
1 
 

අභ්යන්තරරවිභභ්ග විවේදනයයිව!ව 
 

      මේේවඅංකය:වPPSC/EX/3/1/9/2023  

      ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල, 

      පෂගත්වවභ්ගවකගර්යගවවංකීර්ණය, 

      කුරුණෑ . 

      2023.01.19ව 

 

ේේකම්, 

ප්රධාගයවඅමගරයගංයව(ලයඹ). 

පෂගත්වපගයවේක මවගරිව්ව(ලයඹ). 

යග රිකවේක මවගරිව්,වකුරුණෑ . 

පෂගත්වඅධායගපයවඅධායක්(ලයඹ), 

සියළුමවකගපවඅධායගපයවඅධායක්කලරුන්තවවශ 

සියළුමවප්රගේීය යවවභ්ගවේේකම්ලරුන්තවේලර. 

 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ වපුව්රකගයගධිපතිවේව ලේ වIIIවේර ණියේේ විවධාගන්න්තව

වඳශගවලයවකගර්යක්මරගවකඩඉම්විභභ්ග යව-ව2023 

 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ වපුව්රකගයගධිපතිවේව ලේ වIIIවේර ණියේේ විවධාගන්න්තවවඳශගවලයව

කගර්යක්මරගවකඩඉම්විභභ්ග ය 2023වමගර්තුවමගවයවතුෂ කුරුණෑ දීවපලත්ලනුවබයවබලවේමින්තව

ිවේදනයයව කරනුව ැේේ.ව ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලේ ව පුව්රකගයගධිපතිව ේව ලේ                 

IIIවේර ණියේේ විවධාගන්න්තටවේමමවකගර්යක්මරගවකඩඉම්විභභ්ග යවවඳශගවඅයදුම්වකෂවශැක. 

 

02. ේමමව ිවේදනයයටව අමුණගව ඇතිව ආනර්ව අයදුම්පත්රයටව අනුලව අේකක්කින්තව ව්ලකීයව

අයදුම්පත්රවිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවපිළිේයවකර රවයුතුවඅරර එමවඅයදුම්පත්රවරමවේනපගර්රේම්න්තතුව

ප්රධාගිවයගව මිනන්තව 2023.02.15ව දියව ේශෝව එදියටව ේපරව “ේේකම්,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 අයදුම්පත්ව ඉදිරිපත්ව කරයව ලියුම්ව කලරේ ව ලම්ව පවව ඉශෂව

ේකලේර්ව ිභභ්ග ේ ව යමව වඳශන්තව කව යුතුය.ව අයදුම්පත්ව භ්ගරව  ැනීේම්ව අලවගයව දියටව පසුලව

ැේබයවඅයදුම්පත්වප්රතික්ේ පවිරන්මටවසිදුලනුවඇර.වව 

 

03. අයදුම්පත්රයව :-ව ඒව 4ව ප්රමගණේ ව කඩනගසියකව ේනපැත්රමව භ්ගිභරයටව  ිවිෂන්තව පිළිේයව

කර ත්වඅයදුම්පත්රයවිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවඅයදුම්කරුේේවඅත්වඅකුරින්තමවවම්පර්ණවකෂවයුතුය. 

 

04. ිභභ්ග ව ගව්තුව:- වපෂමුලරටවේමමවිභභ්ග යටවේපනීවසිටීමටවිරසිදුවිභභ්ග ව ගව්තුලක්වේ ිභයව

යුතුව ේය ේද.ව ව එේව ව වුලත්ව ඉන්තව පසුලගරලදීව ිවධාගන්න්තව ිභසින්තව වම්පර්ණව ිභභ්ග යව වඳශගව ේපනීව

සිටින්තේන්තව යම්ව රු.ව 500/-ව ක්න,ව එක්ව ිභයයක්ව වඳශගව ේපනීව සිටින්තේන්තව යම්ව රු.ව 250/-ව ක්නවවවවවවවවවවවවව

ිභභ්ග ව ගව්තුවලේයන්තවලයඹවපෂගත්වවභ්ගේදවඅංක 2003-02-13වනරණවආනගයම්වය ර්යටවබැරවලයව

පරිදිව රමව ව්ථිරව පදිංචිව ප්රගේීය යව ේේකම්ව ේක ට්ඨගේ ව ේශෝව ේව ලගව ව්ථගයයව පිහිටිව ප්රේීේ ව

ප්රගේීය යව ේේකම්ව ේක ට්ඨගේ ව ප්රගේීය යව ේේකම්ව කගර්යගයටව ේ ලගව ල.ප.ව.මු.-02ව

ආකෘතිේයන්තවබග ත්වරිසිට්වපරවඅයදුම්පත්රේ විවයිෂරවව්ථගයේ වඇිභයවයුතුය.ව ේමමවිභභ්ග යව

වඳශගව ේ ලනුව බයව  ගවත්ුලව ේලයත්ව ිරසිදුව ිභභ්ග යකටව මගරුව ිරන්මටව ඉඩව ේනනුව ේය ැේේ.ව

කුිභරගන්තසිේ වඡගයගවපිටපරක්වඟවරබගව ැනීමවප්රේයෝජයලත්වලනුවඇර. 
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05. අයයයරගලව :-ව ව ිභභ්ග ව අේකක්කින්තව ිභභ්ග ව ගගලව තුදීව රමන්තව ේපනීව සිටියව වෑමව

ිභයයක්ව පගවගමව ිභභ්ග ව ගගධිපතිව වෑහීමකටව පත්ව ලයව පරිදිව ව්ලකීයව අයයයරගලයව පකපුව කව

යුතුය.වවඒවවඳශගවපශරවනැක්ේලයවලියිභලිවඅතුරින්තවකලරක්වවුලනවපිළි රවශැිරය. 

I. පුී ින්තවලියගපදිංචිවිරන්ේම්වේනපගර්රේම්න්තතුේදවේක මවගරිව්විභසින්තවිවකුත්වකරයවනව

ජගතිකවශැඳුනුම්පරව 

II. ලංගුවිභේීව මන්තවබපත්රයව(වපගව්ේපෝට්වබපත්රයව) 

 

06.ව ිභභ්ග ව ප්රේදපත්රව :-ව ිභභ්ග ව ිවේදනයේ ව වඳශන්තව සුදුසුකම්ව ඇතිව අයව පමණක්ව අයදුම්කරව

ඇරැිවයයවපර්ලවිව මයයවමරවඅයදුම්පත්වභ්ගර න්තයගවඅලවගයවදියටවේශෝවඑදියටවේපරවිවයිෂරව

ිභභ්ග ව ගව්තුවේ ලගවඊටවඅනගෂවදුපරවවම විවලැරදිලවවම්පර්ණවකරයවනවඅයදුම්පත්වඉදිරිපත්වකරව

ඇතිව අයදුම්කරුලන්තවවඳශග,ව පවුන්තවරමව අයදුම්පත්රේ වවඳශන්තවකරවඇතිවිභනයුත්වරැපැේවලිපියයටව 

(E-mailවaddress) ිභභ්ග වප්රේදපත්රයවේය මුවකරනුවැේේ. එේවවඅයදුම්කරුලන්තවේලරවිභභ්ග ව

ප්රේදපත්රවේය මුවකෂ ලශගමවඒවබලවලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවකගර්යගීයයව

ේලේව අඩිභේ ව (www.psc.nw.gov.lk)ව පෂකරයව අරරව ඒව බලව අනගෂ ේනපගර්රේම්න්තතුව ේලරනව

ලිඛිරලව නැනුම්ව ේනනුව ැේේ.ව ේනපගර්රේම්න්තතුව ප්රධාගනීන්තව ිභසින්තව අනගෂව අයඳුම්කරුලන්තව ඒව පිළිබඳලව

නැනුලත්වකෂ යුතුය.ව 

 

අයදුම්කරුලන්තවිභසින්තවරමවිභභ්ග වප්රේදපත්රයවභ්ග රවකරව රවයුතුවඅරර එේවවිභභ්ග වප්රේදපත්රයව

භ්ග රවකරව රවේය ශැිරවඅයදුම්කරුලන්තවේලේර ත්විභභ්ග යවපැලැත්ේලයවදියටවදියව03වකටවේපරව

ඒවබලවලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිභභ්ග වඅංේයන්තවිභමසියවයුතුය. 

 

වැෂිරයවයුතුිව-: 

 අයදුම්කරුවිභසින්තවරමවඅයදුම්පත්රේ වවඳශන්තවකරනුවබයවිභනයුත්වරැපැේවලිපියයටවිභභ්ග ව

 ප්රේදපත්රයවේය මුවකරයවබැිභන්තවඑයවිවලැරදිලව අයදුම්පත්රේ වවඳශන්තවිරන්මව අිවලගර්යයව

 ේද. 

 

07. ිභභ්ග යව වඳශගව ප්රේදපත්රව ැූ, පෂමුව ලරගලටව ිභභ්ග යටව ේපනී ව සිටියව ිවධාගන්න්තටව

ිභභ්ග යටවේපනී සිටීමටවශැිරලයවපරිදිවේනපගර්රේම්න්තතුවප්රධාගනීන්තවිභසින්තවරගජකගරිවිවලගු වබගවදියව

යුතුවයමුදුවඒවේලනුේලන්තව මන්තව ගව්තුවිරසිලක්වේය ේ ිභයවයුතුය. 

 

08. අේකක්කින්තවඅනගෂවේව ලයටවඇතුත්වීමවවඳශගවවවිභභ්ග යටවේපනීවසිටිවභ්ගගවමගධායේයන්තව

ේශෝව රගජයව භ්ගගලිරන්තව ප්ර්යව පත්රලටව පිළිතුරුව වැපියව යුතුය.ව රරඟව ිභභ්ග යක්ව ේය මැතිලව

ේව ලයටවබැඳුණුවිවධාරයන්තවරමන්තවඅධායගපයයවැූ භ්ගගවමගධායේයන්තවේශෝවරගජයවභ්ගගලිරන්තවේශෝව

ප්ර්යවපත්රලටවපිළිතුරුවවැපියවයුතුය.ව 

 

09. ිභභ්ග වපටිපගටියව:-ව 
 

ේමමවපන්ක්ණයවපශරවවඳශන්තවිභයයන්තවවම්බන්තධාේයන්තවවැකේවයවලිඛිරවප්ර්යව පත්රව 02විරන්තව

වමන්තිභරව ේද.ව ව එක්ව ප්ර්යව පත්රයක්වවඳශගව උපරිමවකුණුව 100විර.ව වමත්ව වීමවවඳශගව එක්ව ප්ර්යව

පත්රයිරන්තව40 වකවඅලමවකුණුවප්රමගණයක්වබගව රවයුතුය.ව 

 

අනුව

අංකය 

ිභයය කගය මුළු 

කුණු 

වමත්වකුණු 

01 වගමගයයවපරිපගයයවශගවූලයව්රම 

 

පැයව03 100 40  

02 පුව්රකගවවංිභධාගය පැයව03 100 

 

40  

 

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

01. වගමගයයවපරිපගයයවශගවූලයව්රම 
 

 ආයරයව වංග්රශේ වVI සිටව VIII, XII, XIV, XXIV, XXVII, XXVIIIව

පරිච්ේේන ඇතුෂත්වේද. 

 ලයඹ පෂගත්වවභ්ගේදවකගර්යවපටිපගටිකවන්තිවවංග්රශය. 

 පෂගත්වූලයවන්තිව -ව ව II ලයවපරිච්ේේනේ ව2වලයවේක ටව,ව IVවලයවපරිච්ේේනය,වවවවවවව

V ලයව පරිච්ේේනේ ව 1-4ව ලයව ේක ටවව නක්ලග,ව VI ලයව පරිච්ේේනය,ව X ලයව

පරිච්ේේනේ ව1වලයවේක ටවවශගව5වලයවේක ටව,වXI ලයවපරිච්ේේනේ ව3,ව4වශගව7ව

ලයවේක ටව. 

 1974වඅංකව20වනරණවශ්රී ංකගවපුව්රකගවවං මයව(වංව්ථග රවිරන්ේම්)වපයරවශගව

2004වඅංකව7වනරණවඑහිවවංේෝධිරවපයර.ව 

02. පුව්රකගවවංිභධාගය 
 

 වපෂගත්වපුව්රකගවප්රඥපකතිය 

 පුව්රකගවකිෂටු 

 පුව්රකගවද්රලය වංරක්ණය 

 පගඨකවඅධායගපයයවශගවමශජයවවම්බන්තධාරග 

 පුව්රකගවලර් වශගවේව ලග 

 පුව්රකගවකෂමයගකරණේ දී වැිරයවයුතුවවරවූලධාර්මවශගව්රේමෝපගයන්ත 

 පුව්රකගයකවක්රියගත්මකවකෂවශැිරවලයගපෘතිවලර්  

 

10. වේමමව ිභභ්ග ව ිවේදනයේ ව ිභධිිභධාගයව වවගව ේය මැතිව යම්ව කරුණක්ව ේලේර ත්,ව ඒව

වම්බන්තධාේයන්තවලයඹවපෂගත්වවභ්ගව රගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගලවිභසින්තව රුවආණ්ු කගරතුමගේේව

අනුමැතියවපරිදිවතීරණයවකරනුවැේේ. 

 

ලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජය ේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිවයමයවපරිදි, 
 

 

ඊ.එම්.පී.වඒකයගයක, 

ේේකම්, 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල. 
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වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවකගර්යගීයයවප්රේයෝජයයවවඳශගවපමණියේව 

ආනර්වඅයදුම්පත්රය 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ වපුව්රකගයගධිපතිවේව ලේ වIIIවේර ණියේේ විවධාගන්න්තව

වඳශගවලයවකගර්යක්මරගවකඩඉම්විභභ්ග යව-ව2023 

 

01.1.1 මුකුරුවවමඟවයමව(සිංශේන්ත) :-ව.................................................................. 

...............................................................................වමයග/ිෂය/ේමයිභය 

වවවවව1.2වමුකුරුවවමඟවයමව(ඉංග්රීසිේයන්ත)ව:-ව................................................................. 

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

වවවවව1.3වමුකුරුවලලින්තවශැදින්තේලයවයමව(සිංශේන්ත) :-ව................................................... 

 වව................................................................................................................ 

වව1.4වවිභනයුත්වරැපැේවලිපියයව(E-mail) :- ................................................................. 

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

   (ේමමවලිපියයටවිභභ්ග වප්රේදපත්රයවේය මුවකරනුවැේේ.) 

වවවවව1.5වවජගතිකවශැදුනුම්පත්වඅංකය :-වව 

වවවවව1.6වවවඋපන්තවදියය :-වඅවුරුීන   මගවයවව  වවවවදියය 

 

02. ේව ලගවව්ථගයයවශගවලිපියය :- 

2.1වවකගර්යගේ ව/වේනපගර්රේම්න්තතුේදව/වආයරයේ වයම :-වවවව..................................... 

 ..................................................................................................................වවවවවවවවවවවවවවවව 

වවවවවවවව2.2වරගජකගරිවලිපියය :-ව...................................................................................... 

  වව................................................................................................................. 

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

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

03. නැයටවනරණවරයතුර :-ව 

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

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

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

04. පබවිභභ්ග යටවඉදිරිපත්වලයවභ්ගගවමගධායය :-වවව 

 (සිංශව-වS ,වේනමෂව-වT ,වඉංග්රීසිව-වE ) 

 (අනගවඅක්රයවේක ටුලවතුවලියන්තය) 

 

05. පබවිභභ්ග යටවඉේලුම්කරයවිභයයන්ත :-ව(ප්ර්යවපත්රේ වයමවවඳශන්තවකරන්තය.) 

 

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

II. වව............................................................................ 
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06. පබවිභභ්ග යටවේපනීවසිටින්තේන්තවප්රථමවලරගලටනව?වවව........................................... 
 

 6.1වවඑේව වේය ලන්තේන්තවයම්විභභ්ග ව ගව්තුවේ ලගවබග ත්ව(අලගවඇති)වකුිභරගන්තසිේ , 
 

 වවවවවවවකුිභරගන්තසිවඅංකය :-ව....................................වමුන :-ව................................... 

  වවවදියය :-ව.........................................................  

  වවවිවකුත්වකවප්රගේීය යවේේකම්වකගර්යගය :- .................................................... 

 

 

 

07. අයදුම්කරුේේවවශතිකයව:- 

ඉශරවවඳශන්තවිභව්රරවිවලැරදිවබලත්,වඉශරව4වේේනේ වනක්ලගවඇතිවභ්ගගවමගධායේයන්තවිභභ්ග යටවේපනීව

සිටීමටව මටව හිිෂකම්ව ඇතිව බලත්ව ප්රකගව කරිෂ.ව ේමමව ිභභ්ග යව වඳශගව පයලගව ඇතිව නීතිව න්තිව

පිළිපැදීමටනවඑකඟවලයවඅරරවමගවලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ විවධාගරිේයකුව/විවධාගරිිවයකව

බලනවවශතිකවකරිෂ. 

 

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

               අයදුම්කරුේේවඅත්වය 

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

         

08. ේනපගර්රේම්න්තතුවප්රධාගිවයගේේවවශතිකයව:- 

I. ඉශරව ිභව්රරව වඳශන්තව ……………………........……………….............…….ව

යැමැතිව ේමමව ිවධාගරියග/ව ිවධාගරිිවයව ේමමව ේනපගර්රේම්න්තතුේදව ේව ලේ ව ිවයුක්රලව

සිටියවලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ විවධාගරිේයකු/විවධාගරිිවයකවබලන, 

II. පහු/ඇයව පුව්රකගයගධිපතිව ේව ලේ ව ..............ව ේර ණියේේ ව ිවධාගරිේයකු/ව

ිවධාගරිිවයකවබලන, ේමමවිභභ්ග යටවේපනී සිටීමටවසුදුසුකම්වවපුරගවඇතිවබලන,ව 

III. ිභභ්ග යටවේපනීවසිටින්තේන්තවපෂමුවලරගලටවබලන/ පෂමුවලරගලටවේය ලයවබලන,විවයිෂරව

පරිදිවිභභ්ග ව ගව්තුවේ ලගවඇති/වයැතිවබලන,  

IV. අයදුම්කරවඇතිවභ්ගගවමගධායේයන්තවිභභ්ග යටවේපනීවසිටීමටවහිිෂකමවඇතිවබලන, 

V. ඉශරවවපයගවඇතිවේර රතුරුවිවලැරදිවබලන,වවශතිකවකරිෂ.  

වවවවවවව  වවව(අනගවේය ලයවලචයවකපගවශරින්තය) 

                                             වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව                                                                                                    වවවවවවවවවවවවවවවවවව 

වව 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව

………………....…………………… 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව       ආයරය/ේනපගර්රේම්න්තතුවපවරධාගිවයගේේව 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවඅත්වයවශගවිවවමුද්රගල 

 
 

පනිභවයගමය :……………………………………………………. 

ලිපියයව :………………………………………………….... 

දියයව  :……………………………………………………. 

කුිභරගන්තසියවේය  ැේලයවේව වේමහිවඅලන්තය. 


