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අභ්යන්තරරවිභභ්ගගවිවේදනයයිව!ව 

 

      මේේවඅංකය:වPPSC/EX/3/1/7/2023 

      ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල, 

      පෂගත්වවභ්ගවකගර්යගවවංකීර්ණය, 

      කුරුණෑග. 

      2022.12.22 

 

පෂගත්වඅධ්යක්, 

වමගජවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුලව(ලයඹ). 

 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ වවමගජවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුේදවIIවේර ණියේේ ව 

වමගජවේව ලගවිවධ්ගරීන්තවවඳශගවලයවේනලයවකගර්යක්මරගවකඩඉේවිභභ්ගගයව-ව2023 

 

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

ිවධ්ගරීන්තව වඳශගව ලයව ේනලයව කගර්යක්මරගව කඩඉේව ිභභ්ගගය 2023ව ේපබරලගරිව මගවයව තුෂව

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

ේව ලේ  වමගජව ේව ලගව ිවධ්ගරීව IIව ේර ණියේේ ව ට වව ලවරව නශයක්ව (10)ව ක්ව ගරව මටමවව ේපරව ේමමව

කගර්යක්මරගවකඩඉේවිභභ්ගගයව(ේමමවිභභ්ගගයව Iවේර ණියේයවවඋවවකවරීරීමවවඳශගවදුදුදුකේවපරීක්ගව

රීරීේේවිභභ්ගගයරී)වවමත්විභයවයුතුවඅරර,වඒවඅනුලවදුදුදුකේවනවිවධ්ගරීන්තවවේමමවකගර්යක්මරගව

කඩඉේවිභභ්ගගයවවඳශගවඅයඳුේවකෂවශැක. 

 

02. ේමමව ිවේදනයයවව අමුණගව ඇතිව ආනර්ව අයදුේපත්රයවව අනුලව අේකක්කින්තව වකලකීයව

අයදුේපත්රවිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවපිළිේයවකරගරවයුතුවඅරර එමවඅයදුේපත්රවරමවේනපගර්රේේන්තතුව

ප්රධ්ගිවයගව මිනන්තව 2023.01.18ව දියව ේශෝව එදියවව ේපරව “ේේකේ,ව ලයඹව පෂගත්ව වභ්ගව රගජයව ේව ලගව

ේක ිෂන්තව වභ්ගල,ව බීව ේන රටුල,ව පෂගත්ව වභ්ගව කගර්යගව වංකීර්ණය,ව කුරුණෑග”ව යයව ලිපියයවව

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

ේකලේර්ව ිභභ්ගගේ ව යමව වඳශන්තව කෂව යුතුය.ව අයදුේපත්ව භ්ගරව ගැනීේේව අලවගයව දියවව පදුලව

ැේබයවඅයදුේපත්වප්රතික්ේ පවරීරීමවවට දුලනුවඇර.වව 

 

03. අයදුේපත්රයව :-ව ඒව 4ව ප්රමගණේ ව කඩනගට යකව ේනපැත්රමව භ්ගිභරයවව ගිවිෂන්තව පිළිේයව

කරගත්වඅයදුේපත්රයවිවලැරදිලවශගවපැශැදිලිලවඅයදුේකරුේේවඅත්වඅකුරින්තමවවේූරර්ණවකෂවයුතුය. 

 

04. ිභභ්ගගවගගවකතුව:- වපෂමුලරවවේමමවිභභ්ගගයවවේපනීවට ටීමවවරීට දුවිභභ්ගගවගගවකතුලක්වේගිභයව

යුතුව ේය ේද.ව එේව ව වුලත්ව ඉන්තව පදුලගරලදීව ිවධ්ගරිේයකුව ිභට න්ත එක්ව ිභයයකවව ලැඩිව ේශෝව

වේූරර්ණවිභභ්ගගයවවඳශගවේපනීවට ටින්තේන්තවයේවරු.ව500/-වක්න,වඑක්විභයයක්වවඳශගවේපනීවට ටින්තේන්තව

යේවරු.ව250/-වක්නවිභභ්ගගවගගවකතුවලේයන්තවලයඹවපෂගත්වවභ්ගේදවඅංක 2003-02-13වනරණවආනගයේව

ශීර්යවව බැරව ලයව පරිදිව රමව වකථිරව පදිංචිව ප්රගේීශීයව ේේකේව ේක ට්ඨගේ ව ේශෝව ේව ලගව වකථගයයව

පිහිටිවප්රේීේ වප්රගේීශීයවේේකේවේක ට්ඨගේ වප්රගේීශීයවේේකේවකගර්යගයවවේගලගවල.ප.ව.මු.-ව

02වආකෘතිේයන්තවබගගත්වරිට ට්පරවඅයදුේපත්රේ විවයිෂරවවකථගයේ වඇිභයවයුතුය.වේමමවිභභ්ගගයව

වඳශගව ේගලනුව බයව ගගවකතුලව ේලයත්ව රීට දුව ිභභ්ගගයකවව මගරුව රීරීමවව ඉඩව ේනනුව ේය ැේේ.ව

කුිභරගන්තට ේ වඡගයගවපිවපරක්වෂඟවරබගවගැනීමවප්රේයෝජයලත්වලනුවඇර. 
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05. අයයයරගලව :-ව ව ිභභ්ගගව අේකක්කින්තව ිභභ්ගගව ගගලව තුෂදීව රමන්තව ේපනීව ට ටියව වෑමව

ිභයයක්ව පගවගමව ිභභ්ගගව ගගධිපතිව වෑහීමකවව පත්ව ලයව පරිදිව වකලකීයව අයයයරගලයව පකුව කෂව

යුතුය.වවඒවවඳශගවපශරවනැක්ේලයවලියිභලිවඅතුරින්තවකලරක්වවුලනවපිළිගරවශැරීය. 

I. ුීගින්තවලියගපදිංචිවරීරීේේවේනපගර්රේේන්තතුේදවේක මවගරිවකවිභට න්තවිවකුත්වකරයවනව

ජගතිකවශැඳුනුේපරව 

II. ලංගුවිභේීවගමන්තවබපත්රයව(වපගවකේපෝට්වබපත්රයව) 

 

06.ව ිභභ්ගගව ප්රේදපත්රව :-ව ිභභ්ගගව ිවේදනයේ ව වඳශන්තව දුදුදුකේව ඇතිව අයව පමණක්ව අයදුේකරව

ඇරැිවයයවූරර්ලවිවගමයයවමරවඅයදුේපත්වභ්ගරගන්තයගවඅලවගයවදියවවේශෝවඑදියවවේපරවිවයිෂරව

ිභභ්ගගවගගවකතුවේගලගවඊවවඅනගෂවදුපරවවමගවිවලැරදිලවවේූරර්ණවකරයවනවඅයදුේපත්වඉදිරිපත්වකරව

ඇතිවඅයදුේකරුලන්තව වඳශග,ව පවුන්තවරමවඅයඳුේපත්රේ වවඳශන්තවකරවඇතිවිභනුත්වරැපැේවලිපියයවව 

(E-mailව address) ිභභ්ගගව ප්රේදපත්රයව ේය මුව කරනුව ැේේ. අයඳුේකරුලන්තව ිභට න්තව රමව ිභභ්ගගව

ප්රේදපත්රයව භ්ගගරව කරව ගරව යුතුව අරර, එේවව ිභභ්ගගව ප්රේදපත්රයව භ්ගගරව කරව ගරව ේය ශැරීව

අයඳුේකරුලන්තවේලේර ත්විභභ්ගගයවපැලැත්ේලයවදියවවදියව03වකවවේපරවඒවබලවලයඹ පෂගත්වවභ්ගව

රගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිභභ්ගගවඅංේයන්තවිභමට යවයුතුය. 

 

එේවවඅයඳුේකරුලන්තවේලරවිභභ්ගගවප්රේදපත්රවේය මුවකෂ ලශගමවඒවබලවලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජයව

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

ඒවබලවඅනගෂ ේනපගර්රේේන්තතුවේලරනවලිඛිරලවනැනුේවේනනුවැේේ.වේනපගර්රේේන්තතුවප්රධ්ගනීන්තවිභට න්තව

අනගෂවඅයඳුේකරුලන්තලවඒවපිළිබඳලවනැනුලත්වකෂ යුතුය.ව 

 

වැෂරීයවයුතුිව-: 

 අයඳුේකරුවිභට න්තවරමවඅයඳුේපත්රේ වවඳශන්තවකරනුවබයවිභනුත්වරැපැේවලිපියයවවිභභ්ගගව

 ප්රේදපත්රයවේය මුවකරයවබැිභන්ත,වඑයවිවලැරදිලවඅයඳුේපත්රේ වවඳශන්තවරීරීමවඅිවලගර්යයව

 ේද. 

 

07. ිභභ්ගගයව වඳශගව ප්රේදපත්රව ැබ,ව පෂමුව ලරගලවව ිභභ්ගගයවව ේපනී ව ට ටියව ිවධ්ගරීන්තවව

ිභභ්ගගයවවේපනී ට ටීමවවශැරීලයවපරිදිවේනපගර්රේේන්තතුවප්රධ්ගනීන්තවිභට න්තවරගජකගරිවිවලගු වබගවදියව

යුතුවඅරරවගමන්තවගගවකතුවේය ේගිභයවයුතුය. 

 

08. අේකක්කින්තවඅනගෂවේව ලයවවඇතුෂත්මටමවවඳශගවවූවිභභ්ගගයවවේපනීවට ටිවභ්ගගවමගධ්යේයන්තව

ේශෝව රගජයව භ්ගගලරීන්තව ප්රකයව පත්රලවව පිළිතුරුව වැපියව යුතුය.ව රරඟව ිභභ්ගගයක්ව ේය මැතිලව

ේව ලයවවබැඳුණුවිවධ්රයන්තවරමන්තවඅධ්යගපයයවැබ භ්ගගවමගධ්යේයන්තවේශෝවරගජයවභ්ගගලරීන්තවේශෝව

ප්රකයවපත්රලවවපිළිතුරුවවැපියවයුතුය.ව 

 

09. ිභභ්ගගවපටිපගටියව:-ව 

ේමමව පරීක්ණයව පශරව වඳශන්තව ිභයයන්තව වේබන්තධ්ේයන්තව වැකේවයව ලිඛිරව ප්රකයව පත්රව 04ව රීන්තව

වමන්තිභරව ේද.ව එක්ව ප්රකයව පත්රයක්ව වඳශගව උපරිමව කුණුව 100ව රී.ව වමත්ව මටමව වඳශගව එක්ව ප්රකයව

පත්රයරීන්තවකුණුව40%වක්වේශෝවඊවවලැඩිවකුණුවප්රමගණයක්වබගවගරවයුතුය.ව  

 

අනුව

අංකය 

ිභයය කගය උපරිම 

කුණු 

 

01 වමගජවිභනයගල පැයව03 100 

02 මේයෝවිභනයගල පැයව03 100 

03 ආර්ථිකවිභනයගල පැයව03 100 

04 වමගජවදුභ්වගධ්යවප්රතිපත්තිවශගවපරිපගයය පැයව03 100 

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

 

1වප්රකයවපත්රයව:වවමගජවිභනයගල 

 

1. වමගජවිභනයගේදවඉතිශගවයවශගවිභකගය 

2. වමගජවිභනයගවයයගයන්ත 

 පරිණගමවලගනය 

 ගැටුේවයයගය 

 කෘරයවලගනය 

 අන්තරර්වක්රියගවලගනය 

ඉශරවකරුණුවපිළිබඳවමූලිකවඅලේබෝධ්ය 

3. ඥගතීත්ලය,විභලගශයවශගවපවු 

4. වමගජගනුේයෝජයයවපිළිබඳවමූලිකවඅලේබෝධ්ය 

5. වමගජවවකථරගයයයවපිළිබඳවමූලිකවඅලේබෝධ්ය 

6. වංවකකෘතියවශගවවමගජය 

7. වමගජවිභනයගවපර්ේ ණවරම 

 ප්රකයගලලියන්ත 

 වේමුඛවවගකච්ඡග 

 වශභ්ගගිවිවරීක්ණයව 

 පගලිරවකණ්ඩගයේව 

 ිවරීක්ණයව 

 ක්ේ ත්රවඅධ්යයයය 

 ප්රේරයකවඅධ්යයයය 

8. වමගජවප්රකයවපිළිබඳවශැඳින්තමටමව 

 ලර්ගලගනය 

 දිළිඳුභ්ගලයව 

 ිභරැරීයගලව 

 ට යදිිභවශගිවවකරවගැනීම 

 ජයගශණය 

 බීමත්කම 

 යගචකභ්ගලයව 

 ගණියේකගභ්ගලය 

9. ංකගවවමගජය 

 ංකගවවමගජේ වආගමවශගවවංවකකෘතියව 

 කුවරමයව 

10. ංකගවවමගජේ වවමගජවගැවළුව 

 වංලර්ධ්යවලයගපෘතීන්තවශරශගවඇතිලයවවමගජවගැවළු 

11. වංචගරකවලයගපගරය 

12. ංකගේදවපලතියවේගෝත්රිකවවමගජව 
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2වලයවප්රකයවපත්රයව:වමේයෝවිභනයගල 

 

1. මේයෝවිභනයගලවශැඳින්තමටම 

 මයවවශගවකයවඅරරවවබඳරගලයව 

 මූලිකවවංකේපවශඳුයගවගැනීම 

I. ශැට රීම 

II. බිය 

III. ජීලවිභනයගත්මකවප්රපංචය 

2. මේයෝවිභනයගලවිභනයගලක්වලන්තේන්තවේකේව න? 

 ඉතිශගවයව 

 ආර්ථිකවුයරුනයව 

3. වංලර්ධ්යවමේයෝවිභනයගලව 

 ජීන්තවපියගේේේේවවංලර්ධ්යවඅලධීන්තව 

 ට ේමන්තවවේර ිට වවඅනුලවවංලර්ධ්යවඅලධීන්තව 

 ෂමගවවංලර්ධ්යේ දීවආරයවශගවපරිවරේ වබපෑමව 

4. ේපෞරුත්ලයව 

 මේයෝවිභකේේණලගදීවයයගයවවඅනුල 

I. ඉේක්ට්රගවඊඩිපවකවවංකීර්ණය 

II. වංරක්ණවප්රේයෝගයව 

 යලවමේයෝවිභකේේණලගනයවවඅනුලවඇේරට වඇට ර්ේේව 

I. වමගජවආරයන්තවපිළිබඳවවංලර්ධ්යවයයගයව 

II. ඊේගෝවක්තියව(Power of Ego) 

5. වංජගයයයව 

 වංජගයයයවපිළිබඳවශැඳින්තමටමව 

 වංජගයයේ වලැනගත්කමව 

 වංජගයයවක්රියගලලියක්වට දුලයවආකගරය 

 වංජගයයවලර්ග 

6. වමගජවමේයෝවිභනයගලව 

 ශැඳින්තමටම 

7. උපේීයවමේයෝවිභනයගලව 

 ශැඳින්තමටමව 

 උපේීයයවයනුවකුමක්න? 

 උපේීයේ වමූලිකවයයගයන්තව 

I. මේයෝවිභකේේණලගදීවයයගය 

II. චර්යගලගදීවයයගය 

III. ප්රජයයලගදීවයයගය 

IV. මගයලලගදීවයයගයව 

V. වගනෘකඨිකලගදීවයයගය 

8. වමකගලීයවමේයෝවිභනයගත්මකවයයගයන්තව 

 මේයෝවිභකේේණවලගනය 

 චර්යගවලගනයව 

 මගයලවලගනය 

 ප්රජයයවලගනයව 

 වගනෘකඨිකවලගනයව 
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3වලයවප්රකයවපත්රයව:වආර්ථිකවිභනයගල 

 

1. මූලිකවවංකේප 

 හිඟකම 

 ආලවකථිකවපිරිලැය 

 ේය ිෂෂවභ්ගණ්ඩ 

 ආර්ථිකවභ්ගණ්ඩව 

 මූලිකවආර්ථිකවප්රකය 

 කුමක්,වේක පමණවිවපනිභයවයුතුන? 

 ේකේව විවපනිභයවයුතුන? 

 කගවවඳශගවිවපනිභයවයුතුනව? 

2. ිභිභධ්වඅර්ථරම 

 ධ්යලගදී අර්ථවරමය,වවමගජලගදී අර්ථවරමය,විෂරවඅර්ථවරමය 

 ේලෂඳේප වරමය,වවැදුේගරවරමය 

 වංලර්ධිර, ඌයවවංලර්ධිර 

 කගර්ිෂකවභ්ගණ්ඩවිවපනලය,වමූලිකවභ්ගණ්ඩවිවපනලය 

 ිෂරවධ්යලගදී,විෂරවවමගජලගදී,වඌයවවංලර්ධිර 

3. ිවකපගනයයවශගවපරිේභ්ෝජයයව 

 ිවකපගනයවවගධ්ක 

 ේව ලගවිභයුක්තිය 

 ඌයවවේපත්වඋපේයෝජයය 

 ආර්ථිකවලර්ධ්යය 

 රමවිභභ්ජයය  

 රමවිභභ්ජයේ වලගට /වඅලගට  

4. පගරිේභ්ෝගිකවශැට රීමවපිළිබඳවආර්ථිකවයයගයන්ත 

 ිවකපගනයවශැරීයගවමගිම 

 ආන්තතිකවඋපේයෝජයවයයගයන්තව 

 උේකක්ගවචර 

 පගරිේභ්ෝගිකවවමතුලිරරගලය 

 ිවකපගනයවපිරිලැයවශගවපිරිලැයවලර 

 ආනගයේවශගවආේීයවප්රතිිභපගක 

 ඉේලුම,වවැපයුමවශගවිෂෂවතීරණයවමටම 

 ඉේලුමව-වබපගයවවගධ්ක,වඉේලුේවයයගය,වඉේලුේවයමයරගලය 

 වැපයුමව-වබපගයවවගධ්ක,වවැපයුේවයයගය,වවැපයුේවයමයරගලය 

 ිෂෂවතීරණයවමටම 

 ේලෂඳපවවමතුලිරය 

5. ආර්ථිකවයයගයව 

 ූරර්ණවරරඟය 

 ඒකගධිකගරය 

 ඒකගධිකගරීවරරඟය 

 කතිපයගධිකගරිය 
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6. ජගතිකවආනගයේවවංකේපය 

 නෂවේීශීයවිවකපගදිරය/වනෂවජගතිකවිවකපගදිරය 

 ජගතිකවආනගයේේවචක්රීයවලුශය 

 ජගතිකවආනගයමවගණයයවරීරීේේවරමේදනය 

 ීිභගණයවේනෝය 

 ආර්ථිකවලර්ධ්යයවශගවආර්ථිකවවංලර්ධ්යයව 

 උීධ්මයයවශගවඅලධ්මයයව 

 ංකගේදවඋීධ්මයය 

 ජීලයවිභයනේවනර්ක 

7. මුනේවශගවබැංකුවරමයව 

 මුනේේවක්ණ,වකගර්යවභ්ගරය,වලයලශගරවමුනේ,වබැංකුවමුනේව 

 ලගණියේජවබැංකුලවමුනේවමැමටම 

 ංකගේදවමශවබැංකුේදවකගර්යයවභ්ගරයව 

 මූයවපගයවිභධි 

 රගජයවමූයව 

 හිඟවමුනේවවේපගනයය 

 අයලැය 

 අයලැයවහිඟය 

 පෂගත්වවභ්ගවරමයව-වපෂගත්වවභ්ගවඅරමුනේවවැපේයයවමගර්ග 

8. ිභේීවේලෂඳගමවශගවේගවුේවතුයයව 

 ංකගවආර්ථිකේ වමූලිකවක්ණ 

 ිභේීවිභිවමයවඅනුපගරය 

 ේගවුේවතුයවඅර්බුනයවවේශ තු 

 ජයගශණවප්රකයයවශගවේව ලගවිභයුක්තිය 

 ිවනශවකවේලෂඳවකගප 

 ංකගවආේයෝජයවමණ්ඩය 

 රුපියේේවලටියගකමවපගමටම 

9. ිවනශට න්තවපදුවශ්රීවංකගවආර්ථිකේ වේලයවකමටම 

 ිභලෘරවආර්ථිකවප්රතිපත්තිය 

 වමූපකගරවලයගපගරය 

 ජයවතුකරණය 

 ේපෞීගලීකරණය 

 කගර්ිෂකවශගවකෘෂිකගර්ිෂකවප්රතිපත්ති 

 ංකගේදවමූයවආයරය 

10. ංකගේදවදුභ්වගධ්යවප්රතිපත්ති 

 ජයලගර්ගිකවඅර්බුනයවශගවආර්ථිකවලර්ධ්යය 

 ංකගේදවප්රධ්ගයවවංලර්ධ්යවලයගපෘති 

 

4වලයවප්රකයවපත්රයව:වවමගජවදුභ්වගධ්යවප්රතිපත්තිවශගවපරිපගයය 

 

1. ංකගේදවක්රියගත්මකවලයවවමගජවදුභ්වගධ්යවලැඩවවශන්තවශගවප්රතිපත්ති 

2. ආබගධිරභ්ගලයවආශ්රිරලවංකගේදවඅත්නැකීේවශගවප්රතිපත්තිව 

3. ිභයපත්භ්ගලයවආශ්රිරලවංකගේදවඅත්නැකීේවශගවප්රතිපත්තිව 

4. ංකගේදවවමගජවදුභ්වගධ්යවආයරයව 

5. මත්ද්රලයවභ්ගිභරයවශගවංකගවවමගජේ වආකේපව 

6. ංකගේදවක්රියගත්මකවලයවවමගජවදුභ්වගධ්යවක්රියගලලීන්ත 
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 වමෘීධි 

 මශජයගධ්ගර 

 ආබගධිරවඋපකරණවවැපයීම 

 ිභිභධ්වවශයගධ්ගරව 

7. දුගීවබේදවිභමවචරයවශගවවමගජවදුභ්වගධ්යවප්රතිපත්ති 

8. මූලිකවපරිපගයවශගවකෂමයගකරණවයයගයවධ්ර්මවංකගලවආරේයන්තව 

9. මුේවෂමගිභයවවංලර්ධ්යය 

10. ආපනගවකෂමයගකරණයවශගවංකගේදවආපනගවපිළිබඳවයලවප්රලණරගව 

 

වවශයව:-වව 

01.ව පිළිගත්ව ිභකලව ිභනයගයකව උපගධිව පරීක්ණේ දීව ප්රධ්ගයව ිභයක්ව ේවව ආර්ථිකවව

ිභනයගල,වවමගජවිභනයගලවශගවමේයෝවිභනයගලවයයවිභයන්තේගන්තවවමත්ලවඇතිවඅයවඑමව

අනගෂවිභයන්තවවමත්වමටේේවඅලයරගලේයන්තවිවනශවකවකරනුවැේේ.ව 

 

10. ේමමව ිභභ්ගගව ිවේදනයේ ව ිභධිිභධ්ගයව වවගව ේය මැතිව යේව කරුණක්ව ේලේර ත්, වවවවවවවවවවවවවවවවව

ඒවවේබන්තධ්ේයන්තවලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගලවිභට න්තවගරුවආණ්ු කගරතුමගේේව

ිවේයෝගවපරිදිවතීරණයවකරනුවැේේ. 

ලයඹ පෂගත්වවභ්ගවරගජය ේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගේදවිවයමයවපරිදි, 

 

ටී.බී.විභරමට ංශ, 

ේේකේ, 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලගවේක ිෂන්තවවභ්ගල. 
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වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවකගර්යගලීයවප්රේයෝජයයවවඳශගවපමණියේව 

ආනර්වඅයදුේපත්රය 

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ වවමගජවේව ලගවේනපගර්රේේන්තතුේදවIIවේර ණියේේ ව 

වමගජවේව ලගවිවධ්ගරීන්තවවඳශගවලයවේනලයවකගර්යක්මරගවකඩඉේවිභභ්ගගයව-ව2023 

 

01.1.1 මුකුරුවවමඟවයමව(ට ංශේන්ත) :-ව......................................................................ව

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

වවවවව1.2වමුකුරුවවමඟවයමව(ඉංග්රීට ේයන්ත)ව:-ව.................................................................... 

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

වවවවව1.3වමුකුරුවලලින්තවශැදින්තේලයවයමව(ට ංශේන්ත) :-ව...................................................... 

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

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

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

   (ේමමවලිපියයවවිභභ්ගගවප්රේදපත්රයවේය මුවකරනුවැේේ.) 

වවවවව1.5වවජගතිකවශැදුනුේපත්වඅංකය :-වව 

වවවවව1.6වවවඋපන්තවදියය :-වවඅවුරුීන   මගවයවව  වවවවදියය 

 

02. ේව ලගවවකථගයයවශගවලිපියය :- 

2.1වවකගර්යගේ ව/වේනපගර්රේේන්තතුේදව/වආයරයේ වයම :-වවව 

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

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

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

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

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

03. නැයවවනරණවරයතුර :-ව 

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

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

 3.3වවඉශරවේර ණියේයවවපත්වූ දියය:-ව.......................................................................... 

 

04. පබවිභභ්ගගයවවඉදිරිපත්වලයවභ්ගගවමගධ්යය :-වවව 

 (ට ංශව-වS ,වේනමෂව-වT ,වඉංග්රීට ව-වE ) 

 (අනගවඅක්රයවේක ටුලවතුවලියන්තය) 
 

05. පබවිභභ්ගගයවවඉේලුේකරයවිභයයන්ත :-ව(ප්රකයවපත්රේ වයමවවඳශන්තවකරන්තය.) 
 

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

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

III. වව............................................................................ 

IV. වව............................................................................ 
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06. පබවිභභ්ගගයවවේපනීවට ටින්තේන්තවප්රථමවලරගලවනව?වවව........................................... 

 6.1වවඑේව වේය ලන්තේන්තවයේවිභභ්ගගවගගවකතුවේගලගවබගගත්ව(අලගවඇති)වකුිභරගන්තට ේ , 

 

  වවවකුිභරගන්තට වඅංකය :-ව....................................... මුන :-ව................................. 

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

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

 

 

 

07. අයදුේකරුේේවවශතිකයව:- 

ඉශරවවඳශන්තවිභවකරරවිවලැරදිවබලත්,වඉශරව4වේේනේ වනක්ලගවඇතිවභ්ගගවමගධ්යේයන්තවිභභ්ගගයවවේපනීව

ට ටීමවව මවව හිිෂකේව ඇතිව බලත්ව ප්රකගව කරිෂ.ව ව ේමමව ිභභ්ගගයව වඳශගව පයලගව ඇතිව නීතිව රීතිව

පිළිපැදීමවනවඑකඟවලයවඅරරවමගවලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ විවධ්ගරිේයකුව/විවධ්ගරිිවයකව

බලනවවශතිකවකරිෂ. 

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

               අයදුේකරුේේවඅත්වය 

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

     

08. ේනපගර්රේේන්තතුවප්රධ්ගිවයගේේවවශතිකයව:- 

I. ඉශරවිභවකරරවවඳශන්තව............................................................................යැමැතිව

ේමමව ිවධ්ගරියග/ව ිවධ්ගරිිවයව ේමමව ේනපගර්රේේන්තතුේදව ේව ලේ ව ිවයුක්රලව ට ටියව

ලයඹවපෂගත්වවභ්ගවරගජයවේව ලේ විවධ්ගරිේයකු/විවධ්ගරිිවයකවබලන, 

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

බලන, පහු/ඇයවේපනී ට ටියවයුතුවපරීක්ණයව.............................වලයවකගර්යක්මරගව

කඩඉේවිභභ්ගගයවබලන,වේමමවිභභ්ගගයවවේපනී ට ටීමවවදුදුදුකේවවුරගවඇතිවබලන,ව 

III. ිභභ්ගගයවව ේපනීව ට ටින්තේන්තව පෂමුව ලරගලවව බලන/ පෂමුව ලරගලවව ේය ලයව බලන, ිවයිෂරව

පරිදිවිභභ්ගගවගගවකතුවේගලගවඇති/වයැතිවබලන,  

IV. අයදුේකරවඇතිවභ්ගගවමගධ්යේයන්තවිභභ්ගගයවවේපනීවට ටීමවවහිිෂකමවඇතිවබලන, 

V. ඉශරවවපයගවඇතිවේර රතුරුවිවලැරදිවබලන,වවශතිකවකරිෂ.  

වවවවවවව  වවව(අනගවේය ලයවලචයවකපගවශරින්තය) 

                                             වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව                                                                                                    වවවවවවවවවවවවවවවවවව 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව

………………....…………………… 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව    ආයරයව/වේනපගර්රේේන්තතුවපවරධ්ගිවයගේේව 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවඅත්වයවශගවිවවමුද්රගල 

 
 

පනිභවයගමය :……………………………………………………. 

ලිපියයව :………………………………………………….... 

දියයව  :……………………………………………………. 

කුිභරගන්තට යවේය ගැේලයවේව වේමහිවඅලන්තය. 


