
 

      

 

අභ්යන්තරර ිභභ්ගග ිවේදනයයි.! 

 

       මේේ අංකය: PPSC/EX/2/1/06/2023  

         ලයඹ පෂගත් වභ්ග රගජය ේව ලග ේක ිෂන්ත වභ්ගල, 

       පෂගත් වභ්ග කගර්යග වංකීර්ණය, 

       කුරුණෑග. 

       2022.12.09 

 

පරිලගව ේක මවගරිව්, 

පරිලගව ශග ෂමගරක්ක ේව ලග ේනපගර්රේේන්තතුල, 

ලයඹ පෂගර. 

 

ලයඹ  පෂගත් වභ්ග පරිලගව ශග ෂමගරක්ක ේව ලග ේනපගර්රේේන්තතුේද කෂමයගකරණ  වශකගර 

රගක්ණික ේය ලය - ඛණ්ඩ 2 ේව ලග  ගණයට අයත් පගලිකග / වශගය පගලිකග I ේර ණිේ   රයතුර වාශග 

ලය ේරලය කගර්යක්මරග කඩඉේ ිභභ්ගගය - 2023 

 

ලයඹ පෂගත් වභ්ග රගජය ේව ලේ  පරිලගව ශග ෂමගරක්ක ේව ලග ේනපගර්රේේන්තතුේද කෂමයගකරණ 

වශකගර රගක්ණික ේය ලය - ඛණ්ඩ 2 ේව ලග ගණයට අයත් පගලිකග/ වශගය පගලිකග I ේර ණිේ   රයතුර 

වාශග ලය ේරලය කගර්යක්මරග කඩඉේ ිභභ්ගගය 2023 ජයලගරි මගවය තුෂ කුරුණෑගදී පලත්ලනු 

බය බල ේමින්ත ිවේදනයය කරනු ැේේ. ලයඹ පෂගත් වභ්ග රගජය ේව ලේ  පගලිකග/ වශගය පගලිකග I 

ේර ණිේ  ිවධගරීන්තට ේමම කගර්යක්මරග කඩඉේ ිභභ්ගගය වාශග අයදුේ කෂ ශැක. 

 

02. ේමම ිවේදනයයට අමුණග ඇති ආනර් අයදුේපත්රයට අනුල අේකක්කින්ත ව්ලකීය අයදුේපත්ර 

ිවලැරදිල ශග පැශැදිලිල පිළිේය කරගර යුතු අරර එම අයදුේපත්ර රම ේනපගර්රේේන්තතු ප්රධගිවයග මඟින්ත 

2023.01.02 දිය ේශෝ එදියට ේපර “ේේකේ, ලයඹ පෂගත් වභ්ග රගජය ේව ලග ේක ිෂන්ත වභ්ගල, බී 

ේන රටුල, පෂගත් වභ්ග කගර්යග වංකීර්ණය, කුරුණෑග” යය ලිපියයට ලියගපදිංචි රැපෑේන්ත එිභය 

යුතුය. අයදුේපත් ඉදිරිපත් කරය ලියුේ කලරේ  ලේ පව ඉශෂ ේකලේර් ිභභ්ගගේ  යම වාශන්ත කෂ 

යුතුය. අයදුේපත් භ්ගර ගැනීේේ අලවගය දියට පසුල ැේබය අයදුේපත් ප්රතික්ේ ප ිරරීමට ිදදුලනු ඇර.   

 

03. අයදුේපත්රය:-  ඒ 4 ප්රමගණේ  කඩනගිදයක ේනපැත්රම භ්ගිභරයට ගිවිෂන්ත පිළිේය කරගත් 

අයදුේපත්රය ිවලැරදිල ශග පැශැදිලිල අයදුේකරුේේ අත් අකුරින්තම වේපූර්ණ කෂ යුතුය. 

 

04. ිභභ්ගග ගගව්තු:- පෂමුලරට ේමම ිභභ්ගගයට ේපනී ිදටීමට ිරිදදු ිභභ්ගග ගගව්තුලක් ේගිභය යුතු 

ේය ේද.  එේව  වුලත් ඉන්ත පසු ලගරලදී ිවධගරීන්ත ිභිදන්ත වේපූර්ණ ිභභ්ගගය වාශග ේපනී ිදටින්තේන්ත යේ 

රු. 500/- ක්න , එක් ිභයයක් වාශග ේපනී ිදටින්තේන්ත යේ රු. 250/- ක්  බැගින්ත න ිභභ්ගග ගගව්තු ලේයන්ත 

ලයඹ පෂගත් වභ්ගේද අංක 2003-02-13 නරණ ආනගයේ ශීර්යට බැර ලය පරිදි රම ව්ථිර පදිංචි ප්රගේීශීය 

ේේකේ ේක ට්ඨගේ  ේශෝ ේව ලග ව්ථගයය පිහිටි ප්රේීේ  ප්රගේීශීය ේේකේ ේක ට්ඨගේ  ප්රගේීශීය 

ේේකේ කගර්යගයට ේගලග ල.ප.ව.මු. 02 ආකෘතිේයන්ත බගගත් රිිදට්පර අයදුේපත්රේ  ිවයිෂර 

ව්ථගයේ  ඇිභය යුතුය. ේමම ිභභ්ගගය වාශග ේගලනු බය ගගව්තුල ේලයත් ිරිදදු ිභභ්ගගයකට මගරු 

ිරරීමට ඉඩ ේනනු ේය ැේේ. කුිභරගන්තිදේ  ඡගයග පිටපරක් ඟ රබග ගැනීම ප්රේයෝජයලත් ලනු ඇර. 

 

 

 

 

 



 

 

 

05. අයයයරගල:-  ිභභ්ගග අේකක්කින්ත ිභභ්ගග ගගල තුදී රමන්ත ේපනී ිදටිය වෑම ිභයයක් පගවගම 

ිභභ්ගග ගගධිපති වෑහීමකට පත්ලය පරිදි ව්ලකීය අයයයරගලය පකු  කෂ යුතුය.  ඒ වාශග පශර 

නැක්ේලය ලියිභලි අතුරින්ත කලරක් වුලන පිළිගර ශැිරය. 

 

I. ු ීගින්ත ලියගපදිංචි ිරරීේේ ේනපගර්රේේන්තතුේද ේක මවගරිව් ිභිදන්ත ිවකුත් කරය න ජගතික 

ශැඳුනුේපර  

II. ලංගු ිභේී ගමන්ත බපත්රය   පගව්ේපෝට් බපත්රයක්   

 

06.  ිභභ්ගග ප්රේදපත්ර :- ිභභ්ගග ිවේදනයේ  වාශන්ත සුදුසුකේ ඇති අය පමණක් අයදුේකර ඇරැි යය 

පූර්ල ිවගමයය මර අයදුේපත් භ්ගරගන්තයග අලවගය දියට ේශෝ එදියට ේපර ිවයිෂර ිභභ්ගග ගගවත්ු ේගලග 

ඊට අනගෂ දුපර වමග ිවලැරදිල වේපූර්ණ කරය න අයදුේපත් ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුේකරුලන්ත වාශග, 

පවුන්ත රම අයදුේපත්රේ   වාශන්ත කර ඇති ිභනුත් රැපැේ ලිපියයට  E-mail address  ිභභ්ගග 

ප්රේදපත්රය ේය මු කරනු ැේේ. අයදුේකරුලන්ත ිභිදන්ත රම ිභභ්ගග ප්රේදපත්රය භ්ගගර කර ගර යුතු අරර, 

එේව ිභභ්ගග ප්රේදපත්රය භ්ගගර කර ගර ේය ශැිර අයදුේකරුලන්ත ේලේර ත් ිභභ්ගගය පැලැත්ේලය දියට 

දිය 03 කට ේපර ඒ බල ලයඹ පෂගත් වභ්ග රගජය ේව ලග ේක ිෂන්ත වභ්ගේද ිභභ්ගග අංේයන්ත ිභමිදය යුතුය. 

 එේව අයදුේකරුලන්ත ේලර ිභභ්ගග ප්රේදපත්ර ේය මු කෂ ලශගම ඒ බල ලයඹ පෂගත් වභ්ග රගජය ේව ලග 

ේක ිෂන්ත වභ්ගේද කගර්යගලීය ේලේ අඩිභේ   www.psc.nw.gov.lk  පෂකරය අරර, ඒ බල අනගෂ 

ේනපගර්රේේන්තතු ේලරන ලිඛිරල නැනුේ ේනනු ැේේ. ේනපගර්රේේන්තතු ප්රධගනීන්ත ිභිදන්ත අනගෂ අයදුේකරුලන්ත 

ඒ පිළිබාල නැනුලත් කෂ යුතුය. 

වැෂිරය යුතුි -: 

අයදුේකරු ිභිදන්ත රම අයදුේපත්රේ  වාශන්ත කරනු බය ිභනුත්  රැපැේ ලිපියයට ිභභ්ගග 

ප්රේදපත්රය ේය මු කරය බැිභන්ත එය ිවලැරදිල අයදුේපත්රේ  වාශන්ත ිරරීම අිවලගර්යය ේද. 

 

07. ිභභ්ගගය වාශග ප්රේදපත්ර ැූ,, පෂමු ලරගලට ිභභ්ගගයට ේපනී  ිදටිය ිවධගරීන්තට ිභභ්ගගයට 

ේපනී ිදටීමට ශැිරලය පරිදි ේනපගර්රේේන්තතු ප්රධගනීන්ත ිභිදන්ත රගජකගරි ිවලගඩු බග දිය යුතු අරර ගමන්ත 

ගගව්තු ේය ේගිභය යුතුය. 

 
 

08. අේකක්කින්ත අනගෂ ේව ලයට ඇතුෂත්වීම වාශග ව ිභභ්ගගයට ේපනී ිදටි භ්ගග මගධයේයන්ත ේශෝ රගජය 

භ්ගගලිරන්ත ප්ර්ය පත්රලට පිළිතුරු වැපිය යුතුය. රරඟ ිභභ්ගගයක් ේය මැතිල ේව ලයට බැඳුු 

ිවධරයන්ත රමන්ත අධයගපයය ැූ, භ්ගග මගධයේයන්ත ේශෝ රගජය භ්ගගලිරන්ත ේශෝ ප්ර්ය පත්රලට පිළිතුරු 

වැපිය යුතුය. 

 

09.  ිභභ්ගග පටිපගටිය :-   

 

ේමම පරීක්ණය පශර වාශන්ත ිභයයන්ත වේබන්තධේයන්ත වැකේවය ලිඛිර ප්රය් පත්ර 02 ිරන්ත වමන්තිභර 

ේද. එක් ප්ර්ය පත්රයක් වාශග උපරිම කුු 100 ිර. වමත් වීම වාශග එක් ප්ර්ය පත්රයිරන්ත 40% ක අලම 

කුු ප්රමගණයක් බග ගර යුතුය. 

අනු 

අංකය 

ිභයය කගය මුළු 

කුු 

 

වමත් 

කුු 

01 මුේ ෂමගිභය වංලර්ධයය පැය 02 100 40 

02 ිභයගනුබීධ වගමගයය නැනීම පැය 02 100 40 

 

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


 

 

 

ිභය ිවර්ේීය :- 

1 ප්ර්ය පත්රය : මුේ ෂමගිභය වංලර්ධයය  

 1. ේමය මූලික නැනුම පරීක්ග ිරරීම වාශග ලය ප්ර්ය පත්රයිර. 

                 

2 ලය ප්ර්ය පත්රය : ිභයගනුබීධ වගමගයය නැනීම 

  ශ්රී ංකගේද පලත්යග අර්ධ ධ ශග ගැටළු පවුට ශග ෂමයගට බපෑේ ඇති කරය ආකගරය, ෂමග 

අපචගර ඇති වීමට ේශ තු ශග ඒලග ලැෂැක්වීම වාශග ේගය ඇති පියලර, කණ්ඩගයමක වගමගජිකේයකු ේව  

ලැඩ ිරරීම, කණඩගයේ යගයකත්ලය, ආයරිවක ලුශය ශග ආයරිවක කවකලරණය, ලැඩ පැලරීම, ෂමග ශග 

ේයෞලය අලයරග ලගර්රගකරණය යය අං ල ිභය නැනුම මැය බැලීම වාශග ලය ප්ර්ය ේේ තුලින්ත 

ිභමවග බනු ැේේ. 

 
 

10. ේමම ිභභ්ගග ිවේදනයේ  ිභධිිභධගය වවග ේය මැති යේ කරුණක් ේලේර ත් ඒ වේබන්තධේයන්ත 

ලයඹ පෂගත් වභ්ග රගජය ේව ලග ේක ිෂන්ත වභ්ගල ිභමවග ලයඹ පෂගත් ගරු ආණ්ඩුකගරතුමග ිභිදන්ත ීරරණය 

කරනු ැේේ.  

 

ලයඹ පෂගත් වභ්ග රගජය ේව ලග ේක ිෂන්ත වභ්ගේද ිවයමය පරිදි, 

 

 

 

 
ටී.බී. ිභක්රමිදංශ, 

ේේකේ, 

ලයඹ පෂගත් වභ්ග රගජය ේව ලග ේක ිෂන්ත වභ්ගල. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       කගර්යගලීය ප්රේයෝජයය වාශග පමණි 

ආනර් අයදුේපත්රය 

ලයඹ  පෂගත් වභ්ග පරිලගව ශග ෂමගරක්ක ේව ලග ේනපගර්රේේන්තතුේද කෂමයගකරණ  වශකගර 

රගක්ණික ේය ලය - ඛණ්ඩ 2 ේව ලග  ගණයට අයත් පගලිකග / වශගය පගලිකග I ලය ේර ණිේ   රයතුර 

වාශග ලය ේරලය කගර්යක්මරග කඩඉේ ිභභ්ගගය - 2023 

 

01.1.1 මුකුරු වමඟ යම  ිදංශේන්ත  :-.......................................................  මයග/ිෂය/ේමයිභය 

1.2 මුකුරු වමඟ යම  ඉංග්රීිදේයන්ත  :- ..............................................................................                       

1.3 මුකුරු ලලින්ත ශැදින්තේලය යම  ිදංශේන්ත  :-............................................................... .  

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

1.4 ිභනුත් රැපැේ ලිපියය  E-mail)  :- ……………………………………………………….... 

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

      ේමම ලිපියයට ිභභ්ගග ප්රේද පත්ර ේය මු කරනු ැේේ.  
 

1.5 ජගතික ශැදුනුේපත් අංකය :-   

     1.6 උපන්ත දියය :- අවුරුීන      මගවය                        දියය                           

 
 

02. ේව ලග ව්ථගයය ශග ලිපියය 

2.1  කගර්යගේ  / ේනපගර්රේේන්තතුේද / ආයරයේ  යම:- ..................................................... 

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

 2.2  රගජකගරි ලිපියය:- ...................................................................................................

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

 2.3  දුරකරය අංකය :-  රගජකගරී  : ..................................................... 

            ේපෞීගලික  : ................................................ 

 
 

03. නැයට නරණ රයතුර:-  

 3.1  රයතුර : .......................................................................................................

 3.2  ේර ණිය : ....................................................................................................... 

 3.3  ඉශර ේර ණියට පත්ව දියය :................................................................. 

 
 

04. පබ ිභභ්ගගයට ඉදිරිපත් ලය භ්ගග මගධයය:-    

  ිදංශ - S , ේනමෂ - T , ඉංග්රීිද - E ) 

  අනග අක්රය ේක ටුල තු ලියන්තය  

 

05. පබ ිභභ්ගගයට ඉේලුේකරය ිභයයන්ත:- (ප්ර්ය පත්රේ   යම වාශන්ත කරන්තය.  

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

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

 

 

 

            

        

 



 

 

06. පබ ිභභ්ගගයට ේපනී ිදටින්තේන්ත ප්රථම ලරගලටන ?  ........................................... 

 6.1  එේව  ේය ලන්තේන්ත යේ ිභභ්ගග ගගව්තු ේගලග බගගත්  අලග ඇති            

  කුිභරගන්තිදේ , 

  කුිභරගන්තිද අංකය:- ............................................. මුන:- ...................................... 

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

  ිවකුත් ක ප්රගේීශීය ේේකේ කගර්යගය: .................................................................. 

 

 

07. අයදුේකරුේේ වශතිකය:- 

ඉශර වාශන්ත ිභව්රර ිවලැරදි බලත්, ඉශර 4 ේේනේ  නක්ලග ඇති භ්ගග මගධයේයන්ත ිභභ්ගගයට ේපනී ිදටීමට 

මට හිිෂකේ ඇති බලත් ප්රකග කරිෂ.  ේමම ිභභ්ගගය වාශග පයලග ඇති නීති පිළිපැදීමටන එකඟ ලය අරර, 

මග ලයඹ පෂගත් වභ්ග රගජය ේව ලේ  ිවධගරිේයකු / ිවධගරිිවයක බලන වශතික කරිෂ. 

 

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

      අයදුේකරුේේ අත්වය 

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

08. ේනපගර්රේේන්තතු ප්රධගිවයගේේ වශතිකය 

I. ඉශර ිභව්රර වාශන්ත ……………………........……………….............…….යැමැති ේමම 

ිවධගරියග/ිවධගරිිවය ේමම ේනපගර්රේේන්තතුේද ේව ලේ  ිවයුක්රල ිදටිය ලයඹ පෂගත් වභ්ග 

රගජය ේව ලේ  ිවධගරිේයකු / ිවධගරිිවයක බලන, 

II. පහු/ඇය පරිලගව ශග ෂමගරක්ක ේව ලග ේනපගර්රේේන්තතුේද කෂමයගකරණ වශකගර 

රගක්ණික ේය ලය - ඛණ්ඩ 2 ේව ලග ගණේයහි පගලිකග/ වශගය පගලිකග 

................................ ේර ණිේ  ිවධගරිේයකු / ිවධගරිිවයක බලන, පහු / ඇය ේපනී ිදටිය 

යුතු පරීක්ණය .................................... ලය කගර්යක්මරග කඩඉේ ිභභ්ගගය බලන, 

III. ඉශර වපයග ඇති ේර රතුරු ිවලැරදි බලන, 

IV. ේමම ිභභ්ගගයට ේපනී ිදටින්තේන්ත පෂමු ලරගලට බලන / පෂමු ලරගලට ේය ලය බලන,ිවයිෂර පරිදි 

ිභභ්ගග ගගව්තු ේගලග ඇති බලන,  

V. අයදුේකර ඇති භ්ගග මගධයේයන්ත ිභභ්ගගයට ේපනී ිදටීමට හිිෂකම ඇති බලන,  වශතික කරිෂ.  

  (අනගෂ ේය ලය ලචය කපග ශරින්තය  

                                                                                                                            

            

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

     ආයරය / පෂගත් ේනපගර්රේේන්තතු ප රධගිවයගේේ                                               

     අත්වය ශග ිව මුද්රගල 

පනිභ යගමය :………………………........................... 

ලිපියය  :………………………………………...... 

දියය   :………………………………………...... 

 

 

කුිභරගන්තිදය ේය ගැේලය ේව  ේමහි අලන්තය. 



 

 

 

 

 


