ලිපියයටව ලියගපදිංචිව රැපෑේන්තව එිභයව

යුතුය.ව අයදුේපත්වඉදිරිපත්වකරයවලියුේවකලරේපවලේවපවව ඉශෂවේකලේර්විභභ්ග ේපවයමවවඳශන්තවකෂව

යුතුය.වඅයදුේපත්වභ්ගරව ැනීේේවඅලවගයවදියටවපසුලවැේබයවඅයදුේපත්වප්රතික්ේ පවිරන්මටවිදදුලනුවඇර.වව 

 

03. අයදුේපත්රයව :-ව ඒව 4ව ප්රමගණේපව කඩනගිදයකව ේනපැත්රමව භ්ගිභරයටව  ිවිෂන්තව පිළිේයව කර ත්ව

අයදුේපත්රයවිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවඅයදුේකරුේේවඅත්වඅකුරින්තමවවේපර්ණවකෂවයුතුය. 

 

04. ිභභ්ග ව ගව්තුව:- පෂමුලරටව ේමමව ිභභ්ග යටව ේපනීව ිදටීමටව ිරිදදුව ිභභ්ග ව  ගව්තුලක්ව ේ ිභයව යුතුව

ේය ේද.වවඑේව වවුලත්වඉන්තවපසුවලගරවලදීවිවරගන්න්තවිභිදන්තවවේපර්ණවිභභ්ග යවවඳශගවේපනීවිදටින්තේන්තවයේව

රු.ව500/-වක්නව, එක්විභයයක්වවඳශගවේපනීවිදටින්තේන්තවයේවරු.ව250/-වක්වවබැගින්තවනවිභභ්ග ව ගව්තුවලේයන්තව

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගේදවඅංකව2003-02-13වනරණවආනගයේවශීර්යටවබැරවලයවපරිදිවරමවව්ථිරවපදිංචිවප්රගේීශීයව

ේේකේවේක ට්ඨගේපවේශෝවේව ලගවව්ථගයයවපිහිටිවප්රේීේපවප්රගේීශීයවේේකේවේක ට්ඨගේපවප්රගේීශීයව

ේේකේව කගර්යගයටව ේ ලගව ල.ප.ව.මු.ව 02ව ආකෘතිේයන්තව බග ත්ව රිිදට්පරව අයදුේපත්රේපව ිවයිෂරව

ව්ථගයේපවඇිභයවයුතුය.ව ේමමව ිභභ්ග යවවඳශගව ේ ලනුවබයව ගව්තුලව ේලයත්විරිදදුව ිභභ්ග යකටවමගරුව

ිරන්මටවඉඩවේනනුවේය ැේේ.වකුිභරගන්තිදේපවඡගයගවපිටපරක්වඟවරබගව ැනීමවප්රේයෝජයලත්වලනුවඇර. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

05. අයයයරගල:-වවිභභ්ග වඅේේක්කින්තවිභභ්ග වගගලවතුදීවරමන්තවේපනීවිදටියවවෑමවිභයයක්වපගවගමව

ිභභ්ග ව ගගධිපතිව වෑහීමකටව පත්ව ලයව පරිදිව ව්ලකීයව අයයයරගලයව පේපුව කෂව යුතුය.ව ඒව වඳශගව පශරව

නැක්ේලයවලියිභලිවඅතුරින්තවකලරක්වවුලනවපිළි රවශැිරය. 

 

I. පුී ින්තවලියගපදිංචිවිරන්ේේවේනපගර්රේේන්තතුේදවේක මවගරිව්විභිදන්තවිවකුත්වකරයවනවජගතිකව

ශැඳුනුේපරව 

II. ලංගුවිභේීව මන්තවබපත්රයව වපගව්ේපෝට්වබපත්රයක්ව  

 

06.ව ිභභ්ග වප්රේදපත්රව:- ිභභ්ග විවේදනයේපවවඳශන්තවසුදුසුකේවඇතිවඅයවපමණක්වඅයදුේකරවඇරැිවයයව

පර්ලවිව මයයවමරවඅයදුේපත්වභ්ගර න්තයගවඅලවගයවදියටවේශෝවඑදියටවේපරවිවයිෂරවිභභ්ග ව ගවත්ුවේ ලගව

ඊටවඅනගෂවදුපරවවම විවලැරදිලවවේපර්ණවකරයවනවඅයදුේපත්වඉදිරිපත්වකරවඇතිවඅයදුේකරුලන්තවවඳශග,ව

පවුන්තව රමව අයදුේපත්රේපව වඳශන්තව කරව ඇතිව ිභනුත්ව රැපැේව ලිපියයටව  E- mail address ව ිභභ්ග ව

ප්රේදපත්රයවේය මුවකරනුවැේේ.වඅයදුේකරුලන්තවිභිදන්තවරමවිභභ්ග වප්රේදපත්රයවභ්ග රවකරව රවයුතුවඅරර,ව

එේවවිභභ්ග වප්රේදපත්රයවභ්ග රවකරව රවේය ශැිරවඅයදුේකරුලන්තවේලේර ත්විභභ්ග යවපැලැත්ේලයවදියටව

දියව03වකටවේපරවඒවබලවලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිභභ්ග වඅංේයන්තවිභමිදයවයුතුය. 

වඑේවවඅයදුේකරුලන්තවේලරවිභභ්ග වප්රේදපත්රවේය මුවකෂවලශගමවඒවබලවලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගව

ේක ිෂන්තව වභ්ගේදව කගර්යගලීයව ේලේව අඩිභේපව  www.psc.nw.gov.lk ව පෂකරයව අරර,ව ඒව බලව අනගෂව

ේනපගර්රේේන්තතුවේලරනවලිඛිරලවනැනුේවේනනුවැේේ.වේනපගර්රේේන්තතුවප්රරගනීන්තවිභිදන්තවඅනගෂවඅයදුේකරුලන්තව

ඒවපිළිබඳලවනැනුලත්වකෂවයුතුය. 

වැෂිරයවයුතුි -: 

අයදුේකරුව ිභිදන්තව රමව අයදුේපත්රේපව වඳශන්තව කරනුව බයව ිභනුත්ව රැපැේව ලිපියයටව ිභභ්ග ව

ප්රේදපත්රයවේය මුවකරයවබැිභන්තවඑයවිවලැරදිලවඅයදුේපත්රේපවවඳශන්තවිරන්මවඅිවලගර්යයවේද. 

 

07.ව ිභභ්ග යව වඳශගව ප්රේදපත්රව ැූ,,ව පෂමුව ලරගලටව ිභභ්ග යටව ේපනී ව ිදටියව ිවරගන්න්තටව ිභභ්ග යටව

ේපනී ිදටීමටවශැිරලයවපරිදිවේනපගර්රේේන්තතුවප්රරගනීන්තවිභිදන්තවරගජකගරිවිවලගඩුවබගව දියවයුතුවඅරරව මන්තව

 ගව්තුවේය ේ ිභයවයුතුය. 
  

08.වඅේේක්කින්තවඅනගෂවේව ලයටවඇතුත්වීමවවඳශගවවවිභභ්ග යටවේපනීවිදටිවභ්ගගවමගරයේයන්තවේශෝවරගජයව

භ්ගගලිරන්තව ප්ර්යව පත්රලටව පිළිතුරුව වැපියව යුතුය.ව රරඟව ිභභ්ග යක්ව ේය මැතිලව ේව ලයටව බැඳුුව

ිවරරයන්තවරමන්තවඅරයගපයයවැූ,වභ්ගගවමගරයේයන්තවේශෝවරගජයවභ්ගගලිරන්තවේශෝවප්ර්යවපත්රලටවපිළිතුරුව

වැපියවයුතුය. 

 

09.විභභ්ග වපටිපගටියව:-ව 

 

ේමමවපන්ක්ණයවපශරවවඳශන්තවිභයයන්තවවේබන්තරේයන්තවවැකේවයවලිඛිරවප්රය්වපත්රව02 ිරන්තවවමන්තිභරව

ේද.වඑක්වප්ර්යවපත්රයක්වවඳශගවඋපරිමවකුුව100විර.වවමත්වවීමවවඳශගවඑක්වප්ර්යවපත්රයිරන්තව40 වකවඅලමව

කුුවප්රමගණයක්වබගව රවයුතුය. 

 

අනුව

අංකය 

ිභයය කගය මුළුව

කුු 

වමත්ව

කුු 

01 ගිුේවක්රම පැයව2 100 40 

02 ආයරයවවංග්රශය පැයව2 100 40 

03 ව්ථගලරවිවේයෝ  පැයව2 100 40 

04 කෂමයගකරණය පැයව2 100 40 

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


 
 

 

 

ිභයවිවර්ේීයව:- 
 

1වප්ර්යවපත්රයව:වගිුේවක්රම 

ලයඹවපෂගත්වමූයවන්තිවවංග්රශය 

 

2වලයවප්ර්යවපත්රයව:වආයරයවවංග්රශය 

ලයඹවපෂගත්වරගජයවේව ලගවකගර්යවපටිපගටිකවන්ති, ආයරයවවංග්රශේපවපෂමුවකග්ඩඩේපවVII,වVIII,වXII,ව

XIII,ව XIV,ව XV,ව XVI,ව XVII,වXVIII,ව XXI,ව XX,ව XXIII,වXXIV,ව XXV,ව XXVI,වXXX,ව

XXXI,වXXXIIවපරිච්ේේනයන්තවශගවලයඹවපෂගත්විභයයවකගර්යවවංග්රශයවපිළිබඳවනැනුම. 

 

3වලයවප්ර්යවපත්රයව:වව්ථගලරවිවේයෝ  

පරිලගවවිවරගන්න්තවවඳශගවපයලයවව්ථගලරවිවේයෝ වේනපගර්රේේන්තතුලවිභිදන්තවපයලගවඇතිවව්ථගලරවිවේයෝ ව

පිළිබඳවිභමවගවබැේයවප්ර්යවපත්රයිර. 

 

4වලයවප්ර්යවපත්රයව:වකෂමයගකරණය 

 කගර්යගවකෂමයගකරණය 

 මගයලවශගවේභ්ෞතිකවවේපත්වකෂමයගකරණය 

 
 

10. ේමමවිභභ්ග විවේදනයේපවිභධිිභරගයවවවගවේය මැතිවයේවකරුණක්වේලේර ත්වඒවවේබන්තරේයන්තව

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගලවිභමවගව රුවආ්ඩඩුකගරතුමගවිභිදන්තවීරරණයවකරනුවැේේ. 

 

ලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජය ේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිවයමයවපරිදි, 

 

 

 
ඊ.එේ.පී.වඒකයගයක, 

ේේකේ, 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල. 

       

 

 

 

 

 



 
 

 

 

       කගර්යගලීයවප්රේයෝජයයවවඳශගවපමණියේ 

ආනර්වඅයදුේපත්රය 

ලයඹවවපෂගත්වපරිලගවවශගවෂමගරක්කවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුේද IIවලයවේර ණියේේපවපරිලගවවිවරගන්න්තවවවවවව

වඳශගවලයවේනලයවකගර්යක්මරගවකඩඉේවිභභ්ග යව-ව2023 

 

 

01.1.1 මුකුරුවවමඟවයමව ිදංශේන්ත ව:-.......................................................වවමයග/ිෂය/ේමයිභය 

1.2 මුකුරුවවමඟවයමව ඉංග්රීිදේයන්ත ව:-ව..............................................................................වවවවවවවවවවවවවව         

1.3වමුකුරුවලලින්තවශැදින්තේලයවයමව ිදංශේන්ත  :-............................................................... .වව

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

1.4විභනුත්වරැපැේවලිපියයව E- mail) ව:- ……………………………………………………….... 

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

 ේමමවලිපියයටවිභභ්ග වප්රේදවපත්රවේය මුවකරනුවැේේ.  
 

වවවවව1.5වජගතිකවශැදුනුේපත්වඅංකයව:-වව 

වව   1.6වඋපන්තවදියය :- අවුරුීන      මගවයවවවවවවවවවවවවවවවවවවව     දියය                           

 
 

02. ේව ලගවව්ථගයයවශගවලිපියය 

2.1වවකගර්යගේපව/වේනපගර්රේේන්තතුේදව/වආයරයේපවයම:-ව..................................................... 

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

 2.2වවරගජකගරිවලිපියය:-ව...................................................................................................

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

 2.3වවදුරකරයවඅංකය :-  රගජකගන්  :ව..................................................... 

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

 

03. නැයටවනරණවරයතුර:-ව 

 3.1වවරයතුර : .......................................................................................................

 3.2වවේර ණියේය :ව....................................................................................................... 

 3.3වවඉශරවේර ණියේයටවපත්ව දියය :................................................................. 

 
 

04. පබවිභභ්ග යටවඉදිරිපත්වලයවභ්ගගවමගරයය:-වවව 

  ිදංශව-වS ,වේනමෂව-වT ,වඉංග්රීිදව-වE ) 

  අනගෂවඅක්රයවේක ටුලවතුවලියන්තය  

 

05. පබවිභභ්ග යටවඉේලුේකරයවිභයයන්ත:-ව(ප්ර්යවපත්රේපවවයමවවඳශන්තවකරන්තය.  

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

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

III. .............................................................................. 

IV. .............................................................................. 

 

 

            

        

 



 
 

 

 

06. පබවිභභ්ග යටවේපනීවිදටින්තේන්තවප්රථමවලරගලටනව?වව........................................... 

 6.1වවඑේව වේය ලන්තේන්තවයේවිභභ්ග ව ගව්තුවේ ලගවබග ත්ව අලගවඇති වවව  වවවව  

  කුිභරගන්තිදේප, 

  කුිභරගන්තිදවඅංකය:-ව............................................. මුන:-ව...................................... 

  දියය:-ව.........................................................  

  ිවකුත්වකවප්රගේීශීයවේේකේවකගර්යගය:ව.................................................................. 

 

 

07. අයදුේකරුේේවවශතිකය:- 

ඉශරවවඳශන්තවිභව්රරවිවලැරදිවබලත්,වඉශරව4වේේනේපවනක්ලගවඇතිවභ්ගගවමගරයේයන්තවිභභ්ග යටවේපනීවිදටීමටව

මටවහිිෂකේවඇතිවබලත්වප්රකගවකරිෂ.වවේමමවිභභ්ග යවවඳශගවපයලගවඇතිවනීතිවපිළිපැදීමටනවඑකඟවලයවඅරර,ව

මගවලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේපවිවරගරිේයකුව/විවරගරිිවයකවබලනවවශතිකවකරිෂ. 

 

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

     අයදුේකරුේේවඅත්වය 

දියය:-ව.....................................        
 

08. ේනපගර්රේේන්තතුවප්රරගිවයගේේවවශතිකය 

I. ඉශරවිභව්රරවවඳශන්තව……………………........……………….............…….යැමැතිවේමමව

ිවරගරියග/ිවරගරිිවයවේමමවේනපගර්රේේන්තතුේදවේව ලේපවිවයුක්රලවිදටියවලයඹවපෂගත්වවභ්ගව

රගජයවේව ලේපවිවරගරිේයකුව/විවරගරිිවයකවබලන, 

II. පහු/ඇයවපරිලගවවශගවෂමගරක්කවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුේදව................................වේර ණියේේපව

ිවරගරිේයකුව /ව ිවරගරිිවයකව බලන,ව පහුව /ව ඇයව ේපනී ිදටියව යුතුව පන්ක්ණයව

....................................වලයවකගර්යක්මරගවකඩඉේවිභභ්ග යවබලන, 

III. ඉශරවවපයගවඇතිවේර රතුරුවිවලැරදිවබලන, 

IV. ේමමවිභභ්ග යටවේපනීවිදටින්තේන්තවපෂමුවලරගලටවබලනව/වපෂමුවලරගලටවේය ලයවබලන,ිවයිෂරවපරිදිව

ිභභ්ග ව ගව්තුවේ ලගවඇතිවබලන,  

V. අයදුේකරවඇතිවභ්ගගවමගරයේයන්තවිභභ්ග යටවේපනීවිදටීමටවහිිෂකමවඇතිවබලන, වවශතිකවකරිෂ.  

  (අනගෂවේය ලයවලචයවකපගවශරින්තය  

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව   

            

    වවව       ………………....…………....................................වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව

     ආයරයව /ව පෂගත්ව ේනපගර්රේේන්තතුව පවරරගිවයගේේවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව

    වවවවවවවවවවවවවඅත්වයවශගවිවවමුද්රගල 

 

පනිභවයගමය :………………………........................... 

ලිපියයව :………………………………………...... 

දියයව  :………………………………………...... 

 

කුිභරගන්තිදයවේය  ැේලයවේව වේමහිවඅලන්තය. 



 
 

 

 

 

 

 


