
රාජ්ය පඳිපඳානන පක්රලේඛ  ප  18/2019   මලේේ පඅංකය  පCS/SLAS/ANN.TRA/2020 

  රාජ්ය පඳිපඳානන, පආඳදා පකළමනාකරණ පසහ ප

ග්රාමීය ය පආථික ක පකුයුු පඅමාත්යාංශය 

  නිදහස් පකුරශ්රය 

ලේකොළඹ ප07. 

 

2019.07.08 

 

අමාත්යාංශ පලේඛකරුන්,  

ප්රධාන පලේඛකරුන්,  

ලේකොමිෂ, පසභා පලේඛකරුන්,  

දිස්ත්රික් පලේඛකරුන්,/ පදිසාඳතින්,  

ලේදඳාථිත්ලේරු,ු පප්රධානි,. 

 

  

ශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නලේ  පනිනධරය,ලේේ පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පඳටිඳාටිය (I, II හා III පලේේණි) 

1. ශ්රී.නං.ඳ.ලේස්. පනිනධරය,ලේේ පස්ථාන පමා්වීරු පසරුබ,ධලේය, පඅංක  පඅමඳ ප11/1090/523/087 පහා ප2011.05.11 ප

දිනැති පඅමාත්ය පම්ඩලන පීරරණය පහා පඅංක  පඅමඳ/14/0286/523/007 පහා ප2014.04.03 පදිනැති පඅමාත්ය පම්ඩලන ප

ීරරණය පඅනුන පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාලේ  පඅනුමැතිය පඳිපදි පශ්රී පනං.ඳ.ලේස්. පනිනධරය, පසහා පලේමම ප

ස්ථාන පමා් පඳටිඳාටිය පක්රියාමකමක පකරනු පනැලේ . ප 

 (අ) පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පකමිටුන පමඟි, ප 

ස්ථාන පමා්වීරු පඅලේේක්ෂා පකරන පනිනධරය,ලේේ පඉඛලීරු පඉටු පකිරීම පසහා ප නාථිෂික පස්ථාන පමා්වීරු ප

ම්ඩලන පක්රියාමකමක පලේකලේථි. පඒ පහැ්ණු පවිු පකිසියරු පනිනධරයකුලේේ පසාධාරණ පඉඛලීමක් පඉටු පකිරීමු ප

ඉල පනබා පගැනීම පසහා පලේහෝ පඅමාත්යාංශ පලේඛකරුන්, පවිසි, පඳිපඳානනමය පක්ණු පඅනුන පකරනු පනබන ප

නිථිලේේශ පක්රියාමකමක පකිරීම පණිණිස පලේස්නා පස්ථානයක/ප්රලේේශයක පනියමිත් පලේස්නා පකානය පසරුූරථිණ පකළ ප

නිනධරයකු පලේනනමක පලේස්නා පස්ථානයකු පමා් පකිරීමුද පමා් පම්ඩලන පීරරණ පගත් පහැක. පලේමම පමා්වීරු ප

නථිෂලේ  පආරරුභක පනැල පකරන පදිනලේ  පසිු පක්රියාමකමක පලේ . 

2. නාථිෂික පස්ථාන පමා් පසහා පයුමකනන පනිනධරය, ප 

2.1. ලේරු පනන පවිු පලේස්නලේ  පලේයදී පසිටින පශ්රී නංකා පඳිපඳානන පලේස්නලේ  I/ ප II/ ප III ප ලේේණිලේ  පනිනධරය, ප

අුිප,, 

2.1.1 (අ) පලේකොළඹ පදිස්ත්රික්කය පහැර ප්ක් පදිස්ත්රික්කයක් පුළ පණිටිටි පකුමන පලේහෝ ප 

අමාත්යාංශයක/ලේදඳාථිත්ලේරු,ුනක  පදිස්ත්රික් පලේඛකරු පකාථියානයක  පඳළාමක පසභානක පඋඳිපම ප

කානය පනසර පලේදොළහක ප(12) පලේස්නය පසරුූරථිණ පකර පඇති පනිනධරය, 

 

(ආ) පප්රාලේේය ය පඳානනලේයටි ප්ක් පප්රාලේේය ය පලේඛකරු පලේකොට්ඨාශයක පඋඳිපම පලේස්නා පකානය පනසර පහයක් ප

(06) පසරුූරථිණ පකර පඇති පනිනධරය,. ප 

ලේමටිදි පලේකොළඹ පදිස්ත්රික්කය පඇුළුන ප්ක් පආයත්නයක/ස්ථානයක/දිස්ත්රික් පලේඛකරු පකාථියානයක ප

ලේස්නය පකළ පහැකි පඋඳිපම පකානය පනසර පහයක් ප(06) පලේ . ප(ඳළාමක පසභානක ප්ක් පආයත්නයක් පය,නු ප

ඳළාමක ප ලේඛකරු පකාථියානයක්  ප ඳළාමක ප අමාත්යාංශයක්  ප ඳළාමක ප ලේදඳාථිත්ලේරු,ුනක් ප ලේහෝ ප ඳළාමක ප

ඳානන පආයත්නයක් පඅයමක පලේ .)  ප 



(ඇ) ලේකලේස් ප වුනද ප දිස්ත්රික් ප ලේඛකරුලේේ ප ්කාත්ානය ප හා ප ලේස්නා ප අනශයත්ානය ප යන ප ක්ණු ප

සැනකිඛනු ප ලේගන ප ්ක් ප දිස්ත්රික් ප ලේඛකරු පකාථියානයක් ප යුත්ු පගැලේනන පනිනධාරී, ප නසර ප 12 ප ක ප

ලේස්නා පකානයක් පඉක්මනා ප්ම පදිස්ත්රික්කලේ ම පරනා පත්ැබීමු පසළකා පබනනු පනැලේ . පලේරු පසහා පලේස්නා ප

කානය පනසර ප 12 ඉක්මනා පඇති පනිනධාරී,ලේේ පලේත්ොරු් ප්නන පආකෘති පඳත්ර පඅංක ප03 පටි පදිස්ත්රික් ප

ලේඛකරු පවිසි, පඅනශයත්ානය පසහ, පකර පලේඳෞේගිකකනම පත්ම පනිථිලේේශය පනබා පදිය පයුු පලේ . ප්ලේස් ප

සහ, පකර ප ලේනොමැති පනිනධාරී, ප සරුබ,ධලේය, ප ස්ථානමා් පනිලේයෝග පනිකුමක පකළ ප ඳසු පකරන ප

ඉඛලීමි පනැනත් පසනකා පබනනු පලේනොනැලේ . ප්ටිදී ප්ක් ප්ක් පනිනධාරීයා පණිළිබන පඅදාන පනන පසුවිලේේෂී ප

ක්ණු පලේමොනනාද පය,න පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පනාථිත්ා පකන පයුු පලේ . ප 

ඉහත් ප සහ, ප ඳිපදි ප දිස්ත්රික්කලේය, ප ණිුත්ු ප ස්ථාන ප මා්වීරු ප නැබ ප නිනධරයකු ප නැනත් ප ්ම ප

දිස්ත්රික්කය පුළුම පස්ථාන පමා් පවීම පසහා පඉඛලුරු පකන පහැකි පන,ලේ, පනසර පඳහකු ප(5) පඳසුනය. 

2.1.2. ප්රියමනාඳ පලේස්නා පස්ථානයක පඅංක 2.2 පටි පසහ, පස්ථාන පනථිගීකරණය පයුලේමක පදක්නා පඇති ප 

 කානය පසරුූරථිණ පකර පඇති පනිනධරය, ප 

 

“ මීය ු පලේඳර පඳැනති පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පඳටිඳාටිය පයුලේමක පප්රියමනාඳ පලේස්නා පස්ථාන පලේනත් පස්ථාන ප

මා් පනබා පඇති පනිනධාිප, ප්ම පඳටිඳාටිය පයුලේමක පසහ, පකර පතිබු පඳිපදි පඅදාළ පලේස්නා පස්ථානනන ප

ලේස්නය පකළ පහැකි පඋඳිපම පලේස්නා පකානය පසරුූරථිණ පකිරීලේම, පඳසුන පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පසහා ප

යුමක පලේ .” 

2.1.3. ශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නලේ  ප I ලේේණියු පදැනුමමක පඋසස් පකර පඇති පනමුදු  පත්නමමක පශ්රී පනංකා ප 

ඳිපඳානන ප ලේස්නලේ  ප III හා II ලේේණිලේ  පත්නු් පනන ප ලේස්නය පකරන පනිනධරය, ප (රාජ්ය ප ලේස්නා ප

ලේකොමිෂ, පසභා පලේඛකරුලේේ පඅංක  පPSC/APP/07/1068/2017 ප  පහා ප2017.03.13 ප දිනැති පිකණිලේය, ප  පලේදන පනද ප

අනුමැතිය පඳිපදි පදැනු පප්රියමනාඳ පලේස්නා පස්ථානයක පලේස්නය පකරන පඅදාන පලේස්නා පකානය පසරුූරථිණ පකර ප

ලේනොමැති පනිනධාිප, පසහා පඅදාළ පලේනොලේ . ප) 

 

2.2 ප ලේස්නා පස්ථාන පනථිගීකරණය 

2.2.1  ඳහත් පසහ, පදිිප පදීමනා පලේගනනු පනබන පප්රිය පමනාඳ පලේස්නා පස්ථාන පනන පලේස්නය පකළ පහැකි පඋඳිපම ප 

  ලේස්නා පකානය පඒ පඉදිිපලේය, පදක්නා පඇත්. ප 

 

1. ලේථිගු පලේදඳාථිත්ලේරු,ුන    - පඅවු්දු ප03 පයි 

2. ආගමන පහා පවිගමන පලේදඳාථිත්ලේරු,ුන  - පඅවු්දු ප03 පයි 

3. ලේමෝුථි පරථ පප්රනාහන පලේදඳාථිත්ලේරු,ුන  - පඅවු්දු ප03 පයි 

4. සුරා පබදු පලේදඳාථිත්ලේරු,ුන    - පඅවු්දු ප03 පයි 

5. ලේේශීය පආදායරු පලේදඳාථිත්ලේරු,ුන   - පඅවු්දු ප03 පයි 

6. පුේගනයි, පිකයාඳදිංචි පකිරීලේරු පලේදඳාථිත්ලේරු,ුන ප - පඅවු්දු ප03 පයි 
 

සුහන ප 

(i)   අනු පඅංක ප2, 3, 4 පහා ප6 යුලේමක නන පප්රියමනාඳ පලේස්නා පස්ථානනන පලේස්නය පකළ පහැකි පඋඳිපම පකාන ප

සීමාන, ප ඉහත් ප දක්නා ප ඇති ප ඳිපදි ප ක්රියාමකමක ප නනුලේ  ප  ප 2018 ප සහ ප ඉ, ප ඉදිිප ප නථිෂනනු ප අදාළ ප

නාථිෂික පස්ථාන පමා් පනිලේයෝග පසහා පඳමණි. ප 

(ii) ප  කිසියරු ප නිනධරලේයකුු ප ත්ම ප සමස්ත් ප ලේස්නා ප කානය ප ුළ ප ඉහත් ප සහ, ප ලේදඳාථිත්ලේරු,ු ප 

අුිප, ප්ක්  ස්ථානයක පඳමණක් පලේස්නය පකිරීමු පඉල පඅනස්ථාන පනබා පලේදනු පඇත්. 



 

3. ශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නලේ  පස්ථාන පමා් පකමිටුලේ  පසංයුතිය 

රාජ්ය පඳිපඳානන පවිෂය පභාර පඅමාත්යාංශ පලේඛකරු පවිසි, පඳහත් පනිනධරය,ලේග, පසම,විත් පස්ථාන පමා් ප

කමිටුන පඳමක පකරනු පඇත්. 

1. අතිලේථික පලේඛකරු ප(රාජ්ය පඳිපඳානන පවිෂයය පභාර පඅමාත්යාංශය) - සභාඳති 

2. අධයක්ෂ ප(ශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නය) 

3. ලේජ්යෂ්ඨ ඨ පසහකාර පලේඛකරු ප(ප්රා පලේේශීය පඳානන) ප- පස්නලේේශ පකුයුු පඅමාත්යාංශය 

4. ශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නා පසංගමලේ  පනිලේයෝතයත්ලේයක් 
 

4. නාථිෂික පස්ථාන පමා් පසමාලේනෝකනය 

4.1 නාථිෂික පස්ථාන පමා් පලේයෝජ්නා ප පසමාලේනෝකන පකමිටුලේ  පසංයුතිය 

1. රාජ්ය පඳිපඳානන පවිෂය පභාර පඅමාත්යාංශලේ  පලේඛකරු ප- පසභාඳති 

2. ලේනනමක පඅමාත්යාංශයක පලේහෝ පරාජ්ය පඅමාත්යාංශයක පලේඛකරුනරලේයකු ප 

3. අතිලේථික පලේඛකරු  පරාජ්ය පඳිපඳානන පවිෂයය පභාර පඅමාත්යාංශය 
 

5. ස්ථාන පමා්වීරු පනනදී පසනකා පබැිකය පයුු පලේඳොදු පප්රතිඳමකති 

5.1 ලේමම පස්ථාන පමා් පක්රියාමකමක පකිරීලේරුදී පලේස්නා පඅනශයත්ානයු පප්රමු ත්ානය පනබා පලේදනු පනැලේ . 

5.2 නාථිෂික ප  පස්ථාන පමා්වීරුනනදී පකානය පගණනය පකරනු පනබනුලේ  පලේඳර පනථිෂලේ  ප ලේදසැරුබථි ප 31 

නන පදිනුය. ප(උදා ප - ප2020 පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පසහා ප2019.12.31 පදිනු.) 

5.3 නාථිෂික පස්ථාන පමා්වීරු පනනදී පලේස්නා පකානය පගණනය පකිරීලේරුදී පලේස්නලේ  පආරරුභක පදිනය පලේනස ප

සැනකිය පයුමකලේමක පලේස්නයු පනාථිත්ා පකළ පනථිෂලේ  පජ්නනාිප පමස පඳළමු පනන පදිනයයි. පනමුමක පනිනධරයාලේේ ප

ඳානන පවිෂය පඉක්මනා පගිය පක්ණක් පලේේුලේන, පලේස්නයු පනාථිත්ා පකළ පදිනය පඳසු පදිනයක් පලේ  පනරු පමා් ප

ම්ඩලනය පඒ පණිළිබන පසැනකිඛන පලේයොමු පකරයි. 

5.4 ලේස්නා පකානය පගණනය පකිරීලේරුදී ප්ක් පලේදඳාථිත්ලේරු,ුනක්/අමාත්යාංශයක් පලේහෝ පදිස්ත්රික්කයක් ප

ුළ පඅ ්ඩලන පලේහෝ ප ්ඩලන පකළ පලේස්නා පකානනන ප්කුන පමුළු පලේස්නා පකානයක් පලේනස පගණ, පගනු පනැලේ . 

5.5 කිසියරු පලේදඳාථිත්ලේරු,ුනක්/අමාත්යාංශයක් පයුලේමක පකුමන පදිස්ත්රික්කයක පලේස්නය පකළද ප්ම ප

ලේස්නා පකානය ප්ම පලේදඳාථිත්ලේරු,ුලේ /අමාත්යාංශලේ  පලේස්නා පකානය පනශලේය, පගණ, පගනු පනැලේ . ප 

5.6 ලේදඳාථිත්ලේරු,ුනක ප ලේස්නය ප කළ ප කානය ප ගණ, ප ගැනීලේරුදී  ප නිනධරයකුලේේ ප ඳානන ප විෂය ප

ඉක්මනා ප ගිය ප ලේේුනක් ප මත්  ප ලේස්නලේ  ප ලේනොසිටි පකානය පගණ, පගනු ප ලේනොනැලේ . ප (උදා- ප ප්රසත් පනිනාු,  ප

අධයයන පනිනාු,) 

5.7 අංක ප2 පයුලේමක පසහ, පකර පඇති පකාන පසීමානු පඅු, පකානයක් ප්ක් පලේස්නා පස්ථානයක පලේස්නය පකර ප

ඇති ප  ප  ප  ප  පශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නලේ  ප I පලේේණිලේ   ප II ලේේණිලේ  පසහ ප III පලේේණිලේ  පනිනධරය,ුද පලේමම ප

ස්ථාන පමා් පප්රතිඳමකතිය පයුලේමක පස්ථාන පමා්වීරු පඉඛලුරු පකළ පහැකිය. 

5.8 ඳහසු පලේස්නා පස්ථානයක පනියමිත් පලේස්නා පකානය පසරුූරථිණ පලේනොකරන පනද පනිනධරලේයක් පදුෂ්ඨ කර ප

ලේස්නා ප ස්ථානයකු ප ස්ථාන ප මා්නක් ප ඉඛනා ප සිටි,ලේ, ප නරු ප ලේස්නා ප අනශයත්ානය,ු ප යුමකන ප ්නැනි ප

ස්ථාන පමා්නක් පනැබීමු පසුදුසු පන,ලේ,ය. 

5.9 සෑම ප විුම ප නිනධරයාලේේ ප ඉඛලීම ප අනුන ප ත්ම ප කනත්රයාලේේ ප ලේස්නා ප ස්ථානය ප අයමක ප ප්රලේේශයු ප

ආස,න පලේස්නා පස්ථානයකු පමා්වීරු පනබා පදීමු පහැකි පසෑම පඋමකසාහයක්ම පදරණු පඇත්. 



5.10 රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප ක්රලේඛ  ප 01/2014 ප සහ, ප විධිවිධාන ප අනුන ප නිනධාිපයා ප ලේස්නයු ප බැඳුණු ප

භාෂාන ප ලේනොනන ප රාජ්ය ප භාෂානක්  ප ඳිපඳානන ප භාෂාන ප නන ප ප්රාලේේශීය ප ලේඛකරු ප ලේකොට්ඨාසයක ප ව ප යරු ප

කාථියානයක් පලේනත් පනිනධාිපයා පනාථිෂික පස්ථානමා්නක් පඉඛනා පතිලේබන පඅනස්ථානකදී පඊු පප්රමු ත්ානය ප

නබා පදී පකුයුු පකරනු පනැලේ . 

5.11 නිනධරයාලේේ පඉඛලීම පලේහෝ පලේනනමක පවිලේේෂිත් පක්ණු පනැමකනරු පමිස පසාමානය පනශලේය, පනයස ප

අවු්දු ප 58 ප ක් ප ඉක්මවු ප නිනධරය, ප දිස්ත්රික්කලේය, ප ණිුත්ු ප මා් ප ලේනොකළ ප යුු ප වුනමක  ප දිස්ත්රික්කය ප

ඇුළත් පස්ථාන පමා් පකිරීරු පනනු පයුමක පන,ලේ,ය. 

5.12 ස්ථාන ප මා්වීරු ප ඉඛලීලේරුදී ප (ආකෘති ප ඳත්ර ප අංක ප 0  ඳිපදි) ප සහ ප අභියාකනා ප ඉදිිපඳමක ප කිරීලේරුදී ප

(ආකෘති පඳත්ර පඅංක ප04 පඳිපදි) පසනකා පබනනු පනබ,ලේ, පඒ පසහා පසකස් පකර පහඳු,නා පලේදනු පනබන පආදථිශ ප

ආකෘති ප ඳත්රයු ප අනුනම ප සකස් ප කළ ප අයදුරුඳමක ප ණිළිබන ප ඳමණි. ප ස්ථාන ප මා් ප ඉඛලුරු ප කරන ප නද ප

නිනධාරී, පණිළිබ පලේත්ොරු් පආකෘති පඳත්ර ප0  පමඟි, පනිනැරදින පඉදිිපඳමක පකළ පයුුය. 

5.13 ප්රියමනාඳ ප ලේදඳාථිත්ලේරු,ු ප නැයිස්ුලේ  ප සහ, ප ඳිපදි ප අදාළ ප කානයු ප නලා ප ලේස්නය ප කළ ප

නිනධරය,ලේේ පනාම පලේඛ නයක් ප(සියලු පලේත්ොරු් පඅදාළ පආකෘතිලේය, පනිනැරදින පසරුූරථිණ පකර) පරාජ්ය ප

ඳිපඳානන පවිෂය පභාර ප අමාත්යාංශ ප ලේඛකරු පවිසි, ප ද,නනු පනබන ප දිනු ප ලේඳර ප්වීම පඅදාළ ප අමාත්යාංශ ප

ලේඛකරුන්,ලේේ/ලේදඳාථිත්ලේරු,ු පප්රධානී,ලේේ පනගීමම පන,ලේ,ය. 

5.14 නියමිත් පලේස්නා පකානය පසරුූරථිණ පකිරීම පලේේුලේන, පස්ථාන පමා් පකිරීමු පයුමක පනන ප්ලේහමක ප

ස්ථාන පමා් පඅයදුරු පකර පලේනොමැති පයරු පනිනධරලේයකු පසිටී පනරු, පඔහු/ පඇය පලේස්නා පඅනශයත්ානය පමත් පරනා ප

ගැනීමු පකිසියරු පලේදඳාථිත්ලේරු,ු පප්රධානිලේයකුු ප අනශය පනරු  ප නසර ප 05 ු පනැඩි ප ලේස්නා පකානය පසටිත් ප

නිනධාිප,ලේේ ප නිථිලේේශ ප ලේයොමු ප කරන ප අනස්ථාලේ දී ප ්නැනි ප නිනධරලේයකු ප රනා ප ගැනීලේරු ප ඉඛලීමද ප

ඉදිිපඳමක පකළ පයුු පලේ . 

5.15 සියලුම පලේදඳාථිත්ලේරු,ු පහා පඅමාත්යාංශනන පනසර ප06 කු පනැඩි පලේස්නා පකානයක් පසරුූරථිණ පකර ප

ඇති පනිනධරය,ලේේ පනාථිත්ානක් ප5.4 පහා ප5.5 පඋඳ පනග,ති පනන ප පදැක්ලේනන පඳිපදි පදිස්ත්රික්ක පඅනුන පසකස් පකර ප

්වීමු පලේදඳාථිත්ලේරු,ු පප්රධානී, පහා පඅමාත්යාංශ පලේඛකරුන්, පඉත්ා පනගීමලේම, පයුුන පකුයුු පකළ ප

යුු පලේ . 

5.16 සෑම ප නිනධරයකු ප ණිළිබනම ප නින්දි ප හා ප සරුූරථිණ ප ලේත්ොරු් ප සැඳයීමු ප

ආයත්න/ලේදඳාථිත්ලේරු,ු පප්රධානි, පනග පබනා පගත් පයුුය. පසානදය පලේහෝ පඅසරුූරථිණ පලේත්ොරු් පඇති පබන ප

ලේහළිදර  පවුනලේහොමක පඅදාළ පආයත්න/ලේදඳාථිත්ලේරු,ු පප්රධානී,  ප්ම පනැයිස්ු පසකස් පකළ පඅය පහා ප්ටි ප

නිනැරදි පබන පඳරීක්ෂා පකර පබනා පත්හවු් පකරන පනද පනිනධරය, පඒ පණිළිබන පනගීමමු පයුමක පලේ . 

5.17 ස්ථාන ප මා් ප කිරීලේරුදී ප නිනධරය,ලේේ ප ස්ථාන ප මා් ප අදාළ ප අමාත්යාංශ ප ලේඛකරුනරයා ප විසි, ප

ක්රියාමකමක පකළ පයුුය. 

5.18 ස්ථාන පමා් පනිලේයෝගයක් පනැබු පසියලුම පනිනධරලේයෝ  පනියමිත් පදිනලේ දි පනන පරාජ්කාිප පස්ථානය ප

ලේනත් පනාථිත්ා පකිරීමු පබැඳි පසිටිති. පනිනධාිපලේයකු පනැල පබාර පගැනීලේම, පඳසු පආකෘති පඳත්ර පඅංක ප06 පමඟි, ප

ඒ ප බන ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප විෂය ප භාර ප අමාත්යාංශ ප ලේඛකරු ප ලේනත් ප ණිුඳත්ක් ප සටිත්න ප අදාළ ප ලේස්නා ප

ස්ථානයු පදැ,විය පයුුය. 

5.19 (අ) පස්ථාන පමා්වීරු පනිලේයෝග පනැබ පසිටින පනිනධරයකු ප්ම පමා්වීම පක්රියාමකමක පනන පදිනලේය, ප

ඳසු ප්ම පආයත්නලේ  පලේස්නලේය, පමුදා පලේනොහැරීම පමා් පඳටිඳාටියු පඳුහැනිය. ඳළාමක පරාජ්ය පලේස්නලේ  ප

ත්නු් පසහා පස්ථාන ප මා් පනිලේයෝග ප නබන පමධයම ප රජ්ය පයුලේමක පනන පආයත්නය,ටි පත්නු්නන ප

ලේස්නලේ  පනියුු පශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නලේ  පනිනධාරී,  පඅදාළ පස්ථානමා් පනිලේයෝග පඳිපදි පනන පලේස්නා ප

ස්ථානනන ප ලේස්නය ප සහා ප අනිනාථිලේය,ම ප නාථිත්ා ප කළ ප යුුය. ප ්ලේම,ම ප ඳළාමක ප රාජ්ය ප ලේස්නලේ  ප

ත්නු්නන පලේස්නලේ  පනියුු පශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නලේ  පනිනධාරී, පත්මා පනබන පස්ථාන පමා් පනිලේයෝග ප



අනුන ප ස්ථාන ප මා් ප වී ප යාමු ප හැකිනන ප ඳිපදි ප නථිත්මාන ප ලේස්නා ප ස්ථානලේය, ප නිදහස්වීමු ප අනශය ප

ක්රියාමාථිග පසනසා පගත් පයුුය.  

(ආ) නාථිෂික පස්ථාන පමා් පකමිටුන පමඟි, පඅමාත්යාංශලේය,/ඳළාමක පසභානික,/ පලේදඳාථිත්ලේරු,ුලේන, ප

ණිුත්ු පස්ථාන පමා්වීරු පනබා පදී පඇති පනිනධරය, පඅනුප්රාේතිකය, පඳැමිලේණන පලේත්ක් පරනා පලේනොලේගන  ප

නියමිත් පදින පනන පලේස්නා පස්ථානලේ  පරාජ්කාිප පභාර පගැනීමු පහැකි පනන පලේස් ප  පමුදා පහැරීමු පකුයුු පකළ ප

යුුය. (ආකෘති පඳත්ර පඅංක ප07 ඳිපදි) ප 

(ඇ) පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පනිලේයෝගයක් පමත් පනියමිත් පඳිපදි පස්ථාන පමා් පනිලේයෝග පනබා පඇති පනිනධාිපයකු ප

නන පලේස්නා පස්ථානය පලේනත් පරාජ්කාිප ප පසහා පනාථිත්ා පලේනොකර පසිටින පඅනස්ථානකදී ප්ම පනිනධරයා පස්ථාන ප

මා්න ප නබා ප ඇති ප ලේදඳාථිත්ලේරු,ුලේ  ප / පආයත්නලේ  ප ප්රධානියා ප විසි, ප රාජ්ය ප ලේස්නා ප ලේකොමිෂ, ප සභා ප

කාථිය ප ඳටිඳාටික ප රීති ප 217 ප නග,තිය ප අනුන ප ලේස්නය ප හැර ප යාලේරු ප නිලේ දනය ප නිකුමක පකිරීමු ප කුයුු ප

කන යුුය. 

5.20 ්ක් පඅමාත්යාංශයක/ඳළාමක පසභා/ලේදඳාථිත්ලේරු,ු පනන පප්රධානී, පඊළා පනථිෂලේ  පලේඳබරනාිප ප01 ප

දිනැතින පත්ම පආයත්නලේය, පමුදා පහිපන පනද/ලේනොනද පලේස්නයු පනාථිත්ා පකළ/ලේනොකළ පනිනධාරී, පණිළිබ ප

විස්ත්ර පආකෘති ප ඳත්ර ප අංක ප 08 ප හා ප 09 ප යුලේමක ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප විෂය ප භාර ප අමාත්යාංශලේ  ප ලේඛකරුු ප

දැ,විය පයුුය. 

5.21 ප ප පඋු් පනැලේගනටිර පප්රලේේශ පනනු පවිලේේෂිත් පීරරණ පමත් පශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නයු පබනා පලේගන ප

ඇති පනිනධරය,ලේේ පස්ථාන පමා් පලේමම පඳටිඳාටිය පයුලේමක පසනකා පබැිකය පහැක්ලේක් පඋක්ත් පවිලේේෂ පීරරණ ප

නන පකානය පඉකුමක පවීලේම, පඳසු පඳමණි. පනමුමක පලේස්නා පඅනශයත්ානය පලේහෝ පලේනනමක පවිලේේෂිත් පලේේු පමත් ප

අදාළ පප්රලේේශ පඇුළත් පස්ථාන පමා්වීරු ප/ පස්ථානගත් පකිරීරු පසිදු පකිරීමු පබාධානක් පලේනොමැත්. 

5.22 ප ප නාථිෂික ප ස්ථානමා් ප ක්ර පයක ප (Cycle) ආකාරයකි, ප සිදු ප කරනු ප නබන ප අත්ර ප ඉදිිපලේ දී ප කරනු ප

නබන ප බනාගැනීරු ප ලේහෝ ප උසස්වීරු ප නනදී ප අනුප්රාේතිකය, ප නබා ප දීම ප මත් ප ස්ථාන ප මා් ප සිදු ප කරනු ප

ලේනොනැලේ . 

 

5.23 නාථිෂික පස්ථාන පමා් පකමිටු පීරරණ පහා පසමාලේනෝකන පකමිටු පීරරණ පනික, පඳසු පනාථිෂික පස්ථාන ප

මා්වීරු ප නන ප අනනංගු ප කිරීරු  ප සංලේශෝධනය ප කිරීරු  ප කඛ ප දැමීය රු ප ණිළිබ ප සියළුම ප ඉඛලීරු ප රාජ්ය ප ලේස්නා ප

ලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් ප 

ඉදිිපඳමක පකිරීමු පහැකිනන ප ඳිපදි පආකෘති ප ඳත්ර ප 05A හා 05B ප , පනියමිත් ප දිනු ප ලේඳර ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප

අමාත්යාංශය පලේනත් ප්විය පයුුය. 

 

6. නාථිෂික පලේනොනන පස්ථාන පමා් 

නාථිෂික පස්ථාන පමා් පකමිටුනන පදී පහැර පශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නා පශා ාලේ  පදදනිකන පසිදු පලේකලේරන ප

කාථියයක් ප නශලේය, ප ස්ථාන ප මා්වීරු ප සිදු ප ලේනොලේකලේථි. ප ්ලේහමක ප ඳිපඳානනමය ප අනශයත්ා  ප ලේස්නා ප

අනශයත්ා ප සහ ප විනය ප ලේේු පමත් ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප විෂය පභාර ප අමාත්යාංශලේ  ප ලේඛකරු ප විසි, පස්ථාන ප

මා් පනිලේයෝග පනිකුමක පලේකලේථි. පසාමානය පරාජ්කාරී පකුයුු පනනු පබාධානක් පලේනොනන පසුහද පස්ථාන පමා් ප

ඉඛලීරුද ප නිනධරය,ලේේ ප හදිසි ප වද ප සානුකරුණිත්න ප සනකා ප බැිකය ප යුු ප ව ප ක්ණු ප අලංගු ප ඉඛලීරුද ප

අමාත්යාංශ පලේඛකරුන්ලේේ පනිරීක්ෂණ පහා පනිථිලේේශ පඇතින  පඉදිිපඳමක පකරන පවිු පඒ පණිළිබන පසනකා පබනා ප

අනශය පණියනර පගනු පනැලේ . 

 

7. විලේේෂ ප පරාජ්කාරී පඅනශයත්ා පහා පහදිසි පලේස්නා පඅනශයත්ා පමත් පස්ථාන පමා් පකිරීම 



ඳිපඳානනමය ප හා ප ලේස්නා ප අනශයත්ා ප නනදී ප නිනධරයකුලේේ ප ඉඛලීමක් ප ලේනොමැතින ප හා ප කැමැමකත් ප

විමසීමකි, ප ලේත්ොරන ප ස්ථාන ප මා් ප කිරීමු ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප විෂය ප භාර ප අමාත්යාංශලේ  ප ලේඛකරුු ප

හැකියාන පඇත්. 

 

8. ශ්රී.නං.ඳ.ලේස්. පනිනධරය,ලේේ පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පඳටිඳාටිය පක්රියාමකමක පකිරීලේරුදී පඅනුගමනය පකළ පයුු ප

කානසුහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 කාථියය දිනය 

01. නාථිෂික පස්ථාන පමා් පකමිටුන පණිටිටු පවීම. ජුනි පමස ප01 පනන පදිනු පලේඳර 

02. නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප දැ,වීරු ප නිකුමක ප

කිරීම. 

ජුනි පමස ප30 පනන පදිනු පලේඳර 

03. සරුූරථිණ පකරන පනද පනාථිෂික පස්ථාන පමා් ප

අයදුරුඳත්ර පඅදාන පබනධාිපයා පලේනත් පඉදිිපඳමක ප

කිරීම. 

ජුික පමස ප31 පනන පදිනු පලේඳර 

04. අදාළ ප බනධරයා ප විසි, ප අයදුරුඳත්ර ප ස්ථාන ප

මා් පකමිටුනු පභාර පදීම 

අලේගෝස්ු පමස ප10 පනැනි පදිනු ප

ලේඳර 

05. නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප කමිටුලේ  ප ස්ථාන ප

මා් ප ලේයෝජ්නා ප අදාන ප බනධාිපයා ප ලේනත් ප

ිකඛිත්න පභාර පදීම. 

අලේගොස්ු පමස ප31 පනන පදිනු ප

ලේඳර 

06. ලේයෝතයත් ප නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප ණිළිබ ප

දැ,වීරු පනිකුමක පකිරීම පසහ පනාථිෂික පස්ථාන ප

මා් ප ලේයෝජ්නා ප සමාලේනෝකන ප කමිටු ප ඳමක ප

කිරීම 

සැේත්ැරුබථි ප මස ප  5 ප නන ප

දිනු පලේඳර 

07. ස්ථාන ප මා් ප වීරු ප ණිළිබ ප සමාලේනෝකන ප

කමිටු ප සහා ප අභියාකන ප භාර ප ගැනීලේරු ප

අනස, පදිනය 

සැේත්ැරුබථි ප මස ප 30 ප නන ප

දිනු පලේඳර 

08. නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප ලේයෝජ්නා ප

සමාලේනෝකන ප කමිටුන ප විසි, ප ලේයෝතයත් ප

නාථිෂික පස්ථාන පමා් පසරුබ,ධලේය, පනන ප

ත්ම පිකඛිත් පනිථිලේේශ පඅදාන පබනධාිපයා පලේනත් ප

ිකඛිත්න පභාර පදීම. 

ඔක්ලේත්ෝරුබථි ප මස ප 15 ප නන ප

දිනු පලේඳර 

09. අනසාන පස්ථාන පමා් පවීරු පනිලේයෝග පනිකුමක ප

කිරීම 

ලේනොනැරුබථි ප මස ප 01 නන ප

දිනු පලේඳර 

10 රාජ්ය ප ලේස්නා ප ලේකොමිෂ, ප සභාන ප ලේනත් ප

අභියාකනා පඉදිිපඳමක පකිරීම 

ලේනොනැරුබථි ප මස ප 15 ප දිනු ප

ලේඳර 

11. නාථිෂික පස්ථාන පමා් පබනාමකමක පකිරීම ජ්නනාරී පමස ප01 පනන පදින පසිු 

12. ලේස්නා ප ස්ථාන ප නනු ප මුදාහිපන ප නද  ප ත්ම ප

ලේස්නා ප ස්ථානයු ප නාථිත්ාකරන ප නද ප

නිනධාිප, ප ණිළිබ ප ලේත්ොරු් ප රාජ්ය ප

ඳිපඳානන ප අමාත්යාංශය ප ලේනත් ප ලේයොමු ප

කිරීම 

ලේඳබරනාරී පමස ප01 පු පලේඳර 



9. ස්ථාන පමා් පීරරණ පනනු ප්ලේරටි පඅභියාකනා පසරුබ,ධ පක්රියා පඳටිඳාටිය 

9.1 ස්ථාන පමා් පකිරීමක් පණිළීබන පලේදන පනද පනිලේයෝගයකු ප්ලේරටින පකිසියරු පරජ්ලේ  පනිනධරලේයකු ප

විසි, පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පඅභියාකනයක් පඉදිිපඳමක පකර,ලේ, පනරු  ප්ම පඅභියාකනය ප

ආකෘති පඳත්ර ප ප05A සහ 05B ප්රකාරන පඳමණක් පඉදිිපඳමක පකළ පයුු පන,ලේ, පය. පත්න පද  පත්ම, පවිසි, පඉදිිපඳමක ප

කරනු පනබන පක්ණු පත්හවු් පකිරීමු පඅදාළ පිකයවිික පනන පසහතික පකළ පණිුඳමක ප්ම පඅභියාකනය පසමා ප

ඉදිිපඳමක පකිරීමුද  පඔහු පක්රියා පකළ පයුු පන,ලේ,ය. 

9.2 රජ්ලේ  පනිනධරලේයකු පවිසි, පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් ප පඅභියාකනයක් පඉදිිපඳමක පකළ ප

යුු පන,ලේ,  පරාජ්ය පඳිපඳානන පඅමාත්යාංශලේ  පලේඛකරු පමඟි, පනන පඅත්ර  ප්ම පඅභියාකනලේ  පණිුඳත්ක් ප

අදාළ පඳිපදි පලේදඳාථිත්ලේරු,ු පප්රධානී පහා පරාජ්ය පඳිපඳානන පඅමාත්යාංශලේ  පලේඛකරු පලේනත් පද පලේයොමු පකළ ප

යුු පන,ලේ,ය. පත්ම, පලේනත් පඉදිිපඳමක පනන පඅභියාකනය පඅප්රමාදනම පත්ම පනිරීක්ෂණ පසටිත්න පරාජ්ය පලේස්නා ප

ලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පලේයොමු පකිරීම පරාජ්ය පඳිපඳානන පඅමාත්යාංශලේ  පලේඛකරුලේේ පනගීමම පන,ලේ,ය. ප

නිනධරයාු පත්ම පකැමැමකත් පඳිපදි  ප අභියාකනලේ  ප ප්රගමන පණිුඳත්ක් පසෘජුනම ප රාජ්ය ප ලේස්නා ප ලේකොමිෂ, ප

සභාන පලේනත් පඉදිිපඳමක පකළ පහැක්ලේක්ය. 

9.3 ස්ථාන පමා් පකිරීලේරු පනිලේයෝගයකු ප්ලේරටින පඉදිිපඳමක පකරනු පනබන පඅභියාකනයක්  ප්ම පස්ථාන ප

මා් පකිරීලේරු පනිලේයෝගය පඅදාළ පරජ්ලේ  පනිනධරයා පලේනත් පනද පදින පසිු පදින ප14 පක් පඇුළත් පඉදිිපඳමක පකළ පයුු ප

න,ලේ,ය. නියමිත් පකානය පුළදී පලේනොනන පඅභියාකනා පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන පවිසි, පප්රතික්ලේෂ්ඨ ඳ ප

කරනු පනබ,ලේ,ය. 

9.4 ලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පලේයොමු පකිරීම පසහා පනිනධරලේයකු පවිසි, පභාර පලේදනු පනබන පඅභියාකනය ප

අදාළ පසියලු පිකණිලේගොනු  පිකණි පලේඛ න පහා පනාථිත්ා පආදිය පද  පඊු පඅදාළ පත්ම පනිරීක්ෂණ පද  පනිථිලේේශද පසටිත්න ප

්ම ප අභියාකනය ප නැබී ප දින ප 15 ප ක් ප ඇුළත් ප රාජ්ය ප ලේස්නා ප ලේකොමිෂ, ප සභාලේ  ප ලේඛකරු ප ලේනත් ප ඉදිිපඳමක ප

කිරීමු ප අදාළ ප ලේදඳාථිත්ලේරු,ු ප ප්රධාන පහා ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප අමාත්යාංශලේ  ප ලේඛකරුනරයා ප නග ප බනා ප

ගත් පයුු පන,ලේ,ය. ප්ත්කුදු පවුනමක රාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභා පකාථිය පඳටිඳාටික පරීති පසංග්රහලේයටි 

XVIII නැනි ප ඳිපච්ලේේදලේ  ප සහ, ප නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප සරුබ,ධ ප අභියාකනා ප අදාළ ප ිකණිලේගොනු  ප ිකණි ප

ලේඛ න  ප නාථිත්ා  ප නිරීක්ෂණ පහා ප නිථිලේේශ ප සමා ප ලේනොනැරුබථි ප මස ප 15 ප නැනි ප දිනු ප ප්රථම ප රාජ්ය ප ලේස්නා ප

ලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පඉදිිපඳමක පකළ පයුු පන,ලේ,ය. 

9.5  නාථිෂික පස්ථාන පමා් පීරරණ පනබා පදී පතිබිය පදී ප්ම පීරරණය,ු ප්ලේරටින පනාථිෂික පස්ථාන පමා් ප

සමාලේනෝකන ප කමිටුනු ප අභියාකනා ප ඉදිිපඳමක ප කර ප ලේනොමැති ප නිනධාරී,ලේේ ප අභියාකනා ප රාජ්ය ප ලේස්නා ප

ලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පඉදිිපඳමක පලේනොකළ පයුු පන,ලේ,ය. 

9.6  අදාළ පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පඳටිඳාටිනන පසහ, පවිධිවිධාන පඅනුන පනාථිෂික පස්ථාන පමා්වීමක් ප

අයදුරු පකිරීම පසහා ප අනශය ප අනම ප ලේස්නා පකානය ප සරුූරථිණ පකර ප ලේනොමැති පනිනධාරී,ලේේ ප අභියාකනා ප

රාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පඉදිිපඳමක පලේනොකළ පයුු පන,ලේ,ය. 

9.7 ලේමම ප ඳිපච්ලේේදලේයටි ප සහ, ප නියමය,ු ප අනුගත්න ප ත්ම ප අභියාකන ප ඉදිිපඳමක ප කිරීම ප සෑම ප

රජ්ලේ  පනිනධරලේයකුලේේම පනගීමම පනන පඅත්ර  පඊු පඳුහැනින පඉදිිපඳමක පකරනු පනබන පඅභියාකනා පරාජ්ය ප

ලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන පවිසි, පසනකා පබනනු පලේනොනබ,ලේ,ය. 



9.8 ඉහත් ප 9.4 ප නග,තිලේ  ප සහ, ප ිකයවිික ප නැබී ප දින ප 15 ප ක් ප ඇුළත්  ප ස්ථාන ප මා් ප කිරීලේරු ප

නිලේයෝගයකු ප ්ලේරටින ප රජ්ලේ  ප නිනධරලේයකු ප විසි, ප ඉදිිපඳමක ප කර ප ඇති ප අභියාකනා ප සරුබ,ධලේය, ප

ීරරණයක් පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන පවිසි, පගනු පඇමකලේමකය. ප ප 

9.9 ඉහත් ප සහ, ප ඳිපදි ප ඉදිිපඳමක ප කර ප ඇති ප අභියාකනයක් ප සරුබ,ධලේය, ප නන ප රාජ්ය ප ලේස්නා ප

ලේකොමිෂ, පසභාලේ  පීරරණය පසෘජුනම පඅභියාකක පලේනත් පද,නනු පනබන පඅත්ර  ප්ටි පණිුඳමක පඅදාළ පඳිපදි ප

රාජ්ය පඳිපඳානන පඅමාත්යාංශලේ  පලේඛකරු පහා පලේදඳාථිත්ලේරු,ු පප්රධාන පලේනත් පයනනු පනබ,ලේ,ය. 

9.10 රාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාලේ  පනිලේයෝගයකි, පලේහෝ පීරරණයකි, පලේහෝ පඅත්ෘේතියු පඳමකනන ප

රජ්ලේ  පනිනධරලේයකුු ප2002 පඅංක ප04 පදරණ පඳිපඳානන පඅභියාකනා පවිනිේකය පඅධිකාිපය පඳනලේමක පසහ, ප

විධිවිධාන පනනු ප අනුකූනන පඳිපඳානන ප අභියාකනා ප විනිේකය ප අධිකාිපය ප ලේනත් ප අභියාකනයක් පඉදිිපඳමක ප

කිරීමු පටිමිකරු පඇමකලේමකය. 

 

10.  ලේනනමක පක්ණු 

 

10.1 නාථිෂික පස්ථාන පමා්වීරු පඳටිඳාටියු පඳිපබාටිර පඅනස්ථා  

ලේමම ප ස්ථාන ප මා්වීරු ප ඳටිඳාටියු ප ඳිපබාටිරන ප කරන ප ස්ථාන ප මා් ප ඉඛලීරු ප අදාළ ප ලේථිඛීය ප

අමාත්යාංශ පලේඛකරුලේේ ප/ඳළාමක පසභා පප්රධාන පලේඛකරුලේේ පලේඳෞේගිකක පනිථිලේේශ පසටිත්න පරාජ්ය ප

ඳිපඳානන පවිෂය පභාර ප පඅමාත්යාංශ පලේඛකරු පලේනත් පඉදිිපඳමක පකළ පයුුය. ප්ලේස් පඉදිිපඳමක පකරන පනද ප

ඉඛලීමු පලේේු පව පක්ණු පණිළිබන පසෑහීමකු පඳමක පන,ලේ, පනරු පරාජ්ය පඳිපඳානන  පවිෂය පභාර ප

අමාත්යාංශ පලේඛකරු පවිසි, ප්ම පඉඛලීම පසනකා පබනා පීරරණය පකරනු පඇත්. 

10.2   ්කම පඅමාත්යාංශයක් පුළ පලේදඳාථිත්ලේරු,ු පඅත්ර පමා් පකිරීම 

අමාත්යාංශලේ  ප හා ප ඒ ප යුලේමක ප  පඇති ප ලේදඳාථිත්ලේරු,ු ප අත්ර ප I ලේේණිලේ  ප නිනධාරී, ප හැර ප

අලේනකුමක ප නිනධාිප, ප ස්ථානගත් ප කිරීරු ප සිදු ප කිරීලේරු ප බනත්න ප අදාළ ප ලේථිඛීය ප අමාත්යාංශලේ  ප

ලේඛකරුු පඇත්. ප ්ලේස් පසිදු පකළ ප විුක පඒ පබන ප රාජ්ය පඳිපඳානන පවිෂය පභාර ප අමාත්යාංශ ප ලේඛකරු ප

ලේනත් පද,නා ප්විය පයුුය. ප 

10.3  ්කම පලේදඳාථිත්ලේරු,ුනක් පුළ පස්ථාන පමා් පකිරීම 

ලේදඳාථිත්ලේරු,ු පප්රධානියා ප විසි, පස්ථාන පමා් පකිරීරු පණිළිබ ප ලේයෝජ්නා ප අදාළ ප ලේථිඛීය ප

අමාත්යාංශ පලේඛකරු පලේනත් පඉදිිපඳමක පකළ පයුුලේ . ප්ම පඉඛලීම පඅනුන පස්ථාන පමා් පකිරීම පඅනුමත් ප

කිරීම ප අදාළ ප අමාත්යාංශ ප ලේඛකරු ප විසි, ප සිදු ප කළ ප විුක ප ඒ ප බන ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප විෂය ප භාර ප ප

අමාත්යාංශ පලේඛකරු පලේනත් පද,නා ප්විය පයුුය. 

 

10.4 අයදුරුඳමක පඉදිිපඳමක පකිරීම 

10.4.1 අදාළ පආදථිශ පආකෘති පඳත්රයු පඅනුනම පසකස් පකළ පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පඅයදුරුඳමක පසහ ප

අභියාකනා ප අයදුරුඳමක ප ක්රලේඛ ලේයටි ප සහ, ප අයදුරුඳමක ප භාර ප ග,නා ප අනසාන ප දිනු ප ලේඳර ප

 පඅදාළ ප ලේථිඛීය ප අමාත්යාංශ ප ලේඛකරුලේේ ප නිථිලේේශ ප සටිත්න ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප විෂය ප භාර ප

අමාත්යාංශ පලේඛකරු පලේනත් පලේයොමු පකළ පයුුය. ප 

 



10.4.2 ස්ථාන පමා් පනනු පයුමක පනන පනිනධාිප, පස්ථාන පමා් පඅයදුරුඳමක පඉදිිපඳමක පකළ පයුුය. ප

්ලේස් ප ඉදිිපඳමක ප ලේනොකලේඛ ප වුනද ප ්ම ප නිනධාිප, ප ලේමීම ක්රලේඛ  ප විධිවිධාන ප යුලේමක ප නාථිෂික ප

ස්ථාන පමා් පනනු පයුමකලේ . 

  

10.5 අදාන ප ආකෘති ප ඳත්රනන ප මෘදු ප ණිුඳමක ප ඳහත් ප දැක්ලේනන ප ඳිපදි ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන, ආඳදා ප

කළමනාකරණ ප පහා පග්රාමීය ය පආථික ක පකුයුු පඅමාත්යාංශලේ  පලේන  පඅලවිලේය, පනබා පගත් පහැකිය. 

 www.pubad.gov.lk                    ලේස්නා ප ප ප ප ප ප ප ප  ප ප ශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නය ප                  භාගත් පකිරීරු ප ප ප ප ප ප 

 ප ප ප        

රාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාලේ  පනියමය පඳිපදි         

        

 

   

  ලේේ.ලේේ. පරමකනසිිප 

  ලේඛකරු 

  රාජ්ය පඳිපඳානන  පආඳදා පකළමනාකරණ පසහ ප 

  ග්රාමීය ය පආථික ක පකුයුු පඅමාත්යාංශය 
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ආකූත ිඅංක 01 
ස්ථාන මාරු අයදුම්පත 

(ශ්රී කංකා පපාපාකන සේ්ය ්I, II සහ III පනත්ේික නකිධාරීන ්සඳහා) 

 

1. පෞද්ගකික තාරතුරු 

1.1. නම (පත්වීම් කිපිය් පපාදි) : ...................................................................................................................................................................................................................... 

1.2. නම ේනස් කර ඇත්නම් එම නම මුකකුරු සමඟ : ................................................................................................................................................................... 

1.3. සම්පූර්ණ නම : ........................................................................................................................................................................................................... ........... 

1.4. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය : ....................................................................... 

1.5. උපන් දිනය : ....................................................................... 

1.6. ස්තර ීප පුරුභ වාේය  : ....................................................................... 

1.7. මුක් පත්වීම් දිනය    : ....................................................................... 

1.8. පෞද්ගකික කිපිනය : 
................................................................................................................................................................................................................................................. .........................................................................................
.................................................................................................. 

1.9. විේාහක පඅවිේාහක බේ :............................................................ 

i. කකතරයාග ්නම : ........................................................................................................................... ...... 

ii. රැකියාේ  :........................................................................ 

iii. සේ්ා සථ්ානය :............................................................................. 

iv. දරුේන් පළිබිඳ විසත්ර : දරුේන් පළිබිඳ තාරතරුු 

 
අංකය දරුේන්ග ්නම් ේයස ඉගනුම කබන පාසැක ්

    

    

    

    

 
 

1.10. දුරකථන අංකය : නිේස : ............................... ජංගම ........................................... 
 
2. ේර්තමාන ස්ේා ස්ථානය :............................................................................................................................ ................................... 
 

2.1  අමාතාංශය/පයපපළාත්සවාේ     :.......................................................................................... 

2.2 දපාර්තම්න්තුේප පළාත් අමාතාංශය/පය :  ............................................................................................. 

2.3  කාර්යාකීය කිපිනය  : ........................................................................................................................ 

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

2.4   කාර්යාකීය දුරකථන අංකය :....................................................................... 

2.5   ස්ේයට ේාර්තා කළ දිනය : .......................................... 

2.6   2019.12.31 දිනට ස්ේා කාකය:  අේු :...............මාස :.................දින :.................. 

 
3. තනතුර 

3.1. ේර්තමාන තනතුරු නාමය  : ................................................................................. 

3.2. එම තනතුරට පත්ේූ දිනය  : ................................................................................... 

 

 

4. ස්ථාන මාරු ඉක්කීමට හ්තුේ : ........................................................................................................................... ....... 

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

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

 

 



5. පූර්ේ ස්ේා ස්ථාන :  
 

තනතුර සේ්ා සථ්ානය (පරයිමනාප සේ්ා 
ස්ථානේක සේ්ා කාකයද ඇතුෆේ) 

කාක සීමාේ 

   

   

   

   

   

 

6. රාජ පපාපාකන ක්රක්  01/2014 විධිවිධාන යටත් දැක්ේන කාර්යාකේක මින් පර ස්ේය කර තිේද? 
(2007.07.01 දිනන් පසු බඳේාගනු කැබ නිකධාරීන්ට පමණක් අදාළ ේ.) 

 ඔේපනැත 

    තිේනම් 

තනතුර සේ්ා සථ්ානය කාක සීමාේ 

1   

2   

3   

 

7.   ස්ථාන මාරු ඉක්ලුම් කරන ස්ේා ස්ථාන: 

තනතුර සේ්ා සථ්ානය 

1  

2  

3  

 

ඉහත සඳහන් සියෆ තාරතුරු සත බේට සහතික කරමි. මා විසින් ස්ථාන මාරු කැබීමට ඉක්කා ඇති ඕනෑම ස්ේා 

ස්ථානයකට ප එම ස්ථානේකට ඉතා ආසන්න ස්ථානයකට ස්ථාන මාරු කැබීමට කැමැත්ත මින් පළ කරන බේත් එම ඉක්කීම 

මත, කබා දන ස්ථාන මාරුේ සඳහා නියෝග නිකුත් කළ පසු එම නියෝගය අේකංගු කිරීමට හිමිකමක් නාමැති බේත් 

පිළිගනිමි. 

 

දිනය : .............................................................................          අත්සන: ...................................................................................    
          



ආකූත ිපතර අංක 02 

ශ්රී කංකා පපාපාකන සේ්ය් ස්ථාන මාරුවීම් අයදුම්පත් උපක් නය - ................ ේර්භය 

අමාතාංශය/පය ප දපාර්තම්න්තුේපපළාත් සවාේ : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

පරාද්ශීය/පය කාර්යාකයපදිස්තරික්කය : .......................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................... 

අන ු
අංකය 

නිකධාපායාග ්
නම හා ජාතික 
හැඳුනමු්පත ්
අංකය 

පතව්ීම් 
දිනය 
හා 

මාධය 

  

තනතුර 
ප 

ශය/පර්ණිය 

පෞදග්කික 
කපිනිය 

උපන ්
දිනය හා 

2019.12.31 
දිනට ේයස  

විේාහක . 
අවිේාහක 
බේ - 

කකතරයාග ්
සේ්ා 
ස්ථානය 

දරුේන් 
සං ාේ 
හා 
පාසක් 
යන 

දරුේන් 
සං ාේ 

සේ්ා 
ස්ථාන 
සහ එම 
ස්ථාන 
ේක 
සේ්ා 
කාකයන ්

මාරුවීම 
ඉක්කමීට 
හත් ු

මාරුවීමට 
කැමත ි
ස්ථානය 

මාරු 
කමිටුේ 
තීරණය 

(කාර්යාකයයී 
පරයෝජනය 
සඳහා 
පමණි) 

 

 

 

 

           

 

සියලුම නිකධාරීන්ග් ඉක්ලුම්පත් මම ක් නයට ඇතුළත් කර ඇති බේ සහතික කරමි. 

 

සකස් කළ්  : නම : .................................................................................................. අත්සන : ..................................... 

පරීක්භා කළ්  : නම : .................................................................................................. අත්සන : ..................................... 

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

 දපාර්තම්න්තු පරධානියාග් අත්සන හා නික මු්ාේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ආකූත ිපතර අංක 03 

1. එක් දිසත්රික්කයක, එක් සේ්ා සථ්ානයක අේුරුදු 06කට ේැඩි කාකයක් හෝ  

2. දිස්තරකි්කයක් තළු සමස්ත සේ්ා කාකය අේරුුදු 12ක් හෝ ඊට ේැඩි කාකයක් හෝ 

3. ක්රක ්ය ්2.1.6 දැක්ේන සේ්ා කාකයක් සම්පරූ්ණ කර ඇත ිහෝ සයිෆම නකිධාරීන්ග ්විසත්ර මහ ිඅනේිාර්යයනම් ඇතළුත ්විය යතු ුබේ සළකනන් (2019.12.31 දනිට) 

(ඉහත 1., 2.  හා 3. කාණ්ඩ සඳහා ේන ේනම ආකූති පතර වාවිතා කක යුතයු) 

 (ේැඩිම සේ්ා කාකයක් ඇති නිකධාරීන්ග ්නම් මුකනි්ම ඇතුළත ්විය යුත ුබේ සළකනන්)  
 

අමාතාංශය/පය ප දපාර්තම්න්තුේ ප පළාත් සවාේ : ........................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 

පළාත් අමාතාංශය/පයප පළාත් දපාර්තම්න්තුේප පළාත් පාකන ආයතනයපපළාත් ක්කම් කාර්යාකයප පරාද්ශය/පීය කාර්යාකය : ......................................................................... 

අන ු
අං
කය 

නිකධාපා
යාග ්
නම :  
(මයා ප 
මිය ප 
මය 
යන්න 
සඳහන් 
කරන්න) 

පතව්ීම් 
දිනය 

ජාතකි 
හැඳුනමු්ප
ත් අංකය 

තනතුර 
ප 

ශය/පර්ණිය 
හා 

මාධය 

උපනද්ිනය 
හා 

2019.12.31 
දිනට ේයස 

ේර්තමාන 
සේ්ා 

ස්ථානය් 
සේ්ා 
කාකය 

2019.12.31 
දිනට 

විේාහක ප 
අවිේාහක 
බේ - 

කකතරයාග ්
සේ්ා 
ස්ථානය 

දරුේන්
ගණනපේ
යසප 
ඉගනුම 
කබන 
පාසැක ්

  

දැනට 
පදිංචි 
පරද්ශය/පය 
හා 

කපිනිය 

මුක ්
පතව්ීම් 
සිට සේ්ා 
ස්ථාන හා 
කාකසමීා
ේන ්

ේාර්භික 
ස්ථානමාරු 
සඳහා අයදුම් 
කර තිේද? 
අයදුම් කර 
නාමැත ිනම් 
ස්ථාන මාරුේක් 
කැබුණහාත ්
සේ්ය කිරීමට 
කැමත ිසථ්ාන 

03ක් 

            

 

 

සකස් කළ්  : නම : ...............................................................................  අත්සන : ........................................                    තනතුර: .................................................. 

පරීක්භා කළ්  : නම : ..............................................................................    අත්සන : .........................................                   තනතුර: .......................................................            
                

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

            දපාර්තම්න්තු පරධානියාග් අත්සන හා නික මු්ාේ 



ආකූත ිපතර අංක 04 

.................. ශ්රී කංකා පපාපාකන සේ්ය ්සථ්ාන මාරුවීම් - අවයිාකනා පළිබිඳ ඉකල්ුම් පතරය 

අමාතාංශය/පය : .......................................................................................................................................................... 

දපාර්තම්න්තුේ : ............................................................................................................................................ 

(අ) නිකධාපායා විසින් සම්පරූ්ණ කළ යුතුය. 

1. I. නිකධාපායාග් සම්පූර්ණ නම (පැහැදිකි අකපුාන්) : 

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

.......................................................................................................................................................................................... මයා ප මිය ප මනවිය 
 
II. ජාතික හැඳුනමු්පත් අංකය : .................................................................................................................................................................................................. 

III ස්දර කපිිනය :  

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

III. පදිංචි සථ්ානය් කිපිනය :  

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

IV. 2020 ේර්භය් පදිංචි සථ්ානය ේනස් ේන්න් නම් නේ පදිංචි ස්ථානය් කිපිනය :  

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

2.  ස්ථාන මාරු කරන කද සේ්ා ස්ථානය : 
.................................................................................................................................................................................................. 

3. තනතුර හා ශය/පරණ්ිය : 
.......................................................................................................................................................................... 

 3.1. ස්ේයට ඇතුළත් ේු දිනය : 
.................................................................................................................................................................................................. 

 3.2. ශය/පරණ්ියට ඇතුළත ්ේූ දිනය :  
.................................................................................................................................................................................................. 

4. උපන් දිනය : .................................................................................................................................................................................................. 

2019.12.31 දිනට  ේයස අේු. : .................................................................................................................................................................................................. 

5. 

සේ්ා විසත්ර පත ්ේ ූ
දනිය 

සේ්ා සථ්ානය සටි ප 
දක්ේා 

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

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

6 ේාර්භකි සථ්ානමාරු ක් නය් අංකය : 

7 මා ඉක්කා සිටිනුය් ද ීඇති ස්ථාන මාරුවීම අේකංගු කිරීමටය ප සංශය/පෝධනය කිරීමටය 

8.  අවියාකනා කිරීමට හ්තු : (පසු පිටහි සඳහන ්කරනන්) 

9. ස්ථාන මාරුේ සංශය/පෝධනය කළ යුතු ප කබා දිය යුතු ස්ේා ස්ථානය :  

අමාතාංශය/පය : .................................................................................................................................................................................................. 

දපාර්තම්න්තුේ : .................................................................................................................................................................................................. 
 

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

         නිකධාපායාග් අත්සන 

ස්ථාන මාරුවීම් ක් නය් අනනතා අංකය : 

............................................... (ස්ථාන මාරුවීම් නාකද නකිධාරීන් පමණි) 



 

 

(ආ) දපාර්තම්න්තු පරධානයිාග් නිරීක්භණ :  

I. කාර්යාක තාරතුරු අනුේ ඉහත විස්තර නිේැරද ිේ. 

II. මම ස්ථාන මාරුේ අේකංගු කිරීම ප සංශය/පෝධනය කිරීම සම්බන්ධයන් ේන කරුණු දැක්වීම හා 
නිර්ද්ශය/පය :  

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

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

 

 

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

අමාතාංශය/ප ක්කම් ප දපාර්තම්න්තු පරධානියාග් අත්සන හා නික මු්ාේ  

       

(අනේශය/ප ේකන කපා හපානන්. සම්පරූ්ණ තාරතරුු ඇතුළත් නාකළ අයදුම්පත් අවියාකනා මණ්ඩකය විසනි් 

සළකා බකනු නාකැේ. ේැඩි විස්තර ඇත්නම් පසුපිට සඳහන ්කරන්න.) 



                                                                    අකූත ිඅංක 05 A 

 
ේාර්භකි සථ්ානමාරු පළිබිඳ අවයිාකනා - 

 
......................  ේාර්භික ස්ථානමාරු තීරණ සම්බන්ධයන් රාජ ස්ේා කාමිභන් සවාේ ේත අවියාකනා ඉදිපාපත් කිරීම - 

අවියාකක පිළිබඳ තාරතුරු    

 
අ. පෞදග්කික තාරතුරු  
 

01 . මුකකුරු සමඟ නම:-  

02. තනතුර හා පන්තිය  

03. උපන්දිනය :-YYYY/MM/DD 

 

04. ේයස :- 

(2019.12.31 

දිනට) 

05. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය:- 06. ස්තරපීපුරුභ වාේය  

07.ස්ධර කිපිනය :- 

 

 

 

පරාද්ශීය/පය ක්කම් කාඨාසාසය:  

දිස්තරකි්කය: 

08. තාේකාකික 

කිපිනය:- 

09. දුරකථන අංකය  

කාර්යාකය   :- 

පෞද්ගකික :- 

 

10. විේාහක පඅවිේාහක බේ 11. කකතරයාග් 
නම:- 

 

12. කකතරයාග්  රැකියාේ හා ස්ේා ස්ථානය:- 

13. දරුේන් ගණන 14. ඔේුන්ග් ේයස:- 15.  ඉගනුම කබන පාසැක්:- 

 

 

 

ආ. සේ්ා  තාරතුරු  

16. තනතුරට පත් ේූ දිනය:- 

 

17.ේර්තමාන ස්ේා ස්ථානය :- 

 

18.ස්ේා ස්ථානය පිහිටි නගරය:- 

19.ේර්තමාන ස්ේා ස්ථානයට ේාර්තාකක දිනය:- 

        YYYY/MM/DD   

20. ේර්තමාන ස්ේා ස්ථානය් ස්ේා කාකය (2019.12.31 

දිනට) 

       අේු........... මාස.......... දින....... 

 

21.  පරතිකාව කබන (පරියමනාප) ස්ේා ස්ථානයක ප ස්ථානේක ස්ේය කර තිේද?                                                  

        

 



22. රජය් 
ස්ේය් 
පූර්ේ 
ස්ේා 
ස්ථාන 

ස්ේා ස්ථානය පරිය මනාප ස්ේා 
ස්ථානයකිප පරිය 
මනාප නාේන 
ස්ේා ස්ථානයකි 

ස්ේා කාකය 

1   සිට දක්ේා 

2     

3     

4     

5     

6     

 

            ඇ.  ස්ථාන මාරු ඉක්කීම පිළිබඳ තාරතුරු (අදාළ කාටුේ  කකුණ යාදන්න ) 

23  .ේාර්භික ස්ථාන මාරු අයදුම් කර       

  

ස්ථාන මාරු අයදුම් කර ඇත්නම් අයදුම් කර ඇති  
ස්ේා ස්ථාන  

 

ඇත නැත 1  

  2  

 

3  

4  

5  

  

ස්ථාන මාරු කැබී තිේ නම් එම ස්ේා ස්ථානය : - 

 

ස්ථාන මාරු කැබී ඇති ස්ේා ස්ථානයට, නිකධාපායා ස්දර පදිංචි ස්ථානය් සිට ඇති දුර (කි.මි) : - 

             

            24.  ස්ථාන මාරු ක්රය සමන්විත ේන නිකධාරීන් ගණන :-  ....................................... 

25. ස්ථානමාරු සමාකෝකන කමිටුේට අයදුම් කර  ඇත  

නැත  

 

           26. නිකධාපායා මීට පර ේර්භේකදී ේාර්භික ස්ථාන මාරු සඳහා ඉක්ලුම් කර තිේද? 

             ස්ථාන මාරු ඉක්ලුම් කර ඇත්නම්, ස්ථාන මාරු ඉක්ලුම් කර ඇති ේර්භ හා ඉක්ලුම් කර ඇති ස්ේා ස්ථාන 

ඉක්ලුම් කළ ේර්භය ඉක්ලුම් කරන කද ස්ේා ස්ථාන 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

ඈ. සමාකෝකන කමිටුේ ේත කරන කද ඉක්කීම පිළිබඳ තාරතුරු:- 

28. සමාකෝකන කමිටුේ ේත කරන කද ඉක්කීම :- 

ස්ථාන මාරුේ අේකංගු කිරීම 

 

 ස්ථාන මාරුේ සංශය/පෝධනය කිරීමට ඉක්ලුම් කළ් නම් එස් 
ඉක්ලුම් කක ස්ේා ස්ථාන  

 

සංශය/පෝධනය කිරීම  1  

නේ ස්ථාන මාරුේක් කබා ගැනීම  2  

  3  

 

ඉ. රාජ සේ්ා කාමිභන ්සවාේ ේත ඉදිපාපත් කරන කද අවයිාකනය පළිබිඳ තාරතුරු :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

        ඉහත දක්ේා ඇති තාරතුරු සියක්ක සත හා නිේැරදි බේ පරකාශය/ප කරමි.           

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

                  දිනය                                                     අත්සන                                                                                

27.  ඉහත අංක 26 පපාදි ඉක්ලුම් කරන කද ේාර්භක ස්ථාන මාරු ඉක්කීම් සම්බන්ධයන් කැබී ඇති තීරණ:- 

    ( ස්ථාන මාරුේක් කැබී නාමැති නම් ඒ බේද සඳහන් කරන්න)  

 

29. ස්ථාන මාරු සමාකෝකන කමිටු තීරණය :- 

 

30. ස්ථාන මාරු සමාකෝකක කමිටු තීරණයට එරහිේ රාජ ස්ේා කාමිභන් සවාේ ේත අවියාකනයක් ඉදිපාපත් 
කිරීමට හ්තු  

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

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

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

31. ඉහත හ්තු සනාථ කිරීමට අදාළ කිඛිත සාධකේක සහතික කළ පිටපත් පහත දැක්ේන ඇමුණුම් ේශය/පයන් යා 
කර ඇත. 

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

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

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

32. ඉක්කා සිටිනු කබන සහන 

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

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

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



ඈ. අමාතාංශය/ප ප දපාර්තම්න්තු පරධානියාග් නිර්ද්ශය/පය  

 

 

නිකධාපායා පනිකධාපානිය විසින් ඉදිපාපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් තාරතුරු ඔහුග්පඇයග් පෞද්ගකික 

කිපිගානුේ අනුේ නිේැරදි බේ සහතික කරමි . ................... ේාර්භික ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධයන් රාජ ස්ේා 
කාමිභන් සවාේ ේත ඉදිපාපත් කරන අවියාකනය නිර්ද්ශය/ප කරමි  .පහත සඳහන් හ්තු ම ත නිර්ද්ශය/ප 
නාකරමි. 

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

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

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

 

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

                           දිනය                                                                අත්සන                                                                                   

 

      උ. ස්ථාන මාරු බකධරයා ග් නිර්ද්ශය/පය 

 

 

I. ස්ථාන මාරු ක්රය සම්බන්ධ ේන නිකධාරීන් ගණන: .............................................. 

II. අවියාකනය පිළිබඳ නිර්ද්ශය/පය:  

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

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

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

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

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

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

 

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

                           දිනය                                                            අත්සන                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



අකූත ිපතර අංක : 05 B 

ේාර්භකි සථ්ානමාරු පළිබිඳ අවයිාකනා - 
 
......................  ේාර්භික ස්ථානමාරු තීරණ සම්බන්ධයන් රාජ ස්ේා කාමිභන් සවාේ ේත අවියාකනා ඉදිපාපත් කිරීම - 

අනුපරාප්තික නිකධාපායා පිළිබඳ තාරතුරු    
 

I. අවියාකක නිකධාරයාග් නම හා තනතුර :

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

 

II. අවියාකක නිකධරයාට අදාළ අනුපරාප්තික නිකධාපායා පිළිබඳ තාරතුරු 

 

අ. පෞද්ගකික තාරතුරු  
 

01 . මුකකුරු සමඟ නම:-  

02. තනතුර හා පන්තිය  

03. උපන්දිනය :-YYYY/MM/DD 

 

04. ේයස :- 

(2019.12.31 

දිනට) 

05. ජාතික හැඳුනුම් පත් අංකය:- 06. ස්තරපීපුරුභ වාේය  

07.ස්ධර කිපිනය :- 

 

පරාද්ශීය/පය ක්කම් කාඨාසාසය:  

දිස්තරකි්කය: 

08. තාේකාකික 

කිපිනය:- 

09. දුරකථන අංකය  

කාර්යාකය   :- 

පෞද්ගකික :- 

 

10. විේාහක පඅවිේාහක බේ 11. කකතරයාග් 
නම:- 

 

12. කකතරයාග්  රැකියාේ හා ස්ේා ස්ථානය:- 

13. දරුේන් ගණන 14. ඔේුන්ග් ේයස:- 15.  ඉගනුම කබන පාසැක්:- 

 

 

 

ආ. ස්ේා  තාරතුරු  

16. තනතුරට පත් ේූ දිනය:- 

17.ේර්තමාන ස්ේා ස්ථානය :- 

 

18.ස්ේා ස්ථානය පිහිටි නගරය:- 

19.ේර්තමාන ස්ේා ස්ථානයට ේාර්තාකක දිනය:- 

        YYYY/MM/DD   

20. ේර්තමාන ස්ේා ස්ථානය් ස්ේා කාකය (2019.12.31 

දිනට) 

       අේු........... මාස.......... දින....... 

 

21.  පරතිකාව කබන (පරියමනාප) ස්ේා ස්ථානයක ප ස්ථානේක ස්ේය කර තිේද?                                                  

        

 



22. රජය් 
ස්ේය් 
පූර්ේ 
ස්ේා 
ස්ථාන 

ස්ේා ස්ථානය පරිය මනාප ස්ේා 
ස්ථානයකිප පරිය 
මනාප නාේන 
ස්ේා ස්ථානයකි 

ස්ේා කාකය 

1   සිට දක්ේා 

2     

3     

4     

5     

6     

 

            ඇ.  ස්ථාන මාරු ඉක්කීම පිළිබඳ තාරතුරු (අදාළ කාටුේ  කකුණ යාදන්න ) 

23  .ේාර්භික ස්ථාන මාරු අයදුම් කර       

  

ස්ථාන මාරු අයදුම් කර ඇත්නම් අයදුම් කර ඇති  
ස්ේා ස්ථාන  

 

ඇත නැත 1  

  2  

 

3  

4  

5  

  

ස්ථාන මාරු කැබී තිේ නම් එම ස්ේා ස්ථානය : - 

 

ස්ථාන මාරු කැබී ඇති ස්ේා ස්ථානයට, නිකධාපායා ස්දර පදිංචි ස්ථානය් සිට ඇති දුර (කි.මි) : - 

 

           

            24.  ස්ථාන මාරු ක්රය සමන්විත ේන නිකධාරීන් ගණන :-  ....................................... 

25. ස්ථානමාරු සමාකෝකන කමිටුේට අයදුම් කර  ඇත  

නැත  

 

            26.  නිකධාපායා මීට පර ේර්භේකදී ේාර්භික ස්ථාන මාරු සඳහා ඉක්ලුම් කර තිේද? 

ස්ථාන මාරු ඉක්ලුම් කර ඇත්නම්, ස්ථාන මාරු ඉක්ලුම් කර ඇති ේර්භ හා ඉක්ලුම් කර ඇති ස්ේා ස්ථාන 

ඉක්ලුම් කළ ේර්භය ඉක්ලුම් කරන කද ස්ේා ස්ථාන 

  

  

  

 



 

ඈ. සමාකෝකන කමිටේු ේත කරන කද ඉක්කමී පළිබිඳ තාරතරුු:- 

28. සමාකෝකන කමිටුේ ේත කරන කද ඉක්කීම :- 

ස්ථාන මාරුේ අේකංගු කිරීම 

 

 ස්ථාන මාරුේ සංශය/පෝධනය කිරීමට ඉක්ලුම් කළ් නම් එස් 
ඉක්ලුම් කක ස්ේා ස්ථාන  

 

සංශය/පෝධනය කිරීම  1  

නේ ස්ථාන මාරුේක් කබා ගැනීම  2  

  3  

 

      ඉ. රාජ සේ්ා කාමිභන් සවාේ ේත ඉදපිාපත ්කරන කද අවයිාකනය පළිබිඳ තාරතරුු :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                              දිනය                                             අත්සන                                                                                

27.  ඉහත අංක 26 පපාදි ඉක්ලුම් කරන කද ේාර්භික ස්ථාන මාරු ඉක්කීම් සම්බන්ධයන් කැබී ඇති තීරණ:- 

    ( ස්ථාන මාරුේක් කැබී නාමැති නම් ඒ බේද සඳහන් කරන්න)  

 

29. ස්ථාන මාරු සමාකෝකන කමිටු තීරණය :- 

 

30. රාජ ස්ේා කාමිභන් සවාේ ේත අවියාකනයක් ඉදිපාපත් කර තිේද පනැද්ද යන්න  

 

31. අවියාකකග් ඉක්කීම ඉටු කිරීමට ඇති හැකියාේ පිළිබඳේ රාජ  පපාපාකන විභය වාර අමාතාංශය/පය් 
ක්කම්ග් නිර්ද්ශය/පය:- 
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      නම    :- ……………………………….................. 

      ස්ේා ස්ථානය:- ……………………………….................. 

      දිනය   :- ……………………………….................. 

…………………………………….. මඟින්, 

…………………………………….. මඟින්, 

ක්කම්, රාජ පපාපාකන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාතාංශය/පය 

 

නේ සේ්ා සථ්ානය ්සේ්යට ේාර්තා කිරීම. 

 ………… (ේසර) ේසර් ශ්රී කංකා පපාපාකන සේ්ය් ේාර්භික ස්ථාන මාරු නියෝග අනුේ…………………. 

(මුදා හපාන කද දිනය) දනි සිට ස්ේයන් මුදා හපාන කද මා……………………. (ස්ේය ේාර්තා කළ දනිය) 

දින…………………………………………………    (ස්ේා ස්ථානය) ස්ේයට ේාර්තා කළ බේ කාරුණිකේ දන්ේමි. 

 

        මයට විශය/ප්ේාසී, 

       අත්සන :- ……………………………….................. 

       ස්ේය :- ……………………………….................. 

       ශය/පරණ්ිය :- ……………………………….................. 

              ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය:- ………………………………..................  

      ස්ේක අංකය :- ……………………………….................. 

 

ස්ේයට ේාර්තා කළ බේ තහේුරු කරමි. 

 

………………………………........           ……………………………….................. 

 දිනය      ආයතන පරධානියාග ්අත්සන සහ නික මු්ාේ 

 

පිටපත ්

 

 

 



ආකූත ිපතර අංක 07 

 

      මග් අංකය :- ……………………………….................. 

  අමාතාංශය/පයප දපාර්තම්න්තුේප පළාත් සවාේ :- ……………………………….................. 

      දිනය  :- ……………………………….................. 

 

…………………………………….. මඟින්, 

…………………………………….. මඟින්, 

…………………………………………………….. මහතාප මියප මය, 

තනතුර:- ………………………………........... 

 

ේාර්භකි සථ්ාන මාරු කැබීම මත සේ්යන ්මදුා හැරීම. 

 ………… (ේසර) ේසර් ශ්රී කංකා පපාපාකන ස්ේය් ේාර්භකි ස්ථාන මාරු නියෝග අනුේ ඉහත නම් 

සඳහන් නිකධාපායාප නිකධාපාණිය ……………………. (නේ ස්ේා ස්ථානය) ේත සේ්යට ේාර්තා කළ හැකි ේන 

පපාද ි ………………………………………………… (මුදා හපාන ු කබන දිනය) දින සටි ස්ේයන් මුදා හපාන බේ 

කාරුණිකේ දන්ේමි. 

 

         

       ……………………………….................  

       ආයතන පරධානියාග ්අත්සන සහ නික මු්ාේ 

 

පිටපත ්

ක්කම්, රාජ පපාපාකන හා ආපදා කළමණාකරණ අමාතාංශය/පය 
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……………………………………………. අමාතාංශය/පයප දපාර්තම්නත්ේුප පළාත් සවාේ 

ේත සථ්ාන මාරු වී පැමිණි නකිධාරීන ්

 

 ස්ේය:- ශ්රී කංකා පපාපාකන ස්ේය 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නම 
ස්ේක 
අංකය 

පන්තිය 
පර ස්ේා 

ස්ථානයන් මුදා 
හපාන කද දිනය 

නේ ස්ේා 
ස්ථානය් 
ස්ේයට 
ේාර්තා කළ 
දිනය 

ආකූති පතර අංක 06 
රාජ  පපාපාකන විභය 
වාර අමාතාංශය/පය් 

ක්කම් ේත යේා 
තිේද 

 
     



 

 

……………………………………………. අමාතාංශය/පයප දපාර්තම්නත්ේුප කාර්යාකයප පළාත ්සවාේ 

ේතනි ්සථ්ාන මාරු වී ගයි නකිධාරීන ්

 

 ස්ේය:- ශ්රී කංකා පපාපාකන ස්ේය 

  

නම ස්ේක අංකය පන්තිය 
මුදා හපාන කද 

දිනය 

ආකූති පතර අංක 06 රාජ  
පපාපාකන විභය වාර 

අමාතාංශය/පය් ක්කම් 
ේත යේා තිේද 
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