
 

 

 

අභ්යන්තරරවිභභ්ගගවිවේදනයයි.! 

 

       මේේවඅංකය:වPPSC/EX/2/1/04/2023  

         ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල, 

       පෂගත්වවභ්ගවකගර්යගවවංකීර්ණය, 

       කුරුණෑග. 

       2022.12.09 

 

පරිලගවවේක මවගරිව්, 

පරිලගවවශගවෂමගරක්කවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුල, 

ලයඹවපෂගර. 

 

ලයඹවවපෂගත්වවභ්ගවපරිලගවවශගවෂමගරක්කවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුේදවකෂමයගකරණවවවශකගරව

රගක්ණිකවේය ලයව-වඛණ්ඩව2වේව ලගවවගණේයහිවපගලිකගව/වවශගයවපගලිකගවIII ලයවේර ණිේ වවරයතුරව

වඳශගවලයවපෂමුලයවකගර්යක්මරගවකඩඉේවිභභ්ගගයව-ව2023 

 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ වවමගජවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුේදවකෂමයගකරණවවශකගරවරගක්ණිකව

ේය ලයව -ව ඛණ්ඩව2වේව ලගව ගණයටවඅයත්ව පගලිකග/ව වශගයවපගලිකගව III ේර ණිේ විවධගරීන්තවවඳශගව ලයව

පෂමුලයව කගර්යක්මරගව කඩඉේව ිභභ්ගගයව 2023ව ජයලගරිව මගවයව තුෂව කුරුණෑගදීව පලත්ලනුව බයව බලව

ේමින්තව ිවේදනයයව කරනුව ැේේ.ව ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලේ ව ිවලගවව පගලිකග III ේර ණිේ ව

ිවධගරීන්තටවේමමවකගර්යක්මරගවකඩඉේවිභභ්ගගයවවඳශගවඅයදුේවකෂවශැක. 

 

02. ේමමව ිවේදනයයටව අමුණගව ඇතිව ආනර්ව අයැදුේපත්රයටව අනුලව අේකක්කින්තව ව්ලකීයව අයැදුේපත්රව

ිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවපිළිේයවකරගරවයුතුවඅරරවඑමවඅයැදුේපත්රවරමවේනපගර්රේේන්තතුවප්රධගිවයගවමඟින්තව

2023.01.02ව දියව ේශෝව එදියටව ේපරව “ේේකේ,ව ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලගව ේක ිෂන්තව වභ්ගල,වවවවවවවවවවවවවව

බීවේන රටුල,වපෂගත්වවභ්ගවකගර්යගවවංකීර්ණය,වකුරුණෑග”වයයවලිපියයටවලියගපදිංචිවරැපෑේන්තවඑිභයව

යුතුය.ව අයදුේපත්වඉදිරිපත්වකරයවලියුේවකලරේ ව ලේවපවව ඉශෂවේකලේර්විභභ්ගගේ වයමවවඳශන්තවකෂව

යුතුය.වඅයදුේපත්වභ්ගරවගැනීේේවඅලවගයවදියටවපසුලවැේබයවඅයදුේපත්වප්රතික්ේ පවිරරීමටවිදදුලනුවඇර.වව 

 

03. අයදුේපත්රය:-ව ව ඒව 4ව ප්රමගණේ ව කඩනගිදයකව ේනපැත්රමව භ්ගිභරයටව ගිවිෂන්තව පිළිේයව කරගත්ව

අයදුේපත්රයවිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවඅයදුේකරුේේවඅත්වඅකුරින්තමවවේපූර්ණවකෂවයුතුය. 

 

04. ිභභ්ගගවගගව්තු:- පෂමුලරටව ේමමව ිභභ්ගගයටව ේපනීව ිදටීමටව ිරිදදුව ිභභ්ගගව ගගව්තුලක්ව ේගිභයව යුතුව

ේය ේද.වවඑේව වවුලත්වඉන්තවපසුවලගරලදීවිවධගරීන්තවිභිදන්තවවේපූර්ණවිභභ්ගගයවවඳශගවේපනීවිදටින්තේන්තවයේව

රු.ව500/-වක්නව, එක්විභයයක්වවඳශගවේපනීවිදටින්තේන්තවයේවරු.ව250/-වක්වවබැගින්තවනවිභභ්ගගවගගව්තුවලේයන්තව

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගේදවඅංකව2003-02-13වනරණවආනගයේවශීර්යටවබැරවලයවපරිදිවරමවව්ථිරවපදිංචිවප්රගේීශීයව

ේේකේවේක ට්ඨගේ වේශෝවේව ලගවව්ථගයයවපිහිටිවප්රේීේ වප්රගේීශීයවේේකේවේක ට්ඨගේ වප්රගේීශීයව

ේේකේව කගර්යගයටව ේගලගව ල.ප.ව.මු.ව 02ව ආකෘතිේයන්තව බගගත්ව රිිදට්පරව අයදුේපත්රේ ව ිවයිෂරව

ව්ථගයේ ව ඇිභයව යුතුය.ව ේමමව ිභභ්ගගයව වඳශගව ේගලනුව බයව ගගව්තුලව ේලයත්ව ිරිදදුව ිභභ්ගගයකටව මගරුව

ිරරීමටවඉඩවේනනුවේය ැේේ.වකුිභරගන්තිදේ වඡගයගවපිටපරක්වඟවරබගවගැනීමවප්රේයෝජයලත්වලනුවඇර. 

 

 

 

 

 



 

 

 

05. අයයයරගල:-වවිභභ්ගගවඅේකක්කින්තවිභභ්ගගවගගලවතුදීවරමන්තවේපනීවිදටියවවෑමවිභයයක්වපගවගමව

ිභභ්ගගව ගගධිපතිව වෑහීමකටව පත්ව ලයව පරිදිව ව්ලකීයව අයයයරගලයව පකු ව කෂව යුතුය.ව ව ඒව වඳශගව පශරව

නැක්ේලයවලියිභලිවඅතුරින්තවකලරක්වවුලනවපිළිගරවශැිරය. 

 

I. ු ීගින්තවලියගපදිංචිවිරරීේේවේනපගර්රේේන්තතුේදවේක මවගරිව්විභිදන්තවිවකුත්වකරයවනවජගතිකව

ශැඳුනුේපරව 

II. ලංගුවිභේීවගමන්තවබපත්රයව වපගව්ේපෝට්වබපත්රයක්ව  

 

06.ව ිභභ්ගගවප්රේදපත්රව:- ිභභ්ගගවිවේදනයේ වවඳශන්තවසුදුසුකේවඇතිවඅයවපමණක්වඅයදුේකරවඇරැිවයයව

පූර්ලවිවගමයයවමරවඅයදුේපත්වභ්ගරගන්තයගවඅලවගයවදියටවේශෝවඑදියටවේපරවිවයිෂරවිභභ්ගගවගගවත්ුවේගලගව

ඊටවඅනගෂවදුපරවවමගවිවලැරදිලවවේපූර්ණවකරයවනවඅයදුේපත්වඉදිරිපත්වකරවඇතිවඅයදුේකරුලන්තවවඳශග,ව

පවුන්තව රමව අයදුේපත්රේ ව ව වඳශන්තව කරව ඇතිව ිභනුත්ව රැපැේව ලිපියයටව  E- mail address ව ිභභ්ගගව

ප්රේදපත්රයවේය මුවකරනුවැේේ.වඅයදුේකරුලන්තවිභිදන්තවරමවිභභ්ගගවප්රේදපත්රයවභ්ගගරවකරවගරවයුතුවඅරර,ව

එේවවිභභ්ගගවප්රේදපත්රයවභ්ගගරවකරවගරවේය ශැිරවඅයදුේකරුලන්තවේලේර ත්විභභ්ගගයවපැලැත්ේලයවදියටව

දියව03වකටවේපරවඒවබලවලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිභභ්ගගවඅංේයන්තවිභමිදයවයුතුය. 

වඑේවවඅයදුේකරුලන්තවේලරවිභභ්ගගවප්රේදපත්රවේය මුවකෂවලශගමවඒවබලවලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගව

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

ේනපගර්රේේන්තතුවේලරනවලිඛිරලවනැනුේවේනනුවැේේ.වේනපගර්රේේන්තතුවප්රධගනීන්තවිභිදන්තවඅනගෂවඅයදුේකරුලන්තව

ඒවපිළිබඳලවනැනුලත්වකෂවයුතුය. 

වැෂිරයවයුතුි -: 

අයදුේකරුව ිභිදන්තව රමව අයඳුේපත්රේ ව වඳශන්තව කරනුව බයව ිභනුත්ව ව රැපැේව ලිපියයටව ිභභ්ගගව

ප්රේදපත්රයවේය මුවකරයවබැිභන්තවඑයවිවලැරදිලවඅයදුේපත්රේ වවඳශන්තවිරරීමවඅිවලගර්යයවේද. 

 

07. ිභභ්ගගයව වඳශගව ප්රේදපත්රව ැූ,,ව පෂමුව ලරගලටව ිභභ්ගගයටව ේපනී ව ිදටියව ිවධගරීන්තටව ිභභ්ගගයටව

ේපනී ිදටීමටවශැිරලයවපරිදිවේනපගර්රේේන්තතුවප්රධගනීන්තවිභිදන්තවරගජකගරිවිවලගඩුවබගව දියවයුතුවඅරරවගමන්තව

ගගව්තුවේය ේගිභයවයුතුය. 

 

08.වඅේකක්කින්තවඅනගෂවේව ලයටවඇතුෂත්වීමවවඳශගවවවිභභ්ගගයටවේපනීවිදටිවභ්ගගවමගධයේයන්තවේශෝවරගජයව

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

ිවධරයන්තවරමන්තවඅධයගපයයවැූ,වභ්ගගවමගධයේයන්තවේශෝවරගජයවභ්ගගලිරන්තවේශෝවප්ර්යවපත්රලටවපිළිතුරුව

වැපියවයුතුය. 

 

09.  ිභභ්ගගවපටිපගටියව:-වව 

 

ේමමවපරීක්ණයවපශරවවඳශන්තවිභයයන්තවවේබන්තධේයන්තවවැකේවයවලිඛිරවප්රය්වපත්රව02විරන්තවවමන්තිභරව

ේද.වඑක්වප්ර්යවපත්රයක්වවඳශගවඋපරිමවකුුව100විර.වවමත්වවීමවවඳශගවඑක්වප්ර්යවපත්රයිරන්තව40%වකවඅලමව

කුුවප්රමගණයක්වබගවගරවයුතුය. 

 

අනුව

අංකය 

ිභයය කගය මුළු 

කුු 

 

වමත්ව

කුු 

01 ආයරයවවංග්රශය පැයව03 100 40 

02 මුනේවේරගුගිදව පැයව02 100 40 
 

 

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


 

 

 

 

 

ිභයවිවර්ේීයව:- 

1වප්ර්යවපත්රයව:වආයරයවවංග්රශය 

1.ව ලයඹව පෂගත්ව රගජයව ේව ලගව කගර්යව පටිපගටිකව රීති,ව ආයරයව වංග්රශේ ව පෂමුව කගණ්ඩේ ව VII, 

VIII,ව XII,ව XIII,ව XIV පරිච්ේේනයන්තව ශගව ලයඹව පෂගත්ව ිභයයව කගර්යව වංග්රශේ ව I පරිච්ේේනයව

පිළිබඳවනැනුම 

 

2වලයවප්ර්යවපත්රයව:වගිුේවක්රම 

වවවවවවවවවව1.ව ලයඹව පෂගත්ව මූයව රීතිව වංග්රශේ ව VIIව ලැිවව පරිච්ේේනේ ව 2ව ලැිවව ේක ටවව ,ව Vව ලැිවව

පරිච්ේේනේ ව2වලැිවවේක ටවවශගවXවලැිවවපරිච්ේේනය 

 
 

10. ේමමවිභභ්ගගවිවේදනයේ විභධිිභධගයවවවගවේය මැතිවයේවකරුණක්වේලේර ත්වඒවවේබන්තධේයන්තව

ලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගලවිභමවගවලයඹවපෂගත්වගරුවආණ්ඩුකගරතුමගවිභිදන්තවීරරණයව

කරනුවැේේ.ව 

 

ලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජය ේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිවයමයවපරිදි, 

 

 

 
ටී.බී.විභක්රමිදංශ, 

ේේකේ, 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       කගර්යගලීයවප්රේයෝජයයවවඳශගවපමණි 

ආනර්වඅයදුේපත්රය 

ලයඹවවපෂගත්වවභ්ගවපරිලගවවශගවෂමගරක්කවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුේදවකෂමයගකරණවවවශකගරව

රගක්ණිකවේය ලයව-වඛණ්ඩව2වේව ලගවවගණේයහිවපගලිකගව/වවශගයවපගලිකගවIII ලයවේර ණිේ වවරයතුරව

වඳශගවලයවපෂමුලයවකගර්යක්මරගවකඩඉේවිභභ්ගගයව-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:- ……………………………………………………….... 

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

වවවවව ේමමවලිපියයටවිභභ්ගගවප්රේදවපත්රවේය මුවකරනුවැේේ.  
 

1.5වජගතිකවශැදුනුේපත්වඅංකයව:-වව 

වව   1.6වඋපන්තවදියය :- අවුරුීන      මගවයවවවවවවවවවවවවවවවවවවව     දියය                           

 
 

02. ේව ලගවව්ථගයයවශගවලිපියය 

2.1වවකගර්යගේ ව/වේනපගර්රේේන්තතුේදව/වආයරයේ වයම:-ව..................................................... 

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

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

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

 2.3වවදුරකරයවඅංකය :-  රගජකගරී  :ව..................................................... 

            ේපෞීගලික  :ව................................................ 

 

03. නැයටවනරණවරයතුර:-ව 

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

 3.2වවේර ණිය :ව....................................................................................................... 

 3.3වවඉශරවේර ණියටවපත්ව දියය :................................................................. 

 
 

04. පබවිභභ්ගගයටවඉදිරිපත්වලයවභ්ගගවමගධයය:-වවව 

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

  අනගෂවඅක්රයවේක ටුලවතුවලියන්තය  

 

05. පබවිභභ්ගගයටවඉේලුේකරයවිභයයන්ත:-ව(ප්ර්යවපත්රේ වවයමවවඳශන්තවකරන්තය.  

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

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

 

 

 

            

        

 



 

 

06. පබවිභභ්ගගයටවේපනීවිදටින්තේන්තවප්රථමවලරගලටනව?වව........................................... 

6.1වවඑේව වේය ලන්තේන්තවයේවිභභ්ගගවගගව්තුවේගලගවබගගත්ව අලගවඇති වවව  වවවව  

  කුිභරගන්තිදේ , 

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

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

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

 

 

07. අයදුේකරුේේවවශතිකය:- 

ඉශරවවඳශන්තවිභව්රරවිවලැරදිවබලත්,වඉශරව4වේේනේ වනක්ලගවඇතිවභ්ගගවමගධයේයන්තවිභභ්ගගයටවේපනීවිදටීමටව

මටවහිිෂකේවඇතිවබලත්වප්රකගවකරිෂ.වවේමමවිභභ්ගගයවවඳශගවපයලගවඇතිවනීතිවපිළිපැදීමටනවඑකඟවලයවඅරර,ව

මගවලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ විවධගරිේයකුව/විවධගරිිවයකවබලනවවශතිකවකරිෂ. 

 

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

      අයදුේකරුේේවඅත්වය 

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

08. ේනපගර්රේේන්තතුවප්රධගිවයගේේවවශතිකය 

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

ිවධගරියග/ිවධගරිිවයවේමමවේනපගර්රේේන්තතුේදවේව ලේ විවයුක්රලවිදටියවලයඹවපෂගත්වවභ්ගව

රගජයවේව ලේ විවධගරිේයකුව/විවධගරිිවයකවබලන, 

II. පහු/ව ඇයව පරිලගවව ශගව ෂමගරක්කව ේව ලගව ේනපගර්රේේන්තතුේදව කෂමයගකරණව වශකගරව

රගක්ණිකව ේය ලයව -ව ඛණ්ඩව 2ව ේව ලගව ගණයටව අයත්ව පගලිකග/ව වශගයව පගලිකගව

................................වේර ණිේ විවධගරිේයකුව/විවධගරිිවයකවබලන,වපහුව/වඇයවේපනී ිදටියව

යුතුවපරීක්ණයව....................................වලයවකගර්යක්මරගවකඩඉේවිභභ්ගගයවබලන, 

III. ඉශරවවපයගවඇතිවේර රතුරුවිවලැරදිවබලන, 

IV. ේමමවිභභ්ගගයටවේපනීවිදටින්තේන්තවපෂමුවලරගලටවබලනව/වපෂමුවලරගලටවේය ලයවබලන,ිවයිෂරවපරිදිව

ිභභ්ගගවගගව්තුවේගලගවඇතිවබලන,  

V. අයැදුේකරවඇතිවභ්ගගවමගධයේයන්තවිභභ්ගගයටවේපනීවිදටීමටවහිිෂකමවඇතිවබලන, වවශතිකවකරිෂ.  

  (අනගෂවේය ලයවලචයවකපගවශරින්තය  

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව   

            

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

     ආයරයව /ව පෂගත්ව ේනපගර්රේේන්තතුව පවරධගිවයගේේවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව

    වවවවවවවවවවවවඅත්වයවශගවිවවමුද්රගල 

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

ලිපියයව :………………………………………...... 

දියයව  :………………………………………...... 

 

 

කුිභරගන්තිදයවේය ගැේලයවේව වේමහිවඅලන්තය. 



 

 

 

 

 


