
 

 

රාජ්ය පඳිපඳානන පක්රලේඛ  ප:  17/2019   මලේේ පඅංකය: පCS/SLAS/ANN.TRA/SP - 2020 

 රාජ්ය පඳිපඳානන, පආඳදා කළමනාකරණ පසහ ප

ග්රාමීය ය පආථික ක පකුතුතු පඅමාත්යාංශය 

 නිදහස් පකතුරශ්රය 

ලේකොළඹ ප07. 

 
 

2019.07.08 
 

අමාත්යාංශ පලේඛකරුන්,, 

ප්රධාන පලේඛකරුන්,, 

ලේකොමිෂ, පසභා පලේඛකරුන්,, 

දිස්ත්රික් පලේඛකරුන්,/ පදිසාඳතින්,, 

ලේදඳාථිත්ලේරු,තු පප්රධානි,. 

 

ශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නලේ  පවිලේේෂ පලේේණියේලේ  පනිනධරය,ලේේ පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පඳටිඳාටිය  

1. ශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නලේ  පවිලේේෂ පලේේණියේලේ  පනිනධාිප, පදිගි, පදිගුම පඑකම පලේස්නා පස්ථානයක ප

රැඳි ප සිටීම ප නිසා ප අත්යනශය ප ලේස්නා ප ස්ථාන ප නන ප ඳනතින ප පුරප්ඳාඩු ප පිරවීමු ප ලේනොහැකි ප නන ප ත්ත්ත්නයක් ප

ඳනතින පබැවි, සහ පඑම පනිනධාිප,ු පස්ථාන පමා් පනබා පගැනීමු පහැකි පනන පඳිපදී පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, ප

සභාන ප විසි, ප 2009.02.20 ප දිනැති ප අංක ප 1588/30 ප දරණ ප අති ප විලේේෂ ප ගැසට් ප ඳත්රලේ  ප ඳළ ප කරන ප නද ප කාථිය ප

ඳිපඳාටික ප රීති ප 1 ප නැනි ප කාණ්ඩලේ  ප XVIII නැනි ප ඳිපච්ලේේදලේ  ප 202 ප රීතිලේ  ප විධිවිධාන ප අනුන ප රාජ්ය ප ලේස්නා ප

ලේකොමිෂ, පසභාලේේ පඅනුමැතිය පඳිපදි පශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නලේ  ප පවිලේේෂ පලේේණියේලේ  පනිනධාිප, පසහා පලේමම ප

ස්ථාන පමා් පඳටිඳාටිය පක්රියාත්මක පකරනු පනැලේ . ප 

 

 ප(අ) පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පකමිටු පමඟි, ප(නාථිෂික පස්ථාන පමා්) 

ස්ථාන පමා්වීරු ප අලේප්ක්ෂා පකරන පනිනධරය,ලේේ පඉඛලීරු ප ඉටු පකිරීම පසහා ප නාථිෂික පස්ථාන පමා් ප කමිටු ප

ක්රියාත්මක ප ලේකලේථි. ප හ ප හැ් ව ප විු ප කිසියරු ප නිනධරයගේලේේ ප සාධාරණ ප ඉඛලීමක් ප ඉටු ප කිරීමු ප ඉඩ ප නබා ප

ගැනීම පසහා පලේහෝ පඅමාත්යාංශ පලේඛකරුන්,, පවිසි, පඳිපඳානනමය පක් ව පඅනුන පකරනු පනබන පනිථිලේේශ ප

ක්රියාත්මක පකිරීම පපිණියේස පලේස්නා පස්ථානයක/ප්රලේේශයක පනියමිත් පලේස්නා පකානය පසරුූරථිණ පකළ පනිනධරයගේ ප

ලේනනත් ප ලේස්නා ප ස්ථානයකු ප මා් ප කිරීමද ප නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා්වීරු ප කමිටුනු ප තීරණ ප ගත් ප හැක. ප ලේමම ප

මා්වීරු පනථිෂලේ  පආරරුභක පනැඩ පකරන පදිනලේ  පසිු පක්රියාත්මක පලේේ. 

2. නාථිෂික පස්ථාන පමා් පසහා පයුත් පනන පනිනධරය, පපිළිබ පවිස්ත්ර 

 

2.1. ප අමාත්ය ප මණ්ඩනය ප විසි, ප ඳත්කිරීරු ප කරනු ප නැබ ප නිනධාරී, ප හැර ප අලේනගේත් විලේේෂ ප ලේේණියේලේ  ප

නිනධාරී, පඅතුිප,, පඑක් පලේස්නා පස්ථානයක පඑනරු පඅමාත්යාංශයක/ ප ලේදඳාථිත්ලේරු,තුනක/ පආයත්නයක ප

ලේහෝ පඳළාත් පසභානක පඅනම පනශලේය, පනසර පහය ප(06) පක් පසරුූරථිණ පකර පඇති පනිනධරය, ප පලේමම පඳටිඳාටිය ප

ඳිපදි පස්ථාන පමා්වීරු පසහා පයුත් පනනු පඇත්. ප 

2.2. පශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නලේ  පවිලේේෂ පලේේණියේයු පදැනුමත් පඋසස් පකර පඇති පනදුදු, පත්නමත් පශ්රී පනංකා ප

ඳිපඳානන පලේස්නලේ  I පලේේණියේලේ  පත්නතු්නන පලේස්නය පකරන පනිනධාිප, 

2.3. පප්රිය පමනාඳ පලේස්නා පස්ථානයක පඅංක ප2.4 පහි පසහ, පස්ථාන පනථිගීකරණ පයුලේත් පදක්නා පඇති පකානය ප

සරුූරථිණ පකර පඇති පනිනධරය, 

 

 



2.4. පලේස්නා පස්ථාන පනථිගීකරණය 

2.4.1  ඳහත් පසහ, පදිිප ප දීමනා ප ලේගනනු පනබන පප්රිය පමනාඳ පලේස්නා පස්ථාන පනන පලේස්නය පකළ පහැකි ප

උඳිපම ප ලේස්නා පකානය පහ පඉදිිපලේය, පදක්නා පඇත්. ප 

 
 

1. ලේථිගු පලේදඳාථිත්ලේරු,තුන    - පඅවු්දු ප03 පයි 

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

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

4. සුරා පබදු පලේදඳාථිත්ලේරු,තුන    - පඅවු්දු ප03 පයි 

5. ලේේශීය පආදායරු පලේදඳාථිත්ලේරු,තුන   - පඅවු්දු ප03 පයි 

6. පුේගනයි, පලියාඳදිංචි පකිරීලේරු පලේදඳාථිත්ලේරු,තුන ප - පඅවු්දු ප03 පයි 

 

ඉහත් පසහ, පලේස්නා පස්ථානනන පදැනු පශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නලේ  පවිලේේෂ පලේේණියේලේ  පපුරප්ඳාඩු පලේනොමැත්. 

 

සුහන 

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

සීමාන, පඉහත් පදක්නා පඇති පඳිපදි පක්රියාත්මක පනනුලේ  ප2018 පසහ පඉ, පඉදිිප පනථිෂනනු පඅදාළ පනාථිෂික ප

ස්ථාන පමා් පනිලේයෝග පසහා පඳමණියේ.. 

 (ii) ප : කිසියරු ප නිනධරලේයගේු ප ත්ම ප සමස්ත් ප ලේස්නා ප කානය ප තුළ ප ඉහත් ප සහ, ප ලේදඳාථිත්ලේරු,තු ප

අතුිප, පඑක් පස්ථානයක පඳමණක් පලේස්නය පකිරීමු පඅනස්ථාන පනබා පලේදනු පඇත්. 

2.5. ප එක් ප ලේස්නා පස්ථානයක පඅනම පනශලේය, පනසර ප ලේදක ප (02) පක් පසරුූරථිණ පකර පඇති පනිනධරය, ප  ප ලේමම ප

ක්රලේඛ ය පඳිපදී පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පඅයදුරු පකිරීමු පසුදුසුකරු පනබනු පඇත්. ප 

3. නාථිෂික පස්ථාන පමා් පකමිටුලේේ පසංතුතිය පපිළිබ පවිස්ත්ර 

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

මා් පකමිටුන පඳත් පකරනු පඇත්. 

1. ලේනනත් පඅමාත්යාංශයක පලේඛකරුනරලේයක් ප- පසභාඳති ප 

2. අතිලේථික පලේඛකරු ප(රාජ්ය පඳිපඳානන පවිෂයය පභාර පඅමාත්යාංශය) ප ප 

3. අධයක්ෂ, පශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නා පශා ාන 

4. ශ්රී පනංකා පඳිපඳානන පලේස්නා පසංගමලේ  පනිලේයෝතයත්ලේයක් 

 

4. නාථිෂික පස්ථාන පමා් ප පලේයෝජ්නා පසමාලේනෝකන පකමිටුලේේ පසංතුතිය පහා පපිළිබ පවිස්ත්ර ප 

4.1. නාථිෂික පස්ථාන පමා් පසමාලේනෝකන පකමිටුන 

1. රාජ්ය පඳිපඳානන පවිෂය පභාර පඅමාත්යාංශලේ  පලේඛකරු ප- පසභාඳති 

2. ස්ථාන පමා් පකමිටුනු පඇතුළත් පලේනොව පලේනනත් පඅමාත්යාංශ පලේඛකරුනරලේයක් 

3. අතිලේථික පලේඛකරු ප(රාජ්ය පඳිපඳානන පවිෂයය පභාර පඅමාත්යාංශය) 
 

4.2. ස්ථාන පමා්වීරු පනනු පවි්ේධන පක් ව පදැක්වීරු පඉදිිපඳත් පකළ පහැකි පඅනස්ථා 

 පලේමම පක්රලේඛ ය පඅනුන පස්ථාන පමා් පසිදු පකළද පයරු පසුවිලේේෂි පලේතතුනක් පමත් පනිනධරයගේු ප

නබා පදී පඇති පස්ථාන පමා් පසමාලේනෝකනය පසනකා පබැලිය පහැකිය. පඑහිදී පඅදාළ පඅමාත්යාංශලේ  ප

ලේඛකරුනරයාලේේ ප නිථිලේේශ ප සමඟ ප ඉහත් ප සහ, ප ස්ථාන ප මා් ප සමාලේනෝකන ප කමිටුනු ප

ඉඛලීමක් පඉදිිපඳත් පකළ පහැකිය 

 



5. නාථිෂික පස්ථාන පමා් පනබා පදීලේරු පදි පසැනකිඛනු පග,නා පලේනනත් පලේඳොදු පක් ව 

5.1. ලේමම ප ස්ථාන ප මා් ප ක්රියාත්මක ප කිරීලේරුදී ප ලේස්නා ප අනශයත්ානයු ප ප්රම්ර ත්ානය ප නබා ප ලේදනු ප

නැලේ . 

5.2. නාථිෂික ප පස්ථාන පමා්වීරුනනදී පකානය පගණනය පකරනු පනබනුලේ  පලේඳර පනථිෂලේ  පලේදසැරුබථි ප31 

නන පදිනුය. ප(උදා:-2020 පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පසහා ප2019.12.31 පදිනය.) ප 

5.3. නාථිෂික පස්ථාන පමා්වීරු පනනු පලේස්නා පකානය පගණනය පකිරීලේරුදී පලේස්නලේ  පආරරුභක පදිනය ප

ලේනස ප සැනකිය ප තුත්ලේත් ප ලේස්නයු ප නාථිත්ා ප කළ ප නථිෂලේ  ප ජ්නනාිප ප මස ප 01 ප ලේනනි ප දිනයයි. ප නදුත් ප

නිනධරයාලේේ පඳානන පවිෂය, පඉක්මනා පගිය පක්ණක් පලේතතුලේන, පලේස්නයු පනාථිත්ා පකළ පදිනය පඳසු ප

දිනයක් පලේේ පනරු පමා් පකමිටුන පහ පපිළිබන පසැනකිඛන පලේයොදු පකරයි. 

5.4. යරු පලේස්නා පස්ථානයක පලේස්නය පකළ පකානය පගණ, පගැනීලේරුදී, පනිනධරයගේලේේ පඳානන පවිෂය ප

ඉක්මනා පගිය පලේතතුනක් පමත් පලේස්නලේ  පලේනොසිටි පකානය පගණ, පගනු පලේනොනැලේ . 

5.5. ස්ථාන ප මා්වීරු ප ඉඛලීලේරුදී ප සහ ප ස්ථාන ප මා්වීරු ප නනු ප වි්ේධන ප කරනු ප නබන ප ක් ව ප

දැක්වීරු ප ඉදිිපඳත් ප කිරීලේරුදී ප සනකා ප බනනු ප නබ,ලේ, ප හ ප සහා ප සකස් ප කර ප හඳු,නා ප ලේදනු ප නබන ප

ආදථිශ පආකෘති පඳත්රයු පඅනුනම පසකස් පකළ පඅයදුරුඳත් පපිළිබන පඳමණියේ. ප 

5.6 නියමිත් පලේස්නා පකානය පසරුූරථිණ පකිරීම පලේතතුලේන, පස්ථාන පමා් පකිරීමු පයුත් පනන පඑලේහත් ප

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

රනා පගැනීමු පකිසියරු පලේදඳාථිත්ලේරු,තු පප්රධානිලේයගේු පඅනශය පනරු, පනසර ප05 ු පනැඩි පලේස්නා පකානය ප

සහිත් ප නිනධාිප,ලේේ ප නිථිලේේශ ප ලේයොදු ප කරන ප අනස්ථාලේේදී ප එනැනි ප නිනධරලේයගේ ප රනා ප ගැනීලේරු ප

ඉඛලීමද පඉදිිපඳත් පකළ පතුතු පලේේ. 

5.7. ස්ථාන ප මා් ප නිලේයෝගයක් ප නැබු ප සියලුම ප නිනධරලේයෝ, ප නියමිත් ප දිනලේ දි ප නන ප රාජ්කාිප ප

ස්ථානය පලේනත් පනාථිත්ා පකිරීමු පබැඳි පසිටිති. 

5.8 . ස්ථාන පමා්වීරු පනිලේයෝග පනැබ පසිටින පනිනධරයගේ පඑම පමා්වීම පක්රියාත්මක පනන පදිනලේය, ප

ඳසු ප එම ප ආයත්නලේ  ප ලේස්නලේය, ප දුදා ප ලේනොහැරීම ප ලේමම ප මා් ප ඳටිඳාටියු ප ඳුහැනි ප ක්ණකි. ප

නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප කමිටුන ප මඟි, ප අමාත්යාංශලේය,/ ප ලේදඳාථිත්ලේරු,තුලේන, ප පිුත්ු ප ස්ථාන ප

මා්වීරු පනබා පදී පඇති පනිනධරය, පඅනුප්රාප්තිකය, ප 

ඳැමිලේණන ප ලේත්ක් ප රනා ප ලේනොලේගන, ප නියමිත් ප දින ප නන ප ලේස්නා ප ස්ථානලේ  ප රාජ්කාිප ප භාර ප ගැනීමු ප

හැකි පනන පලේස් ප පඔවු, පදුදා පහැරීමු පකුතුතු පකළ පතුතුය. ප 

නාථිෂික පස්ථාන පමා් පනිලේයෝගයක් පමත් පනියමිත් පඳිපදි පස්ථාන පමා් පනිලේයෝග පනබා පඇති පනිනධාිපයගේ ප

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

ස්ථාන ප මා්න ප නබා ප ඇති ප ලේදඳාථිත්ලේරු,තුලේේ ප / ප ආයත්නලේ  ප ප්රධානියා ප විසි, ප රාජ්ය ප ලේස්නා ප

ලේකොමිෂ, පසභා පකාථිය පඳටිඳාටික පරීති ප217 පනග,තිය පඅනුන පලේස්නය පහැර පයාලේරු පනිලේේදනය පනිගේත් ප

කිරීමු පකුතුතු පකන තුතුය. 

5.9. ප ප පනාථිෂික පස්ථාන පමා්වීරු පඳටිඳාටිලේය, පඳිපබාහිර පඅනස්ථා 

ලේමම පස්ථාන ප මා්වීරු ප ඳටිඳාටියු පබාහිරන ප සිදුකරන ප විලේේෂ පස්ථාන ප මා් ප ඉඛලීරු ප අදාළ ප ලේථිඛීය ප

අමාත්යාංශ පලේඛකරුලේේ ප/ පඳළාත් පසභා පප්රධාන පලේඛකරුලේේ පනිථිලේේශ පසහිත්න පරාජ්ය පඳිපඳානන පවිෂය ප

භාර පඅමාත්යාංශ පලේඛකරු පලේනත් පඉදිිපඳත් පකළ පතුතුය. පඑලේස් පඉදිිපඳත් පකරන පනද පඉඛලීමු පලේතතු පව ප

ක් ව පපිළිබන පසෑහීමකු පඳත් පන,ලේ, පනරු පරාජ්ය පඳිපඳානන පවිෂය පභාර පඅමාත්යාංශලේ  පලේඛකරු ප

විසි, පඑම පඉඛලීරු පසනකා පබනා පතීරණයක් පනබා පලේදනු පඇත්. 

5.10. ප ප පඅයදුරුඳත් පඉදිිපඳත් පකිරීම 



අදාළ ප ආදථිශ ප ආකෘති ප ඳත්රයු ප අනුනම ප සකස් ප කළ ප නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප අයදුරුඳත් ප සහ ප ඊු ප

වි්ේධන ප ලේකලේරන පක් ව පදැක්වීරු පලේමම පක්රලේඛ ලේ  පසහ, පඅයදුරුඳත් පභාර පග,නා ප අනසාන ප

දිනු ප ලේඳර ප  පඅදාළ ප ලේථිඛීය ප අමාත්යාංශ ප ලේඛකරුලේේ පනිථිලේේශ පසහිත්න ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප විෂය පභාර ප

අමාත්යාංශය පලේඛකරු පලේනත් පලේයොදු පකළ පතුතුය. ප 

 

නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප කමිටු ප තීරණ ප හා ප සමාලේනෝකන ප කමිටු ප තීරණ ප නලි, ප ඳසු ප නාථිෂික ප ස්ථාන ප

මා්වීරු පනන පඅනනංගු පකිරීරු, පසංලේශෝධනය පකිරීරු, පකඛ පදැමීය රු පපිළිබ පසියලුම පඉඛලීරු පරාජ්ය පලේස්නා ප

ලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පඉදිිපඳත් පකිරීමු පහැකිනන පඳිපදි පආකෘති පඳත්ර ප05 පA  සහ ප05 B පමගි, පනියමිත් ප

දිනු පලේඳර පරාජ්ය පඳිපඳානන පඅමාත්යාංශය පලේනත් පඑවිය පතුතුය. 

 

5.11.  පනාථිෂික පලේනොනන පස්ථාන පමා් 

ඳිපඳානනමය ප අනශයත්ා, ප ලේස්නා ප අනශයත්ා ප සහ ප විනය ප ලේතතු ප මත් ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන විෂය ප භාර ප

අමාත්යාංශ පලේඛකරු පවිසි, පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාලේේ පආනරණ පඅනුමැතියු පයුත්න පස්ථාන ප

මා් පනිලේයෝග පනිගේත් පලේකලේථි. පසාමානය පරාජ්කාරී පකුතුතු පනනු පබාධානක් පලේනොනන පසුහද පස්ථාන ප

මා් ප ඉඛලීරුද, ප නිනධරය,ලේේ ප හදිසි ප වද, ප සානුකරුපිත්න ප සනකා ප බැලිය ප තුතු ප ව ප ක් ව ප අඩංගු ප

ඉඛලීරුද, පඅමාත්යාංශ පලේඛකරුන්ලේේ පනිරීක්ෂණ පහා පනිථිලේේශ පඇතින පඉදිිපඳත් පකරන පවිු පහ පපිළිබන ප

සනකා පබනා පඅනශය පපියනර පගනු පනැලේ . පඑලේහත් පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පකමිටු පනනදී පහැර පශ්රී පනංකා ප

ඳිපඳානන ප ලේස්නා ප ශා ාලේේ ප දදනිකන ප සිදු ප ලේකලේරන ප කාථියයක් ප නශලේය, ප ස්ථාන ප මා්වීරු ප සිදු ප

ලේනොලේකලේථි. 

6 නාථිෂික පස්ථාන පමා් පකාන පසුහන 

 කාථියය දිනය 

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

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

කිරීම. 

ජුනි පමස ප30 පනන පදිනු පලේඳර 

03. සරුූරථිණ පකරන පනද පනාථිෂික පස්ථාන පමා් ප

අයදුරුඳත්ර පඅදාන පබනධාිපයා පලේනත් පඉදිිපඳත් ප

කිරීම. 

ජුලි පමස ප31 පනන පදිනු පලේඳර 

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

මා් පකමිටුනු පභාර පදීම 

අලේගෝස්තු පමස ප10 නැනි පදිනු පලේඳර 

05. නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප කමිටුලේේ ප ස්ථාන ප

මා් ප ලේයෝජ්නා ප අදාන ප බනධාිපයා ප ලේනත් ප

ලිඛිත්න පභාර පදීම. 

අලේගොස්තු පමස ප31 පනන පදිනු පලේඳර 

06. ලේයෝතයත් ප නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප පිළිබ ප

දැ,වීරු පනිගේත් පකිරීම පසහ පනාථිෂික පස්ථාන ප

මා් ප ලේයෝජ්නා ප සමාලේනෝකන ප කමිටු ප ඳත් ප

කිරීම 

සැප්ත්ැරුබථි ප මස 15 ප නන ප දිනු ප

ලේඳර 

07. ස්ථාන ප මා් ප වීරු ප පිළිබ ප සමාලේනෝකන ප

කමිටු ප සහා ප අභියාකන ප භාර ප ගැනීලේරු ප

අනස, පදිනය 

සැප්ත්ැරුබථි ප මස ප 30 ප නන ප දිනු ප

ලේඳර 

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 පලිඛිත් පනිථිලේේශ පඅදාන පබනධාිපයා පලේනත් ප

ලිඛිත්න පභාර පදීම. 

ඔක්ලේත්ෝරුබථි ප මස ප 15 ප නන ප දිනු ප

ලේඳර 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. පස්ථාන පමා් පතීරණ පනනු පඑලේරහි පඅභියාකනා පසරුබ,ධ පක්රියා පඳටිඳාටිය 

7.1. ප ස්ථාන ප මා් ප කිරීමක් ප පිළීබන ප ලේදන ප නද ප නිලේයෝගයකු ප එලේරහින ප කිසියරු ප රජ්ලේ  ප නිනධරලේයගේ ප

විසි, පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පඅභියාකනයක් පඉදිිපඳත් පකර,ලේ, පනරු, පඑම පඅභියාකනය පලේමහි ප

දැක්ලේනන පආකෘතිඳත්ර පඅංක ප05 පA  සහ ප05 B පඅනුන පඳමණක් පඉදිිපඳත් පකළ පතුතු පන,ලේ,ය. පත්න පද, පත්ම, පවිසි, ප

ඉදිිපඳත් පකරනු පනබන පක් ව පත්හවු් පකිරීමු පඅදාළ පලියවිලි පනන පසහතික පකළ පපිුඳත් පඑම පඅභියාකනය ප

සමඟ පඉදිිපඳත් පකිරීමුද, පඔහු පක්රියා පකළ පතුතු පන,ලේ,ය. 

7.2. ප රජ්ලේ  පනිනධරලේයගේ පවිසි, පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් ප පඅභියාකනයක් පඉදිිපඳත් පකළ පතුතු ප

න,ලේ,, පරාජ්ය පඳිපඳානන පඅමාත්යාංශලේ  පලේඛකරු පමඟි, පනන පඅත්ර, පඑම පඅභියාකනලේ  පපිුඳත්ක් පඅදාළ පඳිපදි ප

ලේදඳාථිත්ලේරු,තු පප්රධාන පහා පරාජ්ය පඳිපඳානන පඅමාත්යාංශලේ  පලේඛකරු පලේනත් පද පලේයොදු පකළ පතුතු පන,ලේ,ය. ප

ත්ම, පලේනත් පඉදිිපඳත් පනන පඅභියාකනය පඅප්රමාදනම පත්ම පනිරීක්ෂණ පසහිත්න පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන ප

ලේනත් ප ලේයොදු ප කිරීම ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප අමාත්යාංශලේ  ප ලේඛකරුලේේ ප නග වම ප න,ලේ,ය. ප නිනධරයාු ප ත්ම ප

කැමැත්ත් පඳිපදි, පඅභියාකනලේ  පප්රගමන පපිුඳත්ක් පසෘජුනම පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පඉදිිපඳත් ප

කළ පහැක්ලේක්ය. 

7.3. ප ස්ථාන ප මා් ප කිරීලේරු ප නිලේයෝගයකු ප එලේරහින ප ඉදිිපඳත් ප කරනු ප නබන ප අභියාකනයක්, ප එම ප ස්ථාන ප

මා් පකිරීලේරු පනිලේයෝගය පඅදාළ පරජ්ලේ  පනිනධරයා පලේනත් පනද පදින පසිු පදින ප 14 පක් පඇතුළත් පඉදිිපඳත් පකළ පතුතු ප

න,ලේ,ය. නියමිත් පකානය පතුළදී ප ලේනොනන ප අභියාකනා ප රාජ්ය ප ලේස්නා ප ලේකොමිෂ, පසභාන ප විසි, පප්රතික්ලේපඳ ප

කරනු පනබ,ලේ,ය. 

7.4. ප ලේකොමිෂ, ප සභාන ප ලේනත් ප ලේයොදු පකිරීම ප සහා ප නිනධරලේයගේ ප විසි, පභාර ප ලේදනු ප නබන ප අභියාකනය ප

අදාළ පසියලු පලිපිලේගොනු, පලිපි පලේඛ න පහා පනාථිත්ා පආදිය පද, පඊු පඅදාළ පත්ම පනිරීක්ෂණ පද, පනිථිලේේශද පසහිත්න පඑම ප

අභියාකනය පනැබී පදින ප15 පක් පඇතුළත් පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාලේේ පලේඛකරු පලේනත් පඉදිිපඳත් පකිරීමු පඅදාළ ප

ලේදඳාථිත්ලේරු,තු පප්රධාන පහා පරාජ්ය පඳිපඳානන පඅමාත්යාංශලේ  පලේඛකරුනරයා පනග පබනා පගත් පතුතු පන,ලේ,ය. ප

එත්ගේදු පවුනත් රාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභා පකාථිය පඳටිඳාටික පරීති පසංග්රහලේයහි XVIII නැනි පඳිපච්ලේේදලේ  ප

සහ, පනාථිෂික පස්ථාන පමා් පසරුබ,ධ පඅභියාකනා පඅදාළ පලිපිලේගොනු, පලිපි පලේඛ න, පනාථිත්ා, පනිරීක්ෂණ පහා ප

නිථිලේේශ පසමඟ පලේනොනැරුබථි පමස ප 15 නැනි පදිනු පප්රථම පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පඉදිිපඳත් පකළ ප

තුතු පන,ලේ,ය. ප 

 

09. අනසාන පස්ථාන පමා් පවීරු පනිලේයෝග පනිගේත් ප

කිරීම 

ලේනොනැරුබථි ප මස ප 01 ප නන ප දිනු ප

ලේඳර 

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

අභියාකනා පඉදිිපඳත් පකිරීම 

ලේනොනැරුබථි පමස ප15 නන පදිනු පලේඳර 

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

12. ලේස්නා ප ස්ථාන ප නනු ප දුදාහිපන ප නද, ප ත්ම ප

ලේස්නා ප ස්ථානයු ප නාථිත්ාකරන ප නද ප

නිනධාිප, ප පිළිබ ප ලේත්ොරතු් ප රාජ්ය ප

ඳිපඳානන ප අමාත්යාංශය ප ලේනත් ප ලේයොදු ප

කිරීම 

ලේඳබරනාරී පමස ප01 ු පලේඳර 



7.5. නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප තීරණ ප නබා ප දී ප තිබිය ප දී ප එම ප තීරණය,ු ප එලේරහින ප නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප

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

ලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පඉදිිපඳත් පලේනොකළ පතුතු පන,ලේ,ය. 

7.6. අදාළ ප නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා් ප ඳටිඳාටිනන ප සහ, ප විධිවිධාන ප අනුන ප නාථිෂික ප ස්ථාන ප මා්වීමක් ප

අයදුරු පකිරීම පසහා පඅනශය පඅනම පලේස්නා පකානය පසරුූරථිණ පකර පලේනොමැති පනිනධාරී,ලේේ පඅභියාකනා පරාජ්ය ප

ලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාන පලේනත් පඉදිිපඳත් පලේනොකළ පතුතු පන,ලේ,ය. 

7.7. ප ලේමම පඳිපච්ලේේදලේයහි පසහ, පනියමය,ු පඅනුගත්න පත්ම පඅභියාකන පඉදිිපඳත් පකිරීම පසෑම ප රජ්ලේ  ප

නිනධරලේයගේලේේම ප නග වම ප නන ප අත්ර, ප ඊු ප ඳුහැනින ප ඉදිිපඳත් ප කරනු ප නබන ප අභියාකනා ප රාජ්ය ප ලේස්නා ප

ලේකොමිෂ, පසභාන පවිසි, පසනකා පබනනු පලේනොනබ,ලේ,ය. 

7.8. ප  ඉහත් ප7.4 පනග,තිලේ  පසහ, පලියවිලි පනැබී පදින ප15 ක් පඇතුළත්, පස්ථාන පමා් පකිරීලේරු පනිලේයෝගයකු ප

එලේරහින පරජ්ලේ  පනිනධරලේයගේ පවිසි, පඉදිිපඳත් පකර පඇති පඅභියාකනා පසරුබ,ධලේය, පතීරණයක් පරාජ්ය පලේස්නා ප

ලේකොමිෂ, පසභාන පවිසි, පගනු පඇත්ලේත්ය. ප ප 

7.9. ප ඉහත් පසහ, පඳිපදි පඉදිිපඳත් පකර පඇති පඅභියාකනයක් පසරුබ,ධලේය, පනන පරාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, ප

සභාලේේ පතීරණය පසෘජුනම පඅභියාකක පලේනත් පද,නනු පනබන පඅත්ර, පඑහි පපිුඳත් පඅදාළ පඳිපදි පරාජ්ය පඳිපඳානන ප

අමාත්යාංශලේ  පලේඛකරු පහා පලේදඳාථිත්ලේරු,තු පප්රධාන පලේනත් පයනනු පනබ,ලේ,ය. 

7.10. ප රාජ්ය ප ලේස්නා ප ලේකොමිෂ, ප සභාලේේ ප නිලේයෝගයකි, ප ලේහෝ ප තීරණයකි, ප ලේහෝ ප අත්ෘප්තියු ප ඳත්නන ප

රජ්ලේ  ප නිනධරලේයගේු ප 2002 ප අංක ප 04 ප දරණ ප ඳිපඳානන ප අභියාකනා ප විනිේකය ප අධිකාිපය ප ඳනලේත් ප සහ, ප

විධිවිධාන ප නනු ප අනුකූනන ප ඳිපඳානන ප අභියාකනා ප විනිේකය ප අධිකාිපය ප ලේනත් ප අභියාකනයක් ප ඉදිිපඳත් ප

කිරීමු පහිමිකරු පඇත්ලේත්ය. 

 ප ප ප ප ප  

 රාජ්ය පලේස්නා පලේකොමිෂ, පසභාලේේ පනියමය පඳිපදි, 

 

  

  ලේේ.ලේේ. පරත්නසිිප 

  ලේඛකරු 

  රාජ්ය පඳිපඳානන, පආඳදා පකළමනාකරණ ප 

  සහ පග්රාමීය ය පආථික ක පකුතුතු පඅමාත්යාංශය 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.      ආකෘත ිඅංක 01 

ස්ථාන මාරු අයදුම්පත 

(ශ්රී කංකා පපාපාකන වසේ්වය ්ශේවරශ් වර ්ණියේවය ්නකිරාන්න ්සා)ා  

1. වපෞද්ගකික වතාරතුරු 

1.1. නම (පත්වීම් කිපිවය් පපාදි  : .................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

1.4. ජාතික )ැඳුනුම්පත් අංකය : ............................................... 

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

1.6. ස්ත  ීප පුරුශ වාේය  :.......................................................... 

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

1.8. වපෞද්ගකික කිපිනය : 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................ 

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

1.9. ශේේා)ක පඅශේේා)ක බේ :............................................................ 

i . කකත යාවග් නම : ........................................................................................................................... ...... 

i i . රැකියාේ  :........................................................................ 

i i i . වස්ේා ස්ථානය :............................................................................. 

i v. දරුේන් පිළිබා ශේස්තර: දරුේන් පිළිබා වතාරතුරු 

 
අංකය දරුේන්වග් නම් ේයස ඉවගනුම කබන පාසැක් 

    

    

    

    

 
 

1.10. දුරකථන අංකය  : නිේස : .................................................................... ජංගම .................................................................. 
 
 

2. ේර්තමාන වස්ේා ස්ථානය :............................................................................................. ....... 

 

2.1 අමාතාංරයපපළාත්සවාේ     :.......................................................................................... 

2.2 වදපාර්තවම්න්තුේප පළාත් අමාතාංරය :  ........................................................................................ ..... 

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

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

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

2.5   වස්ේයට ේාර්තා කළ දිනය : .......................................... 

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

 
3. තනතුර 

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

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

 

4. ස්ථාන මාරු ඉක්කීමට ව)්තුේ : .................................................................................................................................. 

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

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

 

 

 



 

 

 

5. පූර්ේ වස්ේා ස්ථාන :  
 
තනතුර වසේ්ා සථ්ානය (ප යිමනාප වසේ්ා 

ස්ථානේක වසේ්ා කාකයද ඇතුළුේ   
කාක සීමාේ 

   

   

   

   

   

 

6.   ස්ථාන මාරු ඉක්ලුම් කරන වස්ේා ස්ථාන: 

තනතුර වසේ්ා සථ්ානය 

1  

2  

3  

 

ඉ)ත සා)න් සියළු වතාරතුරු සත බේට ස)තික කරි.. මා ශේසින් ස්ථාන මාරු කැීමමට ඉක්කා ඇති නනෑම වස්ේා 

ස්ථානයකට ප එම ස්ථානේකට ඉතා ආසන්න ස්ථානයකට ස්ථාන මාරු කැීමමට කැමැත්ත ි.න් පළ කරන බේත් එම 

ඉක්කීම මත, කබා වදන ස්ථාන මාරුේ සා)ා නිවයෝග නිකුත් කළ පසු එම නිවයෝගය අේකංගු කින්මට )ිි.කමක් 

වනාමැති බේත් පිළිගනිි.. 

 

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

             
     



ආකෘත ිපත  අංක 02 

ශ්රී කංකා පපාපාකන වසේ්වය් ශේවරශ් වර ණ්ියේවය ්නකිරරයනව්ග ්ේාර්ශික සථ්ාන මාරු අයදුම්පත් උපවකඛ්නය - ………….. ේර්ශය 

අමාතාංරය : .................................................................................................. 

අන ු
අංකය 

නිකරාපායාවග් නම )ා 
ජාතකි )ැඳුනමු්පත ්
අංකය 

පතව්ීම් 
දිනය )ා 
මාරය 

  

වපෞදග්කික 
කපිනිය 

උපන ් දනිය 

)ා 2019.12.31 
දිනට ේයස  

පරූ්ේ වසේ්ා සථ්ාන )ා 
කාකසමීාේ 

මාරුවීම ඉකක්ීමට ව)ත් ු මාරුවීමට කැමත ි
ස්ථානය 

 

 

 

 

 

 

       

 

සියලුම නිකරාන්න්වග් ඉක්ලුම්පත් වමම වක්ඛනයට ඇතුළත් කර ඇති බේ ස)තික කරි.. 

සකස් කවළ්  : නම : .................................................................................................. අත්සන : .......................................................... 

පන්ක්ශා කවළ්  : නම : .................................................................................................. අත්සන : ........................................................... 

 

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

වදපාර්තවම්න්තු ප රානියාවග් අත්සන )ා නික මු්ාේ 

 

 

 

 



ආකෘත ිපත  අංක 03 

එක් වසේ්ා සථ්ානයක අේරුුදු 05 කට ේැඩි කාකයක් වසේ්ය කර ඇත ිසයිළුම නකිරාන්නව්ග ්ශේසත්ර වම)ි අනේිාර්යවයන්ම ඇතුළත ්ශේය යුත ුබේ සළකනන්. (2019.12.31 දිනට  

(ේැඩිම වසේ්ා කාකයක් ඇති නිකරාන්නව්ග ්නම් මුකනි්ම ඇතුළත ්ශේය යුත ුබේ සළකනන් . 

 

අමාතාංරය : ....................................................................................... 

අන ු

අංකය 

නිකරාපායාවග ්නම :  

(මයා ප ි.ය ප වමය 

යන්න සා)න් 

කරන්න  

පතව්ීම් 

දිනය 

තනතුර ප 

වර ්ණියේය )ා 

මාරය 

උපනද්ිනය 

)ා 

2019.12.31 

දිනට ේයස 

ේර්තමාන වසේ්ා 

ස්ථානවය් වසේ්ා 

කාකය 2019.12.31 

දිනට 

දැනට පදිංචි 

ප වද්රය )ා 

කපිනිය 

මුක ්පතව්ීවම් සටි 

වසේ්ා සථ්ාන )ා 

කාකසමීාේන ්

ේාර්ශික සථ්ානමාරු 

සා)ා අයදුම් කර 

තවිේද? අයදුම් කර 

වනාමැත ි නම් සථ්ාන 

මාරුේක් කැබුණව)ාත ්

වසේ්ය කින්මට කැමත ි

ස්ථාන 03ක් 

         

 

 

 

 

සකස් කවළ්  : නම : ..................................................................................................  අත්සන : ........................................... 

පන්ක්ශා කවළ්  : නම : ..................................................................................................  අත්සන : ........................................... 

 

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

වදපාර්තවම්න්තු ප රානියාවග් අත්සන )ා නික මු්ාේ



 

ආකෘත ිපත  අංක : 04 

ශ්රී කංකා පපාපාකන වසේ්වය් ශේවරශ් වර ණ්ියේවය ්නකිරරයනව්ග ්ේාර්ශික සථ්ාන මාරුවීම් ේකට ශේරුදර්ේ කරුණ ුදැක්වීම් 
පත ය 

 

අමාතාංරය : ..................................................................................................................... ..................................... 

 (අ  නිකරාපායා ශේසින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

1. I . නිකරාපායාවග් සම්පූර්ණ නම (පැ)ැදිකි අකුපාන්  : 
............................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................
...................................................................................... මයා ප ි.ය ප වමනශේය 

I I . ස්දර කිපිනය : 
..................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................... 

I I I . පදිංචි ස්ථානවය් කිපිනය : 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

IV. 2018 ේර්ශවය් පදිංචි ස්ථානය වේනස් ේන්වන් නම් නේ පදිංචි ස්ථානවය් කිපිනය : 
....................................................................................................................... ... 

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

3. තනතුර )ා වර ්ණියේය : ................................................................................................................................................... ....................... 

     3.1. වස්ේයට ඇතුළත් ේු දිනය දිනය ................................ 

 3.2. ශේවර්ශ වර ණ්ියේයට ඇතුළත් ේූ දිනය :  ................................. 

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

5.  

වසේ්ා ශේසත්ර පත් ේ ූදනිය වසේ්ා සථ්ානය සටි ප දක්ේා 

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

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

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

6 මා ඉක්කා සිටිනුවය් දී ඇති ස්ථාන මාරුවීම අේකංගු කින්මටය ප සංවරෝරනය කින්මටය 

7.  ස්ථාන මාරුවීම් ේකට ශේරුද්රේ වකවරන කරුණු දැක්වීම් කින්මට ව)්තු : (පසු පිවට)ි සා)න් කරන්න  

8. ස්ථාන මාරුේ සංවරෝරනය කළ යුතු ප කබා දිය යුතු වස්ේා ස්ථානය :  

අමාතාංරය : .......................................................................................................................................................................... 

වදපාර්තවම්න්තුේ : .......................................................................................................................................................................... 

             
        

දිනය : ............................ 

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

 නිකරාපායාවග් අත්සන 

 

 

 

 

 

ස්ථාන මාරුවීම් වක්ඛනවය් අනනතා අංකය : 

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



(ආ  වදපාර්තවම්න්තු ප රානියාවග් නින්ක්ශණ :  

I. කාර්යාක වතාරතුරු අනුේ ඉ)ත ශේස්තර නිේැරදි වේ. 

II. වමම ස්ථාන මාරුේ අේකංගු කින්ම ප සංවරෝරනය කින්ම සම්බන්රවයන් ේන කරුණු දැක්වීම )ා නිර්වද්රය :  

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

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

 

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

            අමාතාංර වක්කම් අත්සන 

 

 

(අනේර ේනන කපා )පාන්න. සම්පූර්ණ වතාරතුරු ඇතුළත් වනාකළ අයදුම්පත් ස්ථාන මාරු සමාවකෝනන කි.ටුේ ශේසින් 

සළකා බකනු වනාකැවේ. ේැඩි ශේස්තර ඇත්නම් පසුපිට සා)න් කරන්න.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  අකෘත ිඅංක 05 A 
 

ේාර්ශකි සථ්ානමාරු පළිබිා අවයිානනා - 
 

..................  ේාර්ශික ස්ථානමාරු තීරණ සම්බන්රවයන් රාජ වස්ේා වකාි.ශන් සවාේ වේත අවියානනා ඉදිපාපත් කින්ම - 

අවියානක පිළිබා වතාරතුරු    

 
අ. වපෞදග්කික වතාරතුරු  
 

01. මුකකුරු සමඟ නම:-  

02. තනතුර )ා පන්තිය  

03. උපන්දිනය :-YYYY/MM/DD 

 

04. ේයස :- 

(2019.12.31 

දිනට) 

05. ජාතික )ැඳුනුම් පත් 
අංකය:- 

06. ස්ත පීපුරුශ වාේය  

07.ස්ධර කිපිනය :- 

 

 

ප ාවද්රීය වක්කම් වකාඨාසාසය:  

දිස්ත කි්කය: 

08. තාේකාකික 

කිපිනය:- 

09. දුරකථන අංකය  

කාර්යාකය   :- 

වපෞද්ගකික :- 

 

10. ශේේා)ක පඅශේේා)ක බේ 11. කකත යාවග් නම:- 

 

12. කකත යාවග්  රැකියාේ )ා වස්ේා ස්ථානය:- 

13. දරුේන් ගණන 14. ඔේුන්වග් ේයස:- 15.  ඉවගනුම කබන පාසැක්:- 

 

 

 

ආ. වසේ්ා  වතාරතුරු  

16. තනතුරට පත් ේූ දිනය:- 

17.ේර්තමාන වස්ේා ස්ථානය :- 

 

18.වස්ේා ස්ථානය පි)ිටි නගරය:- 

19.ේර්තමාන වස්ේා ස්ථානයට ේාර්තාකක දිනය:- 

        YYYY/MM/DD   

20. ේර්තමාන වස්ේා ස්ථානවය් වස්ේා කාකය (2019.12.31 

දිනට) 

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

 

21.  ප තිකාව කබන (ප ියමනාප  වස්ේා ස්ථානයක ප ස්ථානේක වස්ේය කර තිවේද?                                                  

        

 



22. රජවය් 
වස්ේවය් 
පූර්ේ 
වස්ේා 
ස්ථාන 

වස්ේා ස්ථානය ප ිය මනාප වස්ේා 
ස්ථානයකිප ප ිය 
මනාප වනාේන 
වස්ේා ස්ථානයකි 

වස්ේා කාකය 

1   සිට දක්ේා 

2     

3     

4     

5     

6     

 

            ඇ.  ස්ථාන මාරු ඉක්කීම පිළිබා වතාරතුරු (අදාළ වකාටුවේ  කකුණ වයාදන්න ) 

23  .ේාර්ශික ස්ථාන මාරු අයදුම් කර       ස්ථාන මාරු අයදුම් කර ඇත්නම් අයදුම් කර ඇති  
වස්ේා ස්ථාන  

 

ඇත නැත 1  

  2  

 

3  

4  

5  

  

ස්ථාන මාරු කැීම තිවේ නම් එම වස්ේා ස්ථානය : - 

 

ස්ථාන මාරු කැීම ඇති වස්ේා ස්ථානයට, නිකරාපායා ස්දර පදිංචි ස්ථානවය් සිට ඇති දුර (කි.ි.  : - 

             

            24.  ස්ථාන මාරු නක්රය සමන්ශේත ේන නිකරාන්න් ගණන :-  ....................................... 

25. ස්ථානමාරු සමාවකෝනන කි.ටුේට අයදුම් කර  ඇත  

නැත  

 

            26.  නිකරාපායා මීට වපර ේර්ශේකදී ේාර්ශික ස්ථාන මාරු සා)ා ඉක්ලුම් කර තිවේද? 

ස්ථාන මාරු ඉක්ලුම් කර ඇත්නම්, ස්ථාන මාරු ඉක්ලුම් කර ඇති ේර්ශ )ා ඉක්ලුම් කර ඇති වස්ේා ස්ථාන 

ඉක්ලුම් කළ ේර්ශය ඉක්ලුම් කරන කද වස්ේා ස්ථාන 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

ඈ. සමාවකෝනන කි.ටුේ වේත කරන කද ඉක්කීම පිළිබා වතාරතුරු:- 

28. සමාවකෝනන කි.ටුේ වේත කරන කද ඉක්කීම :- 

ස්ථාන මාරුේ අේකංගු කින්ම 

 

 ස්ථාන මාරුේ සංවරෝරනය කින්මට ඉක්ලුම් කවළ් නම් එවස් 
ඉක්ලුම් කක වස්ේා ස්ථාන  

 

සංවරෝරනය කින්ම  1  

නේ ස්ථාන මාරුේක් කබා ගැනීම  2  

  3  

 

ඉ. රාජ වසේ්ා වකාි.ශන ්සවාේ වේත ඉදිපාපත් කරන කද අවයිානනය පළිබිා වතාරතුරු :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

        ඉ)ත දක්ේා ඇති වතාරතුරු සියක්ක සත )ා නිේැරදි බේ ප කාර කරි..           

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

                    දිනය                                                                අත්සන                                                                                

27.  ඉ)ත අංක 26 පපාදි ඉක්ලුම් කරන කද ේාර්ශක ස්ථාන මාරු ඉක්කීම් සම්බන්රවයන් කැීම ඇති තීරණ:- 

    ( ස්ථාන මාරුේක් කැීම වනාමැති නම් ඒ බේද සා)න් කරන්න   

 

29. ස්ථාන මාරු සමාවකෝනන කි.ටු තීරණය :- 

 

30. ස්ථාන මාරු සමාවකෝනක කි.ටු තීරණයට එවර)ිේ රාජ වස්ේා වකාි.ශන් සවාේ වේත අවියානනයක් ඉදිපාපත් 

කින්මට ව)්තු  

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

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

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

31. ඉ)ත ව)්තු සනාථ කින්මට අදාළ කිඛිත සාරකේක ස)තික කළ පිටපත් ප)ත දැක්වේන ඇමුණුම් ේරවයන් 
යා කර ඇත. 

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

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

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

32. ඉක්කා සිටිනු කබන ස)න 

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

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

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



 ඈ. අමාතාංර ප වදපාර්තවම්න්තු ප රානියාවග් නිර්වද්රය  

 

 

නිකරාපායාපනිකරාපානිය ශේසින් ඉදිපාපත් කර ඇති ඉ)ත සා)න් වතාරතුරු ඔ)ුවග්පඇයවග් වපෞද්ගකික 

කිපිවගානුේ අනුේ නිේැරදි බේ ස)තික කරි.. ................... ේාර්ශික ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්රවයන් රාජ 
වස්ේා වකාි.ශන් සවාේ වේත ඉදිපාපත් කරන අවියානනය නිර්වද්ර කරි.. ප)ත සා)න් ව)්තු මත නිර්වද්ර 
වනාකරි.. 

 

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

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

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

 

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

                           දිනය                                                                අත්සන                                                                                   

 

      උ. ස්ථාන මාරු බකරරයා වග් නිර්වද්රය 

 

        

 

 

 

I. ස්ථාන මාරු නක්රය සම්බන්ර ේන නිකරාන්න් ගණන: ................................................................................. 

II. අවියානනය පිළිබා නිර්වද්රය: .............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

 

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

                           දිනය                                                            අත්සන                                                                               



අකෘත ිපත  අංක : 05 B 

ේාර්ශකි සථ්ානමාරු පළිබිා අවයිානනා - 
 

..................  ේාර්ශික ස්ථානමාරු තීරණ සම්බන්රවයන් රාජ වස්ේා වකාි.ශන් සවාේ වේත අවියානනා ඉදිපාපත් කින්ම - 

අනුප ාප්තික නිකරාපායා පිළිබා වතාරතුරු    
 

I. අවියානක නිකරාරයාවග් නම )ා තනතුර: 

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

 

I I . අවියානක නිකරරයාට අදාළ අනුප ාප්තික නිකරාපායා පිළිබා වතාරතුරු 

 

අ. වපෞද්ගකික වතාරතුරු  
 

01. මුකකුරු සමඟ නම:-  

02. තනතුර )ා පන්තිය  

03. උපන්දිනය :-YYYY/MM/DD 

 

04. ේයස :- 

(2019.12.31 

දිනට) 

05. ජාතික )ැඳුනුම් පත් 
අංකය:- 

06. ස්ත පීපුරුශ වාේය  

07.ස්ධර කිපිනය :- 

 

 

ප ාවද්රීය වක්කම් වකාඨාසාසය:  

දිස්ත කි්කය: 

08. තාේකාකික 

කිපිනය:- 

09. දුරකථන අංකය  

කාර්යාකය   :- 

වපෞද්ගකික :- 

 

10. ශේේා)ක පඅශේේා)ක බේ 11. කකත යාවග් නම:- 

 

12. කකත යාවග්  රැකියාේ )ා වස්ේා ස්ථානය:- 

13. දරුේන් ගණන 14. ඔේුන්වග් ේයස:- 15.  ඉවගනුම කබන පාසැක්:- 

 

 

 

ආ. වස්ේා  වතාරතුරු  

16. තනතුරට පත් ේූ දිනය:- 

17.ේර්තමාන වස්ේා ස්ථානය :- 

 

18.වස්ේා ස්ථානය පි)ිටි නගරය:- 

19.ේර්තමාන වස්ේා ස්ථානයට ේාර්තාකක දිනය:- 

        YYYY/MM/DD   

 

20. ේර්තමාන වස්ේා ස්ථානවය් වස්ේා කාකය (2019.12.31 

දිනට) 

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

 

21.  ප තිකාව කබන (ප ියමනාප  වස්ේා ස්ථානයක ප ස්ථානේක වස්ේය කර තිවේද?   

                                              



22. රජවය් 
වස්ේවය් 
පූර්ේ 
වස්ේා 
ස්ථාන 

වස්ේා ස්ථානය ප ිය මනාප වස්ේා 
ස්ථානයකිප ප ිය 
මනාප වනාේන 
වස්ේා ස්ථානයකි 

වස්ේා කාකය 

1   සිට දක්ේා 

2     

3     

4     

5     

6     

 

            ඇ.  ස්ථාන මාරු ඉක්කීම පිළිබා වතාරතුරු (අදාළ වකාටුවේ  කකුණ වයාදන්න ) 

23  .ේාර්ශික ස්ථාන මාරු අයදුම් කර       ස්ථාන මාරු අයදුම් කර ඇත්නම් අයදුම් කර ඇති  
වස්ේා ස්ථාන  

 

ඇත නැත 1  

  2  

 

3  

4  

5  

  

ස්ථාන මාරු කැීම තිවේ නම් එම වස්ේා ස්ථානය : - 

 

ස්ථාන මාරු කැීම ඇති වස්ේා ස්ථානයට, නිකරාපායා ස්දර පදිංචි ස්ථානවය් සිට ඇති දුර (කි.ි.  : - 

           

            24.  ස්ථාන මාරු නක්රය සමන්ශේත ේන නිකරාන්න් ගණන :-  ....................................... 

25. ස්ථානමාරු සමාවකෝනන කි.ටුේට අයදුම් කර  ඇත  

නැත  

 

            26.  නිකරාපායා මීට වපර ේර්ශේකදී ේාර්ශික ස්ථාන මාරු සා)ා ඉක්ලුම් කර තිවේද? 

ස්ථාන මාරු ඉක්ලුම් කර ඇත්නම්, ස්ථාන මාරු ඉක්ලුම් කර ඇති ේර්ශ )ා ඉක්ලුම් කර ඇති වස්ේා ස්ථාන 

ඉක්ලුම් කළ ේර්ශය ඉක්ලුම් කරන කද වස්ේා ස්ථාන 

  

  

  

  

 



 

 

ඈ. සමාවකෝනන කි.ටේු වේත කරන කද ඉක්කමී පළිබිා වතාරතරුු:- 

28. සමාවකෝනන කි.ටුේ වේත කරන කද ඉක්කීම :- 

ස්ථාන මාරුේ අේකංගු කින්ම 

 

 ස්ථාන මාරුේ සංවරෝරනය කින්මට ඉක්ලුම් කවළ් නම් එවස් 
ඉක්ලුම් කක වස්ේා ස්ථාන  

 

සංවරෝරනය කින්ම  1  

නේ ස්ථාන මාරුේක් කබා ගැනීම  2  

  3  

 

      ඉ. රාජ වසේ්ා වකාි.ශන් සවාේ වේත ඉදපිාපත ්කරන කද අවයිානනය පළිබිා වතාරතරුු :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                    දිනය                                                                අත්සන                                                                                

27.  ඉ)ත අංක 26 පපාදි ඉක්ලුම් කරන කද ේාර්ශක ස්ථාන මාරු ඉක්කීම් සම්බන්රවයන් කැීම ඇති තීරණ:- 

    ( ස්ථාන මාරුේක් කැීම වනාමැති නම් ඒ බේද සා)න් කරන්න   

 

29. ස්ථාන මාරු සමාවකෝනන කි.ටු තීරණය :- 

 

 

 

30. රාජ වස්ේා වකාි.ශන් සවාේ වේත අවියානනයක් ඉදිපාපත් කර තිවේද පනැද්ද යන්න  

 

31. අවියානකවග් ඉක්කීම ඉටු කින්මට ඇති )ැකියාේ පිළිබාේ රාජ  පපාපාකන ශේශය වාර අමාතාංරවය් 

වක්කම්වග් නිර්වද්රය:- 

 




