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රාජ්ය පඳිපඳාන පක් පලේඛ ප: 16/2017 මලේ පඅංකය පMPubAd/AcSD/Transfer Policy 
       රාජ්ය පඳිපඳාන පශා පකෂමනාකර  පඅමාත්යාංය 

      නිදශව් පකතුරශ්රය, 

ලකොෂඔ ප07. 

      2017.07.051 
 

අමාත්යාං පලේකරුල් , 
ඳෂාත් පප්රධාන පලේකරුල් , 
ලකොමි  පවභා පලේකරුල් , 
දිව්ත්රික පලේකරු/දිවාඳතිල් , 
ලදඳාර්ත්ලරු තු පප්රධාීන  ප- ලලත් 

 

ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංවථයේවන ලංලධකයන්ගේවව ලංේගෂික   ලංථානගාමග ප ලංිපාිගපා් 
 

රාජ්ය පලව ලා පලකොමි  පවභාල පිසින  පඅුමමත් පක පශ්රී පංකා පග කාකාකා ස පලව ලලන පනිධරය  පවශා පලන ප

ව්ථානමා් පඳටිඳාටිය පඳශත් පවශ  පඳිපදි පක්රියාත්මක පකරන පබල පලමයි  පදැුමරු පලදුම පැලේ. 
 

ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංවථයේවන ලංලධකයන්ගේවව ලංේගෂික   ලංථානගාමග ප ලං 

 

(අ)  ලාර්ෂික පව්ථානමා් පකමිටු පමඟි  ප 
ව්ථානමා්ප්රතිඳත්තිලන පවශ  පඳිපදි පව්ථානමා් පක්රියාත්මක පරී සම පවශා පලාර්ෂික පව්ථානමා්වීරු ප

මණ්ඩය ප ක්රියාත්මක ප ලකලර්. ත්ලද ප ව්ථානමා් ප අලේකෂිත් ප නිධරය ලේ ප ඉේලීරු ප ඉටු ප රී සම, ප
නිධරය  පවාධාර  පකා පඳරාවය  පතු පව්ථාන පමා් පැබීම, පවශ පදීර්ඝ පකායක පඑකම පව්ථානයක ප

රැඳී පිනටීමලැැකවීම පයන පක්ණු පත්ශවු් පරී සම පවශා පව්ථානමා්වීරු පමණ්ඩය පක්රියාත්මක පලකලර්  

 
 

(ආ)ශ්රී පංකා පග කාකාකා ස පලව ලලන පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පවරුබ ධලය  පව පඅලවාන පරණර ය පරාජ්ය පලව ලා ප

ලකොමි  පවභාල පවතු පලේ  

 

02.  ේගෂික   ලංථානගාමග ප ලංථඳහග ලං්ටත්ේා ලංලධකයන්ගේ ලං 
 

2.1. ලරු පලන පිසට පලව ලලන පලයදී පිනටින පශ්රී පංකා පග කාකාකා ස පලව ලලනI/II/III පලශ්ර ණියේලන පනිධරය  ප
අතුිප ,   

2 1 1 ප ඕනෑම පලව ලා ප ව්ථානයක පලවර ප 03 පක පලශෝ ප ඊට පලඩා පලැඩි පකායක පලව ලය පකරන පනිධා ස  ප

ලාර්ෂික පව්ථානමා් පඉේලුරු පරී සමට පසුදුසුකරු පබයි  

2 1 2 පනිධා ස ට පඔවු ලේ පලව ලා පව්ථානලන පඋඳිපම පලර් ප06 පක පකායක පලව ලය පකෂ පශැක  ලවර ප

06ක පලව ලා පකායක පවරුපූර්  පකර පඇති පනිධා ස  පඅනිලාර්යලය ම පලාර්ෂික පව්ථානමා්ලට ප

යටත් පලේ  පලමම පව්ථානමා් පදැනට පලව ලය පකරුම පබන පඳෂාත් පවභාල පඅමාත්යාංය, පදිව්ත්රිකකය ප

තුමලශෝ පඉ  පඳිපබාහිර පලව ලා පව්ථානයක පඉේා පිනටීමට පඅලකා පඇත් ප  ප 



2 
 

2.1.3 එකඳෂාත්වභාලක/අමාත්යාංක/ලදඳාර්ත්ලරු තුලක/දිව්ත්රිකකයකලවර ප 12ක පඉකමව පලව ලා ප

කායක පවරුපූර්  පකර පඇති පනිධා ස  පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පයටලත් පඑම පලව ලා පව්ථාන පලලි  ප

පිටත්ට පඅනිලාර්යලය ම පව් පථාන පමා් පැබීමට පයටත් පලේ  පලමම පනිධා ස ට 

 ඳෂාත්වභා පඳෂාත්වභා පඅත්ර 

 ඳෂාත්වභා පදිව්ත්රිකක පඅත්ර 

 ඳෂාත්වභා පඅමාත්යාං පඅත්ර 

 අමාත්යාං පදිව්ත්රිකක පඅත්ර 

 අමාත්යාංයරී  පලලනත් පඅමාත්යාංයකට 

ව් පථානමා්වීමට පඅලකා පඇත්  

 

 2.1.3. ප්රියමනාඳ පලව ලා ප ව්ථානයක පඅංක ප 2.2 හි පවශ  පව්ථාන පලර්ගීකර ය පයටලත් පදකලා පඇති පකාය ප
වරුපූර්  පකර පඇති පනිධරය  

2.1.4.ිසල අලවථ්ාලකලවවකාශ්රීංකාග කාකාකා සලව ලලනIලශ්ර ණියේයටදැනටමත්උවවක්රඇතිනමුදු, 
ත්ලමත් පශ්රී පංකාග කාකාකා සලව ලලනIIIශාIIලශ්ර ණියේලනත්නතු්ලලව ලයකරනනිධරය  

 

2.2.  ලව ලා පව්ථාන පලර්ගීකර ය 

 ප2 2 1 පව්ථානමා් ප පවෂකා පබැලීලරුදී ප පිනයළු පලව ලා පව්ථාන පඳශත් පඳිපදි පලර්ගීකර ය පක පශැක  
 

I. මූය පප්රතිාභ පවහිත් පලව ලා ප පව්ථාන ප- ප2 2 2  පයටලත් පවශ  පකර පඇති පව්ථාන 
II. ඉේලීරු පලැඩි පලව ලා ප පව්ථාන ප- පඅධයාඳන පඅමාත්යාංය 

- පලකොෂඹ, පගරුඳශ, පවශ පකු් ෑග පදිව්ත්රිකක පල පලව ලා පව්ථාන 
III. වාමානය පලව ලා පව්ථාන - ප පඅලනකුත් පිනයළුම පලව ලා පව්ථාන 

 
ඉශත් පI පවශ පIIයටත්ට පගැලනන පලව ලා පව්ථාන පවශා පකරුම පබන පව්ථානමා් පඉේලීරු පනිධරය ලේ ප

ලජ්ය්්ත්ලය පඅුමල පලැඩි පලජ්ය්්ත්ලයක පඇති පනිධරය ට පප්රමුඛත්ලය පැලබන පඅයුිප  පඉටුලකලර්  

 

 

2.2.2.  දිිප පදීමනා පලගලුම පබන පප්රිය පමනාඳ පලව ලා පව්ථාන පල පලව ලය පකෂ පශැරී පඋඳිපම පලව ලා පකාය පඳශත් ප
වශ ලේ. 

i. ලර්ගු පලදඳාර්ත්ලරු තුල ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප  - අවු්දු ප03 යි 

ii. ආගමන පශා පිසගමන පලදඳාර්ත්ලරු තුල ප ප ප ප ප ප ප ප  - අවු්දු ප03යි 

iii. ලමෝටර් පරථ පප්රලාශන පලදඳාර්ත්ලරු තුල ප ප ප ප ප ප ප  - අවු්දු ප03 පයි 

iv. සුරාබදු පලදඳාර්ත්ලරු තුල    - අවු්දු ප03 පයි  
v. ලේශීය පආදායරු පලදඳාර්ත්ලරු තුල   - අවු්දු ප03 පයි 

vi. පුේගයි  පලියාඳදිංචි පරී සලරු පලදඳාර්ත්ලරු තුල - අවු්දු ප03 පයි 

vii. ලනජීවී පවංරක  පලදඳාර්ත්ලරු තු   - අවු්දු ප03 පයි 



3 
 

viii. මුදේ පඅමාත්යාංය     - අවු්දු ප03 පයි 

ix. රජ්ලන පමුද්ර  පලදඳාර්ත්ලරු තුල   - අවු්දු ප03 පයි 

 

වටශන ප-  

 රීිනයරු පනිධරලයකුට පත්ම පවමව්ත් පලව ලා පකාය පතුෂ පඉශත් පවශ  පලදඳාර්ත්ලරු තු පඅතුිප  ප

එක පව්ථානයක පඳම ක පලව ලය පරී සමට පඉඩ පබා පලදුම පඇත්. 
 දිිපදීමනා ප ලගලුම ප බන ප ලව ලා ප ව්ථානයකට ප ව්ථානමා් ප ඉේුම ප බනනිධරය ට ප

ව්ථානමා් පබාදීලරුදී පඒ පලලුමලල  පදිිපදීමනා පලගලුම පබන පලව ලා පව්ථානලන ප පලව ලාකාය ප

අලව ල ප  පව්ථානමා් පබන පනිධරයා ප ඉේා පිනටිුම පබන පලව ලා පව්ථානයම පබාදීමට ප

වෂකාබැලන පනමුත් පවෑම පිසටම පඑලව පිනදු පලනොවීමට පඉඩ පඇත්  

 

2.3විව යක ත ලං  පණු ලං 

ශ්රීංකාග කාකාකා සලව ලලනදීර්ඝ පකායක පතු පව්ථානමා් පප්රතිඳත්තිය පනිින පඳිපදි පක්රියාත්මකවී ප

ලනොමැති ප බැිස  ප 2018 ලං ේෂිෂවන ලං ථානගාමග ප ලං ප්රතිපිත්තිප් ලං ්රි්ගත්ම  ලං රී සව ී ප එක ප ලව ලා ප

ව්ථානයක පලවර ප 10ක පලශෝ පඊට පලැඩි පලව ලා පකායක පඇති පිනයලු පනිධරය  පඅනිලාර්යලය  ප

ව්ථානමා් පැබිය පයුතුය  පඅාතු පේ ලංථානගාමග ප ලංප්රතිපිත්තිප් ලං්රි්ගත්ම  ලංේගේවගේ ලංතහත ලං2.1.2 ලංථහ ලං

2.1.3 ලංහි ලංථඳහගේ ලං ගක්ගේට ලං්ටත්ේ්. 

 

2.4විව යෂ ලංනගජ ගරි ලංඅේ යතග ලංහග ලංහදිසි ලංවථයේග ලංඅේ යතග ලංමත ලංථානගාමග ප ලංරී සම 

ඳිපඳානමය ප ශා ප ලව ලා ප අලයත්ාලදී ප නිධරයකුලේ ප ඉේලීමක පලනොමැතිල පශා පකැමැත්ත් ප

ිසමසීමරී  පලත්ොරල පව්ථානමා් පරී සමට පලශෝ පත්ාලකාලිකල පඅුමයුකත් පරී සමටරාජ්ය පඳිපඳාන පශා ප

කෂමනාකර  පඅමාත්යාංලන පලේකරුට පශැරීයාල පඇත්. 
 

3.  ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංවථයේවන ලංථානගාමග ප ලංමණ්ඩක ලංථායුතිප් 

 

රාජ්ය පඳිපඳාන පශා පකෂමනාකර  පඅමාත්යාංලන පලේකරු ප පිසින  පඳශත් පනිධරය ලග  පවම ිසත් ප

ව්ථානමා් පමණ්ඩය පඳත් පකරුම පඇත්. 
 

i. අතිලර්ක පලේකරු ප(රාජ්ය පඳිපඳාන) 
ii. ලජ්ය්් පවශකාර පලේකරු ප(ප්රාලේය ය පඳාන) ප,ව්ලලේ පකටයුතු පඅමාත්යාංය 

iii. අධයක,ග කාකාකාිප පලව ලා පඅංය 

iv. ශ්රී පංකා පග කාකාකා ස පලව ලා පවංගමලන පනිලයෝජිත්ලයක 
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4.ේගෂික   ලංථානගාමග පේකට ලංවි පද්යේ ලංතදිරිිත් ලං නනු ලංකබා ලං  පණු ලංදැක්වී  

 

4.1ලාර්ෂික පව්ථානමා් පවමාලෝකන පකමිටුල 

i. රාජ්ය ප පඳිපඳාන පිසය පභාර පඅමාත්යාං පලේකරු 

ii. ලලනත් පඅමාත්යාං පලේකරුලරලයක 

iii. අතිලර්ක පලේකරු ප(රාජ්ය ප පඳිපඳාන) 

 

4 2ක්ණු පදැකවීරු පඉදිිපඳත් ප පකෂ පශැරී පඅලව්ථා 

ව්ථානමා් ප වරුබ ධක්ණු ප දැකවීරු ප  ප වකා ප බැලීම ප වශා ප ඳශත් ප වශ  ප ක්ණු ප

පිළිබල පඳ සකා පකර පරණර  පගුම පැලේ. 
4.2.1 මා්වීරුප්රතිඳත්තියටඅුමක පලනොලන පඳිපදි පකරන පද පමා්වීරු 

4.2.2 නිධරය ලේඉේලීරුඉටුලනොලනඅලව්ථා 

4.2.3 නිධරය ලේ පඉේලීරුලට පඳටශැනි පලව පකරන පද පමා්වීරු 

 

 

5. ථානගාමග පවී  ලංේකී ලංඅනුකමා් ලං නා ලංවිොදු ලංප්රතිපිත්තිප 

 

5 1. ප පලමම පව්ථානමා් පක්රියාත්මක පරී සලරුදී පලව ලා පඅලයත්ාලට පප්රමුඛත්ාලහිමිලේ. 
5 2 ප පනිධරයකු පඳෂමු පඳත්වීම පබන පව්ථානය පලලනව් පක පලනොශැරී පඅත්ර පඑම පලව ලා පව්ථානලන ප

අලම පලලය  පලවර ප03 පක පවශ පඋඳිපම පලලය  ප පලවර ප06 පකායක පලව ලලන පනිරත්ිසය ප

ශැක  

5 3 ප පනල පබලාගැීනරු පලදී පනිධරය  පලව ලා පව්ථාන පගත් පරී සලරුදී පදැනට පලව ලලන පිනටින ප

නිධා ස ට පලාර්ෂික පලනොලන පව්ථාන පමා් පබාදීමට පඅලකා පඇත්  

5.4 I පලශ්ර ණියේලන පත්නතුරක පලව ලය පකරුම පබනI පලශ්ර ණියේයට පඋවව්වී පඇති පනිධරයකු පව්ථාන පමා් ප

රී සලරුදී පI පලශ්ර ණියේලන පත්නතුරක පලලත්ම පව්ථානමා් පකරුම පැබිය පයුතුය  

5.5  දු්කර පප්රලේය හි පලව ලා පව්ථානය  පවශ පව්ථානමා් පඉේලීරු පඅු  පලව ලා පව්ථානය  පල ප

ලව ලය පකරන පනිධරය ට පඔවු ලේ පකැමැත්ත් පඳිපදි පලර් ප06 පකට පලඩා පලැඩි පකායක ප

ලව ලය පරී සම පපිළිබ පවෂකා පබැලිය පශැක  

5.6ලාර්ෂික පව්ථානමා්වීරුලදී පකාය පග නය පකරුම පබුමලන පලඳර පලර්ලන පලදවැරුබර් ප  
  31ලනදිනටයි. (උදා ප- 2017 පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පවශා ප 2016.12 31 දිනය පලේ.) 
 

5.7ලාර්ෂික පව්ථානමා්වීරුලදී පලව ලා පකාය පග නය පරී සලරුදී පලව ලලන පආරරුභක පදිනය පලව පවැරීය පයුත්ලත් ප

ලව ලයට පලාර්ත්ා පකෂ පලර්ලන පජ්නලාිප පමව පඳෂමු පලන පදිනයයි.නමුත් පනිධරයාලේ පඳාන ප
ිසය පඉකමලා පගිය පක් ක පලශ තුලල  පලව ලයට පලාර්ත්ා පකෂ පදිනය පඳසු පදිනයක පලේ පනරු ප

මා් පමණ්ඩය පඒ පපිළිබල පවැරීේ පලයොමු පකරයි. 
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5.8ලව ලා පකාය පග නය පරී සලරුදී පඑක පලදඳාර්ත්ලරු තුලක/අමාත්යාංයක පලශෝ පදිව්ත්රිකකයක ප
තුෂ පඅඛණ්ඩල පලශෝ පඛණ්ඩල පකෂ පලව ලා පකාල පඑකතුල පමුළු පලව ලා පකායක පලව පග   ප

ගුම පැලේ. 
 

5.9රීිනයරු පලදඳාර්ත්ලරු තුලක/අමාත්යාංයක පයටලත් පකුමන පදිව්ත්රිකකයක පලව ලය පකෂද පඑම ප
ලව ලා පකාය පඑම ප ප පලදඳාර්ත්ලරු තුලේ ප/අමාත්යාංලන ප පලව ලා පකාය පලලය  පග   ප
ගුම පැලේ.  

 

5.10යරු පලව ලා පව්ථානයක ප පලව ලය පකෂ පකාය පග   පගැීනලරුදී,  පලැටුේ පරහිත් පනිලාු  පබා පිනටි, 
ලැටුේ ප වහිත් ප ිසලේ ප නිලාු  ප බා ප ිනටි,  ප ලයාඳිති ප වශා ප රජ්ලන ප අලයත්ාලය ප ලශෝ ප
නිධරය ලේ පඉේලීම පමත් පමුදා පශැර පඇති පලශෝ පේවීතියින පඳදනම පමත් පලලනත් පආයත්නල ප

ලව ලය පවශා පමුදාශැර පිනටි පකා පසීමාල ද ප පග   පගුම පැලේ. 
 

5.11වෑම පිසටම පනිධරයාලේ පඉේලීම පඅුමල පත්ම පකත්රයාලේ පලව ලා පව්ථානය පඅයත් පප්රලේයට ප

ආව න පලව ලා පව්ථානයකට පමා්වීරු පබා පදීමට පශැරී පවෑම පඋත්වාශයකම පදරුම පැලේ. 
 

5.12නිධරයාලේ පඉේලීම පලශෝ පලලනත් පිසල ෂිත් පක්ණු පනැත්නරු පමිව පවාමානය පලලය  පලයව ප

අවු්දු ප 58 ප ක ප ඉකමව ප නිධරය  ප දිව්ත්රිකකලය පිටත්ට ප මා් ප ලනොකෂ ප යුතු ප වලත්,  
දිව්ත්රිකකය පඇතුෂත් පමා් පරී සරුලට පයටත්ල පව්ථානමා් පකරුම පැලේ. 

 

5.13ිසල  ප පලකො ලේින පමත් පශ්රී පංකා පග කාකාකා ස පලව ලයට පබලාලගන පඇති ප පනිධරය ලේ ප
ව්ථානමා් ප ලමම ප ඳටිඳාටිය ප යටලත් ප වකා ප බැලිය පශැකලක ප  ප ඳත්වීරු පලිපිල පඇතුෂත් ප

ලකො ලේින පඅුමල පඅදා පකාය පඉකුත් පවීලම  පඳසු පඳමණියේ. නමුත් පලව ලා පඅලයත්ාලය පලශෝ ප
ලලනත් ප ිසල ෂිත් පලශ තු පමත් පඅදා පප්රලේ පඇතුෂත් පව්ථානමා්වීරු/අුමයුකත් පරී සරු පිනදු ප

රී සමට පබාධාලක පලනොමැත්. 
 

5.14  පඅදාෂ පලදඳාර්ත්ලරු තු පප්රධාීන  පමඟි  පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පඅයදුරුඳත් පඉදිිපඳත් පලනොකද ප

නියමිත් පලව ලා පකාය පවරුපුර්  පරී සලරුදී පඑම පනිධරය  පව්ථානමා්වීරු පලට පයටත්ලේ  

 

5.15 ලදඳාර්ත්ලරු තුලක පලව ලය පක පකාය පග   පගැීනලරුදී, පනිධරයකුලේ ප පඳාන පිසය ප

ඉකමලා පගිය පලශ තුලක පමත්, පලව ලලන පලනොිනටි පකාය පග   පගුම පලනොැලේ  ප(උදා- පප්රසත් ප

නිලාු ) 
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6. අමගතයගා  ලංව්  ේ පගේවව, ි ළගත් ලංථභග ලංප්රයගා ලංව්  ේ පගේවව ලං ලංහග ලංවදිගෂිතව ගේතුප්රයගීනගේවව ලංේකීම  

 

6.1. ප්රියමනාඳ පලදඳාර්ත්ලරු තු පැයිව්තුලේ පඇති පලදඳාර්ත්ලරු තුල පලව ලය පකෂ පශැරී ප පකායට ප
ලඩා ප ලව ලය පකර පඇති පනිධරය ලේ පනාම පලේඛනයක පිනයලු පලත්ොරතු් පඅදා පආකිතිලය  ප

නිලැරදිල පවරුපූර්  පකර පරාජ්ය පඳිපඳාන පශා පකෂමනාකර  පඅමාත්යාංලන පලේකරු පිසින  පද ලුම ප

බන පදිනට පලඳර පඑිසය පයුතුලේ. 
 

6.2. ිනයලුම පලදඳාර්ත්ලරු තු පශා පඅමාත්යාංල පලවර ප06 කට පලැඩි පලව ලා පකායක පවරුපූර්  පකර ප
ඇති පනිධරය ලේ පලාර්ත්ාලක ප5.8ශා ප5.9උඳ පලග තිල පදැකලලන පඳිපදි පදිව්ත්රිකක පඅුමල පවකව් ප
කර පඑිසය පයුතු පලේ. 
 

6.3. වෑම ප නිධරලයකු ප පිළිබලම ප නිලැරදි ප ශා ප වරුපූර්  ප ලත්ොරතු් ප වැඳයීමට ප

ආයත්න/ලදඳාර්ත්ලරු තු පප්රධාීන  පලග පබා පගත් පයුතුය. වාලදය පඅවරුපූර්  පලත්ොරතු් පඇති පබල ප
ලශළිදරේ පවුලලශොත් පඅදාෂ පආයත්න/ලදඳාර්ත්ලරු තු පප්රධාීන , එම පැයිව්තු පවකව් පකෂ පඅය පශා පඑහි ප
නිලැරදි පබල පඳ සකා පකර පබා පත්ශවු් පකරන පද පනිධරය  පඒ පපිළිබල පලගකීමට පයටත් පලේ. 
 

6.4. ව්ථානමා් පරී සලරුදී පනිධරය ලේ පව්ථානමා් පඅදාෂ ප අමාත්යාං පලේකරුලරයා පිසින  ප
ක්රියාත්මක පකරුම පැලේ. 
 

6.5.ව්ථානමා් පනිලයෝගයක පැබූ පිනයලුම පනිධරලයෝ, නියමිත් පදිනලනදී පනල පරාජ්කාිප පව්ථානය ප

ලලත් පලාර්ත්ා පරී සමට පශැරීලන පඳිපදි ප පනිදශව් පකෂ පයුතුය. 
 

6.6 ප පව්ථානමා්වීරු පනිලයෝග පැබ පිනටින පනිධරයකු පඑම පමා්වීම පක්රියාත්මක පලන පදිනලය  පඳසු ප
එම ප ආයත්නලන ප ලව ලලය  ප මුදා ප ලනොශැ සම ප ව්ථනමා් ප ඳටිඳාටියට ප ඳටශැනිය. ව්ථානමා් ප

මණ්ඩය ප මඟි  ප අමාත්යාංලය /ලදඳාර්ත්ලරු තුලල  පපිටත්ට පව්ථානමා්වීරු පබා ප දී පඇති ප

නිධරය  ප අුමප්රාේතිකය  ප ඳැමිල න ප ලත්ක ප රලා ප ලනොලගන, නියමිත් ප දින ප නල ප ලව ලා ප
ව්ථානලන පරාජ්කා ස පභාර පගැීනමට පශැරී පලන පලව  පඔවු  පමුදා පශැ සමට පකටයුතු පකෂ පයුතුය. 
 

6.7. එකම පඅමාත්යාංයක පතුෂ පලදඳාර්ත්ලරු තු පඅත්ර පව්ථානමා් පරී සම 

අමාත්යාංලන පශා පඒ පයටලත් පඇති පලදඳාර්ත්ලරු තු පඅත්ර පඅුමයුකත් පරී සරු පිනදු පරී සලරු පබත් පඅදාෂ ප

ලර්ඛීය ප අමාත්යාංලන ප ලේකරුට ප ඇත්. එලව  ප ිනදු ප කෂ ප ිසටක ප ඒ ප බල ප , රාජ්ය ප ඳිපඳාන ප ශා ප

කෂමනාකර  ප අමාත්යාංලනලේකරු,රාජ්ය ප ලව ලා ප ලකොමි  ප වභා ප ලේකරු, ිසශ්රාම ප ලැටුේ ප

අධයක පජ්නරාේ පශා පිසග කාකාඳති ප පලලත් පද ලා පඑිසය පයුතුය. 
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6.8. පඑකම පලදඳාර්ත්ලරු තුලක පතුෂ පව්ථානමා් පරී සම ප 
ලදඳාර්ත්ලරු තු පප්රධානියා පිසින  පව්ථානමා් පරී සරු පපිළිබ පලයෝජ්නා පඅදා පලර්ඛීය පඅමාත්යාං ප

ලේකරු පලලත් පඉදිිපඳත් පකෂ පයුතුලේ. එම පඉේලීම පඅුමල පව්ථානමා් පරී සම පඅුමමත් පරී සම පඅදා ප ප
අමාත්යාං ප ලේකරු ප ිසින  ප ිනදුකෂ ප ිසටක, ඒ ප බල, ප රාජ්ය ප ඳිපඳාන ප ශා ප කෂමනාකර  ප
අමාත්යාංලනලේකරු, පරාජ්ය පලව ලා පලකොමි  පවභාලේ ප පලේකරු,ිසශ්රාම පලැටුේ පඅධයක පජ්නරාේ ප
ශා පිසග කාකාඳති ප පලලත් පද ලා පඑිසය පයුතුය. 

 

7.ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංවථයේවන ලංලධකයන්ගේවව ලංේගෂික   ලංථානගාමග ප ලං ගකථටහා 

 කාර්යය දිනය 

01 ලාර්ෂික පව්ථානමා් පකමිටුල පපිහිටුවීම ජනි පමව ප01ලැනි පදිනට පලඳර 

02 ලාර්ෂික පව්ථානමා් පදැ වීරු පනිකුත් පරී සම ජනි පමව ප30 ලැනි පදිනට පලඳර 
03 වරුපූර්  පකරන පද පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පඅයදුරුඳත්ර ප

අදාෂ පබධාිපයා පලලත් පඉදිිපඳත් පරී සම 
ජලි පමව ප31ලැනි පදිනට පලඳර 

04 අදාෂ ප බධාිපයා ප ිසින  ප අයදුරුඳත්ර ප ව්ථානමා් ප

කමිටුලට පභාරදීම 

අලගෝව්තු ප මව ප 10ලැනි ප දිනට ප

ලඳර 

05 ලාර්ෂික පව්ථානමා් පකමිටුලේ පව්ථානමා් පලයෝජ්නා ප

අදාෂ පබධාිපයා පලලත් පලිඛිත්ල පභාරදීම 

අලගෝව්තු ප මව ප 31ලැනි ප දිනට ප

ලඳර 

06 ලයෝජිත් පලාර්ෂික පව්ථානමා් පපිළිබ පදැ වීරු පනිකුත් ප

රී සම පවශ පලාර්ෂික පව්ථානමා් පලයෝජ්නා පවමාලෝකන ප

කමිටු පඳත් පරී සම 

වැේත්ැරුබර් පමව ප15ලැනි පදිනට ප 

07 ව්ථානමා්වීරු ප පිළිබ ප වමාලෝකන ප කමිටු ප වශා ප

අභියාකනා පභාර පගැීනලරු පඅලව  පදිනය 

වැේත්ැරුබර් පමව ප 30ලැනි පදිනට ප

ලඳර 

08 ලාර්ෂික පව්ථානමා් පලයෝජ්නා පවමාලෝකන පකමිටුල ප

ිසින  පලයෝජිත් පලාර්ෂික පව්ථානමා් පවරුබ ධලය  ප

ලන ප ත්ම ප ලිඛිත් ප නිර්ලේ ප අදාෂ ප බධාිපයා ප ලලත් ප

ලිඛිත්ල පභාරදීම 

ඔකලත්ෝරුබර් පමව ප15ලැනි පදිනට ප

ලඳර 

09 අලවාන පව්ථාන පමා්වීරු පනිලයෝග පනිකුත් පරී සම ලනොලැරුබර් පමව ප 01ලැනි පදිනට ප

ලඳර 

10 රාජ්ය ප ලව ලා ප ලකොමි  ප වභාල ප ලලත් ප අභියාකනා ප

ඉදිිපඳත් පරී සම 

ලනොලැරුබර් පමව ප 15ලැනි පදිනට ප

ලඳර 

11 ලාර්ෂික පව්ථානමා් පබාත්මක පරී සම ජ්නලාිප පමව ප01 පලන පදින පිනට 

12 ලව ලා ප ව්ථාන ප ලට ප මුදාශිපන ප ද, ප ත්ම ප ලව ලා ප

ව්ථානයට ප ලාර්ත්ා ප කරන ප ද ප නිධා ස  ප පිළිබ ප

ලත්ොරතු් ප රාජ්ය ප ඳිපඳාන ප අමාත්යාංය ප ලලත් ප

ලයොමුරී සම 

ලඳබරලාිප ප මව ප 01 ප ලන ප දිනට ප

ලඳර 
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8. ලං ලංඅ්දු ිත් ලංතදිරිිත් ලංරී සම 

 

8.1. අදාෂ පආදර් පආකිති පඳත්රයට පඅුමලම පවකව් පකෂ පලාර්ෂික පව්ථානමා් පඅයදුරුඳත් පවශ පඊට පිස්ේධල ප
කරුම පබන පක්ණු පදැකවීරු පක්ලේඛලයහි පවශ  පඅයදුරුඳත් ප පභාර පග නා පඅලවාන පදිනට පලඳර පඅදා ප

ලර්ඛීය පඅමාත්යාං පලේකරුලේ පනිර්ලේ පවහිත්ල ප රාජ්ය ප ඳිපඳාන පශා පකෂමනාකර  පඅමාත්යාංලන ප

ලේකරු පලලත් පලයොමු පකෂ ප පයුතුය. 
 

9.  ේගෂික   ලංථානගාමග ප ලංලධව්ෝකේකට ලංවි පද්යේ ලංඅභි්ගචාග ලංතදිරිිත් ලංරී සම ලංපිළිබඳ ලංවිථාතන 

 

9 1 පව්ථාන පමා් පරී සමක පපිළිබදල පලදන පද පනිලයෝගයකට පඑලරහිල පරීිනයරු පරජ්ලන පනිධාිපයකු පිසින  ප

රාජ්ය පලව ලා පලකොමි  පවභාල පලලත් පඅභියාකනයක පඉදිිපඳත් පකර ල  පනරු, පඑම පඅභියාකනය පආකිති පඳත්ර ප

5A පශා ප5B පප්රකාරල පඳම ක පඉදිිපඳත් පකෂයුතු පල ල ය  පත්ලද, පත්ම  පිසින  පඉදිිපඳත් පකරුම පබන පක්ණු ප

ත්ශවු් පරී සමට පඅදාෂ පලියිසලිල පවශතික පකෂ පපිටඳත් පඑම පඅභියාකනය පවමඟ පඉදිිපඳත් පරී සමටද ප, පඔහු ප

ක්රියාකෂ පයුතු පල ල ය  

9 2 පරජ්ලන පනිධා සලයකු පිසින  පරාජ්ය පලව ලා පලකොමි  පවභාල පලලත් පඅභියාකනයක පඉදිිපඳත් පකෂ පයුතු ප

ල ල  ප, පරාජ්ය පඳිපඳාන පශා පකෂමනාකර  පඅමාත්යාලන පලේකරු පමඟි  පලන පඅත්ර ප, පඑම පඅභියාකනලන ප

පිටඳත්ක පඅදා පඳිපදි ප ලදඳාර්ත්ලරු තු පප්රධාන පශා ප රාජ්ය ප ඳිපඳාන පශා පකෂමනාකර  පඅමාත්යංලන ප

ලේකරු පලලත්ද පලයොමුකෂ පයුතු පල ල ය  පත්ම  පලලත් පඉදිිපඳත් පලන පඅභියාකනය පඅප්රමාදල පත්ම පනි සක  ප

වහිත්ල ප රාජ්ය ප ලව ලා ප ලකොමි  ප වභාල ප ලලත් ප ලයොමු ප රී සම ප රාජ්ය ප ඳිපඳාන ප ශා ප කෂමනාකර  ප

අමාත්යාලන පලේකරුලේ පලගකීම පල ල ය  පනිධාිපයාට පත්ම පකැමැත්ත් පඳිපදි, පඅභියාකනලන පප්රගමන ප

පිටඳත්ක පවිජුලම පරාජ්ය පලව ලා පලකොමි  පවභාල පලලත් පඉදිිපඳත් පකෂ පශැකලකය  

9 3 පව්ථානමා් පරී සලරු පනිලයෝගයකට පඑලරහිල පඉදිිපඳත් පකරුම පබන පඅභියාකනයක ප, පඑම පව්ථාන පමා් ප

රී සලරු ප නිලයෝගය ප අදාෂ ප රජ්ලන ප නිධාිපයා ප ලලත් ප ද ප දින ප ිනට ප දින14ක පඇතුත් පඉදිිපඳත් පකෂයුතු ප

ල ල ය  පනියමිත් පකාය පතුදී පලනොලන පඅභියාකනා පරාජ්ය පලව ලා පලකොමි  පවභාල පිසින  පප්රතිකල ඳ ප

කරුම පබ ල ය  

9 4ලකොමි  පවභාල පලලත් පලයොමු පරී සම පවශා පනිධාිපලයකු ප පිසින  පභාර පලදුම පබන පඅභියාකනය පඅදාෂ ප

ිනයළු පලිපිලගොුම ප, පලිපි පලේඛන පශා පලාර්ත්ා පආදිය පද පඊට පඅදාෂ පත්ම පනි සක  පද ප, පනිර්ලේ පද පවහිත්ල පඑම ප

අභියානය පැබී පදින ප15ක පඇතුෂත් පරාජ්ය පලව ලා පලකොමි  පවභාලේ පලේකරු පලලත් පඉදිිපඳත් පරී සමට පඅදා ප

ලදඳාර්ත්ලරු තු පප්රධාන පශා පරාජ්ය පඳිපඳාන පශා පකෂමනාකර  පඅමාත්යාලන පලේකරුලරයා පලගබා ප

ගත්යුතු පල ල ය  පඑත්කුදු පවුලත් පරාජ්ය පලව ලා පලකොමි  පවභා පකාර්ය පඳටිඳාටික ප සති පවංග්රශලයහි පXVIII 

ලැනි පඳිපච්ලේදලන පවශ  පලාර්ෂික පව්ථානමා් පවරුබ ධ පඅභියාකනා පලිපිලගොුම ප, පලිපි පලේඛන ප, පලාර්ත්ා ප

නි සක  පශා පනිර්ලේ පවමඟ පලනොලැරුබර් පමව ප15 පලැනි පදිනට පප්රථම පරාජ්ය පලව ලා පලකොමි  පවභාල පලලත් ප

ඉදිිපඳත් පකෂ පයුතු පල ල ය  ප 

9 5 ප ලමම ප ඳිපච්ලේදලයහි ප වශ  ප නියමය ට පඅුමගත්ල පත්ම පඅභියාකනා ප ඉදිිපඳත් පරී සම පවෑම ප රජ්ලන ප

නිධාිපයකුලේම ප ලගකීම ප ලන ප අත්ර ප , ප ඊට ප ඳටශැනිල පඉදිිපඳත් පකරුම පබන පඅභියාකනා ප රාජ්ය පලව ලා ප

ලකොමි  පවභාල පිසින  පවකා පබුම පලනොබ ල ය  ප 

9 6 ප ඉශත් ප 9 4 ප ලග තිලන පවදශ  පලියිසලි පැබී ප දින ප15 පඇතුෂත් ප, පව්ථානමා් පරී සලරු පනිලයෝගයකට ප

එලරහිල පරජ්ලන පනිධරයකු පිසින  පඉදිිපඳත් පකර පඇති පඅභියාකනා පවරුබ ධලය  පරණර යක පරාජ්ය පලව ලා ප ප

ලකොමි  පවභාල පිසින  පගුම පඇත්ලත්ය  

9 7 ප ඉශත් පවදශ  පඳිපදි ප ඉදිිපඳත් පකර පඇති පඅභියාකනයක පවරුබ ධලය  පලන පරාජ්ය පලව ලා පලකොමි  ප

වභාලේ පරණර ය පවිජුලම පඅභියාකක පලලත් පද ලුම පබන පඅත්ර ප, පඑහි පපිටඳත් පඅදා පඳිපදි පරාජ්ය පඳිපඳාන පශා ප

කෂමනාකර  පඅමාත්යාලන පලේකරු පශා පලදඳාර්ත්ලරු තු පප්රධාන පලලත් පයලුම පබ ල ය  
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9 8 පරාජ්ය පලව ලා පලකොමි  පවභාලේ පනිලයෝගයරී  පලශෝ පරණර යරී  පලශෝ පඅත්ිේතියට පඳත්ලන පරජ්ලන ප

නිධරයකුට ප2002 පඅංක ප4 පදර  පඳිපඳාන පඅභියාකනා පිසනි්කය පඅකාකාිපය පඳනලත් පවශ  පිසකාිසධාන ප

ලට පඅුමකල පඳිපඳාන පඅභියාකනා පිසනි්කය පඅකාකාිපය පලලත් පඅභියාකනයක පඉදිිපඳත් පරී සමට පහිමිකම ප

ඇත්ලත්ය  

 

 

“රාජ්ය පලව ලා පලකොමි  පවභාලේ පනියමය පඳිපදි” 

 

www.pubad.gov.lk                                           විශේෂ නිශේදන 

 

  
  

 වේ. ලංවේ. ලංනත්ාසිරි 

  ව්   

 නගජය ිරිිගකා ලංහග ලං ළමාග නා ලං ලංඅමගතයගා ් 
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ආ ෘතිප ලංඅා  ලං01 

ථානගාමග ප ලංඅ්දු ිත - 2018 

 

ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංවථයේවනI, II ලංථහ ලංIII ලංවරයණියේවන ලංලධකයග සගේ ලංථඳහග 

 

1.  පලඳෞේගලික පලත්ොරතු් 

1.1. නම ප(ඳත්වීරු පලිපිලන පඳිපදි)  :........................................................................................... 
1.2.  ප පනම පලලනව් පකර පඇත්නරු පඑම පනම පමුකු් පවමඟ ප:....................................................................... 
1.3.  ප පවරුපූර්  පනම ප                                   

:............................................................................................. 
1.4.  ප පජ්ාතික පශැඳුුමරුඳත් පඅංකය ප                : 

........................................................................................... 
1.5.  ප පමුේ පඳත්වීරු පදිනය ප                             

:............................................................................................. 
1.6.  ප පලඳෞේගලික පලිපිනය ප                         

:.............................................................................................. 
................................................................................... 

1.7.  ප පදුරකථන පඅංකය ප ප ප:නිලව ප ප..............................................   ජ්ංගම ප:........................ 
 

2. ලර්ත්මාන ප පලව ලා පව්ථානය 

2.1.  පඅමාත්යාංය/ඳෂාත් පවභාල ප:......................................................................................... 
2.2. ලදඳාර්ත්ලරු තුල/ඳෂාත් පඅමාත්යාංය ප:...................................................................................... 
2.3. කාර්යාලීය පලිපිනය ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප........................................................................................ 
2.4. කාර්යාලීය පදුරකථන පඅංකය ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප......................................................................................... 

 

3. ත්නතුර 

3.1.  පලර්ත්මාන පත්නතු් පනාමය ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප

:............................................................................................. 
3.2. එම පත්නතුරට පඳත්ව පදිනය ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප

:............................................................................................. 
 

4. ව්ථානමා් පඉේලීමට පලශ තුල ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප

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

......................................................................................................................................................... 
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5. පූර්ල පලව ලා පව්ථාන : 

 

තාතුන වථයේග ලංථානගා්  ගක ලංසීමගේ 

   

   

   

   

   

 

6. ව්ථානමා් පඉේලුරු පකරන පලව ලා පව්ථාන      : 

 

තාතුන වථයේග ලංථානගා් 

1.  

2.  

3.  

 

ඉශත් පවශ  පිනයළු පලත්ොරතු් පවත්ය පබලට පවශතික පකරමි. මා පිසින  පව්ථානමා් පැබීමට පඉේා පඇති ප
ඕනෑම පලව ලා පව්ථානයකට/එම පව්ථානලට පඉත්ා පආව න පව්ථානයකට පව්ථානමා් පැබීමට පකැමැත්ත් පමි  ප
ඳෂ පකරන පබලත් පඑම පඉේලීම පමත්, බා පලදන පව්ථානමා්ල පවශා පනිලයෝග පනිකුත් පකෂ පඳසු පඑම පනිලයෝගය ප
අලංගු පරී සමට පහිමිකමක පලනොමැති පබලත් පපිළිගනිමි. 
 

 

දිනය....................................................   අත්වන: ......................................... 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ආකෘති පත්ර අංක 02 

ශ්රී ලංා ග ලංකා ගි ගරී ලංසවේලසේ ලංව්ථගන ලංමගරුවීම් ලංඅයදුම්ඳත් ලං ලංඋඳසේඛනය ලං................. ලංලර්ය 

අමගත්ගායෙ ලංසරඳගර්ත්සම්ුවතුල ලංෙ ලංඳෂගත් ලංව ගල ලං................................................................ 

ප්රගසීය ය ලං ගර්යගය ලංෙ ලංස්ව්රික්කය ය ලං..................................................................... 

 

අනු ලං
අා ය 

නිධගරියග
සේ ලංනම ලංශග ලං
ජගති  ලං

ශැදුනුම්ඳත් ලං
අා ය 

ඳත්වීම් ලං
ස්නය ලංශග ලං
මගධය 

ත්නතුර ලං
ෙ ලං

සරේණිය 

සඳෞීකලි  ලං
ලිපිනය 

උඳුවස්නය ලං
ශග ලං

................ ලං

ස්නට ලංලයව 

විලගශ  ලංෙ ලං
අවිලගශ  ලංබල ලං
 ත්රයගසේ ලං

සවේලග ලං
ව්ථගනය 

රරුලුව ලං
වාඛගල ලංශග ලං
ඳගවේ ලංයන ලං

රරුලුව ලං
වාඛගල 

සවේලග ලං
ලලව්ථගසේ ලං

13.3 ලං (VI) 
රැක්කයසලන ලංඳරිස් ලං
සවේලය ලං රන ලංර ලං
 ගසීමගලුව ලං
(2006.01.01 ලං ුව ලං
ඳසු ලංබරලගකත් ලං
නිධගරීුවට ලං

ඳමණි) 
 

මගරුවීම ලං
ඉේලීමට ලං
සශේතු 

රග.ඳ.ච. ලං 01ෙ2014 ලං
විිලධගන ලංයටසත් ලං
සවේලය ලං රන ලංර ලං

 ගසීමගලුව ලං
(2007.07.01ුව ලං
ඳසු ලංබලගකත් ලං
නිධගරීුවට ලං
ඳමණි) 

මගරුවීමට ලං
 ැමති ලං ලං
ව්ථගනය 

මගරු ලං
 මිටුසේ ලං
තීරාය ලං

( ගර්යගයීය ලං
ප්රසයජජනය ලං
වශග ලංඳමණි) 

 

 
 
 

            

 

සියලුම ලංනිධගරීුවසේ ලංඉේලුම්ඳත් ලංසමම ලංසේඛනයට ලංඇතුත් ලං ර ලංඇති ලංබල ලංවශති  ලං රමි. 

 

ව ව් ලං සෂේ ලං:    නම ……………………………….. අත්වන ලං: ………………………………….. 

ඳරීක්කයග ලං සෂේ ලං :  නම…………………………………  ලංඅත්වන: ………………………………….. 

ස්නය:            ………………………………………………………………. 

 සරඳගර්ත්සම්ුවතු ලංප්රධගනියගසේ ලංඅත්වන ලංශග ලංනි ලංුද්ගල 

                 

  



ආකෘති ඳත්ර ංකක 33 

1. එක් දිස්ත්රික්ක,කඑ එක් වසා ස ස්නසන,ක ංරුදු 0 3ටකව  ි ක කසක,ක් ව   

2. දිස්ත්රික්ක,ක්  ළ සමස්ත වසා ස කසක, ංරුදු 0 12ක් ව   ඊව  ි ක කසක,ක් ව   

3. චක්රවේඛවේ 21.ට දික්ව න වසා ස කසක,ක් සම්පූර්ණ කර ඇති ව   සි,ළුම නිකධසරීන්වේ විස්තර වමහි ංනි සර්,ව,න්ම ඇ ළත් වි, යු  බ  සළකන්න. (........... දිනව) 

(ඉ ත 1එ2  ස 3 කසණ්ඩ ස ස ව න ව නම ආකෘති ඳත්ර ාසවිතස කක යු ,) 

( ි කම වසා ස කසක,ක් ඇති නිකධසරීන්වේ නම් මුලින්ම ඇ ළත් වි, යු  බ  සකකන්න.)  

 

 

අමාත්ාාංශය / දෙදාරඳාමේත්ාතුව /පද ෙඳ්ාසභදව ාපද ද ............................................................................................................................................. 

ඳ්ාසභදඅමාත්ාාංශය / ෙදඳ්ාසභදාරඳාමේත්ාතුව /පෙදඳ්ාසභදඳාලනදආ ත්න ෙදඳ්ාසභදාේකතදකාමේ ාල ෙදප්රාාීය  දකාමේ ාල ද  ද................................................................................................ 

 

අනුද
අාං
ක  

නිලධාරි
 ාාේද
නමද ද
(ම ාෙද
මි ෙද
ාම ද

 ුවනද
වහුවද
කරුවන) 

ඳසභවීතද
දින  

ජාතිකද
හැදුනුතඳසභද
අාංක  

ත්න /ර
ෙද
ාරේණි ද
හාද
මාධ  

උඳුවදදින ද
හාදද

(................)ද
දිනටදප ව 

පමේත්මානද
ාවේපාද
ව්ථානාේද
ාවේපාද
කාල දද 

 
දදිනට 

විපාහකෙද
අවිපාහකද
බපද-ද

කලත්ර ාාේද
ාවේපාද
ව්ථාන  

රරුපුවද
ගණනෙද
ප වෙද
ඉාගනුමද
ලබනද
ඳාවැේ 

රැනටද
ඳදිාංචිද
ප්රාීශය / ද
හාද
ලිපින  

මුේද
ඳසභවීාතද
සිටදාවේපාද
ව්ථානදහාද
කාලසීමා
පුව 

ාවේපාද
පපව්ථාා ද

13.3(vi)ද
රැක්ාපනද
ඳරිදිදාවේප ද

කරනදලරද
කාලසීමාපුවද
(2006.01.01ද
ුවදඳසුදබපාද
ගසභද
නිලධාරීුවටද
ඳමණි) 

රා.ඳරි.චක්ර
ාේඛද
01ෙ2014ද
විධිවිධානද
 ටාසභද
ාවේප දකරනද

ලරද
කාලසීමාපුවද
(2007.07.01ද
ුවදඳසුදබපාද
ගසභද
නිලධාරීුවටද
ඳමණි.)ද 

පාමේෂිකද
ව්ථානදමාරුද
වහාදඅ දුතද
කරදතිාේර?ද
අ දුතදකරද
ානොමැතිදනතද

ව්ථානද
මාරුපක්ද
ලැබුණාහොසභද
ාවේප ද
කිරීමටද
කැමතිදව්ථානද
03ක් 

              

 

 

 

වකව්දකා්ේද දනමද ද..................... අසභවනද ද.......................... ත්න /රද ද...................... 

ඳරීක්ෂාදකා්ේද දනමද ද....................... අසභවනද ද..........................  ත්න /රද ද...................... 

 

දින ද ද ........................          ................................................ 

         ාරඳාමේත්ාතුව /දප්රධානි ාාේදඅසභවනදහාදනිලදමු්ාප 
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වාර්ෂික ස්ථානමාරු පිළිබ අභියාචනා 

ආකෘති අංක 05A 

 

................ වාර්ෂික ස්ථානමාරු තීරණ සම්බන්ධයයන් රාජ්ය යස වා යක ිෂනන් සාාව යව  

අභියාචනා ඉදිරිඳත් කිරීම - අභියාචක පිළිබ ය  රතුරු 

අ. යඳෞද්ගලික ය  රතුරු 

01.මුකුරු වමඟ නම:-  

02. තනතුර ශා ඳන්තිය:-  

03. උඳන්දිනය:- 
      YYYY/MM/DD 

04.ලයව:- (2017.12.31 
දිනට) 

05.ජාතික 
ශැඳුනුම්ඳත්අංකය :- 

06.ව්ත්රී/පුරුරු වාලය 

07. ව්ථිර ලිපිනය :- 08. තාලකාලික ලිපිනය :- 09.දුරකථන අංකය  
          කාර්යාය :- 
          පඳෞද්ගලික :- 

10.විලාශක/පුඅවිලාශක බල 11. කත්රයාප  නම :- 12.කත්රයාප  ැකියයාල ශා පව ලා 
ව්ථානය :- 

13.දරුලන් ගණන 14. ඔවුන්ප  ලයව :- 15. ඉපගනුම බන ඳාවැල්:- 

 

 

ආ. පව ලා පතොරතුරු 

16. තනතුරට ඳත්ව දිනය :- 

17. ලර්තමාන පව ලා ව්ථානය :- 18. පව ලා ව්ථානය පිහිටි නගරය :- 

19.ලර්තමාන පව ලා ව්ථානයට ලාර්තාක දිනය :- 
YYYY/MM/DD 

20.ලර්තමාන පව ලා ව්ථානපේ පව ලා කාය 
(2017.12.31දිනට) 
අවු.......... මාව..........දින......... 

21. ප්රතිාව බන (්රියමනාඳ) පව ලා ව්ථානයක/පුව්ථානල පව ලය කර තිප ද?  

22. රජපේ 
පව ලපේ පූර්ල 
පව ලා ව්ථාන 

පව ලා ව්ථානය ්රිය මනාඳ පව ලා 
ව්ථානයිය/පු්රිය 
මනාඳ පනොලන 
පව ලා ව්ථානයිය 

පව ලා කාය 

සිට දක්ලා 

1     

2     

3     

4     

5     

6     



2 
 

ඇ. ව්ථානමාරු ඉල්ලිම පිළිබ පතොරතුරු (අදාෂ පකොටුපේ  කුණ පයොදන්න) 

 

23. ලාර්ෂික ව්ථානමාරු අයදුම් කර ඇත  ව්ථානමාරු අයදුම් කර ඇත්නම් අයදුම් කර ඇති 
පව ලා ව්ථාන 
1. 
2. 
3. 

නැත  

ව්ථානමාරු ැබී තිප නම් එම පව ලා ව්ථානය 

 

24. ව්ථානමාරු චක්රය වමන්විත ලන ිලධාිනන් ගණන ..................... 

 

25. ව්ථානමාරු වමාපෝචන කමිටුලට අයදුම්කර  ඇත  

නැත  

 

26. වමාපෝචන කමිටුල පලත කරන ද ඉල්ලීම පිළිබ පතොරතුරු 

 

ව්ථානමාරුල අලංගු ියරීම  ව්ථානමාරුල වංපෝධනය ියරීමට ඉල්ලුම් කපෂ  
නම් එපව  ඉල්ලුම් ක පව ලා ව්ථාන 

01.  ............................................ 
02.  ............................................ 
03.  ............................................ 

වංපෝධනය ියරීම  

නල ව්ථානමාරුලක් බාගැනීම  

 

 

27. ව්ථාන මාරු වමාපෝචන කමිටු තීරණය 

 

28. ව්ථාන මාරු වමාපෝචන කමිටු තීරණයට එපරහිල රාජය පව ලා පකොමින් වවාල පලත අියයාචනයක් 

ඉදිිනඳත් ියරීමට පශ තු 

1. .......................................................................................................................... .. 

2. ............................................................................................................................ 

3. .......................................................................................................................... .. 

 

29.ඉශත පශ තු වනාථ ියරීමට අදාෂ ලිඛිත වාධකල වශතික කෂ පිටඳත් ඳශත දැක්පලන ඇමුණුම් ලපයන් යා 

කර ඇත. 

ඇමුණුම (01) ................................................................................................................. ........... 

ඇමුණුම (02) ............................................................................................................................ 

ඇමුණුම (03) ................................................................................................................. ........... 

 

30.ඉල්ා සිටිනු බන වශන 

1. .......................................................................................................................... .. 

2. ..................................................................................................... ....................... 

3. .......................................................................................................................... . 

 

ඉශත දක්ලා ඇති පතොරතුරු සියල් වතය ශා ිලලැරදි බල ප්රකා කරමි. 

 

 

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

       දිනය                         අත්වන 
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ඈ. අමා යාංශ/දෙපයරඳාර් යම්න්තු රධාියයාය  ියර්යද්ශ/දෙය 

 

 
ිලධාිනයා/පුිලධාිනිලය විසින් ඉදිිනඳත් කර ඇති ඉශත වශන් පතොරතුරු ඔහුප /පුඇයප  පඳෞද්ගලික ලිපිපගොනුල 
අනුල ිලලැරදි බල වශතික කරමි.  2018 ලාර්ෂික ව්ථානමාරුවීම වම්බන්ධපයන් රජය පව ලා පකොමින් වවාල පලත 
ඉදිිනඳත් කරන අියයාචනය ිලර්පද් කරමි.  ඳශත වශන් පශ තු මත ිලර්පද් පනොකරමි.  
 
 

i. ............................................................................................................................ 

ii. ............................................................................................................................ 

iii. ............................................................................................................................ 

 

 
 
          ......................        ......................... 
           දිනය                  අත්වන 
 
 

 

 
ඉ.  ව්ථානමාරු බධරයාප  ිලර්පද්ය 
 
 

i. ව්ථානමාරු චක්රය වම්බන්ධ ලන ිලධාිනන් ගණන : ....................................................  

ii. අියයාචනය පිළිබ ිලර්පද්ය : .................................................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
       ......................        ......................... 
       දිනය                  අත්වන 
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ලාර්ෂික ස්ථානමාරු පිළිබ අභියාචනා 

ආකෘති අංක 05B 

 

................ ලාර්ෂික ස්ථානමාරු තීරණ සම්බන්ධයයන් රාජ්ය යස ලා යක ිෂනන් සාාල යල  

අභියාචනා ඉදිරිඳත් කිරීම - අනුප්රාප්තිතික ලධධාරියා පිළිබ ය  රතුරු 

 

I. අභියාචක නිධරයාගේ නම ශා තනතුර 

II. අභියාචක නිධරයාට අදාෂ අනුප්රාප්තික නිධාරියා පිළිබ ගතොරතුරු 

 

අ. යඳෞද්ගලික ය  රතුරු 

 

01.මුකුරු වමඟ නම:-  

02.තනතුර ශා ඳන්තිය:-  

03.උඳන් දිනය:- 
    YYYY/MM/DD 

04.ලයව:- 
(2017.12.31දිනට) 

05.ජාතික ශැඳුනුම් ඳත් 
අංකය:- 

06.ව්ත්රී /පුරු භාලය:- 

07.ව්ථිර ලිපිනය:- 08.තාලකාලික ලිපිනය 09. දුරකථන අංකය 
කාර්යාය:- 
ගඳෞද්ගලික:- 

10.විලාශක/ අවිලාශක 
බල:- 

11.කත්රයාගේ නම:- 12. කත්රයාගේ රැකියාල ශා ගවේලා 
ව්ථානය:- 

13. දරුලන් ගණන:- 14. ඔවුන්ගේ ලයව:- 15. ඉගගනුම බන ඳාවැල්:- 

 

 

ආ. ගවේලා ගතොරතුරු 

 

16. තනතුරට ඳත් ව දිනය:- 

17. ලර්තමාන ගවේලා ව්ථානය:- 18. ගවේලා ව්ථානය පිහිටි නගරය:- 

19. ලර්තමාන ගවේලා ව්ථානයට ලාර්තාක දිනය:-  
YYYY/MM/DD 

20. ගවේලා ව්ථානගේ ගවේලා කාය (2017.12.31දිනට) 
:- 
අවු.......... මාව..........දින......... 

21. ප්රතිාභ බන (ප්රියමනාඳ) ගවේලා ව්ථානයක/ව්ථානල ගවේලය කර තිගේද? 
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22. රජගේ 
ගවේලගේ 
පූර්ලගවේලා 
ව්ථාන 

ගවේලා ව්ථානය ප්රියමනාඳ ගවේලා 
ව්ථානයකි/ 
ප්රියමනාඳ ගනොලන 
ගවේලා ව්ථානයකි 

ගවේලා කාය 

සිට දක්ලා 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

ඇ. ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම පිළිබ ය  රතුරු (අදාළ යක ටුයේ    කුණ යය දන්න) 

 

23. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදුම් කර ඇ   ව්ථාන මාරුල වංගෝධනය කිරීමට ඉල්ලුම් කගෂේ 
නම් ඉල්ලුම් කෂ ගවේලා ව්ථාන 
1. 
2. 
3. 

නැත  

ව්ථාන මාරු ැබී තිගේ නම් එම ගවේලා ව්ථානය 

 

 

24.ව්ථාන මාරු වමාගෝචන කමිටුට අයදුම්කර ඇත  

නැත  

 

25. වමාගෝචන කමිටුල ගලත කරන ද ඉල්ලීම 

 

ව්ථාන මාරුල අලංගු කිරීම  ව්ථාන මාරුල වංගෝධනය කෂ යුතු/නල ව්ථාන 
මාරුවීමක් බාදිය යුතු ගවේලා ව්ථාන 
1...............................................................  
2...............................................................  
3................................................................ 

වංගෝධනය කිරීම  

නල ව්ථාන මාරුලක් බා ගැනීම  

 

 

26.ව්ථාන මාරු වමාගෝචන කමිටු තීරණය 
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27. රාජය ගවේලා ගකොමින් වභාල ගලත අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් කර තිගේද/ නැද්ද යන්න 

 

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

 

28.අභියාචකගේ ඉල්ලීම ඉටුකෂගශොත් අනුප්රාප්තික නිධරයාට අගතියක් ගනොලන ඳරිදි ව්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබ ගල්කම්, රාජය ඳරිඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංගේ නිර්ගද් : 

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

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

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

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

 

 

 

දිනය................................                                                                ................................................................ 

                                                                                                            අත්වන 




