
සියළුම ස ේවාලාභීන් හා අදාල නිලධාරීන් සවත කරනු ලබන කාරුණික දැනුම්දීමයි. 

 

මෙමෙක් ඔබ මෙෙ ලබා දුන් ම ේොෙන්ට අෙෙරෙ රාජ්ය ම ේො මකාමිෂන්  භාමේ මෙබ් අඩවිය නවීකරණය 

කරමින් දැන් ඔබට පහෙ  දහන් නෙ ම ේොෙන් ලබා ගැනීෙට පහසුකම්  ල ා ඇෙ. 

1. ඔමබ් ඉල්ලීම් ලිපිමේ/අභියාචන මේ/අයදුම්පත්රමේ ඔමබ් ජ්ාතික හැදුනම්පත් අංකය  හ මපෞද්ගලික ජ්ංගෙ 

දුරකථන අංකය   දහන් කර එෙන්මන් නම්, එය අප මෙෙ ලද ෙහාෙ ඔමබ් ඉල්ලීෙට අදාල “මයාමු අංකය” මකටි 

පණිවිඩයක් ෙගින් ඔමබ් ජ්ංගෙ දුරකථනයට එෙනු ලැමබ්. එෙ “මයාමු අංකය” භාවිො කර ඔබට පහෙ  ඳහන් 

ම ේොෙන් ලබා ගෙ හැකිය. 

(අ). PSC <හි ේෙැනක්>මයාමු අංකය 0704364462 අංකයට SMS ෙගින් මයාමු කිරීමෙන් ඔමබ් ඉල්ලීෙ 

 ම්බන්ධමයන් මගන ඇති ක්රියාොර්ගමේ නෙෙෙ ෙත්ෙය ඕනෑෙ මොමහාෙකදී ඔබට SMS 

පණිවිඩයක් ෙගින් ලබාගෙ හැකිමේ. 

(ආ). නවීකරණය කරන ලද මෙබ් අඩවියට පිෙ  එහි “ෙත්ත්ෙ ග්රහණය” (Status Tracking) කවුළුෙට 

ඔමබ් මයාමු අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් ඔමබ් ඉල්ලීෙ  ම්බන්ධමයන් ආරම්භමේ සිට මම් මොමහාෙ 

දක්ො මගන ඇති සියළුෙ ක්රියාොර්ග ඔබට එකෙර නිරීක්ෂණය කළ හැක. 

 ඔමබ් ඉල්ලීෙ  ම්බන්ධමයන් කටයුතු කිරීමම්දී කිසියම් ප්රොදයක් සිදුෙන්මන් නම් එය කුෙන 

ආයෙනයකින් සිද්ධ ෙමනේදැයි මෙෙගින් ඔබට දැන ගෙ හැකි මේ. ඒ අනුෙ ඒ පිළිබඳෙ විෙ ා බැීෙ 

ෙගින් ඔමබ් කාර්ය ඉක්ෙන් කරවීෙට ඔබට අෙ ේථාෙ ලැමබ්. එය අප මෙෙ ලබා මදන  හායකි. 

එම ේෙ ඔබ මෙෙ කාර්යාලය අෙෙන්මන් නම්  ෑෙ විටෙ 0112-136603 අංකය ඔ ේම ේ අතිමර්ක 

මල්ලකම් (මෙමහයුම්) පෙණක් ඇෙතීමෙන් අපට  හයෙන්න. අමනකුත් නිලධාරීන් ඇෙතීෙ ඔවුන්මේ 

රාජ්කාරියට කරන බාධාෙක් විය හැක. එම ේෙ ඔමබ්  මයාමු අංකය අන් තු වීෙ ඔබට හානිකර විය 

හැකි බැවින් එය සුරක්ිෙ කරගන්න. 

 මෙෙ ම ේොෙ ලබාගෙ හැක්මක් ඒක පුද්ගල ඉල්ලීම්  දහා පෙණක් බෙ කාරුණිකෙ  ලකන්න. 

එම ේ වුෙද, එක් අමයකුට ෙැඩි මදමනකු  ම්බන්ධමයන් ෙන මපාදු ඉල්ලීම් පිළිබඳෙ අදාල ආයෙන 

ප්රධානියාට මහෝ මදපාර්ෙමම්න්තු ප්රධානියාට මහෝ අොෙයාංශ මල්ලකම්ෙරයාට, ෙෙ ජ්ංගෙ දුරකථන 



අංකය අපමෙෙ ලබාදීමෙන් මහෝ අප මෙතින් මයාමු අංකය ලබා ගැනීමෙන් අෙශය නම් මෙෙ ම ේොෙ 

ලබාගෙ හැකිය.  

2. මෙෙ මකාමිෂන්  භාෙ විසින් මදනු ලබන තීරණ දිනපො අදාල අොෙයාංශ මල්ලකම්ෙරුන් මෙෙ දන්ො 

යෙනු ලබන අෙර එම ේ යැවීමෙන් පසු එම ේ යැවූ බෙ ෙැඩකරන දින 2ක් ඇතුළෙ මෙබ් අඩවිමේ පලකරනු 

ලැමබ්. ඒ අනුෙ අපමේ මෙබ් අඩවියට පිවි  “නෙෙෙ තීරණ” නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් ඔමබ් කාරණයට 

අදාල තීරණය ඔමබ් අොෙයාංශ මල්ලකම් මෙෙ යො ඇති බෙ  නාථ කරගෙ හැක. 

3. මෙෙ මෙබ්අඩවිය ෙගින් දැනටෙත් ඔබට ලබාගෙ හැකි විවිධ මොරතුරු, ආකෘතිපත්ර, චක්රමල්ලඛ ආදියට 

අෙෙරෙ  ං ේකරණය කරන ලද රීති ොලාෙ, පුරෙැසි ප්රඥප්තතිය,  සියලුෙ ම ේො ෙයෙ ේථා, බඳොගැනීම් 

පරිපාටි,  ේථානොරු පරිපාටි, ආදිය මෙන්ෙ ඔබ මෙනුමෙන් විවිධ ආයෙන මෙතින් අප ඉල්ලලා ඇති ොර්ො, 

නිර්මද්ශ, නිරීක්ෂන පිළිබඳ මොරතුරු ලබාදීෙ ප්රොද වී ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ වි ේෙරද ඔමබ් පහසු පරිශීලනය 

හා දැනගැනීෙ  ඳහා මෙබ් අඩවිය ෙගින් ප්රසිද්ධ කිරීෙට ඉදිරිමේදී කටයුතු කරනු ලැමබ්. 

 

දදනිකෙ ඔමබ් ඉල්ලීම් 200-300 පෙණ ලැමබන මෙෙ කාර්යාලය ඉහෙ සියලු උපක්රෙ ෙගින් උත් ාහ කරන්මන් 

ඔබමේ හා අපමේ කාලය, ශ්රෙය හා ධනය ඉතිරි කරමින් ඔබට ප්රොදයකින් මොරෙ කාර්යක්ෂෙ ම ේොෙක් ලබා 

දීෙටයි. 

මෙෙ උත් ාහමේදී විවිධ ොක්ෂණික මහේතූන් නි ා මුල්ල අෙ ේථාමේදී යම් ප්රොදමදෝෂ ඇතිවිය හැකිය. එබැවින් 

එෙැනි ෙත්ත්ෙයන් හමුමේ ඉෙසීමෙන් හා  ද්භාෙමයන් යුතුෙ ඔබ විසින් ලබාමදනු ලබන  ාධනීය 

මයෝජ්නා/මචෝදනා භාර ගැනීෙට අප සුදානමින් සිටින්මනමු. ඒ  ඳහා අතිමර්ක මල්ලකම් ( මෙමහයුම් ) අෙෙන්න. 

ඔබට කාර්යක්ෂෙ ම ේොෙන් ලබා දීෙට අපට  හාය ෙන්න.  

 

 

එම්.ඒ.බී.දයා ම නරත් 

මල්ලකම් 

රාජ්ය ම ේො මකාමිෂන්  භාෙ        2020.08.24 


