
 

  
 

   

   

             

            

            WPC/PSC/EXAM04/ක.සවේ/කා.කා.ඉ1/11   2019.08. 

                                                                                      , 

ප්රධාන සකක්  බඵ.ඳ,, 

ආණ්ඩුකාර සකක්  බඵ.ඳ,, 

වබා සකක්  බඵ.ඳ,, 

සියළුභ අභාත්ාාං සකක් ල(බ බඵ.ඳ,, 
 

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ   කෂමනාකරණ වශකාර ේව ලේ   I, II ලන කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 
 

ශ්රි ාංකා ප්රජාත්ා්ත්රික වභාජලා ජ ජනරජස2 2019.07.26 දිනැති අාංක 2134  ශා ගැවට්  ඳත්රස2  I ලැනි සකොටසවේ බ II අ , 
සේදස2 ඳෂකිරී්  යටසේ, 
  

 රාජ කෂභනාකර  වශකාර සවේලය I   සරේණිය 2015 (I) 2019 

 රාජ කෂභනාකර  වශකාර සවේලය II සරේණිය 2013 (II) 2019 වශා 
 

 

රාජ ඳිපඳාන ශා කෂභනාකර  අභාත්ාාංස2 බකාඵ සධ සවේලා අධක්ෂ ජනරාක ිසසි්ත  අයදු් ඳේ කැලා ඇත්. එභ 
ිසබාගයට සඳනී සිටීභ වශා උක්ෂත් ගැවට් ඳත්රස2 වශ්ත නිසේදනය ප්රකාරල  ුදදුුදක්  ේ ඵවනනාිරර ඳෂාේ රාජ 
සවේලස2  කෂභනාකර  වශකාර නිධාරී්තසග්තද අයදු් ඳේ කැලනු ැසේ.  
 
02. ගැවට් නිසේදනස2 වශ්ත ුදදුුදක්  වපුරා ඇති අය ඳභ ක්ෂ අයදු් කරනු ඇත්ැයි යන පුර්ල නිගභනය භත් ශා 
ගැවට් නිසේදනස2 වශ්ත ිසධි ිසධාන ඳිපදි සභභ ිසබාගයට සඳනී සිටිභ වශා ස්  වභඟ අමු ා ඇති   ආදර් අයදු් ඳත්රය 
ඳිපදි අයදු් ඳත්ක්ෂ පිළිසය කර,  ත්භ ආයත්න ප්රධානියා භින්ත 2019.08.23 දින සශෝ ඊට සඳර ැසඵන සවේ " ේේකම්, 

පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේකොමින් වභාල (බ.ප.), අංක 109,මශ විදිය බත්තරමුේ " යන ලිපිනයට ලියාඳදිාංචි ත්ැඳෑස්ත 
එිසය යුතු අත්ර, ඵවනනාිරර ඳෂාේ සකොමි්ත  වබා සලේ අඩිසය ලන  www.psc.wp.gov.lk භින්ත ද  අයදු් ඳත් ඵාගත් 
කර ගත් ශැක. 
 
03. එසභ්තභ, ඳෂමුලරට සභභ ිසබාගයට සඳනී සිටින නිධාරී්ත ිසසි්ත  ිසබාග ගාවනතු සගිසය යුතු සනොසේ. එත්කුදු 
වුලේ  ඉ්තඳුද ලාරල ජ නිධාරී්ත ිසසි්ත එක්ෂලර ව් පූර්  ිසබාගයට සඳනී  සිටි්තස්ත න්  සශෝ එක්ෂ ිසයයකට ලඩා 
සඳනී සිටි්තස්ත න්  (බ.500/- ක්ෂද , එක්ෂ ිසයයක්ෂ වශා සඳනී සිටි්තස්ත න්   (බ.250/-  ක්ෂද ිසබාග ගාවනතු ලසය්ත 
සගිසය යුතු ලන අත්ර, එභ ිසබාග ගාවනතු බව්නාහිර පෂාත්  ආදායම් ශිර් 20-03-02-99 ට ඳභ ක්ෂ  ඵැර ලන සවේ, 

ඵවනනාිරර ඳෂාසේ  ෂඟභ පිිරටි ප්රාේීයය මශ ේේකම් කාර්යායකට සගලා, ඵා ග්තනා  ද ඵ.ඳ. 1 දුඳත් අයදු් ඳසේ 
ඇිසය යුතුය. ත්ලද, රජස2 සශෝ සලනේ කිසිය්  ව ගිණුභකට මුදක ඵැර කරන ද අයදු් ඳේ  දැනු්  ජභකි්ත සත්ොරල 

ප්රතික්ෂසේඳ කරන ඵල ද ලැඩිදුරටේ ද්තලා සිටිමි. 
 
 

04. ඉශත් ගැවට් නිසේදනස2 ිසධි ිසධාන වවා ඇති / සනොභැති ඕනෑභ ක(බ ක්ෂ  පිළිඵල ඵවනනාිරර ඳෂාේ රාජ 
සවේලා සකොමි්ත වබාසේ තීර ය අලවාන තීර ය ල්තස්තය. ත්ලද උක්ෂත් ගැවට් නිසේදනය ව් ඵ්තධසය්ත මි්ත ඉදිිපස2 ජ 
රාජ ඳිපඳාන ශා කෂභනාකරන අභාත්ාංස2 බකාඵ සධ සවේලා අධක්ෂ ජනරාක ිසසි්ත ඳෂ කරනු ඵන වාංසෝධනද 
ඵවනනාිරර ඳෂාේ රාජ සවේලය වශා අදා සේ.   
 
 

 
 
තික් ේවනරත්, 

ේේකම්,  

පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේකොමින් වභාල, 

බව්නාහිර පෂාත 
 
 
 

 
 

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


 
 

 

    බකාර්යාලීය  ප්රසයෝජනය වශා ඳභණි ,    

ආදර් අයදුම්පත 

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර ේව ලේ  II ලන ේර ණියේේ  ලධරාන්න් වාශා ලන  කාර්යක්මතා කඩඉම් 

විභාගය -   2013 (II) 2019 

 Efficiency Bar Examination for Officers’ in Grade II of Western Provincial Public Management 

Assistant’s  Service – 2013(II) 2019 

 
බසභභ ිසබාග  නිසේදනය අනුල අයදු් ඳේ ඉදිිපඳේ  කිරීභට ුදදුුදක්  ඵනුස2 ඵවනනාිරර ඳෂාේ රාජ සවේලයට අයේ රාජ 

කෂභනාකර  වශකාර සවේලස2 II ලන සරේණිස2  නිධාිප්ත ඳභණි,  

 

 ඔඵ අයේ ලන සවේලය බසභය ව් පූර්  කිරීභට සඳර ගැවට් නිසේදනස2 5.0 සේදස2 වටශන ඵ්තන,    

 

(ගැවට් නිසේදනස2 3.0 සේදයට අනුල ඔඵ ිසබාගයට සඳනී 

සිටීභට  අසේක්ෂා  කරන නගරය)  

(සභය ඳුදල සලනවන කිරීභට ඉඩසදනු සනොැසේ) 

 

  ඔඵ ිසබාගයට සඳනී සිටින බාා  භාධය    

  සිාංශ 2 
  සදභෂ 3 
  ඉාංග්රිසි  4 
  බඅදාෂ අාංකය සකොටුල තු ලිය්තන, 

 

1.0 1.1 ව් පූර්  නභබ ඉාංග්රීසි කැපිටක අකුසර්ත , :.............................................. 

බඋදා:  HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA ) 

 1.2 අගට සයසදන නභ මුලි්තද අසනකුේ න් ල මුකු(බ ඳුදලද සයොදා නභ බ ඉාංග්රීසි කැපිටක අකුසර්ත , : 

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

බඋදා GUNAWARDHANA , H.M.S.K.) 

1.3 ව් පූර්  නභ බසිාංශස්ත /සදභසෂ්ත , : .............................................................................. 

 

2.0         සවේලා වනථානය ශා ලිපිනය ; 

2.1 කාර්යාස2 /සදඳාර්ත්ස් ්තතුසේ /ආයත්නස2 නභ ශා ලිපිනය බ ඉාංග්රීසි කැපිටක අකුසර්ත , : .................. 

2.2 කාර්යාස2 /සදඳාර්ත්ස් ්තතුසේ /ආයත්නස2 නභ ශා ලිපිනය බසිාංශස්ත /සදභසෂ්ත, : ......................... 

2.3 ිසබාග ප්රසේඳත්ර එිසය යුතු  ලිපිනය බ ඉාංග්රීසි කැපිටක අකුසර්ත , : ..........................................................  

3.0 වනත්රී/පු(බ බාලය  වනත්රී     -1 
   පු(බ  - 0  
 බඅදාෂ අාංකය සකොටුල තු ලිය්තන, 

 
4.0        ජාතික ශැඳුනු් ඳේ අාංකය  

5.0     දුරකථන අාංකය :   ජාංගභ 

                      රාජකාිප 

6.0       ඔඵ ඉදිිපඳේ ලන ිසයය/ිසයය්ත  

ිසය ිසයය අාංකය 

  

  

 

නගරය නගර අාංකය 

1.  

2.  

            

          

          

 



 

 

7.0 දැනට දරන ත්නතුර : 

7.1  ත්නතුර : ................................... 

7.2 ඳේවීභ ලිපිස2 අාංකය :............................... 

7.3 ඵවනනාිරර ඳෂාේ රාජ කෂභනාකර  වශකාර සවේලස2 II සරේණියට ඳේව  දිනය :………………. 

 

8.0 8.1 ඔඵ ිසබාගයට සඳනී සිටි්තස්ත ප්රථභ ලත්ාලටද? ............................ 

 8.2 ිසබාගයට සඳනී සිටි්තස්ත ප්රථභ ලත්ාලට සනසේන්   සගලන ද ිසබාග ගාවනතුල :…………….. 

 8.3 ප්රාස සයය භශ සකක්  කාර්යාය : …………………………. 

 8.4 දුඳේ අාංකය : ………………. 

                8.5 දිනය : ………………. 

. 

 

 

 

9.0 අයදු් ක(බසේ වශතිකය: 

 

ඉශත් වශ්ත  ිසවනත්ර නිලැරදි ඵලේ, ඉශති්ත දක්ෂලා ඇති බාා භාධසය්ත  ිසබාගයට සඳනී සිටීභට  භට ිරමික්  ඇති 

ඵලේ, භා ිසබාගයට සඳනී සිටි්තස්ත ............................... ලත්ාලට ඵැිස්ත ිසබාග ගාවනතු සගවීභ අනල ඵලේ /(බපියක 

...............................ක ිසබාග ගාවනතුල ................................ ප්රාස සශීය භශ සකක්  කාර්යායට ............................... දින 

සගලා ඵාගේ දුඳත් ඉශත් අලා ඇති ඵලේ ප්රකා කරමි. ිසබාගය ඳැලැේවීභ ව් ඵ්තධසය්ත ිසබාග සකොභවාිපවන 

ජනරාක ිසසි්ත ගනු ඵන තීර ලට ශා ිසබාග ඳනසේ  සියලු ිසධිිසධනය්තට භභ යටේලන ඵලේ සභයි්ත ප්රකා කර 

සිටිමි.  

 

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

දිනය..................................       අයදු් ක(බසේ අේවන 

  

වටශන :- ත්භාසේ සදඳාර්ත්ස් ්තතු ප්රධානියා සශෝ එභ සදඳාර්ත්ස් ්තතු ප්රධානියා සලනුසල්ත අේව්ත කිරීභට ඵයේ 

නිධාිපසයකු සශෝ ඉදිිපපිට  ජ අයදු් ක(බ ිසසි්ත අේව්ත ක යුතුය. 

 

අත්වන වශතික කින්ම 

භාසේ කාර්යාස2 නිධාිපයකු/නිධාිපණියක වශ භා සඳෞ සගලික ලසය්ත ද්තනා ශඳුනන . 

..............................................................භශත්ා/භශේමිය/ සභනිසය .......................................................... ලැනි දින භා 

ඉදිිපපිට  ජ අේව්ත කෂ ඵලේ, ඔහු / ඇය ිසබාගයට සඳනී සිටි්තස්ත ප්රථභ ලත්ාලට ඵැිස්ත ිසබාග ගාවනතුසල්ත නිදශවන 

කිරීභට ුදදුුද ඵලේ/ නියමිත් ිසබාග ගාවනතුල සගලා ඇති ඵලේ, එභ දුඳත් අලා ඇති ඵලේ වශතික කරමි. 

            

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

                           වශතික කර්තනාසේ අේවන ශා නි මු ස රාල  

නභ  : ................................................................. 

ඳදිස නාභ    : ................................................................. 

ලිපිනය        : ................................................................. 

දිනය  : ................................................................ 

දුඳත් සනොගැසලන සවේ සභිර අල්තන 

(දුඳසේ ඡයා පිටඳත්ක්ෂ ෂඟ ත්ඵා ගැනීභ ප්රසයෝජනලේ ලනු ඇත්., 

 



 

 

ේදපාර්තේම්න්තු ප්රරාලධයාේ  වශතිකය 

 
I. ඉශත් වඳයා ඇති ිසවනත්ර ඳරීක්ෂා කර ඵැල ඵලේ, 

II. සභභ නිධාිපයා /නිධාිපණිය *ඵවනනාිරර ඳෂාේ රාජ සවේලයට අයේ ඵලේ 

III. නිධාිපයා/ නිධාිපණිය * සභභ ිසබාගයට මීට සඳර සඳනී සිටි/සනොසිටි*  ඵලේ, 

IV. නිධාිපයා/ නිධාිපණිය * සභයට සඳර ිසබාගයට සඳනී සිටි ඇති නිවා නියමිත් ිසබාග ගාවනතු සගව දුඳත් සභභ 

ඉකලු් ඳත්රයට අලා ඇති ඵලේ, 

V. නිධාිපයා / නිධාිපනිය *සභභ ිසබාගයට සඳනී සිටීභට ුදදුුද ඵලේ, 

      භභ වශතික කරමි. 

 

  බ*අනල ලචන කඳා ශිප්තන , 

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

සදඳාර්ත්ස් ්තතු ප්රධානියාසේ 

අේවන ශා දින මුද්රාල 

නභ  : ................................................................. 

ඳදිස නාභය :................................................................. 

ලිපිනය  :................................................................ 

දිනය                     :............................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

          

                                                                                       බකාර්යාලීය  ප්රසයෝජනය වශා ඳභණි , 

ආදර් අයදුම්පත 

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර ේව ලේ  I ලන ේර ණියේේ  ලධරාන්න් වාශා ලන  කාර්යක්මතා කඩඉම් 

විභාගය -   2015 (I) 2019 

 Efficiency Bar Examination for Officers  in Grade I of Western Provincial Public Management 

Assistant’s  Service - 2015(I) 2019 

 
බසභභ ිසබාග  නිසේදනය අනුල අයදු් ඳේ ඉදිිපඳේ  කිරීභට ුදදුුදක්  ඵනුස2 ඵවනනාිරර ඳෂාේ රාජ සවේලයට අයේ රාජ 

කෂභනාකර  වශකාර සවේලස2 I ලන සරේණිස2  නිධාිප්ත ඳභණි,  

 

ඔඵ අයේ ලන සවේලය බසභය ව් පූර්  කිරීභට සඳර ගැවට් නිසේදනස2 5.0 සේදස2 වටශන ඵ්තන,    

 

(ගැවට් නිසේදනස2 3.0 සේදයට අනුල ඔඵ ිසබාගයට සඳනී 

සිටීභට  අසේක්ෂා  කරන නගරය)  

(සභය ඳුදල සලනවන කිරීභට ඉඩසදනු සනොැසේ) 

 

  ඔඵ ිසබාගයට සඳනී සිටින බාා  භාධය    

  සිාංශ 2 
  සදභෂ 3 
  ඉාංග්රිසි  4 
  බඅදාෂ අාංකය සකොටුල තු ලිය්තන, 

 

2.0 1.1 ව් පූර්  නභබ ඉාංග්රීසි කැපිටක අකුසර්ත , :.............................................. 

බඋදා:  HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA ) 

 1.2 අගට සයසදන නභ මුලි්තද අසනකුේ න් ල මුකු(බ ඳුදලද සයොදා නභ බ ඉාංග්රීසි කැපිටක අකුසර්ත , : 

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

බඋදා GUNAWARDHANA , H.M.S.K.) 

1.4 ව් පූර්  නභ බසිාංශස්ත /සදභසෂ්ත , : .............................................................................. 

 

2.0       සවේලා වනථානය ශා ලිපිනය ; 

2.1 කාර්යාස2 /සදඳාර්ත්ස් ්තතුසේ /ආයත්නස2 නභ ශා ලිපිනය බ ඉාංග්රීසි කැපිටක අකුසර්ත , : .................. 

2.2 කාර්යාස2 /සදඳාර්ත්ස් ්තතුසේ /ආයත්නස2 නභ ශා ලිපිනය බසිාංශස්ත /සදභසෂ්ත, : ......................... 

2.3 ිසබාග ප්රසේ ඳත්ර එිසය යුතු  ලිපිනය බ ඉාංග්රීසි කැපිටක අකුසර්ත , : ..........................................................  

3.0      වනත්රී/පු(බ බාලය:     වනත්රී     -  1 
      පු(බ  - 0  
                               බඅදාෂ අාංකය සකොටුල තු ලිය්තන, 
 
4.0     ජාතික ශැඳුනු් ඳේ අාංකය :  

5.0     ජාංගභ දුරකථන අාංකය :    

 

6.0       ඔඵ ඉදිිපඳේ ලන ිසයය/ිසයය්ත  

ිසය ිසයය අාංකය 

  

  

  

නගරය නගර අාංකය 

1.  

2.  

            

          



 

 

7.0 දැනට දරන ත්නතුර : 

7.1 ත්නතුර : ................................... 

7.2 ඳේවීභ ලිපිස2 අාංකය :............................... 

7.3 ඵවනනාිරර ඳෂාේ රාජ කෂභනාකර  වශකාර සවේලස2 I සරේණියට ඳේව  දිනය :………………. 

 

8.0 8.1 ඔඵ ිසබාගයට සඳනී සිටි්තස්ත ප්රථභ ලත්ාලටද? ............................ 

 8.2 ිසබාගයට සඳනී සිටි්තස්ත ප්රථභ ලත්ාලට සනසේ න්   සගලන ද ිසබාග ගාවනතුල :…………….. 

 8.3 ප්රාස සයය භශ සකක්  කාර්යාය : …………………………. 

 8.4 දුඳේ අාංකය : ………………. 

                8.5 දිනය : ………………. 

. 

 

 

 

9.0 අයදු් ක(බසේ වශතිකය: 

 

ඉශත් වශ්ත  ිසවනත්ර නිලැරදි ඵලේ, ඉශති්ත දක්ෂලා ඇති බාා භාධසය්ත  ිසබාගයට සඳනී සිටීභට  භට ිරමික්  ඇති 

ඵලේ, භා ිසබාගයට සඳනී සිටි්තස්ත ............................... ලත්ාලට ඵැිස්ත ිසබාග ගාවනතු සගවීභ අනල ඵලේ /(බපියක 

...............................ක ිසබාග ගාවනතුල ................................ ප්රාස සශීය භශ සකක්  කාර්යායට ............................... දින 

සගලා ඵාගේ දුඳත් ඉශත් අලා ඇති ඵලේ ප්රකා කරමි. ිසබාගය ඳැලැේවීභ ශා ප්රතිප නිකුේ කිරීභ ව් ඵ්තධසය්ත 

ිසබාග සකොභවාිපවන ජනරාක ිසසි්ත ගනු ඵන තීර ලට ශා ිසබාග ඳනසේ  සියලු ිසධිිසධනය්තට භභ යටේලන ඵලේ 

සභයි්ත ප්රකා කර සිටිමි.  

 

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

දිනය..................................       අයදු් ක(බසේ/අයදු් කාිපයසේ අේවන 

  

වටශන :- ත්භාසේ සදඳාර්ත්ස් ්තතු ප්රධානියා සශෝ එභ සදඳාර්ත්ස් ්තතු ප්රධානියා සලනුසල්ත අේව්ත කිරීභට ඵයේ 

නිධාිපසයකු සශෝ ඉදිිපපිට  ජ අයදු් ක(බ ිසසි්ත අේව්ත ක යුතුය. 

 

අත්වන වශතික කින්ම 

භාසේ කාර්යාස2 නිධාිපයකු / නිධාිපණියක වශ භා සඳෞ සගලික ලසය්ත ද්තනා ශඳුනන. 

............................................................භශත්ා/භශේමිය/ සභනිසය .......................................................... ලැනි දින භා 

ඉදිිපපිට  ජ අේව්ත කෂ ඵලේ, ඔහු / ඇය ිසබාගයට සඳනී සිටි්තස්ත ප්රථභ ලත්ාලට ඵැිස්ත ිසබාග ගාවනතුසල්ත නිදශවන 

කිරීභට ුදදුුද ඵලේ/ නියමිත් ිසබාග ගාවනතුල සගලා ඇති ඵලේ, එභ දුඳත් අලා ඇති ඵලේ වශතික කරමි. 

            

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

                           වශතික කර්තනාසේ අේවන ශා නි මුද්රාල  

නභ  : ................................................................. 

ඳදිස නාභ    : ................................................................. 

ලිපිනය        : ................................................................. 

දිනය  : ................................................................ 

දුඳත් සනොගැසලන සවේ සභිර අල්තන 

(දුඳසේ ඡයා පිටඳත්ක්ෂ ෂඟ ත්ඵා ගැනීභ ප්රසයෝජනලේ ලනු ඇත්., 

 



 

 

 

ේදපාර්තේම්න්තු ප්රරාලධයාේ  වශතිකය 

 
I. ඉශත් වඳයා ඇති ිසවනත්ර ඳරීක්ෂා කර ඵැල ඵලේ, 

II. සභභ නිධාිපයා /නිධාිපණිය *ඵවනනාිරර ඳෂාේ රාජ සවේලයට අයේ ඵලේ 

III. නිධාිපයා/ නිධාිපණිය * සභභ ිසබාගයට මීට සඳර සඳනී සිටි/සනොසිටි*  ඵලේ, 

IV. නිධාිපයා/ නිධාිපණිය * සභයට සඳර ිසබාගයට සඳනී සිටි ඇති නිවා නියමිත් ිසබාග ගාවනතු සගව දුඳත් සභභ 

ඉකලු් ඳත්රයට අලා ඇති ඵලේ, 

V. නිධාිපයා / නිධාිපනිය *සභභ ිසබාගයට සඳනී සිටීභට ුදදුුද ඵලේ, 

භභ වශතික කරමි. 

 

  බ*අනල ලචන කඳා ශිප්තන , 

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

සදඳාර්ත්ස් ්තතු ප්රධානියාසේ 

අේවන ශා දින මුද්රාල 

නභ  : ................................................................. 

ඳදිස නාභය : ................................................................. 

ලිපිනය  : ................................................................ 

දිනය                     : ............................................................... 

 

 

 

 

 


