
 

ඳත්වීම ව්ථිර කිරීම. 

  

1. නිධාරියාගේ නභ : ……………………………………………………………………………………………                                                                  

2. (i) ඳත්වීම් දිනය: ………………………………. (ii). ලැඩ බාර ගැනීගම් දිනය: ……………………  

(ඳත්වීම් ලිපිය /අංක 4 ඳරිශි්ටය)                              

3. උප්ඳැන්න වශතිකය ශා චර්යා වටශන අනුල උඳන්දිනය වැවගේ. (උඳන්දිනය...........................)                           

4. නගම් ගලනවක් ඇත්නම් දිව්රුම් ප්රකාය / නභ ගලනව් ිරීමභට අාා වංග ධිත උප්ඳැන්න වශතිකය                                       

5. උඳාධි වශතිකය                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    උඳාධි වශතිකගේ විව්තරාත්භක ප්රතිප වටශන                                                                                                                          

    උඳාධිය විගේ වි්ල විායායක නම් වි.වි.ප්ර.ගක . වබාල පිිගගත් ඵලට ලිපිය                                                                               

    වි්ල විායාය භන්න් උඳාධිය වනාක ිරීමගම් ලිපිය අනුල උඳාධිය වම්ර්ර්ක කර (ඇත. /නැත.) ......... 

6.   කාර්යක්භතා කඩඉම් විබාගය වභත් ව දිනය:                                                                                                                         

                                                    

 

7. ඳරිලාව කාය තුෂ ඵාගත් ලැටුප් රහිත වශ අඩ ලැටුප් වහිත නිලාඩු (ප්රසූත  ිවලඩු  ශරර)                                                        

ලර්ය 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ලරටුප් රහි  ිවලඩු  දින ගණන         

අඩ ලරටුප් ිවලඩු  දින ගණන         

8. රාජ්ය ගවේලා ගක ිෂන් වබා කාර්ය ඳිපඳාිපක ීමති අනුල තුන් අවුරුදු ගවේලා ලාර්තා  

      (නිසි ඳරිදි වම්ර්ර්ක කරන ා 05 ඳරිශි්ටය )                                                                    

9. විනයානුකූ ාඬුලම් ඵා ඇතිාැයි යන්න පිිගඵ විව්තර:                

(ගකිපගයන්) ……………………………………………………………………………………… 

10. වලාය ඳීමක්ක ලාර්තාල (ගවෞඛ්ය 169) අනුල, ගභභ නිධාීමය ා දිලයිගන්  ඕනෑභ ප්රගේයක ගවේලය ිරීමභට 

     (සුදුසුයි/නුසුදුසුයි) ඵලට වලාය නිීමක්කය ැී  ඇත. 
 
 

11. නිලැරදිල වම්පුර්ක කරන ා ඳශත ලිපි ගේඛ්න නිධාරියාගේ ගඳෞේගලික ලිපිගග නුලට ඇතුත් කර ඇති 

ඵලට ලන වශතිකය (ගභභ ගේඛ්නයන්හි පිටඳත් ගය මු ිරීමභ අලය ගන ලන අතර, නිධරයාගේ ගඳෞේගලික ලිපිගග නුගව් අාාෂ  

ගේඛ්න ඳලතින ඵලට වනාක ිරීමභ ප්රභාකලත් ගව්. ඉශත 10 අනුල නිධරයා දිලයිගන් ඕනෑභ ප්රගේයක ගවේලය ිරීමභට නුසුදුසු ඵලට  

වලාය නිරගේය ැී  ඇත්නම් ඳභකක් වලාය ඳීමක්ක ලාර්තාල වවිය ුතතුය. ) 

                                                                                                                      
                                                                                                                       

   

අාාෂ ඇමුණුම් අංක අනුල ගභභ නිධාරියාගේලියවිලි පිිගගලිගන් අමුකා ඇති අතර ඳත්වීභ ......................දින සිට ව්ථිර                     

ිරීමභ නිර්ගේ කරිෂ.  

ගාඳාර්තගම්න්තු ප්රධානියාගේ 

අත්වන ශා නිමුද්රාල: ………………………………………..………..                     දිනය:………………………….. 
කඩර්යඩලීය ප්රයයජනනය වශඩ ඳමණි.  

 

 

 

 

(ආකෘතිය වමපුර්ණ කිරීමට උඳයෙව් වශඩ අයනක් පිට බන්න) 

2015.05.09 2016.12.22 2018.06.30 2019.11.30   

      

වලෙය ඳරීක්ක 

ලඩර් ඩල 
(යවෞඛ්ය  169) 

දිවුරුම/ප්රතිාඩල 
 (යඳොදු 278) 

 

ලත්කම් බරරකම් ප්රකඩය 
(යඳොදු 261) 

 

ගිවිව්නඩල  
(යඳොදු 160) 

 

අලන භඩලය ප්රකඩ කිරීම 
(ආණ්ු  ක්රම ලයලව්ාඩය  157 වශ 

161 ලයලව්ාඩල)                                       
 

ඇ /නර  ඇ /නර  ඇ /නර  ඇ /නර  ඇ /නර  

1,2 

3,4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ඳරිලඩව කඩය දීර්ඝ කිරීම. 

(ඒකඩබද්ධ යවේලඩ අංයේ ප්රයයජනනය 

වශඩ) 

 

1. කාර්ය ඳරිඳාිපක ීමති 110 අනුල ඳරිලාව 

කාය...........................දින සිට 

..............................දින ාක්ලා දීර්ඝ ගව්. 

2.කාර්ය ඳරිඳාිපක ීමති 111 අනුල ඳරිලාව 

කාය.............................දින සිට 

..............................දින ාක්ලා දීර්ඝ ගව්. 

 ගග නුගව් ඇති ගත රතුරු අනුල 

ඉශත ගත රතුරු නිලැරදි ඵලත්, 

..........................................දින සිට 

ඳත්වීභ ව්ථිර ිරීමභට / ඳරිලාව 

කාය දීර්ඝ ිරීමභට අනුභැතිය වශා 

ඉදිරිඳත් කරිෂ. 

අත්වන :........................ 

නභ:………………………… 

දිනය:…………………….. 

 උඳයෙව්/ිවයයජග: 

 

අමුණඩ යනොමරති ඇමුණුම් 

අංක ඳශ  වශන් කර ඇ . 

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

 
ඳරිලඩව කඩය දීර්ඝ කිරීම. 

(ඒකඩබද්ධ යවේලඩ අංයේ 

ප්රයයජනනය වශඩ) 

1. කාර්ය ඳරිඳාිපක ීමති 110 

අනුල ඳරිලාව 

කාය...........................දින සිට 

..............................දින ාක්ලා 

දීර්ඝ ගව්. 

2.කාර්ය ඳරිඳාිපක ීමති 111 

අනුල ඳරිලාව 

කාය.............................දින 

සිට ..............................දින 

ාක්ලා දීර්ඝ ගව්. 

ගග නුගව් ඇති ගත රතුරු අනුල 

ඉශත ගත රතුරු නිලැරදි ඵලත් 

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

දින සිට ඳත්වීභ ව්ථිර ිරීමභට 

/ ඳරිලාව කාය දීර්ඝ ිරීමභට 

අනුභැතිය වශා ඉදිරිඳත් 

කරිෂ. 

උඳයෙව්/ිවයයජග: 

 

 

 

1. කාර්ය ඳරිඳාිපක ීමති 110 අනුල ඳරිලාව කාය ..........................දින සිට ......................දින ාක්ලා දීර්ඝ ගව්.  

2. කාර්ය ඳරිඳාිපක ීමති 111 අනුල ඳරිලාව කාය ..........................දින සිට ......................දින ාක්ලා දීර්ඝ ගව්.  

යගොනුය  ඇති ය ොරතුරු අනුල ඉශ  ය ොරතුරු ිවලරරදි බලත්, ............................දින සිට ඳත්වීම ව්ථිර කිරීමට /ඳරිලඩව කඩය දීර්ඝ කිරීමට           

අනුමරතිය වශඩ ඉදිරිඳත් කරමි. 

          අත්වන:…………………………………… 

          නභ:………………………………………… 

          දිනය:…………………………………….… 

 
ඳත්වීභ ව්ථිර ිරීමභ / ඳරිලාව කාය දීර්ඝ ිරීමභ අනුභත කරිෂ. / ගන කරිෂ. ............................................................ 

 

කඩර්යඩලීය 

ප්රයයජනනය 

වශඩ ඳමණි. 

ඇමුණුම් අංක 

උඳයෙව්/ ිවයයජග: 

 

ආකෘතිය: CS/DOS/Con/Recom/2022 

ඇමුණුම 01 

ඔව්/නැත 



         

          ඇමුණුභ 02 

ආකෘතිය වම්පූර්ණ කිරීම වශඩ උඳයෙව් 

1. ඳත්වීම් ලිපිය අනුල මුකුරු වභඟ නභ ලිවිය ුතතුයි. 

2. (i) ඳත්වීම් ලිපිය අනුල ඳත්වීභ ක්රියාත්භක ලන දිනය වශන් කෂ ුතතුයි. 

(ii) ලැඩ බාර ගත් දිනය/ලැඩ බාර ගැනීභ ක්රියාත්භක ලන දිනය වශන් කෂ ුතතුයි. 

3. උප්ඳැන්න වශතිකගේ වශන් උඳන්දිනය වශ  චර්යා වටශගන් උඳන්දිනය නිලැරදිාැයි ඳීමක්ාගක ට භාණ්ඩලික 

නිධරයාගේ ශා නිධරයාගේ අත්වන තඵා තිගේ ාැයි ඳීමක්ා කෂ ුතතුයි. 

4. නිධරයා කාර්යක්භතා කඩඉම් විබාගය වම්ර්ර්ක කරන ා දිනය වකුණු කෂ ුතතුයි. 

5. වි්ල විායාය භන්න් උඳාධිය වනාක කර ඇති/නැති ඵල වටශන් කෂ ුතතුයි.  තලා, උඳාධිය විගේ වි්ල විායායක 

නම් උඳාධිය වනාක කරගැනීභට වි්ල විායායට අාා තානාඳති කාර්යාය ශරශා ගශ  වභ වි්ල විායාය පිහිිප 

රගටහි තානාඳති කාර්යායක් ගභරට පිහිටා ගන භැති නම්, විගේ කටුතතු අභාතයාංගේ ප්රදත අංගේ  

වම්ඵන්ධිකරකය භන්න් වභ කාර්යය ඉටුකර ගැනීභට කටුතතු කෂ ශැිරය. 

6. නිධරයා වක් වක් ලවර තු ඵා ඇති ප්රසූතත නිලාඩු ගන ලන ලැටුප් රහිත නිලාඩු දින ගකන වශ අඩ ලැටුප් දින ගකන 

වශන් කෂ ුතතුයි. 

7. නිධාරියා විනය ාඬුලම් ඵා තිගේ නම්, විනයානුකූල කටුතතු ිරීමභට ආරම්බ කර තිගේ නම් ගශ  විනයානුකූල 

කටුතතු ිරීමභට අගප්ක්ා කරන්ගන් නම් ඒ පිිගඵල ගත රතුරු ගකිපගයන් වශන් කෂ ුතතුයි. 

8. වලාය ඳීමක්ක ලාර්තාගව් පිටඳත් වවීභ අලය ගන ලන අතර, නිධාීමය ා දිලයිගන් ඕනෑභ ප්රගේයක ගවේලය ිරීමභට 

(සුදුසුයි/නුසුදුසුයි) ඵලට වලාය නිර්ගේය ඳීමක්ා ගක ට වනාක ිරීමභ ප්රභාකලත් ගව්. 

9. ගවෞඛ්ය 169, ගඳ දු 278, ගඳ දු 261, ගඳ දු 160, ආණ්ඩුක්රභ ලයලව්කාගව් 157 වශ 161 ලයලව්කාල අනුල අලනතබාලය 

ප්රකා ිරීමභ වම්ඵන්ධල පිටඳත් වවීභ අලය ගන ලන අතර, නිධාරියාගේ ගඳෞේගලික ලිපිගග නුලට වභ ගේඛ්න 

ඇතුත් කර තිගේා යන්න ඳැශැදිලිල අංක 11 යටගත් වටශන් කෂ ුතතුය. 

10. ඳත්වීභ ව්ථිර ිරීමභට නිර්ගේශිත දිනය වශන් කෂ ුතතුයි. 

11. ගාඳාර්තගම්න්තු ප්රධානියා/ ආයතන ප්රධානියාගේ නභ, අත්වන, නිමුද්රාල, වහිතල දිනය වශන් කරන්න. 

12. ඉශත වශන් කරන ා ලිපි වශා ලැයලන පිටු ගකන අලභ ගව වකවා ේවිත්ල ඳැති (Both Side) ගව මුද්රකය කෂ 

ුතතුය. 

අමුණඩ එවිය යුතු යේඛ්න 

ඇමුණුභ 01 - ඳත්වීම් ලිපිය (වශතික කරන ා පිටඳතක්) 

ඇමුණුභ 02 - 4 ඳරිශි්ටය (මුේ පිටඳත ගශ  වශතික කරන ා පිටඳතක්) 

ඇමුණුභ 03 - උප්ඳැන්න වශතිකය (වශතික කරන ා පිටඳතක්) 

ඇමුණුභ 04 - යාලත්කාලීන කරන ා චර්යා වටශන (වශතික කරන ා පිටඳතක්) 

ඇමුණුභ 05 - නගම් ගලනවක් ඇත්නම් දිවුරුම් ප්රකාය(මුේ පිටඳත) /නභ ගලනව් ිරීමභට අාා වංග ධිත උප්ඳැන්න  
    වශතිකගේ වශතික කරන ා පිටඳතක් 
ඇමුණුභ 06 - උඳාධි වශතිකය (වශතික කරන ා පිටඳතක්) 

ඇමුණුභ 07 - උඳාධි වශතිකගේ විව්තරාත්භක ප්රතිප වටශන (වශතික කරන ා පිටඳතක්)   

          ඇමුණුභ 08 - උඳාධිය විගේ වි්ල විායායක නම් වි.වි.ප්ර.ගක . වබාල පිිගගත් ඵලට ලිපිය(වශතික කරන ා පිටඳතක්)  

ඇමුණුභ 09 - වි්ල විායාය භන්න් උඳාධිය වනාක ිරීමගම් ලිපිය (මුේ පිටඳත) 

ඇමුණුභ 10 - කාර්යක්භතා කඩඉම් විබාගගේ ප්රතිප වටශන් (මුේ පිටඳත ගශ  වශතික කරන ා පිටඳත්) 

ඇමුණුභ 11 - නිලාඩු ලාර්තා(මුේ පිටඳත්) 

ඇමුණුභ 12 - රාජ්ය ගවේලා ගක ිෂන් වබා කාර්ය ඳිපඳාිපක ීමති 5ලන ඳරිශි්යය අනුල වභාග චන ලාර්තා (මුේ පිටඳත් ගශ   
    වශතික කරන ා පිටඳත්) 
ඇමුණුභ 12 - විනයානුකූ ාඬුලම් ඵා ඇතිාැයි යන්න පිිගඵ විව්තර (විනය ාඬුලම් ගන භැති ඵලට ගාඳාර්තගම්න්තු   
      ප්රධානියාගේ වශතිකය/ගච ානා ඳ්ර ශා විනය නිගය ග පිටඳත්) 
 
 

 පිටඳත් ගව ඉදිරිඳත් කරන සියලු ගේඛ්න,  මුේ පිටඳත  ශා වවා ඵා වතය පිටඳතක් ගව තශවුරු කර (පිටුලක 
ගාඳවභ වටශන්ල ඇති ගේඛ්න, ගාඳවභ වශතික කෂ ුතතුයි.) අත්වන වශ නිමුද්රාල වහිතල ඉදිරිඳත් කරන්න. 

 

 


