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අභ්යන්තරරවිභභ්ග විවේදනයයිව!ව 

 

      මේේවඅංකය:වPPSC/EX/3/1/6/2023 

      ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල, 

      පෂගත්වවභ්ගවකගර්යගවවංකීර්ණය, 

      කුරුණෑ . 

      2022.12.22 

 

පෂගත්වඅධ්යක්ෂ, 

වමගජවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුලව(ලයඹ). 

 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ වවමගජවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුේදවIIවේර ණියේේ ව 

වමගජවේව ලගවිවධ්ගරීන්තවවඳශගවලයවපෂමුවකගර්යක්ෂමරගවකඩඉේවිභභ්ග යව-ව2023 

 

ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලේ ව වමගජව ේව ලගව ේනපගර්රේේන්තතුේදව IIව ේර ණියේේ ව වමගජව ේව ලගව

ිවධ්ගරීන්තව වඳශගව ලයව පෂමුව කගර්යක්ෂමරගව කඩඉේව ිභභ්ග ය 2023 ේපබරලගරිව මගවයව තුෂව

කුරුණෑ දීව පලත්ලනුව බයව බලව ේමින්තව ිවේදනයයව කරනුව ැේේ.ව ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව

ේව ලේ   වමගජවේව ලගවිවධ්ගරී IIවේර ණියේයපවපත්කර/වඅන්තරර්රශණයවකරවලවරවතුයව(03)වක්ෂව රව

වීමපව ේපරව ේමමව කගර්යක්ෂමරගව කඩඉේව ිභභ්ග යව වමත්ව ිභයව යුතුව අරර,ව ඒව අනුලව සුදුසුකේව නව

ිවධ්ගරීන්තපවේමමවකගර්යක්ෂමරගවකඩඉේවිභභ්ග යවවඳශගවඅයඳුේවකෂවශැක. 

 

02. ේමමව ිවේදනයයපව අමුණගව ඇතිව ආනර්ව අයදුේපත්රයපව අනුලව අේකක්ෂකින්තව ව්ලකීයව

අයදුේපත්රවිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවපිළිේයවකර රවයුතුවඅරර එමවඅයදුේපත්රවරමවේනපගර්රේේන්තතුව

ප්රධ්ගිවයගව මිනන්තව 2023.01.18ව දියව ේශෝව එදියපව ේ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 ලිපියයපව

ලියගපදිංචිව රැපෑේන්තව එිභයව යුතුය.ව අයදුේපත්ව ඉදිරිපත්ව කරයව ලියුේව කලරේ ව ලේපවව ඉශෂව

ේකලේර්ව ිභභ්ග ේ ව යමව වඳශන්තව කෂව යුතුය.ව අයදුේපත්ව භ්ගරව  ැනීේේව අලවගයව දියපව පසුලව

ැේබයවඅයදුේපත්වප්රතික්ෂේ පවිරරීමපවිදදුලනුවඇර.වව 

 

03. අයදුේපත්රයව :-ව ඒව 4ව ප්රමගණේ ව කඩනගිදයකව ේනපැත්රමව භ්ගිභරයපව  ිවිෂන්තව පිළිේයව

කර ත්වඅයදුේපත්රයවිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවඅයදුේකරුේේවඅත්වඅකුරින්තමවවේූරර්ණවකෂවයුතුය. 

 

04. ිභභ්ග ව ගව්තුව:- වපෂමුලරපවේමමවිභභ්ග යපවේපනීවිදටීමපවිරිදදුවිභභ්ග ව ගව්තුලක්ෂවේ ිභයව

යුතුව ේය ේද.ව ව එේව ව වුලත්ව ඉන්තව පසුලගරලදීව ිවධ්ගරිේයකුව ිභිදන්ත එක්ෂව ිභයයකපව ලැඩිව ේශෝව

වේූරර්ණවිභභ්ග යවවඳශගවේපනීවිදටින්තේන්තවයේවරු.ව500/-වක්ෂන,වඑක්ෂවිභයයක්ෂවවඳශගවේපනීවිදටින්තේන්තව

යේවරු.ව250/-වක්ෂනවිභභ්ග ව ගව්තුවලේයන්තවලයඹවපෂගත්වවභ්ගේදවඅංක 2003-02-13වනරණවආනගයේව

ශීර්යපවබැරවලයවපරිදිව ව වරමවව්ථිරවපදිංචිවප්රගේීශීයවේේකේවේක ට්ඨගේ වේශෝවේව ලගවව්ථගයයව

පිහිටිව ප්රේීේ ව ප්රගේීශීයව ේේකේව ේක ට්ඨගේ ව ප්රගේීශීයව ේේකේව කගර්යගයපව ේ ලගව   

ල.ප.ව.මු.-ව 02වආකෘතිේයන්තවබග ත්ව රිිදට්පරව අයදුේපත්රේ විවයිෂරවව්ථගයේ වඇිභයවයුතුය.ව

ේමමව ිභභ්ග යව වඳශගව ේ ලනුවබයව ගව්තුලව ේලයත්විරිදදුව ිභභ්ග යකපව මගරුවිරරීමපව ඉඩව ේනනුව

ේය ැේේ.වකුිභරගන්තිදේ වඡගයගවපිපපරක්ෂවෂඟවරබගව ැනීමවප්රේයෝජයලත්වලනුවඇර. 
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05. අයයයරගලව :-ව ව ිභභ්ග ව අේකක්ෂකින්තව ිභභ්ග ව ගගලව තුෂදීව රමන්තව ේපනීව ිදටියව වෑමව

ිභයයක්ෂව පගවගමව ිභභ්ග ව ගගධිපතිව වෑහීමකපව පත්ව ලයව පරිදිව ව්ලකීයව අයයයරගලයව පකුව කෂව

යුතුය.වවඒවවඳශගවපශරවනැක්ෂේලයවලියිභලිවඅතුරින්තවකලරක්ෂවවුලනවපිළි රවශැිරය. 

I. ුී ින්තවලියගපදිංචිවිරරීේේවේනපගර්රේේන්තතුේදවේක මවගරිව්විභිදන්තවිවකුත්වකරයවනව

ජගතිකවශැඳුනුේපරව 

II. ලංගුවිභේීව මන්තවබපත්රයව(වපගව්ේපෝට්වබපත්රයව) 

 

06.ව ිභභ්ග ව ප්රේදපත්රව :-ව ිභභ්ග ව ිවේදනයේ ව වඳශන්තව සුදුසුකේව ඇතිව අයව පමණක්ෂව අයදුේකරව

ඇරැිවයයවූරර්ලවිව මයයවමරවඅයදුේපත්වභ්ගර න්තයගවඅලවගයවදියපවේශෝවඑදියපවේපරවිවයිෂරව

ිභභ්ග ව ගව්තුවේ ලගවඊපවඅනගෂවදුපරවවම විවලැරදිලවවේූරර්ණවකරයවනවඅයදුේපත්වඉදිරිපත්වකරව

ඇතිවඅයදුේකරුලන්තවවඳශග,ව පවුන්තවරමවඅයඳුේපත්රේ වවඳශන්තවකරවඇතිවිභනුත්වරැපැේවලිපියයපව 

(E-mailව address) ිභභ්ග ව ප්රේදපත්රයව ේය මුව කරනුව ැේේ. අයඳුේකරුලන්තව ිභිදන්තව රමව ිභභ්ග ව

ප්රේදපත්රයව භ්ග රව කරව  රව යුතුව අරර, එේවව ිභභ්ග ව ප්රේදපත්රයව භ්ග රව කරව  රව ේය ශැිරව

අයඳුේකරුලන්තවේලේර ත්විභභ්ග යවපැලැත්ේලයවදියපවදියව03වකපවේපරවඒවබලවලයඹ පෂගත්වවභ්ගව

රගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිභභ්ග වඅංේයන්තවිභමිදයවයුතුය. 

 

එේවවඅයඳුේකරුලන්තවේලරවිභභ්ග වප්රේදපත්රවේය මුවකෂ ලශගමවඒවබලවලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජයව

ේව ලගව ේක ිෂන්තව වභ්ගේදව කගර්යගලීයව ේලේව අඩිභේ ව (www.psc.nw.gov.lk)ව පෂකරයව අරර,වවවවවවවව

ඒවබලවඅනගෂ ේනපගර්රේේන්තතුවේලරනවලිඛිරලවනැනුේවේනනුවැේේ.වේනපගර්රේේන්තතුවප්රධ්ගනීන්තවිභිදන්තව

අනගෂවඅයඳුේකරුලන්තලවඒවපිළිබඳලවනැනුලත්වකෂ යුතුය.ව 

 

වැෂිරයවයුතුිව-: 

 අයදුේකරුවිභිදන්තවරමවඅයදුේපත්රේ වවඳශන්තවකරනුවබයවිභනුත්වරැපැේවලිපියයපවිභභ්ග ව

 ප්රේදපත්රයවේය මුවකරයවබැිභන්ත,වඑයවිවලැරදිලවඅයඳුේපත්රේ වවඳශන්තවිරරීමවඅිවලගර්යයව

 ේද. 

 

07. ිභභ්ග යව වඳශගව ප්රේදපත්රව ැූ,,ව පෂමුව ලරගලපව ිභභ්ග යපව ේපනී ව ිදටියව ිවධ්ගරීන්තපව

ිභභ්ග යපවේපනී ිදටීමපවශැිරලයවපරිදිවේනපගර්රේේන්තතුවප්රධ්ගනීන්තවිභිදන්තවරගජකගරිවිවලගු වබගවදියව

යුතුවඅරරව මන්තව ගව්තුවේය ේ ිභයවයුතුය. 

 

08. අේකක්ෂකින්තවඅනගෂවේව ලයපවඇතුෂත්වීමවවඳශගවවවිභභ්ග යපවේපනීවිදටිවභ්ගගවමගධ්යේයන්තව

ේශෝව රගජයව භ්ගගලිරන්තව ප්ර්යව පත්රලපව පිළිතුරුව වැපියව යුතුය.ව රරඟව ිභභ්ග යක්ෂව ේය මැතිලව

ේව ලයපවබැඳුණුවිවධ්රයන්තවරමන්තවඅධ්යගපයයවැූ, භ්ගගවමගධ්යේයන්තවේශෝවරගජයවභ්ගගලිරන්තවේශෝව

ප්ර්යවපත්රලපවපිළිතුරුවවැපියවයුතුය.ව 

 

09.ව ිභභ්ග වපටිපගටියව:-ව 

ේමමවපරීක්ෂණයවපශරවවඳශන්තවිභයයන්තවවේබන්තධ්ේයන්තවවැකේවයවලිඛිරවප්රය්වපත්රව02විරන්තවශගව

ලගචිකවපරීක්ෂණයිරන්තවවමන්තිභරවේද.වවඑක්ෂවප්ර්යවපත්රයක්ෂවවඳශගවඋපරිමවකුණුව100විර.වවමත්වවීමව

වඳශගවඑක්ෂවප්ර්යවපත්රයිරන්තවකුණුව40%වක්ෂවේශෝවඊපවලැඩිවකුණුවප්රමගණයක්ෂවබගව රවයුතුය.ව  
 

 ිභයය කගය උපරිම 

කුණු 

01 රගජයවපරිපගයවේරගුගිදව(පෂගත්වූලයවරීති/වආයරයවවංරශය,ව

භ්ගණ්ඩග ගරවචක්රේේ වශගවේනපගර්රේේන්තතුවචක්රේේ ) 

පැයව01 100 

02 වමගජවේව ලගවලයලව්ථගවශගවසුභ්වවගධ්යවේව ලගලන්ත පැයව02 100 

 

03 ේනමෂ/විදංශවලගචිකවපරීක්ෂණය ිෂිවත්තුව15 100 

 

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

 

1. රගජයවපරිපගයවේරගුගිදව(පෂගත්වූලයවරීති/වආයරයවවංරශය,වභ්ගණ්ඩග ගරවචක්රේේ වශගව

ේනපගර්රේේන්තතුවචක්රේේ ) 

 ආයරයවවංරශේ වපෂමුවකගණ්ඩයව -ව වXII,වXIII,වXIV 

 පෂගත්විභයයවකගර්යවවංරශය 

 ලයඹවපෂගත්වකගර්යවපටිපගටිකවරීතිවවංරශය ව-ව II,වIII,වIV,වV,වVI,වVII,වVIII, ව

IX,වXII,වXIII,ව XIV,වXV,වXVI 

 පෂගත්වූලයවරීතිව-වI,වII,වIII 

 ේනපගර්රේේන්තතුවචක්රේේ වපිළිබඳවඅලේබෝධ්යව 

 

2. වමගජවේව ලගවලයලව්ථගවශගවසුභ්වවගධ්යවේව ලගලන්ත 

 මශජයවආධ්ගරවක්රමය 

 ආබගධිරවරැයැත්රන්තේේවඅිතීන්තවආරක්ෂගවිරරීේේවපයරවශගව ිභේ ව ිභධිව ිභධ්ගයව

පිළිබඳවඅලේබෝධ්ය 

 ලැඩිහිටිව රැයැත්රන්තේේව අිතීන්තවආරක්ෂගව ිරරීේේව පයරව ශගව ිභේ ව ිභධිව ිභධ්ගයවවව

පිළිබඳවඅලේබෝධ්ය 

 ේනපගර්රේේන්තතුවමිනන්තවවැපේයයවේව ලගවපිළිබඳවඅලේබෝධ්ය 

 ව්ේදච්ඡගවවමගජවේව ලගවවංිභධ්ගයවලියගපදිංචිවිරරීේේවශගවආරක්ෂගවිරරීේේවපයරවශගව

ිභධිවිභධ්ගයවපිළිබඳවඅලේබෝධ්ය 

 

3. ේනමෂ/විදංශවලගචිකවපරීක්ෂණයව 

ේනලයවභ්ගගලවපිළිබඳවලගචිකවපරීක්ෂණයිර. 

(ේමමවපරීක්ෂණයවපලත්ලයවදියයවපසුලවනැනුේවේනනුවැේේ.) 

 

10. ේමමව ිභභ්ග ව ිවේදනයේ ව ිභධිිභධ්ගයව වවගව ේය මැතිව යේව කරුණක්ෂව ේලේර ත්, වවවවවවවවවවවවවවවවව

ඒවවේබන්තධ්ේයන්තවලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගලවිභිදන්තව රුවආණ්ු කගරතුමගේේව

ිවේයෝ වපරිදිවතීරණයවකරනුවැේේ. 

ලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජය ේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිවයමයවපරිදි, 

 

 

ටී.බී.විභක්රමිදංශ, 

ේේකේ, 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල. 
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වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවකගර්යගලීයවප්රේයෝජයයවවඳශගවපමණියේව 

ආනර්වඅයදුේපත්රය 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ වවමගජවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුේදවIIවේර ණියේේ ව 

වමගජවේව ලගවිවධ්ගරීන්තවවඳශගවලයවපෂමුවකගර්යක්ෂමරගවකඩඉේවිභභ්ග යව-ව2023 

 

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

...........................................................................................මයග/ිෂය/ේමයිභය 

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

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

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

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

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

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

   (ේමමවලිපියයපවිභභ්ග වප්රේදපත්රයවේය මුවකරනුවැේේ.) 

වවවවව1.5වවජගතිකවශැදුනුේපත්වඅංකය :-වව 

වවවවව1.6වවවඋපන්තවදියය :-වවඅවුරුීන   මගවයවව  වවවවදියය 

 

02. ේව ලගවව්ථගයයවශගවලිපියය :- 

2.1වවකගර්යගේ ව/වේනපගර්රේේන්තතුේදව/වආයරයේ වයම :-වවවව 

 .................................................................................................................. වවවවවවවවවවවවවවවවව 

වවවවවවව2.2වරගජකගරිවලිපියය :-........................................................................................ 

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

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

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

03. නැයපවනරණවරයතුර :-ව 

 3.1වවරයතුරව:-ව.................................................................................................. 

 3.2වවේර ණියේයව:-වව................................................................................................. 

 3.3වවඉශරවේර ණියේයපවපත්ව දියයව:-ව......................................................................... 

 

04. පබවිභභ්ග යපවඉදිරිපත්වලයවභ්ගගවමගධ්යය :-වවව 

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

 (අනගවඅක්ෂරයවේක ටුලවතුවලියන්තය) 

 

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

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

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

III. වව............................................................................ 
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06. පබවිභභ්ග යපවේපනීවිදටින්තේන්තවප්රථමවලරගලපනව?වවව........................................... 

 6.1වවඑේව වේය ලන්තේන්තවයේවිභභ්ග ව ගව්තුවේ ලගවබග ත්ව(අලගවඇති)වකුිභරගන්තිදේ , 
 

  වවවකුිභරගන්තිදවඅංකය :-ව.........................................වමුන :-ව........................... 

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

  වවවිවකුත්වකවප්රගේීශීයවේේකේවකගර්යගය :- ....................................................... 

 

 

 

07. අයදුේකරුේේවවශතිකයව:- 

ඉශරවවඳශන්තවිභව්රරවිවලැරදිවබලත්,වඉශරව4වේේනේ වනක්ෂලගවඇතිවභ්ගගවමගධ්යේයන්තවිභභ්ග යපවේපනීව

ිදටීමපව මපව හිිෂකේව ඇතිව බලත්ව ප්රකගව කරිෂ.ව ව ේමමව ිභභ්ග යව වඳශගව පයලගව ඇතිව නීතිව රීතිව

පිළිපැදීමපනවඑකඟවලයවඅරරවමගවලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ විවධ්ගරිේයකුව/විවධ්ගරිිවයකව

බලනවවශතිකවකරිෂ. 

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

               අයදුේකරුේේවඅත්වය 

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

     

08. ේනපගර්රේේන්තතුවප්රධ්ගිවයගේේවවශතිකයව:- 

I. ඉශරවිභව්රරවවඳශන්තව........................................................................... යැමැතිව

ේමමව ිවධ්ගරියග/ව ිවධ්ගරිිවයව ේමමව ේනපගර්රේේන්තතුේදව ේව ලේ ව ිවයුක්ෂරලව ිදටියව

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ විවධ්ගරිේයකු/විවධ්ගරිිවයකවබලන, 

II. පහු/ඇයව වමගජව ේව ලගව ිවධ්ගරීව ..............ව ේර ණියේේ ව ිවධ්ගරිේයකු/ව ිවධ්ගරිිවයකව

බලන, පහු/ඇයවේපනී ිදටියවයුතුවපරීක්ෂණයව.............................වලයවකගර්යක්ෂමරගව

කඩඉේවිභභ්ග යවබලන,වේමමවිභභ්ග යපවේපනී ිදටීමපවසුදුසුකේවවුරගවඇතිවබලන,ව 

III. ිභභ්ග යපව ේපනීව ිදටින්තේන්තව පෂමුව ලරගලපව බලන/ පෂමුව ලරගලපව ේය ලයව බලන, ිවයිෂරව

පරිදිවිභභ්ග ව ගව්තුවේ ලගවඇති/වයැතිවබලන,  

IV. අයදුේකරවඇතිවභ්ගගවමගධ්යේයන්තවිභභ්ග යපවේපනීවිදටීමපවහිිෂකමවඇතිවබලන, 

V. ඉශරවවපයගවඇතිවේර රතුරුවිවලැරදිවබලන,වවශතිකවකරිෂ.  

වවවවවවව  වවව(අනගවේය ලයවලචයවකපගවශරින්තය) 

                                             වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව                                                                                                    වවවවවවවවවවවවවවවවවව 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව

………………....…………………… 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව     ආයරය/වේනපගර්රේේන්තතුවපවරධ්ගිවයගේේව 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවඅත්වයවශගවිවවමුද්රගල 

 
 

පනිභවයගමය :……………………………………………………. 

ලිපියයව :………………………………………………….... 

දියයව  :……………………………………………………. 

කුිභරගන්තිදයවේය  ැේලයවේව වේමහිවඅලන්තය. 


