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අභ්යන්තරරවිභභ්ග විවේදනයයි!ව 

 

      මේේවඅංකය:වPPSC/EX/3/1/2/2023 

      ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල, 

      පෂගත්වවභ්ගවකගර්යගවවංකීර්ණය, 

      කුරුණෑ . 

      2022.12.09 

 

ප්රධගයවේේකම්ව-වලයඹ, 

පෂගත්වඅමගරයගංවේේකම්ලරුන්ත, 

පෂගත්වේවෞඛ්ය ේව ලගවඅධයක්ෂව-වලයඹ, 

පෂගත්වඅධයගපයවඅධයක්ෂ -වලයඹ, 

අධයක්ෂ, ලයඹ පුහුණුවආයරයයවවශ 

සියලුමවකගපවඅධයගපයවඅධයක්ෂකලරුන්තවේලර. 

 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ වේර රතුරුවශගවවන්තිවේදනයවරගක්ෂණවේව ලේ ව 

3වපන්තතිේ වIIවේර ණියේේ විවධගන්න්තවවාශගවලයවේනලයවකගර්යක්ෂමරගවකඩඉම්විභභ්ග යව-ව2023 

 

ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලේ ව ේර රතුරුව ශගව වන්තිවේදනයව රගක්ෂණව ේව ලේ ව 3ව පන්තතිේ ව IIව

ේර ණියේේ විවධගන්න්තවවාශගව ලයව ේනලය ව කගර්යක්ෂමරගවකඩඉම්ව ිභභ්ග ය 2023ව ජයලගරිව මගවයවතුෂ 

කුරුණෑ දීවපලත්ලනුවබයවබලවේමින්තවිවේදනයයවකරනුවැේේ.වලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ ව

ේර රතුරුව ශගව වන්තිවේදනයව රගක්ෂණව ේව ලේ ව 3ව පන්තතිේ ව IIව ේර ණියේේ ව ිවධගන්න්තටව ේමමව

කගර්යක්ෂමරගවකඩඉම්විභභ්ග යවවාශගවඅයඳුම්වකෂවශැක. 

 

02. ේමමවිවේදනයයටවඅමුණගවඇතිවආනර්වඅයදුම්පත්රයටවඅනුලවඅේේක්ෂකින්තවව්ලකීයවඅයදුම්පත්රව

ිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවපිළිේයවකර රවයුතුවඅරර එමවඅයදුම්පත්රවරමවේනපගර්රේම්න්තතුවප්රධගිවයගවමිනන්තව

2023.01.02ව දියටව ේශෝව එදියටව ේපරව “ේේකම්,ව ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලගව ේක ිෂන්තව වභ්ගල,වවවවවවවව

බීවේන රටුල,වපෂගත්වවභ්ගවකගර්යගවවංකීර්ණය,වකුරුණෑ ”වයයවලිපියයටවලියගපදිංචිවරැපෑේන්තවඑිභයව

යුතුය.වඅයදුම්පත්වඉදිරිපත්වකරයවලියුම්වකලරේ වලම්වපවවඉශෂවේකලේර්විභභ්ග ේ වයමවවාශන්තවකෂව

යුතුය.වඅයදුම්පත්වභ්ගරව ැනීේම්වඅලවගයවදියටවපසුලවැේබයවඅයදුම්පත්වප්රතික්ෂේ පවිරන්මටවසිදුලනුවඇර.වව 

 

03. අයදුම්පත්රයව :-ව ඒව 4ව ප්රමගණේ වකඩනගසියකව ේනපැත්රමව භ්ගිභරයටව  ිවිෂන්තව පිළිේයවකර ත්ව

අයදුම්පත්රයවිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවඅයදුම්කරුේේවඅත්වඅකුරින්තමවවම්ූරර්ණවකෂවයුතුය. 

 

04. ිභභ්ග ව ගව්තුව:- වපෂමුලරටවේමමවිභභ්ග යටවේපනීවසිටීමටවිරසිදුවිභභ්ග ව ගවත්ුලක්ෂවේ ිභයවයුතුව

ේය ේද.වවඑේව වවුලත්වඉන්තවපසුලගරලදීවිවධගරිේයකුවිභසින්තවවම්ූරර්ණවිභභ්ග යවවාශගවේපනීවසිටින්තේන්තව

යම්වරු.ව500/-වක්ෂන,වඑක්ෂවිභයයක්ෂවවාශගවේපනීවසිටින්තේන්තවයම්වරු.ව250/-වක්ෂනවිභභ්ග ව ගව්තුවලේයන්තව

ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගේදව අංක 2003-02-13ව නරණවආනගයම්ව ශීර්යටව බැරව ලයව පරිදිව ව ව රමව ව්ථිරව පදිංචිව

ප්රගේීශීයවේේකම්වේක ට්ඨගේ වේශෝවේව ලගවවථ්ගයයවපිහිටිවප්රේීේ වප්රගේීශීයවේේකම්වේක ට්ඨගේ ව

ප්රගේීශීයව ේේකම්ව කගර්යගයටව ේ ලගව ල.ප.ව.මු.-ව 02ව ආකෘතිේයන්තව බග ත්ව රිසිට්පරව අයදුම්පත්රේ ව

ිවයිෂරව ව්ථගයේ ව ඇිභයව යුතුය.ව ේමමව ිභභ්ග යව වාශගව ේ ලනුව බයව  ගව්තුලව ේලයත්ව ිරසිදුව

ිභභ්ග යකටව මගරුව ිරන්මටව ඉඩව ේනනුව ේය ැේේ.ව කුිභරගන්තසිේ ව ඡගයගව පිටපරක්ෂව ෂඟව රබගව  ැනීමව

ඉදිරිේ දීවප්රේයෝජයලත්වලනුවඇර. 
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05. අයයයරගලව :-ව විභභ්ග වඅේේක්ෂකින්තවිභභ්ග වගගලවතුෂදීවරමන්තවේපනීවසිටියවවෑමවිභයයක්ෂව

පගවගමවිභභ්ග වගගධිපතිවවෑහීමකටවපත්වලයවපරිදිවව්ලකීයවඅයයයරගලයවපේපුවකෂවයුතුය.ව වඒවවාශගව

පශරවනැක්ෂේලයවලියිභලිවඅතුරින්තවකලරක්ෂවවුලනවපිළි රවශැිරය. 

I. පුී ින්තවලියගපදිංචිවිරන්ේම්වේනපගර්රේම්න්තතුේදවේක මවගරිව්විභසින්තවිවකුත්වකරයවනවජගතිකව

ශැඳුනුම්පරව 

II. ලංගුවිභේීව මන්තවබපත්රයව වපගව්ේපෝට්වබපත්රයව  

 

06.ව ිභභ්ග වප්රේදපත්රව:-විභභ්ග විවේදනයේ වවාශන්තවසුදුසුකම්වඇතිවඅයවපමණක්ෂවඅයදුම්කරවඇරැිව

යයවූරර්ලවිව මයයවමරවඅයදුම්පත්වභ්ගර න්තයගවඅලවගයවදියටවේශෝවඑදියටවේපරවිවයිෂරවිභභ්ග ව ගවත්ුව

ේ ලගව ඊටව අනගෂව දුපරව වම ව ිවලැරදිලව වම්ූරර්ණව කරයව නව අයදුම්පත්ව ඉදිරිපත්ව කරව ඇතිව

අයදුම්කරුලන්තවවාශග,වපවුන්තවරමවඅයඳුම්පත්රේ වවාශන්තවකරවඇතිවිභනයුත්වරැපැේවලිපියයටව   E-mailව

address) ිභභ්ග වප්රේදපත්රයවේය මුවකරනුවැේේ. අයඳුම්කරුලන්තවිභසින්තවරමවිභභ්ග වප්රේදපත්රයවභ්ග රව

කරව  රව යුතුව අරර, එේවව ිභභ්ග ව ප්රේදපත්රයව භ්ග රවකරව  රව ේය ශැිරව අයඳුම්කරුලන්තව ේලේර ත්ව

ිභභ්ග යවපැලැත්ේලයවදියටවදියව03වකටවේපරවඒවබලවලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදව

ිභභ්ග වඅංේයන්තවිභමසියවයුතුය. 

 

එේවවඅයඳුම්කරුලන්තවේලරවිභභ්ග වප්රේදපත්රවේය මුවකෂ ලශගමවඒවබලවලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගව

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

අනගෂ ේනපගර්රේම්න්තතුව ේලරනව ලිඛිරලව නැනුම්ව ේනනුව ැේේ.ව ේනපගර්රේම්න්තතුව ප්රධගනීන්තව ිභසින්තව අනගෂව

අයඳුම්කරුලන්තලවඒවපිළිබාලවනැනුලත්වකෂ යුතුය.ව 

 

වැෂිරයවයුතුිව-: 

 අයදුම්කරුව ිභසින්තව රමව අයදුම්පත්රේ ව වාශන්තව කරනුව බයව ිභනයුත්ව රැපැේව ලිපියයටව ිභභ්ග ව

 ප්රේදපත්රයවේය මුවකරයවබැිභන්ත,වඑයවිවලැරදිලවඅයදුම්පත්රේ වවාශන්තවිරන්මවඅිවලගර්යයව ේද. 

 

07. ිභභ්ග යවවාශගවප්රේදපත්රවැූ,,වපෂමුවලරගලටවිභභ්ග යටවේපනී වසිටියවිවධගන්න්තටවිභභ්ග යටව

ේපනී සිටීමටවශැිරලයවපරිදිවේනපගර්රේම්න්තතුවප්රධගනීන්තවිභසින්තවරගජකගරිවිවලගු වබගවදියවයුතුවඅරරව මන්තව

 ගව්තුවේය ේ ිභයවයුතුය. 

 

08. අේේක්ෂකින්තවඅනගෂවේව ලයටවඇතුෂත්වීමවවාශගවවවිභභ්ග යටවේපනීවසිටිවභ්ගගවමගධයේයන්තවේශෝව

රගජයවභ්ගගලිරන්තවප්ර්යවපත්රලටවපිළිතුරුවවැපියවයුතුය.වරරඟවිභභ්ග යක්ෂවේය මැතිලවේව ලයටවබැඳුණුව

ිවධරයන්තව රමන්තව අධයගපයයව ැූ, භ්ගගව මගධයේයන්තව ේශෝව රගජයව භ්ගගලිරන්තව ේශෝව ප්ර්යව පත්රලටව

පිළිතුරුවවැපියවයුතුය.ව 

 

09. ිභභ්ග වපටිපගටියව:-ව 

 

ේමමව පන්ක්ෂණයව පශරව වාශන්තව ිභයයන්තව වම්බන්තධේයන්තව වැකේවයව ලිඛිරව ප්ර්යව පත්රව 02ව ිරන්තව

වමන්තිභරවේද.වවඑක්ෂවප්ර්යවපත්රයක්ෂවවාශගවඋපරිමවකුණුව100විර.වවමත්වවීමවවාශගවඑක්ෂවප්ර්යවපත්රයිරන්තව

40%වකවඅලමවකුණුවප්රමගණයක්ෂවබගව රවයුතුය.ව 

 

ිවධරයන්තටවරමවකැමැත්රවපරිදිවඑක්ෂවඑක්ෂවිභයයවවාශගවේලන්තවේලන්තවලේයන්තවඑිරේයකටවේලයව්වවව

ලගරලදී ිභභ්ග යටවේපනී සිටීමටවශැිරවේද.ව 
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අනුව

අංකය 

ිභයය කගය මුළු 

කුණු 

වමත්ව

කුණු 

01 කගර්යගවක්රමවශගවකගර්යවපරිපගටිය 

 

පැයව02 100 40 

02 ේර රතුරුවශගවවන්තිවේදනයවරගක්ෂණය පැයව03 100 

 

40 

 

ිභයවිවර්ේීයව:- 

 

01. කගර්යගවක්රමවවශවකගර්යවපරිපගටිය 

රජේ ව කගර්යගයන්තහිව භ්ගිභරගව ේකේරයව කගර්යගව ක්රමව පිළිබාලව අේේක්ෂකයගේේව

නැනුමව පන්ක්ෂගව ිරන්මව වශව ඒලගව භ්ගිභරගව ිරන්ේම්ව ශැිරයගලව පන්ක්ෂගව ිරන්මනව අේේක්ෂගව

ේකේර්. 

 

02. ේර රතුරුවශගවවන්තිවේදනයවරගක්ෂණය 

රජේ වකගර්යගයන්තහිවේර රතුරුවශගවවන්තිවේදනයවරගක්ෂණේ වවගමගයය වංකේපවවශව

ේර රතුරුවරගක්ෂණයවමයගේව වඋපේයෝගීවකරව ැනීමවපිළිබාලවනැනුමවේමමගින්තවපන්ක්ෂගව

ේකේර්. 

 

රජේ ව ආයරයයන්තහිව ේර රතුරුව ශගව වන්තිවේදනයව රගක්ෂණයව භ්ගිභරගව ලයව

ආකගරය, පරි ණකවජගවවශව නත්රවවන්තිවේදනයයවපිළිබාවමයගව නැනුම, ේප දුවකගර්යව

මෘදුකගං ව පිළිබාව නැනුමව වශව ිභේ ෂිරව භ්ගිභරව මෘදුකගං ,  නත්රව සුරැකුම්ව පිළිබාව වශව

මෘදුකගං ලවසුරක්ෂෂිර භ්ගලයවවශවපරි ණකවපීධතිලවඅඛ්ණ්ඩවේව ලගලවබග ැනීමවශගව

නත්රවසුරක්ෂෂිරභ්ගලයවලර්ධයයවවාශගව රවශැිරවමූලිකවක්රියගමගර්  

 

ප්ර්යවපත්රයවේක ටව්වේනකිරන්තවවමන්තිභරවේද. 

ප්ර්යවපත්රය කගය කුණු 

Iවවලැිවවප්ර්යවපත්රයව-වබහුලරණ ප්ර්ය පැයව01 40 

IIවලැිවවප්ර්යවපත්රයව-වරචයගමයවප්ර්ය පැයව02 60 

මුළු කුණු 100 

 

 
 

10. ේමමව ිභභ්ග ව ිවේදනයේ ව ිභධිිභධගයව වවගව ේය මැතිව යම්ව කරුණක්ෂව ේලේර ත්වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව

ඒව වම්බන්තධේයන්තව ලයඹ ව පෂගත්ව වභ්ගව රගජය ේව ලගව ේක ිෂන්තව වභ්ගලව ිභමවගව ලයඹ ව පෂගත්වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව

 රුවආණ්ු කගරතුමගවිභසින්තවතීරණයවකරනුවඇර. 
 

ලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජය ේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිවයමයවපරිදි, 

 

 

 

 
 

ටී.බී.විභක්රමසිංශ, 

ේේකම්, 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල 
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වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවකගර්යගලීයවප්රේයෝජයයවවාශගවපමණියේව 

ආනර්වඅයැදුම්පත්රය 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ වේර රතුරුවශගවවන්තිවේදනයවරගක්ෂණවේව ලේ ව 

3වපන්තතිේ වIIවේර ණියේේ විවධගන්න්තවවාශගවලයවේනලයවවකගර්යක්ෂමරගවකඩඉම්විභභ්ග යව 

-ව2023 

 

 

01.1.1 මුකුරුවවමඟවයමව සිංශේන්ත ව:-ව ව.......................................................................... 

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

වවවවව1.2වවමුකුරුවවමඟවයමව ඉංග්රීසිේයන්ත ව:-වව....................................................................... 

වවවවවවවවවවව........................................................................................................................ 

වවවවව1.3වවමුකුරුවලලින්තවශැදින්තේලයවයමව සිංශේන්ත  :-ව.......................................................... 

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

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

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

   (ේමමවලිපියයටවිභභ්ග වප්රේදපත්රයවේය මුවකරනුවැේේ.  

වවවවව1.5වවජගතිකවශැදුනුම්පත්වඅංකය :-වව 

වවවවව1.6වවවඋපන්තවදියය :-වවවවවඅවුරුීන   මගවයවව  වවවවදියය 

02. ේව ලගවව්ථගයයවශගවලිපියය :- 

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

 .........................................................................................................................වවවවවවවවවවවවවව 

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

 වවවවව........................................................................................................................ 

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

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

03. නැයටවනරණවරයතුරටවඅනගෂ ිභව්රර :-ව 

 3.1වවරයතුරවව:-ව..................................................................................................

 3.2වවේර ණියේයව:-ව..................................................................................................ව 

 3.3වවඉශරවේර ණියේයටවපත්ව දියයවව:-ව.......................................................................  

 

04. පබවිභභ්ග යටවඉදිරිපත්වලයවභ්ගගවමගධයය :-වවව 

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

  අනගෂවඅක්ෂරයවේක ටුලවතුෂවලියන්තය  
 

05. පබවිභභ්ග යටවඉේලුම්කරයවිභයයන්ත :-ව ප්ර්යවපත්රේ වයමවවාශන්තවකරන්තය.  
 

I. ව................................................................................ 

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

 6.1වවඑේව වේය ලන්තේන්තවයම්විභභ්ග ව ගව්තුවේ ලගවබග ත්ව අලගවඇති වකුිභරගන්තසිේ , 

 

  වවවකුිභරගන්තසිවඅංකය :-ව............................................. මුන :-ව........................... 

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

  වවවිවකුත්වකවප්රගේීශීයවේේකම්වකගර්යගය :- ............................................................ 

 

 

 

07. අයැදුම්කරුේේවවශතිකයව:- 

ඉශරවවාශන්තවිභව්රරවිවලැරදිවබලත්,වඉශරව4වේේනේ ව නක්ෂලගවඇතිවභ්ගගවමගධයේයන්තවිභභ්ග යටවේපනීව

සිටීමටවමටවහිිෂකම්වඇතිවබලත්වප්රකගවකරිෂ.වවේමමවිභභ්ග යවවාශගවපයලගවඇතිවනීතිවන්තිවපිළිපැදීමටනව

එකඟව ලයව අරරව මගව ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලේ විවධගරිේයකුව /විවධගරිිවයකවබලනව වශතිකව

කරිෂ. 

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

               අයැදුම්කරුේේවඅත්වය 

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

08. ේනපගර්රේම්න්තතුවප්රධගිවයගේේවවශතිකයව:- 

I. ඉශරව ිභව්රරව වාශන්තව ……………………........……………….............……. යැමැතිව

ේමමව ිවධගරියග/ව ිවධගරිිවයව ේමමව ේනපගර්රේම්න්තතුේදව ේව ලේ ව ිවයුක්ෂරලව සිටියව ලයඹව

පෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ විවධගරිේයකු/විවධගරිිවයකවබලන, 

II. පහු/ඇයවේර රතුරුවශගවවන්තිවේදනයවරගක්ෂණවේව ලේ ව 3ව පන්තතිේ ව ..............ව ේර ණියේේ ව

ිවධගරිේයකු/විවධගරිිවයකවබලන, ේමමවිභභ්ග යටවේපනී සිටීමටවසුදුසුකම්වවපුරගවඇතිවබලන,ව 

III. ිභභ්ග යටවේපනීවසිටින්තේන්තවපෂමුවලරගලටවබලන/ පෂමුවලරගලටවේය ලයවබලන, ිවයිෂරවපරිදිව

ිභභ්ග ව ගව්තුවේ ලගවඇති/වයැතිවබලන,  

IV. අයැදුම්කරවඇතිවභ්ගගවමගධයේයන්තවිභභ්ග යටවේපනීවසිටීමටවහිිෂකමවඇතිවබලන, 

V. ඉශරවවපයගවඇතිවේර රතුරුවිවලැරදිවබලන,වවශතිකවකරිෂ.  

වවවවවවව  වවව(අනගෂවේය ලයවලචයවකපගවශරින්තය  

                                             වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව                                                                                                    වවවවවවවවවවවවවවවවවව 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව

………………....…………………….... 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව       ආයරයව/වේනපගර්රේම්න්තතුවපවරධගිවයගේේව 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවඅත්වයවශගවිවවමුද්රගල 

 
 

පනිභවයගමය :……………………………………………………. 
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