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අමාත්යාං පලේඛකරුල්  

රාජ්ය පඅමාත්යාං පලේඛකරුල්  

ඳෂාත් පප්රධාන පලේඛකරුල්  

ලේකොමි  පවභා පලේඛකරුල්  

දිව්ත්රික් ල පලේඛකරුල් ද පදිවාඳවරල්  

ලේදඳාර්ත්ලේරු තු පප්රධානි  

  

ශ්රී පංකා පඳිපඳාන පලේවේලලේ  පවිලේේ පලේශ්රේණියේලේ  පනිධරය ලේේ ප 

ලාර්ෂික පවථ්ාන පමා් පඳටිඳාටිය 
 

 ශ්රී ප ංකා ප ඳිපඳාන ප ලේවේලලේ  ප විලේේ ප ලේශ්රේණියේලේ  ප නිධරය  ප දිගි  ප දිගටම ප එකම ප ලේවේලා ප

ව්ථානයක ප රැඳි ප සිටීම ප නිවා ප අත්යලය ප ලේවේලා ප ව්ථාන ප ල ප ඳලවරන ප පුරප්ඳාඩු ප පිරවීමට ප ලේනොශැකි ප ලන ප

ත්ත්ත්ලයක් ල පඳලවරන පබැවි  වශ පඑම පනිධරය ට පව්ථාන පමා් පබා පගැනීමට පශැකි පලන පඳිපදි පරාජ්ය ප

ලේවේලා පලේකොමි  පවභාල පවිසි  ප2009.02.20 දිනැවර පඅංක ප1588/30 දරණ පඅවර පවිලේේ පගැවට් පඳත්රලේ  පඳෂ ප

කරන පද පකාර්ය පඳටිඳාටික පරීවර ප1 ලැනි පකාණ්ඩලේ  පXVIII ලැනි පඳිපච්ලේේදලේ  ප202 පරීවරලේ  පවිධිවිධාන ප

අනුල පරාජ්ය පලේවේලා පලේකොමි  පවභාලේේ පඅනුමැවරය පඳිපදි පශ්රී පංකා පඳිපඳාන පලේවේලලේ  ප පවිලේේ පලේශ්රේණියේලේ  ප

නිධරයි  පවශා පලේමම පව්ථාන පමා් පඳටිඳාටිය පක්රියාත්මක පකරනු පැලේ . ප 

 ප(අ) පලාර්ෂික පවථ්ාන පමා් පකමිටු පමඟි  ප(ලාර්ෂික පව්ථාන පමා්) 

ව්ථාන පමා්වීරු පඅලේප්ක් ලා පකරන පනිධරය ලේේ පඉඛලීරු පඉටු පකිරීම පවශා පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පකමිටු ප

ක්රියාත්මක පලේකලේර්. පහ පශැ් ව පවිට පකිසියරු පනිධරයගේලේේ පවාධාරණ පඉඛලීමක් ල පඉටු පකිරීමට පඉඩ පබා ප

ගැනීම පවශා පලේශෝ පඅමාත්යාං පලේඛකරුල් , පවිසි  පඳිපඳානමය පක් ව පඅනුල පකරනු පබන පනිර්ලේේ ප

ක්රියාත්මක ප කිරීම ප පිණියේව ප ලේවේලා ප ව්ථානයකදප්රලේේයක ප නියමිත් ප ලේවේලා ප කාය ප වරුූරර්ණ ප කෂ ප

නිධරයගේ පලේලනත් පලේවේලා ප ව්ථානයකට පමා් පකිරීමද ප ලාර්ෂික පව්ථාන පමා්වීරු පකමිටුලට පතීරණ පගත් ප

ශැක. පලේමම පමා්වීරු ප2022 පලර්ලේ  පමාර්තු පමව ප01 දින පසිට පක්රියාත්මක පලේේ. 

2. ලාර්ෂික පවථ්ාන පමා් පවශා පයටත් පලන පනිධරය  පපිළිබ පවිවත්්ර 

2.1. අමාත්ය පමණ්ඩය පවිසි  පඳත්කිරීරු පකරනු පැබ පනිධරය  පශැර පඅලේනගේත් පවිලේේ පලේශ්රේණියේලේ  ප

නිධාරී  ප අතුිප , ප එක් ල ප ලේවේලා ප වථ්ානයක ප එනරු ප අමාත්යාංයකද ප ලේදඳාර්ත්ලේරු තුලකද ප

ආයත්නයක ප ලේශෝ ප ඳෂාත් ප වභාලක ප අලම ප ලලේය  ප ලවර ප ශය ප (06) ප ක් ල ප වරුූරර්ණ ප කර ප ඇවර ප

නිධරය  ප පලේමම පඳටිඳාටිය පඳිපදි පව්ථාන පමා්වීරු පවශා පයටත් පලනු පඇත්. ප 

2.2. පශ්රී පංකා පඳිපඳාන පලේවේලලේ  පවිලේේ පලේශ්රේණියේයට පදැනටමත් පඋවව ්පකර පඇවර පනමුදු, පත්ලමත් පශ්රී ප

ංකා පඳිපඳාන පලේවේලලේ  I පලේශ්රේණියේලේ  පත්නතු්ල පලේවේලය පකරන පනිධරය  



 

 

2.3. ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පකමිටු පවිසි  පකටයුතු පලේනොකෂ පයුතු පඅලව්ථා 

2.3.1. ප ඳශත් පනරු පදැක් ලලේලන පආයත්නලට පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පකමිටු පමඟි  පව්ථාන පමා්වීරු ප

ලේනොකෂ පයුතුය. 

i. ජ්නාධිඳවර පලේඛකරු පකාර්යාය 

ii. අග්රාමාත්ය පකාර්යාය 

iii. ආණ්ඩු පඳක් ල පප්රධාන පවංවිධායක පකාර්යාය 

iv. වභානායක පකාර්යාය 

v. අමාත්ය පමණ්ඩ පකාර්යාය 

vi. විඳක් ල පනායක පලේඛකරු පකාර්යාය 

 

vii. ඳශත් පදැක් ලලේලන පආයත්නලට පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පකමිටු පමඟි  පනිධරය  ප

ව්ථාන පමා් පකිරීලේරු පදී පඑම ආයත්නලලි  පපිටත් පව්ථාන පමා් පකරනු පබන පශා පඑම පආයත්න පලට ප

ව්ථාන ප මා් ප කරනු ප බන ප නිධරය  ප පිළිබල ප අදාෂ ප ආයත්න ප ප්රධානියාලේේ ප එකතත්ාලය ප බා ප

ගැනීමට පයටත්ල පකටයුතු පසිදු පකෂ පයුතුය. 

(අ) ප රාජ්ය පලේවේලා පලේකොමි  පවභාල 

(ආ) ප මැවරලරණ පලේකොමි  පවභාල 

(ඇ) ප අඛව් පලේශෝ පදණ පලේකෝදනා පවිමර්න පලේකොමි  පවභාල 

(ඈ) ප මුදඛ පලේකොමි  පවභාල 

(ඉ) ප ජ්ාවරක පලැටුප් පලේකොමි  පවභාල 

(ඊ) ප සීමා පනිර්ණය පලේකොමි  පවභාල 

  

2.4. ප්රිය ප මනාඳ ප ලේවේලා ප ව්ථානයක ප අංක ප 2.5 හි ප වශ  ප ව්ථාන ප ලර්ගීකරණ ප යටලේත් ප දක් ලලා ප ඇවර ප

කාය පවරුූරර්ණ පකර පඇවර පනිධරය  

2.5. ලේවේලා පව්ථාන පලර්ගීකරණය 

2.5.1  ඳශත් පවශ  ප දිිප ප දීමනා ප ලේගලනු පබන පප්රිය පමනාඳ ප ලේවේලා ප ව්ථාන ප ල ප ලේවේලය පකෂ පශැකි ප

උඳිපම පලේවේලා පකාය පහ පඉදිිපලේය  පදක් ලලා පඇත්. ප 

 

1. ලේර්ගු පලේදඳාර්ත්ලේරු තුල    - පඅවු්දු ප03 පයි 

2. ආගමන පශා පවිගමන පලේදඳාර්ත්ලේරු තුල  - පඅවු්දු ප03 පයි 

3. ලේමෝටර් පරථ පප්රලාශන පලේදඳාර්ත්ලේරු තුල  - පඅවු්දු ප03 පයි 

4. සුරා පබදු පලේදඳාර්ත්ලේරු තුල   - පඅවු්දු ප03 පයි 

5. ලේේශීය පආදායරු පලේදඳාර්ත්ලේරු තුල  - පඅවු්දු ප03 පයි 

6. පුේගය  පලියාඳදිංචි පකිරීලේරු පලේදඳාර්ත්ලේරු තුල ප- පඅවු්දු ප03 පයි 

 

 

ඉශත් ප වශ  ප ලේවේලා ප වථ්ානල ප දැනට ප ශ්රී ප ංකා ප ඳිපඳාන ප ලේවේලලේ  ප විලේේ ප ලේශ්රේණියේලේ  ප පුරප්ඳාඩු ප

ලේනොමැත්. 

වටශන 

 (i) ප  අනු පඅංක ප2, 3, 4 ශා ප6 යටලේත් පලන පප්රියමනාඳ පලේවේලා පවථ්ානල පලේවේලය පකෂ පශැකි පඋඳිපම ප

කා ප සීමාල  ප ඉශත් ප දක් ලලා ප ඇවර ප ඳිපදි ප ක්රියාත්මක ප ලනුලේ  ප 2018 ප වශ ප ඉ  ප ඉදිිප ප

ලර්ලට පඅදාෂ පලාර්ෂික පවථ්ාන පමා් පනිලේයෝග පවශා පඳමණියේ. 



 

 

 (ii) ප  කිසියරු පනිධරලේයගේට පත්ම පවමවත්් පලේවේලා පකාය පතුෂ පඉශත් පවශ  පලේදඳාර්ත්ලේරු තු ප

අතුිප  පඑක් ල පවථ්ානයක පඳමණක් ල පලේවේලය පකිරීමට පඅලවථ්ාල පබා පලේදනු පඇත්. 

2.6. ප එක් ල පලේවේලා ප වථ්ානයක පඅලම පලලේය  පලවර පලේදක ප (02) පක් ල පවරුූරර්ණ පකර පඇවර පනිධරය  ප ප

ලේමම පක්රලේඛ ය පඳිපදි පලාර්ෂික පවථ්ාන පමා් පඅයදුරු පකිරීමට පසුදුසුකරු පබනු පඇත්. ප 

3. ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පකමිටුලේේ පවංයුවරය පපිළිබ පවිව්ත්ර 

රාජ්ය පලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාං පලේඛකරු පවිසි  පඳශත් පනිධරය ලේග  ප

වම විත් පව්ථාන පමා් පකමිටුල පඳත් පකරනු පඇත්. 

1. ලේලනත් පඅමාත්යාංයක පලේඛකරුලරලේයක් ල ප- පවභාඳවර ප 

2. අවරලේර්ක පලේඛකරු ප(රාජ්ය පලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාංය) ප ප 

3. අධයක් ල, පශ්රී පංකා පඳිපඳාන පලේවේලා පා ාල 

4. ශ්රී පංකා පඳිපඳාන පලේවේලා පවංගමලේ  පනිලේයෝතයත්ලේයක් ල 

 

4. ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් ප පලේයෝජ්නා පවමාලේෝකන පකමිටුලේේ පවංයුවරය පපිළිබ පවිව්ත්ර ප 

4.1. ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පවමාලේෝකන පකමිටුල 

1. රාජ්ය පලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාංලේ  පලේඛකරු ප- පවභාඳවර 

2. ව්ථාන පමා් පකමිටුලට පඇතුෂත් පලේනොව පලේලනත් පඅමාත්යාං පලේඛකරුලරලේයක් ල 

3. අවරලේර්ක පලේඛකරු ප(රාජ්ය පලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාංය) 

 

4.2. ව්ථාන පමා්වීරු පලට පවි්ේධල පක් ව පදැක් ලවීරු පඉදිිපඳත් පකෂ පශැකි පඅලව්ථා 

ලේමම ප ක්රලේඛ ය ප අනුල ප ව්ථාන ප මා් ප සිදු ප කෂ ප ද ප යරු ප සුවිලේේෂි ප ලේශේතුලක් ල ප මත් ප

නිධරයගේට ප බා ප දී ප ඇවර ප ව්ථාන ප මා් ප වමාලේෝකනය ප වකා ප බැලිය ප ශැකිය. ප එහිදී ප

අදාෂ ප අමාත්යාංලේ  ප ලේඛකරුලරයාලේේ ප නිර්ලේේ ප වමත ප ඉශත් ප වශ  ප ව්ථාන ප මා් ප

වමාලේෝකන පකමිටුලට පඉඛලීමක් ල පඉදිිපඳත් පකෂ පශැකිය. 

 

5. ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පබා පදීලේරු පදි පවැකිඛට පග නා පලේලනත් පලේඳොදු පක් ව 

5.1. ලේමම පව්ථාන පමා් පක්රියාත්මක පකිරීලේරුදී පලේවේලා පඅලයත්ාලයට පප්රමු ත්ාලය පබා පලේදනු ප

ැලේ . 

5.2. ලාර්ෂික ප  පව්ථාන ප මා්වීරුලදී ප කාය ප ගණනය ප කරනු ප බනුලේ  ප ලේඳර ප ලර්ලේ  ප

ලේදවැරුබර් ප31 ලන පදිනටය. ප(උදා - ප2022 පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පවශා ප2021.12.31 පදිනට) ප 

 

5.3. ලාර්ෂික ප ව්ථාන ප මා්වීරු ප ලට ප ලේවේලා පකාය ප ගණනය පකිරීලේරුදී ප ලේවේලලේ  පආරරුභක ප

දිනය පලේව පවැකිය පයුත්ලේත් පලේවේලයට පලාර්ත්ා පකෂ පලර්ලේ  පජ්නලාිප පමව පඳෂමු පලේලනි පදිනයයි. ප

නමුත් පනිධරයාලේේ පඳාන පවියය  පඉක් ලමලා පගිය පක්ණක් ල පලේශේතුලේල  පලේවේලයට පලාර්ත්ා පකෂ ප

දිනය පඳසු පදිනයක් ල පලේේ පනරු පමා් පකමිටුල පහ පපිළිබල පවැකිඛ පලේයොමු පකරයි. 

5.4. යරු පලේවේලා පව්ථානයක පලේවේලය පකෂ පකාය පගණ  පගැනීලේරුදී, පනිධරයගේලේේ පඳාන ප

වියය පඉක් ලමලා පගිය පලේශේතුලක් ල පමත් පලේවේලලේ  පලේනොසිටි පකාය පගණ  පගනු පලේනොැලේ . 



 

 

5.5. ව්ථාන පමා්වීරු පඉඛලීලේරුදී පවශ පව්ථාන පමා්වීරු පලට පවි්ේධල පකරනු පබන පක් ව ප

දැක් ලවීරු පඉදිිපඳත් පකිරීලේරුදී පවකා පබනු පබ ලේ  පහ පවශා පවකව් පකර පශඳු ලා පලේදනු පබන ප

ආදර් පආකෘවර පඳත්රයට පඅනුලම පවකව් පකෂ පඅයදුරුඳත් පපිළිබල පඳමණියේ. ප 

5.6. නියමිත් ප ලේවේලා ප කාය ප වරුූරර්ණ පකිරීම ප ලේශේතුලේල  ප ව්ථාන ප මා් පකිරීමට ප යටත් ප ලන ප

එලේශත් ප ව්ථාන ප මා් ප අයදුරු ප කර ප ලේනොමැවර ප යරු ප නිධරලේයගේ ප සිටී ප නරු, ප ඔහුද ප ඇය ප ලේවේලා ප

අලයත්ාලය පමත් පරලා පගැනීමට පකිසියරු පලේදඳාර්ත්ලේරු තු පප්රධානිලේයගේට පඅලය පනරු, පලවර ප05 ප

ට ප ලැඩි ප ලේවේලා ප කාය ප වහිත් ප නිධරය ලේේ ප නිර්ලේේ ප ලේයොමු ප කරන ප අලව්ථාලේේදී ප එලැනි ප

නිධරලේයගේ පරලා පගැනීලේරු පඉඛලීමද පඉදිිපඳත් පකෂ පයුතු පලේේ. 

5.7. ව්ථාන පමා් පනිලේයෝගයක් ල පැබු පසියලුම පනිධරලේයෝ, පනියමිත් පදිනලේ දි පනල පරාජ්කාිප ප

ව්ථානය පලේලත් පලාර්ත්ා පකිරීමට පබැඳි පසිටිවර. 

5.8 . ව්ථාන ප මා්වීරු ප නිලේයෝග ප ැබ ප සිටින ප නිධරයගේ ප එම ප මා්වීම ප ක්රියාත්මක ප ලන ප

දිනලේය  ප ඳසු ප එම පආයත්නලේ  ප ලේවේලලේය  ප මුදා ප ලේනොශැරීම ප ලේමම ප මා් ප ඳටිඳාටියට ප ඳටශැනි ප

ක්ණකි. ප ලාර්ෂික ප ව්ථාන ප මා් ප කමිටුල ප මඟි  ප අමාත්යාංලේය ද ප ලේදඳාර්ත්ලේරු තුලේල  ප

පිටත්ට ප ව්ථාන ප මා්වීරු ප බා ප දී ප ඇවර ප නිධරය  ප අනුප්රාප්වරකය  ප ඳැමිලේණන ප ලේත්ක් ල ප රලා ප

ලේනොලේගන, පනියමිත් පදින පනල පලේවේලා පව්ථානලේ  පරාජ්කාිප පභාර පගැනීමට පශැකි පලන පලේවේ ප පඔවු  පමුදා ප

ශැරීමට පකටයුතු පකෂ පයුතුය. ප 

ලාර්ෂික ප ව්ථාන ප මා් ප නිලේයෝගයක් ල ප මත් ප නියමිත් ප ඳිපදි ප ව්ථාන ප මා් ප නිලේයෝග ප බා ප ඇවර ප

නිධරයගේ පනල පලේවේලා පව්ථානය පලේලත් පරාජ්කාිප ප  පවශා පලාර්ත්ා පලේනොකර පසිටින පඅලව්ථාලකදී ප

එම පනිධරයා ප ව්ථාන ප මා්ල ප බා ප ඇවර ප ලේදඳාර්ත්ලේරු තුලේේ ප ද ප ආයත්නලේ  ප ප්රධානියා ප විසි  ප

රාජ්ය පලේවේලා පලේකොමි  පවභා පකාර්ය පඳටිඳාටික පරීවර ප217 ප ලග වරය පඅනුල පලේවේලය පශැර පයාලේරු ප

නිලේේදනය පනිගේත් පකිරීමට පකටයුතු පකෂ යුතුය. 

5.9. ප ප පලාර්ෂික පව්ථාන පමා්වීරු පඳටිඳාටිලේය  පඳිපබාහිර පඅලව්ථා 

ලේමම පව්ථාන පමා්වීරු පඳටිඳාටියට පබාහිරල පසිදුකරන පවිලේේ පව්ථාන පමා් පඉඛලීරු පඅදාෂ පලේර්ඛීය ප

අමාත්යාං පලේඛකරුලේේ පද පඳෂාත් පවභා පප්රධාන පලේඛකරුලේේ පනිර්ලේේ පවහිත්ල පරාජ්ය පලේවේලා, පඳෂාත් ප

වභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාං පලේඛකරු පලේලත් පඉදිිපඳත් පකෂ පයුතුය. පඑලේවේ පඉදිිපඳත් පකරන පද ප

ඉඛලීමට පලේශේතු පව පක් ව පපිළිබල පවෑහීමකට පඳත් පල ලේ  පනරු පරාජ්ය පලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා ප

ඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාංලේ  පලේඛකරු පවිසි  පඑම පඉඛලීරු පවකා පබා පතීරණයක් ල පබා පලේදනු ප

ඇත්. 

5.10. ප ප පඅයදුරුඳත් පඉදිිපඳත් පකිරීම 

අදාෂ ප ආදර් ප ආකෘවර ප ඳත්රයට ප අනුලම ප වකව් ප කෂ ප ලාර්ෂික ප ව්ථාන ප මා් ප අයදුරුඳත් ප වශ ප ඊට ප

වි්ේධල ප ලේකලේරන ප ක් ව ප දැක් ලවීරු ප ලේමම ප ක්රලේඛ ලේ  ප වශ  ප අයදුරුඳත් ප භාර ප ග නා ප

අලවාන ප දිනට ප ලේඳර ප  පඅදාෂ ප ලේර්ඛීය ප අමාත්යාං ප ලේඛකරුලේේ ප නිර්ලේේ ප වහිත්ල ප රාජ්ය ප ලේවේලා, ප

ඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාං පලේඛකරු පලේලත් පලේයොමු පකෂ පයුතුය. ප 

 

ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පකමිටු පතීරණ පශා පවමාලේෝකන පකමිටු පතීරණ පලලි  පඳසු පලාර්ෂික පව්ථාන ප

මා්වීරු පල ප අලංගු පකිරීරු, ප වංලේෝධනය පකිරීරු, පකඛ ප දැමීරු පපිළිබ පසියලුම පඉඛලීරු ප රාජ්ය ප

ලේවේලා පලේකොමි  පවභාල පලේලත් පඉදිිපඳත් පකිරීමට පශැකිලන පඳිපදි පආකෘවර පඳත්ර ප05 A  වශ ප05 B ප

මගි  පනියමිත් පදිනට පලේඳර පරාජ්ය පලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාංය පලේලත් පඑවිය ප

යුතුය. 



 

 

5.11.  පලාර්ෂික පලේනොලන පවථ්ාන පමා් 
 

ඳිපඳානමය පඅලයත්ා, පලේවේලා පඅලයත්ා පවශ පවිනය පලේශේතු පමත් පරාජ්ය පලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා ප

ඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාං පලේඛකරු පවිසි  පරාජ්ය පලේවේලා පලේකොමි  පවභාලේේ පආලරණ පඅනුමැවරයට ප

යටත්ල ප ව්ථාන ප මා් ප නිලේයෝග ප නිගේත් ප ලේකලේර්. ප වාමානය ප රාජ්කාරී ප කටයුතු ප ලට ප බාධාලක් ල ප

ලේනොලන පසුශද පව්ථාන පමා් පඉඛලීරුද, පනිධරය ලේේ පශදිසි පවද, පවානුකරුපිත්ල පවකා පබැලිය ප

යුතු ප ව ප ක් ව ප අඩංගු ප ඉඛලීරුද, ප අමාත්යාං ප ලේඛකරුල්ලේේ ප නිරීක් ලණ ප ශා ප නිර්ලේේ ප ඇවරල ප

ඉදිිපඳත් පකරන පවිට පහ පපිළිබල පවකා පබා පඅලය පපියලර පගනු පැලේ . පඑලේශත් පලාර්ෂික පව්ථාන ප

මා් පකමිටු පලදී පශැර පශ්රී පංකා පඳිපඳාන පලේවේලා පා ාලේේ පනදනිකල පසිදු පලේකලේරන පකාර්යයක් ල ප

ලලේය  පව්ථාන පමා්වීරු පසිදු පලේනොලේකලේර්. 

6. ප ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පකා පවටශන 

 

 කාර්යය දිනය 

01 ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පකමිටුල පපිහිටු පවීම. 
2021 ප අලේගෝව්තු ප මව ප 20 ප ලන ප ප ප ප

දිනට පලේඳර 

02 ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පදැ වීරු පනිගේත් පකිරීම. 2021 ප වැප්ත්ැරුබර් ප මව ප 15 ප ලන ප

දිනට පලේඳර 

03 
වරුූරර්ණ පකරන පද පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පඅයදුරුඳත්ර ප

අදාෂ පබධාිපයා පලේලත් පඉදිිපඳත් පකිරීම. 
2021 පඔක් ලලේත්ෝරුබර් පමව ප15 ප ලන ප

දිනට පලේඳර 

04 
අදාෂ පබධාිපයා පවිසි  පඅයදුරුඳත්ර පව්ථාන පමා් පකමිටුලට ප

භාර පදීම 
2021 ප  පලේනොලැරුබර් ප  පමව ප05 පලන ප

දිනට පලේඳර 

05 
ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පකමිටුලේේ පව්ථාන පමා් පලේයෝජ්නා ප

අදාෂ පබධාිපයා පලේලත් පලිඛිත්ල පභාර පදීම. 
2021 ප  පලේනොලැරුබර් ප  පමව ප12 පලන ප

දිනට පලේඳර 

06 

ලේයෝතයත් පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පපිළිබ පදැ වීරු පනිගේත් ප

කිරීම පවශ පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පලේයෝජ්නා පවමාලේෝකන ප

කමිටු පඳත් පකිරීම 

2021  ප ලේනොලැරුබර් ප මව ප 19 ප ලන ප

දිනට පලේඳර 

07 
ව්ථාන පමා් පවීරු පපිළිබ පවමාලේෝකන පකමිටු පවශා ප

අභියාකනා පභාර පගැනීලේරු පඅලව  පදිනය 
2021 ප  ප ලේදවැරුබර් ප  ප මව ප 17 ප ලන ප

දිනට පලේඳර 

08 

ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පලේයෝජ්නා පවමාලේෝකන පකමිටුල ප

විසි  පලේයෝතයත් පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පවරුබ ධලේය  පලන ප

ත්ම පලිඛිත් පනිර්ලේේ පඅදා පබධාිපයා පලේලත් පලිඛිත්ල පභාර ප

දීම. 

2021  ලේදවැරුබර් ප මව ප 31 ප ලන ප

දිනට පලේඳර 

09 අලවාන පව්ථාන පමා් පවීරු පනිලේයෝග පනිගේත් පකිරීම 2022 ප  ප ජ්නලාිප ප මව ප 13 ප ලන ප ප ප ප

දිනට පලේඳර 

10 
රාජ්ය පලේවේලා පලේකොමි  පවභාල පලේලත් පඅභියාකනා පඉදිිපඳත් ප

කිරීම 

2022  ප ජ්නලාිප ප  ප මව ප 28 දිනට ප

ලේඳර 

 



 

 

 

07. පව්ථාන පමා් පතීරණ පලට පඑලේරහි පඅභියාකනා පවරුබ ධ පක්රියා පඳටිඳාටිය 

7.1. ප ව්ථාන පමා් පකිරීමක් ල පපිළිබල පලේදන පද පනිලේයෝගයකට පඑලේරහිල පකිසියරු පරජ්ලේ  පනිධරලේයගේ ප

විසි  පරාජ්ය පලේවේලා ප ලේකොමි  පවභාල පලේලත් පඅභියාකනයක් ල පඉදිිපඳත් පකර ලේ  පනරු, ප එම පඅභියාකනය ප

ලේමහි පදැක් ලලේලන පආකෘවරඳත්ර පඅංක ප05 A  වශ ප05 B පඅනුල පඳමණක් ල පඉදිිපඳත් පකෂ පයුතු පල ලේ ය. පත්ල පද, ප

ත්ම  පවිසි  පඉදිිපඳත් පකරනු පබන පක් ව පත්ශවු් පකිරීමට පඅදාෂ පලියවිලි පල පවශවරක පකෂ පපිටඳත් පඑම ප

අභියාකනය පවමත පඉදිිපඳත් පකිරීමටද, පඔහු පක්රියා පකෂ පයුතු පල ලේ ය. 

7.2. ප රජ්ලේ  පනිධරලේයගේ පවිසි  පරාජ්ය පලේවේලා පලේකොමි  පවභාල පලේලත් ප පඅභියාකනයක් ල පඉදිිපඳත් පකෂ ප

යුතු පල ලේ , පරාජ්ය පලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාංලේ  පලේඛකරු පමඟි  පලන පඅත්ර, පඑම ප

අභියාකනලේ  පපිටඳත්ක් ල පඅදාෂ පඳිපදි පලේදඳාර්ත්ලේරු තු පප්රධානි පශා ප රාජ්ය පලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් ප

ඳාන ප අමාත්යාංලේ  ප ලේඛකරු ප ලේලත් ප ද ප ලේයොමු ප කෂ ප යුතු ප ල ලේ ය. ප ත්ම  ප ලේලත් ප ඉදිිපඳත් ප ලන ප

අභියාකනය පඅප්රමාදලම පත්ම පනිරීක් ලණ පවහිත්ල පරාජ්ය පලේවේලා පලේකොමි  පවභාල පලේලත් පලේයොමු පකිරීම පරාජ්ය ප

ලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාංලේ  පලේඛකරුලේේ පලග වම පල ලේ ය. පනිධරයාට පත්ම ප

කැමැත්ත් පඳිපදි, පඅභියාකනලේ  පප්රගමන පපිටඳත්ක් ල පවෘුවලම පරාජ්ය පලේවේලා පලේකොමි  පවභාල පලේලත් පඉදිිපඳත් ප

කෂ පශැක් ලලේක් ලය. 
 

7.3. ප ව්ථාන පමා් පකිරීලේරු පනිලේයෝගයකට පඑලේරහිල පඉදිිපඳත් පකරනු පබන පඅභියාකනයක් ල, පඑම පව්ථාන ප

මා් පකිරීලේරු පනිලේයෝගය පඅදාෂ පරජ්ලේ  පනිධරයා පලේලත් පද පදින පසිට පදින ප14 ක් ල පඇතුෂත් පඉදිිපඳත් පකෂ ප

යුතු ප ල ලේ ය. නියමිත් ප කාය ප තුෂදී ප ලේනොලන ප අභියාකනා ප රාජ්ය ප ලේවේලා ප ලේකොමි  ප වභාල ප විසි  ප

ප්රවරක් ලලේේඳ පකරනු පබ ලේ ය. 
 

7.4.  ලේකොමි  පවභාල පලේලත් පලේයොමු පකිරීම පවශා පනිධරලේයගේ පවිසි  පභාර පලේදනු පබන පඅභියාකනය ප

අදාෂ පසියලු පලිපිලේගොනු, පලිපි පලේඛ න පශා පලාර්ත්ා පආදිය පද, පඊට පඅදාෂ පත්ම පනිරීක් ලණ පද, පනිර්ලේේද පවහිත්ල ප

එම ප අභියාකනය ප ැබී ප දින ප 15 ක් ල පඇතුෂත් ප රාජ්ය ප ලේවේලා ප ලේකොමි  ප වභාලේේ ප ලේඛකරු ප ලේලත් ප ඉදිිපඳත් ප

කිරීමට පඅදාෂ පලේදඳාර්ත්ලේරු තු පප්රධානි පශා පරාජ්ය පලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාංලේ  ප

ලේඛකරුලරයා ප ලග ප බා ප ගත් ප යුතු ප ල ලේ ය. ප එත්ගේදු ප වුලත් රාජ්ය ප ලේවේලා ප ලේකොමි  ප වභා ප කාර්ය ප

ඳටිඳාටික ප රීවර ප වංග්රශලේයහි XVIII ලැනි ප ඳිපච්ලේේදලේ  ප වශ  ප ලාර්ෂික ප වථ්ාන ප මා් ප වරුබ ධ ප

අභියාකනා පඅදාෂ පලිපිලේගොනු, පලිපි පලේඛ න, පලාර්ත්ා, පනිරීක් ලණ පශා පනිර්ලේේ පවමත ප2022 ජ්නලාිප පමව ප28 

ලැනි පදිනට පප්රථම පරාජ්ය පලේවේලා පලේකොමි  පවභාල පලේලත් පඉදිිපඳත් පකෂ පයුතු පල ලේ ය. ප 
 

7.5. ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පතීරණ පබා පදී පවරබිය පදී පඑම පතීරණය ට පඑලේරහිල පලාර්ෂික පව්ථාන පමා් ප

වමාලේෝකන ප කමිටුලට ප අභියාකනා ප ඉදිිපඳත් ප කර ප ලේනොමැවර ප නිධරය ලේේ ප අභියාකනා ප රාජ්ය ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප

ලේවේලා පලේකොමි  පවභාල පලේලත් පඉදිිපඳත් පලේනොකෂ පයුතු පල ලේ ය. 
 

 කාර්යය දිනය 

11 ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පබාත්මක පකිරීම 2022 ප පමාර්තු පමව ප01 පලන පදින පසිට 
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ලේවේලා පව්ථාන පලට පමුදාශිපන පද, පත්ම පලේවේලා පව්ථානයට ප

ලාර්ත්ාකරන පද පනිධාිප  පපිළිබ පලේත්ොරතු් පරාජ්ය ප ප

ලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාංය පලේලත් ප

ලේයොමු පකිරීම 

2022 පඅලේප්රේඛ පමව ප01 පට පලේඳර 



 

 

7.6. අදාෂ ප ලාර්ෂික පව්ථාන පමා් පඳටිඳාටිල පවශ  පවිධිවිධාන පඅනුල පලාර්ෂික පව්ථාන පමා්වීමක් ල ප

අයදුරු පකිරීම පවශා පඅලය පඅලම පලේවේලා පකාය පවරුූරර්ණ පකර පලේනොමැවර පනිධාරී ලේේ පඅභියාකනා පරාජ්ය ප

ලේවේලා පලේකොමි  පවභාල පලේලත් පඉදිිපඳත් පලේනොකෂ පයුතු පල ලේ ය. 
 

7.7.  ලේමම පඳිපච්ලේේදලේයහි පවශ  පනියමය ට පඅනුගත්ල පත්ම පඅභියාකන පඉදිිපඳත් පකිරීම පවෑම පරජ්ලේ  ප

නිධරලේයගේලේේම පලග වම පලන ප අත්ර, ප ඊට ප ඳටශැනිල පඉදිිපඳත් පකරනු පබන පඅභියාකනා ප රාජ්ය ප ලේවේලා ප

ලේකොමි  පවභාල පවිසි  පවකා පබනු පලේනොබ ලේ ය. 

7.8.   ඉශත් ප 7.4 ලග වරලේ  ප වශ  ප ලියවිලි ප ැබී ප දින ප 15 ප ක් ල ප ඇතුෂත්, ප ව්ථාන ප මා් ප කිරීලේරු ප

නිලේයෝගයකට ප එලේරහිල ප රජ්ලේ  ප නිධරලේයගේ ප විසි  ප ඉදිිපඳත් ප කර ප ඇවර ප අභියාකනා ප වරුබ ධලේය  ප

තීරණයක් ල පරාජ්ය පලේවේලා පලේකොමි  පවභාල පවිසි  පගනු පඇත්ලේත්ය. ප ප 

 

7.9.  ඉශත් ප වශ  ප ඳිපදි ප ඉදිිපඳත් ප කර ප ඇවර ප අභියාකනයක් ල ප වරුබ ධලේය  ප ලන ප රාජ්ය ප ලේවේලා ප

ලේකොමි  පවභාලේේ පතීරණය පවෘුවලම පඅභියාකක පලේලත් පද ලනු පබන පඅත්ර, පඑහි පපිටඳත් පඅදාෂ පඳිපදි පරාජ්ය ප

ලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාංලේ  පලේඛකරු පශා පලේදඳාර්ත්ලේරු තු පප්රධානි පලේලත් පයලනු ප

බ ලේ ය. 
 

7.10.  රාජ්ය පලේවේලා ප ලේකොමි  පවභාලේේ පනිලේයෝගයකි  පලේශෝ පතීරණයකි  පලේශෝ පඅත්ෘප්වරයට පඳත්ලන ප

රජ්ලේ  පනිධරලේයගේට ප2002 පඅංක ප04 පදරන පඳිපඳාන පඅභියාකනා පවිනි්කය පඅධිකාිපය පඳනලේත් පවශ  ප

විධිවිධාන ප ලට ප අනුකූල ප ඳිපඳාන ප අභියාකනා ප විනි්කය ප අධිකාිපය ප ලේලත් ප අභියාකනයක් ල ප ඉදිිපඳත් ප

කිරීමට පහිමිකරු පඇත්ලේත්ය. 

 

රාජ්ය පලේවේලා පලේකොමි  පවභාලේේ පනියමය පඳිපදි, 

         
 

ලේේ.ලේේ. පරත්නසිිප 

ලේඛකරු 

රාජ්ය පලේවේලා, පඳෂාත් පවභා පශා 

ඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාංය 



 

 

 

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

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

iii. වස්ේා ස්ථානය :............................................................................. 

iv. 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 :  ............................................................................................. 

4. 2.3 කාර්යාකයීය කිපිනය  : ............................................................................................................................................................................................................... 

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

 

2.4 කාර්යාකයීය දුරකථන අංකය : ............................................................. 

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

2.6   2021.12.31 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 

)ා 2021.12.31 
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. (2021.12.31 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 

)ා 

2021.12.31 

දිනට ේයස 

ේර්තමාන වසේ්ා 

ස්ථානවය් වසේ්ා 

කාකය 2021.12.31 

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 

II. ස්දර කිපිනය : 
................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................................... 

III. පදිංචි ස්ථානවය් කිපිනය : 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

IV. 2022 ේ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. ශේවරශ් 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 - 

 

2022 ේා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 :- 

(2021.12.31 

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 (2021.12.31 

දිනට) 

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

 

21. ප තිකාව කබන (ප ියමනාප  වස්ේා ස්ථානයකප ස්ථානේක වස්ේය කර තිවේ ද? 



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  
 

2022 ේාර්ශික ස්ථානමාරු තීරණ සම්බන්රවයන් රාජ වස්ේා වකාි.ශන් සවාේ වේත අවියානනා ඉදිපාපත් කින්ම - 

නක්රවය් අවනක් නිකරාන්න් පිළිබා වතාරතුරු    
 

I. අවියානක නිකරාරයාවග් නම )ා තනතුර:  

 

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

 

II. අවියානක නිකරරයා අයත් ස්ථාන මාරු නක්රවය් සිටින අවනක් නිකරාන්න් පිළිබා වතාරතුරු 

 
 

අ. වපෞද්ගකික වතාරතුරු  
 

01. මුකකුරු සමඟ නම:-  

02. වස්ේය, තනතුර )ා පන්තිය  

03. උපන්දිනය :-YYYY/MM/DD 

 

04. ේයස :- 

(2021.12.31 දිනට) 

05. ජාතික )ැඳුනුම් 
පත් අංකය:- 

06. ස්ත පීපුරුශ වාේය  

07.ස්ධර කිපිනය :- 

 

 

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 (2021.12.31 

දිනට) 

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

 



 

21. ප තිකාව කබන (ප ියමනාප  වස්ේා ස්ථානයකප ස්ථානේක වස්ේය කර තිවේ ද? 

22.  

රජවය් 
වස්ේවය් 
පූර්ේ 
වස්ේා 
ස්ථාන 

වස්ේා ස්ථානය 
ප ිය මනාප ප ප ිය 
මනාප වනාේන 

වස්ේා කාකය 

සිට දක්ේා 

1     

2     

3     

4     

 

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

23  .වමේර ේාර්ශික ස්ථාන 
මාරු අයදුම් කර       

 

ඇත  

 ස්ථාන මාරු අයදුම් කර ඇත්නම් අයදුම් කර ඇති  
වස්ේා ස්ථාන  

 

නැත 

 1  

2  

3  

  

ස්ථාන මාරු කැීම තිවේ නම් එම වස්ේා ස්ථානය : - 

           

             

24. ස්ථානමාරු සමාවකෝනන කි.ටුේට අයදුම් කර  ඇත  

නැත  

 

            

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

ස්ථාන මාරුේ අේකංගු කින්ම 

 

 ස්ථාන මාරුේ සංවරෝරනය කළ යුතු පනේ ස්ථාන මාරුවීමක් 
කබාදිය යුතු වස්ේා ස්ථාන 

 

සංවරෝරනය කින්ම  1  

ස්ථාන මාරුේක් කබා ගැනීම 
 2  

3  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

             දිනය..................................................................................................................................................................................................................ස්ථාන මාරු බකරරයාවග් අත්සන 

 

  

 

26. ස්ථාන මාරු සමාවකෝනන කි.ටු තීරණය :- 

 

 

 

27.නිකරරයා රාජ වස්ේා වකාි.ශන් සවාේ වේත අවියානනයක් ඉදිපාපත් කර තිවේද පනැතිද යන්න  

 

28. අවියානකවග් ඉක්කීම ඉටු කළව)ාත් වමම නිකරරයාට අගතියක් වනාේන පපාදි ස්ථාන මාරු නක්රය ්රියාත්මක 
කින්ම පිළිබා ස්ථාන මාරු බකරරයාවග් නිර්වද්රය:- 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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




