
 

 

රාජ්ය නිලධාාීන්  නදහාා නූ  නමා්ගෝප දෝශ  නදග්රාය 

 

මානව නදම්දත් නකළමනාකරණය නාා නකා්ගයාධ නක්රම 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෝදෞඛ්ය නමමා්යාග ය 

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෝදෞඛ්ය නමමා්යතුමමාෝේ නසුභ නදැතුමම් නදණිවුඩය
 

රටෙහි අනාගත නිවැරදි භගක් ඔස්ටස් ටගන ඹා හැකි ප්රඵතතභ ණ්ඩාාඹභ රෙණ රා්ය ටස්වාවි.    ුළ  

වර්තභානටේ ට ෞඛ්ය ටස්වාව රටෙහි  ෑභ පුරවැියඹාටමභ ටනොභද අවධානඹෙ ටභන්භ ටගෞරවනීඹත්වඹෙ ඳාත්රව 

ඇති ටස්වාවකි  එනි ා ටණොවිඩ් වයාප්තිතිඹ භධයටේ ටභරෙ ට ෞඛ්ය ටස්වාව අන් ණවරදාෙත් වාා දැි  භා්යීඹ 

අවධානඹෙ ටභන්භ ඇගයීභණෙ තක්ව ඇත  

 

ටගෝලීඹ ව ංගතඹක් ව Covid 19 ඳාතනඹ ණර ගැනීභෙ ටනොහැකිව ටතෝණ ඵතවුළන් අ රණව ියටිඹ දී, එභ ව ංගත 

තත්වඹ � තංණාව ුළ  වයාප්තිත වීභ ඉතා  ාර්ථණව ඳාතනඹ ණරමින්, � තාංකිණ ්නතාව සුරක්ශ්රිත ණර ගැනීභෙ 

ගනු තඵන උත් ාහඹ පිළිඵ ව භා නිහතභානීව  ුළටු ටවමි  එභ ගභන  හා නිඵවභ ටරෝහල් ණාර්ඹ භ්ඩාතඹ 

ටභන්භ ට ෞඛ්ය අංයටේ ඳිපඳාතන ණාර්ඹ භ්ඩාතඹ ද තඵා ටදන  හටඹෝගඹ ටවට ියන් ඳැ ියඹ යුුළභඹ  

 

දයණ ුළනණ ටේයඳාතනිණ අත්දැකීම්  හිත භා ට ෞඛ්ය ටස්වාව ඇුළු  ටභරෙ රා්ය ටස්වඹ  භ  ඉතා  ීපඳව 

ණෙයුුළ ණර ඇත  එහිදී දදනිණව භා හ�වන්නෙ ඳැමිටණන ටඵොටහෝ ටදටනකුටම ගැෙලු ඳිපඳාතන �ඹාඳිපඳාටි 

හා  ම්ඵන්ධ ඵව නිරීක්ෂණඹ ටේ  

එභ අවයයතාව හුනනාගනිමින් දැනෙ බාවිතටේ ඳවතින ඳිපඳාතන ටරගුතාිය පිළිඵව අධයඹනඹ ණර   අුළිපන් 

නිරන්තර ගැෙු   හ ප්ර�න භුළවන ක්ට�ත්ර හුනනාගනිමින් එභ ණෙයුුළ වාා විිමභත්ව හා ණාර්ඹක්ෂභව 

ඉටුණරමින් ට ෞඛ්ය ණාර්ඹ භ්ඩාතඹ විියන් තඵා ටදන ටස්වාටේ ගුණාත්භණබාවඹ වර්ධනඹ කිරීභ පිිස  ටගන 

ඇති ටභභ උත් ාහඹ අතියි.න් ප්ර ංයනීඹි.  

 

ටභභ භහඟු ණාර්ඹඹෙ  ක්රිඹව දාඹණත්වඹ තඵාදුන් ියඹලුභ ටරෝහල් ටල්ණම්වන්න්ප ඳිපඳාතන නිධාරීන්ටම ටභන්භ, 

ඔවුන් ටභටහඹවන තද අභාතයංයටේ නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ ්නරාල් පඳාතන ӏවයටඹන් ණෙයුුළ ණරන ියිපභල් 

ටතොකුගභටම භහතා ටම ණැඳවීභ  හ දාඹණත්වඹ නි ා ටභවැනි අගනා අත්ටඳොතක් එළිදැක්වීභෙ හැකිවීභ අඳ තද 

්ඹග්රහණඹක් ටණොෙ  තණමි  එටභන්භ ටම්  හා නිරන්තරටඹන් භගටඳන්වන තද ට ෞඛ්ය අභාතයාංයටේ 

ියඹලුභ නිතධාරීන්ෙ  හ ටම්  හා නාඹක්තවඹ තඵාදුන් ට ෞඛ්ය ටල්ණම්ුළභාෙ භාටම ඉභහත් ප්රයං ාව හිමිවන 

ඵව  හන් ණරමි  

 

 

ආචා්ගය නෝකෝාලිය නරඹුක්වැල්ධ 
ෝදෞඛ්ය නමමා්ය 

 



 

ෝදෞඛ්ය නෝල්කම්තුමමාෝේ නදණිවිඩය 

 

රා්ය ටස්වටේ භා විියන් තද අීමමිත අත්දැකීම් හා දැනුභ ටඹොදා ගනිමින්  ෑභ විෙභ රා්ය ටස්වටේ ගුණාත්භණ 

බාවඹ වැිදියුණු කිරීභ  හා භ  ටඳන්වීභෙ භභ නිරුළන්ව ණැඳවීටභන් ණෙයුුළ ණරමි  ට ෞඛ්ය අභාතයාංයටේ 

ටල්ණම් ටත  ඳත්වීභත්  භ  භහ්නතාව ටවත ඹහඳත් ටස්වඹක් තඵා දීභෙ නම් ර්ඹ හුනනාගත් ප්රතිඳත්ති 

රාමුවක් ඔස්ටස් ට ෞඛ්ය ටස්වණඹා ටවත ඳිපඳාතනභඹ වයටඹන් ණාර්ඹක්ෂභ හා පතදායී ටස්වඹක් තඵාදිඹ හැකි 

වාතාවරණඹක්  ණස් ණ  යුුළ ඵව භභ අවටඵෝධ ණර ගතිමි  එහිදී ආරම්බඹක් ටත  එදිටනදා ණාර්ඹඹන් පතදායීව 

ටභන්භ ණාර්ඹක්ෂභව ඳවත්වා ටගන ඹාභෙ අවයය ියඹලු ආණාරටේ විිමවිධාන භා විියන් ගනු තැඵ ඇත  

 

එභ ගභනෙ භ තවත් දිගුවක්  ඳඹමින් නිරුළන් ප්රශ්නනගත වන ඳිපඳාතනභඹ රා්ණාරී ණෙයුුළ හුනනාගනිමින්  වා 

විිමභත් කිරීභ පිිස  ටගන ඇති ටම් උත් ාහඹ ඉතා අගඹ ටණොෙ  ැතකිඹ යුුළඹ  ටභඹ තාංකීඹ ට ෞඛ්ය ටස්වාව 

ුළත ටභටතක් ඳැවති දැි අවයයතාවඹක්  පුරාලීභකි  තභ රා්ණාිපටඹන් ඔ්බඵෙ ඹමින් ියඹ ණාතඹ හා ්රභඹ ණැඳ 

ණරමින් ටස්වාතාභිඹා ටවත ගුණාත්භණ ටස්වාවක් තඵා දීභ පිළිඵව අවධානඹ ටඹොමු ණර රා්ය ටස්වඹෙ 

ආදර්යඹක්  ැඳයීභ  ම්ඵන්ධටඹන් ටම්  හා භගටඳන්ව නිටඹෝය අධයක්ෂ ්නරාල් පඳාතන  ӏ ියිපභල් 

ටතොකුගභටම භහතා ඇුළු  ටරෝහල් ටල්ණම්වන්න්ප ඳිපඳාතන නිතධාරීන්ෙ ටභන්භ ටභඹෙ  ම්ඵන්ධ ව ට ෞඛ්ය 

අභාතයංයටේ ියඹලුභ නිතධාරීන්ෙ ණෘතටේදී ටවමි  

 

ටභභ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහඹ අනුව ණෙයුුළ ණරමින්, අඳටම ණාර්ඹාලීඹ හා ඳිපඳාතන ණෙයුුළ ඉටු ණරන ණාර්ඹ 

භ්ඩාතටේ ටභටහවර තවදුරෙත් ණාර්ඹක්ෂභව ඳවත්වාටගන ඹාභ භගින් ටස්වාතාභීන් ටවත ණාර්ඹක්ෂභ හා 

ගුණාත්භණ ටස්වාවක්  ැඳයීභෙ ඔඵෙ ටභි.න් ආරාධනා ණර ියටිමි  

 

 

 

වවහය නච්.එච්.එ නුණණිංගා 

ෝදෞඛ්ය නෝල්කම් 

 

 

 



 

ෝදෞඛ්ය නෝල්කම්තුමමාෝේ නදණිවිඩය 

 

රා්ය ටස්වටේ භා විියන් තද අීමමිත අත්දැකීම් හා දැනුභ ටඹොදා ගනිමින්  ෑභ විෙභ රා්ය ටස්වටේ ගුණාත්භණ 

බාවඹ වැිදියුණු කිරීභ  හා භ  ටඳන්වීභෙ භභ නිරුළන්ව ණැඳවීටභන් ණෙයුුළ ණරමි  ට ෞඛ්ය අභාතයාංයටේ 

ටල්ණම් ටත  ඳත්වීභත්  භ  භහ්නතාව ටවත ඹහඳත් ටස්වඹක් තඵා දීභෙ නම් ර්ඹ හුනනාගත් ප්රතිඳත්ති 

රාමුවක් ඔස්ටස් ට ෞඛ්ය ටස්වණඹා ටවත ඳිපඳාතනභඹ වයටඹන් ණාර්ඹක්ෂභ හා පතදායී ටස්වඹක් තඵාදිඹ හැකි 

වාතාවරණඹක්  ණස් ණ  යුුළ ඵව භභ අවටඵෝධ ණර ගතිමි  එහිදී ආරම්බඹක් ටත  එදිටනදා ණාර්ඹඹන් පතදායීව 

ටභන්භ ණාර්ඹක්ෂභව ඳවත්වා ටගන ඹාභෙ අවයය ියඹලු ආණාරටේ විිමවිධාන භා විියන් ගනු තැඵ ඇත  

 

එභ ගභනෙ භ තවත් දිගුවක්  ඳඹමින් නිරුළන් ප්රශ්නනගත වන ඳිපඳාතනභඹ රා්ණාරී ණෙයුුළ හුනනාගනිමින්  වා 

විිමභත් කිරීභ පිිස  ටගන ඇති ටම් උත් ාහඹ ඉතා අගඹ ටණොෙ  ැතකිඹ යුුළඹ  ටභඹ තාංකීඹ ට ෞඛ්ය ටස්වාව 

ුළත ටභටතක් ඳැවති දැි අවයයතාවඹක්  පුරාලීභකි  තභ රා්ණාිපටඹන් ඔ්බඵෙ ඹමින් ියඹ ණාතඹ හා ්රභඹ ණැඳ 

ණරමින් ටස්වාතාභිඹා ටවත ගුණාත්භණ ටස්වාවක් තඵා දීභ පිළිඵව අවධානඹ ටඹොමු ණර රා්ය ටස්වඹෙ 

ආදර්යඹක්  ැඳයීභ  ම්ඵන්ධටඹන් ටම්  හා භගටඳන්ව නිටඹෝය අධයක්ෂ ්නරාල් පඳාතන  ӏ ියිපභල් 

ටතොකුගභටම භහතා ඇුළු  ටරෝහල් ටල්ණම්වන්න්ප ඳිපඳාතන නිතධාරීන්ෙ ටභන්භ ටභඹෙ  ම්ඵන්ධ ව ට ෞඛ්ය 

අභාතයංයටේ ියඹලුභ නිතධාරීන්ෙ ණෘතටේදී ටවමි  

 

ටභභ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහඹ අනුව ණෙයුුළ ණරමින්, අඳටම ණාර්ඹාලීඹ හා ඳිපඳාතන ණෙයුුළ ඉටු ණරන ණාර්ඹ 

භ්ඩාතටේ ටභටහවර තවදුරෙත් ණාර්ඹක්ෂභව ඳවත්වාටගන ඹාභ භගින් ටස්වාතාභීන් ටවත ණාර්ඹක්ෂභ හා 

ගුණාත්භණ ටස්වාවක්  ැඳයීභෙ ඔඵෙ ටභි.න් ආරාධනා ණර ියටිමි  

 

 

 

වවහය නච්.එච්.එ නුණණිංගා 

ෝදෞඛ්ය නෝල්කම් 

 

 

 

 

ෝදෞඛ්ය නෝ්.වා නමායක්  නජ්නරාල්තුමමාෝේ නදණිවිඩය 
 

� තාංකීඹ ට ෞඛ්ය ක්ට��ටේ පුටරෝගාීප ටභටහවරණ ටඹටදන ට ෞඛ්ය අභාතයාංයටේ මුඛ්ය ඳරභාර්ථඹ වන්ටන් 

ඉදිිප ඳරම්ඳරාවන්ටම ටතෝණඹ සුවඳත් ණර අභිභානටඹන් ව න්නෙ සුදුසු ඳිප රඹක් නිර්භාණඹ ණර දීභඹ  ටභරෙ 

ට ෞඛ්ය ක්ට��ටේ වෘත්�ඹ වි���තා උඳටඹෝ� ණරගනිමින් ්නතාවටම ආර්ථිණ, ණාි.ණ, භානියණ හා 

ආධයාත්මිණ ඹහ ඳැවැත්භෙ දාඹණ වීභත්, උ ස් ජීවන තත්වඹක්   ා ණර වීභත්, අව ාන ප්රතිපතදාඹණ අවස්ථාව 

ටේ  

 

ටම්  හා ර්ඹ හුනනාගත් ප්රතිඳත්ති රාමුවක් ඔස්ටස් ටභරෙ දවදය ක්ට��ඹ නගා ියටුවීභෙ ඉදිිප ඳදනභ ඉතා 

යක්තිභත්ව ටගොානගමින් ියටී  ටභවන් යුගඹණ ට ෞඛ්ය අංයටේ ණාර්ඹ භ්ඩාතටේ ටභභ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහඹ 

භඟින් අනුඳටම්ඹ දාඹණත්වඹක් �ෙ  ත න ඵව කිවයුුළ භනාඹ  ටේශීඹ ටභන්භ විටේශීඹවද � තාංකීඹ ට ෞඛ්ය 

ක්ට��ඹ ටණටරහි අවධානඹ ටඹොමු වී ඇති ටභවන් අවිමඹණ එවන් ටස්වාවක්  ඳඹන්නාව ට ෞඛ්ය ටස්වණඹන් 

 හා ියඹ ඳිපඳාතන ක්රභටේදඹ ඳහසු, ණාර්ඹක්ෂභ හා  රත කිරීභ භඟින් ඇති වන තෘප්තිතිඹ හා භානියණ ඹහ 

ඳැවැත්භ මිත ණ  ටනොහැකිඹ  

 

එවන් අරමුණක් ටඳරදැිප ණරගනිමින් ට ෞඛ්ය ටස්වණ ණාර්ඹ භ්ඩාතටේ සුඵ ට ත  හා ඔවුන්ටම ටභටහවර 

තවදුරෙත් ණාර්ඹක්ෂභව ඳවත්වාටගන ඹාභ පිිස  ියඹ ණාතඹ ණැඳ ණරමින් ටගන ඇති ටවටහ  

 ම්ඵන්ධටඹනුත්, භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහඹකින් ඉටු විඹ යුුළ ඉභහත් ටස්වඹ  හා ධනාත්භණ ආණල්ඳ ටඳරදැිපව 

ටගන ඇති උඳිපභ උත් ාහඹෙත් ට ෞඛ්ය ටස්වටේ ියඹු භ ණාර්ඹ භ්ඩාතඹ ටවනුටවන් ියඹලුභ ටරෝහල් 

ටල්ණම්වන්න්ප ඳිපඳාතන නිතධාරීන්ෙ, විටශ්නෂටඹන් නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ ්නරාල් පඳාතන  ӏ වයටඹන් ට ෞඛ්ය 

අභාතයංයඹෙ වියාත ටභටහවරක් ියදු ණරමින් ටභභ ණර්තවයඹ  ාර්ථණ කිරීභෙ භ  ටඳන්වමින් එහි නිඹමුවා 

ටත  ණෙයුුළ ණ  ියිපභල් ටතොකුගභටම භහතාෙ හා ටභඹෙ දාඹණ ව අභාතයාංයටේ  හ අටනකුත් ියඹු භ 

ටදනාෙ ණෘතඥපර්වණ ස්තූතිඹ පත ණරමි  

 

ටභභ අත්ටඳොත ඳිපශීතනඹ කිරීටභන් තඵා ගන්නා දැනුභ ට ෞඛ්ය අභාතයංයටේ ඳිපඳාතන ණෙයුුළ වතෙ භහඟු 

අත්වැතක් ටේවාි. භා ඉත ියතින් ප්රාර්ථනා ණරමි  

 

 

වවහය නමෝ්.ධ නුණණව්ගාන 

ෝදෞඛ්ය නෝ්.වා නමායක්  නජ්නරාල් 

 



 

ෝදරවහන 

 
ර්ඹ විියන් ඉටු ණත යුුළ භහ්න ටස්වාවන් නිිය ඳිපදි ඉටු කිරීභෙ ටභන්භ ර්ටේ  ංවර්ධන ණාර්ඹඹන්  ාර්ථණව ඉටු කිරීභෙ නම්, 

රා්ය ආඹතනවත ණාර්ඹාත ක්රභ හා ණාර්ඹාත ණ භනාණරණඹ  හ භානව  ම්ඳත් ණ භනාණරණඹ විිමභත් ටත  ඳවත්වාටගන 

ඹා යුුළ අතර , එහි යක්තිභත්බාවඹ පිිස  විටශ්නෂ අවධානඹක් ටඹොමු ණත යුුළ ණාතඹ දැන් එතඹී ඇත  

 

කිියඹම් රෙණ ටහෝ  භා්ඹණ අභිවෘේිමඹ ීයරණඹ වනුටේ එභ රෙ ටහෝ  භා්ඹ ුළ  ඳවතින ආඹතනිණ ඳේධතිටේ  ාර්ථණ 

�ඹාණාිපත්වඹ භතිනි  විවිධ ආඹතන ටහෝ  ංවිධාන හිහිවී ඇත්ටත් ්නතාවටම උවභනාව හා අවයයතා ඉටු ණර දීභ භගින් 

ඔවුන්ටම ජීවන තත්වඹ උ ස් ණරලීභ ප්රධානභ ඳරභාර්ථඹ වීභ නි ාඹ    අනුව ්නතාවෙ ටස්වඹ තඵා දීටම්දී රා්ය ආඹතන වත 

ටඳර ගභන්ණන්වන් ටත  ණෙයුුළ ණරන ණ භනාණරණ ටස්වටේ හා  භාන්තර ටේිස  නිතධාරීන්ෙ ටභන්භ   හා  භාන්තර 

නිතධාරීන්ෙ තභ රා්ණාරී �ඹාවෙ නැංවීටම්දී නිවැරදි භගටඳන්වීභක් ටභන්භ අවයය දැනුභ හා පුුණණුව තඵා දීභ ණාලීන 

අවයයතාඹවක් ඵවෙ ඳත්ව ඇත  

 

රා්ය ටස්වඹ විවිධ විටේනනඹන්ෙ තක්ව ඇති ටභවන් යුගඹණ නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ ්නරාල් පඳාතන  ӏ වයටඹන් භා ට ෞඛ්ය 

අභාතයාංයටේ රා්ණාරී ණෙයුුළ ණරන අවස්ථාටේදී, ර්ටේ ණාර්ඹාත ණෙයුුළ ණාර්ඹක්ෂභව, පතදායීව හා ගුණාත්භණව 

ඉටුකිරීභ  හා ණාර්ඹාත ක්රභ හා ණ භනාණරණඹ පිළිඵ අත්ටඳොතක්  ණස් කිරීභෙ හැකිවීභ පිළිඵ භා නිහතභානී ටත  

ආාම්ඵර ටවමි  

 

දැනෙ ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ හා   ඹෙටත් ඇති ටරෝහල් හා ආඹතන භගින් භහ්නතාව ටවත  ඳඹනු තඵන ටස්වාවන්ෙ අදා  

විවිධ ව අත්ටඳොත්  ම්ඳාදනඹ ණර තිබුනද, එභගින් තඵා ටදන උඳටදස් හා භගටඳන්වීම් ප්රභාණවත් ටනොවන ඵව වැෙී  ගිඹ 

ටහි.න්  වාටේ ඌනතාවඹන්ද  ම්පර්ණ ණරමින්, ණ භනාණරණ ටස්වටේ හා  භාන්තර ටේිස වත නිතධාරීන්ටම ණාර්ඹාත 

ණාර්ඹ බාරඹ ඉටුකිරීටම්දී ඔවුන්ෙ භගටඳන්වීභ  හා ඳිපපර්ණ ණාර්ඹාත ක්රභ හා ණ භනාණරණඹ පිළිඵ භාර්ටගෝඳටේය 

 ංග්රහඹක් තිළිණ කිරීටම් අවයයතාවඹ ඳැන නැගිනි  

 

ටභභ ණාර්ඹාත ක්රභ හා ණ භනාණරණඹ පිළිඵ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහඹ ණාර්ඹාත ණ භනාණරණඹ  හා ටභන්භ ණාර්ඹාත 

ණෙයුුළ වත නියුුළ ියඹලු ටදනාෙභ එණටස් ප්රටඹෝ්නවත් වනු ඇතැි. ද, එභගින් වාාත් පතදායී හා ණාර්ඹක්ෂභ ටස්වඹක් තඵා 

දීභෙ ඔවුන්ෙ යක්තිඹ තැටඵනු ඇතැි. ද භාටම විශ්නවා ඹි.  

 

ටභවැනි ඳසුහිභක් ඹෙටත් ටභභ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහඹ  ම්ඳාදනඹ කිරීටම් දී, විටශ්නෂටඹන් ට ෞඛ්ය අභාතයංයටේ හිෙපු ටල්ණම් 

බී ජී එස්  ගුණතිතණ භැතිිසඹ, වර්තභාන ටල්ණම් දවදය එ්. එස්  මුණියංහ භැතිුළභා, අතිටර්ණ ටල්ණම් පඳාතන  ӏ ටතෝශ්රිණී පීිපස් 

භැතිිසඹ, ට ෞඛ්ය  ටස්වා අධයක්ෂ ්නරාල් දවදය අටස්ත ගුණවර්ධන භැතිුළභා, නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ ්නරාල් ප ැතසුම්  විටශ්නෂඥ 

දවදය එස්  �ධරන් භැතිුළභා ඇුළු  ියඹු භ ටරෝහල් ටල්ණම්වන්න්ප ඳිපඳාතන නිතධාරීන්,    හා  ම්ඳත් දාඹණත්වඹ තඵා දුන් 

� තංණා  ංවර්ධන ඳිපඳාතන ආඹතනටේ හිෙපු ට්ය�� උඳටේයණ එ්. එම් පී බී  ට�රත් භැතිුළභා හා ට ෞඛ්ය අභාතයාංයටේ 

ියඹු භ භා්ඩාලිණ නිතධාරීන් ටභන්භ ණාර්මිණ ටස්වා ඳාතන යාඛ්ාටේ  හ භධයභ ඳිපඳාතන යාඛ්ාටේ ියඹලු නිතධාරීන් ටම් 

 හා ටනොභසුන් දාඹණත්වඹක් තඵා ටදන තදී  

 

ටභභ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහඹ  ණස් කිරීටම්දී ර්ටේ ආඹතන  ංග්රහඹ, මුදල් ටරගුතාිය, ණාර්ඹ ඳටිඳාටිණ රීති ඇුළු  ඊෙ අදා  

ියඹු  නීති ටරගුතාිය අණ ඳනත් හා නක්රටල්ඛ් ඳිපශීතනඹ ණරන තද අතර, ටණටි ණාතඹක් ුළ   ණස් ණරන තද ටභභ ණාර්ඹාත 

ක්රභ හා ණ භනාණරණ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහටේ විවිධ ව අුපඳාුප තිහිඹ හැණ  තවද   පිළිඵව ඔඵටම අදහස් ටඹෝ්නා භා 

ටවත ටඹොමු ණරන ටත  ඉතා ටගෞරවටඹන් ඉල්තා ියටිමි  
 

 
ිංරිමල් නෝධොකුපමෝේ 

ිලෝය ජ්ය නමායක්  නජ්නරාල් නපදාධන  නӏ 

 

 



 

ෝදරවහන 

 
ර්ඹ විියන් ඉටු ණත යුුළ භහ්න ටස්වාවන් නිිය ඳිපදි ඉටු කිරීභෙ ටභන්භ ර්ටේ  ංවර්ධන ණාර්ඹඹන්  ාර්ථණව ඉටු කිරීභෙ නම්, 

රා්ය ආඹතනවත ණාර්ඹාත ක්රභ හා ණාර්ඹාත ණ භනාණරණඹ  හ භානව  ම්ඳත් ණ භනාණරණඹ විිමභත් ටත  ඳවත්වාටගන 

ඹා යුුළ අතර , එහි යක්තිභත්බාවඹ පිිස  විටශ්නෂ අවධානඹක් ටඹොමු ණත යුුළ ණාතඹ දැන් එතඹී ඇත  

 

කිියඹම් රෙණ ටහෝ  භා්ඹණ අභිවෘේිමඹ ීයරණඹ වනුටේ එභ රෙ ටහෝ  භා්ඹ ුළ  ඳවතින ආඹතනිණ ඳේධතිටේ  ාර්ථණ 

�ඹාණාිපත්වඹ භතිනි  විවිධ ආඹතන ටහෝ  ංවිධාන හිහිවී ඇත්ටත් ්නතාවටම උවභනාව හා අවයයතා ඉටු ණර දීභ භගින් 

ඔවුන්ටම ජීවන තත්වඹ උ ස් ණරලීභ ප්රධානභ ඳරභාර්ථඹ වීභ නි ාඹ    අනුව ්නතාවෙ ටස්වඹ තඵා දීටම්දී රා්ය ආඹතන වත 

ටඳර ගභන්ණන්වන් ටත  ණෙයුුළ ණරන ණ භනාණරණ ටස්වටේ හා  භාන්තර ටේිස  නිතධාරීන්ෙ ටභන්භ   හා  භාන්තර 

නිතධාරීන්ෙ තභ රා්ණාරී �ඹාවෙ නැංවීටම්දී නිවැරදි භගටඳන්වීභක් ටභන්භ අවයය දැනුභ හා පුුණණුව තඵා දීභ ණාලීන 

අවයයතාඹවක් ඵවෙ ඳත්ව ඇත  

 

රා්ය ටස්වඹ විවිධ විටේනනඹන්ෙ තක්ව ඇති ටභවන් යුගඹණ නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ ්නරාල් පඳාතන  ӏ වයටඹන් භා ට ෞඛ්ය 

අභාතයාංයටේ රා්ණාරී ණෙයුුළ ණරන අවස්ථාටේදී, ර්ටේ ණාර්ඹාත ණෙයුුළ ණාර්ඹක්ෂභව, පතදායීව හා ගුණාත්භණව 

ඉටුකිරීභ  හා ණාර්ඹාත ක්රභ හා ණ භනාණරණඹ පිළිඵ අත්ටඳොතක්  ණස් කිරීභෙ හැකිවීභ පිළිඵ භා නිහතභානී ටත  

ආාම්ඵර ටවමි  

 

දැනෙ ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ හා   ඹෙටත් ඇති ටරෝහල් හා ආඹතන භගින් භහ්නතාව ටවත  ඳඹනු තඵන ටස්වාවන්ෙ අදා  

විවිධ ව අත්ටඳොත්  ම්ඳාදනඹ ණර තිබුනද, එභගින් තඵා ටදන උඳටදස් හා භගටඳන්වීම් ප්රභාණවත් ටනොවන ඵව වැෙී  ගිඹ 

ටහි.න්  වාටේ ඌනතාවඹන්ද  ම්පර්ණ ණරමින්, ණ භනාණරණ ටස්වටේ හා  භාන්තර ටේිස වත නිතධාරීන්ටම ණාර්ඹාත 

ණාර්ඹ බාරඹ ඉටුකිරීටම්දී ඔවුන්ෙ භගටඳන්වීභ  හා ඳිපපර්ණ ණාර්ඹාත ක්රභ හා ණ භනාණරණඹ පිළිඵ භාර්ටගෝඳටේය 

 ංග්රහඹක් තිළිණ කිරීටම් අවයයතාවඹ ඳැන නැගිනි  

 

ටභභ ණාර්ඹාත ක්රභ හා ණ භනාණරණඹ පිළිඵ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහඹ ණාර්ඹාත ණ භනාණරණඹ  හා ටභන්භ ණාර්ඹාත 

ණෙයුුළ වත නියුුළ ියඹලු ටදනාෙභ එණටස් ප්රටඹෝ්නවත් වනු ඇතැි. ද, එභගින් වාාත් පතදායී හා ණාර්ඹක්ෂභ ටස්වඹක් තඵා 

දීභෙ ඔවුන්ෙ යක්තිඹ තැටඵනු ඇතැි. ද භාටම විශ්නවා ඹි.  

 

ටභවැනි ඳසුහිභක් ඹෙටත් ටභභ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහඹ  ම්ඳාදනඹ කිරීටම් දී, විටශ්නෂටඹන් ට ෞඛ්ය අභාතයංයටේ හිෙපු ටල්ණම් 

බී ජී එස්  ගුණතිතණ භැතිිසඹ, වර්තභාන ටල්ණම් දවදය එ්. එස්  මුණියංහ භැතිුළභා, අතිටර්ණ ටල්ණම් පඳාතන  ӏ ටතෝශ්රිණී පීිපස් 

භැතිිසඹ, ට ෞඛ්ය  ටස්වා අධයක්ෂ ්නරාල් දවදය අටස්ත ගුණවර්ධන භැතිුළභා, නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ ්නරාල් ප ැතසුම්  විටශ්නෂඥ 

දවදය එස්  �ධරන් භැතිුළභා ඇුළු  ියඹු භ ටරෝහල් ටල්ණම්වන්න්ප ඳිපඳාතන නිතධාරීන්,    හා  ම්ඳත් දාඹණත්වඹ තඵා දුන් 

� තංණා  ංවර්ධන ඳිපඳාතන ආඹතනටේ හිෙපු ට්ය�� උඳටේයණ එ්. එම් පී බී  ට�රත් භැතිුළභා හා ට ෞඛ්ය අභාතයාංයටේ 

ියඹු භ භා්ඩාලිණ නිතධාරීන් ටභන්භ ණාර්මිණ ටස්වා ඳාතන යාඛ්ාටේ  හ භධයභ ඳිපඳාතන යාඛ්ාටේ ියඹලු නිතධාරීන් ටම් 

 හා ටනොභසුන් දාඹණත්වඹක් තඵා ටදන තදී  

 

ටභභ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහඹ  ණස් කිරීටම්දී ර්ටේ ආඹතන  ංග්රහඹ, මුදල් ටරගුතාිය, ණාර්ඹ ඳටිඳාටිණ රීති ඇුළු  ඊෙ අදා  

ියඹු  නීති ටරගුතාිය අණ ඳනත් හා නක්රටල්ඛ් ඳිපශීතනඹ ණරන තද අතර, ටණටි ණාතඹක් ුළ   ණස් ණරන තද ටභභ ණාර්ඹාත 

ක්රභ හා ණ භනාණරණ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහටේ විවිධ ව අුපඳාුප තිහිඹ හැණ  තවද   පිළිඵව ඔඵටම අදහස් ටඹෝ්නා භා 

ටවත ටඹොමු ණරන ටත  ඉතා ටගෞරවටඹන් ඉල්තා ියටිමි  
 

 
ිංරිමල් නෝධොකුපමෝේ 

ිලෝය ජ්ය නමායක්  නජ්නරාල් නපදාධන  නӏ 

 

 

 

්.තූතිය 
 

 ආනාර්ඹ ටණටහලිඹ රඹුක්වැල්ත ගන් අභාතයුළභාටම භ ටඳන්වීභ ඹෙටත් ටභවන් ප්රඹත්නඹක් එළිදැක්වීභෙ 

ටනොභද  හඹ හා උඳටදස් තඵාදුන් ට ෞඛ්ය අභාතයංයටේ හිෙපු ටල්ණම්ුළමිඹ වන බී ජී එස්  ගුණතිතණ 

භැතිිසඹෙ ද, ටම්  හා නාඹණත්වඹ ටදමින් අඳ දිිපභත් ණරන ට ෞඛ්ය අභාතයංයටේ වත්භන් ටල්ණම්ුළභා වන 

දවදය එ්. එස්  මුණියංහ භැතිුළභාෙද, 

 

 ටභභ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහඹ එළිදැක්වීභ  හා භගටඳන්වමින්, දිිපගන්වමින් ටභභ ටඳොත මුද්රණඹ  හා ූලතය 

ප්රතිඳාදන  ත ා ටනොභසුන් දාඹණත්වඹ තඵා දුන් වැාඵතන ට ෞඛ්ය ටස්වා අධයක්ෂ ්නරාල් ටත  ණෙයුුළ 

ණත නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ ්නරාල් ප ැතසුම්  විටශ්නෂඥ දවදය එස්  �ධරන් භැතිුළභාෙ හා අධයක්ෂ ප ංවිධාන 

 ංවර්ධන  දවදය තිලිණා වනිගටස්ණර භැතිිසඹ ඇුළු  එභ අංයටේ ණාර්ඹ භ්ඩාතඹෙද, 

 

 ටම්  හා එණ තාවඹ ඳතණරමින් ටභවැනි භාර්ටගෝඳටේය අත්ටඳොතක්  ැණීමභෙ අඳ දිිපභත් ණ  අතිටර්ණ 

ටල්ණම් පඳාතන  ӏӏ   එම් ටක් ටක්  අත්තනාඹණ භැතිනිඹෙ, හිෙපු අතිටර්ණ ටල්ණම් පඳාතන  ӏ ණාන්ති ගුණවර්ධන 

භැතිනිඹෙ, හිෙපු නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ ්නරාල් පඳාතන  ӏIӏ �ඹානි ප්රනාන්දු භැතිනිඹෙ, වර්තභාන අතිටර්ණ ටල්ණම් 

පඳාතන  ӏ ටතෝශ්රිණී පීිපස් භැතිනිඹෙ හා ට ෞඛ්ය ටස්වා අධයක්ෂ ්නරාල් දවදය අටස්ත ගුණවර්ධන භැතිුළභා 

ඇුළු  ටම්  හා එණ තාවඹ ඳතණරමින් විවිධාණාරටඹන් අදහස් තඵාදුන් ට ෞඛ්ය අභාතයංයටේ අතිටර්ණ 

ටල්ණම්වන්න් ඇුළු  ියඹු භ භා්ඩාලිණ නිතධාරීන්ෙද, 

 

 ටභභ භාර්ටගෝඳටේය  ංග්රහඹ  ණස් කිරීටම් දී    හා අවයය ටතොරුළන් තඵාටදමින් ණැඳ ව ියඹලු ටරෝහල් 

ටල්ණම්වන්න්ප ඳිපඳාතන නිතධාරීන් ියඹලු ටදනාෙද විටශ්නෂඹන්භ ණා ල් වීදිටේ ණාන්තා ටරෝහටල් ඳිපඳාතන 

නිතධාරී එස් එම්    ආර්  ුළෂාර ඵ්ඩාාර භහතා, ිපජ්ටේ ආර්ඹා  භා ටරෝහටල් ඳිපඳාතන නි ධාිප පී ජී  

විටජ්ියංහ භහතා, භහනුවර ිෂක්ෂණ ටරෝහටල් ටරෝහල් ටල්ණම් එම් ජී ඩී ටක්  අතහටණෝන් භහත්මිඹ, ටේශීඹ 

දවදය අභාතයංයටේ ඳිපඳාතන නිතධාරී මිහිිප ටඳටර්රා භහත්මිඹ, ද ට ොි. ා ණාන්තා ටරෝහටල් ටරෝහල් 

ටල්ණම් ්ඹන්ත ධර්භියිප භහතා හා ට ෞඛ්ය අභාතයංයටේ  ැතසුම් අංයටේ ඳිපඳාතන නිතධාරී දීපිණා 

අට්බවික්රභ භහත්මිඹ ඹන භහත්භ භහත්ීපන්ෙද, 

 

 ටම් අත්ටඳොත  ණස් කිරීටම්දී �ෙ  හඹ දුන්  ම්ඳත් දාඹණඹන් වන � තංණා  ංවර්ධන ඳිපඳාතන ආඹතනටේ 

හිෙපු ට්ය�� උඳටේයණ එ්. එම් පී බී  ට�රත් භහතා, වෘත්�ඹ පු�� නිපුණතා අභාතයංයටේ නිටඹෝ්ය 

අධයක්ෂණ ටදේියිප ටේව්රිඹ භහතා, වි්රාමිණ ටරෝහල් ටල්ණම් ජී    දඹාටස්න භහතාෙද, 

 

 ටභවැනි අත්ටඳොතක්  ැණීමටම්දී ටණටි ණාතඹක් ුළ  අත්පිෙඳත් ඳිපගණණ නිභාවක් ඵවෙ ඳත්ණරමින් ටභභ 

අත්ටඳොත  ණස් කිරීභෙ  හඹ දුන් ට ෞඛ්ය අභාතයංයටේ භා්ඩාලිණ  හණාර     ඩී වී එස්  කුභාිප ටභනවිඹ, 

රා්ය ට ෞඛ්ය ණ භනාණරණ  හණාර පී    ිල්ණා නුළරංගි භහත්මිඹ,  ංවර්ධන නිතධාරී එන් එස් ආර්  

කුභාිප මිඹෙද, 

 ටභභ අත්ටඳොත  ණස් කිරීටම් ණාර්ඹටේදී ඳහසුණම්  ඳඹා ටදමින් ටනොභසුන්  හටඹෝගඹක් තඵා දුන් ණා ල් 

වීදිටේ ණාන්තා ටරෝහටල් අධයක්ෂ දවදය ප්රදීප්ති විටජ්ියංහ භහතා ඇුළු  ටරෝහල් ණාර්ඹාලීඹ ණාර්ඹ 

භ්ඩාතඹෙද, 

 

 ටභහි නම්  හන් ටනොණ ද නන් අයුිපන් අඳ දිිපභත් ණර අවයය ගුන්හන්ණම් තඵා ටදමින් ටභවැනි ප්රඹත්නඹක් 

එළි දැක්වීභෙ  හඹ දුන්  ැභෙ හෘදඹාංගභ ස්තූතිඹ පුද ටණටර්! 



 

කා්ගය නකණ්ඩායම නාා නහායකත්වය නදැදයූව්  න 
 

දම්බ් ධීකරණෝය්  

ියිපභල් ටතොකුගභටම  : නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ ්නරාල් පඳාතන  ӏ 

දග්.කරණෝය්  

එ්. එම් ටී බී  ට රත් : ට්ය�� උඳටේයණ පවි්රාමිණ  � තංණා  ංවර්ධන  ඳිපඳාතන 
ආඹතනඹ 

ියිපභල් ටතොකුගභටම  : නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ ්නරාල් පඳාතන  ӏ 

ය   එස් එ්.  ියියර කුභාර : හිෙපු ආඹතන අධයක්ෂ, රා්ය ටස්වා, ඳ ාත්  බා හා   

ඳ ාත් ඳාතන අභාතයාංයඹ 

ටදේියිප ටේව්රිඹ : ණ භනාණරණ උඳටේයණප නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ පඳාතන , 
වෘත්ීයඹ පුුණණු ආඹතනඹ 

ජී    දඹාටස්න  : ටරෝහල් ටල්ණම් පවි්රාමිණ  

කා්ගය නකණ්ඩායම 

ජී  සුදත් වින් න්ට්  : ටරෝහල් ටල්ණම්, දකුණු ටණො ම ිෂක්ෂණ ටරෝහත 

දීපිණා අට්බවික්රභ : ඳිපඳාතන නිතධාිප ප ැතසුම්   ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 

ා්බ ටී ජී  ව න්තා  : ඳිපඳාතන නිතධාරී පූලතස්ථාන , ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 

එස් එම්    ආර්  ුළෂාර ඵ්ඩාාර : ඳිපඳාතන නිතධාිප, ණා ල් වීදිඹ ණාන්තා ටරෝහත

භධුටර්ඛ්ා ගභටම  : ටරෝහල් ටල්ණම්, � තංණා ්ාතිණ ටරෝහත 

එ්. එම්  ගුණතිතණ  : ටරෝහල් ටල්ණම්, � තංණා ්ාතිණ ටරෝහත 

පී ජී  විටජ්ියංහ  : ඳිපඳාතන නිතධාිප, ිපජ්ටේ ආර්ඹා  භා ටරෝහත 

්ඹන්ත ධර්භියිප  : ටරෝහල් ටල්ණම්,ද ට ොි. ා ණාන්තා ටරෝහත

නන්ද්රා ටහට්ටිආර්.ි  : ටරෝහල් ටල්ණම්, ිෂක්ෂණ ටරෝහත, කුන්ණෑගත 

එ්. එම්   එස්  ට රත්  : ටරෝහල් ටල්ණම්, ඳ ාත් භහ ටරෝහත, ඵදුල්ත 

නඹනා ්රිඹදර්යනී  : ටරෝහල් ටල්ණම්, ිෂක්ෂණ ටරෝහත, රත්නපුර 

එම් ජී ඩී ටක්  අතහටණෝන්  : ටරෝහල් ටල්ණම්, ිෂක්ෂණ ටරෝහත, භහනුවර 

සුමිත් ඵ්ඩාාර  : ටරෝහල් ටල්ණම්, භහ ටරෝහත, ටඳොටතොන්නන්ව 

්රිඹන්ත ධර්භදා  : ටරෝහල් ටල්ණම්, ිෂක්ෂණ ටරෝහත, ටප්තිරාටදිසඹ 

ටී  කුගරා්ා  : ටරෝහල් ටල්ණම්, ිෂක්ෂණ ටරෝහත, භාණතපුව 

ජී අි. පී  ඳෙඵැඳිටම  : ටරෝහල් ටල්ණම්, දකුණු  ටණො ම ිෂක්ෂණ ටරෝහත 

ා්බ එම් අි. අි.  වික්රභියංහ  : ටරෝහල් ටල්ණම්, දිස්ත්රික් භහ ටරෝහත, හතාවත 

මිහිිප ටඳටර්රා  : ඳිපඳාතන නිතධාරී, ටේශීඹ දවදය අභාතයාංයඹ 

දරිපණක නදාාය 

    ඩී වී එස්  කුභාිප   : භා්ඩාලිණ  හණාර, ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 

පී    ිල්ණා නුළරංගි  : රා්ය ට ෞඛ්ය ණ භනාණරණ  හණාර, ට ෞඛ්ය  

   අභාතයාංයඹ 

අි. එ්.  විදානගභටම  :  ංවර්ධන නිතධාරී, ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 

එන් එස් ආර්  කුභාිප  :  ංවර්ධන නිතධාරී, ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 

ටක්  රංජිත් කුභාර  :  ංවර්ධන නිතධාරී, ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 

්ානකී භේදුභටම :  ංවර්ධන නිතධාරී, ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 



 

කා්ගය නකණ්ඩායම නාා නහායකත්වය නදැදයූව්  න 
 

දම්බ් ධීකරණෝය්  

ියිපභල් ටතොකුගභටම  : නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ ්නරාල් පඳාතන  ӏ 

දග්.කරණෝය්  

එ්. එම් ටී බී  ට රත් : ට්ය�� උඳටේයණ පවි්රාමිණ  � තංණා  ංවර්ධන  ඳිපඳාතන 
ආඹතනඹ 

ියිපභල් ටතොකුගභටම  : නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ ්නරාල් පඳාතන  ӏ 

ය   එස් එ්.  ියියර කුභාර : හිෙපු ආඹතන අධයක්ෂ, රා්ය ටස්වා, ඳ ාත්  බා හා   

ඳ ාත් ඳාතන අභාතයාංයඹ 

ටදේියිප ටේව්රිඹ : ණ භනාණරණ උඳටේයණප නිටඹෝ්ය අධයක්ෂ පඳාතන , 
වෘත්ීයඹ පුුණණු ආඹතනඹ 

ජී    දඹාටස්න  : ටරෝහල් ටල්ණම් පවි්රාමිණ  

කා්ගය නකණ්ඩායම 

ජී  සුදත් වින් න්ට්  : ටරෝහල් ටල්ණම්, දකුණු ටණො ම ිෂක්ෂණ ටරෝහත 

දීපිණා අට්බවික්රභ : ඳිපඳාතන නිතධාිප ප ැතසුම්   ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 

ා්බ ටී ජී  ව න්තා  : ඳිපඳාතන නිතධාරී පූලතස්ථාන , ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 

එස් එම්    ආර්  ුළෂාර ඵ්ඩාාර : ඳිපඳාතන නිතධාිප, ණා ල් වීදිඹ ණාන්තා ටරෝහත

භධුටර්ඛ්ා ගභටම  : ටරෝහල් ටල්ණම්, � තංණා ්ාතිණ ටරෝහත 

එ්. එම්  ගුණතිතණ  : ටරෝහල් ටල්ණම්, � තංණා ්ාතිණ ටරෝහත 

පී ජී  විටජ්ියංහ  : ඳිපඳාතන නිතධාිප, ිපජ්ටේ ආර්ඹා  භා ටරෝහත 

්ඹන්ත ධර්භියිප  : ටරෝහල් ටල්ණම්,ද ට ොි. ා ණාන්තා ටරෝහත

නන්ද්රා ටහට්ටිආර්.ි  : ටරෝහල් ටල්ණම්, ිෂක්ෂණ ටරෝහත, කුන්ණෑගත 

එ්. එම්   එස්  ට රත්  : ටරෝහල් ටල්ණම්, ඳ ාත් භහ ටරෝහත, ඵදුල්ත 

නඹනා ්රිඹදර්යනී  : ටරෝහල් ටල්ණම්, ිෂක්ෂණ ටරෝහත, රත්නපුර 

එම් ජී ඩී ටක්  අතහටණෝන්  : ටරෝහල් ටල්ණම්, ිෂක්ෂණ ටරෝහත, භහනුවර 

සුමිත් ඵ්ඩාාර  : ටරෝහල් ටල්ණම්, භහ ටරෝහත, ටඳොටතොන්නන්ව 

්රිඹන්ත ධර්භදා  : ටරෝහල් ටල්ණම්, ිෂක්ෂණ ටරෝහත, ටප්තිරාටදිසඹ 

ටී  කුගරා්ා  : ටරෝහල් ටල්ණම්, ිෂක්ෂණ ටරෝහත, භාණතපුව 

ජී අි. පී  ඳෙඵැඳිටම  : ටරෝහල් ටල්ණම්, දකුණු  ටණො ම ිෂක්ෂණ ටරෝහත 

ා්බ එම් අි. අි.  වික්රභියංහ  : ටරෝහල් ටල්ණම්, දිස්ත්රික් භහ ටරෝහත, හතාවත 

මිහිිප ටඳටර්රා  : ඳිපඳාතන නිතධාරී, ටේශීඹ දවදය අභාතයාංයඹ 

දරිපණක නදාාය 

    ඩී වී එස්  කුභාිප   : භා්ඩාලිණ  හණාර, ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 

පී    ිල්ණා නුළරංගි  : රා්ය ට ෞඛ්ය ණ භනාණරණ  හණාර, ට ෞඛ්ය  

   අභාතයාංයඹ 

අි. එ්.  විදානගභටම  :  ංවර්ධන නිතධාරී, ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 

එන් එස් ආර්  කුභාිප  :  ංවර්ධන නිතධාරී, ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 

ටක්  රංජිත් කුභාර  :  ංවර්ධන නිතධාරී, ට ෞඛ්ය අභාතයාංයඹ 
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රාජ්ය සේවකයකු  සිළිපැදියක සයුු  සඅවකත  සියක සයුු   සයුණු

සිඹලුභ රජයේ නිලධරඹන් තභ තනතුර ජනතාව යවනුයවන් වන බාරඹක් යලස දැරිඹ යුතු අතර, එභ තනතුරට 

අදාළ රාජකාරි, වගකීම් යේශයඹහි හා එහි ජනතාවයේ අභිවෘේධිඹ සහා යනොපිරියහලා ඉටු කළ යුතු යේ. 

ඒ අනුව, 

1. සෑභ රජයේ නිලධාරියඹක්භ රජයේ ප්රතිපඳ්තතිපවලට, රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප 

හා එහි නියඹෝගවලට, ආඹතන සංග්රහඹ, ුදද්  යරගුලාසි, ප්රසම්ඳාදන භා්යයගෝඳයේශ, රජයේ යවන්ත 

යරගුලාසි සහ චක්රය්   උඳයදවවලට හා ඒවාට වරින් වර කරනු ලඵන සංයශෝධනවලට ඹට්ත ියඹ යුතු 

ඵව. 

 

2. රජයේ නිලධාරියඹක් යේශයේ ඕනෑභ ප්රයේශඹක යවවඹ ිරීතභට ඵැී  සිිපන ඵව. 

3. සෑභ රජයේ නිලධාරියඹක්භ යේශයේ ඕනෑභ ප්රයේශඹක යවවඹ ිරීතභ සහා ශාීතරික හා භානසික 

වශයඹන් යඹෝගය ඵවට ෛවදය ඳීතක්ෂයඹිරන් සහතිපක යකොට තිපබිඹ යුතු ඵව. 

4. සෑභ රජයේ නිලධාරියඹක්භ රජයේ ප්රතිපඳ්තතිපවලට අනුකලව නියඹෝග කරනු ලඵන ආකාරඹට සිංහල, 

යදභළ හා ඉංග්රීසි බාෂා ප්රවීනන්තවඹ ලඵා ගත යුතු ඵව. 

5. සෑභ රජයේ නිලධාරියඹක්භ ආණ්ඩුක්රභ වයාවවවායේ 4 හා 7 වන උඳය්  නඹන්හි දැක්යවන ප්රතිපාා හා 

දිවුරුම් දිඹ යුතු ඵව. 

6. රජයේ නිලධාරියඹකුයේ ඇඳ ආාා ඳනත අනුව ඇඳ තැබිඹ යුතු නිලධාීතන් ඇඳ තැබිඹ යුතු ඵව. 

7. වථිර හා ියශ්රාභ වැටු හ හිිෂ තනතුරකට ඳ්තවීනභක් ලඵන සෑභ නිලධාරියඹකුභ අදාළ ඳරිදි වැන්ද හ හා 

අන්තදරු ියශ්රාභ වැටු හ ක්රභඹට යහෝ වැන්ද හ ුරරුෂ අන්තදරු ක්රභඹට දාඹක ියඹ යුතු ඵව. 

8. රජයේ ිරසිඹම් තනතුරකට ඳ්ත කරනු ලැබ ුරේගලයඹකු ඳ්තවීනම් ඵලධරඹා යවත සඳඹන ලද යතොරතුරු 

හා ය්  න සාවදය යහෝ වයාජ යහෝ ඹැ ත තහවුරු වුවයහෝත ඳ්තවීනම් ඵලධරඹාට ුහුයේ ඳ්තවීනභ 

අයහෝසි කළ හැිර ඵව. 

9. සෑභ රජයේ නිලධාරියඹක්භ රජඹට පූ්යය ඳක්ෂඳාතී්තවඹ දැක්ියඹ යුතු ඵව. 

10. ඳවරනු ලඵන ඕනෑභ රාජකාරිඹක් කා්යඹක්ෂභව හා අනලවව ඉටු කළ යුතු ඵව. 

11. අදාළ රාජකාරි උඳයදව ය්තරුම්යගන පිළිඳැදිඹ යුතු ඵව. 

12. සිඹ තනතුය්ය සහ යවවයේ යහො නභ සහ ගරු්තවඹ රැිරඹ යුතු ඵව. 

13. රජයේ නිලධාරියඹකු සිඹ යඳෞේගලික කටයුතු හා රාජකාීත කටයුතු අතර ගැටුභක් ඇතිප යනොවන 

අයුරින් කටයුතු කළ යුතු ඵව. 
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14. රජයේ නිලධාරියඹකු රාජකාරි යේලායවන් ඳරිඵාහිර වුවද රජඹට යවවඹ අවශයවන ඕනෑභ දිනක 

ඕනෑභ යේලාවක යවවඹ ලඵා දිඹ යුතු ඵව. 

15. හදිසි කාරයාවක් භත රජයේ නිලධරයඹකු රාජකාරි දිනඹක යවවඹට යනොඳැිෂයයන්යන් නම් ඳැඹ 24ක් 

ඇතුළත ආඹතන ප්රධාීනන්ට ඒ පිළිඵව දැනුම් දිඹ යුතු ඵව හා එයව යනොකරන්යන් නම් යවවඹ 

හැරගිඹා යව සැළිරඹ හැිර ඵව. 

 

16. නිවාඩු ඹනු අ තතිපවාසිකභක් යනොව වරප්රසාදඹක් වන ඵව හා අනුභත කරනු ලඵන නිවාඩු යවවා 

අවශයතාවඹන්ට ඹට්ත වන අතර, එඹ අඩු ිරීතභට යහෝ අවලංගු ිරීතභට නිවාඩු අනුභත කරන 

නිලධාරිඹාට ඕනෑභ ියයටක හැිරඹාව ඇතිප ඵව. 

17. සාභානයයඹන් යභරට නිවාඩු ඉ් ලුම් ඳත්රඹක් ඹට්ත පිරියස තන් දින 77කට ව්ත කලින් හා යභරිපන් 

ඵැහැර ගත කරන නිවාඩු ඉ් ලුම්ඳත්රඹක් නිවාඩුව ආරම්බ වන දිනට භාස 73කට යනොඅඩු කාලඹකට 

කලින් නිවාඩු අනුභත කරන ඵලධරඹා යවත ඉදිරිඳ්ත කළ යුතු ඵව. 

18. උසව ිරීතම් ආදිඹ සහා ඵලඳෑම් යනොකළ යුතු ඵව. 

19. අයුතු ප්රතිපලාබ උයදසා රාජකාීත හුවභාරු කර ගැීනභ යනොකළ යුතු ඵව. 

 

20. රජයේ නිලධාරිඹකු භහජනඹාට ආචාරශීලී ියඹ යුතු ඵව. 

 

21. රජයේ නිලධාරියඹකුයේ ලිඛිත හා වාචික බාෂා ියලාශඹ සංවරශීලී ියඹ යුතු ඵව. 

 

22. රජයේ නිලධාරියඹකු ියසින් ඹට්ත නිලධාරියඹකු යවතිපන් ුදද්  එකතු ිරීතභ යනොකළ යුතු ඵව. 

23. යඳෞේගලික කටයුතු සහා රජයේ යවවකඹන් යහෝ රජයේ යේඳළ යඹොදා යනොගත යුතු ඵව. 

 

24. රජයේ නිලධාරියඹකු රජයේ ඵඩු ඵාහිරාදිඹ ියිරණීභ යනොකළ යුතු ඵව. 

 

25. රජයේ නිලධාරියඹකු සිඹ කා්යඹාල ඳරිශ්රඹ තුළ යහෝ යවන්ත කා්යඹාල ඳරිශ්රඹක් තුළ, රාජකාීතයේ 

නිරතව යහෝ රාජකාරියඹන් ියයුක්තව යහෝ සිිපඹ ී  බීභ්තව සිටීභ යහෝ ියෂ භ්තද්රවය බාියතා ිරීතභ 

යනොකළ යුතු ඵව. 

26. රජයේ නිලධාරියඹකු යහෝ ුහුයේ ඳවු් වල අඹ රාජකාරි කටයුතු ිරීතභ යවනුයවන් තෑගියඵෝග බාර 

ගැීනභ යනොකළ යුතු ඵව. 

 

27. රජයේ නිලධාරියඹකු කවර යේතුවිරන් වුවද ඵරඳතල ත්තවයේ ුදද්  දුෂ්කරතාවඹකට ඳ්ත යනොියඹ 

යුතු ඵව. 
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14. රජයේ නිලධාරියඹකු රාජකාරි යේලායවන් ඳරිඵාහිර වුවද රජඹට යවවඹ අවශයවන ඕනෑභ දිනක 

ඕනෑභ යේලාවක යවවඹ ලඵා දිඹ යුතු ඵව. 

15. හදිසි කාරයාවක් භත රජයේ නිලධරයඹකු රාජකාරි දිනඹක යවවඹට යනොඳැිෂයයන්යන් නම් ඳැඹ 24ක් 

ඇතුළත ආඹතන ප්රධාීනන්ට ඒ පිළිඵව දැනුම් දිඹ යුතු ඵව හා එයව යනොකරන්යන් නම් යවවඹ 

හැරගිඹා යව සැළිරඹ හැිර ඵව. 

 

16. නිවාඩු ඹනු අ තතිපවාසිකභක් යනොව වරප්රසාදඹක් වන ඵව හා අනුභත කරනු ලඵන නිවාඩු යවවා 

අවශයතාවඹන්ට ඹට්ත වන අතර, එඹ අඩු ිරීතභට යහෝ අවලංගු ිරීතභට නිවාඩු අනුභත කරන 

නිලධාරිඹාට ඕනෑභ ියයටක හැිරඹාව ඇතිප ඵව. 

17. සාභානයයඹන් යභරට නිවාඩු ඉ් ලුම් ඳත්රඹක් ඹට්ත පිරියස තන් දින 77කට ව්ත කලින් හා යභරිපන් 

ඵැහැර ගත කරන නිවාඩු ඉ් ලුම්ඳත්රඹක් නිවාඩුව ආරම්බ වන දිනට භාස 73කට යනොඅඩු කාලඹකට 

කලින් නිවාඩු අනුභත කරන ඵලධරඹා යවත ඉදිරිඳ්ත කළ යුතු ඵව. 

18. උසව ිරීතම් ආදිඹ සහා ඵලඳෑම් යනොකළ යුතු ඵව. 

19. අයුතු ප්රතිපලාබ උයදසා රාජකාීත හුවභාරු කර ගැීනභ යනොකළ යුතු ඵව. 

 

20. රජයේ නිලධාරිඹකු භහජනඹාට ආචාරශීලී ියඹ යුතු ඵව. 

 

21. රජයේ නිලධාරියඹකුයේ ලිඛිත හා වාචික බාෂා ියලාශඹ සංවරශීලී ියඹ යුතු ඵව. 

 

22. රජයේ නිලධාරියඹකු ියසින් ඹට්ත නිලධාරියඹකු යවතිපන් ුදද්  එකතු ිරීතභ යනොකළ යුතු ඵව. 

23. යඳෞේගලික කටයුතු සහා රජයේ යවවකඹන් යහෝ රජයේ යේඳළ යඹොදා යනොගත යුතු ඵව. 

 

24. රජයේ නිලධාරියඹකු රජයේ ඵඩු ඵාහිරාදිඹ ියිරණීභ යනොකළ යුතු ඵව. 

 

25. රජයේ නිලධාරියඹකු සිඹ කා්යඹාල ඳරිශ්රඹ තුළ යහෝ යවන්ත කා්යඹාල ඳරිශ්රඹක් තුළ, රාජකාීතයේ 

නිරතව යහෝ රාජකාරියඹන් ියයුක්තව යහෝ සිිපඹ ී  බීභ්තව සිටීභ යහෝ ියෂ භ්තද්රවය බාියතා ිරීතභ 

යනොකළ යුතු ඵව. 

26. රජයේ නිලධාරියඹකු යහෝ ුහුයේ ඳවු් වල අඹ රාජකාරි කටයුතු ිරීතභ යවනුයවන් තෑගියඵෝග බාර 

ගැීනභ යනොකළ යුතු ඵව. 

 

27. රජයේ නිලධාරියඹකු කවර යේතුවිරන් වුවද ඵරඳතල ත්තවයේ ුදද්  දුෂ්කරතාවඹකට ඳ්ත යනොියඹ 

යුතු ඵව. 

3 
 

28. රජයේ නිලධාරියඹකු යඳෞේගලික කා්යඹඹන් සහා රජයේ ුදද්  බාියතා යනොකළ යුතු ඵව. 

29. ජනභාධය වලින් යහෝ ුරව්තඳ්ත භගින් රජඹ අසීරු ත්තවඹට ඳ්තවන යතොරතුරු ප්රකාශ යනොකළ යුතු 

ඵව. 

30. රජයේ නිලධාරියඹකු ියසින් අනුභැතිපඹිරන් යතොරව ඳරිඳාලනභඹ කරුණු පිළිඵ ලිපි ඳලිරීතභ හා කතා 

ඳැවැ්තවීනභ යහෝ යනොකළ යුතු ඵව. 

 

31. යේශඳාලන අ තතිපවාසිකම් අහිිෂයකොට ඇතිප රජයේ නිලධරඹන් යේශඳාලන කටයුතුවල නිරත යනොියඹ 

යුතු අතර, යේශඳාලන අ තතිපවාසිකම් භුක්තිප ියී භට අනුභැතිපඹ හිිෂ නිලධරඹන් එභ යේශඳාලන 

අ තතිපවාසිකම් භුක්තිප ියදිඹ යු්තය්ත ඊට අදාළ ියධිියධානවලට ඹට්තව ියඹ යුතු ඵව. 

32. රජයේ නිලධරඹන් කා්යඹාලඹට ඳැිෂණීභ සිඹලුභ වැඩකරන දිනවල යඳ.ව. 78.37  ඳ.ව. 74.15 දක්වා ියඹ 

යුතු ඵව හා සිඹලුභ වැඩ කරන දිනවල ඳ.ව. 73.77 දක්වා රජයේ කා්යඹාල ුදද්  ගනුයදනු සහා ියවෘත 

කර තැබිඹ යුතු ඵව. 

33. සෑභ කා්යඹාලඹක්භ ඳැිෂණීයම් ය්  නඹක් ඳව්තවාගත යුතු අතර, සෑභ නිලධාරියඹක්භ ඳැිෂයයන හා 

පිටයවන යේලාව තභ අ්තසනද සහිතව එහි සටහන් කළ යුතු ඵව. 

 

34. ය් කම්වරඹායේ අවසරඹක් ඇතිපව ිෂස රජයේ නිවාඩු දවසක් යනොවන ිරසිඳු දවසක රජයේ 

කා්යඹාලඹක් යනොවැසිඹ යුතු ඵව. 

35. රජයේ ගැසට් ඳත්රයේ ඳලිරීතභ ූ  කලී, එයව ඳලකරනු ලැබ කරුණු පිළිඵ ආණ්ඩුයේ ඕනෑභ 

යදඳා්යතයම්න්තුවකට යහෝ නිලධාරියඹකුට කරනු ලඵන ප්රභායව්ත දැන්වීනභක් ඵව හා ඒ අනුව 

�ඹා්තභක වීනභ රජයේ නිලධාරියඹකුයේ වගකීභක් වන ඵව. 

36. භැතිපවරයඹකී  ආධාර ලඵා ගැීනභට යහෝ සම්භාදන් ුදද්  එකතු ිරීතභට යහෝ කා්යඹ භණ්ඩලයඹන් 

ුදද්  එකතු කර ගැීනභට යහෝ භහජනඹාට කා්යඹාලඹට ඇතුළුවීනභට අවසර යනොදිඹ යුතු ඵව. 

 

37. රාජකාීත ලිඹිරඹියලි වල යකොළ ඳාට තීන්යතන් යහෝ යකොළ ඳාට ඳැන්සලිරන් ලිියඹ හැක්යක් ියගයන 

නිලධාීතන්ට ඳභයක් වන අතර, අයනක් ිරසිදු නිලධාරියඹක්ට එයව බාියත කළ යනොහැිර ඵව. 

 

38. සෑභ ව්යෂඹකභ ජනවාරි භස 15 දිනට ප්රවභ සෑභ නිලධාරියඹකු ියසින්භ යඳොදු 176 ආකෘතිපඹ භත 

ප්රකාශඹක් දිඹ යුතු ඵව. 

39. සිරිතක් වශයඹන් බාියතා වන ආකෘතිපවලින් හැර ඹම් තැනැ්තයතකුයේ ජාතිපඹ පිළිඵ යතොරතුරු ලඵා 

ගැීනභට රජයේ නිලධාරියඹකුට හැිරඹාවක් යනොභැතිප ඵව. 
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40. රජයේ නිලධාරියඹකු ඉ් ලීභක් යහෝ අභිඹාචනඹක් ඉදිරිඳ්ත කළ යු්තය්ත ඉ් ලුම්කරුයේ 

යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹායේ යහෝ යවන්ත අදාළ ඵලධාීතන්යේ භා්යගයඹන් වන ඵව. 

41. රජයේ නිලධාරියඹකු ඉ් ලා අවවීනයම් ී  යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා භගින් ඳ්තවීනම් ඵලධරඹා යවත 

භාසඹකට යඳර දැනුම්ී භ භගින් යහෝ ඒ යවනුවට භාසඹක වැටුඳ යගවා නිලධාරියඹකුට සිඹ තනතුරින් 

ඉ් ලා අවියඹ හැිර ඵව. එයව  වුවද නිලධාරිඹායේ ඉ් ලා අවවීනභ බාරගැීනභ ඳ්තවීනම් ඵලධරඹා 

ප්රතිපක්යෂ්ඳ කරන අවවවාවක ී  නිලධාරිඹා රාජකාීතඹට ඳැිෂණීභ නතර කළ යහෝත එයලස 

රාජකාරිඹට ඳැිෂණීභ නැවැ්තූ  දින සිට ුහු තනතුර හැරගිඹා යව සළකා කටයුතු කළ හැිර ඵව. 

42. රාජය යවවයේ වථිර තනතුරකට නව ඳ්තවීනභක් ලඵන රජයේ නිලධාරියඹකු ඳ්තිරීතම් ඵලධරඹා ියසින් 

අවුරුදු 73ක ඳරිවාස කාලඹකට ඹට්ත කළ යුතු අතර, එභ කාලඹ තුළ ුහුයේ ඳැිෂණීභ, හැසිීතභ සහ 

වැඩ ඉතා ප්රශවව භට්ටභිරන් ඳව්තවා ගනිිෂන් රාජය යවවඹට ගැළයඳන ුරේගයඹක් ඵව ුහු ියසින් 

තහවුරු කළ යුතු ඵව. 

43. රාජකාීත යේලාව තුළ නිල ඇඳුම් හිිෂ නිලධාීතන් නිසි නිල ඇඳුිෂන් සැරසී සිිපඹ යුතු අතර, අයනකු්ත 

කා්යඹ භණ්ඩලඹ තභ වෘ්තතීඹ ගරු්තවඹ ආරක්ෂාවන අයුරින් සුදුසු ඇඳුභිරන් සැරසී ඳැිෂණිඹ යුතු ඵව. 

44. රාජය නිලධාීතන්ට අ් ලව ී භ යහෝ ගැීනභ ඵරඳතල වරදක් ඵව. 

45. සෑභ රජයේ නිලධාරියඹක්භ ආඹතන සංග්රයේ ӏӏ වැනි කාණ්ඩයේ ඇතුළ්ත ඳළුද හා යදවන උඳය්  න 

ඹටය්ත දක්වා ඇතිප ියෂභාචාර ක්රිඹාවන් යනොකළ යුතු ඵව. 

46. ඕනෑභ රජයේ නිලධාරියඹකු රාජකාීත යේලාව තුළ රාජකාරි වවානයඹන් ඵැහැරව ඹා යු්තය්ත රාජකාරි 

කටයු්තතක් සහා ඳභයක් වන අතර, ඒ සදහා භාණ්ඩලික නිලධාරියඹකුයේ අවසරඹ ලඵා තිපබිඹ යුතු 

ඵව. 

47. භාණ්ඩලික නිලධාරියඹකු වා්යෂික ව්තකම් හා ඵැරකම් ප්රකාශඹ ුලලි භස 71 වන දිනට ප්රවභ ලඵා දිඹ 

යුතුඵව හා අයනකු්ත නිලධාීතන් ුද්  ඳ්තවීනයම් ී  අදාළ ඳරිදි ව්තකම් හා ඵැරකම් ප්රකාශ ලඵා දිඹ යුතු 

අතර, අනතුරුව ව්තකම් යවනවකභක් සිදුවුවයහෝත ඒ ඵව දැන්ියඹ යුතු ඵව. 

48. එයවභ සෑභ රාජය ආඹතනඹක් තුළභ කා්යඹාල කටයුතු උසව ත්තවයඹන් ඳව්තවායගන ඹාභ සහා 

ජනහිතකාමී ඳරිසරඹක් ඳව්තවායගන ඹායුතු ඵව. 

49. ජනතා අවශයතා ඉටුිරීතයම් ී  ප්රභාදඹිරන් යතොරව එඹ ලඵායදන ඵවට සහතිපක ියඹයුතු ඵව. 

50. සෑභ රාජය ආඹතනඹක්භ යවවාවන් භනා යලස ලඵාගැීනයම් භහජන අ තතිපඹ තහවුරු කළ යුතු ඵව. 

(උදා:යවවක ප්රා හතිප තුළින්) 

සිඹලු රජයේ නිලධරඹන් දැන සිිපඹ යුතු වන්යන්ඹ. 
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40. රජයේ නිලධාරියඹකු ඉ් ලීභක් යහෝ අභිඹාචනඹක් ඉදිරිඳ්ත කළ යු්තය්ත ඉ් ලුම්කරුයේ 

යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹායේ යහෝ යවන්ත අදාළ ඵලධාීතන්යේ භා්යගයඹන් වන ඵව. 

41. රජයේ නිලධාරියඹකු ඉ් ලා අවවීනයම් ී  යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා භගින් ඳ්තවීනම් ඵලධරඹා යවත 

භාසඹකට යඳර දැනුම්ී භ භගින් යහෝ ඒ යවනුවට භාසඹක වැටුඳ යගවා නිලධාරියඹකුට සිඹ තනතුරින් 

ඉ් ලා අවියඹ හැිර ඵව. එයව  වුවද නිලධාරිඹායේ ඉ් ලා අවවීනභ බාරගැීනභ ඳ්තවීනම් ඵලධරඹා 

ප්රතිපක්යෂ්ඳ කරන අවවවාවක ී  නිලධාරිඹා රාජකාීතඹට ඳැිෂණීභ නතර කළ යහෝත එයලස 

රාජකාරිඹට ඳැිෂණීභ නැවැ්තූ  දින සිට ුහු තනතුර හැරගිඹා යව සළකා කටයුතු කළ හැිර ඵව. 

42. රාජය යවවයේ වථිර තනතුරකට නව ඳ්තවීනභක් ලඵන රජයේ නිලධාරියඹකු ඳ්තිරීතම් ඵලධරඹා ියසින් 

අවුරුදු 73ක ඳරිවාස කාලඹකට ඹට්ත කළ යුතු අතර, එභ කාලඹ තුළ ුහුයේ ඳැිෂණීභ, හැසිීතභ සහ 

වැඩ ඉතා ප්රශවව භට්ටභිරන් ඳව්තවා ගනිිෂන් රාජය යවවඹට ගැළයඳන ුරේගයඹක් ඵව ුහු ියසින් 

තහවුරු කළ යුතු ඵව. 

43. රාජකාීත යේලාව තුළ නිල ඇඳුම් හිිෂ නිලධාීතන් නිසි නිල ඇඳුිෂන් සැරසී සිිපඹ යුතු අතර, අයනකු්ත 

කා්යඹ භණ්ඩලඹ තභ වෘ්තතීඹ ගරු්තවඹ ආරක්ෂාවන අයුරින් සුදුසු ඇඳුභිරන් සැරසී ඳැිෂණිඹ යුතු ඵව. 

44. රාජය නිලධාීතන්ට අ් ලව ී භ යහෝ ගැීනභ ඵරඳතල වරදක් ඵව. 

45. සෑභ රජයේ නිලධාරියඹක්භ ආඹතන සංග්රයේ ӏӏ වැනි කාණ්ඩයේ ඇතුළ්ත ඳළුද හා යදවන උඳය්  න 

ඹටය්ත දක්වා ඇතිප ියෂභාචාර ක්රිඹාවන් යනොකළ යුතු ඵව. 

46. ඕනෑභ රජයේ නිලධාරියඹකු රාජකාීත යේලාව තුළ රාජකාරි වවානයඹන් ඵැහැරව ඹා යු්තය්ත රාජකාරි 

කටයු්තතක් සහා ඳභයක් වන අතර, ඒ සදහා භාණ්ඩලික නිලධාරියඹකුයේ අවසරඹ ලඵා තිපබිඹ යුතු 

ඵව. 

47. භාණ්ඩලික නිලධාරියඹකු වා්යෂික ව්තකම් හා ඵැරකම් ප්රකාශඹ ුලලි භස 71 වන දිනට ප්රවභ ලඵා දිඹ 

යුතුඵව හා අයනකු්ත නිලධාීතන් ුද්  ඳ්තවීනයම් ී  අදාළ ඳරිදි ව්තකම් හා ඵැරකම් ප්රකාශ ලඵා දිඹ යුතු 

අතර, අනතුරුව ව්තකම් යවනවකභක් සිදුවුවයහෝත ඒ ඵව දැන්ියඹ යුතු ඵව. 

48. එයවභ සෑභ රාජය ආඹතනඹක් තුළභ කා්යඹාල කටයුතු උසව ත්තවයඹන් ඳව්තවායගන ඹාභ සහා 

ජනහිතකාමී ඳරිසරඹක් ඳව්තවායගන ඹායුතු ඵව. 

49. ජනතා අවශයතා ඉටුිරීතයම් ී  ප්රභාදඹිරන් යතොරව එඹ ලඵායදන ඵවට සහතිපක ියඹයුතු ඵව. 

50. සෑභ රාජය ආඹතනඹක්භ යවවාවන් භනා යලස ලඵාගැීනයම් භහජන අ තතිපඹ තහවුරු කළ යුතු ඵව. 

(උදා:යවවක ප්රා හතිප තුළින්) 

සිඹලු රජයේ නිලධරඹන් දැන සිිපඹ යුතු වන්යන්ඹ. 
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මීට අභතරව රාජය නිලධාීතන් කා්යඹක්ෂභව, අනලවව හා අප්රභාදව රාජය යවවයේ යඹයදන ඵවට ඳහත 

ආකාරයේ ප්රතිපාාවක් සෑභ වසරකභ ජනවාරි 71 වන දින ලඵා දිඹ යුතුඹ. 

 

"භභ ජනතාවයේ යවවකයඹක්ිෂ. භහජනතාවයගන් භා වැටු හ ලඵන යහ තන් ුවුනට ියශිෂ්ට යවවඹක් ලඵා ී භට 

භභ කැඳ වීන සිිපන්යනිෂ. එයවභ භයේ රට යසෞබාගය කරා යගන ඹාභ සහා්ත භයේ සයහෝදර රටවාසීන්යේ 

ජීියතඹ සැඳව්ත ිරීතභ සහා්ත භායේ උඳරිභ දාඹක්තවඹ ලඵා ී භට භභ ගිියයසන්යනිෂ." 

 

ේෙෙ සප්රතිඥාාක සෂ්ට  සිරීමෙ  සවාාළ සව ිය  සීමතිඥ 

I. අද කළ යුතු යේ අදභ කරිෂ. යහටට ක්  යනොදභිෂ. 

II. භහජනඹා සුහදශීලී යලස පිළියගන අවශයතා ඉටු ිරීතභට උ්තසුක යවිෂ. 

III. රාජය යවවයේ ඳවතිපන ීනතිප හා සම්ුදතීන්ට අනුකලව කටයුතු ිරීතභට කැඳයවිෂ. 

IV. රාජය තනතුර යහෝ රාජය සම්ඳ්ත අනිසි යලස යහෝ යඳෞේගලික වාසි ලැයඵන යලස ඳරිහරයඹ 

ිරීතයභන් වැළයකිෂ. 

V. හිතට එකඟව රාජය ප්රතිපඳ්තතිප වලට අනුකලව නිවැරදි යේ ඳභයක් ඉටු කරිෂ. 

VI. ුරේගල තන්යේ තරාතිපරභ යනොසළකා භධයවවව රාජකාරි ඉටුකරිෂ. 

VII. කා්යඹාලයේී ්ත ඉන් පිටතී ්ත රාජය යවවයේ යගෞරවඹ ආරක්ෂාවන ආකාරඹට ක්රිඹා කරිෂ හා 

හැසියරිෂ. 

VIII. භායගන් ඵලායඳොයරෝතතුවන රාජය යවවඹ කා්යඹක්ෂභව ඉටු ිරීතභ පිණිස භයේ සයහෝදර නිලධාීතන් 

සභග කණ්ඩාඹම් හැඟීයභන් කටයුතු කරිෂ. 

 

මලාශ්ර 

I. ආඹතන සංග්රහඹ ӏ කාණ්ඩඹ 

II. ආඹතන සංග්රහඹ ӏӏ කාණ්ඩඹ

III. රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබායේ කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහඹ 

IV. රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   

V. අයනකු්ත ීනතිප යරගුලාසි හා ියධිියධාන 
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(01) 
තකය සැත්වීම්ලාභිේකක් සරාජ්යාරික  සකාර් ා සිරීමේම් සදී සෂියරිැත් සයළයුු  සේේඛත ස

හා සේැෞද්ගලිය සලිිළේගොනුකක් සකාකත්යාලීතක සැකත්කාේගත සකාෙ 

වරමුණ 

නිලධරයඹකු ුද්  ඳ්තවීනයම් සිට ියශ්රාභ ගැීනභ දක්වා යවවා හා ජීව ද්තත ඹාව්තකාලීනව ඳව්තවායගන ඹාභ 

භගින් නිලධරඹාට හිිෂියඹ යුතු ප්රතිපලාබ අප්රභාදව ලඵා ී භ. 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

1. යවවා වයවවවාව  ඵවා ගැීනයම් ඳිපඳාිපඹ අනුව ියධිභ්ත ඳ්තවීනභක් ලඵා තිපබීභ. 

2. ඳ්තවීනභ බාර ගැීනභට එකඟතාව ඳලකර තිපබීභ. 

 

1.1  රාජ්ය ස ේවකේ  ස තකය ස ැත්වීම් ස ලා ස  දතදත්ේ ක් ස රාජ්යාරික  ස කාර් ා ස ිරීමේම් ස දී ස

ේාැාර් ේම්න්ු  සප්ර ාියකා සියිනන් සියල රකාේගන් සලාාග  සයුු  සේේඛත 

(ියෂඹ නිලධාරිඹා ඳ්තවීනම් ලද නවක නිලධාරිඹායගන් බාර ගත යුතු ත) 

01. ජාතිපක හැදුනුම්ඳත හා සහතිපක පිටඳතක් (ඳීතක්ෂා ිරීතයභන් ඳසු ුද්  පිටඳත නිලධරඹාට නැවත 
බාරදිඹ යුතුඹ) 
 

02. උ හඳැන්න සහතිපකඹ ුද්  පිටඳත 

03. තනතුරට අදාළ වන මූලික සුදුසුකම් සනාව යකයරන අධයාඳන සහතිපක හා යවන්ත අධයාඳනික හා 
වෘ්තතීඹ සුදුසුකම්වලට අදාළ සහතිපක වල ුද්  ය්  න හා පිටඳ්ත කට්ටලඹක් 

04. ියවාහක නම් ියවාහ සහතිපකඹ, කලත්රඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකඹ හා දරුවන් සිටීනම් ුවුන්යේ 
උ හඳැන්න සහතිපක 

05. යඳොදු 167 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව යවවා ගිියසුභ 

06. යඳොදු 278 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව ප්රතිපාාව  දිවුරුභ 

07. යඳොදු 261 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව ව්තකම් ප්රකාශඹ 

08. අවනතබාවඹ ප්රකාශ ිරීතභ 157 අ (7) 161 (ඈ) (iii) වන වයවවවාව 

09. අදාළවන ඳරිදි ව්තකම් ඵැරකම් ප්රකාශඹ 

10. ියවාහක අියවාහක ත්තවඹ පිළිඵ ප්රකාශඹ (යඳොදු 176 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව) 

11. වථිර හා තාවකාලික ඳදිංචි වවාන වල ලිපිනඹන්, දුරකවන අංක හා ියදු්ත තැඳැ්  ලිපිනඹන් (යඳොදු 176 
ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව) 
 

12. යසෞ ය 372 ආකෘතිපඹ (වැි  දියුණු කර සංයශෝධනඹ කළ යුතු ත) නවක නිලධාරිඹා බාරදිඹ යුතු ය්  න 
ඇතුල්ත ලිපිඹ 
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(01) 
තකය සැත්වීම්ලාභිේකක් සරාජ්යාරික  සකාර් ා සිරීමේම් සදී සෂියරිැත් සයළයුු  සේේඛත ස

හා සේැෞද්ගලිය සලිිළේගොනුකක් සකාකත්යාලීතක සැකත්කාේගත සකාෙ 

වරමුණ 

නිලධරයඹකු ුද්  ඳ්තවීනයම් සිට ියශ්රාභ ගැීනභ දක්වා යවවා හා ජීව ද්තත ඹාව්තකාලීනව ඳව්තවායගන ඹාභ 

භගින් නිලධරඹාට හිිෂියඹ යුතු ප්රතිපලාබ අප්රභාදව ලඵා ී භ. 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

1. යවවා වයවවවාව  ඵවා ගැීනයම් ඳිපඳාිපඹ අනුව ියධිභ්ත ඳ්තවීනභක් ලඵා තිපබීභ. 

2. ඳ්තවීනභ බාර ගැීනභට එකඟතාව ඳලකර තිපබීභ. 

 

1.1  රාජ්ය ස ේවකේ  ස තකය ස ැත්වීම් ස ලා ස  දතදත්ේ ක් ස රාජ්යාරික  ස කාර් ා ස ිරීමේම් ස දී ස

ේාැාර් ේම්න්ු  සප්ර ාියකා සියිනන් සියල රකාේගන් සලාාග  සයුු  සේේඛත 

(ියෂඹ නිලධාරිඹා ඳ්තවීනම් ලද නවක නිලධාරිඹායගන් බාර ගත යුතු ත) 

01. ජාතිපක හැදුනුම්ඳත හා සහතිපක පිටඳතක් (ඳීතක්ෂා ිරීතයභන් ඳසු ුද්  පිටඳත නිලධරඹාට නැවත 
බාරදිඹ යුතුඹ) 
 

02. උ හඳැන්න සහතිපකඹ ුද්  පිටඳත 

03. තනතුරට අදාළ වන මූලික සුදුසුකම් සනාව යකයරන අධයාඳන සහතිපක හා යවන්ත අධයාඳනික හා 
වෘ්තතීඹ සුදුසුකම්වලට අදාළ සහතිපක වල ුද්  ය්  න හා පිටඳ්ත කට්ටලඹක් 

04. ියවාහක නම් ියවාහ සහතිපකඹ, කලත්රඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකඹ හා දරුවන් සිටීනම් ුවුන්යේ 
උ හඳැන්න සහතිපක 

05. යඳොදු 167 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව යවවා ගිියසුභ 

06. යඳොදු 278 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව ප්රතිපාාව  දිවුරුභ 

07. යඳොදු 261 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව ව්තකම් ප්රකාශඹ 

08. අවනතබාවඹ ප්රකාශ ිරීතභ 157 අ (7) 161 (ඈ) (iii) වන වයවවවාව 

09. අදාළවන ඳරිදි ව්තකම් ඵැරකම් ප්රකාශඹ 

10. ියවාහක අියවාහක ත්තවඹ පිළිඵ ප්රකාශඹ (යඳොදු 176 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව) 

11. වථිර හා තාවකාලික ඳදිංචි වවාන වල ලිපිනඹන්, දුරකවන අංක හා ියදු්ත තැඳැ්  ලිපිනඹන් (යඳොදු 176 
ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව) 
 

12. යසෞ ය 372 ආකෘතිපඹ (වැි  දියුණු කර සංයශෝධනඹ කළ යුතු ත) නවක නිලධාරිඹා බාරදිඹ යුතු ය්  න 
ඇතුල්ත ලිපිඹ 

7 
 

1.2 රාජ්යාරික  සකාර් ා සිරීමේම්දී සභාර සග  සයුු  සලිිළ සේේඛත සසම්ාන්  සිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

වනු ස

වංයක

ියව රක ඇ  තද  

71 ඳ්තවීනම් ලිපියේ පිටඳත   

72 අනනයතාව තහවුරු ිරීතභ   

73 රා.යව.යකො.කා.ඳ. ීතතිප  73 ඳරිශිෂ්ටඹ ප්රකාරව ලිපිඹ  පිටඳත   

74 රා.යව.යකො.කා.ඳ. ීතතිප  74 ඳරිශිෂ්ටඹ ප්රකාරව ලිපිඹ   

75 ඳැහැදිලි ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක කල පිටඳත   

76 උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද් පිටඳත   

77 අධයාඳන  යවන්ත සහතිපක වල සහතිපක කළ පිටඳ්ත   

78 ියවාහ සහතිපකයේ ුද් පිටඳත   

79 කලත්රඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද් පිටඳත   

17 දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපකවල සහතිපක කළ පිටඳ්ත   

11 යඳොදු 167 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව යවවා ගිියසුභ   

12 යඳොදු 278 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව ප්රතිපාාව  දිවුරුභ   

13 යඳොදු 261 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව ව්තකම් ප්රකාශඹ   

14 අවනතබාවඹ ප්රකාශ ිරීතභ 157 අ (7) සහ 161 (ඈ) (III)   

15 අදාළවන ඳරිදි ව්තකම් ඵැරකම් ප්රකාශඹ   

16 යඳොදු 176 ආකෘතිප ඳත්රඹ   

17 යසෞ ය 372 ආකෘතිපඹ   

18 යඳොදු 169  යසෞ ය 169 ආකෘතිපඹ  ෛවදය ඳීතක්ෂය වා්යතාව   

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන : ....................................................................... 

නභ : ............................................................................... 

තනතුර :....................................................................... 

 අ්තසන :.................................................................. 

නභ :.......................................................................... 

තනතුර :.................................................................. 

 

 

ඉහත යතොරතුරු නිවැරදි ඵවට සහතිපක කරිෂ. 

 

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

යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීත  

(නභ සහිත නිලුදද්රාව) 

 

දිනඹ : ......................................... 
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1.3 ස තකය සැත්වීම් සලා සියල රේකු  සියිනන් සෂියරිැත් සයළයුු  සලිිළ සේේඛත සිළිපාඳ ස

ාදනුම්දීෙ ස  සලිිළ ආයෘතිඥක 

භයේ අංකඹ : 
යසෞ ය අභාතයාංශඹ : 
දිනඹ   : 
 

නිලධරඹායේ නභ   : .......................................................... 
ජාතිපක හැඳුනුම්ඳ්ත අංකඹ : .......................................................... 
ඳ්තවීනම් ලිපියේ අංකඹ  : .......................................................... 
 
 

තකය සියල රේකු  සියිනන් සැත්වීෙ සභාර සගදනීේෙන් සැසු ස 

ආක තක සේක  සභාර සියක සයුු  සලිිළ සේේඛත සහා සකාර් ා 

ඳහත ය්  න ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහන් ඳරිදි නිඹිෂත දිනට යහෝ ඊට යඳර ලඵා දිඹ යුතු අතර, එඹ ුඵයේ 

වගකීභක් වන ඵැියන්, නිඹිෂත දිනට අදාළ ලිපි ය්  න හා වා්යතා ලඵා ී භට අයඳොයහොස්ත වුවයහෝත ුඵයේ 

ඳ්තවීනභ අවසන්වීනභට යහෝ වැටු හ නතරවීනභට යහෝ ුඵයේ යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව සම්ඵන්ධ ඉදිරි කටයුතු 

ප්රභාදවීනභට යහෝ හැිර ඵව කාරුණිකව දන්විෂ. 

1. ඳ්තවීනම් ලිපිඹ 

2. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳත හා ඡාඹා පිටඳතක් 

3. � හඳැන්න සහතිපකඹ (අතිපය්යක දිව�ක් යරස්වටා්ය ියසින් සහතිපක කළ) 

4. ියවාහ සහතිපකඹ (අතිපය්යක දිව�ක් යරස්වටා්ය ියසින් සහතිපක කළ) 

5. කලත්රඹායේ � හඳැන්න සහතිපකඹ (අතිපය්යක දිව�ක් යරස්වටා්ය ියසින් සහතිපක කළ) 

6. දරුවන්යේ � හඳැන්න සහතිපක (අතිපය්යක දිව�ක් යරස්වටා්ය ියසින් සහතිපක කළ) 

7. අධයාඳන සහතිපක හා ඡාඹා පිටඳ්ත 

8. යවන්ත සහතිපක හා ඡාඹා පිටඳ්ත 

ඉහත ය්  න වලට අභතරව ඳහත ආකෘතිප ආඹතනයඹන් ලඵායගන ුරරවා බාර දිඹ යුතුඹ 

9. ඳ්තවීනභ බාර ගැීනභට එකඟතාවඹ ප්රකාශ කල ලිපිඹ  පිටඳත 

(රා.යව.යකො.කා.ඳ. ීතතිප  73 ඳරිශිෂ්ටඹ ප්රකාරව) 

10. රාජකාරිඹට වා්යවා ිරීතයම් ලිපිඹ (රා.යව.යකො.කා.ඳ. ීතතිප  74 ඳරිශිෂ්ටඹ ප්රකාරව) 

11. යඳොදු 167 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව යවවා ගිියසුභ 

12. යඳොදු 278 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව ප්රතිපාාව  දිවුරුභ 

13. අවනතබාවඹ ප්රකාශ ිරීතභ 157 අ (7) සහ 161 (ඈ) (III) වන වයවවවාව 

14. යඳොදු 261 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව ව්තකම් ප්රකාශඹ 

15. අදාළවන ඳරිදි ව්තකම් ඵැරකම් ප්රකාශඹ 

16. යඳොදු 176 ආකෘතිප ඳත්රඹ 

17. යසෞ ය 372 ආකෘතිපඹ 

18. යඳොදු 169  යසෞ ය 169 

19. නභ යවනව යේ නම් දිවුරුම් ප්රකාශඹ  

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

යරෝහ්  අධයක්ෂ  යරෝහ්  ය් කම් 

යසෞ ය අභාතයාංශඹ 
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1.3 ස තකය සැත්වීම් සලා සියල රේකු  සියිනන් සෂියරිැත් සයළයුු  සලිිළ සේේඛත සිළිපාඳ ස

ාදනුම්දීෙ ස  සලිිළ ආයෘතිඥක 

භයේ අංකඹ : 
යසෞ ය අභාතයාංශඹ : 
දිනඹ   : 
 

නිලධරඹායේ නභ   : .......................................................... 
ජාතිපක හැඳුනුම්ඳ්ත අංකඹ : .......................................................... 
ඳ්තවීනම් ලිපියේ අංකඹ  : .......................................................... 
 
 

තකය සියල රේකු  සියිනන් සැත්වීෙ සභාර සගදනීේෙන් සැසු ස 

ආක තක සේක  සභාර සියක සයුු  සලිිළ සේේඛත සහා සකාර් ා 

ඳහත ය්  න ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහන් ඳරිදි නිඹිෂත දිනට යහෝ ඊට යඳර ලඵා දිඹ යුතු අතර, එඹ ුඵයේ 

වගකීභක් වන ඵැියන්, නිඹිෂත දිනට අදාළ ලිපි ය්  න හා වා්යතා ලඵා ී භට අයඳොයහොස්ත වුවයහෝත ුඵයේ 

ඳ්තවීනභ අවසන්වීනභට යහෝ වැටු හ නතරවීනභට යහෝ ුඵයේ යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව සම්ඵන්ධ ඉදිරි කටයුතු 

ප්රභාදවීනභට යහෝ හැිර ඵව කාරුණිකව දන්විෂ. 

1. ඳ්තවීනම් ලිපිඹ 

2. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳත හා ඡාඹා පිටඳතක් 

3. � හඳැන්න සහතිපකඹ (අතිපය්යක දිව�ක් යරස්වටා්ය ියසින් සහතිපක කළ) 

4. ියවාහ සහතිපකඹ (අතිපය්යක දිව�ක් යරස්වටා්ය ියසින් සහතිපක කළ) 

5. කලත්රඹායේ � හඳැන්න සහතිපකඹ (අතිපය්යක දිව�ක් යරස්වටා්ය ියසින් සහතිපක කළ) 

6. දරුවන්යේ � හඳැන්න සහතිපක (අතිපය්යක දිව�ක් යරස්වටා්ය ියසින් සහතිපක කළ) 

7. අධයාඳන සහතිපක හා ඡාඹා පිටඳ්ත 

8. යවන්ත සහතිපක හා ඡාඹා පිටඳ්ත 

ඉහත ය්  න වලට අභතරව ඳහත ආකෘතිප ආඹතනයඹන් ලඵායගන ුරරවා බාර දිඹ යුතුඹ 

9. ඳ්තවීනභ බාර ගැීනභට එකඟතාවඹ ප්රකාශ කල ලිපිඹ  පිටඳත 

(රා.යව.යකො.කා.ඳ. ීතතිප  73 ඳරිශිෂ්ටඹ ප්රකාරව) 

10. රාජකාරිඹට වා්යවා ිරීතයම් ලිපිඹ (රා.යව.යකො.කා.ඳ. ීතතිප  74 ඳරිශිෂ්ටඹ ප්රකාරව) 

11. යඳොදු 167 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව යවවා ගිියසුභ 

12. යඳොදු 278 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව ප්රතිපාාව  දිවුරුභ 

13. අවනතබාවඹ ප්රකාශ ිරීතභ 157 අ (7) සහ 161 (ඈ) (III) වන වයවවවාව 

14. යඳොදු 261 ආකෘතිප ඳත්රඹ ප්රකාරව ව්තකම් ප්රකාශඹ 

15. අදාළවන ඳරිදි ව්තකම් ඵැරකම් ප්රකාශඹ 

16. යඳොදු 176 ආකෘතිප ඳත්රඹ 

17. යසෞ ය 372 ආකෘතිපඹ 

18. යඳොදු 169  යසෞ ය 169 

19. නභ යවනව යේ නම් දිවුරුම් ප්රකාශඹ  

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

යරෝහ්  අධයක්ෂ  යරෝහ්  ය් කම් 

යසෞ ය අභාතයාංශඹ 
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1.4 ස ේැෞද්ගලිය සලිිළ සේගොනුකය සඇු ලත් සියක සයුු  සලිිළ සේේඛත 

I. ඳ්තවීනම් ලිපියේ කා්යඹාල පිටඳත 

II. ඳ්තවීනභ බාර ගැීනභට එකඟතාවඹ (රා.යව.යකො.කා්යඹ ඳිපඳාිප ීතතිප සංග්රහයේ 73 ඳරිශිෂ්ටඹ) 

III. වැඩ බාර ගැීනයම් ලිපි (රා.යව.යකො. කා්යඹ ඳිපඳාිප ීතතිප සංග්රහයේ 74 ඳරිශිෂ්ටඹ) 

IV. ච්යඹා සටහන (යඳොදු 53 "අ" 226  "අ"  යඳොදු 234) 

V. ගිියසුභ යඳොදු 167 

VI. යඳොදු 278 ප්රතිපාාව (ආණ්ඩුක්රභ වයවවවාව 6 සංයශෝධනඹ ඹටය්ත දිවුරුභ) 

VII. යඳොදු 261 ව්තකම් හා ඵැරකම් ප්රකාශඹ (අදාල නිලධාීතන් සහා ඳභණි) 

VIII. උ හඳැන්න සහතිපකඹ 

IX. අධයාඳන සහතිපක 

X. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳයතහි සහතිපක කල ඡාඹා පිටඳතක් (නම් සංයශෝධන ඇයතෝත ඒ පිළිඵ ියවතර) 

XI. ෛවදය ඳීතක්ෂය වා්යතාව (යඳොදු 169  යසෞ ය 169) 

XII. යඹ කාඩ්ඳත 

XIII. ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතයම් ලිපිඹ 

XIV. ියවාහක අියවාහක ත්තවඹ පිළිඵ ප්රකාශඹ (යඳොදු 176) 

XV. ියවාහ සහතිපකඹ  ඳවුය්  ියවතර  ුරේගලික ලිපිනඹ  දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපක (ඳවුය්  යතොරතුරු 

යවනවවීනභකී  උදා  උඳ්ත, භරය වා්යතා කළ යුතුඹ) 

XVI. ප්රශංසා  යදෝෂ ද්යශන  දඩුවම් පිළිඵ වා්යතා 

XVII. වා්යෂික නිවාඩු වා්යතාව 

XVIII. කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් හා අනිවා්යඹ ප්රවීනයතා ියබාග ියවතර 

XIX. ියක් ඳ ියබාග සභ්තවීනභ, ුරහුණු ියවතර 

XX. උසවවීනම් පිළිඵ වා්යතා 

XXI. වැටු හ ව්යධක වා්යතා  වැටු හ ඳරිව්යතන 

XXII. යේශීඹ  ියයේශීඹ, වැටු හ රහිත සහිත 

XXIII. කා්යඹ සාධන වා්යතා 

XXIV. ගිියසුම් හා ඵැඳුම්කර වා්යතාව 

XXV. අදාළ ියටකී  ඇඳ තැන්ඳ්ත ියවතර 

XXVI. රාජය යවවයඹන් ඳරිඵාහිර ුදදා හැීතම් සහ වයාඳෘතිපවලට ුදදා හැීතම් වා්යතා 

XXVII. ියශ්රාභ ගැන්වීනම් වා්යතා 

XXVIII. වැ අ  සාභාස්ක ඳ්ත  ශී. කා්යඹ ද්යශනඹ 
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1.5 ස ේැෞද්ගලිය සලිිළේගොනු සියධිෙත් සිරීමෙ 

 

............................................... දින ................................................ අංක දරය ............................................................................. 

භඹා ිෂඹ යභනියඹ යේ යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව, නව යගොනු කවරඹක් යඹොදා ක්රභව්තව සකව කරන ලද අතර, 

එහි ඇතුළ්තව තිපබ අනවශය ලිපි ඉව්තකරන ලී . යගොනුයේ ඇතුල්තව යනොතිපබ අතයවශය ලිපි එකතු කරන ලී . 

 

ඒ අනුව පිටු අංක ....................... දක්වා තිපබ යගොනුව පිටු අංක .................... දක්වා නැවත නිවැරදි පිටු අංක කර ඇතිප 

ඵව සහතිපක කරිෂ. 

 

ෂකත් සයරත සලා සේේඛත ස:  

වනු ස

වංයක 

ිළටු සවංයක ලිිළ සවංයක සහා ස

ියතක 

ලිිළේ  සියව ර 

    

    

    

 

එයු  සයරත සලා සේේඛත ස:  ස 

වනු ස

වංයක 

ිළටු සවංයක ලිිළේ  සියව ර 

   

   

   

 

සකව කයේ : .................................................... ඳීතක්ෂා කයේ : ....................................... 

නභ : .................................................... නභ : ....................................... 

තනතුර : .................................................... තනතුර          :ප්ර.රා.යසෞ.ක.සහකාර 

 

 

අනුභත කරිෂ. 

දිනඹ : .................................................... ........................................................................... 

යරෝහ්  ය් කම් ඳරිඳාලන නිලධාරි 

(නභ සහිත නිලුදද්රාව) 
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1.5 ස ේැෞද්ගලිය සලිිළේගොනු සියධිෙත් සිරීමෙ 

 

............................................... දින ................................................ අංක දරය ............................................................................. 

භඹා ිෂඹ යභනියඹ යේ යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව, නව යගොනු කවරඹක් යඹොදා ක්රභව්තව සකව කරන ලද අතර, 

එහි ඇතුළ්තව තිපබ අනවශය ලිපි ඉව්තකරන ලී . යගොනුයේ ඇතුල්තව යනොතිපබ අතයවශය ලිපි එකතු කරන ලී . 

 

ඒ අනුව පිටු අංක ....................... දක්වා තිපබ යගොනුව පිටු අංක .................... දක්වා නැවත නිවැරදි පිටු අංක කර ඇතිප 

ඵව සහතිපක කරිෂ. 

 

ෂකත් සයරත සලා සේේඛත ස:  

වනු ස

වංයක 

ිළටු සවංයක ලිිළ සවංයක සහා ස

ියතක 

ලිිළේ  සියව ර 

    

    

    

 

එයු  සයරත සලා සේේඛත ස:  ස 

වනු ස

වංයක 

ිළටු සවංයක ලිිළේ  සියව ර 

   

   

   

 

සකව කයේ : .................................................... ඳීතක්ෂා කයේ : ....................................... 

නභ : .................................................... නභ : ....................................... 

තනතුර : .................................................... තනතුර          :ප්ර.රා.යසෞ.ක.සහකාර 

 

 

අනුභත කරිෂ. 

දිනඹ : .................................................... ........................................................................... 

යරෝහ්  ය් කම් ඳරිඳාලන නිලධාරි 

(නභ සහිත නිලුදද්රාව) 
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1.6 ස ේැෞද්ගලිය සලිිළ ස ේගොනුේේ සඇු ලත් සේතොව ස ව යක්ය ස ේේඛත සඇු ලත් සිරීමෙ සහා ස

වතක්ය සේේඛත සෂකත් සිරීමෙ සවක්ය සවකවාාකයදී සැහ  සආයෘතිඥ සැත්රක සභාිය ා ස

යල සයුු ක. ස කා සවතු ුණක සේෙෙ සේේඛතක සේැෞද්ගලිය සලිිළේගොනුේේ සමුේ සයකරේ  ස

ඇු ළුිළ  සඇලියක සයුු ක. සඅිළරික්සුම් සේේඛතක  

 

නිලධාරිඹායේ නභ :- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

තනතුර :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

යඳෞේගලික ලිපි යගොනු අංකඹ :- …………………………………………………………………………………. 

අනු ියවතරඹ පිටු අංක 

අංකඹ 

1. ඳ්තවීනයම් ලිපිඹ 

2. ඳ්තවීනභ බාරග්ත ලිපිඹ 

3. අනිඹම් යවවා කාලඹක් තිපයේ නම් ඊට අදාළ ලිපි 

4. යවවා ගිියසුම්  ඇඳකර  ඵැඳුම්කර 

5. දිවුරුභ යහෝ ප්රතිපාාව (යඳොදු 278) 

6. ගිියවනාව (යඳොදු 167) 

7. අවනත බාවඹ ප්රකාශ ිරීතභ  157 අ (7) හා 161 (ඈ) (III) 

8. ෛවදය වා්යතාව (යඳොදු 169  යසෞ ය 169) 

9. ව්තකම් ප්රකාශඹ (යඳොදු 261) 

10. ච්යඹා සටහන් ඳත (යඳොදු 226  යඳොදු 234  යඳොදු 53 (අ)) 

11. උ හඳැන්න සහතිපකඹ 

12. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත පිටඳත 

13. අධයාඳන සහතිපක වල පිටඳ්ත 

14. යේශීඹ හා ියයේශීඹ ුරහුණු සහතිපක 

15. වෘ්තතීඹ ුරහුණු තිපයේනම් එභ සහතිපක 

16. ියයේශ චාරිකා 

17. වැ.අ.ිය.වැ.  වැ.ුර.අ.ිය.වැ. අරුදදලට දාඹක වීනභ 

18. වැ.අ.ිය.වැ. වැ.ුර.අ.ිය.වැ. අංකඹ 

19. වැටු හ ව්යධක නතර ිරීතභ හා ියලම්බනඹ ිරීතභ (ඇ්තනම්) 

20. ඳරිවාස වා්යතා (75 ඳරිශිෂ්ඨඹ) 

21. ඳරිවාස කාලඹ ී ්යඝ කය්  නම් ඊට අදාළ ලිපි 

22. ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතයම් ලිපිඹ 

23. කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ඳීතක්ෂයඹ සභ්තවීනභ 

24. රාජය බාෂා ප්රවීනනතාවඹ ලඵා ගැීනභ හා සන්ධාන බාෂා ී භනා 

25. අන්ත්යග්රහය ලිපි 

26. ඳළා්ත යවවඹට ුදදා හැීතභ 
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27. ඳළා්ත සබා යවතිපන් ුදදා හැීතභ 

28. ේවීනතිපඹනඹ ිරීතයම් ලිපි 

29. යඹ කාඩ්ඳත 

30. ප්රශංසා හා යදෝෂ ද්යශන ලිපි 

31. උසවවීනම්වලට අදාළ ලිපි 

32. වැටු හ ප්රතිපයශෝධන වලට අදාල ලිපි 

33. භාරුවීනම් පිළිඵ ලිපි 

34. ියනඹ නියඹෝග හා නියඹෝග ක්රිඹා්තභක ිරීතයම් ලිපි  ියනඹ නියඹෝග  

වලට කළ අභිඹාචනා වල තීරය 

35. යවවඹ ී ්යඝ ිරීතයම් ලිපි 

36. යවවඹ හැරඹාම් හා නැවත යවවා පිහිටුවීනයම් නියඹෝග 

 

37. නිවාඩු 

 

I. වා්යෂික නිවාඩු වා්යතා 

II. අඩ වැටු හ සහිත හා වැටු හ රහිත නිවාඩු ලිපි 

III. අධයඹන නිවාඩු 

IV. ියයේශ නිවාඩු 

V. හදිසි අනතුරු නිවාඩු 

VI. ප්රසත  ඉඩ්ඩා නිවාඩු 

VII. අනිවා්යඹ නිවාඩු 

 

38. යවවඹ අවසන් ිරීතයම් ලිපිඹ 

 

I. අකා්යඹක්ෂභතාවඹ 

II. ෛවදය භණ්ඩල නි්යයේශඹ 

III. භරයඹ නිසා 

IV. ෛවක් පිත යහෝ අනිවා්යඹඹ ියශ්රාභ ගැන්වීනභ නිසා 

V. ියශ්රාභ වැටු හ වයාවවවා සංග්රහයේ 12 වගන්තිපඹ ඹටය්ත 

VI. ියනඹ ඳීතක්ෂයඹිරන් ඳසු 

VII. තනතුරු අයහෝසි කර ලද නම් එභ ලිපිඹ 

VIII. යවවා කාලඹ 

IX. වා්යෂික වැටුඳ 

 

39. වැන්ද හ  වැන්ද හ ුරරුෂ ියශ්රාභ වැටු හ යතොරතුරු සම්පූ්යය ිරීතභ 

 

I. ියවාහ සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත 

II. යඳර ියවාහ ඳැවතිපයේ නම් ඒවා අවසන් ූ  ආකාරඹ සනාව කරන ය්  න 

III. දික්කසාද වීන ඇ්තනම් නඩු තීන්දුයේ පිටඳ්ත 

IV. නැවත ියවාහ ූ යේ නම් එභ ියවාහ සහතිපකඹ 
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27. ඳළා්ත සබා යවතිපන් ුදදා හැීතභ 

28. ේවීනතිපඹනඹ ිරීතයම් ලිපි 

29. යඹ කාඩ්ඳත 

30. ප්රශංසා හා යදෝෂ ද්යශන ලිපි 

31. උසවවීනම්වලට අදාළ ලිපි 

32. වැටු හ ප්රතිපයශෝධන වලට අදාල ලිපි 

33. භාරුවීනම් පිළිඵ ලිපි 

34. ියනඹ නියඹෝග හා නියඹෝග ක්රිඹා්තභක ිරීතයම් ලිපි  ියනඹ නියඹෝග  

වලට කළ අභිඹාචනා වල තීරය 

35. යවවඹ ී ්යඝ ිරීතයම් ලිපි 

36. යවවඹ හැරඹාම් හා නැවත යවවා පිහිටුවීනයම් නියඹෝග 

 

37. නිවාඩු 

 

I. වා්යෂික නිවාඩු වා්යතා 

II. අඩ වැටු හ සහිත හා වැටු හ රහිත නිවාඩු ලිපි 

III. අධයඹන නිවාඩු 

IV. ියයේශ නිවාඩු 

V. හදිසි අනතුරු නිවාඩු 

VI. ප්රසත  ඉඩ්ඩා නිවාඩු 

VII. අනිවා්යඹ නිවාඩු 

 

38. යවවඹ අවසන් ිරීතයම් ලිපිඹ 

 

I. අකා්යඹක්ෂභතාවඹ 

II. ෛවදය භණ්ඩල නි්යයේශඹ 

III. භරයඹ නිසා 

IV. ෛවක් පිත යහෝ අනිවා්යඹඹ ියශ්රාභ ගැන්වීනභ නිසා 

V. ියශ්රාභ වැටු හ වයාවවවා සංග්රහයේ 12 වගන්තිපඹ ඹටය්ත 

VI. ියනඹ ඳීතක්ෂයඹිරන් ඳසු 

VII. තනතුරු අයහෝසි කර ලද නම් එභ ලිපිඹ 

VIII. යවවා කාලඹ 

IX. වා්යෂික වැටුඳ 

 

39. වැන්ද හ  වැන්ද හ ුරරුෂ ියශ්රාභ වැටු හ යතොරතුරු සම්පූ්යය ිරීතභ 

 

I. ියවාහ සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත 

II. යඳර ියවාහ ඳැවතිපයේ නම් ඒවා අවසන් ූ  ආකාරඹ සනාව කරන ය්  න 

III. දික්කසාද වීන ඇ්තනම් නඩු තීන්දුයේ පිටඳ්ත 

IV. නැවත ියවාහ ූ යේ නම් එභ ියවාහ සහතිපකඹ 
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V. කලත්රඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත 

VI. කලත්රඹායේ ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක කල පිටඳතක් 

VII. කලත්රඹා රැිරඹාවක නියුතු නම් එභ යතොරතුරු 

VIII. දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපක වල පිටඳ්ත 

IX. දරුවන්  කලත්රඹා ිෂඹගියේ නම් එභ භරය සහතිපක 

X. අඵාධිත දරුවන් සිටීනම් ෛවදය වා්යතාවක්  ආඵාධිත ත්තවඹ වඹස අවුරුදු 26ට යඳර සිදු 

ූ  ඵව සනාව ිරීතභ සහා රජයේ යරෝහලිරන් නිකු්ත කරනු ලැබ ෛවදය වා්යතාව හා 

සහතිපකඹ 

 

 

1.7 ස රජ්ේ  සියල රේකු  සරාජ්යාීම සය යුු කල සදී සභාිය ා සයරත සතෙ ස

සංේ්ෝ තක සිරීමෙ 

රජයේ නිලධරයඹකු උ හඳැන්න සහතිපකයේ සහන් ආකාරඹට හැර යවනව ආකාරඹිරන් තභායේ නභ රාජකාීත 

කටයුතු සහා බාියතා ිරීතභට අදහව කරන්යන් නම් ඒ සහා ඳහත පිඹවරඹන් අනුගභනඹ කල යුතුඹ. 

I. ය්  න ලිඹාඳදිංචි ිරීතයම් ඳනත ප්රකාරව උ හඳැන්න සහතිපකයේ 13 වන තීරුව ඹටය්ත නභ 

සංයශෝධනඹ කරවා ගත යුතුඹ.  

II. බාණ්ඩාගාර චක්රය්   394 ආකෘතිපඹ නිසි ඳරිදි සම්පූ්යය කර යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹායේ අනුභැතිපඹ 

ලඵායගන යඳෞේගලික ලිපියගොනුවට ඇතුළ්ත කළ යුතුඹ. 
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(02) 
චර්කා සස හන් සකාකත්යාලීතක සැකත්කා සේගත සකාෙ ස 

වරමුණ 

නිලධරයඹකුයේ ුද්  ඳ්තවීනයම් සිට ියශ්රාභ ගැන්වීනභ දක්වා යවවා ියවතර නිවැරදිව තහවුරු ිරීතභ. 

 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

1. රාජය යවවඹට ියධිභ්ත අයුරින් ඳ්තවීනභක් ලඵා තිපබීභ. (යවවා වයවවවාව  ඵවා ගැීනයම් ඳිපඳාිපඹ) 

2. ඳ්තවීනභ බාරයගන තිපබීභ. 

 

වක්ය සලිිළ සේේඛත සහා සකාර් ා 

1. ච්යඹා සටහන 

ියශ්රාභ වැටු හ හිිෂ තනතුරකට වථිර ඳ්තවීනම් ලද නිලධරයඹකු  53"අ"ආකෘතිපඹ 

භාසික වැටු හ නිලධාීතන් සහා  234 යඳොදු ආකෘතිප ඳත්රඹ 

දවව ඳි  ලඵන නිලධාීතන් සහා  226 "අ"ආකෘතිප ඳත්රඹ 

 

1.1 ස චර්කා සස හතක් සකාකත්යාලීත සිරීමෙ 

 

ියෂඹ නිලධාරිඹා ියසින් ඳහත සහන් යතොරතුරු ච්යඹා සටහයන් ඇතුළ්ත කර, ඹාව්තකාලීන ිරීතයභන් 

අනතුරුව යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීත යවත ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ. 

 

 නිලධාරිඹායේ සම්පූ්යය නභ 

 ජාතිපක්තවඹ හා ව්යගඹ 

 උඳන් දිනඹ 

 එඹ සහතිපක කළ අන්දභ 

 වථිර ලිපිනඹ 

 ඳ්තවීනම් දිනඹ හා තනතුර 

 වැන්ද හ හා අන්තදරු ියශ්රාභ වැටු හ අංකඹ 

 භාණ්ඩලික නිලධාරිඹායේ අ්තසන 

 අධයාඳනඹ ලද වවානඹ 

 අධයාඳන සුදුසුකම් 
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(02) 
චර්කා සස හන් සකාකත්යාලීතක සැකත්කා සේගත සකාෙ ස 

වරමුණ 

නිලධරයඹකුයේ ුද්  ඳ්තවීනයම් සිට ියශ්රාභ ගැන්වීනභ දක්වා යවවා ියවතර නිවැරදිව තහවුරු ිරීතභ. 

 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

1. රාජය යවවඹට ියධිභ්ත අයුරින් ඳ්තවීනභක් ලඵා තිපබීභ. (යවවා වයවවවාව  ඵවා ගැීනයම් ඳිපඳාිපඹ) 

2. ඳ්තවීනභ බාරයගන තිපබීභ. 

 

වක්ය සලිිළ සේේඛත සහා සකාර් ා 

1. ච්යඹා සටහන 

ියශ්රාභ වැටු හ හිිෂ තනතුරකට වථිර ඳ්තවීනම් ලද නිලධරයඹකු  53"අ"ආකෘතිපඹ 

භාසික වැටු හ නිලධාීතන් සහා  234 යඳොදු ආකෘතිප ඳත්රඹ 

දවව ඳි  ලඵන නිලධාීතන් සහා  226 "අ"ආකෘතිප ඳත්රඹ 

 

1.1 ස චර්කා සස හතක් සකාකත්යාලීත සිරීමෙ 

 

ියෂඹ නිලධාරිඹා ියසින් ඳහත සහන් යතොරතුරු ච්යඹා සටහයන් ඇතුළ්ත කර, ඹාව්තකාලීන ිරීතයභන් 

අනතුරුව යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීත යවත ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ. 

 

 නිලධාරිඹායේ සම්පූ්යය නභ 

 ජාතිපක්තවඹ හා ව්යගඹ 

 උඳන් දිනඹ 

 එඹ සහතිපක කළ අන්දභ 

 වථිර ලිපිනඹ 

 ඳ්තවීනම් දිනඹ හා තනතුර 

 වැන්ද හ හා අන්තදරු ියශ්රාභ වැටු හ අංකඹ 

 භාණ්ඩලික නිලධාරිඹායේ අ්තසන 

 අධයාඳනඹ ලද වවානඹ 

 අධයාඳන සුදුසුකම් 
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චර්කා සස හතක් සකාකත්යාලීතක සැකත්කා සගදනීෙ  සස හන් සයළ සයුු  සේ ොරු ුණ 

01. කළින් ආණ්ඩුයේ යහෝ අ්යධ ආණ්ඩුයේ ආඹතනඹක යවවයේ යඹී  යනොභැතිප ඵවට අ්තසන් ලඵා ගත 
යුතුඹ 
 

02. කළින් ආණ්ඩුයේ යවවයේ යඹී  ඇ්තනම් එභ යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා භගින් ියවතර ඇතුළ්ත ියධිභ්ත 
ඳරිදි සහතිපක කරන ලද ච්යඹා සටහන යගන්වා ගත යුතුඹ. එභ ච්යඹා සටහන් නිළධාරිඹාට යඳන්වා 
නිවැරදි ඵවට සහතිපකඹක් ලඵා ගත යුතුඹ 

03. ුද්  ඳ්තවීනභට අනුව රාජකාීත බාරග්ත දිනඹ (ඳ්තවීනම් ලිපියේ අංකඹ හා දිනඹ) හා එදිනට අදාළ වැටු හ 
පිඹවර සහන් කර යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීත යකිප අ්තසන යඹදිඹ යුතුඹ 

04. වැටු හ ව්යධක යගවීනභ 
 

05. කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ියබාගඹ සභ්තවීනභ 
 

06. වැටු හ ව්යධක ියලම්බනඹ ිරීතම් රතු ඳැහැයඹන් සටහන් තැබිඹ යුතුඹ 
 

07. වැටු හ ව්යධක නතරිරීතම්  අඩුිරීතම්  තාවකාලික අ්තහිටු වීනම් 

08. වැටු හ ඳරිව්යතනඹන් 

09. වවාන භාරුවීනම් (නිල ුදද්රාව සහිතව යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාරි ියසින් අ්තසන් කළ යුතුඹ) (එක් 
යදඳා්යතයම්න්තුවක සිට තව්ත යදඳා්යතයම්න්තුවකට වවාන භාරු ලඵා ඹන ියට ච්යඹා සටහයන් 
පිටඳතක් තඵායගන රහසය තැඳෑයලන් නව යදඳා්යතයම්න්තුවට ඹැියඹ යුතුඹ) 

10. උසවවීනම් 

11. ඳ්තිරීතම්  භාරුිරීතම්  තනතුරු අතහැරඹාම්  ඉ් ලා අවවීනම්  වැඩ තහනම් ිරීතම් 

12. නැවත යවවයේ පිහිටුවීනභ 

13. තනතුරු භාරුවීනම් 

14. සීිෂත වාර ගයනක් යඳීන සිිපඹ යුතු ියබාග සහා අඹදුම් ිරීතභ 

15. බාෂා ප්රවීනනතා සම්පූ්යය ිරීතම් හා බාෂා ී භනා යගවීනභ 

16. ප්රශංසා සහ යදෝෂ ද්යශන (ආඹතන සංග්රහයේ VI වැනි ඳරිච්යේදයේ 2.9.3 වගන්තිපඹ අනුව ප්රශංසා සහ 
යදෝෂ ද්යශන පිළිඵ යතොරතුරු 237 (ආ) ආකෘතිප ඳත්රයේ ලිඹා ච්යඹා සටහන් ඳත්රයේ ද සහන් කර 
පිටඳ්ත ුරේගලික ලිපි යගොනුවට යගොනුකර තැබිඹ යුතුඹ) 

17. අඩ වැටු හ හා වැටු හ රහිත නිවාඩු දකුණු ඳස යවන්ත කරුණු ඹටය්ත සහන් කළ යුතුඹ 

18. අධයඹන නිවාඩු යහෝ වැටු හ රහිත ියයේශ නිවාඩු 

19. ියනඹ නියඹෝග 

20. ියශ්රාභ ගැීනම් 

21. ිෂඹ ඹෑභ 
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1.2  චර්කා සස හතය සඇු ලත් සියක සයුු  සේ ොරු ුණ සසම්ාන්  සිළරික්සුම් සේේඛතක 

වනු ස

වංයක

ියව රක ඇ  තද  

71 නිලධාරිඹායේ සම්පූ්යය නභ   

72 උඳන් දිනඹ හා සහතිපක කළ ආකාරඹ   

73 ජාතිපක්තවඹ හා ව්යගඹ   

74 ජාතිපක්තවඹ හා ව්යගඹ සහතිපක කළ ආකාරඹ   

75 භාණ්ඩලික නිලධාරිඹායේ අ්තසන   

76 අධයාඳනඹ ලද වවානඹ   

77 වථිර ලිපිනඹ   

78 ඳ්තවීනම් දිනඹ හා තනතුර   

79 අධයාඳන සුදුසුකම්   

17 ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම් අ්තසන   

11 ආණ්ඩුයේ යහෝ අ්යධ ආණ්ඩුයේ ආඹතනඹක යවවඹ කය්  ද ඹන්න   

12 ආණ්ඩුයේ යහෝ අ්යධ ආණ්ඩුයේ ආඹතනඹක යවවඹ යනොකය්  නම් අ්තසන   

13 රාජකාීත බාරග්ත දිනඹ, ඳ්තවීනම් ලිපියේ අංකඹ, වැටු හ ඳරිභායඹ හා පිඹවර 

 

  

සකව කයේ ඳීතක්ෂා කයේ 

 

අ්තසන  : ………………………………………………………………………….

නභ         : …………………………………………………………………………. 

තනතුර: ………………………………………………….. 

 

අ්තසන :...........................................................................

නභ :.......................................................................... 

තනතුර:.......................................................................... 

 

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

යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාරි 

දිනඹ : ......................................................... (නභ සහිත නිලුදද්රාව) 

 

 සිඹලුභ සටහන් ඉදිරියඹන් යඳෞේගලික ලිපියගොනුයේ අදාළ පිටු අංකඹ යඹදිඹ යුතුඹ 

 ච්යඹා සටහයන් ඹම් අසාධු සටහනක් යඹදූ ියට එඹ නිලධාරිඹාට දැන්ියඹ යුතුඹ 

 සිඹලුභ සටහන් ඉදිරියඹන් භාණ්ඩලික නිලධාරයඹකු තභ යකිප අ්තසන තැබිඹ යුතුඹ 

මලාශ්ර 

I. රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබායේ අංක 1589 37 හා 2779.72.27 දිනැතිප අතිප ියයේෂ ගැසට් ඳත්රයේ කා්යඹ 

ඳරිඳාිප ීතතිප (කාණ්ඩ අංක 1) හා සංයශෝධන 

II. ආඹතන සංග්රහයේ VI ඳරිච්යේදඹ 

III. රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   16 95, 14 2775, 7 2718 

IV. ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහඹ, ියශ්රාභ වැටු හ චක්රය්   2 95, 3 2715 
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1.2  චර්කා සස හතය සඇු ලත් සියක සයුු  සේ ොරු ුණ සසම්ාන්  සිළරික්සුම් සේේඛතක 

වනු ස

වංයක

ියව රක ඇ  තද  

71 නිලධාරිඹායේ සම්පූ්යය නභ   

72 උඳන් දිනඹ හා සහතිපක කළ ආකාරඹ   

73 ජාතිපක්තවඹ හා ව්යගඹ   

74 ජාතිපක්තවඹ හා ව්යගඹ සහතිපක කළ ආකාරඹ   

75 භාණ්ඩලික නිලධාරිඹායේ අ්තසන   

76 අධයාඳනඹ ලද වවානඹ   

77 වථිර ලිපිනඹ   

78 ඳ්තවීනම් දිනඹ හා තනතුර   

79 අධයාඳන සුදුසුකම්   

17 ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම් අ්තසන   

11 ආණ්ඩුයේ යහෝ අ්යධ ආණ්ඩුයේ ආඹතනඹක යවවඹ කය්  ද ඹන්න   

12 ආණ්ඩුයේ යහෝ අ්යධ ආණ්ඩුයේ ආඹතනඹක යවවඹ යනොකය්  නම් අ්තසන   

13 රාජකාීත බාරග්ත දිනඹ, ඳ්තවීනම් ලිපියේ අංකඹ, වැටු හ ඳරිභායඹ හා පිඹවර 

 

  

සකව කයේ ඳීතක්ෂා කයේ 

 

අ්තසන  : ………………………………………………………………………….

නභ         : …………………………………………………………………………. 

තනතුර: ………………………………………………….. 

 

අ්තසන :...........................................................................

නභ :.......................................................................... 

තනතුර:.......................................................................... 

 

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

යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාරි 

දිනඹ : ......................................................... (නභ සහිත නිලුදද්රාව) 

 

 සිඹලුභ සටහන් ඉදිරියඹන් යඳෞේගලික ලිපියගොනුයේ අදාළ පිටු අංකඹ යඹදිඹ යුතුඹ 

 ච්යඹා සටහයන් ඹම් අසාධු සටහනක් යඹදූ ියට එඹ නිලධාරිඹාට දැන්ියඹ යුතුඹ 

 සිඹලුභ සටහන් ඉදිරියඹන් භාණ්ඩලික නිලධාරයඹකු තභ යකිප අ්තසන තැබිඹ යුතුඹ 

මලාශ්ර 

I. රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබායේ අංක 1589 37 හා 2779.72.27 දිනැතිප අතිප ියයේෂ ගැසට් ඳත්රයේ කා්යඹ 

ඳරිඳාිප ීතතිප (කාණ්ඩ අංක 1) හා සංයශෝධන 

II. ආඹතන සංග්රහයේ VI ඳරිච්යේදඹ 

III. රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   16 95, 14 2775, 7 2718 

IV. ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහඹ, ියශ්රාභ වැටු හ චක්රය්   2 95, 3 2715 
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(03) 

යාර්ක සෙණ්ඩල සේවකක සවථිර සිරීමෙ 

වරමුණ 

නිලධාරිඹායේ රැිරඹා සුරක්ෂිත බාවඹ තහවුරු ිරීතභ 

 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

1. ඳ්තවීනභ ලඵා වසර තුනක යහෝ වසරක වැඩඵැලීයම් කාලඹ යහෝ ඳරිවාස කාලඹ ී ්යඝ කර ඇ්තනම් එභ 

කාලඹ සම්පූ්යය කර තිපබීභ. 

2. නිලධාරිඹායේ වැඩ, ඳැිෂණීභ හා හැසිීතභ සතුටුදාඹක වීනභ. 

3. යඳොදු 169  යසෞ ය 169 භගින් යඹෝගයතාවඹ තහවුරු කර තිපබීභ. 

4. යවවඹ වථිර ිරීතභට යඳර සභ්තියඹ යුතු කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් තිපයේ නම් සභ්තවීනභ. 

5. නිලධාරිඹාට එයරහිව ියනඹ ක්රිඹාභා්යගඹක් ආරම්බ කර යනොභැතිප ඵවට තහවුරු වීනභ. 

 

වක්ය සලිිළ සේේඛත සකාර් ා 

1. ආවරය ලිපිඹ 

2. ඳ්තවීනම් ලිපිඹ සහතිපක පිටඳත 

3. ඳ්තවීනම් ලිපියඹහි නභ සංයශෝධනඹ කර තිපයේ නම් එභ ලිපි 

4. වැඩබාරගැීනයම් ලිපිඹ (රා.යව.යකො.කා.ඳ. ීතතිපවල ඳරිශිෂ්ට 73 හා 74) 

5. යඳර යවවා තිපයේ නම් වථිර ිරීතම් 

6. යඳර ඳ්තවීනම් ලිපි 

7. ගිියසුභ  යඳොදු 167  

8. දිවුරුභ  ප්රතිපාාව  යඳොදු 278 

9. ව්තකම් ඵැරකම් ප්රකාශඹ  යඳොදු 261 

10. ෛවදය ඳීතක්ෂය වා්යතාව  යඳොදු 169  යසෞ ය 169 

11. අවනතබාවඹ ප්රකාශ ිරීතභ 157 අ (7) සහ 161 ඈ (III) වන වයවවවාව 

12. අනිවා්යඹ යවවා කාලඹක් සහා ගිියසුභකට හා ඇඳකරඹකට ඹට්ත නම් එහි පිටඳ්ත  

13. ච්යඹා සටහයන් සහතිපක පිටඳත 

14. කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ප්රතිපපල සහතිපක පිටඳත 

15. උ හඳැන්න සහතිපකඹ සහතිපක පිටඳත 

16. ියබාග යදඳා්යතයම්න්තුයවන්  ියේවියදයාලයඹන් සනාව කළ අධයාඳන සහතිපක වල ුද්  පිටඳ්ත 

17. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳයතහි සහතිපක කල ඡාඹා පිටඳතක් 

(නභ සංයශෝධන ඇයතෝත ඒ පිළිඵ ියවතර  දිවුරු යඳ්තසම්) 

18. රා.යව.යකො.ස. කා්යඹ ඳිපඳාිප ඳරිශිෂ්ට  75 අනුව සභායලෝචන වා්යතා 

19. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ සහිත අවසන් වා්යතාව 
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ේවකක සවථිර සිරීමෙ  සවාාළ සලිිළ සේේඛත සසම්ාන්  සිළරික්සුම් සලදයිවු ක ස 

 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

71 ඳ්තවීනම් ලිපිඹ සහතිපක පිටඳත   

72 යඳර යවවා තිපයේ නම් වථිර ිරීතම්   

73 ඳ්තවීනම් බාර ගැීනභට එකඟතාව හා වැඩ බාර ගැීනයම් ලිපි 

(රා.යව.යකො.කා.ඳ. ඳරිශිෂ්ට 73 හා 74) 

  

74 රා.යව.යකො.කා.ඳ. ඳරිශිෂ්ට 75 අනුව සභායලෝචන වා්යතා   

75 ගිියසුභ  යඳොදු 167   

76 දිවුරුභ  ප්රතිපාාව  යඳොදු 278   

77 ව්තකම් ඵැරකම් ප්රකාශඹ  යඳොදු 261   

78 ෛවදය ඳීතක්ෂය වා්යතාව  යඳොදු 169  යසෞ ය 169   

79 ච්යඹා සටහයන් සහතිපක පිටඳත   

17 කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ප්රතිපපල සහතිපක පිටඳත   

11 ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහන් ියයේෂිත අවශයතා   

12 ියනඹානුකල ක්රිඹාභා්යග   

13 උ හඳැන්න සහතිපකඹ සහතිපක පිටඳත   

14 සනාව කළ අධයාඳන සහතිපක ුද්  පිටඳ්ත   

15 ජාතිපක හැඳුනුම්ඳයතහි සහතිපක කළ ඡාඹා පිටඳතක්   

16 නයභහි යවනවකම් ඇයතෝත ඒ පිළිඵ ියවතර  දිවුරුම්යඳ්තසම්   

17 ඇඳකර  ගිියසුම්   

18 අදාළ කාලඹ තුළ වැටු හ ව්යධක යගවීනභ   

19 අදාළ කාලඹ තුළ වැටු හ රහිත  අඩ වැටු හ සහිත නිවාඩු   

27 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ   

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

 

අ්තසන  : .................................................................

නභ          : ................................................................. 

තනතුර  : ................................................................. 

  

අ්තසන  : ..............................................................

නභ          : .............................................................. 

තනතුර  : ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

 

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

යරෝහ්  ය් කම් ඳරිඳාලන නිලධාීත 

දිනඹ : .............................................. (නභ සහිත නිලුදද්රාව) 
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ේවකක සවථිර සිරීමෙ  සවාාළ සලිිළ සේේඛත සසම්ාන්  සිළරික්සුම් සලදයිවු ක ස 

 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

71 ඳ්තවීනම් ලිපිඹ සහතිපක පිටඳත   

72 යඳර යවවා තිපයේ නම් වථිර ිරීතම්   

73 ඳ්තවීනම් බාර ගැීනභට එකඟතාව හා වැඩ බාර ගැීනයම් ලිපි 

(රා.යව.යකො.කා.ඳ. ඳරිශිෂ්ට 73 හා 74) 

  

74 රා.යව.යකො.කා.ඳ. ඳරිශිෂ්ට 75 අනුව සභායලෝචන වා්යතා   

75 ගිියසුභ  යඳොදු 167   

76 දිවුරුභ  ප්රතිපාාව  යඳොදු 278   

77 ව්තකම් ඵැරකම් ප්රකාශඹ  යඳොදු 261   

78 ෛවදය ඳීතක්ෂය වා්යතාව  යඳොදු 169  යසෞ ය 169   

79 ච්යඹා සටහයන් සහතිපක පිටඳත   

17 කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ප්රතිපපල සහතිපක පිටඳත   

11 ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහන් ියයේෂිත අවශයතා   

12 ියනඹානුකල ක්රිඹාභා්යග   

13 උ හඳැන්න සහතිපකඹ සහතිපක පිටඳත   

14 සනාව කළ අධයාඳන සහතිපක ුද්  පිටඳ්ත   

15 ජාතිපක හැඳුනුම්ඳයතහි සහතිපක කළ ඡාඹා පිටඳතක්   

16 නයභහි යවනවකම් ඇයතෝත ඒ පිළිඵ ියවතර  දිවුරුම්යඳ්තසම්   

17 ඇඳකර  ගිියසුම්   

18 අදාළ කාලඹ තුළ වැටු හ ව්යධක යගවීනභ   

19 අදාළ කාලඹ තුළ වැටු හ රහිත  අඩ වැටු හ සහිත නිවාඩු   

27 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ   

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

 

අ්තසන  : .................................................................

නභ          : ................................................................. 

තනතුර  : ................................................................. 

  

අ්තසන  : ..............................................................

නභ          : .............................................................. 

තනතුර  : ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

 

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

යරෝහ්  ය් කම් ඳරිඳාලන නිලධාීත 

දිනඹ : .............................................. (නභ සහිත නිලුදද්රාව) 
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ේවකක සවථිර සිරීමෙ සසඳහා සෂියරිැත් සයළ සයුු  සආකරණ සලිිළක ස 

 

ය් කම්, 

යසෞ ය අභාතයංශඹ 

සුවසිරිඳාඹ, 

යකොළම 17 

 

ැත්වීෙ සවථිර සිරීමෙ 

....................................අ තු ර  ස.......................................අතෙ ............................................. 

 

 

යභභ යරෝහය්   ආඹතනයේ යවවයේ නියුතු ඳරිවාස කාලඹ සම්පූ්යය කළ ඉහත නම් සදහන් 

නිධාරිඹායේ ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභ නි්යයේශ කර, ඒ සහා අවශය ඳහත ලිපි ය්  න යම් සභඟ 

කාරුණිකව ඉදිරිඳ්ත කරිෂ. 

 

1. ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහතිපක පිටඳත 

2. ඳ්තවීනම් බාර ගැීනභට එකඟතාව හා වැඩබාර ගැීනයම් ලිපිඹ (රා.යව.යකො.කා.ඳ. ඳරිශිෂ්ට 73 

හා 74) සහතිපක පිටඳත 

3. රා.යව.යකො.ස. කා්යඹ ඳිපඳාිප ඳරිශිෂ්ට 75 අනුව සභායලෝචන වා්යතා තුන (ුද්  පිටඳ්ත) 

4. යඳර යවවා තිපයේ නම් වථිර ිරීතම් සහතිපක පිටඳත 

5. ගිියසුභ  යඳොදු 167 සහතිපක පිටඳත 

6. දිවුරුභ  ප්රතිපාාව  යඳොදු 278 සහතිපක පිටඳත 

7. ව්තකම් ඵැරකම් ප්රකාශඹ  යඳොදු 261 සහතිපක පිටඳත 

8. ෛවදය ඳීතක්ෂය වා්යතාව  යඳොදු 169  යසෞ ය 169 සහතිපක පිටඳත 

9. අවනතබාවඹ ප්රකාශ ිරීතභ 157 අ (7) සහ 161 (ඈ) (III) වන වයවවවාව සහතිපක පිටඳත 

10. ඹාව්තකාලීන කරන ලද ච්යඹා සටහයන් සහතිපක පිටඳත 

11. කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ප්රතිපපල සහතිපක පිටඳත 

12. උ හඳැන්න සහතිපකඹ සහතිපක පිටඳත 

13. ියබාග යදඳා්යතයම්න්තුයවන්  ියේව ියදයාලයඹන්  යවන්ත අදාල සනාව කළ අධයාඳන 

සහතිපක ුද්  පිටඳ්ත 

14. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳයතහි සහතිපක කල පිටඳතක් 

15. ඳරිවාස කාලඹ තුළ ලඵාග්ත නිවාඩු සම්ඵන්ධ වා්යවාවක් ුද්  පිටඳත 

16. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ සහිත වා්යතාව 

17. නම් යවනවකම් යේනම් ඒ සදහා වන ලිඹියලි  දිවුරුම් ප්රකාශඹන් 

 

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

ආඹතන ප්රධාීන 

 

පිටඳත : ................................ (අදාළ නිලධාරිඹා) ....................................... 
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ආක ත සප්ර ාියකාේ  සකාර් ාක ස  සැත්වීෙ සවථිර සිරීමෙ 

1. නිලධාරිඹායේ නභ :- …………………………………………………………………………………………………… 

2. තනතුර   :- …………………………………………………………………………………………………… 

3. යවවා වවානඹ   :- …………………………………………………………………………………………………… 

4. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳ්ත අංකඹ :- …………………………………………………………………………………………………… 

5. ුද්  ඳ්තවීනම් දිනඹ  :- …………………………………………………………………………………………………… 

6. වැඩ බාරග්ත දිනඹ  :- …………………………………………………………………………………………………… 

7. ඳ්තවීනභ වථිර කළ යුතු දිනඹ :- …………………………………………………………………………………………………… 

8. අධීක්ෂයඹ කළ යුතු කාල සීභාව :- ……………………………………………………………………………………………………. 

9. ආසන්නතභ අධීක්ෂය නිලධරඹායේ නි්යයේශඹ 

I. වැඩ හැසිීතභ :- අසතුටුදාඹක ත  සතුටුදාඹක ත  යහො ත  ඉතා යහො ත 

II. ඳැිෂණීභ :- අසතුටුදාඹක ත  සතුටුදාඹක ත  යහො ත  ඉතා යහො ත 

III. යඹෝගයතාවඹ හා කා්යඹක්ෂභතාවඹ:- අසතුටුදාඹක ත  සතුටුදාඹක ත  යහො ත  ඉතා යහො ත 

IV. භානසික හා ශාීතරික යඹෝගයතාවඹ:- අසතුටුදාඹක ත  සතුටුදාඹක ත  යහො ත  ඉතා යහො ත 

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

අධීක්ෂයනිලධාරිඹායේ (නභ සහිත නිල ුදද්රාව) 

දිනඹ ............................................. 

10. යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීතයේ නි්යයේශඹ 

I. කා්යඹක්ෂභතා කඩඉභ : සභ්තව ඇත සභ්තව නැත  අදාළ යනොයේ 

II. යදවන බාෂා ප්රවීනනතාවඹ : ලඵා ඇත නැත නිදහව කර ඇත  අදාළ යනොයේ 

III. ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහන් ියයේෂිත අවශයතා : සුරරා ඇත  නැත  අදාළ යනොයේ 

IV. ියනඹානුකල ක්රිඹාභා්යග : නැත  ආරම්බ ිරීතභට නිඹිෂතව නැත  ඇත 

V. ඇඳකර, ගිියසුභ : අ්තසන් කර ඇත  නැත  අදාළ යනොයේ 

VI. අදාළ කාලඹ තුල වැටු හ ව්යධක : උඳඹා ඇත  නැත 

VII. අදාළ කාලඹ තුල වැටු හ රහිත  අඩවැටු හ නිවාඩු: නැත  ඇත  ඇ්තනම් ප්රභායඹ 

................... දින සිට ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභ  ඳරිවාස කාලඹ ී ්යඝ ිරීතභ නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ. 

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

දිනඹ .................................................. යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීත 

(නභ සහිත නිල ුදද්රාව)

11. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ 

...................................................................... දින සිට ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභ  ඳරිවාස කාලඹ ී ්යඝ ිරීතභ නි්යයේශ 

කරිෂ  යනොකරිෂ. 

දිනඹ ............................................................... .................................................................................. 

ආඹතන ප්රධාීන 

(නභ සහිත නිලුදද්රාව)
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ආක ත සප්ර ාියකාේ  සකාර් ාක ස  සැත්වීෙ සවථිර සිරීමෙ 

1. නිලධාරිඹායේ නභ :- …………………………………………………………………………………………………… 

2. තනතුර   :- …………………………………………………………………………………………………… 

3. යවවා වවානඹ   :- …………………………………………………………………………………………………… 

4. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳ්ත අංකඹ :- …………………………………………………………………………………………………… 

5. ුද්  ඳ්තවීනම් දිනඹ  :- …………………………………………………………………………………………………… 

6. වැඩ බාරග්ත දිනඹ  :- …………………………………………………………………………………………………… 

7. ඳ්තවීනභ වථිර කළ යුතු දිනඹ :- …………………………………………………………………………………………………… 

8. අධීක්ෂයඹ කළ යුතු කාල සීභාව :- ……………………………………………………………………………………………………. 

9. ආසන්නතභ අධීක්ෂය නිලධරඹායේ නි්යයේශඹ 

I. වැඩ හැසිීතභ :- අසතුටුදාඹක ත  සතුටුදාඹක ත  යහො ත  ඉතා යහො ත 

II. ඳැිෂණීභ :- අසතුටුදාඹක ත  සතුටුදාඹක ත  යහො ත  ඉතා යහො ත 

III. යඹෝගයතාවඹ හා කා්යඹක්ෂභතාවඹ:- අසතුටුදාඹක ත  සතුටුදාඹක ත  යහො ත  ඉතා යහො ත 

IV. භානසික හා ශාීතරික යඹෝගයතාවඹ:- අසතුටුදාඹක ත  සතුටුදාඹක ත  යහො ත  ඉතා යහො ත 

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

අධීක්ෂයනිලධාරිඹායේ (නභ සහිත නිල ුදද්රාව) 

දිනඹ ............................................. 

10. යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීතයේ නි්යයේශඹ 

I. කා්යඹක්ෂභතා කඩඉභ : සභ්තව ඇත සභ්තව නැත  අදාළ යනොයේ 

II. යදවන බාෂා ප්රවීනනතාවඹ : ලඵා ඇත නැත නිදහව කර ඇත  අදාළ යනොයේ 

III. ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහන් ියයේෂිත අවශයතා : සුරරා ඇත  නැත  අදාළ යනොයේ 

IV. ියනඹානුකල ක්රිඹාභා්යග : නැත  ආරම්බ ිරීතභට නිඹිෂතව නැත  ඇත 

V. ඇඳකර, ගිියසුභ : අ්තසන් කර ඇත  නැත  අදාළ යනොයේ 

VI. අදාළ කාලඹ තුල වැටු හ ව්යධක : උඳඹා ඇත  නැත 

VII. අදාළ කාලඹ තුල වැටු හ රහිත  අඩවැටු හ නිවාඩු: නැත  ඇත  ඇ්තනම් ප්රභායඹ 

................... දින සිට ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභ  ඳරිවාස කාලඹ ී ්යඝ ිරීතභ නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ. 

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

දිනඹ .................................................. යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීත 

(නභ සහිත නිල ුදද්රාව)

11. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ 

...................................................................... දින සිට ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභ  ඳරිවාස කාලඹ ී ්යඝ ිරීතභ නි්යයේශ 

කරිෂ  යනොකරිෂ. 

දිනඹ ............................................................... .................................................................................. 

ආඹතන ප්රධාීන 

(නභ සහිත නිලුදද්රාව)
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අ04  
රාජ්ය සියල ාරිේකු   සරාජ්යාීම සැදකීමේම් සදී සලාාියක සයුු  සැකිරකා සියව රක 

 
වරමුණ 

 

නිලධාරියඹකුයගන් අය හක්ෂිත රාජකාීත ඉටුකර ගැීනභ සහා වන රාජකාීත ඳරිසරඹ පිළිඵ 

අවයඵෝධඹක් ලඵා ී භ

 

සුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

වථිර ඳ්තවීනම් ලද රජයේ නිලධාරියඹකු වීනභ 

 

ැකිරකා සියව රක 

1. හැදින්වීනභ 

I. අභාතයාංශඹ 

II. ආඹතනඹ 

III. රැිරඹා වවානඹ 

IV. තනතුරු නාභඹ 

V. යේණිඹ  ඳන්තිපඹ 

VI. තනතුය්ය වැටු හ ඳරිභායඹ 

VII. නිලධාරිඹායේ නභ 

2. රැිරඹා සාරාංශඹ 

3. වගකීම් දරය ප්රධාන ක්යෂ්ත්රඹන් 

4. ඉටු කරන ප්රධාන කා්යඹඹන් 

5. රැිරඹාලාභිඹා වගිරඹන්යන් කාටද 

6. රැිරඹාලාභිඹාට වගිරඹන්යන් කවුද 

7. කා්යඹ සාධන ප්රිෂතීන් 

8. රැිරඹාවට අදාළ යවන්ත කරුණු 

9. තභ කා්යඹඹන්ට අදාළ කාලවකවානු සදහන් කරිෂන් ඉදිරි ව්යෂයේ වා්යෂික ක්රිඹා්තභක සැලැවභ 

ඊට යඳර ව්යෂයේ යදසැම්ඵ්ය භස තුල ී  ඉදිරිඳ්ත කර අනුභත කරවා ගත යුතුඹ 

10. කා්යඹඹ සාධන ද්යශකඹන් 

I. අනුගභනඹ කරන පිළිග්ත කා්යඹාලීඹ ක්රභ 

II. නිේචිත දිනඹන්හි ක්රිඹාකාීත සැලැවභ ඳාලන කා්යඹඹ සාධන වා්යතා සකව ිරීතභ 

III. භාසික ෛත්රභාසික අ්යධ වා්යෂික හා වා්යෂික වශයඹන් නිේචිත කාල සීභාවල ී  ප්රගතිපඹ 

වා්යතා ිරීතභ 

IV. ඹට්ත නිලධාීතන්යේ කටයුතු ියධිභ්තව නිඹිෂත කාල සීභාවල ී  ඉටු ිරීතභ 

V. ව්යෂඹ තුල ලඵා යගන ඇතිප නිවාඩු ප්රභායඹ 
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VI. ලිපිඹ ලැබී රාජකාීත දින 75ක් තුළ පිළිතුරු ඹවා ඇතිප ලිපි ගයන 

VII. කා්යඹාල ඳරිශ්රයේ ආරක්ෂාව හා ප්රසන්නතාව 

VIII. සම්පූ්යය කර ඇතිප කා්යඹඹන් ගයන 

IX. ආඹතන සංග්රහයේ හා ුදද්  යරගුලාසි සංග්රහයේ ියධිියධාන ක්රිඹා්තභක යනොූ  අවවවා 

X. ඹට්ත නිලධාීතන් අධීක්ෂයයේී  දක්වා ඇතිප සපලතාවඹ 

XI. ඳවරා ඇතිප වගකීම් හා කා්යඹඹන්ට අදාළව සකව කර ඇතිප කා්යඹඹ ඳිපඳාිප සංග්රහ 

ගයන 

 

11. ුඵ නිවාඩු ලඵාගන්නා අවවවාවක ී  .................................. (තනතුර) ............................, .............................(නභ) 

............................................................................. භඹා ිෂඹ යභනියඹ ියසින් ුඵයේ රාජකාීත ආවරයඹ කරනු 

ඇත. තවද ....................................... (තනතුර) ............................, ............................................. (නභ) 

.................................................................. භඹා ිෂඹ යභනියඹ නිවාඩු ලඵාගන්නා අවවවාවක ී  ුඵ ියසින් 

ුහුයේ  ඇඹයේ රාජකාීත ආවරයඹ කළ යුතුඹ. 

 

 

යසෞ ය අභාතයංශයේ යභයහවරට අදාළව ඉහත ියවතරයේ සහන් වගකීම් කා්යඹඹන් 

................................... දින සිට ඵල ඳැවැ්තයවන ඳරිදි ුඵට ඳවරනු ලඵන අතර, එභ වගකීභ හා 

කා්යඹඹන් නිතයානුකලව, අවංකව, කා්යඹක්ෂභව, අනලවව හා පලදා අ අන්දිෂන් ඉටුකළ යුතුඹ. 

 

 

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

දිනඹ ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන හා  

නිල ුදද්රාව 

 

යභභ රැිරඹා ියවතරඹ භගින් භායවත ඳැවරුණු වගකීම් සහ කා්යඹඹන් ීනතයානුකලව අවංකව, 

කා්යඹක්ෂභව, අනලවව හා පලදා අ අන්දිෂන් ඉටු ිරීතභට භභ සහතිපක යවිෂ. 

 

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

දිනඹ යවවාදාඹකඹායේ අ්තසන 

 

 

මලාශ්ර 

I. රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   28 98 
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VI. ලිපිඹ ලැබී රාජකාීත දින 75ක් තුළ පිළිතුරු ඹවා ඇතිප ලිපි ගයන 

VII. කා්යඹාල ඳරිශ්රයේ ආරක්ෂාව හා ප්රසන්නතාව 

VIII. සම්පූ්යය කර ඇතිප කා්යඹඹන් ගයන 

IX. ආඹතන සංග්රහයේ හා ුදද්  යරගුලාසි සංග්රහයේ ියධිියධාන ක්රිඹා්තභක යනොූ  අවවවා 

X. ඹට්ත නිලධාීතන් අධීක්ෂයයේී  දක්වා ඇතිප සපලතාවඹ 

XI. ඳවරා ඇතිප වගකීම් හා කා්යඹඹන්ට අදාළව සකව කර ඇතිප කා්යඹඹ ඳිපඳාිප සංග්රහ 

ගයන 

 

11. ුඵ නිවාඩු ලඵාගන්නා අවවවාවක ී  .................................. (තනතුර) ............................, .............................(නභ) 

............................................................................. භඹා ිෂඹ යභනියඹ ියසින් ුඵයේ රාජකාීත ආවරයඹ කරනු 

ඇත. තවද ....................................... (තනතුර) ............................, ............................................. (නභ) 

.................................................................. භඹා ිෂඹ යභනියඹ නිවාඩු ලඵාගන්නා අවවවාවක ී  ුඵ ියසින් 

ුහුයේ  ඇඹයේ රාජකාීත ආවරයඹ කළ යුතුඹ. 

 

 

යසෞ ය අභාතයංශයේ යභයහවරට අදාළව ඉහත ියවතරයේ සහන් වගකීම් කා්යඹඹන් 

................................... දින සිට ඵල ඳැවැ්තයවන ඳරිදි ුඵට ඳවරනු ලඵන අතර, එභ වගකීභ හා 

කා්යඹඹන් නිතයානුකලව, අවංකව, කා්යඹක්ෂභව, අනලවව හා පලදා අ අන්දිෂන් ඉටුකළ යුතුඹ. 

 

 

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

දිනඹ ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන හා  

නිල ුදද්රාව 

 

යභභ රැිරඹා ියවතරඹ භගින් භායවත ඳැවරුණු වගකීම් සහ කා්යඹඹන් ීනතයානුකලව අවංකව, 

කා්යඹක්ෂභව, අනලවව හා පලදා අ අන්දිෂන් ඉටු ිරීතභට භභ සහතිපක යවිෂ. 

 

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

දිනඹ යවවාදාඹකඹායේ අ්තසන 

 

 

මලාශ්ර 

I. රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   28 98 
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අ05  
කදන්ාඹු/ සකදන්ාඹු සපුුණෂ සහා සවතත්ාුණ සියශ්රාෙ සකදටු ක සරෙේ  සලිකාැියංි ස

ිරීමෙ 

 

වරමුණ 

රජයේ වථිර හා ියශ්රාභ වැටු හ සහිත නිලධරයඹකුයේ ඹැයඳන්නන්යේ සුරක්ෂිත බාවඹ තහවුරු ිරීතභ 

 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සසහ සවාාළත්කක 

වථිර හා ියශ්රාභ වැටු හ සහිත තනතුරකට ඳ්තවීනම් ලඵන සෑභ තැනැ්තයතක්භ රාජය යවවා යකොිෂෂන් 

සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ VI වන ඳරිච්යේදයේ 46 වගන්තිපඹ අනුව අදාළ ඳරිදි වැන්ද හ හා 

අන්තදරු ියශ්රාභ වැටු හ ක්රභඹට යහෝ වැන්ද හ ුරරුෂ ියශ්රාභ වැටු හ ක්රභඹට දාඹක ියඹ යුතු අතර, 

භා්යගගත ලිඹාඳදිංචිඹ සිදු කර ලඵා ගන්නා සහතිපකඹ යඳෞේගලික ලිපි යගොනුයේ ඇතුල්ත කර ඇතිප 

ඵව. 

 

වක්ය සලිිළ සේේඛත සහා සකාර් ා 

 

I. ියශ්රාභ වැටු හ සහිත ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහතිපක පිටඳත 

II. උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත 

III. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක පිටඳත 

IV. ියවාහ සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත 

V. යඳර ියවාහ ඳැවතිපයේ නම් ඒවා අවසන් ූ  ආකාරඹ සනාව වන ය්  න 

VI. දික්කසාද වීන ඇ්තනම් අධිකරය නිඹත තීන්දුව 

VII. කලත්රඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත 

VIII. කලත්රඹායේ නම් වල යවනවකම් ඳවතී නම් ඒ පිළිඵ තහවුරු ිරීතයම් ය්  න 

IX. කලත්රඹායේ ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක පිටඳත 

X. කලත්රඹා ිෂඹයගොව ඇ්තනම් භරය සහතිපකයේ පිටඳත 

XI. දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපක වල ුද්  පිටඳ්ත 

XII. ආඵාධිත දරුවන් සිටීනම් ෛවදය වා්යතාවක් (ආඵාධිත ත්තවඹ අවුරුදු 26ට යඳර සිදුවු ඵවට 

සනාව යකයරන රජයේ යරෝහලිරන් නිකු්ත කළ ෛවදය වා්යතාවක්) 

 

(ුද්  පිටඳ්ත �් ලා ඇතිප උ හඳැන්න සහතිපක, ියවාහ සහතිපක හා භරය සහතිපක අතිපය්යක දිව�ක් යරස්වටා්ය 

ියසින් සහතිපක කළ යුතුඹ) 
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ිළරික්සුම් සේේඛතක 

වනු ස

වංයක 
ියව රක ඇ  තද  

1 ියශ්රාභ වැටු හ සහිත ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහතිපක පිටඳත   

2 උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

3 ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක පිටඳත   

4 ියවාහ සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

5 යඳර ියවාහ ඳැවතිපයේ නම් ඒවා අවසන් ූ  ආකාරඹ සනාව වන ය්  න   

6 දික්කසාද වීන ඇ්තනම් අධිකරය නිඹත තීන්දුව   

7 කලත්රඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

8 කලත්රඹායේ නම් වල යවනවකම් ඳවතී නම් ඒ පිළිඵව තහවුරු ිරීතයම් ය්  න   

9 කලත්රඹායේ ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක පිටඳත   

17 කලත්රඹා ිෂඹයගොව ඇ්තනම් භරය සහතිපකයේ පිටඳත   

11 දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපක වල ුද්  පිටඳ්ත   

12 ආඵාධිත දරුවන් සිටී නම් ෛවදය වා්යතාවක් (ආඵාධිත ත්තවඹ අවුරුදු 26ට 

යඳර සිදුවු ඵවට සනාව යකයරන රජයේ යරෝහලිරන් නිකු්ත කළ ෛවදය 

වා්යතාවක්)

  

 

 

මලාශ්ර 

I. ියශ්රාභ වැටු හ වයාවවවා සංග්රහඹ 

II. රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබායේ කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහඹ 

III. රා.ඳ.ච. 121 (1978.76.14), 7 2718 (2718.75.24) 

IV. ිය.වැ.ච. 3 2715 (2715.74.24) 
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ිළරික්සුම් සේේඛතක 

වනු ස

වංයක 
ියව රක ඇ  තද  

1 ියශ්රාභ වැටු හ සහිත ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහතිපක පිටඳත   

2 උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

3 ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක පිටඳත   

4 ියවාහ සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

5 යඳර ියවාහ ඳැවතිපයේ නම් ඒවා අවසන් ූ  ආකාරඹ සනාව වන ය්  න   

6 දික්කසාද වීන ඇ්තනම් අධිකරය නිඹත තීන්දුව   

7 කලත්රඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

8 කලත්රඹායේ නම් වල යවනවකම් ඳවතී නම් ඒ පිළිඵව තහවුරු ිරීතයම් ය්  න   

9 කලත්රඹායේ ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක පිටඳත   

17 කලත්රඹා ිෂඹයගොව ඇ්තනම් භරය සහතිපකයේ පිටඳත   

11 දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපක වල ුද්  පිටඳ්ත   

12 ආඵාධිත දරුවන් සිටී නම් ෛවදය වා්යතාවක් (ආඵාධිත ත්තවඹ අවුරුදු 26ට 

යඳර සිදුවු ඵවට සනාව යකයරන රජයේ යරෝහලිරන් නිකු්ත කළ ෛවදය 

වා්යතාවක්)

  

 

 

මලාශ්ර 

I. ියශ්රාභ වැටු හ වයාවවවා සංග්රහඹ 

II. රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබායේ කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහඹ 

III. රා.ඳ.ච. 121 (1978.76.14), 7 2718 (2718.75.24) 

IV. ිය.වැ.ච. 3 2715 (2715.74.24) 
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අ06  
ැත් සිරීමම් සසම්ාන් ක සරාජ්ය සේවකා සේයොිෂෂන් සසභාක සේක  සවභිකාචතකක් ස

ෂියරිැත් සිරීමෙ 

වරමුණ 

නිලධරඹායේ අභිඹාචනඹ සම්ඵන්ධයඹන් සාධාරය්තවඹ ඉටු ිරීතභ 

සුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

I. ලඵා ී  ඇතිප ඳ්තවීනභ සම්ඵන්ධව අතෘ හතිපඹට ඳ්ත රාජය නිලධරයඹකු එභ නිඹභඹට එයරහිව කා්යඹ 

ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ XX ඳරිච්යේදයේ කාල නිඹභඹන්ට අනුව අභිඹාචනඹක් ඉදිරිඳ්ත කර තිපබීභ 

II. ඳ්ත ිරීතභ ලැබීභට අදාළ නිඹභඹන් හා යකොන්යේසි සුරරා තිපබීභ 

 

වභිකාචතක සසම්ාන් ේකන් සරාජ්ය සේවකා සේයොිෂෂන් සසභාක සේක  සෂියරිැත් සයල සයුු  ස

ලිිළේේඛත 

1. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ සහිත ආවරය ලිපිඹ 

2. අභිඹාචනඹ 

3. කා්යඹ ඳිපඳාිප ීතතිප සංග්රහයේ 23 ඳරිශිෂ්ටඹ ප්රකාර ඉ් ලුම් ඳත්රඹ 

4. ඳ්ත ිරීතභට අදාළ ඳ්තවීනම් ලිපි වල පිටඳ්ත 

5. ුද්  ඳ්තවීනම් ලිපියේ පිටඳ්ත 

6. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සතය ඡාඹා පිටඳත 

7. අභිඹාචනයේ සහන් යතොරතුරු සනාව ිරීතභට අදාළ ලිපිය්  න 

 

ිළරික්සුම් සේේඛතක 

අනු 

අංකඹ 

ියව්තරඹ ඇත නැත 

1 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ සහිත ආවරය ලිපිඹ   

2 අභිඹාචනඹ   

3 කා්යඹ ඳිපඳාිප ීතතිප සංග්රහයේ 23 ඳරිශිෂ්ටඹ ප්රකාර ඉ් ලුම්ඳත්රඹ   

4 ඳ්ත ිරීතභට අදාළ ඳ්තවීනම් ලිපි වල පිටඳ්ත   

5 ුද්  ඳ්තවීනම් ලිපියේ පිටඳ්ත   

6 ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සතය ඡාඹා පිටඳත   

7 අභිඹාචනයේ සහන් යතොරතුරු සනාව ිරීතභට අදාළ ලිපිය්  න   

8 අදාළ ඉ් ලීභ කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ XX ඳරිච්යේදඹ අනුව නිඹිෂත දිනට 

ඉදිරිඳ්ත කර ඇතිප නැතිප ඵව
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ැත් සිරීමෙ/ සඋසව සිරීමෙ/ සවාාත සොුණ සිරීමෙ සසම්ාන් ක සෂියරිැත් සයරනු සලාත සවභිකාචතක ස 

(රා.යව.යකො. කා්යඹ ඳිපඳාිප සංග්රහයේ 23 ඳරිශිෂ්ටඹ) 

 

1. අභිඹාචනඹ පිළිඵ ියවතර 
1.1 සම්පූ්යය නභ :- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.2 අඹ්තවන යේණිඹ :- …………………………………. ඳංතිපඹ :- …………………………. යේණිඹ :- …………………. 
1.3 තනතුර  :- ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.4 යවවා වවානඹ  : - ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.5 යදඳා්යතයම්න්තුව  ආඹතනඹ : - …………………………………………………………………………………………… 
1.6 අභාතයංශඹ  :- …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. අභිඹාචනඹට ඳදනම්ව ඇතිප තීරයඹ  නියඹෝගඹ පිළිඵ ියවතර 
2.1 තීරයඹ  නියඹෝගඹ කුභක්ද? ඹන වග සැයකියන් 

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

2.2 තීරයඹ නියඹෝගඹ යදන ලේයේ කා ියසින්ද? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.3 තීරයඹ  නියඹෝගඹ නිලධාරිඹාට ලැබුණු දිනඹ :- …………………………………………………………………. 
2.4 තීරයඹ  නියඹෝගඹ දැක්යවන ලිපි වල සහතිපක කළ පිටඳ්ත ඳහිරන් දැක්යවන ඇුදණුම් වශයඹන් 

ඹා කර ඇත. 
ඇුදණුභ (1) :- ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ඇුදණුභ (2) :- ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.5 අදාළ යවන්ත කරුණු 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. තීරයඹට  නියඹෝගඹට එයරහිව අභිඹාචනඹක් ඉදිරිඳ්ත ිරීතභට යේතු 
3.1 .................................................................................................................................................................................. 
3.2 .................................................................................................................................................................................. 
3.3 යභභ යේතු සනාව ිරීතභට අදාළ ලිඛිත සාධක වල සහතිපක කළ පිටඳ්ත ඳහත දැක්යවන                
ඇුදණුම් වශයඹන් ඹා කර ඇත 
 ඇුදණුභ (1) ................................................................................................................................................................................ 

ඇුදණුභ (2) ................................................................................................................................................................................ 
ඇුදණුභ (3) ................................................................................................................................................................................ 

4. ඉ් ලා සිිපනු ලඵන සහන 

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

අ්තසන  : ...................................................................... 
නභ   : ...................................................................... 
තනතුර  :....................................................................... 

 දිනඹ  : ...................................................................... 
 

ිළ ැත් 

1. ය් කම්, රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබාව  (අවශය කටයුතු සහා යභභ ප්රගභන පිටඳත ුඵ යවත 
කාරුණිකව යඹොුද කරිෂ) 

 

මලාශ්ර 

1. රා.යව.යකො.සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහඹ XX හි 237 සිට 239 දක්වා වගන්තිපඹ 
2. රා.යව.යකො. සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයඹහි VI හි 44 සිට 56 දක්වා වගන්තිප 
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ැත් සිරීමෙ/ සඋසව සිරීමෙ/ සවාාත සොුණ සිරීමෙ සසම්ාන් ක සෂියරිැත් සයරනු සලාත සවභිකාචතක ස 

(රා.යව.යකො. කා්යඹ ඳිපඳාිප සංග්රහයේ 23 ඳරිශිෂ්ටඹ) 

 

1. අභිඹාචනඹ පිළිඵ ියවතර 
1.1 සම්පූ්යය නභ :- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.2 අඹ්තවන යේණිඹ :- …………………………………. ඳංතිපඹ :- …………………………. යේණිඹ :- …………………. 
1.3 තනතුර  :- ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.4 යවවා වවානඹ  : - ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.5 යදඳා්යතයම්න්තුව  ආඹතනඹ : - …………………………………………………………………………………………… 
1.6 අභාතයංශඹ  :- …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. අභිඹාචනඹට ඳදනම්ව ඇතිප තීරයඹ  නියඹෝගඹ පිළිඵ ියවතර 
2.1 තීරයඹ  නියඹෝගඹ කුභක්ද? ඹන වග සැයකියන් 

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

2.2 තීරයඹ නියඹෝගඹ යදන ලේයේ කා ියසින්ද? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.3 තීරයඹ  නියඹෝගඹ නිලධාරිඹාට ලැබුණු දිනඹ :- …………………………………………………………………. 
2.4 තීරයඹ  නියඹෝගඹ දැක්යවන ලිපි වල සහතිපක කළ පිටඳ්ත ඳහිරන් දැක්යවන ඇුදණුම් වශයඹන් 

ඹා කර ඇත. 
ඇුදණුභ (1) :- ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ඇුදණුභ (2) :- ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.5 අදාළ යවන්ත කරුණු 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. තීරයඹට  නියඹෝගඹට එයරහිව අභිඹාචනඹක් ඉදිරිඳ්ත ිරීතභට යේතු 
3.1 .................................................................................................................................................................................. 
3.2 .................................................................................................................................................................................. 
3.3 යභභ යේතු සනාව ිරීතභට අදාළ ලිඛිත සාධක වල සහතිපක කළ පිටඳ්ත ඳහත දැක්යවන                
ඇුදණුම් වශයඹන් ඹා කර ඇත 
 ඇුදණුභ (1) ................................................................................................................................................................................ 

ඇුදණුභ (2) ................................................................................................................................................................................ 
ඇුදණුභ (3) ................................................................................................................................................................................ 

4. ඉ් ලා සිිපනු ලඵන සහන 

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

අ්තසන  : ...................................................................... 
නභ   : ...................................................................... 
තනතුර  :....................................................................... 

 දිනඹ  : ...................................................................... 
 

ිළ ැත් 

1. ය් කම්, රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබාව  (අවශය කටයුතු සහා යභභ ප්රගභන පිටඳත ුඵ යවත 
කාරුණිකව යඹොුද කරිෂ) 

 

මලාශ්ර 

1. රා.යව.යකො.සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහඹ XX හි 237 සිට 239 දක්වා වගන්තිපඹ 
2. රා.යව.යකො. සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයඹහි VI හි 44 සිට 56 දක්වා වගන්තිප 
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අ07  
ේවකා සකයකවාාක සේහෝ සාඳකා සගදනීම් සැිපැාිපක  සවනුකූලක සසීිෂ  සහා ස

ු සල ා සැාතෙ සෙ  සැත්වීම්/ සඋසව සවීම් සලාා සදීේම් සදී සසම්මුඛ සැීමක්ෂණ ස

ෙණ්ඩලක සේක  සලාා සියක සයුු  සලිකිරකියලි ස 
 
 
වරමුණ 
 

අදාල තනතුර සහා වඩා්ත යඹෝගය නිලධරඹන් යතෝරා ගැීනභ 
 
සුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 
 

ඵවා ගැීනම් ඳිපඳාිපඹ  යවවා වයවවවාවට අනුකලව අදාළ තනතුර සහා අවශය සුදුසුකම් 
සුරරන ලද නිලධරයඹකු අඹදුම් කර තිපබීභ 

 

සම්මුඛ සැරික්ෂණ සෙණ්ඩලක  සෂියරිැත් සයල සයුු  සලිිළ සේේඛත 

 

1. යවවා වයවවවාව  ඵවා ගැීනම් ඳිපඳාිපඹ 

2. අඹදුම්ඳ්ත කැවීනයම් දැන්වීනභ 

3. සුදුසුකම් සම්පිණ්ඩනඹ සහිත සම්ුද  ඳීතක්ෂය උඳය්  නඹ 

4. සම්ුද  ඳීතක්ෂයඹට ලක්කරන සං යාව 

5. වුහගත සම්ුද  ඳීතක්ෂයඹක් නම් ඳ්තවීනම් ඵලධරඹා ියසින් අනුභත කරන ලද ලකුණු ී යම් ක්රභඹ

 

මී  සවෙ රක සවාාළ සආක ත සප්ර ාියකා සියිනන් සියල රකා සසම්ාන් ේකන් සෂියරිැත් සයරත සලා ස
ැහ  සේ ොරු ුණ 

 

1. ුද්  ඳ්තවීනම් ලිපිඹ (වථිර) 

2. ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතයම් ලිපිඹ 

3. අධයාඳන සහතිපක (ියබාග යදඳා්යතයම්න්තුයවන් සනාව කරන ලද) 

4. වෘ්තතීඹ හා යවන්ත සුදුසුකම් සනාව කරන ලිපි 

5. යවවා වා්යතාව (ඳහත ආකෘතිපඹ අනුව ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ) 

6. ච්යඹා සටහයන් පිටඳතක් 

7. ියනඹ නියඹෝග ඇ්තනම් පිටඳ්ත (සලකා ඵලන කාලඹට අදාළව) 

8. නිවාඩු වා්යතාව (අඩවැටු හ යහෝ වැටු හ රහිත නිවාඩු) 

9. කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ුරතිපපල ය්  න 

10. කා්යඹ සාධන වා්යතා හා වැටු හ ව්යධක උඳඹායගන ඇතිප ඵවට ය්  න 

11. ප්රශංසා යහෝ යදෝෂ ද්යශන 
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ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 යවවා වයවවවාව  ඵවා ගැීනම් ඳිපඳාිපඹ   

2 අඹදුම්ඳ්ත කැවීනයම් දැන්වීනභ   

3 සුදුසුකම් සම්පිණ්ඩනඹ සහිත සම්ුද  ඳීතක්ෂය උඳය්  නඹ   

4 සම්ුද  ඳීතක්ෂයඹට ලක්කරන සං යාව   

5 වුහගත සම්ුද  ඳීතක්ෂයඹක් නම් ඳ්තවීනම් ඵලධරඹා ියසින් අනුභත කරන ලද 

ලකුණු ී යම් ක්රභඹ 

  

6 ුද්  ඳ්තවීනම් ලිපිඹ (වථිර)   

7 ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතයම් ලිපිඹ   

8 අධයාඳන සහතිපක (ියබාග යදඳා්යතයම්න්තුයවන් සනාව කරන ලද)   

9 වෘ්තතීඹ හා යවන්ත සුදුසුකම් සනාව කරන ලිපි   

17 යවවා වා්යතාව (ඳහත ආකෘතිපඹ අනුව ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ)   

11 ච්යඹා සටහයන් පිටඳතක්   

12 ියනඹ නියඹෝග ඇ්තනම් පිටඳතක් (සලකා ඵලන කාලඹට අදාළව)   

13 නිවාඩු වා්යතාව (අඩ වැටු හ යහෝ වැටු හ රහිත නිවාඩු)   

14 කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ප්රතිපපල ය්  න   

15 කා්යඹ සාධන වා්යතා හා වැටු හ ව්යධක උඳඹායගන ඇතිප ඵවට ය්  න   

16 ප්රශංසා යහෝ යදෝෂ ද්යශන 

 

  

සකව කයේ  ඳරික්ෂා කයේ 

 

අ්තසන  : …………………………………………………….. 

නභ          : …………………………………………………….. 

තනතුර  : …………………………………………………….. 

 

  

අ්තසන  : ………………………………………………………. 

නභ          : ……………………………………………………….

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

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

යරෝහ්  ය් කම් ඳරිඳාලන නිලධාීත 

(නභ සහිත නිලුදද්රාව) 

දිනඹ .....................................................  
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ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 යවවා වයවවවාව  ඵවා ගැීනම් ඳිපඳාිපඹ   

2 අඹදුම්ඳ්ත කැවීනයම් දැන්වීනභ   

3 සුදුසුකම් සම්පිණ්ඩනඹ සහිත සම්ුද  ඳීතක්ෂය උඳය්  නඹ   

4 සම්ුද  ඳීතක්ෂයඹට ලක්කරන සං යාව   

5 වුහගත සම්ුද  ඳීතක්ෂයඹක් නම් ඳ්තවීනම් ඵලධරඹා ියසින් අනුභත කරන ලද 

ලකුණු ී යම් ක්රභඹ 

  

6 ුද්  ඳ්තවීනම් ලිපිඹ (වථිර)   

7 ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතයම් ලිපිඹ   

8 අධයාඳන සහතිපක (ියබාග යදඳා්යතයම්න්තුයවන් සනාව කරන ලද)   

9 වෘ්තතීඹ හා යවන්ත සුදුසුකම් සනාව කරන ලිපි   

17 යවවා වා්යතාව (ඳහත ආකෘතිපඹ අනුව ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ)   

11 ච්යඹා සටහයන් පිටඳතක්   

12 ියනඹ නියඹෝග ඇ්තනම් පිටඳතක් (සලකා ඵලන කාලඹට අදාළව)   

13 නිවාඩු වා්යතාව (අඩ වැටු හ යහෝ වැටු හ රහිත නිවාඩු)   

14 කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ප්රතිපපල ය්  න   

15 කා්යඹ සාධන වා්යතා හා වැටු හ ව්යධක උඳඹායගන ඇතිප ඵවට ය්  න   

16 ප්රශංසා යහෝ යදෝෂ ද්යශන 

 

  

සකව කයේ  ඳරික්ෂා කයේ 

 

අ්තසන  : …………………………………………………….. 

නභ          : …………………………………………………….. 

තනතුර  : …………………………………………………….. 

 

  

අ්තසන  : ………………………………………………………. 

නභ          : ……………………………………………………….

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

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

යරෝහ්  ය් කම් ඳරිඳාලන නිලධාීත 

(නභ සහිත නිලුදද්රාව) 

දිනඹ .....................................................  
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සීිෂ  සහා සු සල ා සැාතෙ සෙ  සැත්වීම්/ සඋසවවීම් සලාාදීේම් සදී සවාාළකත සේවකා සකාර් ාක 

1. මූලික ියවතර 
I. නිලධාරිඹායේ ුදලකුරු සහිතව නභ :- ………………………………………………………………………. 

II. උඳන් දිනඹ    :- ………………………………………………………………………. 
III. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳ්ත අංකඹ  :- ………………………………………………………………………. 
IV. ුද්  ඳ්තවීනම් දිනඹ   :- ………………………………………………………………………. 
V. එභ තනතුර වථීර කල දිනඹ  :- ………………………………………………………………………. 

VI. ව්යතභාන තනතුර හා එභ තනතුරට ඳ්ත ූ  දිනඹ :- …………………………………………………… 
VII. ව්යතභාන තනතුර වථිර කල දිනඹ :- ………………………………………………………………………. 

2. ....................................සිට ......................... දක්වා කාලඹ තුළ (අවවාද ිරීතම් හැර) ියනඹානුකල දඩුවම් ලඵා 
තිපයේද? ුේ  නැත 

3. ....................................සිට ......................... දක්වා කාලඹ තුළ සිඹලු වැටු හ ව්යධක උඳඹායගන තිපයේද? ුේ නැත 
 

4. සම්පූ්යය යවවා කාලඹ තුළ ලඵා ඇතිප නිවාඩු යතොරතුරු ඇතුල්ත වා්යතාව :- 
ුද්  ඳ්තවීනයම් සිට ........................... 
දක්වා නිවාඩු ියවතර වා්යෂිකව 
(ලකුණු ී යම්ී  සලකා ඵැලීභට) 
 

අනිඹම් අසීනඳ අඩ වැටු හ වැටු හ රහිත යවන්ත 

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

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

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

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

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

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

තනතුරට සුදුසු ද ඹන්න තීරයයේ ී  
ඳහත නිවාඩු ියවතර සලකා ඵැය්  
 

අනිඹම් අසීනඳ අඩ වැටු හ වැටු හ රහිත යවන්ත 

 
.................................................. දක්වා 
................................................... දක්වා 
 

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

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

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

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

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

ඉහත යතොරතුරු යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව අනුව නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ. 
 
සකව කය්  (ියෂඹ නිලධාීත) ඳීතක්ෂා කය්  (ප්රධාන යසෞ ය කළභයාකරන සහකාර) 
අ්තසන  :- …………………………………………… අ්තසන :- ………………………………………………………. 
නභ         :- …………………………………………… නභ         :- ………………………………………………………. 
තනතුර :- …………………………………………… තනතුර :- ………………………………………………………. 
 
 
ඉහත යතොරතුරු යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව අනුව නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ. 
 
........................................................................................... දිනඹ .............................................. 
යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාරි 
 
............................................................................................. 
ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන හා නිල ුදද්රාව 
 
මලාශ්ර 
 

I. යවවා වයවවවාව  ඵවා ගැීනම් ඳිපඳාිපඹ 
II. කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහඹ 

III. ආඹතන සංග්රහඹ 
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අ08  
ේේණි උ සඋසවවීම් සසඳහා සවකදුම් සිරීමෙ 

වරමුණ 

තනතුරු වලට අදාළ යේණි උසවවීනම් ියධිභ්තව හා ක්රභානුකලව ලඵා ී භ 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

1. සතුටුදාඹක යවවා කාලඹක් සම්පූ්යය ිරීතභ 

I. නිඹිෂත කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ියබාග සභ්තවීනභ 

II. ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභ සහා අවශය සුදුසුකම් සම්පූ්යය ිරීතභ 

III. උඳඹාගත යුතුව තිපබ සිඹලු වැටු හ ව්යධක උඳඹා ගැීනභ 

2. ඵවා ගැීනම් ඳිපඳාිපඹ අනුව නිඹභ කර ඇතිප සුදුසුකම් සම්පූ්යය ිරීතභ 

3. තභ උසවවීනම් උඳඹා ගැීනභ (ඉහත සුදුසුකම් සම්පූ්යය කර තිපබීභ) 

(රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප xvii ඳරිච්යේදඹ තවදුරට්ත ඳරිශීලනඹ කරන්න)

4. රා.ඳ.චක්ර. 22 93 (VI) ඳරිදි නිලධාරිඹකු ිෂඹ ගිඹ අවවවාවක ඊලග උසවවීනභ සිදුකර ත

යසෞ ය අභාතයංශයේ ............................................. තනතුය්ය .............................. යේණියේ සිට ............................ යේණිඹට 

උසව ිරීතයම් අඹදුම්ඳත සභග ඉදිරිඳ්ත කල යුතු ය්  න 

I. ආවරය ලිපිඹ 

II. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක කල පිටඳත 

III. ලඵා ඇතිප ුරහුණුවට අදාළ ලිපිවල සහතිපක කරන ලද පිටඳ්ත (අදාළ යේ නම්) 

IV. ියධිභ්ත ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත (ii යේණියේ උසවවීනම් සහා) 

V. රාජකාීත බාරග්ත ලිපියේ සහතිපක කරන ලද පිටඳතක් (ii යේණියේ උසවවීනම් සහා) 

VI. යදවන බාෂා ප්රවීනනතා අවශයතාව සම්පූ්යය කය්  නම් එභ ලිපියේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත (ii 

යේණියේ උසවවීනම් සහා) 

VII. යේණිඹට අදාළ කා්යඹක්ෂභතා කඩඉභ සභ්තවීනභට සහන ලඵා ග්තය්ත නම් එභ ලිපියේ සහතිපක කරන 

ලද පිටඳත 

VIII. කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් සභ්තවීනභට සහන ලඵා ගන්ය්ත නම් එභ ලිපියේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත 

IX. ඳ්තවීනභ වථිර කරන ලද ලිපියේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත (ii යේණියේ උසවවීනම් සහා) 

X. ව්යතභාන තනතුය්ය ව්යෂ ............ක සක්රිඹ යවවා කාලඹ සහා කා්යඹ සාධන වා්යතාවල පිටඳ්ත 

XI. ඳසුගිඹ ව්යෂ ........ක වැටු හ ව්යධක උඳඹාග්ත ඵවට සනාව කරන යඳොදු 232 අකෘතිප පිටඳත 

XII. ඳසුගිඹ ව්යෂ ..............ක වැටු හ ව්යධක උඳඹා යගන යනොභැතිප නම් යේතු 

XIII. ියනඹ ක්රිඹාභා්යග යහෝ දඩුවම් ලඵා තිපයේ නම් අදාළ ලිපිවල සහතිපක කල පිටඳ්ත 

 
සකව කයේ ............................................................ ඳීතක්ෂා කයේ ........................................... 
නභ නභ 
ියෂඹ නිලධාීත ප්රධාන රා.යසෞ.ක. සහකාර 
............................................................................ 
යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීත 
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අ08  
ේේණි උ සඋසවවීම් සසඳහා සවකදුම් සිරීමෙ 

වරමුණ 

තනතුරු වලට අදාළ යේණි උසවවීනම් ියධිභ්තව හා ක්රභානුකලව ලඵා ී භ 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

1. සතුටුදාඹක යවවා කාලඹක් සම්පූ්යය ිරීතභ 

I. නිඹිෂත කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ියබාග සභ්තවීනභ 

II. ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභ සහා අවශය සුදුසුකම් සම්පූ්යය ිරීතභ 

III. උඳඹාගත යුතුව තිපබ සිඹලු වැටු හ ව්යධක උඳඹා ගැීනභ 

2. ඵවා ගැීනම් ඳිපඳාිපඹ අනුව නිඹභ කර ඇතිප සුදුසුකම් සම්පූ්යය ිරීතභ 

3. තභ උසවවීනම් උඳඹා ගැීනභ (ඉහත සුදුසුකම් සම්පූ්යය කර තිපබීභ) 

(රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප xvii ඳරිච්යේදඹ තවදුරට්ත ඳරිශීලනඹ කරන්න)

4. රා.ඳ.චක්ර. 22 93 (VI) ඳරිදි නිලධාරිඹකු ිෂඹ ගිඹ අවවවාවක ඊලග උසවවීනභ සිදුකර ත

යසෞ ය අභාතයංශයේ ............................................. තනතුය්ය .............................. යේණියේ සිට ............................ යේණිඹට 

උසව ිරීතයම් අඹදුම්ඳත සභග ඉදිරිඳ්ත කල යුතු ය්  න 

I. ආවරය ලිපිඹ 

II. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක කල පිටඳත 

III. ලඵා ඇතිප ුරහුණුවට අදාළ ලිපිවල සහතිපක කරන ලද පිටඳ්ත (අදාළ යේ නම්) 

IV. ියධිභ්ත ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත (ii යේණියේ උසවවීනම් සහා) 

V. රාජකාීත බාරග්ත ලිපියේ සහතිපක කරන ලද පිටඳතක් (ii යේණියේ උසවවීනම් සහා) 

VI. යදවන බාෂා ප්රවීනනතා අවශයතාව සම්පූ්යය කය්  නම් එභ ලිපියේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත (ii 

යේණියේ උසවවීනම් සහා) 

VII. යේණිඹට අදාළ කා්යඹක්ෂභතා කඩඉභ සභ්තවීනභට සහන ලඵා ග්තය්ත නම් එභ ලිපියේ සහතිපක කරන 

ලද පිටඳත 

VIII. කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් සභ්තවීනභට සහන ලඵා ගන්ය්ත නම් එභ ලිපියේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත 

IX. ඳ්තවීනභ වථිර කරන ලද ලිපියේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත (ii යේණියේ උසවවීනම් සහා) 

X. ව්යතභාන තනතුය්ය ව්යෂ ............ක සක්රිඹ යවවා කාලඹ සහා කා්යඹ සාධන වා්යතාවල පිටඳ්ත 

XI. ඳසුගිඹ ව්යෂ ........ක වැටු හ ව්යධක උඳඹාග්ත ඵවට සනාව කරන යඳොදු 232 අකෘතිප පිටඳත 

XII. ඳසුගිඹ ව්යෂ ..............ක වැටු හ ව්යධක උඳඹා යගන යනොභැතිප නම් යේතු 

XIII. ියනඹ ක්රිඹාභා්යග යහෝ දඩුවම් ලඵා තිපයේ නම් අදාළ ලිපිවල සහතිපක කල පිටඳ්ත 

 
සකව කයේ ............................................................ ඳීතක්ෂා කයේ ........................................... 
නභ නභ 
ියෂඹ නිලධාීත ප්රධාන රා.යසෞ.ක. සහකාර 
............................................................................ 
යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීත 
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ේසෞඛය ස වො යං්ේ  ස ................................... ස  තු ේර් ස ............................ ස ේේණි උේ  ස ින  ස

................ සේේණි උක  සඋසව සිරීමේම් සවකදුම්ැ  

 

(71 යකොටස අදාළ නිලධාරිඹා ියසින් සම්පූ්යය කල යුතුඹ) 

1. සම්පූ්යය නභ  : ................................................................................................................................................ 

2. ුදලකුරු සභඟ නභ : .................................................................................................................................................. 

3. උඳන් දිනඹ  : .................................................................................................................................................. 

4. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : ................................................................................................................................. 

5. ව්යතභාන යවවා වවානඹ : ................................................................................................................................. 

6. තනතුරට අදාළ අධයාඳන සුදුසුකම් : ............................................................................................................... 

7. ............................................................................... ුරහුණුවට ඳ්ත ූ  දිනඹ  : ............................................................... 

8. ........................................ තනතුය්ය (III/II/I) යේණිඹට ඳ්ත ූ  දිනඹ : .............................................................. 

9. යදවන බාෂා අවශයතාව සම්පූ්යය කය්  නම් එභ ලිපියේ අංකඹ හා දිනඹ : ...................................... 

10. (a) III/II/I යේණිඹට අදාළ කා්යඹක්ෂභතා කඩඉභ සභ්ත ියඹ යුතු දිනඹ : ............................. 

(b) අදාළ කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ියබාගඹ සභ්ත ූ  දිනඹ : .............................................................. 

(c) කා්යඹක්ෂභතා කඩඉභ සභ්තවීනභට සහන ලඵා ඇතිප නම් ියවතර :..................................................... 

11. (a)............................... තනතුය්ය ඳ්තවීනභ වථිර කර තිපයඵන ඵව: ුේ  නැත 

(b) ඳ්තවීනභ වථිර කරන ලද ලිපියේ අංකඹ හා දිනඹ : ........................................................................................ 

(c)ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභට අදාළ ය්  න අභාතයංශඹ යවත යඹොුද කර ඇතිප නම් ඊට අදාළ ියවතර : 

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

12. (a) ව්යතභාන තනතුය්ය ව්යෂ .............. ක සක්රිඹ යවවා කාලඹ .................... සිට .................... දක්වා 

(b) ඳසුගිඹ ව්යෂ ............... ක වැටු හ ව්යධක උඳඹා යගන තිපයඵන ඵව : ...................................................... 

(c) ඳසුගිඹ ව්යෂ ............... ක වැටු හ ව්යධක උඳඹා යනොයගන තිපයේ නම් යේතු :................................... 

13. (a) ව්යතභාන ....................... යේණියේ ියනඹ ක්රිඹාභා්යග යහෝ දඩුවම් ලඵා තිපයේ ද? ............................. 

(b) ියනඹ ක්රිඹාභා්යග යහෝ දඩුවම් ලඵා තිපයේ නම් කාලඹ සහ යේතු :..................................................... 

14. ප්රසත නිවාඩු හැර වැටු හ රහිත නිවාඩු ලඵා තිපයේ නම් එභ කාලඹ :........................................................ 

 

ඉහත 71 සිට 14 දක්වා කරුණු භායේ දැීනයම් හා ියේවාසයේ හැිපඹට නිවැරදි ඵව්ත සතය ඵව්ත 

ප්රකාශකර සිිපිෂ. 

දිනඹ  ................................................. අඹදුම්කරුයේ අ්තසන .......................................... 

 

ආසන්න අධීක්ෂය නිලධාීතඹායේ නි්යයේශඹ 

ඉහත නිලධාරිඹා භායේ අධීක්ෂයඹ ඹටය්ත රාජකාීත සිදුකරන ඵව්ත ුහු ඇඹ ඉතා යහොඳින්  යහොඳින්  

සතුටුදාඹක යලස  අසතුටුදාඹක යලස රාජකාීත ඉටුකරන ඵැියන් ................... යේණිඹට උසව ිරීතභට 

නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ. 

දිනඹ .................................. ........................................................................... 

අධීක්ෂය නිලධාරිඹායේ  

අ්තසන සහ නිල ුදද්රාව 
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(72 වන යකොටස  ියෂඹ බාර නිලධාීත ියසින් අදාළ නිලධාරිඹායේ යඳෞේගලික ලිපියගොනුව අනුව 

සම්පූ්යය ිරීතභ සහා) 

 

15. ප්රසත නිවාඩු හැර වැටු හ රහිත නිවාඩු ලඵා තිපයේද ................................................................................. 

අ. ලඵා ඇ්තනම් නිවාඩු කාලඹ ............................................................................................................. 

16. අඹදුම්කරු ියසින් සඳඹා ඇතිප යතොරතුරු යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව අනුව නිවැරදි ද ඹන වග  

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

යතොරතුරු නිවැරදි යනොයේ නම්, 

අ. නිවැරදි යනොවන කරුණු 71  ........................................................................................................... 

     ඊට යේතු  .............................................................. (සනාව යකයරන ය්  න අුදයන්න) 

ආ. නිවැරදි යනොවන කරුණු 72  ......................................................................................................... 

     ඊට යේතු  .............................................................. (සනාව යකොරන ය්  න අුදයන්න) 

 

17. උසව වීනම් දිනට පූ්යවාසන්න වසර ............ ක කාලඹ තුල වැටු හ ව්යධක හා කා්යඹ සාධන ඇග අම් පිළිඵ 

යතොරතුරු (කා්යඹ සාධන භට්ටභ ඉතා යහො ත  යහො ත  සතුටුදාඹක ත  අසතුටුදාඹක ත යලස සටහන් 

කරන්න. පිටඳ්ත අුදයන්න) 

 

අංකඹ ව්යෂඹ කා්යඹඹ 

සාධන 

භට්ටභ 

වැටු හ ව්යධකඹ 

උඳඹායගන 

ඇතිප  නැතිප ඵව 

අංකඹ ව්යෂඹ කා්යඹ 

සාධන 

භට්ටභ 

වැටු හ 

ව්යධකඹ 

උඳඹායගන 

ඇතිප  නැතිප 

ඵව 

71    75    

72    76    

73    77    

74    78    

 

 

18. වා්යෂික වැටු හ ව්යධක උඳඹායගන යනොතිපයේ නම් යේතුව  ............................................................. 

 

අංක 71 සිට 18 දක්වා සඳඹා ඇතිප යතොරතුරු යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව අනුව සංයශෝධන සහිතව  රහිතව 

නිවැරදි ත. 

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

දිනඹ ........................................... ියෂඹඹ නිලධාීතයේ අ්තසන 
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(72 වන යකොටස  ියෂඹ බාර නිලධාීත ියසින් අදාළ නිලධාරිඹායේ යඳෞේගලික ලිපියගොනුව අනුව 

සම්පූ්යය ිරීතභ සහා) 

 

15. ප්රසත නිවාඩු හැර වැටු හ රහිත නිවාඩු ලඵා තිපයේද ................................................................................. 

අ. ලඵා ඇ්තනම් නිවාඩු කාලඹ ............................................................................................................. 

16. අඹදුම්කරු ියසින් සඳඹා ඇතිප යතොරතුරු යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව අනුව නිවැරදි ද ඹන වග  

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

යතොරතුරු නිවැරදි යනොයේ නම්, 

අ. නිවැරදි යනොවන කරුණු 71  ........................................................................................................... 

     ඊට යේතු  .............................................................. (සනාව යකයරන ය්  න අුදයන්න) 

ආ. නිවැරදි යනොවන කරුණු 72  ......................................................................................................... 

     ඊට යේතු  .............................................................. (සනාව යකොරන ය්  න අුදයන්න) 

 

17. උසව වීනම් දිනට පූ්යවාසන්න වසර ............ ක කාලඹ තුල වැටු හ ව්යධක හා කා්යඹ සාධන ඇග අම් පිළිඵ 

යතොරතුරු (කා්යඹ සාධන භට්ටභ ඉතා යහො ත  යහො ත  සතුටුදාඹක ත  අසතුටුදාඹක ත යලස සටහන් 

කරන්න. පිටඳ්ත අුදයන්න) 

 

අංකඹ ව්යෂඹ කා්යඹඹ 

සාධන 

භට්ටභ 

වැටු හ ව්යධකඹ 

උඳඹායගන 

ඇතිප  නැතිප ඵව 

අංකඹ ව්යෂඹ කා්යඹ 

සාධන 

භට්ටභ 

වැටු හ 

ව්යධකඹ 

උඳඹායගන 

ඇතිප  නැතිප 

ඵව 

71    75    

72    76    

73    77    

74    78    

 

 

18. වා්යෂික වැටු හ ව්යධක උඳඹායගන යනොතිපයේ නම් යේතුව  ............................................................. 

 

අංක 71 සිට 18 දක්වා සඳඹා ඇතිප යතොරතුරු යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව අනුව සංයශෝධන සහිතව  රහිතව 

නිවැරදි ත. 

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

දිනඹ ........................................... ියෂඹඹ නිලධාීතයේ අ්තසන 
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(73 යකොටස: ඳරිඳාලන නිලධාීත  යරෝහ්  ය් කම් සම්පූ්යය ිරීතභ සහා) 

 

ඉහත ඉ් ලුම්කරු වන ..................................................................................................... භඹා ිෂඹ යභනියඹ යඳෞේගලික ලිපි 

යගොනුයේ යතොරතුරු හා ඵවා ගැීනයම් ඳිපඳාිපඹ  යවවා වයවවවාව අනුව ......................................... තනතුය්ය 

........................................... යේණිඹට ........................................ දින සිට උසවවීනභට සුදුසු  නුසුදුසු ඵව නි්යයේශ කරිෂ. 

 

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

දිනඹ ............................................. ඳරිඳාලන නිලධාීත යරෝහ්  ය් කම් 

 

(74 යකොටස ආඹතන  යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධාීනයේ නි්යයේශඹ) 

 

ඉහත ඉ් ලුම්කරු ............................................................................................. භඹා ිෂඹ යභනියඹ සඳඹා ඇතිප සිඹලු 

යතොරතුරු නිවැරදි ඵව්ත උසව ිරීතභට අදාළ .................. දිනට III/II/I/අධි ියයේෂ යේණියේ වසර....... ක් 

සපියරන ඵව්ත ුහුයේ  ඇඹයේ ඳ්තවීනභ වථිර කර ඇතිප ඵව්ත ඵවා ගැීනයම් ඳිපඳාිපඹ  යවවා වයවවවාව 

අනුව .............................................. තනතුය්ය II/I/අධි ියයේෂ යේණිඹට ........................................................ දින සිට උසවවීනභ 

නි්යයේශ කරිෂ  නි්යයේශ යනොකරිෂ. 

 

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

දිනඹ ......................................................... ආඹතන යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා 

 

(75 යකොටස  ියභධයගත යකොට්ඨාශ ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ) 

 

ඉහත දක්වා ඇතිප සිඹලු යතොරතුරු නිවැරදි ඵව සහතිපක කරන අතර, II/I/අධි ියයේෂ යේණිඹට 

................................................ දින සිට උසවවීනභ නි්යයේශ කරිෂ  නි්යයේශ යනොකරිෂ. 

 

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

දිනඹ ........................................ ියභධයගත යකොට්ඨාශ ප්රධානිඹායේ අ්තසන 

නභ සහිත නිල ුදද්රාව 
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ිළරික්සුම් සේේඛතක 

වනු ස

වංයක 

යාරණක ඇ  තද  

1 ආවරය ලිපිඹ   

2 ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක කළ පිටඳත   

3 තනතුරට අදාළ අධයාඳන සුදුසුකම් සනාව යකයරන ලිපිවල පිටඳ්ත   

4 ුරහුණුවට ඳ්ත ූ  ලිපිවල සහතිපක කරන ලද පිටඳ්ත   

5 ....................................... තනතුය්ය III/II/I යේණිඹට ඳ්තූ  ලිපිවල සහතිපක කරන ලද 

පිටඳ්ත

  

6 රාජකාීත ඵාරග්ත ලිපියේ පිටඳතක්   

7 යදවන බාෂා අවශයතාව සම්පූ්යය කය්  නම් එභ ලිපියේ සහතිපක කරන ලද 

පිටඳත 

  

8 III/II/I යේණිඹට අදාළ කා්යඹක්ෂභතා කඩඉභ සභ්ත ූ  ලිපියේ සහතිපක කරන 

ලද පිටඳත

  

9 කා්යඹක්ෂභතා කඩඉභ සභ්තවීනභට සහන ලඵාග්තය්ත නම් එභ ලිපියේ සහතිපක 

කරන ලද පිටඳත 

  

17 .................................. තනතුය්ය ඳ්තවීනභ වථිර කර තිපයඵන ලිපියේ සහතිපක කරන ලද 

පිටඳත 

  

11 ව්යතභාන තනතුය්ය ව්යෂ .......ක සක්රිඹ යවවා කාලඹ සහා කා්යඹ සාධන 

වා්යතාවල පිටඳත 

  

12 ඳසුගිඹ ව්යෂ ........ක වැටු හ ව්යධක උඳඹාග්ත ඵවට සනාව කරන ච්යඹා 

සටහයන් පිටඳත 

  

13 ඳසුගිඹ ව්යෂ .......ක වැටු හ ව්යධක උඳඹායගන යනොභැතිප නම් ඊට යේතු සහන් 

ලිපිවල පිටඳ්ත 

  

14 ව්යතභාන යේණියේ පූ්යව වසර .........ක් ඇතුළත ියනඹ ක්රිඹාභා්යග වලට ලක්වීන 

යහෝ දඩුවම් ලඵා තිපයේ නම් අදාළ ලිපිවල පිටඳ්ත 

 

  

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

 

අ්තසන : …………………………………………………….. 

නභ : ……………………………………………………………. 

තනතුර : …………………………………………………….. 

 

  

අ්තසන : …………………………………………………… 

නභ : ………………………………………………………….. 

තනතුර : ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

  

      

………………………………………………………………………. 

දිනඹ .............................................. යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීත 

(නභ සහිත නිලුදද්රාව) 
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ිළරික්සුම් සේේඛතක 

වනු ස

වංයක 

යාරණක ඇ  තද  

1 ආවරය ලිපිඹ   

2 ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක කළ පිටඳත   

3 තනතුරට අදාළ අධයාඳන සුදුසුකම් සනාව යකයරන ලිපිවල පිටඳ්ත   

4 ුරහුණුවට ඳ්ත ූ  ලිපිවල සහතිපක කරන ලද පිටඳ්ත   

5 ....................................... තනතුය්ය III/II/I යේණිඹට ඳ්තූ  ලිපිවල සහතිපක කරන ලද 

පිටඳ්ත

  

6 රාජකාීත ඵාරග්ත ලිපියේ පිටඳතක්   

7 යදවන බාෂා අවශයතාව සම්පූ්යය කය්  නම් එභ ලිපියේ සහතිපක කරන ලද 

පිටඳත 

  

8 III/II/I යේණිඹට අදාළ කා්යඹක්ෂභතා කඩඉභ සභ්ත ූ  ලිපියේ සහතිපක කරන 

ලද පිටඳත

  

9 කා්යඹක්ෂභතා කඩඉභ සභ්තවීනභට සහන ලඵාග්තය්ත නම් එභ ලිපියේ සහතිපක 

කරන ලද පිටඳත 

  

17 .................................. තනතුය්ය ඳ්තවීනභ වථිර කර තිපයඵන ලිපියේ සහතිපක කරන ලද 

පිටඳත 

  

11 ව්යතභාන තනතුය්ය ව්යෂ .......ක සක්රිඹ යවවා කාලඹ සහා කා්යඹ සාධන 

වා්යතාවල පිටඳත 

  

12 ඳසුගිඹ ව්යෂ ........ක වැටු හ ව්යධක උඳඹාග්ත ඵවට සනාව කරන ච්යඹා 

සටහයන් පිටඳත 

  

13 ඳසුගිඹ ව්යෂ .......ක වැටු හ ව්යධක උඳඹායගන යනොභැතිප නම් ඊට යේතු සහන් 

ලිපිවල පිටඳ්ත 

  

14 ව්යතභාන යේණියේ පූ්යව වසර .........ක් ඇතුළත ියනඹ ක්රිඹාභා්යග වලට ලක්වීන 

යහෝ දඩුවම් ලඵා තිපයේ නම් අදාළ ලිපිවල පිටඳ්ත 

 

  

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

 

අ්තසන : …………………………………………………….. 

නභ : ……………………………………………………………. 

තනතුර : …………………………………………………….. 

 

  

අ්තසන : …………………………………………………… 

නභ : ………………………………………………………….. 

තනතුර : ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

  

      

………………………………………………………………………. 

දිනඹ .............................................. යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීත 

(නභ සහිත නිලුදද්රාව) 
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අ09  
උසව සිරීමෙය  සවාාළක සව ෘ කතිඥෙත් සරජ්ේ  සියල ාරිේකු  සියිනන් ස

වභිකාචතකක් සෂියරිැත් සිරීමෙ 

වරමුණ 

උසවවීනභ යනොල්ත සුදුසුකම් සුරරා ඇතිප නිලධාරිඹකුට ඒ සහා අවවවාවක් ලඵාී භ 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් 

1. සතුටුදාඹක යවවා කාලඹක් සම්පූ්යය ිරීතභ 

නිඹිෂත කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ියබාග සභ්තවීනභ 

ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභ සහා අවශය සුදුසුකම් සම්පූ්යය ිරීතභ 

උඳඹාගත යුතුව තිපබ සිඹලු වැටු හ ව්යධක උඳඹා ගැීනභ 

2. ඵවා ගැීනම් ඳිපඳාිපඹ අනුව නිඹභ කර ඇතිප සුදුසුකම් සම්පූ්යය ිරීතභ 

3. තභ උසවවීනම් උඳඹා ගැීනභ (ඉහත සුදුසුකම් සම්පූ්යය කර තිපබීභ) 

(රාජය යකොිෂෂන් සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප xvii ඳරිච්යේදඹ තවදුරට්ත ඳරිශීලනඹ කරන්න)

4. 2718.17.16 දිනැතිප රා.ඳ.චක්ර 22 93 (VI) අනුව නිලධාරිඹකු ිෂඹ ගිඹ අවවවාවක ඊලග උසවවීනභ සිදුකර ත 

 

ෂියරිැත් සයලයුු  සේේඛත 

I. ආවරය ලිපිඹ 

II. අභිඹාචනඹ (ආ.සං. XXVIII ඳරිච්යේදයේ 6 වගන්තිපඹ ඳරිදි හා රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබා කා්යඹඹ 

ඳරිඳාිප සංග්රහයේ XX ඳරිච්යච්දයේ 231 වගන්තිපඹ ප්රකාර 23 ඳරිශිෂ්ටඹ ඳරිදි) 

III. ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක කල පිටඳතක් 

IV. රාජකාීත බාරග්ත ලිපියේ සහතිපක කල පිටඳතක් 

V. ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහතිපක කල පිටඳතක් 

VI. ඳ්තවීනභ වථිර කරන ලද ලිපියේ සහතිපක කල පිටඳතක් 

VII. ඵවා ගැීනයම් ඳරිඳාිපයේ  යවවා වයවවවායේ උසව ිරීතභට අදාළ යකොටයව පිටඳතක් 

VIII. අභිඹාචනඹට අදාල තීරයඹ යහෝ නියඹෝගයේ පිටඳතක් 

IX. උසවවීනභට අදාල තීරයඹ  නියඹෝගඹ නිලධාරිඹාට ලද දිනඹ 

X. ඉහත IX අනුව අභිඹාචනඹ ඉදිරිඳ්ත ිරීතභට දින 37ට වැි යඹන් ගතවීන නම් ඊට යේතු 

XI. අභිඹාචනඹට අදාළ යේතු සනාව ිරීතයම් ලිපිවල සහතිපක කල පිටඳ්ත 

XII. යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ 
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ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 ආවරය ලිපිඹ   

2 අභිඹාචනඹ   

3 ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක කල පිටඳතක්   

4 ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

5 රාජකාීත ඵාරග්ත ලිපියේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

6 ඳ්තවීනභ වථිර කරන ලද ලිපියේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

7 උසව ිරීතභට අදාළ දැන්වීනයම් ියවතර පිටඳත   

8 යවවා වයවවවායේ  ඵවා ගැීනයම් ඳරිඳාිපයේ ඊට අදාළ උසව ිරීතභට අදාළ 

යකොටයව පිටඳතක්

  

9 අභිඹාචනඹට අදාළ තීරයඹ යහෝ නියඹෝගයේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

17 අභිඹාචනඹට අදාළ යේතු සනාව ිරීතයම් ලිපිවල සහතිපක කල පිටඳ්ත   

11 යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ   

සකව කයේ  ඳරික්ෂා කයේ 

අ්තසන : ………………………………………………………….. 

නභ : …………………………………………………………………. 

තනතුර : …………………………………………………………… 

 අ්තසන : ……………………………………………………… 

නභ : ……………………………………………………………..

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක.සහකාර 

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

යරෝහ්  ය් කම් ඳරිඳාලන නිලධාීත 

දිනඹ .................................................. (නභ සහිත නිලුදද්රාව) 

 

උසව වීනභකට අදාළව අතෘ හතිපභ්ත රජයේ නිලධාරියඹකු රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබා කා්යඹඹ ඳරිඳාිප 

සංහ්රහයේ XX වන ඳරිච්යේදයේ 231 වගන්තිපඹ ප්රකාර උසවවීනභට අදාළ නියඹෝගඹ ලැබී දින 37ක් තුල 

ඳරිශිෂ්ට 23 ඳරිදි ඳභයක් අභිඹාචනඹ ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ. 

ුදලකුරු සභග නභ .................................................. 

ලිපිනඹ ........................................................................... 

දිනඹ ............................................................................... 

................................................. (ආඹතන ප්රධානිඹා) භගින් 

.................................................. (යදඳා්යතයභන්තු ප්රධානිඹා) භගින් 

.................................................... (අභාතයංශ ය් කම්) භගින් 

ය් කම්, රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබාව 

............................................................................................................. උසව ිරීතභ සම්ඵන්ධ අභිඹාචනඹ 
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ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 ආවරය ලිපිඹ   

2 අභිඹාචනඹ   

3 ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත සහතිපක කල පිටඳතක්   

4 ඳ්තවීනම් ලිපියේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

5 රාජකාීත ඵාරග්ත ලිපියේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

6 ඳ්තවීනභ වථිර කරන ලද ලිපියේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

7 උසව ිරීතභට අදාළ දැන්වීනයම් ියවතර පිටඳත   

8 යවවා වයවවවායේ  ඵවා ගැීනයම් ඳරිඳාිපයේ ඊට අදාළ උසව ිරීතභට අදාළ 

යකොටයව පිටඳතක්

  

9 අභිඹාචනඹට අදාළ තීරයඹ යහෝ නියඹෝගයේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

17 අභිඹාචනඹට අදාළ යේතු සනාව ිරීතයම් ලිපිවල සහතිපක කල පිටඳ්ත   

11 යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ   

සකව කයේ  ඳරික්ෂා කයේ 

අ්තසන : ………………………………………………………….. 

නභ : …………………………………………………………………. 

තනතුර : …………………………………………………………… 

 අ්තසන : ……………………………………………………… 

නභ : ……………………………………………………………..

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක.සහකාර 

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

යරෝහ්  ය් කම් ඳරිඳාලන නිලධාීත 

දිනඹ .................................................. (නභ සහිත නිලුදද්රාව) 

 

උසව වීනභකට අදාළව අතෘ හතිපභ්ත රජයේ නිලධාරියඹකු රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබා කා්යඹඹ ඳරිඳාිප 

සංහ්රහයේ XX වන ඳරිච්යේදයේ 231 වගන්තිපඹ ප්රකාර උසවවීනභට අදාළ නියඹෝගඹ ලැබී දින 37ක් තුල 

ඳරිශිෂ්ට 23 ඳරිදි ඳභයක් අභිඹාචනඹ ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ. 

ුදලකුරු සභග නභ .................................................. 

ලිපිනඹ ........................................................................... 

දිනඹ ............................................................................... 

................................................. (ආඹතන ප්රධානිඹා) භගින් 

.................................................. (යදඳා්යතයභන්තු ප්රධානිඹා) භගින් 

.................................................... (අභාතයංශ ය් කම්) භගින් 

ය් කම්, රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබාව 

............................................................................................................. උසව ිරීතභ සම්ඵන්ධ අභිඹාචනඹ 
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1. අභිඹාචනඹ සම්ඵන්ධ ියවතර 

1.1 සම්පූ්යය නභ ........................................................................................................ 

1.2 අඹ්තවන යවවඹ ........................................ ඳන්තිපඹ ....................................... යේණිඹ ............................. 

1.3 තනතුර ............................................................ 

1.4 යවවා වවානඹ ...................................................... 

1.5 අඹ්තවන යදඳා්යතයම්න්තුව ........................................................... 

1.6 අභාතයංශඹ .............................................................. 

2. අභිඹාචනඹට අදාළ තීරයඹ  නියඹෝගඹ පිළිඵ ියවතර 

2.1 තීරයඹ නියඹෝගඹ පිළිඵ ියවතර සැයකියන්  

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

2.2 තීරයඹ  නියඹෝගඹ ලඵාදුන්යන් කා ියසින්ද .......................................................................................... 

2.3 තීරයඹ  නියඹෝගඹ ලද දිනඹ .................................................................. 

2.4 තීරයඹ  නියඹෝගඹ පිළිඵ සහතිපක කල පිටඳ්ත ඇුදණුම් යලස යම් සභග අුදයා ඇත 

ඇුදණුභ අංක (1) ................................................................................................................................................. 

ඇුදණුභ අංක (2) ................................................................................................................................................. 

2.5 යවන්ත කරුණු ..................................................................................................................................................... 

3. තීරයඹ  නියඹෝගඹට එයරහිව අභිඹාචනා දැක්වීනභට යේතු 

3.1 ............................................................................................................... 

3.2 ............................................................................................................... 

3.3 .............................................................................................................. 

3.4 ................................................................................................................ 

3.5 ............................................................................................................... 

3.6 යේතු සනාව ිරීතභට අදාළ ලිපිවල සහතිපක කල පිටඳ්ත යම් සභග ඹාකර ඇත 

ඇුදණුභ අංක 1 ........................................................................................ 

ඇුදණුභ අංක 2 ........................................................................................ 

ඇුදණුභ අංක 3 ........................................................................................ 

4. ඉ් ලා සිිපන සහන 

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

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

අ්තසන .................................................................... 

නභ ............................................................................. 

දිනඹ ................................................. තනතුර ....................................................................... 

 

ිළ ැ  

ය් කම්, රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබාව 

අවශය කටයුතු සහා යභභ ප්රගභන පිටඳත ුඵ යවත යඹොුද කරිෂ 
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අ10  
රජ්ේ  සියල ාරිේකු  සරජ්ේ  සේවකේකන් ස ාකයාලියක සේහෝ සවථිරක සඅියල ාරිකාේ  ස

ෂේලීෙ සෙ  සේහෝ සරජ්ේ  සවක්ය ාකක සෙ   සමුාා සහදීමෙ 

 

වරමුණ 

වථිර කරන ලද රජයේ නිලධරයඹකුට රාජය යවවයඹන් ඳරිඵාහිර ආඹතනඹක යවවඹ ිරීතභට අවවවාව ලඵා 

ී භ 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ XII ඳරිච්යේදයේ 144 වගන්තිපයේ ියධිියධාන සුරරාලීභ 

 

වක්ය සලිිළ සේේඛත සහා සකාර් ා 

I. ජාතිපක හැදුනුම්ඳය්ත පිටඳත 

II. නිලධාරිඹායේ යවවඹ වථිර ිරීතයම් ලිපිඹ 

III. මීට යඳර ුදදාහැීතම් කර ඇ්තනම්, එභ කාල සීභාව සනාව කරන ලිපි 

IV. නිලධාරිඹා නිඹිෂත කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ියබාග වලින් සභ්ත වීන ඇතිප ඵව සනාව කරන ලිපි 

V. නිලධාරිඹායේ වඹස අවුරුදු 57 ඉක්භවා යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ 

VI. නිලධාරිඹාට එයරහිව ියනඹ ක්රිඹාභා්යගඹන් ආරම්බ කර යහෝ ආරම්බ ිරීතභට අදහව යනොකරන ඵවට 

සහතිපකඹක් 

VII. රජඹට සම්ඵන්ධ කරුයකට අදාළ අධිකරය ක්රිඹාභා්යගඹක් නිලධාරිඹාට එයරහිව යනොභැතිප ඵවට 

සහතිපකඹක් 

VIII. නිලධාරිඹා දැනට සිිපන තනතුය්ය රාජකාීත ඉටු ිරීතභට ියයේෂ ුරහුණුවක් ලඵා ී  යනොභැතිප ඵවට 

සහතිපකඹක් 

IX. ිරසිඹම් කාල ඳරිච්යේදඹක් රජඹට යවවඹ කරනු ලඵන ඵවට ඵැී  සිිපන නිතයානුකල ගිියසුභක් 

යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

X. නිලධාරිඹායගන් රජඹට අඹ ියඹ යුතු ුදදලක් යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹක් (උදා. යඹ යේෂඹන්) 

XI. යඹ යහෝ යවන්ත අඹවීනම් තිපයේ නම්, එඹ අඹකර ගැීනභට නිසි වැඩ පිළියවලක් යඹොදා තිපයේද ඹන වග 

XII. නිලධාරියඹකු වශයඹන් යවන්ත ඳා්යශවඹකට ඇඳ වීන යනොභැතිප ඵවට අදාළ වගකීම් වලින් නිදහව කර 

ඇතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

XIII. නිලධාරිඹා යවවඹ කරන ආඹතනයේ ය් කම්වරඹායේ එකඟතාවඹ  ආඹතන ප්රධානිඹායේ 

එකඟතාවඹ 

XIV. ුදදාහැීතයභන් ඳසු රාජකාරි ිරීතභට නිඹිෂත ආඹතනයඹහි එකගතාවඹ 

XV. නිලධාරිඹායේ එකගතාවඹ 

XVI. රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ ඳරිශිෂ්ට අංක 17 යහෝ 11 ඳරිදි නි්යයේශඹ 

සහිත වා්යතාව 
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අ10  
රජ්ේ  සියල ාරිේකු  සරජ්ේ  සේවකේකන් ස ාකයාලියක සේහෝ සවථිරක සඅියල ාරිකාේ  ස

ෂේලීෙ සෙ  සේහෝ සරජ්ේ  සවක්ය ාකක සෙ   සමුාා සහදීමෙ 

 

වරමුණ 

වථිර කරන ලද රජයේ නිලධරයඹකුට රාජය යවවයඹන් ඳරිඵාහිර ආඹතනඹක යවවඹ ිරීතභට අවවවාව ලඵා 

ී භ 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ XII ඳරිච්යේදයේ 144 වගන්තිපයේ ියධිියධාන සුරරාලීභ 

 

වක්ය සලිිළ සේේඛත සහා සකාර් ා 

I. ජාතිපක හැදුනුම්ඳය්ත පිටඳත 

II. නිලධාරිඹායේ යවවඹ වථිර ිරීතයම් ලිපිඹ 

III. මීට යඳර ුදදාහැීතම් කර ඇ්තනම්, එභ කාල සීභාව සනාව කරන ලිපි 

IV. නිලධාරිඹා නිඹිෂත කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ියබාග වලින් සභ්ත වීන ඇතිප ඵව සනාව කරන ලිපි 

V. නිලධාරිඹායේ වඹස අවුරුදු 57 ඉක්භවා යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ 

VI. නිලධාරිඹාට එයරහිව ියනඹ ක්රිඹාභා්යගඹන් ආරම්බ කර යහෝ ආරම්බ ිරීතභට අදහව යනොකරන ඵවට 

සහතිපකඹක් 

VII. රජඹට සම්ඵන්ධ කරුයකට අදාළ අධිකරය ක්රිඹාභා්යගඹක් නිලධාරිඹාට එයරහිව යනොභැතිප ඵවට 

සහතිපකඹක් 

VIII. නිලධාරිඹා දැනට සිිපන තනතුය්ය රාජකාීත ඉටු ිරීතභට ියයේෂ ුරහුණුවක් ලඵා ී  යනොභැතිප ඵවට 

සහතිපකඹක් 

IX. ිරසිඹම් කාල ඳරිච්යේදඹක් රජඹට යවවඹ කරනු ලඵන ඵවට ඵැී  සිිපන නිතයානුකල ගිියසුභක් 

යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

X. නිලධාරිඹායගන් රජඹට අඹ ියඹ යුතු ුදදලක් යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹක් (උදා. යඹ යේෂඹන්) 

XI. යඹ යහෝ යවන්ත අඹවීනම් තිපයේ නම්, එඹ අඹකර ගැීනභට නිසි වැඩ පිළියවලක් යඹොදා තිපයේද ඹන වග 

XII. නිලධාරියඹකු වශයඹන් යවන්ත ඳා්යශවඹකට ඇඳ වීන යනොභැතිප ඵවට අදාළ වගකීම් වලින් නිදහව කර 

ඇතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

XIII. නිලධාරිඹා යවවඹ කරන ආඹතනයේ ය් කම්වරඹායේ එකඟතාවඹ  ආඹතන ප්රධානිඹායේ 

එකඟතාවඹ 

XIV. ුදදාහැීතයභන් ඳසු රාජකාරි ිරීතභට නිඹිෂත ආඹතනයඹහි එකගතාවඹ 

XV. නිලධාරිඹායේ එකගතාවඹ 

XVI. රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ ඳරිශිෂ්ට අංක 17 යහෝ 11 ඳරිදි නි්යයේශඹ 

සහිත වා්යතාව 
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ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

71 ජාතිපක හැඳුනුම්ඳය්ත පිටඳත   

72 නිලධාරිඹායේ යවවඹ වථිර ිරීතයම් ලිපිඹ   

73 මීට යඳර ුදදාහැීතම් කර ඇ්තනම්, එභ කාල සීභාව සනාව කරන ලිපි   

74 නිලධාරිඹා නිඹිෂත කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම් ියබාග වලින් සභ්ත වීන ඇතිප ඵව 

සනාව කරන ලිපි 

  

75 නිලධාරිඹායේ වඹස අවුරුදු 57 ඉක්භවා යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ   

76 නිලධාරිඹාට එයරහිව ියනඹ ක්රිඹාභා්යගඹන් ආරම්බ කර යහෝ ආරම්බ ිරීතභට 

අදහව යනොකරන ඵවට සහතිපකඹක් 

  

77 රජඹට සම්ඵන්ධ කරුයකට අදාල අධිකරය ක්රිඹාභා්යගඹක් නිලධාරිඹාට 

එයරහිව යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

  

78 නිලධාරිඹා දැනට සිිපන තනතුය්ය රාජකාීත ඉටු ිරීතභට ියයේෂ ුරහුණුවක් ලඵා 

ී  යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

  

79 ිරසිඹම් කාල ඳරිච්යේදඹක් රජඹට යවවඹ කරනු ලඵන ඵවට ඵැී  සිිපන 

නිතයානුකල ගිියසුභක් යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

  

17 නිලධාරිඹායේ රජඹට අඹියඹ යුතු ුදදලක් යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹක් (උදා. යඹ 

යේෂඹන්) 

  

11 යඹ යහෝ යවන්ත අඹවීනම් තිපයේ නම්, එඹ අඹකර ගැීනභට නිසි වැඩ පිළියවලක් 

යඹොදා තිපයේද ඹන වග 

  

12 නිලධාරිඹකු වශයඹන් යවන්ත ඳා්යශවඹකට ඇඳ වීන යනොභැතිප ඵවට අදාළ 

වගකීම් වලින් නිදහව කර ඇතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

  

13 නිලධාරිඹා යවවඹ කරන ආඹතනයේ ය් කම්වරඹායේ එකඟතාවඹ  ආඹතන 

ප්රධානිඹායේ එකඟතාවඹ 

  

14 ුදදාහැීතයභන් ඳසු රාජකාීත ිරීතභට නිඹිෂත ආඹතනයඹහි එකඟතාවඹ   

15 නිලධාරිඹායේ එකඟතාවඹ   

16 රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ ඳරිශිෂ්ට අංක 17 

යහෝ 11 ඳරිදි නි්යයේශඹ සහිත වා්යතාව 

  

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන  : …………………………………………………………. 

නභ          : …………………………………………………………. 

තනතුර  : ………………………………………………………….  

 

 අ්තසන : …………………………………………………………….. 

නභ         : ……………………………………………………………..

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

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

යරෝහ්  ය් කම් ඳරිඳාලන නිලධාරි 

දිනඹ ...................................................... (නභ සහිත නිලුදද්රාව) 
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වංය ස10 සැරිශි්ට ක 
අ143 සකගන්තිඥක  

 
ලිපිනඹ .......................................................... 
දිනඹ ............................................................... 

යදඳා්යතයම්න්තු  ආඹතන ප්රධාීන භගින් 
....................................................................................... 
(ඳ්ත ිරීතම් ඵලධරඹා) 
 
...................................................................... සහි ස.................................................................... ස තු ේරහි සේවකක ස

සඳහා සරජ්ේ  සේවකේකන් සවථිරක/ ස ාකයාලියක සමුාාහරිත සේලස සෂේලීෙ 

 

1. රජයේ නිලධරඹා පිළිඵ ියවතර 
1.1 සම්පූ්යය නභ : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.2 අඹ්තවන යවවඹ : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.3 තනතුර  : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.4 යවවා වවානඹ : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.5 යදඳා්යතයම්න්තුව  ආඹතනඹ : …………………………………………………………………………………………………… 
1.6 අභාතයංශඹ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.7 රජයේ යවවඹ වථිර කල දිනඹ : ……………………………………………………………………………………………………. 
1.8 ඉ් ලීභ ඉදිරිඳ්ත කරන දිනට වඹස :  අවු :……………..භාස :………… දින : …………………. 
1.9 ඉ් ලීම් කරන දිනඹ වනියට අදාල සිඹලු කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම්  යදඳා්යතයම්න්තු ඳීතක්ෂය වලින් 

සභ්තව ඇතිප නැතිප ඵව : ……………………………………………………………………………… 
1.10 දරිෂන් සිිපන තනතුය්ය රාජකාීත ඉටු ිරීතභ සදහා ියයේෂ ුරහුණුවක් ලඵා ඇ්තනම් ඒ පිළිඵද 

ියවතර : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.11 අනිවා්යඹ යවවා කාලඹක් සදහා රජඹ සභග ගිියසුභකට ඵැී  සිටී නම් ඒ පිළිඵද ියවතර : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.12 යභඹට යඳර රජයේ යවවයඹන් තාවකාලිකව ුදදා හැර තිපබ අවවවා පිළිඵද ියවතර 

ආඹතනඹ තනතුරකාලඳරිච්යේදඹ අවු භාස 
......................... ............................ .......... සිට ............ දක්වා ........... ............. 

2. ුදදාහැීතයභන් ඳසු නිලධරඹා යවවයඹහි නිඹැලීභට අය හක්ෂිත තනතුර 
2.1 ආඹතනඹ  : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 අභාතයංශඹ : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 වෘ්තතීඹ සිෂතිපඹ  සුබසාධක සිෂතිපඹ : ……………………………………………………………………………………… 
2.4 තනතුර  : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.5 ුදදාහැීතභ ඉ් ලා සිිපන්යන් වථිරවද, තාවකාලිකවද ඹන වග : ………………………………………………… 
2.6 තාවකාලිකව නම් යකොඳභය කාලඹකටද ඹන වග : ………………………………………………………………….. 
2.7 තනතුය්ය රාජකාීත බාර ගැීනභට අය හක්ෂිත දිනඹ : ………………………………………………………………….. 

3. භා .................................... හි ................................... තනතුරට ඳ්ත ිරීතභට කැභැ්තත ප්රකාශ කරිෂන් ........................ 
ියසින් නිකු්ත කල ලිපිඹ යම් සභග ඉදිරිඳ්ත කරිෂ. 
3.1 භා .................. වෘ්තතීඹ සිෂතිපයේ  ..................................... රැවවීනම් වා්යතායේ සහතිපක කල පිටඳතක් යම් 

සභග ඉදිරිඳ්ත කරිෂ. එයවභ එභ සංගභයේ ලිඹාඳදිංචි සාභාස්ක තන් සං යාව පිළිඵද ියවතර්ත, 
අනුභත වයවවවායේ පිටඳතකු්ත යම් සභග ඉදිරිඳ්ත කරිෂ. 

4. ඉහතිපන් දක්වා ඇතිප කරුණු සතය ඵව භභ සහතිපක කරිෂ. රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබා කා්යඹ 
ඳිපඳාිපක ීතතිප 1 වන කාණ්ඩයේ 143 වගන්තිපඹ ප්රකාරව යභභ ඉ් ලීභ කාරුණිකව ඉදිරිඳ්ත කරිෂ.ඒ 
අනුව ................................ හි .......................... තනතුයරහි යවවඹ සහා භා රජයේ යවවයඹන් 
වථිරව තාවකාලිකව ුදදා හරින යලස කාරුණිකව ඉ් ලිෂ. 
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වංය ස10 සැරිශි්ට ක 
අ143 සකගන්තිඥක  

 
ලිපිනඹ .......................................................... 
දිනඹ ............................................................... 

යදඳා්යතයම්න්තු  ආඹතන ප්රධාීන භගින් 
....................................................................................... 
(ඳ්ත ිරීතම් ඵලධරඹා) 
 
...................................................................... සහි ස.................................................................... ස තු ේරහි සේවකක ස

සඳහා සරජ්ේ  සේවකේකන් සවථිරක/ ස ාකයාලියක සමුාාහරිත සේලස සෂේලීෙ 

 

1. රජයේ නිලධරඹා පිළිඵ ියවතර 
1.1 සම්පූ්යය නභ : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.2 අඹ්තවන යවවඹ : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.3 තනතුර  : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.4 යවවා වවානඹ : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.5 යදඳා්යතයම්න්තුව  ආඹතනඹ : …………………………………………………………………………………………………… 
1.6 අභාතයංශඹ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.7 රජයේ යවවඹ වථිර කල දිනඹ : ……………………………………………………………………………………………………. 
1.8 ඉ් ලීභ ඉදිරිඳ්ත කරන දිනට වඹස :  අවු :……………..භාස :………… දින : …………………. 
1.9 ඉ් ලීම් කරන දිනඹ වනියට අදාල සිඹලු කා්යඹක්ෂභතා කඩඉම්  යදඳා්යතයම්න්තු ඳීතක්ෂය වලින් 

සභ්තව ඇතිප නැතිප ඵව : ……………………………………………………………………………… 
1.10 දරිෂන් සිිපන තනතුය්ය රාජකාීත ඉටු ිරීතභ සදහා ියයේෂ ුරහුණුවක් ලඵා ඇ්තනම් ඒ පිළිඵද 

ියවතර : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.11 අනිවා්යඹ යවවා කාලඹක් සදහා රජඹ සභග ගිියසුභකට ඵැී  සිටී නම් ඒ පිළිඵද ියවතර : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.12 යභඹට යඳර රජයේ යවවයඹන් තාවකාලිකව ුදදා හැර තිපබ අවවවා පිළිඵද ියවතර 

ආඹතනඹ තනතුරකාලඳරිච්යේදඹ අවු භාස 
......................... ............................ .......... සිට ............ දක්වා ........... ............. 

2. ුදදාහැීතයභන් ඳසු නිලධරඹා යවවයඹහි නිඹැලීභට අය හක්ෂිත තනතුර 
2.1 ආඹතනඹ  : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 අභාතයංශඹ : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 වෘ්තතීඹ සිෂතිපඹ  සුබසාධක සිෂතිපඹ : ……………………………………………………………………………………… 
2.4 තනතුර  : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.5 ුදදාහැීතභ ඉ් ලා සිිපන්යන් වථිරවද, තාවකාලිකවද ඹන වග : ………………………………………………… 
2.6 තාවකාලිකව නම් යකොඳභය කාලඹකටද ඹන වග : ………………………………………………………………….. 
2.7 තනතුය්ය රාජකාීත බාර ගැීනභට අය හක්ෂිත දිනඹ : ………………………………………………………………….. 

3. භා .................................... හි ................................... තනතුරට ඳ්ත ිරීතභට කැභැ්තත ප්රකාශ කරිෂන් ........................ 
ියසින් නිකු්ත කල ලිපිඹ යම් සභග ඉදිරිඳ්ත කරිෂ. 
3.1 භා .................. වෘ්තතීඹ සිෂතිපයේ  ..................................... රැවවීනම් වා්යතායේ සහතිපක කල පිටඳතක් යම් 

සභග ඉදිරිඳ්ත කරිෂ. එයවභ එභ සංගභයේ ලිඹාඳදිංචි සාභාස්ක තන් සං යාව පිළිඵද ියවතර්ත, 
අනුභත වයවවවායේ පිටඳතකු්ත යම් සභග ඉදිරිඳ්ත කරිෂ. 

4. ඉහතිපන් දක්වා ඇතිප කරුණු සතය ඵව භභ සහතිපක කරිෂ. රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබා කා්යඹ 
ඳිපඳාිපක ීතතිප 1 වන කාණ්ඩයේ 143 වගන්තිපඹ ප්රකාරව යභභ ඉ් ලීභ කාරුණිකව ඉදිරිඳ්ත කරිෂ.ඒ 
අනුව ................................ හි .......................... තනතුයරහි යවවඹ සහා භා රජයේ යවවයඹන් 
වථිරව තාවකාලිකව ුදදා හරින යලස කාරුණිකව ඉ් ලිෂ. 
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වංය ස11 සැරිශි්ට ක 

අ143 සකගන්තිඥක  

 

භයේ අංකඹ .................................... ලිපිනඹ .......................................................... 

(ඳ්තිරීතම් ඵලධරඹා) දිනඹ ............................................................... 

 

රජ්ේ  සවක්ය ාක සෙ  සරජ්ේ  සියල රේකු  සාදත  සාරත ස තු ේරන් සවථිරක/ ස ාකයාලියක සමුාා ස
හරිත සේලස සෂේලීෙ 

 

1. නිලධරඹා පිළිඵද ියවතර 
1.1 සම්පූ්යය නභ  
1.2 අඹ්තවන යවවඹ ඳංතිපඹ යේණිඹ 
1.3 තනතුර 
1.4 යවවා වවානඹ 
1.5 යදඳා්යතයම්න්තුව  ආඹතනඹ 
1.6 අභාතයංශඹ 

 
2. ුදදාහැීතයභන් ඳසු නිලධරඹා ඳ්ත ිරීතභට යඹෝස්ත තනතුර 

2.1 තනතුර 
2.2 වැටු හ ක්රභඹ 
2.3 යවවා වවානඹ 
2.4 ආඹතනඹ 

 
3. යඹෝස්ත ුදදාහැීතභ 

3.1 වථිරවද තාවකාලිකවද ඹන වග 
3.2 තාවකාලිකව නම් යකොඳභය කාලඹකටද ඹන වග 

.......................... දින සිට ........................ දින දක්වා අවු........................... ක කාලඹක් සහා 
 

4. නිලධරඹා යවවයේ යඹදවීනභට අය හක්ෂිත ආඹතනයේ ඉ් ලීභ ඇුදණුභ .............................. වශයඹන් ඹා කර 
ඇත 

5. නිලධරඹා ියසින් එකගතාවඹ ඳල කල ලිපිඹ ඇුදණුභ ...................... වශයඹන් ඹා කර ඇත 

6. නිලධරඹායේ ියශ්රාභ වැටු හ ආරක්ෂා කරගැීනයම් දාඹක ුදද්  වශයඹන් ුහුයේ ඒකාඵේධ වැටුයඳන් 
25% ක් ද වැන්ද හ  වැන්ද හ ුරරුෂ හා අන්තදරු අරුදදය්  දාඹක ුදද්  ද නිලධරඹා යවවයේ යඹද වීනභට 
අය හක්ෂිත ............................. ියසින් ඹවා ඳරිදි යගවනු ඇත 
 

7. යම් අනුව ඉහත සදහන් නිලධරඹා ඉහතිපන් දක්වා ඇතිප තනතුරට ඳ්ත ිරීතභ සදහා දැනට ුහු කරන 
තනතුයරන් හා රජයේ යවවයඹන් තාවකාලිකව  වථිරව ුදදාහරින යලස කාරුණිකව ඉ් ලිෂ 

 
 
අ්තසන ...........................................................  
නභ ............................................................. 
තනතුර ............................................................... 
අභාතයංශඹ .............................................................. 
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අ11  
රජ්ේ  සියල රේකු ේ  සෂේලා සවවවීෙක් සසම්ාන් ේකන් සය යුු  සිරීමෙ 

 

වරමුණ 

රාජය යවවඹට අගතිපඹක් යනොවන ආකාරඹට ියධිභ්ත අයුරින් නිලධාරයඹකුට ඉ් ලා අව වීනභට ඉඩ සැලසීභ 

 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

රජයේ නිලධරයඹකුයේ ඉ් ලා අවවීනයම් ලිපිඹක් යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධාීනන් යවත ලැබුණු ියට ඳහත සහන් 

කරුණු නිරාකරයඹ කර ගත යුතුඹ 

 

01. එභ නිලධරඹාට එයරහිව ිරසිදු ියනඹ ක්රිඹාභා්යගඹක් ආරම්බ කර යනොභැතිප ඵව යහෝ ආරම්බ ිරීතභට 

කරුණු යනොභැතිප ඵව 

 

02. නිඹිෂත කාල සීභාවක් රජඹට යවවඹ කළ යුතු ඵවට ඵැී  සිිපන ගිියසුභක් යහෝ ඵැදුම්කරඹක් යනොභැතිප 

ඵව 

 

03. එභ රජයේ නිලධාරිඹා යවතිපන් කුභන ආකාරඹක යහෝ ුදදලක් රජඹට අඹ වීනභට යනොභැතිප ඵව 

 

04. රජයේ ඇඳ වීනභ භත යතවන ඳා්යශවඹිරන් ුහුට ලඵා ී  ඇතිප සහන යහෝ වරප්රසාද වලට අදාළ වගකීම් 

වලින් රජඹ නිදහව කර ඇතිප ඵව 

 

05. එභ රජයේ නිලධාරිඹා බාරයේ ඇතිප රජයේ සිඹලු යේඳල ඹවා ඳරිදි රජඹට ආඳසු බාර ී  ඇතිප ඵව 

 

06. රජඹට සම්ඵන්ධ කරුයකට අදාළ ිරසිදු අධිකරය ක්රිඹාභා්යගඹක් ුහුට එයරහිව යනොභැතිප ඵව 

 

07. රජඹ සභග ඇතිප කරග්ත ඇඳ ඵැදුම්කරඹන්ට යවන්ත සුදුසු තැනැ්තයතකු ඉදිරිඳ්ත කර ඇතිප ඵව 

 

08. අවවීනභ පිළිගතයහෝත එඹ නැවත ඉව්ත කරගත යනොහැිර ඵව ුහුට ලිඛිතව දැන්ියඹ යුතු ඵව 

 

09. එභ ලිපිඹ සෑභ ියටභ යඳෞේගලිකව බාර දිඹ යුතු අතර, එයව යනොභැතිප ියට ලිඹාඳදිංචි තැඳෑයලන් ඹැවීනභට 

ක්රිඹා කළයුතු ඵව 

 

10. ිරසිදු අවවවාවක රජයේ නිලධරයඹකුට අතීතඹට ඵලඳාන යව ඉ් ලා අවියඹ යනොහැිර ඵව 

 

11. ඳ්තවීනම් ඵලධරඹායේ තීරයඹ ලැබීභට යඳර නිලධාරියඹකු යවවඹට වා්යතා ිරීතයභන් වැළකී 

සිිපඹයහෝත ුහු වව කැභැ්තයතන් තනතුර අතහැර ගිඹා යව සලකා ක්රිඹා කළයුතු ඵව 
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අ11  
රජ්ේ  සියල රේකු ේ  සෂේලා සවවවීෙක් සසම්ාන් ේකන් සය යුු  සිරීමෙ 

 

වරමුණ 

රාජය යවවඹට අගතිපඹක් යනොවන ආකාරඹට ියධිභ්ත අයුරින් නිලධාරයඹකුට ඉ් ලා අව වීනභට ඉඩ සැලසීභ 

 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

රජයේ නිලධරයඹකුයේ ඉ් ලා අවවීනයම් ලිපිඹක් යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධාීනන් යවත ලැබුණු ියට ඳහත සහන් 

කරුණු නිරාකරයඹ කර ගත යුතුඹ 

 

01. එභ නිලධරඹාට එයරහිව ිරසිදු ියනඹ ක්රිඹාභා්යගඹක් ආරම්බ කර යනොභැතිප ඵව යහෝ ආරම්බ ිරීතභට 

කරුණු යනොභැතිප ඵව 

 

02. නිඹිෂත කාල සීභාවක් රජඹට යවවඹ කළ යුතු ඵවට ඵැී  සිිපන ගිියසුභක් යහෝ ඵැදුම්කරඹක් යනොභැතිප 

ඵව 

 

03. එභ රජයේ නිලධාරිඹා යවතිපන් කුභන ආකාරඹක යහෝ ුදදලක් රජඹට අඹ වීනභට යනොභැතිප ඵව 

 

04. රජයේ ඇඳ වීනභ භත යතවන ඳා්යශවඹිරන් ුහුට ලඵා ී  ඇතිප සහන යහෝ වරප්රසාද වලට අදාළ වගකීම් 

වලින් රජඹ නිදහව කර ඇතිප ඵව 

 

05. එභ රජයේ නිලධාරිඹා බාරයේ ඇතිප රජයේ සිඹලු යේඳල ඹවා ඳරිදි රජඹට ආඳසු බාර ී  ඇතිප ඵව 

 

06. රජඹට සම්ඵන්ධ කරුයකට අදාළ ිරසිදු අධිකරය ක්රිඹාභා්යගඹක් ුහුට එයරහිව යනොභැතිප ඵව 

 

07. රජඹ සභග ඇතිප කරග්ත ඇඳ ඵැදුම්කරඹන්ට යවන්ත සුදුසු තැනැ්තයතකු ඉදිරිඳ්ත කර ඇතිප ඵව 

 

08. අවවීනභ පිළිගතයහෝත එඹ නැවත ඉව්ත කරගත යනොහැිර ඵව ුහුට ලිඛිතව දැන්ියඹ යුතු ඵව 

 

09. එභ ලිපිඹ සෑභ ියටභ යඳෞේගලිකව බාර දිඹ යුතු අතර, එයව යනොභැතිප ියට ලිඹාඳදිංචි තැඳෑයලන් ඹැවීනභට 

ක්රිඹා කළයුතු ඵව 

 

10. ිරසිදු අවවවාවක රජයේ නිලධරයඹකුට අතීතඹට ඵලඳාන යව ඉ් ලා අවියඹ යනොහැිර ඵව 

 

11. ඳ්තවීනම් ඵලධරඹායේ තීරයඹ ලැබීභට යඳර නිලධාරියඹකු යවවඹට වා්යතා ිරීතයභන් වැළකී 

සිිපඹයහෝත ුහු වව කැභැ්තයතන් තනතුර අතහැර ගිඹා යව සලකා ක්රිඹා කළයුතු ඵව 
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රජ්ේ  ස ියල ාරිේකු ේගන් ස ෂේලා ස වවවීේම් ස ලිිළකක් ස ලා ස ැසු ස භාිය ා ස යළයුු  ස ිළරික්සුම් ස

ලදයිවු ක 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

71 ඳරිවාස කාලඹට ඹට්තව ඳ්ත කර ඇතිප ඳ්තවීනම් ලිපිඹ   

72 එභ නිලධරඹාට එයරහිව ිරසිදු ියනඹ ක්රිඹාභා්යගඹක් ආරම්බ කර යනොභැතිප ඵව 

යහෝ ආරම්බ ිරීතභට කරුණු යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

 

  

73 නිඹිෂත කාල සීභාවක් රජඹට යවවඹ කළ යුතු ඵවට ඵැී  සිිපන ගිියසුභක් යහෝ 

ඵැදුම්කරඹක් යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹක්  

 

  

74 එභ රජයේ නිලධාරිඹා යවතිපන් කුභන ආකාරඹක යහෝ ුදදලක් රජඹට අඹ වීනභට 

යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

 

  

75 රජයේ ඇඳ වීනභ භත යතවන ඳා්යශවඹිරන් ුහුට ලඵා ී  ඇතිප සහන යහෝ 

වරප්රසාද වලට අදාළ වගකීම් වලින් රජඹ නිදහව කර ඇතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

 

  

76 එභ රජයේ නිලධාරිඹා බාරයේ ඇතිප රජයේ සිඹලු යේඳල ඹවා ඳරිදි රජඹට ආඳසු 

බාර ී  ඇතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

 

  

77 රජඹට සම්ඵන්ධ කරුයකට අදාළ ිරසිදු අධිකරය ක්රිඹාභා්යගඹක් ුහුට 

එයරහිව යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹක්  

 

  

78 රජඹ සභග ඇතිප කරග්ත ඇඳ ඵැදුම්කරඹන්ට යවන්ත සුදුසු තැනැ්තයතකු 

ඉදිරිඳ්ත කර ඇතිප ඵවට සහතිපකඹක් 

 

  

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන ........................................................................... 

නභ ................................................................................... 

තනතුර .......................................................................... 

 අ්තසන ........................................................................ 

නභ ................................................................................ 

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

 

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

යරෝහ්  ය් කම් ඳරිඳාලන නිලධාරි 

දිනඹ .................................................... (නභ සහිත නිලුදද්රාව) 
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අ12  
ේවකේකන් සැහයරත සලා/ සේවකක සව හදර සගිකාේව සසලයා සය යුු  සයරත සලා ස

ියල ාරිේකු  සතදක  සේවකක සලාා සේාත සේලස සවභිකාචතා සයර සඇතිඥ සිය  සඒ ස

සම්ාන් ේකන් සය යුු  සිරීමෙ 

වරමුණ 

නිලධරඹායේ අභිඹාචනඹ සම්ඵන්ධයඹන් සාධාරය්තවඹ ඉටු ිරීතභ 

සුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

ියධිභ්ත ඳරිදි ඉ් ලා අවූ  නිලධරයඹකු  යවවඹ අතහැර ඹායම් නියඹෝගඹක් නිකු්ත කරනු ලැබ නිලධරයඹකු 
නැවත යවවඹ සදහා ඉ් ලා සිටීභ 

තදක  සේවකේ  සිළහිටුවීෙ සසලයා සාදලීෙ සසාහා සැත්වීම් සාල රකා සේක  සෂියරිැත් සයල සයුු  සලිිළ සේේඛත 

1. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ සහිත ආවරය ලිපිඹ 
2. අභිඹාචනයේ පිටඳත 
3. අභිඹාචනයේ ඇතිප කරුණු සනාව ිරීතභට අදාළ ය්  න (ෛවදය සහතිපක ආදිඹ) 
4. ඳ්තවීනම් ලිපියේ පිටඳත 
5. ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභට අදාළ ලිපි ය්  න 
6. ඉ් ලා අවවීනයම් ලිපියේ පිටඳත  යවවඹ හැර ඹායම් නියඹෝගයේ පිටඳත 

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

වනු ස

වංයක

ියව රක ඇ  තද  

1 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ සහිත ආවරය ලිපිඹ   

2 අභිඹාචනයේ පිටඳත   

3 අභිඹාචනයේ ඇතිප කරුණු සනාව ිරීතභට අදාළ ය්  න (ෛවදය සහතිපක ආදිඹ)   

4 ඳ්තවීනම් ලිපියේ පිටඳත   

5 ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභට අදාළ ලිපි ය්  න   

6 ඉ් ලා අවවීනයම් ලිපියේ පිටඳත  යවවඹ හැර ඹායම් නියඹෝගයේ පිටඳත   

7 යවවඹ හැරගිඹ නිලධරයඹකු නම් කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ XV ඳරිච්යේදඹ 

අනුව නිඹිෂත කාල වකවානු තුල අභිඹාචනඹ ඉදිරිඳ්ත කර තිපබීභ

  

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන: ..................................................................... 

නභ        : ..................................................................... 

තනතුර: ..................................................................... 

 අ්තසන : ............................................................................ 

නභ        : ............................................................................ 

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

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

යරෝහ්  ය් කම් ඳරිඳාලන නිලධාරි 

දිනඹ ........................................................ (නභ සහිත නිලුදද්රාව) 
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අ12  
ේවකේකන් සැහයරත සලා/ සේවකක සව හදර සගිකාේව සසලයා සය යුු  සයරත සලා ස

ියල ාරිේකු  සතදක  සේවකක සලාා සේාත සේලස සවභිකාචතා සයර සඇතිඥ සිය  සඒ ස

සම්ාන් ේකන් සය යුු  සිරීමෙ 

වරමුණ 

නිලධරඹායේ අභිඹාචනඹ සම්ඵන්ධයඹන් සාධාරය්තවඹ ඉටු ිරීතභ 

සුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

ියධිභ්ත ඳරිදි ඉ් ලා අවූ  නිලධරයඹකු  යවවඹ අතහැර ඹායම් නියඹෝගඹක් නිකු්ත කරනු ලැබ නිලධරයඹකු 
නැවත යවවඹ සදහා ඉ් ලා සිටීභ 

තදක  සේවකේ  සිළහිටුවීෙ සසලයා සාදලීෙ සසාහා සැත්වීම් සාල රකා සේක  සෂියරිැත් සයල සයුු  සලිිළ සේේඛත 

1. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ සහිත ආවරය ලිපිඹ 
2. අභිඹාචනයේ පිටඳත 
3. අභිඹාචනයේ ඇතිප කරුණු සනාව ිරීතභට අදාළ ය්  න (ෛවදය සහතිපක ආදිඹ) 
4. ඳ්තවීනම් ලිපියේ පිටඳත 
5. ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභට අදාළ ලිපි ය්  න 
6. ඉ් ලා අවවීනයම් ලිපියේ පිටඳත  යවවඹ හැර ඹායම් නියඹෝගයේ පිටඳත 

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

වනු ස

වංයක

ියව රක ඇ  තද  

1 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ සහිත ආවරය ලිපිඹ   

2 අභිඹාචනයේ පිටඳත   

3 අභිඹාචනයේ ඇතිප කරුණු සනාව ිරීතභට අදාළ ය්  න (ෛවදය සහතිපක ආදිඹ)   

4 ඳ්තවීනම් ලිපියේ පිටඳත   

5 ඳ්තවීනභ වථිර ිරීතභට අදාළ ලිපි ය්  න   

6 ඉ් ලා අවවීනයම් ලිපියේ පිටඳත  යවවඹ හැර ඹායම් නියඹෝගයේ පිටඳත   

7 යවවඹ හැරගිඹ නිලධරයඹකු නම් කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ XV ඳරිච්යේදඹ 

අනුව නිඹිෂත කාල වකවානු තුල අභිඹාචනඹ ඉදිරිඳ්ත කර තිපබීභ

  

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන: ..................................................................... 

නභ        : ..................................................................... 

තනතුර: ..................................................................... 

 අ්තසන : ............................................................................ 

නභ        : ............................................................................ 

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

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

යරෝහ්  ය් කම් ඳරිඳාලන නිලධාරි 

දිනඹ ........................................................ (නභ සහිත නිලුදද්රාව) 
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ේවකක ස ව හදර ස කාේම් ස ියේකෝගක  ස ියුණද් ක ස රාජ්ය ස ේවකා ස ේයොිෂෂන් ස සභාක  ස යරනු ස ලාත ස

වභිකාචතා සිළිපාාක සකාර් ා සඇු ළත් සයළ සආයෘතිඥ සැත්රක සඅේෙෙ සකාර් ාක සසෙග සැහ  සසාහන් සවාාළ ස

ිනකලුෙ සලිිළ සේගොනුකා සඑකන්ත  සඅආක ත සසංග්රහේ  සII කත සයාණ්ඩේ  සවංය ස4 සැරිශි්ට ක සවනුක  

1. නිලධාරිඹායේ නභ ...................................................................................................................................................... 

 

2. යදඳා්යතයම්න්තුව  අභාතයංශඹ ......................................................................................................................... 

3. තනතුර ....................................................................................................................... ...................................................... 

4. උඳන් දිනඹ ...................................................................................................................................................................... 

5. රජයේ යවවඹට ඳ්තවීනයම් දිනඹ ............................................................................................................................ 

6. ව්යතභාන තනතුරට ඳ්ත ූ  දිනඹ ....................................................................................................................... 

7. වැටුඳ I වැටු හ ඳරිභායඹ ....................................................................................................................................... 

II වැටු හ ඳරිභායයේ වැටු හ පිඹවර ...................................................................................................... 

III උඳඹා ඇතිප වැටු හ ව්යධක සං යාව ............................................................................................... 

 

8. භාණ්ඩලික යේණියේද, භාණ්ඩලික යනොවන යේණියේද ඹන වග ....................................................... 

 

9. යවවඹ අතහැර ඹායම් නියඹෝගඹ නිකු්තකර ඇ්තය්ත යකදිනක සිට ද ඹන වග .......................... 

10. නිලධරඹායේ පූ්යව යවවඹ පිළිඵද සංෂි හත වා්යතාව 

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

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

 

11. අභිඹාචනයේ සදහන් එක් එක් කරුණු සං යාව යහෝ යදඳා්යතයම්න්තුයේ  අභාතයංශයේ යහෝ 

අභාතයංශ ය් කම්යේ නිීතක්ෂයඹන් 

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

 

12. යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹායේ යහෝ ය් කම්යේ නි්යයේශඹ (ඳැහැදිලිව සැයකියන්) 

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

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

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

දිනඹ ....................................................... යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා  ය් කම්වරඹා 

යහෝ ආඹතන ප්රධානිඹා 

මලාශ්ර 

1. ආ.ස. XLVIII හි 37 වගන්තිපඹ හා උඳ වගන්තිප 

2. රා.යව.යකො. සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහයඹහි XV හි 177 සිට 174 දක්වා ියධිියධාන 
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(13) 
වාාතොුණ 

 

13.1  සුහා සවාාත සොුණ සසඳහා සවකදුම්යර සඇතිඥිය  සවනුගෙතක සයළයුු  ස�කා සැිපැාිපක 

 

වරමුණ 

නිලධාීතන්යේ ඉ් ලීභට අනුව ුවුනට වඩා ඳහසු යවවා වවානඹක යවවඹ ිරීතභට ඉඩ ලඵාී භ 

සුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

යවවා වවානඹක වසර 02කට වඩා යවවඹකර ඇතිප, එකභ තනතුරක, එකභ යේණිඹක රජයේ නිලධාීතන් 

යදයදයනකු යහෝ වැි  සං යාවක් අදාළ ආඹතන ප්රධාීනන්යේ ද එකඟතාවඹ භත සුහද වවාන භාරුවක් සහා 

අඹදුම්කර ඇතිප ියට යවවා අවශයතාවඹට ඹට්තව වවාන භාරු නියඹෝග නිකු්ත ිරීතභ 

 

ෂියරිැත්යළ සයුු  සලිිළේේඛත 

 

I. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ සහිත සුහද වවානභාරු අඹදුම්ඳත 

 

II. නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීභ 

 

III. නිලධාරිඹායේ තනතුර හා යේණිඹ සනාව යකයරන ලිපිය්  න 

 

IV. අදාළ ආඹතන ප්රධාීනන්යේ එකඟතාවඹ සහිත ලිපි 

 

V. ව්යතභාන යවවා වවානයේ යවවා කාලඹ සනාව යකයරන ලිපිය්  න 

 

VI. නිලධාරිඹාට එයරහිව ියනඹ කටයුතු ඇතිප/නැතිප ඵව 

 

VII. ියනඹ නියඹෝගඹක් භත මීට යඳර වවාන භාරුවීනම් ලඵා තිපයේනම් අදාළ කාලසීභාව හා එභ කාලඹ 

අවසන් වීන තිපයේද ඹන වග 
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(13) 
වාාතොුණ 

 

13.1  සුහා සවාාත සොුණ සසඳහා සවකදුම්යර සඇතිඥිය  සවනුගෙතක සයළයුු  ස�කා සැිපැාිපක 

 

වරමුණ 

නිලධාීතන්යේ ඉ් ලීභට අනුව ුවුනට වඩා ඳහසු යවවා වවානඹක යවවඹ ිරීතභට ඉඩ ලඵාී භ 

සුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

යවවා වවානඹක වසර 02කට වඩා යවවඹකර ඇතිප, එකභ තනතුරක, එකභ යේණිඹක රජයේ නිලධාීතන් 

යදයදයනකු යහෝ වැි  සං යාවක් අදාළ ආඹතන ප්රධාීනන්යේ ද එකඟතාවඹ භත සුහද වවාන භාරුවක් සහා 

අඹදුම්කර ඇතිප ියට යවවා අවශයතාවඹට ඹට්තව වවාන භාරු නියඹෝග නිකු්ත ිරීතභ 

 

ෂියරිැත්යළ සයුු  සලිිළේේඛත 

 

I. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ සහිත සුහද වවානභාරු අඹදුම්ඳත 

 

II. නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීභ 

 

III. නිලධාරිඹායේ තනතුර හා යේණිඹ සනාව යකයරන ලිපිය්  න 

 

IV. අදාළ ආඹතන ප්රධාීනන්යේ එකඟතාවඹ සහිත ලිපි 

 

V. ව්යතභාන යවවා වවානයේ යවවා කාලඹ සනාව යකයරන ලිපිය්  න 

 

VI. නිලධාරිඹාට එයරහිව ියනඹ කටයුතු ඇතිප/නැතිප ඵව 

 

VII. ියනඹ නියඹෝගඹක් භත මීට යඳර වවාන භාරුවීනම් ලඵා තිපයේනම් අදාළ කාලසීභාව හා එභ කාලඹ 

අවසන් වීන තිපයේද ඹන වග 
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ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

 ඇ  තද  

I. ආවරය ලිපිඹ   

II. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ සහිත සුහද වවානභාරු අඹදුම්ඳත   

III. නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීභ   

IV. නිලධාරිඹායේ තනතුර හා යේණිඹ සනාව යකයරන ලිපිය්  න   

V. අදාළ ආඹතන ප්රධාීනන්යේ එකඟතාවඹ සහිත ලිපි   

VI. ව්යතභාන යවවා වවානයේ යවවා කාලඹ සනාව යකයරන ලිපිය්  න   

VII. නිලධාරිඹාට එයරහිව ියනඹ කටයුතු ඇතිප/ නැතිප ඵව   

VIII. ආවරය ලිපිඹ   

IX. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ සහිත සුහද වවානභාරු අඹදුම්ඳත   

X. නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීභ   

XI. නිලධාරිඹායේ තනතුර හා යේණිඹ සනාව යකයරන ලිපිය්  න   

XII. අදාළ ආඹතන ප්රධාීනන්යේ එකඟතාවඹ සහිත ලිපි   

XIII. ව්යතභාන යවවා වවානයේ යවවා කාලඹ සනාව යකයරන ලිපි   

XIV. නිලධාරිඹාට එයරහිව ියනඹ කටයුතු ඇතිප/ නැතිප ඵව   

XV. ියනඹ නියඹෝගඹක් භත මීට යඳර වවාන භාරුවීනම් ලඵා තිපයේ නම් අදාළ කාල 

සීභාව හා එභ කාලඹ අවසන් වීන තිපයේද ඹන වග 

  

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන ............................................... 

නභ ..................................................... 

තනතුර ........................................................ 

 අ්තසන............................................................. 

නභ ..................................................................... 

තනතුරප්ර.රා.යසෞ.ක.සහකාර 

 

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

        යරෝහ්  ය් කම්/ඳරිඳාලන නිලධාරි 

දිනඹ ..............................      (නභ සහිත නිලුදද්රාව) 

 

සුහා සවාාත සොුණ සෂේලුම් සැත්රක

I. නිලධාරිඹායේ නභ  : ............................................................................................................... 
II. තනතුර හා යේණිඹ  : ............................................................................................................... 

III. ව්යතභාන යවවා වවානඹ :.............................................................................................................. 
IV. ුද්  ඳ්තවීනම් දිනඹ  : ........................................................................................................... 
V. ව්යතභාන යවවා වවානයේ යවවඹට වා්යතා කළ දිනඹ : ............................................................ 

VI. ව්යතභාන යවවා වවානයේ යවවා කාලඹ   : අවුරුදු ....... භාස ..... දින ....... 
VII. මීට යඳර යවවඹ කරන ලද යවවා වවාන හා කාල සීභා 

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

............................................................................................... 
VIII. සථිර ලිපිනඹ  : ........................................................................................................... 
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IX. සුහද වවාන භාරුව ඉ් ලුම්කරන යවවා වවානඹ : ...................................................................... 
X. සුහද වවාන භාරුව සහා යඹෝස්ත අනුප්රා හතිපකඹායේ නභ තනතුර යේණිඹ: 

................................................................................................................................................................... 
XI. සුහද වවාන භාරුව සහා යඹෝස්ත අනුප්රා හතිපකඹා ඉ් ලුම්කරන නිලධාරිඹා හා සභාන තනතුරක 

සභාන යේණිඹක අයඹක්ද ඹන වග: 
.............................................................................................................................................................. 

XII. සුහද වවාන භාරුවක් ඉ් ලුම් ිරීතභට යේතුව (යේතු සනාව යකයරන ලිපිය්  න අුදයා ඉදිරිඳ්ත 
කරන්න) ................................................................................................................................................................... 

  

ඉහත සහන් යතොරතුරුනිවැරදි ඵව්ත, අදාළ ලිපිය්  න යම් සභග අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපකකරිෂ. 

 

දිනඹ ....................................     ................................................... 

        ඉ් ලුම්කරුයේ අ්තසන 

XIII. අදාළ අංශ ප්රධානිඹායේ එකඟතාවඹ :............................................................................................... 

 දිනඹ     : ............................................................................................... 

 අංශ ප්රධානිඹායේ අ්තසන  : .............................................................................................. 

 

යඳෞේගලික ලිපියගොනුව බාර ියෂඹ නිලධාරිඹායේ සහතිපකඹ 

1. යභභ නිලධාරිඹාට ියනඹ නියඹෝගඹක් භත මීට යඳර වවාන භාරුවීනම් ලඵා තිපයේද? ........................... 
2. ලඵා තිපයේනම් අදාළ කාලසීභාව හා එභ කාලඹ අවසන් වීන තිපයේද?........................................................ 

 

ඉහත I සිට VIII දක්වා යතොරතුරු යඳෞේගලික ලිපියගොනුව අනුව නිවැරදි ඵව්ත, අදාළ ලිපිය්  න යම් සභග 
අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපක කරිෂ. 

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

දිනඹ ........................................    ියෂඹබාර නිලධාරි අ්තසන 

 

ඉහත සහන් යතොරතුරු යඳෞේගලික ලිපියගොනුව අනුව නිවැරදි ඵව්ත, අදාළ ලිපිය්  න යම් සභග අුදයා 
ඇතිප ඵව්ත සහතිපක කරිෂ. වවාන භාරුව නි්යයේශ කරිෂ/ යනොකරිෂ. 

             

දිනඹ ................................    ................................................................. 

       ඳරිඳාලන නිලධාරි/ යරෝහ්  ය් කම් 

       අ්තසන හා නිලුදද්රාව 

ඉහත වවාන භාරුව නි්යයේශ කරිෂ/ යනොකරිෂ. 

 

දිනඹ ..............................................   .................................................................. 

  ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන හා නිලුදද්රාව 
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IX. සුහද වවාන භාරුව ඉ් ලුම්කරන යවවා වවානඹ : ...................................................................... 
X. සුහද වවාන භාරුව සහා යඹෝස්ත අනුප්රා හතිපකඹායේ නභ තනතුර යේණිඹ: 

................................................................................................................................................................... 
XI. සුහද වවාන භාරුව සහා යඹෝස්ත අනුප්රා හතිපකඹා ඉ් ලුම්කරන නිලධාරිඹා හා සභාන තනතුරක 

සභාන යේණිඹක අයඹක්ද ඹන වග: 
.............................................................................................................................................................. 

XII. සුහද වවාන භාරුවක් ඉ් ලුම් ිරීතභට යේතුව (යේතු සනාව යකයරන ලිපිය්  න අුදයා ඉදිරිඳ්ත 
කරන්න) ................................................................................................................................................................... 

  

ඉහත සහන් යතොරතුරුනිවැරදි ඵව්ත, අදාළ ලිපිය්  න යම් සභග අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපකකරිෂ. 

 

දිනඹ ....................................     ................................................... 

        ඉ් ලුම්කරුයේ අ්තසන 

XIII. අදාළ අංශ ප්රධානිඹායේ එකඟතාවඹ :............................................................................................... 

 දිනඹ     : ............................................................................................... 

 අංශ ප්රධානිඹායේ අ්තසන  : .............................................................................................. 

 

යඳෞේගලික ලිපියගොනුව බාර ියෂඹ නිලධාරිඹායේ සහතිපකඹ 

1. යභභ නිලධාරිඹාට ියනඹ නියඹෝගඹක් භත මීට යඳර වවාන භාරුවීනම් ලඵා තිපයේද? ........................... 
2. ලඵා තිපයේනම් අදාළ කාලසීභාව හා එභ කාලඹ අවසන් වීන තිපයේද?........................................................ 

 

ඉහත I සිට VIII දක්වා යතොරතුරු යඳෞේගලික ලිපියගොනුව අනුව නිවැරදි ඵව්ත, අදාළ ලිපිය්  න යම් සභග 
අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපක කරිෂ. 

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

දිනඹ ........................................    ියෂඹබාර නිලධාරි අ්තසන 

 

ඉහත සහන් යතොරතුරු යඳෞේගලික ලිපියගොනුව අනුව නිවැරදි ඵව්ත, අදාළ ලිපිය්  න යම් සභග අුදයා 
ඇතිප ඵව්ත සහතිපක කරිෂ. වවාන භාරුව නි්යයේශ කරිෂ/ යනොකරිෂ. 

             

දිනඹ ................................    ................................................................. 

       ඳරිඳාලන නිලධාරි/ යරෝහ්  ය් කම් 

       අ්තසන හා නිලුදද්රාව 

ඉහත වවාන භාරුව නි්යයේශ කරිෂ/ යනොකරිෂ. 

 

දිනඹ ..............................................   .................................................................. 

  ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන හා නිලුදද්රාව 
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13.2  ියතක සේේු  සෙ  (මලිය සියෙර්්තකිරන් සසතාා සකත සයුණු සෙ ) වාාත ස
ොුණ සයරත සිය  සවනුගෙතක සයළ සයුු  ස�කාැිපැාිපක 

 

වරමුණ 

ියනඹ යේතු භත නිලධාරිඹකු වවාන භාරුකරිෂන් රජයේ අවශයතාවඹ කි නිෂන් ඉටුිරීතභ 

 

සුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

 ියනඹ යේතු භත නිලධාරියඹකු වවාන භාරු ිරීතභට තීරයඹ ලැබී තිපබීභ 

 

ියතක සේේු  සෙ  සවාාත සොුණ සිරීමේම් සදී සෂියරිැත් සයලයුු  සලිිළ සේේඛත 

 

I. මූලික ියභ්යශන වා්යතාව සහ මූලික ියභ්යශනයේ නි්යයේශ 
 

II. යඳෞේගලික ලිපියගොණුවට අනුව නිලධාරිඹායේ පූ්යව යවවා කාලඹට අදාළ ියනඹ කටයුතු 
 

 

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 ආවරය ලිපිඹ   

2 ආඹතන ප්රධාීනයේ නි්යයේශ ඇතුල්ත ආකෘතිප ඳත්රඹ   

3 මූලික ියභ්යශන වා්යතාව සහ මූලික ියභ්යශනයේ නි්යයේශ   

4 යඳෞේගලික ලිපියගොණුවට අනුව නිලධාරිඹායේ පූ්යව යවවා කාලඹට අදාළ ියනඹ 

කටයුතු පිළිඵද ලිපි 

  

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන : .......................................................... 

නභ   : …........................................................ 

තනතුර : ........................................................... 

 අ්තසන : ................................................................... 

නභ   : ..................................................................... 

තනතුරප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

 

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

දිනඹ ............................................    යරෝහ්  ය් කම්/ ඳරිඳාලන නිලධාරි 

       (නභ සහිත නිලුදද්රාව) 

 

 



50 
 

ියතක සේේු  සෙ  (මලිය සියෙර්්තකිරන් සසතාා සකත සයුණු සෙ ) වාාත සොුණ සිරීමේම් ස
ආයෘතිඥ සැත්රක

 

I. නිලධාරිඹායේ නභ  
 

II. තනතුර හා යේණිඹ  
 

III. ව්යතභාන යවවා වවානඹ  
 

IV. ුද් ඳ්තවීනම් දිනඹ  
 

V. මූලික ියභ්යශනඹට ඳාදකූ ියෂභාචාරඹ සැකියන්  
 

VI. මූලික ියභ්යශනඹ ඳැවැ්ත ූ දිනඹ  
 

 

ඉහත සදහන් යතොරතුරුනිවැරදි ඵව්ත, අදාළ ලිපිය්  න යම් සභග අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපකකරිෂ. 

 

දිනඹ ..................................      ………………................................................ 

        ියෂඹබාර නිලධාරිඹායේ අ්තසන 

 

ඉහත සදහන් යතොරතුරුනිවැරදිඵව්ත, අදාළ ලිපිය්  න යම්සභග අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපකකරිෂ.  

වවාන භාරුව නි්යයේශ කරිෂ/ යනොකරිෂ. 

 

දිනඹ ....................................     ……………................................................. 

       ඳරිඳාලන නිලධාීත/යරෝහ් ය් කම්යේ 

        අ්තසනහා නිලුදද්රාව 

 

ඉහත වවාන භාරුව නි්යයේශ කරිෂ. 

 

දිනඹ ...........................................    .......................................................... 

       ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන 

හා නිලුදද්රාව 
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ියතක සේේු  සෙ  (මලිය සියෙර්්තකිරන් සසතාා සකත සයුණු සෙ ) වාාත සොුණ සිරීමේම් ස
ආයෘතිඥ සැත්රක

 

I. නිලධාරිඹායේ නභ  
 

II. තනතුර හා යේණිඹ  
 

III. ව්යතභාන යවවා වවානඹ  
 

IV. ුද් ඳ්තවීනම් දිනඹ  
 

V. මූලික ියභ්යශනඹට ඳාදකූ ියෂභාචාරඹ සැකියන්  
 

VI. මූලික ියභ්යශනඹ ඳැවැ්ත ූ දිනඹ  
 

 

ඉහත සදහන් යතොරතුරුනිවැරදි ඵව්ත, අදාළ ලිපිය්  න යම් සභග අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපකකරිෂ. 

 

දිනඹ ..................................      ………………................................................ 

        ියෂඹබාර නිලධාරිඹායේ අ්තසන 

 

ඉහත සදහන් යතොරතුරුනිවැරදිඵව්ත, අදාළ ලිපිය්  න යම්සභග අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපකකරිෂ.  

වවාන භාරුව නි්යයේශ කරිෂ/ යනොකරිෂ. 

 

දිනඹ ....................................     ……………................................................. 

       ඳරිඳාලන නිලධාීත/යරෝහ් ය් කම්යේ 

        අ්තසනහා නිලුදද්රාව 

 

ඉහත වවාන භාරුව නි්යයේශ කරිෂ. 

 

දිනඹ ...........................................    .......................................................... 

       ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන 

හා නිලුදද්රාව 

 

 

 

 

 

51 
 

13.3  ාකයාලිය වාාත ොුණසඳහාවකදුම්යරඇතිඥිය වනුගෙතක සයළ සයුු  සයාර්ක ස
ැිපැාිපක

වරමුණ

තාවකාලික වවාන භාරු ලඵා යදිෂන් නිලධාීතන්යේ දුෂ්කරතා සදහා සහන ලඵා ී භ

සුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක

පිළිගත හැිර දුෂ්කරතා යේතුයවන් සහන යවවා වවානඹකට තාවකාලික වවාන භාරුවීනභක් ඉ් ලුම් කර තිපබීභ

 ාකයාලිය සවාාත සොුණවීෙක් සසාහා සෂියරිැත් සයළ සයුු  සලිිළ සේේඛත

I. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ සහිත නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ 
II. තාවකාලික වවානභාරුව ඉ් ලීම් ිරීතභට යේතු ූ  කරුණු සනාව යකයරන ලිපිය්  න 

III. තාවකාලික වවානභාරු කාලඳරිච්යේදඹ සදහා ව්යතභාන යවවා වවානයඹන් වැටු හ යගවීනයම් 
එකඟතාවඹ ඳල කරන ලද ලිපිඹ 

IV. තාවකාලිකව අනුයුක්ත කරනු ලඵන ආඹතන ප්රධානිඹායේ එකඟතාවඹ 
V. තාවකාලිකව අනුයුක්ත කරනු ලඵන ආඹතනයේ ුරර හඳාඩු සං යාව 

VI.  මීට යඳර තාවකාලික වවාන භාරු ලඵා ී ම් සම්ඵන්ධ ලිපි ය්  න 

 

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

  ඇත නැත 

 ආවරය ලිපිඹ   

 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ සහිත නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ   

 තාවකාලික වවානභාරුව ඉ් ලීම් ිරීතභට යේතු ූ  කරුණු සනාව යකයරන ලිපිය්  න   

 තාවකාලික වවානභාරු කාල ඳරිච්යේදඹ සදහා ව්යතභාන යවවා වවානයඹන් වැටු හ 

යගවීනයම් එකඟතාවඹ ඳල කරන ලද ලිපිඹ 

  

 තාවකාලිකව අනුයුක්තව කරනු ලඵන ආඹතන ප්රධානිඹායේ එකඟතාවඹ   

 තාවකාලිකව අනුයුක්තව කරනු ලඵන ආඹතනයේ ුරර හඳාඩු සං යාව   

 මීට යඳර තාවකාලික වවාන භාරු ලඵා ී ම් සම්ඵන්ධ ලිපි ය්  න   

සකව කයේ ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන ............................................................................

නභ ......................................................................................

තනතුර .............................................................................

 අ්තසන .................................................................

නභ ............................................................................

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ. ක. සහකාර 

 

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

දිනඹ .................................................. යරෝහ්  ය් කම්  ඳරිඳාලන නිලධාීත 

(නභ සහිත නිලුදද්රාව) 
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 ාකයාලිය සවාාතොුණ සවකදුම්ැ  

I. නිලධාරිඹායේ නභ : ............................................................................................................................. 

II. තනතුර හා යේණිඹ : ............................................................................................................................. 

III. ව්යතභාන යවවා වවානඹ : ............................................................................................................... 

IV. ුද්  ඳ්තවීනම් දිනඹ  : ............................................................................................................... 

V. ව්යතභාන යවවා වවානයේ යවවඹට වා්යතා කළ දිනඹ : .................................................................... 

VI. වථිර ලිපිනඹ   : ............................................................................................................... 

VII. තාවකාලික වවානභාරුව ඉ් ලුම් කරන යවවා වවානඹ : ...................................................... 

VIII. තාවකාලික වවාන භාරුවක් ඉ් ලුම් ිරීතභට යේතුව (යේතු සනාව යකයරන ලිපි ය්  න අුදයා 

ඉදිරිඳ්ත කරන්න) : ............................................................................................................... 

IX. තාවකාලික වවාන භාරුවක් ඉ් ලුම් කරන කාල සීභාව : ..................................................... 

X. මීට යඳර තාවකාලික වවානභාරු ලඵා ඇ්තනම් එභ කාල සීභාව හා ආඹතන 

ආක ත යාල සසීොක 

  

  

 

ඉහත සදහන් යතොරතුරු නිවැරදි ඵව්ත, අදාළ ලිපි ය්  න යම් සභග අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපක කරිෂ. 

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

දිනඹ ................................................... ඉ් ලුම්කරුයේ අ්තසන 

 

ඉහත සදහන් යතොරතුරු නිවැරදි ඵව්ත, අදාළ ලිපි ය්  න යම් සභග අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපක කරිෂ. 

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

දිනඹ ................................................... ියෂඹබාර නිලධාරියේ අ්තසන 

 

ඉහත සදහන් යතොරතුරු හා ඇමූණුම් නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ. වවාන භාරුවීනභ නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ. 

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

දිනඹ ...................................................  ඳරිඳාලන නිලධාරිඹා/ යරෝහ්  ය් කම් 

 (අ්තසන හා නිලුදද්රාව) 

ඉහත වවාන භාරුව නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ. 

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

දිනඹ ...........................................................  ආඹතන ප්රධානඹායේ අ්තසන හා  
 නිලුදද්රාව 

මලාශ්ර 

ආඹතන සංග්රහයේ II  ාණ්ඩයේ XLVIII වන ඳරිච්යේදයේ 13 වැනි වගන්තිපඹ 

කා්යඹ ඳරිඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ XVIII වන ඳරිච්යේදයේ 222 වන වගන්තිපඹ 
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 ාකයාලිය සවාාතොුණ සවකදුම්ැ  

I. නිලධාරිඹායේ නභ : ............................................................................................................................. 

II. තනතුර හා යේණිඹ : ............................................................................................................................. 

III. ව්යතභාන යවවා වවානඹ : ............................................................................................................... 

IV. ුද්  ඳ්තවීනම් දිනඹ  : ............................................................................................................... 

V. ව්යතභාන යවවා වවානයේ යවවඹට වා්යතා කළ දිනඹ : .................................................................... 

VI. වථිර ලිපිනඹ   : ............................................................................................................... 

VII. තාවකාලික වවානභාරුව ඉ් ලුම් කරන යවවා වවානඹ : ...................................................... 

VIII. තාවකාලික වවාන භාරුවක් ඉ් ලුම් ිරීතභට යේතුව (යේතු සනාව යකයරන ලිපි ය්  න අුදයා 

ඉදිරිඳ්ත කරන්න) : ............................................................................................................... 

IX. තාවකාලික වවාන භාරුවක් ඉ් ලුම් කරන කාල සීභාව : ..................................................... 

X. මීට යඳර තාවකාලික වවානභාරු ලඵා ඇ්තනම් එභ කාල සීභාව හා ආඹතන 

ආක ත යාල සසීොක 

  

  

 

ඉහත සදහන් යතොරතුරු නිවැරදි ඵව්ත, අදාළ ලිපි ය්  න යම් සභග අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපක කරිෂ. 

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

දිනඹ ................................................... ඉ් ලුම්කරුයේ අ්තසන 

 

ඉහත සදහන් යතොරතුරු නිවැරදි ඵව්ත, අදාළ ලිපි ය්  න යම් සභග අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපක කරිෂ. 

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

දිනඹ ................................................... ියෂඹබාර නිලධාරියේ අ්තසන 

 

ඉහත සදහන් යතොරතුරු හා ඇමූණුම් නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ. වවාන භාරුවීනභ නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ. 

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

දිනඹ ...................................................  ඳරිඳාලන නිලධාරිඹා/ යරෝහ්  ය් කම් 

 (අ්තසන හා නිලුදද්රාව) 

ඉහත වවාන භාරුව නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ. 

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

දිනඹ ...........................................................  ආඹතන ප්රධානඹායේ අ්තසන හා  
 නිලුදද්රාව 

මලාශ්ර 

ආඹතන සංග්රහයේ II  ාණ්ඩයේ XLVIII වන ඳරිච්යේදයේ 13 වැනි වගන්තිපඹ 

කා්යඹ ඳරිඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ XVIII වන ඳරිච්යේදයේ 222 වන වගන්තිපඹ 
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13.4 රජ්ේ  සියල ාරිේකු  සවාාතොුණ සයළ සැසුක සතක සආක ත සප්ර ාියකා සේක  සකාර් ා ස
හා සේේඛත සකදවීේම්දී සවනුගෙතක සයල සයුු  සක්රිකාැිපැාිපක 

 

වරමුණ 

වවාන භාරුවීනම් ලද නිලධාරිඹකුයේ යඳෞේගලික ලිපි යගොණුව හා යවන්ත වා්යතා අදාළ ආඹතනඹ යවත 
අප්රභාදව යඹොුද ිරීතභ 

සුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

නිලධාරිඹා වවාන භාරුවීනම් ලද ආඹතනයේ යවවඹට වා්යතා කළ ඵව අදාළ ආඹතන ප්රධාීන ියසින් ලිඛිතව 
තහවුරු කර තිපබීභ. 

 

වාාත සොුණවීම් සලා සියල ාරිකු  සසම්ාන් ක සතක සආක ත සප්ර ාියකා සකදියක සයුු  සලිිළ සේේඛත ස
හා සකාර් ා 

I. ආවරය ලිපිඹ 

II. ඹාව්තකාලීන කරන ලද ච්යඹා සටහන සහිත නිලධාරඹා යේ යඳෞේගලික ලිපියගොනුව 

III. නිලධාරිඹායේ අවසන් වැටු හ ව්යධකඹ ලඵා දුන් දින සිට ආඹතනයඹන් ුදදාහල දින දක්වා කාල 

ඳරිච්යේදඹ සදහා ඊලග වැටු හ ව්යධකඹ ලඵා ී භට අදාළ ලිඛිත නි්යයේශ 

IV. නිලධාරිඹායේ කා්යඹ සාධන ඇගයුම් වා්යතාව 

V. ුද්  ඳ්තවීනම් දින සිට නිවාඩු ියවතර 

VI. නිලධාරිඹායේ වැටු හ ියවතර වා්යතා 

VII. ඳව්තනා ව්යෂයේ නිවාඩු දුම්රිඹ ඵලඳත්ර පිළිඵද ියවතර 

VIII. යඹ යේෂ වා්යතාව 

IX. යඹ කාඩ්ඳත 

X. යවවා කාලඹ තුළ කරන ලද ියයේශ ගභන් පිළිඵද ියවතර වා්යතාව 

XI. නිලධාරිඹා සහබාගී ූ  අධයඹන ඳාඨභාලා, වැඩුදළු හා ියියධ සම්භන්ත්රය ආදිඹ පිළිඵද ියවතර 

XII. නිලධාරිඹාට සම්ඵන්ධ යවන්ත වැදග්ත ලිපිය්  න 

XIII. අඹවීනම් වා්යතාව 

XIV. අදාළ ඳරිදි ඳරිවාස කාල වා්යතා 

XV. වැන්ද හ අන්තදරු  වැන්ද හ ුරරුෂ අඹවීනම් ියවතර

 

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

වනු ස

වංයක

ියව රක ඇ  තද  

1 ඹාව්තකාලීන කරන ලද ච්යඹා සටහන සහිත නිලධාරිඹායේ යඳෞේගලික ලිපියගොනුව   

2 නිලධාරිඹායේ අවසන් වැටු හ ව්යධකඹ ලඵා දුන් දින සිට වවානභාරු නියඹෝගඹක් 

�ඹා්තභක කරන දිනඹ දක්වා කාල ඳරිච්යේදඹ සදහා ඊළග වැටු හ ව්යධකඹ ලඵා 

ී භට අදාළ ලිඛිත නි්යයේශ 

  

3 නිලධාරිඹායේ කා්යඹ සාධන ඇගයුම් වා්යතාව   
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4 ුද්  ඳ්තවීනම් දින සිට නිවාඩු ියවතර   

5 ඳව්තනා ව්යෂයේ නිවාඩු දුම්රිඹ ඵලඳත්ර පිළිඵද ියවතර   

6 නිලධාරිඹායේ වැටු හ ියවතර වා්යතාව   

7 යඹ යේෂ වා්යතාව   

8 යඹ කාඩ්ඳත   

9 යවවා කාලඹ තුල කරන ලද ියයේශ ගභන් පිළිඵද ියවතර වා්යතාව   

17 නිලධාරිඹා සහබාගී ූ  අධයඹන ඳාඨභාලා, වැඩුදළු හා ියියධ සම්භන්ත්රය ආදිඹ 

පිළිඵද ියවතර 

  

11 නිලධාරිඹාට සම්ඵන්ධ යවන්ත වැදග්ත ලිපි ය්  න   

12 අඹවීනම් වා්යතාව   

13 අදාළ ඳරිදි ඳරිවාස කාල වා්යතාව   

14 වැන්ද හ අන්තදරු  වැන්ද හ ුරරුෂ අඹවීනම් ියවතර   

 

රජයේ නිලධාරියඹකු වවානභාරු කළ ඳසු නව ආඹතන ප්රධානිඹා යවත යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව යඹොුද ිරීතයම්ී  
සම්පූ්යය කළ යුතු ආකෘතිප ඳත්රඹ 

I. නිලධාරිඹායේ නභ 
II. තනතුර හා යේණිඹ 

III. යඳෞේගලික ලිපියගොනු අංකඹ 
IV. වභ්ත පිටු හා දකුය්ත පිටු සං යාව 

 

ඉහත නිලධාරිඹායේ යඳෞේගලික ලිපියගොනුව ඳහත ලිපි ය්  න සභග ුඵ යවත එවිෂ. 

I. ඹාව්තකාලීන කරන ලද ච්යඹා සටහන සහිත නිලධාරිඹායේ යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව 

II. නිලධාරිඹායේ අවසන් වැටු හ ව්යධකඹ ලඵා දුන් දින සිට වවානභාරු නියඹෝගඹ ක්රිඹා්තභක කරන දිනඹ 

දක්වා කාල ඳරිච්යේදඹ සදහා ඊළග වැටු හ ව්යධකඹ ලඵා ී භට අදාළ ලිඛිත නි්යයේශ 

III. නිලධාරිඹායේ කා්යඹ සාධන ඇගයුම් වා්යතාව 

IV. ුද්  ඳ්තවීනම් දින සිට නිවාඩු ියවතර 

V. ඳව්තනා ව්යෂයේ නිවාඩු දුම්රිඹ ඵලඳත්ර පිළිඵද ියවතර 

VI. නිලධාරිඹායේ වැටු හ ියවතර වා්යතාව 

VII. යඹ කාඩ්ඳත 

VIII. යඹ යේෂ වා්යතාව 

IX. යවවා කාලඹ තුළ කරන ලද ියයේශ ගභන් පිළිඵද ියවතර වා්යතාව 

X. නිලධාරිඹා සහබාගී ූ  අධයඹන ඳාඨභාලා, වැඩුුදළු හා ියියධ සම්භන්ත්රය ආදිඹ පිළිඵද ියවතර 

XI. නිලධාරිඹාට සම්ඵන්ධ යවන්ත වැදග්ත ලිපිය්  න 

XII. අඹවීනම් වා්යතාව 

XIII. අදාළ ඳරිදි ඳරිවාස කාල වා්යතා 

XIV. වැන්ද හ  වැන්ද හ ුරරුෂ හා අන්තදරු අඹවීනම් ියවතර 
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4 ුද්  ඳ්තවීනම් දින සිට නිවාඩු ියවතර   

5 ඳව්තනා ව්යෂයේ නිවාඩු දුම්රිඹ ඵලඳත්ර පිළිඵද ියවතර   

6 නිලධාරිඹායේ වැටු හ ියවතර වා්යතාව   

7 යඹ යේෂ වා්යතාව   

8 යඹ කාඩ්ඳත   

9 යවවා කාලඹ තුල කරන ලද ියයේශ ගභන් පිළිඵද ියවතර වා්යතාව   

17 නිලධාරිඹා සහබාගී ූ  අධයඹන ඳාඨභාලා, වැඩුදළු හා ියියධ සම්භන්ත්රය ආදිඹ 

පිළිඵද ියවතර 

  

11 නිලධාරිඹාට සම්ඵන්ධ යවන්ත වැදග්ත ලිපි ය්  න   

12 අඹවීනම් වා්යතාව   

13 අදාළ ඳරිදි ඳරිවාස කාල වා්යතාව   

14 වැන්ද හ අන්තදරු  වැන්ද හ ුරරුෂ අඹවීනම් ියවතර   

 

රජයේ නිලධාරියඹකු වවානභාරු කළ ඳසු නව ආඹතන ප්රධානිඹා යවත යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව යඹොුද ිරීතයම්ී  
සම්පූ්යය කළ යුතු ආකෘතිප ඳත්රඹ 

I. නිලධාරිඹායේ නභ 
II. තනතුර හා යේණිඹ 

III. යඳෞේගලික ලිපියගොනු අංකඹ 
IV. වභ්ත පිටු හා දකුය්ත පිටු සං යාව 

 

ඉහත නිලධාරිඹායේ යඳෞේගලික ලිපියගොනුව ඳහත ලිපි ය්  න සභග ුඵ යවත එවිෂ. 

I. ඹාව්තකාලීන කරන ලද ච්යඹා සටහන සහිත නිලධාරිඹායේ යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව 

II. නිලධාරිඹායේ අවසන් වැටු හ ව්යධකඹ ලඵා දුන් දින සිට වවානභාරු නියඹෝගඹ ක්රිඹා්තභක කරන දිනඹ 

දක්වා කාල ඳරිච්යේදඹ සදහා ඊළග වැටු හ ව්යධකඹ ලඵා ී භට අදාළ ලිඛිත නි්යයේශ 

III. නිලධාරිඹායේ කා්යඹ සාධන ඇගයුම් වා්යතාව 

IV. ුද්  ඳ්තවීනම් දින සිට නිවාඩු ියවතර 

V. ඳව්තනා ව්යෂයේ නිවාඩු දුම්රිඹ ඵලඳත්ර පිළිඵද ියවතර 

VI. නිලධාරිඹායේ වැටු හ ියවතර වා්යතාව 

VII. යඹ කාඩ්ඳත 

VIII. යඹ යේෂ වා්යතාව 

IX. යවවා කාලඹ තුළ කරන ලද ියයේශ ගභන් පිළිඵද ියවතර වා්යතාව 

X. නිලධාරිඹා සහබාගී ූ  අධයඹන ඳාඨභාලා, වැඩුුදළු හා ියියධ සම්භන්ත්රය ආදිඹ පිළිඵද ියවතර 

XI. නිලධාරිඹාට සම්ඵන්ධ යවන්ත වැදග්ත ලිපිය්  න 

XII. අඹවීනම් වා්යතාව 

XIII. අදාළ ඳරිදි ඳරිවාස කාල වා්යතා 

XIV. වැන්ද හ  වැන්ද හ ුරරුෂ හා අන්තදරු අඹවීනම් ියවතර 
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ඉහත සදහන් යතොරතුරු නිවැරදි ඵව්ත, අදාල ලිපිය්  න යම් සභග අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපක කරිෂ. 

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

දිනඹ ................................................... ියෂඹබාර නිලධාරිඹායේ අ්තසන 

ඉහත සදහන් යතොරතුරු හා ඇුදණුම් නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ. 

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

දිනඹ ............................................................ ආඹතන ප්රධානිඹා  ඳරිඳාලන නිලධාරි  
යරෝහ්  ය් කම් 
(අ්තසන හා නිලුදද්රාව) 

 
13.5 ස වාාතොුණ සසම්ාන් ක සරාජ්ය සේවකා සේයොිෂෂන් සසභාක සේක  සවභිකාචතකක් ස

ෂියරිැත් සිරීමේම් සදී සවනුගෙතක සයල සයුු  සක්රිකාැිපැාිපක 
 

වරමුණ 

වවාන භාරුවක් සම්ඵන්ධව අතෘ හතිපඹට ඳ්ත නිලධාරිඹකුට සහන සැලසීභ 

 

සුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

වවාන භාරුවීනභක් සම්ඵන්ධව අභිඹාචනඹක් කා්යඹ ඳරිඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ 23 ඳරිශිෂ්ටඹ ප්රකාරව ඳභයක් 

ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ. අභිඹාචනඹ ඉදිරිඳ්ත කල දින සිට දින 15ක් තුල රා.යව.යකො. යවත ඉදිරිඳ්ත කල හැිර වන 

ඳරිදි ආඹතන ප්රධාීන ියසින් දින 77ක් තුල අභිඹාචනඹ අභාතයංශ ය් කම් යවත ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ. 

වාාළ සලිිළ සේේඛත 

I. ආඹතන ප්රධාීනයේ නිීතක්ෂය හා නි්යයේශ සහිත ආවරය ලිපිඹ 

II. නිලධාරිඹායේ අභිඹාචනඹ 

III. අදාළ නියඹෝගයේ සහතිපක කළ පිටඳත 

IV. අභිඹාචනයේ කරුණු සනාව ිරීතභට අදාළ ය්  න 

 

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

 ඇ  තද  
I. ආඹතන ප්රධාීනයේ නිීතක්ෂය හා නි්යයේශ සහිත ආවරය ලිපිඹ 

 
  

II. නිලධාරිඹායේ අභිඹාචනඹ 
 

  

III. අදාළ නියඹෝගයේ සහතිපක කළ පිටඳත 
 

  

IV. අභිඹාචනයේ කරුණු සනාව ිරීතභට අදාළ ය්  න 
 

  

 

මලාශ්ර 

කා්යඹ ඳරිඳාිපක ීතතිප සංග්රහයේ XVIII වැනි ඳරිච්යේදයේ 224 වැනි වගන්තිපඹ 
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අ14  
වථිර සියශ්රාෙ සකදටු ක සසහි  සැත්වීෙක් සලා සරජ්ේ  සියල ාරිකු  සකකයේිළ   ස

වියකාර්ක සියශ්රාෙ සගදන්වීෙ 

වරමුණ 

රජයේ යවවයේ වථිර ියශ්රාභ වැටු හ සහිත තනතුරක ඳ්තවීනභ ලද නිලධාරියඹකු, ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහඹ, 

රජයේ හා අධිකරය නිලධාීතන්යගන් ියශ්රාභ ගැන්වීනයම් ආාා ඳනය්ත ියධිියධාන අනුව නිසි අවවවායේී  ියශ්රාභ 

වැටු හ ගැීනභට අවවවාව උදාකරලීභ හා ඊට අදාළ ප්රතිපලාබ හිිෂකම් ලඵා ගැීනභ තහවුරු ිරීතභ

 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

 

I. වථිර ියශ්රාභ වැටු හ සහිත ඳ්තවීනභ 

II. ඳ්තවීනභ වථිර කර තිපබීභ 

III. ියධිභ්ත අයුරින් ියශ්රාභ ගන්වා තිපබීභ 

(ියශ්රාභ වැටු හ යගවීනභ සහා අවභ වසර 17ක ශුේධ යවවා කාලඹක් සම්පූ්යය කර තිපබිඹ යුතුඹ) 

1. ෛවක් පිත ියශ්රාභ ගැන්වීනභ 

ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහයේ 2 හා 17 වගන්තිප ප්රකාරව වඹස අවුරුදු 55 සම්පූ්යය වීනභ භත යහෝ 

වඹස අවුරුදු 55 සිට 67 දක්වා කාල සීභාව තුල වවකැභැ්තයතන් ියශ්රාභ ගැීනභ 

2. අනිවා්යඹ ියශ්රාභ ගැනිවීනභ 

ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහයේ 2 හා 17 වගන්තිප ප්රකාරව වඹස අවුරුදු 67 සම්පූ්යය වීනභ සභග ියශ්රාභ 

ගැන්වීනභ

 

ියධිෙත් සැරිිය සියශ්රාෙ සගදන්වීෙ සසඳහා සසපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම්/ සවාාළත්කක 

 

I. අදාළ තනතුර වථිර ියශ්රාභ වැටු හ සහිත තනතුරක් වීනභ (ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහයේ උඳය්  න 

ගත කර තිපබීභ) 

 

II. එභ තනතුය්ය අදාල නිලධාරිඹා වථිර කර තිපබීභ 

III. රජයේ නිලධාීතන් ියශ්රාභ ගැන්වීනභට අදාළ යකොන්යේසි සුරරා තිපබීභ (උදා. වඹස අවුරුදු 55 සම්පූ්යය වීනභ) 

IV. ඳ්තවීනම් නිලධාරිඹා ියසින් ියශ්රාභ ගැන්වීනභ ියධිභ්ත ඳරිදි අනුභත කර තිපබීභ 
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අ14  
වථිර සියශ්රාෙ සකදටු ක සසහි  සැත්වීෙක් සලා සරජ්ේ  සියල ාරිකු  සකකයේිළ   ස

වියකාර්ක සියශ්රාෙ සගදන්වීෙ 

වරමුණ 

රජයේ යවවයේ වථිර ියශ්රාභ වැටු හ සහිත තනතුරක ඳ්තවීනභ ලද නිලධාරියඹකු, ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහඹ, 

රජයේ හා අධිකරය නිලධාීතන්යගන් ියශ්රාභ ගැන්වීනයම් ආාා ඳනය්ත ියධිියධාන අනුව නිසි අවවවායේී  ියශ්රාභ 

වැටු හ ගැීනභට අවවවාව උදාකරලීභ හා ඊට අදාළ ප්රතිපලාබ හිිෂකම් ලඵා ගැීනභ තහවුරු ිරීතභ

 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

 

I. වථිර ියශ්රාභ වැටු හ සහිත ඳ්තවීනභ 

II. ඳ්තවීනභ වථිර කර තිපබීභ 

III. ියධිභ්ත අයුරින් ියශ්රාභ ගන්වා තිපබීභ 

(ියශ්රාභ වැටු හ යගවීනභ සහා අවභ වසර 17ක ශුේධ යවවා කාලඹක් සම්පූ්යය කර තිපබිඹ යුතුඹ) 

1. ෛවක් පිත ියශ්රාභ ගැන්වීනභ 

ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහයේ 2 හා 17 වගන්තිප ප්රකාරව වඹස අවුරුදු 55 සම්පූ්යය වීනභ භත යහෝ 

වඹස අවුරුදු 55 සිට 67 දක්වා කාල සීභාව තුල වවකැභැ්තයතන් ියශ්රාභ ගැීනභ 

2. අනිවා්යඹ ියශ්රාභ ගැනිවීනභ 

ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහයේ 2 හා 17 වගන්තිප ප්රකාරව වඹස අවුරුදු 67 සම්පූ්යය වීනභ සභග ියශ්රාභ 

ගැන්වීනභ

 

ියධිෙත් සැරිිය සියශ්රාෙ සගදන්වීෙ සසඳහා සසපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම්/ සවාාළත්කක 

 

I. අදාළ තනතුර වථිර ියශ්රාභ වැටු හ සහිත තනතුරක් වීනභ (ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහයේ උඳය්  න 

ගත කර තිපබීභ) 

 

II. එභ තනතුය්ය අදාල නිලධාරිඹා වථිර කර තිපබීභ 

III. රජයේ නිලධාීතන් ියශ්රාභ ගැන්වීනභට අදාළ යකොන්යේසි සුරරා තිපබීභ (උදා. වඹස අවුරුදු 55 සම්පූ්යය වීනභ) 

IV. ඳ්තවීනම් නිලධාරිඹා ියසින් ියශ්රාභ ගැන්වීනභ ියධිභ්ත ඳරිදි අනුභත කර තිපබීභ 
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ආක ත ස ප්ර ාියකා ස ියිනන් ස ියශ්රාෙ ස ගදන්වීෙ ස සඳහා ස වනුෙදතිඥක ස ලාා ස ගදනීෙ  ස ැත්ිරීමම් ස

ාල රකා  සෂියරිැත් සයරනු සලාත සආයෘතිඥ සැත්රක ස අියෂක සියල ාරිකා සියිනන් සසම්ූරර්ණ සයළ ස

යුු ක  

භයේ අංකඹ ................................................... 

1. නිලධාරිඹායේ සම්පූ්යය  නභ (ජාතිපක හැදුනුම්ඳත අනුව) .................................................................. 

2. උඳන්දිනඹ (උ හඳැන්න සහතිපකඹ අනුව) අවු..................... භාසඹ............................ දිනඹ ...................... 

3. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ ................................................................... 

4. ව්යතභාන තනතුර ...................................................................................................................................................... 

5. ව්යතභාන තනතුයරහි ඳ්තවීනභ වථිර කළ දිනඹ ........................................................................................... 

6. ව්යතභාන තනතුරට යඳර දරන ලද තනතුරු හා එඹට ඳ්තවීනම් ලද දිනඹන් පිළිඵ ියවතර 

තනතුර ................................... ඳ්ත ූ  දිනඹ .......................... යවවඹ වථිරකර ඇතිප නැතිප ඵව .............. 

තනතුර .................................... ඳ්ත ූ  දිනඹ ......................... යවවඹ වථිරකර ඇතිප නැතිප ඵව .............. 

 

7.  1. ියශ්රාභ ගැන්වීනභ සහා යේතුව ........................................................................................................................ 

11.ියශ්රාභ ගැන්වීනභට ඉ් ලුම් කර ඇතිප දිනඹ ............................................................................................ ....... 

111. එදිනට වථිර යවවා කාලඹ  ව්යෂ .......................... භාස ..................................... දිනඹ ................................. 

 

8. 1. නිලධාරිඹා ඹම්ිරසි යවවා කාලඹක් රජඹට යවවඹ ිරීතභට  ගිියසුභකට ඵැී  සිිපන්යන් ද ඹන වග  

ුේ  නැත 

11. ඉහත පිළිතුර ුේ නම් එභ ඵැී ම් වලින් නිදහව වීනභට යගන ඇතිප ක්රිඹාභා්යග යභොනවාද? 

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

9. 1. නිලධාරිඹා වැටු හ රහිත  අඩ වැටු හ සහිත නිවාඩු ලඵා තිපයේද  ුේ  නැත 

11.ඉහත පිළිතුර ුේ නම් ඒ පිළිඵ ියවතර 

අඩ වැටු හ සහිත දින .................................................. 

වැටු හ රහිත දින ........................................................... 

 

10. නිලධාරිඹාට ියරුේධව ියනඹ ඳීතක්ෂය ිරසිවක් තිපයේද? ුේ  නැත 

(ියනඹ ඳීතක්ෂය ඇ්තනම් ඒ පිළිඵද ියවතර ඉදිරිඳ්ත කරන්න) 

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

 

11. දිවුරුම් ප්රකාශඹ ඇත  නැත ............................................................................................................... .................... 

යඳෞේගලික ලිපියගොනුව ඳීතක්ෂා කරන ලද අතර, ඒ අනුව ඉහත යතොරතුරු නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ. 

 

දිනඹ ................................................................. ........................................................................... 

ියෂඹබාර නිලධාරිඹායේ නභ හා අ්තසන 
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ඉහත යතොරතුරු සහන් නිලධාරිඹායේ  නිලධාීතනිඹයේ ලඵා ී  ඇතිප ියවතර නිවැරදි ඵව යභ තන් සහතිපක 

කරන අතර, ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහයේ ....... හා ....... වගන්තිප අනුව .................... දින සිට ියශ්රාභ ගැන්වීනභ 

නි්යයේශ කරිෂ. 

දිනඹ ........................................... ................................................................................ 

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම් 

 

ඉහත සහන් නිලධාරිඹායේ ............................................... දින සිට ියශ්රාභ ගැන්වීනභ නි්යයේශ කරිෂ. 

දිනඹ .............................................. .................................................................................... 

ආඹතන ප්රධානිඹා 

 

 

යසෞ ය අභාතයංශයේ ප්රයඹෝජනඹ සහා ඳභණි. 

භයේ අංකඹ ............................................................ 

ඉහත සහන් නිලධාරිඹා  නිලධාරිණිඹ ියශ්රාභ ගැන්වීනභ නි්යයේශ කරිෂ. 

දිනඹ ............................................ ................................................................................. 

යසෞ ය යවවා අධයක්ෂ ජනරා්  

 

 

ඉහත සහන් නිලධාරිඹා  නිලධාරිණිඹ ියශ්රාභ ගැන්වීනභ නි්යයේශ කරිෂ  අනුභත කරිෂ. 

දිනඹ ............................................. .............................................................................. 

අතිපය්යක ය් කම් (ඳාලන) 

 

 

ඉහත සහන් නිලධාරිඹා  නිලධාරිණිඹ ියශ්රාභ ගැන්වීනභ අනුභත කරිෂ. 

දිනඹ ............................................... ................................................................................. 

යසෞ ය අභාතයංශයේ ය් කම් 
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ඉහත යතොරතුරු සහන් නිලධාරිඹායේ  නිලධාීතනිඹයේ ලඵා ී  ඇතිප ියවතර නිවැරදි ඵව යභ තන් සහතිපක 

කරන අතර, ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහයේ ....... හා ....... වගන්තිප අනුව .................... දින සිට ියශ්රාභ ගැන්වීනභ 

නි්යයේශ කරිෂ. 

දිනඹ ........................................... ................................................................................ 

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම් 

 

ඉහත සහන් නිලධාරිඹායේ ............................................... දින සිට ියශ්රාභ ගැන්වීනභ නි්යයේශ කරිෂ. 

දිනඹ .............................................. .................................................................................... 

ආඹතන ප්රධානිඹා 

 

 

යසෞ ය අභාතයංශයේ ප්රයඹෝජනඹ සහා ඳභණි. 

භයේ අංකඹ ............................................................ 

ඉහත සහන් නිලධාරිඹා  නිලධාරිණිඹ ියශ්රාභ ගැන්වීනභ නි්යයේශ කරිෂ. 

දිනඹ ............................................ ................................................................................. 

යසෞ ය යවවා අධයක්ෂ ජනරා්  

 

 

ඉහත සහන් නිලධාරිඹා  නිලධාරිණිඹ ියශ්රාභ ගැන්වීනභ නි්යයේශ කරිෂ  අනුභත කරිෂ. 

දිනඹ ............................................. .............................................................................. 

අතිපය්යක ය් කම් (ඳාලන) 

 

 

ඉහත සහන් නිලධාරිඹා  නිලධාරිණිඹ ියශ්රාභ ගැන්වීනභ අනුභත කරිෂ. 

දිනඹ ............................................... ................................................................................. 

යසෞ ය අභාතයංශයේ ය් කම් 
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රාජ්ය සියල ාරිේකු  සියශ්රාෙ සගදනීේම්දී සියල ාරිකා සියිනන් සෂියරිැත් සයළ සයුු  සේ ොරු ුණ 

ියල ාරිකාේ  සේ ොරු ුණ 

I සේයො ස 

1. සම්පූ්යය නභ ජාතිපක හැදුනුම්ඳය්ත ඳරිදි (පූජය භඹා ිෂඹ යභනියඹ) : 

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

2. සම්පූ්යය නභ ඉංග්රීසියඹන්   : 

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

(ENGLISH BLOCK LETTERS) 

3. ුදලකුරු සභග අගට යඹයදන නභ  : …………………………………………………………………………........................ 

4. උඳන් දිනඹ     : ව්යෂඹ : ………… භාසඹ : …………. දිනඹ : ………. 

5. ියශ්රාභ ගන්නා දිනඹ : ව්යෂඹ :………… භාසඹ : ………….. දිනඹ : ………. 

6. ියශ්රාභ ගන්නා දිනට වඹස : ව්යෂ : ………… භාස : ………….. දින : ………. 

7. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ   : …………………………………………………………………………........ 

8. වත්රි ුරරුෂ බාවඹ    : වත්රි : ……………….. ුරරුෂ : ……………………................... 

9. වථිර ඳදිංචි ලිපිනඹ (සිංහයලන්)  : …………………………………………………………………………......... 

10. වථිර ඳදිංචි ලිපිනඹ (ඉංග්රීසියඹන්)  : …………………………………………………………………………........................ 

11. වථිර ඳදිංචි ග්රාභ නිලධාීත වසභ  : …………………………………….. අංකඹ : …………………........................ 

12. වථිර ඳදිංචි ප්රායේශීඹ ය් කම් යකොට්ඨාශඹ : …………………………………………………………………………......................... 

13. වථිර ඳදිංචි දිව�ක්කඹ   : …………………………………………………………………………........................ 

14. යඳෞේගලික දුරකවන අංකඹ   : …………………………………………………………………………......... 

15. යඳෞේගලික ියදු්ත ලිපිනඹ (තිපයේ නම්)  : ………………………………………………………………………............ 

16. යඳෞේගලික Skype ලිපිනඹ (තිපයේ නම්)  : ………………………………………………………………………............ 

17. ඵැංකු ගිණුම් අංකඹ    : ………………………………………………………………………….......... 

18. ඵැංකුයේ නභ     : ………………………………………………………………………….......... 

19. ඵැංකු ශා ායේ නභ    : ………………………………………………………………………….......... 

(ඵැංකු ඳාව යඳොය්ත ඡාඹා පිටඳතක් අුදයන්න) 

20. ියශ්රාභ ඳාරියතෝෂිකඹ ලඵා ගැීනභට කැභැ්තත ඳළ කරිෂ  යනොකරිෂ : ………………………………..................... 

කදන්ාඹු සවතත්ාුණ සේ ොරු ුණ සප්රයා්ක 

II සේයො ස 

21. වැන්ද හ  වැන්ද හ ුරරුෂ අන්තදරු අංකඹ (තිපයේ නම්) : …………………………………………………………............. 

22. ියවාහක  අියවාහක ත්තවඹ    : …………………………………………………………............. 

23. කලත්රඹායේ සම්පූ්යය නභ    : ………………………………………………………….............. 

24. කලත්රඹායේ උඳන්දිනඹ :  ව්යෂඹ : ……… භාසඹ: ………… දිනඹ : …………….. 

25. කලත්රඹායේ ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ  : …………………………………………………………............................. 

26. ියවාහ ූ  දිනඹ :    ව්යෂඹ : ………. භාසඹ : …………. දිනඹ : ……………. 

27. කලත්රඹා ිෂඹ යගොව ඇ්තනම්, දිනඹ : ව්යෂඹ : ………..භාසඹ : …………. දිනඹ : ……………. 

(භරය සහතිපකඹ ඉදිරිඳ්ත කරන්න) 

කලත්රඹායේ  
4.5cm x 3.5cm 
ප්රභායයේ 
ඳැහැදිළි 
ව්යය 
ඡාඹාරූඳඹක් 
යභහි ඇලියඹ 
යුතුඹ 
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28. කලත්රඹායේ රැිරඹාව    : …………………………………………………………............ 

29. යඳර ියවාහඹක් ඳැවතිපයේ නම් ඒ පිළිඵ ියවතර : 

කලත්රඹායේ නභ  : ………………………………………………………………………………………………………………...................... 

උඳන් දිනඹ  : ………………………………………………………………………………………………………………...................... 

ියවාහ ූ  දිනඹ  : ………………………………………………………………………………………………………………...................... 

ජා.හැ.අ.   : ………………………………………………………………………………………………………………....................... 

ියවාහඹ අවසන් ූ  ආකාරඹ : ……………………………………………………………………………………………………................... 

ියවාහඹ අවසන් ූ  දිනඹ  : …………………………………………………………………………………...................................... 

 

30. දරුවන් පිළිඵ ියවතර   

දරුවායේ නභ වත්රි ුරරුෂ බාවඹ උඳන් දිනඹ ජා.හැ.අංකඹ රැිරඹාව (තිපයේ නම්) 

71.     

72.     

73.     

74.     

75.     

31. ආඵාධිත දරුවන් සිටී නම් ඒ පිළිඵ ියවතර සහන් කරන්න 

දරුවායේ නභ වත්රි ුරරුෂ බාවඹ උඳන් දිනඹ ජා.හැ. අංකඹ ආඵාධිත වවබාවඹ 

71.     

72.     

................................................................................................. හි (අභාතයංශඹ  ඳළා්ත සබාව  යදඳා්යතයම්න්තුව) 

................................................................................................................................................................... හි (ආඹතනයේ නභ) 

............................................................................................................................................................... (තනතුර) යලස යවවඹ කළ 

...................................................................................................................................................................................................... (නභ) වන භභ 

...................................................................................................................... (ියශ්රාභ ගැන්වීනභට අදාළ යේතුව සහන් කරන්න. උදා. 

ියශ්රාභ ඹෑයම් වඹසට එළම/භ  තනතුර අයහෝසි වීනභ  ෛවදය යේතන්) 27 .......................... ..................................... භස 

......................... දින සිට යවවයඹන් ියශ්රාභ ඹන ඵව  ියශ්රාභ ගන්වා ඇතිප ඵව දැනුම් ී  සිිපිෂ. එයභන්භ යභභ යතොරතුරු 

සතය හා නිවැරදි ඵවට ප්රකාශ කරන අතර, ියශ්රාභ ඹෑයම්ී  රජඹට අඹියඹ යුතු ුදදලක් ඇයතෝත එඹ අඹ කරනු 

ලැබීභට කැභැ්තත ප්රකාශ කරන අතර, ඒ සහා භායේ ඳාරියතෝෂිකඹ ප්රභායව්ත යනොවන්යන් නම් භායේ ියශ්රාභ 

වැටුයඳන් අඹ කර ගන්නා ඵව භා සතය වශයඹන්භ දනිිෂ. (රජඹට අඹ ියඹ යුතු ුදද්  අඹ කර ගැීනභ 

සම්ඵන්ධයඹන් වන දිවුරුම් ප්රකාශඹද යම් සභග ඉදිරිඳ්ත කරිෂ.) 

ඉහත යතොරතුරු සතය හා නිවැරදි ඵවට ප්රකාශ කරිෂ. 

දිනඹ ........................................ අඹදුම්කරුයේ අ්තසන .......................................... 

      (සුුරරුදු ආද්යශ අ්තසන යඹොදන්න)  

      ඉරි යනොකැයඳන යව අ්තසන් කළ යුතුඹ 
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28. කලත්රඹායේ රැිරඹාව    : …………………………………………………………............ 

29. යඳර ියවාහඹක් ඳැවතිපයේ නම් ඒ පිළිඵ ියවතර : 

කලත්රඹායේ නභ  : ………………………………………………………………………………………………………………...................... 

උඳන් දිනඹ  : ………………………………………………………………………………………………………………...................... 

ියවාහ ූ  දිනඹ  : ………………………………………………………………………………………………………………...................... 

ජා.හැ.අ.   : ………………………………………………………………………………………………………………....................... 

ියවාහඹ අවසන් ූ  ආකාරඹ : ……………………………………………………………………………………………………................... 

ියවාහඹ අවසන් ූ  දිනඹ  : …………………………………………………………………………………...................................... 

 

30. දරුවන් පිළිඵ ියවතර   

දරුවායේ නභ වත්රි ුරරුෂ බාවඹ උඳන් දිනඹ ජා.හැ.අංකඹ රැිරඹාව (තිපයේ නම්) 

71.     

72.     

73.     

74.     

75.     

31. ආඵාධිත දරුවන් සිටී නම් ඒ පිළිඵ ියවතර සහන් කරන්න 

දරුවායේ නභ වත්රි ුරරුෂ බාවඹ උඳන් දිනඹ ජා.හැ. අංකඹ ආඵාධිත වවබාවඹ 

71.     

72.     

................................................................................................. හි (අභාතයංශඹ  ඳළා්ත සබාව  යදඳා්යතයම්න්තුව) 

................................................................................................................................................................... හි (ආඹතනයේ නභ) 

............................................................................................................................................................... (තනතුර) යලස යවවඹ කළ 

...................................................................................................................................................................................................... (නභ) වන භභ 

...................................................................................................................... (ියශ්රාභ ගැන්වීනභට අදාළ යේතුව සහන් කරන්න. උදා. 

ියශ්රාභ ඹෑයම් වඹසට එළම/භ  තනතුර අයහෝසි වීනභ  ෛවදය යේතන්) 27 .......................... ..................................... භස 

......................... දින සිට යවවයඹන් ියශ්රාභ ඹන ඵව  ියශ්රාභ ගන්වා ඇතිප ඵව දැනුම් ී  සිිපිෂ. එයභන්භ යභභ යතොරතුරු 

සතය හා නිවැරදි ඵවට ප්රකාශ කරන අතර, ියශ්රාභ ඹෑයම්ී  රජඹට අඹියඹ යුතු ුදදලක් ඇයතෝත එඹ අඹ කරනු 

ලැබීභට කැභැ්තත ප්රකාශ කරන අතර, ඒ සහා භායේ ඳාරියතෝෂිකඹ ප්රභායව්ත යනොවන්යන් නම් භායේ ියශ්රාභ 

වැටුයඳන් අඹ කර ගන්නා ඵව භා සතය වශයඹන්භ දනිිෂ. (රජඹට අඹ ියඹ යුතු ුදද්  අඹ කර ගැීනභ 

සම්ඵන්ධයඹන් වන දිවුරුම් ප්රකාශඹද යම් සභග ඉදිරිඳ්ත කරිෂ.) 

ඉහත යතොරතුරු සතය හා නිවැරදි ඵවට ප්රකාශ කරිෂ. 

දිනඹ ........................................ අඹදුම්කරුයේ අ්තසන .......................................... 

      (සුුරරුදු ආද්යශ අ්තසන යඹොදන්න)  

      ඉරි යනොකැයඳන යව අ්තසන් කළ යුතුඹ 
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ියශ්රාෙ සගදනීෙ  සවාාළ සවකදුම්යුණ සියිනන් සෂියරිැත් සයළ සයුු  සේ ොරු ුණ සකල  සවාාළ ස
ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

 

වනු ස
වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

71 සම්පූ්යය නභ   

72 සම්පූ්යය නභ ඉංග්රීසියඹන් (ENGLISH BLOCK LETTERS)   

73 ුදලකුරු සභග අගට යඹයදන නභ   

74 උඳන් දිනඹ   

75 ියශ්රාභ ගන්නා දිනඹ   

76 ියශ්රාභ ගන්නා දිනට වඹස   

77 ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ   

78 වත්රි ුරරුෂ බාවඹ   

79 වථිර ඳදිංචි ලිපිනඹ (සිංහයලන්)   

17 වථිර ඳදිංචි ලිපිනඹ (ඉංග්රීසියඹන්)   

11 වථිර ඳදිංචි ග්රාභ නිලධාීත වසභ   

12 වථිර ඳදිංචි ප්රායේශීඹ ය් කම් යකොට්ඨාශඹ   

13 වථිර ඳදිංචි දිව�ක්කඹ   

14 යඳෞේගලික දුරකතන අංකඹ   

15 යඳෞේගලික ියදු්ත ලිපිනඹ (තිපයේ නම්)   

16 යඳෞේගලික Skype ලිපිනඹ (තිපයේ නම්)   

17 ඵැංකු ගිණුම් අංකඹ   

18 ඵැංකුයේ නභ   

19 ඵැංකු ශා ායේ නභ   

27 ියශ්රාභ ඳාරියතෝෂිකඹ ලඵා ගැීනභට කැභැ්තත ඳළ කරිෂ  යනොකරිෂ   

21 වැන්ද හ  වැන්ද හ ුරරුෂ අන්තදරු අංකඹ   

22 ියවාහක අියවාහක ත්තවඹ   

23 කලත්රඹායේ සම්පූ්යය නභ   

24 කලත්රඹායේ උඳන්දිනඹ   

25 කලත්රඹායේ ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ   

26 ියවාහ ූ  දිනඹ   

27 කලත්රඹා ිෂඹ යගොව ඇ්තනම් දිනඹ   

28 කලත්රඹායේ රැිරඹාව   

29 යඳර ියවාහඹක් ඳැවතිපයේ නම් ඒ පිළිඵද ියවතර   

37 දරුවන් පිළිඵද ියවතර   

31 ආඵාධිත දරුවන් සිටී නම් ඒ පිළිඵද ියවතර 
 

  

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන  : ………………………………………………………………. 
නභ         : ……………………………………………………………….. 
තනතුර : …………………………………………………………………. 
 

 අ්තසන : ………………………………………………………………… 
නභ         : ………………………………………………………………… 
තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 
       
      ඳරිඳාලන නිලධාීත  යරෝහ්  ය් කම් 

නභ : ………………………………………………………………………. 
තනතුර : ……………………………………………………………………… 
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රජ්ේ  සියල ාරිේකු  සියශ්රාෙ සගදනීේම්දී සවාාළ සආක තක සියිනන් සසම්ූරර්ණ සයළ සයුු  ස

ේ ොරු ුණ සඅවාාළ සියෂක සියල ාරිකා සියිනන් සසම්ූරර්ණ සයළ සයුු ක  

ේවකා සේ ොරු ුණ සIII සේයො ස 

1. ියශ්රාභ ගන්නා නිලධාරිඹායේ සම්පූ්යය නභ : ……………………………………………………………………………… 

2. ියශ්රාභ ඹන දිනට තනතුර    : ……………………………………………………………………………… 

(ඉංග්රීසි  කැපිට්  අකුයරන්) 

3. අභාතයංශඹ   ඳළා්ත සබාව   : ……………………………………………………………………………… 

4. යදඳා්යතයම්න්තුව  ආඹතනඹ   : ……………………………………………………………………………… 

5. ආඹතනයේ ලිපිනඹ    : ……………………………………………………………………………… 

(ියශ්රාභ ගැන්වීනයම් කටයුතු සිදු කරන) 

6. ආඹතනයේ දුරකතන අංකඹ  : …………………………………………………… ෆැක්ව අංකඹ : ………………………… 

7. ආඹතනයේ ියදු්ත ලිපිනඹ : ……………………………………………………………………………… 

8. නිලධාරිඹා අවසන් වරට යවවයේ නියුතු වවානයේ   ආඹතනයේ ලිපිනඹ : ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. නිලධාරිඹා දැනට යවවඹ කරන වවානයේ දුරකතන අංකඹ : ……………………………………………………. 

10. යවවඹ : …………………………………………………………. යේණිඹ : …………………………………………………………………….. 

11. රැිරඹා ියවතරඹ : 

රැිරඹාව ියයේෂාතාවඹ 

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

12. ුද්  ඳ්තවීනයම් දිනඹ : ව්යෂඹ : ………………………….. භාසඹ : ……………………………..දිනඹ : ……………………… 

13. වථිර ියශ්රාභ වැටු හ සහිත ඳ්තවීනම් දිනඹ : ව්යෂඹ : …………………. භාසඹ : …………………දිනඹ : ………….. 

14. තනතුයරහි වථිර කර තිපයේද? : …………………………………………………………………………………………………………. 

15. ියශ්රාභ ගැන්වීනයම් යේතුව : …………………………………………………………………………………………………………. 

16. ියශ්රාභ ගන්වනු ලඵන වගන්තිපඹ : ……………………………………………………………………………………………………….. 

17. ියශ්රාභ ගන්වනු ලඵන දිනඹ : ව්යෂඹ : ………………………….. භාසඹ : …………………… දිනඹ : …………………… 

18. අවසන් වරට යවවඹ කල දිනඹ : ව්යෂඹ ………………………. භාසඹ : ………………… දිනඹ : …………………….. 

19. අදාළ නිලධාරිඹා මීට යඳර ියශ්රාභ වැටු හ ප්රධානඹන් ලඵායගන ඇ්තනම්? 

ියශ්රාභ වැටු හ අංකඹ : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

එඹ කුභක්ද? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

20. රාජය යවවා අ්යවසාධක ප්රධානඹන් යගවා ඇ්තනම් 

කුභන වගන්තිපඹ ඹටය්තද? …………………………………………………………………………………………………………………… 

අංකඹ කුභක්ද? ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

21. වැන්ද හ අන්තදරු  වැන්ද හ ුරරුෂ අන්තදරු අංකඹ (තිපයේ නම්) එදිනට අංකඹ : ……………………….. 

22. යවවා කාලඹ පිළිඵද ියවතර 

ුරහුණු යවවා කාලඹ   : …………………………………………………………………………………………… 

අනිඹම්  ෛදනික වැටු හ යවවා කාලඹ : …………………………………………………………………………………………… 

වථිර ියශ්රාභ වැටු හ සහිත කාලඹ : …………………………………………………………………………………………… 

ියශ්රාභ වැටු හ ගයඹට අදාළ යවවා කාලඹ : ……………………………………………………………………………… 
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රජ්ේ  සියල ාරිේකු  සියශ්රාෙ සගදනීේම්දී සවාාළ සආක තක සියිනන් සසම්ූරර්ණ සයළ සයුු  ස

ේ ොරු ුණ සඅවාාළ සියෂක සියල ාරිකා සියිනන් සසම්ූරර්ණ සයළ සයුු ක  

ේවකා සේ ොරු ුණ සIII සේයො ස 

1. ියශ්රාභ ගන්නා නිලධාරිඹායේ සම්පූ්යය නභ : ……………………………………………………………………………… 

2. ියශ්රාභ ඹන දිනට තනතුර    : ……………………………………………………………………………… 

(ඉංග්රීසි  කැපිට්  අකුයරන්) 

3. අභාතයංශඹ   ඳළා්ත සබාව   : ……………………………………………………………………………… 

4. යදඳා්යතයම්න්තුව  ආඹතනඹ   : ……………………………………………………………………………… 

5. ආඹතනයේ ලිපිනඹ    : ……………………………………………………………………………… 

(ියශ්රාභ ගැන්වීනයම් කටයුතු සිදු කරන) 

6. ආඹතනයේ දුරකතන අංකඹ  : …………………………………………………… ෆැක්ව අංකඹ : ………………………… 

7. ආඹතනයේ ියදු්ත ලිපිනඹ : ……………………………………………………………………………… 

8. නිලධාරිඹා අවසන් වරට යවවයේ නියුතු වවානයේ   ආඹතනයේ ලිපිනඹ : ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. නිලධාරිඹා දැනට යවවඹ කරන වවානයේ දුරකතන අංකඹ : ……………………………………………………. 

10. යවවඹ : …………………………………………………………. යේණිඹ : …………………………………………………………………….. 

11. රැිරඹා ියවතරඹ : 

රැිරඹාව ියයේෂාතාවඹ 

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

12. ුද්  ඳ්තවීනයම් දිනඹ : ව්යෂඹ : ………………………….. භාසඹ : ……………………………..දිනඹ : ……………………… 

13. වථිර ියශ්රාභ වැටු හ සහිත ඳ්තවීනම් දිනඹ : ව්යෂඹ : …………………. භාසඹ : …………………දිනඹ : ………….. 

14. තනතුයරහි වථිර කර තිපයේද? : …………………………………………………………………………………………………………. 

15. ියශ්රාභ ගැන්වීනයම් යේතුව : …………………………………………………………………………………………………………. 

16. ියශ්රාභ ගන්වනු ලඵන වගන්තිපඹ : ……………………………………………………………………………………………………….. 

17. ියශ්රාභ ගන්වනු ලඵන දිනඹ : ව්යෂඹ : ………………………….. භාසඹ : …………………… දිනඹ : …………………… 

18. අවසන් වරට යවවඹ කල දිනඹ : ව්යෂඹ ………………………. භාසඹ : ………………… දිනඹ : …………………….. 

19. අදාළ නිලධාරිඹා මීට යඳර ියශ්රාභ වැටු හ ප්රධානඹන් ලඵායගන ඇ්තනම්? 

ියශ්රාභ වැටු හ අංකඹ : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

එඹ කුභක්ද? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

20. රාජය යවවා අ්යවසාධක ප්රධානඹන් යගවා ඇ්තනම් 

කුභන වගන්තිපඹ ඹටය්තද? …………………………………………………………………………………………………………………… 

අංකඹ කුභක්ද? ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

21. වැන්ද හ අන්තදරු  වැන්ද හ ුරරුෂ අන්තදරු අංකඹ (තිපයේ නම්) එදිනට අංකඹ : ……………………….. 

22. යවවා කාලඹ පිළිඵද ියවතර 

ුරහුණු යවවා කාලඹ   : …………………………………………………………………………………………… 

අනිඹම්  ෛදනික වැටු හ යවවා කාලඹ : …………………………………………………………………………………………… 

වථිර ියශ්රාභ වැටු හ සහිත කාලඹ : …………………………………………………………………………………………… 

ියශ්රාභ වැටු හ ගයඹට අදාළ යවවා කාලඹ : ……………………………………………………………………………… 
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23. වැටු හ රහිත නිවාඩු කාලඹ  : ……………………………………………………………………………………………. 

24. වැටු හ ියවතර 

ියශ්රාභ ගන්වන දිනට වා්යෂික ඒකාඵේධ වැටුඳ     (රු.) ………………… 

වඹස අවු. 67 සම්පූ්යයව ියශ්රාභ ඹන්යන් නම් උඳඹාග්ත වැටු හ ව්යධක අගඹ  (රු.) ………………… 

ියශ්රාභ වැටු හ සහිත ී භනා       (රු.)…………………. 

ියශ්රාභ වැටු හ ගයඹට අදාළ දළ වා්යෂික වැටුඳ     (රු.)…………………. 

25. රජඹට අඹවීනම් පිළිඵද ියවතර 

ියවතරඹ විපනාකභ 

…………………………………………………………………  …………………………………………………… 

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

26. හිිෂවන ඳාරියතෝෂික ුදදල පිළිඵද ියවතරඹ  : ……………………………………………………………………………… 

27. හිිෂවන භාසික ියශ්රාභ වැටු හ පිළිඵද ියවතරඹ : ……………………………………………………………………………… 

28. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නිල ඵැංකු ගිණුම් අංකඹ : ………………………………………………………………… 

29. නිල ඵැංකු ගිණුම් ියවතරඹ   : ………………………………………………………………… 

30. ියශ්රාභ ගන්වන ලද දිනඹ හා ියශ්රාභ ගන්වන දිනඹ අතර, යවනසක් තිපයේද? ………………………………. 

31. යවනසක් තිපයේනම් එඹට යේතු  : ……………………………………………………………………………… 

32. යවවා කාලඹ තුල යවවා කඩවීනම් තිපයේද? : ……………………………………………………………………………… 

33. යවවා කඩවීනම් තිපයේ නම් එඹට යේතු  : ……………………………………………………………………………… 

34. ියශ්රාභ වැටු හ ගයඹට අදාළ යවවා කාලඹ තුළ සංවවා භණ්ඩල වලට තාවකාලිකව ුදදා හැර තිපයේද? 

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

35. තාවකාලිකව ුදදා හැීතම් ඇ්තනම් ඒභ කාලඹට අදාළව 25% ියශ්රාභ වැටු හ ආරක්ෂා කර ගැීනයම් 

දාඹක්තවඹ අඹ කර තිපයේද? ……………………………………………………………………………………………….. 

36. යවවා ී ්යඝ ිරීතම් තිපයේද? …………………………………………………………………………………………………………………… 

37. යවවා ී ්යඝ ිරීතම් ඇ්තනම් අදාළ කාලඹ : ……………………………………………………………………………… 

යේතුව      : ……………………………………………………………………………… 

38. ෛදනික යවවඹ සදහා වැන්ද හ අන්තදරු දාඹක ුදද්  අඹකර තිපයේද? ………………………………………. 

39. ෛදනික යවවඹ සදහා වැන්ද හ අන්තදරු දාඹක ුදද්  අඹ කර නැ්තනම් අඹ කල යුතු ප්රභායඹ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

40. ඳාරියතෝෂිකයඹන් එභ ුදදල අඹකර ගැීනයම් එකගතාවඹ : …………………………………………………………… 

41. ෛදනික යවවා ඳ්තවීනයම් ලිපියේ ඉරිදා සහ යඳෝඹ නිවාඩු වැඩ කල යුතු ඵවට සදහන් කර තිපයේද? 

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

42. ියශ්රාභ ගැන්වීනභට යඳර වසර තුනක් ඇතුළත උසව වීනභක් යහෝ නව තනතුරක් ලඵා තිපයේද? 

43. වථිර තනතුරට අදාළව වැටු හ ඳරිභායඹ සහ වැටු හ පිඹවර : ………………………………………………….. 

44. යවවා කාලඹ තුළ ියයේශ ගතවීනම් : 

ියයේශගත ූ  කාලඹ : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

වැටු හ සහිත රහිත : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

අනුභැතිපඹ ලඵා ඇත  නැත ඹන්න : ……………………………………………………………………………………………. 

45. ියශ්රාභ වැටු හ සංග්රහයඹන් ඳරිඵාහිරව යවන්ත ියයේෂ අනුභැතිපඹක් ඹටය්ත ියශ්රාභ ගන්ව ත නම් එභ 

ියයේෂ අනුභැතිපඹ කුභක්ද? …………………………………………………………………………………………………… 
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46. එයලස ියශ්රාභ ගැන්වීනභට ඵලඹ ලඵා දුන් ආඹතනඹ : ……………………………………………………………………… 

ආඹතනඹ ියසින් ඳව්තවායගන ඹනු ලඵන ඵැංකු ගිණුයම් නිල නාභඹ 

ඵැංකුව : …………………………. ශා ාව : …………………………… ගිණුම් අංකඹ : ………………………………… 

 

...................................................... (තනතුර) යලස යවවඹ කළ ............................................................ (නභ) වන 

අඹදුම්කරුයේ යතොරතුරු සතය හා නිවැරදි ඵවට්ත නිලධාරිඹාට ියරුේධව ිරසිදු ියනඹ ඳීතක්ෂයඹක් 

යනොඳැවැ්තයවන ඵවට්ත සහතිපක කරිෂ. එයභන්භ යභභ යතොරතුරු ඳදනම් කරයගන ියශ්රාභ වැටු හ 

අංකඹක් ලඵාී  ුහුට හිිෂ ියශ්රාභ වැටු හ ඳාරියතෝෂිකඹ යගවීනභට්ත භාසික ියශ්රාභ වැටු හ යගවීනභ ආරම්බ 

ිරීතභට්ත සුදුස ඵව නි්යයේශ කරිෂ. 

 

සකව කය්  : නභ  : …………………………………………. තනතුර : ............................................................ 

අ්තසන  : …………………………………………. දිනඹ   : ............................................................ 

 

ඳීතක්ෂා කය්  : නභ : ……………………………………………. අ්තසන    : ………………………………………………. 

 ඳරිඳාලන නිලධාීත  යරෝහ්  ය් කම් 

දිනඹ  ............................................. දිනඹ ....................................................... 

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

ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන 

(නභ සහ නිලුදද්රාව තැබීභ අනිවා්යඹ යේ) 

 
ආක තක සියිනන් සසම්ූරර්ණ සයළ සයුු  සේ ොරු ුණකල  සවාාළ සිළරික්සුම් සලදයිවු ක 
 
වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

71 ියශ්රාභ ගන්නා නිලධාරිඹායේ සම්පූ්යය නභ   

72 ියශ්රාභ ඹන දිනට තනතුර   

73 අභාතයාංශඹ  ඳළා්ත සබාව   

74 යදඳා්යතයම්න්තුව  ආඹතනඹ   

75 ආඹතනයේ ලිපිනඹ   

76 ආඹතනයේ දුරකතන අංකඹ  ෆැක්ව අංකඹ   

77 ආඹතනයේ ියදු්ත ලිපිනඹ   

78 නිලධාරිඹා අවසන් වරට යවවයේ නියුතු වවානයේ  ආඹතනයේ ලිපිනඹ   

79 නිලධාරිඹා දැනට යවවඹ කරන වවානයේ දුරකතන අංකඹ   

17 යවවඹ  යේණිඹ   

11 රැිරඹා ියවතරඹ   

12 ුද් ඳ්තවීනම් දිනඹ   

13 වථිර ියශ්රාභ වැටු හ සහිත ඳ්තවීනම් දිනඹ   

14 තනතුයරහි වථිර කර තිපයේද?   
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46. එයලස ියශ්රාභ ගැන්වීනභට ඵලඹ ලඵා දුන් ආඹතනඹ : ……………………………………………………………………… 

ආඹතනඹ ියසින් ඳව්තවායගන ඹනු ලඵන ඵැංකු ගිණුයම් නිල නාභඹ 

ඵැංකුව : …………………………. ශා ාව : …………………………… ගිණුම් අංකඹ : ………………………………… 

 

...................................................... (තනතුර) යලස යවවඹ කළ ............................................................ (නභ) වන 

අඹදුම්කරුයේ යතොරතුරු සතය හා නිවැරදි ඵවට්ත නිලධාරිඹාට ියරුේධව ිරසිදු ියනඹ ඳීතක්ෂයඹක් 

යනොඳැවැ්තයවන ඵවට්ත සහතිපක කරිෂ. එයභන්භ යභභ යතොරතුරු ඳදනම් කරයගන ියශ්රාභ වැටු හ 

අංකඹක් ලඵාී  ුහුට හිිෂ ියශ්රාභ වැටු හ ඳාරියතෝෂිකඹ යගවීනභට්ත භාසික ියශ්රාභ වැටු හ යගවීනභ ආරම්බ 

ිරීතභට්ත සුදුස ඵව නි්යයේශ කරිෂ. 

 

සකව කය්  : නභ  : …………………………………………. තනතුර : ............................................................ 

අ්තසන  : …………………………………………. දිනඹ   : ............................................................ 

 

ඳීතක්ෂා කය්  : නභ : ……………………………………………. අ්තසන    : ………………………………………………. 

 ඳරිඳාලන නිලධාීත  යරෝහ්  ය් කම් 

දිනඹ  ............................................. දිනඹ ....................................................... 

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

ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන 

(නභ සහ නිලුදද්රාව තැබීභ අනිවා්යඹ යේ) 

 
ආක තක සියිනන් සසම්ූරර්ණ සයළ සයුු  සේ ොරු ුණකල  සවාාළ සිළරික්සුම් සලදයිවු ක 
 
වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

71 ියශ්රාභ ගන්නා නිලධාරිඹායේ සම්පූ්යය නභ   

72 ියශ්රාභ ඹන දිනට තනතුර   

73 අභාතයාංශඹ  ඳළා්ත සබාව   

74 යදඳා්යතයම්න්තුව  ආඹතනඹ   

75 ආඹතනයේ ලිපිනඹ   

76 ආඹතනයේ දුරකතන අංකඹ  ෆැක්ව අංකඹ   

77 ආඹතනයේ ියදු්ත ලිපිනඹ   

78 නිලධාරිඹා අවසන් වරට යවවයේ නියුතු වවානයේ  ආඹතනයේ ලිපිනඹ   

79 නිලධාරිඹා දැනට යවවඹ කරන වවානයේ දුරකතන අංකඹ   

17 යවවඹ  යේණිඹ   

11 රැිරඹා ියවතරඹ   

12 ුද් ඳ්තවීනම් දිනඹ   

13 වථිර ියශ්රාභ වැටු හ සහිත ඳ්තවීනම් දිනඹ   

14 තනතුයරහි වථිර කර තිපයේද?   
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15 ියශ්රාභ ගැන්වීනයම් යේතුව   

16 ියශ්රාභ ගන්වනු ලඵන වගන්තිපඹ   

17 ියශ්රාභ ගන්වන දිනඹ   

18 අවසන් වරට යවවඹ කළ දිනඹ   

19 අදාළ නිලධාරිඹා මීට යඳර ියශ්රාභ වැටු හ ප්රදානඹන් ලඵායගන ඇ්තනම්, 

ියශ්රාභ වැටු හ අංකඹ

  

27 රාජය යවවා අ්යවසාධක ප්රදානඹන් යගවා ඇ්තනම්, කුභන වගන්තිපඹ 

ඹටය්තද? අංකඹ කුභක්ද?

  

21 වැන්ද හ  වැන්ද හ ුරරුෂ හා අන්තදරු අංකඹ (තිපයේ නම්)   

22 යවවා කාලඹ පිළිඵද ියවතර   

23 වැටු හ රහිත නිවාඩු කාලඹ   

24 වැටු හ ියවතරඹ   

25 රජඹට අඹවීනම් පිළිඵද ියවතර   

26 හිිෂවන ඳාරියතෝෂික ුදදල පිළිඵද ියවතර   

27 හිිෂවන භාසික ියශ්රාභ වැටු හ පිළිඵද ියවතර   

28 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නිල ඵැංකු ගිණුම් අංකඹ   

29 නිල ඵැංකු ගිණුම් පිළිඵද ියවතර   

37 ියශ්රාභ ගන්වන ලද දිනඹ හා ියශ්රාභ ගන්වන දිනඹ අතර, යවනසක් තිපයේද?   

31 යවනසක් තිපයේ නම් ඊට යේතු   

32 යවවා කාලඹ තුල යවවා කඩවීනම් තිපයේද?   

33 යවවා කඩවීනම් තිපයේ නම් එඹට යේතු   

34 ියශ්රාභ වැටු හ ගයඹට අදාල යවවා කාලඹ තුල සංවවා භණ්ඩල වලට 

තාවකාලිකව ුදදා හැර තිපයේද?

  

35 තාවකාලිකව ුදදා හැීතම් ඇ්තනම් එභ කාලඹට අදාලව 25% ියශ්රාභ වැටු හ 

ආරක්ෂා කර ගැීනයම් දාඹක්තවඹ අඹ කර තිපයේද?

  

36 යවවා ී ්යඝ ිරීතම් තිපයේද?   

37 යවවා ී ්යඝ ිරීතම් ඇ්තනම් අදාල කාලඹ   

38 ෛදනික යවවඹ සදහා වැන්ද හ අන්තදරු දාඹක ුදද්  අඹ කර තිපයේද?   

39 ෛදනික යවවඹ සදහා වැන්ද හ අන්තදරු දාඹක ුදද්  අඹ කර නැ්තනම් 

අඹකල යුතු ප්රභායඹ

  

47 ඳාරියතෝෂිකයඹන් එභ ුදදල අඹ කර ගැීනයම් එකගතාවඹ   

41 ෛදනික යවවා ඳ්තවීනයම් ලිපියේ ඉරිදා සහ යඳෝඹ නිවාඩු වැඩ කල යුතු 

ඵවට සදහන් කර තිපයේද?

  

42 ියශ්රාභ ගැන්වීනභට යඳර වසර තුනක් ඇතුලත උසව වීනභක් යහෝ නව 

තනතුරක් ලඵා තිපයේද? එඹ වථිර කර තිපයේද?

  

43 වථිර තනතුරට අදාලව වැටු හ ඳරිභායඹ සහ වැටු හ පිඹවර   

44 යවවා කාලඹ තුල ියයේශ ගතවීනම්   

45 ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහයඹන් ඳරිඵාහිරව යවන්ත ියයේෂ   
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අනුභැතිපඹක් ඹටය්ත ියශ්රාභ ගන්ව ත නම් එභ ියයේෂ අනුභැතිපඹ කුභක්ද?

46 එයලස ියශ්රාභ ගැන්වීනභට ඵලඹ ලඵා දුන් ආඹතනඹ   

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන  : ………………………………………………………. 

නභ         : ……………………………………………………….. 

තනතුර : ………………………………………………………... 

 අ්තසන : …………………………………………………………. 

නභ         : …………………………………………………………. 

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම් 
නභ : …………………………………………………. 

තනතුර : ………………………………………………… 

ියශ්රාෙ සකදටු ක සලිිළ සේගොනුක සසයව සයර සප්රාේද්ය ක සේේයම් සේක  සේකොමු සිරීමේම්දී සේගොනුක  ස
ඇු ළත් සියක සයුු  සේේඛත සහා සිළරික්සුම් සලදයිවු ක සඅවාාළ සියෂක සියල ාරිකා සියිනන් සසම්ූරර්ණ ස
යළ සයුු ක  
 

වනු ස

වංයක

ියව රක ඇ  තද  

1 සිඹළුභ ච්යඹා සටහන් ඳත්රඹන්හි සහතිපක කළ පිටඳ්ත   

2 ියශ්රාභ ගැන්වීනභ අනුභත කළ ලිපියේ සහතිපක කළ පිටඳත   

3 උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

4 ජාතිපක හැදුනුම්ඳය්ත සහතිපක කල පිටඳත   

5 ියශ්රාභ වැටු හ යදඳා්යතයම්න්තුව යවත යඹොුද කරන ලද (PD 03) ියශ්රාභ 

වැටු හ අඹදුම්ඳයතහි සහතිපක කල පිටඳත 

  

6 ඳදිංචි සහතිපකඹ (ග්රාභ නිලධාීතයගන් ලඵා ග්ත DS 04 ආකෘතිපඹ)   

7 ියශ්රාභ වැටු හ ප්රධාන ඳත්රඹ (බාණ්ඩාගාර 79)   

8 යනොඉ් ලුම් සහතිපකඹ   

මීටඅභතරව වැන්ද හ ියශ්රාභ වැටු හ යගවීනභ සනාව කරගැීනභට ඳහත ය්  න ියශ්රාභ වැටු හ ලිපි 

යගොනුවට ඇතුළ්ත කළ යුතුඹ. 

9 ියවාහ සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

17 යඳර ියවාහ ඳැවතිපයේ නම් ඒවා අවසන් ූ  ආකාරඹ සනාව කරන ය්  න   

11 කලත්රඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

12 කලත්රඹායේ ජාතිපක හැදුනුම්ඳය්ත සහතිපක කල පිටඳතක්   

13 දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපක වල ුද්  පිටඳ්ත   

14 ආඵාධිත දරුවන් සිටී නම් ෛවදය වා්යතාවක්  ආඵාධිත ත්තවඹ වඹස 

අවුරුදු 26ට යඳර සිදු ූ  ඵව සනාව ිරීතභ සදහා රජයේ යරෝහලිරන් නිකු්ත 

කරනු ලැබ ෛවදය වා්යතාව 

  

15 කලත්රඹා ිෂඹ යගොව ඇ්තනම් භරය සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

16 දික්කසාද වීන ඇ්තනම් අධිකරයයේ නිඹත තීන්දුව   

17 කලත්රඹායේ නම් වල යවනවකම් ඳවතී නම් ඒ පිළිඵද තහවුරු ිරීතයම් 

ය්  න 
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අනුභැතිපඹක් ඹටය්ත ියශ්රාභ ගන්ව ත නම් එභ ියයේෂ අනුභැතිපඹ කුභක්ද?

46 එයලස ියශ්රාභ ගැන්වීනභට ඵලඹ ලඵා දුන් ආඹතනඹ   

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන  : ………………………………………………………. 

නභ         : ……………………………………………………….. 

තනතුර : ………………………………………………………... 

 අ්තසන : …………………………………………………………. 

නභ         : …………………………………………………………. 

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම් 
නභ : …………………………………………………. 

තනතුර : ………………………………………………… 

ියශ්රාෙ සකදටු ක සලිිළ සේගොනුක සසයව සයර සප්රාේද්ය ක සේේයම් සේක  සේකොමු සිරීමේම්දී සේගොනුක  ස
ඇු ළත් සියක සයුු  සේේඛත සහා සිළරික්සුම් සලදයිවු ක සඅවාාළ සියෂක සියල ාරිකා සියිනන් සසම්ූරර්ණ ස
යළ සයුු ක  
 

වනු ස

වංයක

ියව රක ඇ  තද  

1 සිඹළුභ ච්යඹා සටහන් ඳත්රඹන්හි සහතිපක කළ පිටඳ්ත   

2 ියශ්රාභ ගැන්වීනභ අනුභත කළ ලිපියේ සහතිපක කළ පිටඳත   

3 උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

4 ජාතිපක හැදුනුම්ඳය්ත සහතිපක කල පිටඳත   

5 ියශ්රාභ වැටු හ යදඳා්යතයම්න්තුව යවත යඹොුද කරන ලද (PD 03) ියශ්රාභ 

වැටු හ අඹදුම්ඳයතහි සහතිපක කල පිටඳත 

  

6 ඳදිංචි සහතිපකඹ (ග්රාභ නිලධාීතයගන් ලඵා ග්ත DS 04 ආකෘතිපඹ)   

7 ියශ්රාභ වැටු හ ප්රධාන ඳත්රඹ (බාණ්ඩාගාර 79)   

8 යනොඉ් ලුම් සහතිපකඹ   

මීටඅභතරව වැන්ද හ ියශ්රාභ වැටු හ යගවීනභ සනාව කරගැීනභට ඳහත ය්  න ියශ්රාභ වැටු හ ලිපි 

යගොනුවට ඇතුළ්ත කළ යුතුඹ. 

9 ියවාහ සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

17 යඳර ියවාහ ඳැවතිපයේ නම් ඒවා අවසන් ූ  ආකාරඹ සනාව කරන ය්  න   

11 කලත්රඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

12 කලත්රඹායේ ජාතිපක හැදුනුම්ඳය්ත සහතිපක කල පිටඳතක්   

13 දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපක වල ුද්  පිටඳ්ත   

14 ආඵාධිත දරුවන් සිටී නම් ෛවදය වා්යතාවක්  ආඵාධිත ත්තවඹ වඹස 

අවුරුදු 26ට යඳර සිදු ූ  ඵව සනාව ිරීතභ සදහා රජයේ යරෝහලිරන් නිකු්ත 

කරනු ලැබ ෛවදය වා්යතාව 

  

15 කලත්රඹා ිෂඹ යගොව ඇ්තනම් භරය සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

16 දික්කසාද වීන ඇ්තනම් අධිකරයයේ නිඹත තීන්දුව   

17 කලත්රඹායේ නම් වල යවනවකම් ඳවතී නම් ඒ පිළිඵද තහවුරු ිරීතයම් 

ය්  න 
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18 (දැනට බාියතා කරන බාණ්ඩාගාර 147 ියශ්රාභ හැදුනුම්ඳත 2715.74.72 සිට 

බාියත යනොකළ යුතු අතර, නව ියදු්ත ියශ්රාිෂක හැදුනුම්ඳත (NFC Card) 

ියශ්රාභ වැටු හ යදඳා්යතයම්න්තුව ියසින් නිකු්ත ිරීතභට කටයුතු කරනු 

ලැයේ) 

  

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන: ………………………………………………………….. 

නභ         : …………………………………………………………… 

තනතුර : ……………………………………………………………. 

 අ්තසන : ………………………………………………………. 

නභ        : ………………………………………………………. 

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම්

නභ : ……………………………………………………………. 

තනතුර :…………………………………………………………….. 

ියෂක සියල ාරිකා සියිනන් සෂියරිැත් සයළ සයුු  සේ ොරු ුණකල  සවාාළ සිළරික්සුම් සලදයිවු ක ස 

අප්රාේද්ය ක සේේයම් සේක  සලාාේානු සලාත සේගොනුක  

වනු ස
වංයක

ියව රක ඇ  තද  

1 ච්යඹා සටහන් ඳත්රයඹහි සහතිපක කළ පිටඳත   

2 ියශ්රාභ ගැන්වීනභ අනුභත කළ ලිපියේ සහතිපක කල පිටඳත   

3 උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

4 ජාතිපක හැදුනුම්ඳයතහි සහතිපක කල පිටඳත   

5 ියශ්රාභ වැටු හ යදඳා්යතයම්න්තුව යවත යඹොුදකරන ලද (PD 03) ියශ්රාභ වැටු හ 
අඹදුම්ඳයතහි සහතිපක කළ පිටඳත 

  

6 ඳදිංචි සහතිපකඹ (ග්රාභ නිලධාරියගන් ලඵා ග්ත DS 04 ආකෘතිපඹ)   

7 ියශ්රාභ වැටු හ ප්රදාන ඳත්රඹ (බාණ්ඩාගාර 79)   

8 යනොඉ් ලුම් සහතිපකඹ   

9 ියවාහ සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

17 යඳර ියවාහ ඳැවතිපයේ නම් ඒවා අවසන් ූ  ආකාරඹ සනාව කරන ය්  න   

11 කලත්රඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

12 කලත්රඹායේ ජාතිපක හැදුනුම්ඳයතහි සහතිපක කල පිටඳත   

13 දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපක වල ුද්  පිටඳ්ත   

14 ආඵාධිත දරුවන් සිටී නම් ෛවදය වා්යතාවක්  ආඵාධිත ත්තවඹ වඹස අවුරුදු 26ට 
යඳර සිදු ූ  ඵව සනාව ිරීතභ සදහා රජයේ යරෝහලිරන් නිකු්ත කරනු ලැබ ෛවදය 
වා්යතාව

  

15 කලත්රඹා ිෂඹ යගොව ඇ්තනම් භරය සහතිපකයේ ුද්  පිටඳත   

16 දික්කසාද වීන ඇ්තනම් අධිකරයයේ නිඹත තීන්දුව   

17 කලත්රඹායේ නම් වල යවනවකම් ඳවතී නම් ඒ පිළිඵ තහවුරු ිරීතයම් ය්  න   

සකව කය්   ඳීතක්ෂා කය්  
අ්තසන : ……………………………………………………………………. 
නභ : …………………………………………………………………………… 
තනතුර : ……………………………………………………………………. 

 අ්තසන : ………………………………………………………… 
නභ : ……………………………………………………………….. 
තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

ඳරිඳාලන නිලධාරි යරෝහ්  ය් කම් 
නභ : ……………………………………………………. 
තනතුර : …………………………………………………… 
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............................................................................................................................................................................ ඹන ලිපිනයඹහි ඳදිංචි 

...................................................................................................................... වන භා යඵෞේධාගිෂකයඹකු  කයතෝලික බක්තිපකයඹකු  

හින්දු බක්තිපකයඹකු  ුදවලිම් බක්තිපකයඹකු වශයඹන් යගෞරව ඵහුභානයඹන් යුතුව යභයව ප්රතිපාා යදිෂ  දිවුරා 

ප්රකාශ කරිෂ. 

 

1. යභහි දිවුරුම් ප්රකාශක භභ යවිෂ. 

2. භා ............................................................................. (ආඹතනඹ) ..................................................... (තනතුර) වශයඹන් 

යවවඹ කර ............................................................... දින ියශ්රාභ ලැබ ඵව්ත  ියශ්රාභ ඹාභට නිඹිෂත ඵව්ත ප්රකාශ 

කරිෂ. 

3. ියශ්රාභ ගන්නා දිනට භායගන් රජඹට අඹ ියඹ යුතු සිඹලුභ ුදද්  භායේ ියශ්රාභ වැටුයඳන් අඹ කරගන්නා 

යභන් කාරුණිකව ඉ් ලා සිිපිෂ. 

4. එයලස 3 යේදයේ සදහන් ුදද්  අඹකර ග්ත ඳසුව ියශ්රාභ ගන්නා දිනට අදාළව තවදුරට්ත භායගන් 

රජඹට අඹ ියඹ යුතු යවන්ත ුදදලක් ඇතිප ඵව අනාවරයඹ වුවයහෝත ඒභ ුදදලද ියශ්රාභ ගැන්වීනයභන් 

ඳසුව රජඹට අඹ ියඹ යුතු යවන්ත ුදදලක් ඳවතිපන ඵව ඳසුව අනාවරයඹ වුවයහෝත එභ ුදදල ද භායේ 

භාසික ියශ්රාභ වැටුයඳන් අඹකර ගැීනභට කැභතිප ඵව දිවුරා ප්රකාශ කරිෂ. 

 

ඉහත ප්රකාශඹ යහොදින් ිරඹවා ඵලා නිවැරදිව ය්තරුම් යගන 27 ..................................... දින 

............................................................................................................................ ී  අ්තසන් කයලිෂ. 

 

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

දිවුරුම් ප්රකාශකයේ අ්තසන 

 

 

ඉහත නභ සදහන් ................................................................................................. දිවුරුම් ප්රකාශක  ප්රකාශිකාව ඉහත 

ප්රකාශඹ යහොදින් ිරඹවා ී  ය්තරුම් කර ී යභන් ඳසුව 27 ........................ භස .................................................. ..  දින 

භා ඉදිරිපිට ී  අ්තසන් තඵන ලී . 

 

සභාදාන ියනිේචඹකාර  දිවුරුම් යකොභසාරිව  ීනතීා  දිවුරුම් ප්රකාශකඹ ලඵා ග්ත නිලධාරිඹා  

 

මලාශ්ර 

 

1. ආඹතන සංග්රහඹ I කාණ්ඩඹ 

2. ආඹතන සංග්රහඹ II කාණ්ඩඹ 

3. කා්යඹ ඳරිඳාිපක ීතතිප සංග්රහඹ (රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබාව) 

4. ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහඹ (ියශ්රාභ වැටු හ යදඳා්යතයම්න්තුව) 

5. ියශ්රාභ වැටු හ චක්රය්   2 95, 3 2715 හා ඊට අදාළ සංයශෝධන 

6. රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   අංක 77 2718, 14 2775, 16 95 
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............................................................................................................................................................................ ඹන ලිපිනයඹහි ඳදිංචි 

...................................................................................................................... වන භා යඵෞේධාගිෂකයඹකු  කයතෝලික බක්තිපකයඹකු  

හින්දු බක්තිපකයඹකු  ුදවලිම් බක්තිපකයඹකු වශයඹන් යගෞරව ඵහුභානයඹන් යුතුව යභයව ප්රතිපාා යදිෂ  දිවුරා 

ප්රකාශ කරිෂ. 

 

1. යභහි දිවුරුම් ප්රකාශක භභ යවිෂ. 

2. භා ............................................................................. (ආඹතනඹ) ..................................................... (තනතුර) වශයඹන් 

යවවඹ කර ............................................................... දින ියශ්රාභ ලැබ ඵව්ත  ියශ්රාභ ඹාභට නිඹිෂත ඵව්ත ප්රකාශ 

කරිෂ. 

3. ියශ්රාභ ගන්නා දිනට භායගන් රජඹට අඹ ියඹ යුතු සිඹලුභ ුදද්  භායේ ියශ්රාභ වැටුයඳන් අඹ කරගන්නා 

යභන් කාරුණිකව ඉ් ලා සිිපිෂ. 

4. එයලස 3 යේදයේ සදහන් ුදද්  අඹකර ග්ත ඳසුව ියශ්රාභ ගන්නා දිනට අදාළව තවදුරට්ත භායගන් 

රජඹට අඹ ියඹ යුතු යවන්ත ුදදලක් ඇතිප ඵව අනාවරයඹ වුවයහෝත ඒභ ුදදලද ියශ්රාභ ගැන්වීනයභන් 

ඳසුව රජඹට අඹ ියඹ යුතු යවන්ත ුදදලක් ඳවතිපන ඵව ඳසුව අනාවරයඹ වුවයහෝත එභ ුදදල ද භායේ 

භාසික ියශ්රාභ වැටුයඳන් අඹකර ගැීනභට කැභතිප ඵව දිවුරා ප්රකාශ කරිෂ. 

 

ඉහත ප්රකාශඹ යහොදින් ිරඹවා ඵලා නිවැරදිව ය්තරුම් යගන 27 ..................................... දින 

............................................................................................................................ ී  අ්තසන් කයලිෂ. 

 

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

දිවුරුම් ප්රකාශකයේ අ්තසන 

 

 

ඉහත නභ සදහන් ................................................................................................. දිවුරුම් ප්රකාශක  ප්රකාශිකාව ඉහත 

ප්රකාශඹ යහොදින් ිරඹවා ී  ය්තරුම් කර ී යභන් ඳසුව 27 ........................ භස .................................................. ..  දින 

භා ඉදිරිපිට ී  අ්තසන් තඵන ලී . 

 

සභාදාන ියනිේචඹකාර  දිවුරුම් යකොභසාරිව  ීනතීා  දිවුරුම් ප්රකාශකඹ ලඵා ග්ත නිලධාරිඹා  

 

මලාශ්ර 

 

1. ආඹතන සංග්රහඹ I කාණ්ඩඹ 

2. ආඹතන සංග්රහඹ II කාණ්ඩඹ 

3. කා්යඹ ඳරිඳාිපක ීතතිප සංග්රහඹ (රාජය යවවා යකොිෂෂන් සබාව) 

4. ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහඹ (ියශ්රාභ වැටු හ යදඳා්යතයම්න්තුව) 

5. ියශ්රාභ වැටු හ චක්රය්   2 95, 3 2715 හා ඊට අදාළ සංයශෝධන 

6. රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   අංක 77 2718, 14 2775, 16 95 
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 (15) 
රාජ්ය සේවකේකන් සියශ්රාෙ සලා ස දතදත්ේ ක් සේයොන්ත්රාත් සැාතෙ සෙ  සතදක  ස

ේවකේ  සේකාවීෙ 

වරමුණ 

යවවා අවශයතාව භත රාජය යවවඹ අ ණ්ඩව ඳව්තවායගන ඹාභ සදහා ඳළුරරුදු නිලධරඹන් යවවයේ 

යඹොදවා ගැීනභ 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

ියධිභ්ත ඳරිදි රාජය යවවයඹන් ියශ්රාභ ගන්වන ලද නිලධරයඹකු වීනභ

ේයොන්ත්රාත් සැාතෙ සෙ  සාාකා සගදනීෙ  සවනුෙදතිඥක සලාාගදනීෙ සසාහා සෂියරිැත් සයල ස
යුු  සලිිළ සේේඛත 

1. ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ සහිත ආවරය ලිපිඹ 
2. අඹදුම් ඳත්රඹ (රා.ඳ.චක්රය්   3/2018 අනුව) 
3. නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ 
4. EST (EC) 01 ආකෘතිප ඳත්රඹ 
5. ජාතිපක හැදුනුම්ඳයතහි ඡාඹා පිටඳත 
6. උ හඳැන්න සහතිපකඹ 
7. ෛවදය සහතිපකඹ 
8. ියශ්රාභ ගැීනයම් දිනට පූ්යවාසන්න වසර 5 තුල ියනඹ නියඹෝග යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ 
9. ියශ්රාභ ගැන්වීනයම් ලිපියේ පිටඳත 

 
ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

වනු ස
වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ සහිත ආවරය ලිපිඹ   
2 අඹදුම් ඳත්රඹ (රා.ඳ. චක්රය්   3/2018 අනුව)   
3 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීයම් ලිපිඹ   
4 EST (EC) 01 ආකෘතිප ඳත්රඹ   
5 ජාතිපක හැදුනුම් ඳත්රයේ ඡාඹා පිටඳත   
6 උ හඳැන්න සහතිපකයේ සතය ඡාඹා පිටඳත   
7 ෛවදය සහතිපකඹ   
8 EST (EC) 01 ආකෘතිපඳත්රඹ   
9 ියශ්රාභ ගැීනයම් දිනට පූ්යවාසන්න වසර 05 තුල ියනඹ නියඹෝග යනොභැතිප ඵවට 

සහතිපකඹ 

  

10 ියශ්රාභ ගැන්වීනයම් ලිපියේ පිටඳත   

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 
අ්තසන : ……………………………………………….. 
නභ : ………………………………………………………. 
තනතුර : ………………………………………………. 
 

 අ්තසන : …………………………………………………….. 
නභ : ……………………………………………………………. 
තනතුරප්ර.රා.යසෞ. ක. සහකාර 

       ඳරිඳාලන නිලධාරි/ යරෝහ්  ය් කම් 

       නභ : …………………………………………………… 
       තනතුර : …………………………………………………. 
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ියශ්රාිෂය රජ්ේ ියල රකන්තදක ේවකේ ේකාවීෙ වාාළආයෘතිඥ ැත්රක 

1. නි්යයේශිත නිලධාරිඹායේ නභ  

2. අඹ්තූ  යවවාව හා යේණිඹ  

3. උඳන් දිනඹ  

4. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ  

5. නැවත යවවයේ යඹදවීනභට නි්යයේශිත තනතුර හා එඹ අඹ්ත යවවාව  

6. කාල සීභාව  

7. නි්යයේශිත තනතුරට අදාළ යතොරතුරු 

 

අනුභත ුදළු

යවවක සං යාව 

ුරර හඳාඩු 

සං යාව 

ුරර හඳාඩු ඇතිප

වීනභට යේතු 

ුරර හඳාඩු ඇතිප ූ 

දිනඹ 

ුරර හඳාඩු වථිරව

පිරවීනභටඇතිප

ඵාධාවන් 

 

 

    

 

8. යභභ ුරර හඳාඩු ඇතිප තනතුය්ය රාජකාීත කටයුතු යවවා වවානයේ සිිපන යවන්ත නිලධරඹන්යගන් 

ආවරයඹ ිරීතභට යනොහැිර ද ඹන්න හා එඹට යේතු  

 

9. යනොඑයව නම් යභභ තනතුරට වැඩ ඵැලීයම් ඳදනභ භත ඳ්තකළ හැිර නිලධරඹන් සිටීද/  නැේද 

ඹන්න හා එයව නම් ඒ සදහා එවැනි නිලධරඹන් නි්යයේශ යනොිරීතභට යේතු

 

10. නිලධාරිඹා අවසාන වරට යවවඹ කරන ලද තනතුර  

11. යවවා වවානඹ  

12. නිලධරඹා ියශ්රාභ ග්ත දිනඹ  

13. ියශ්රාභ ග්ත ආකාරඹ  

14. මීට ප්රවභ නැවත යවවයේ යඹොදවායගන ඇතිප ද ඹන වග  

15. එයව නම් ඒ කුභන තනතුරකට ද ඹන වග, ඒ සදහා අනුභැතිපඹ ලඵා දුන්යන් කවුරුන් ියසින් ද ඹන 

වග හා අදාල ඳ්ත වීනයම් කාල සීභාව  

16. යභභ නිලධරඹා නි්යයේශ ිරීතභට ියයේෂිත ූ  කරුණු  

17. නිලධරඹාට එයරහිව ියනඹ ඳීතක්ෂය ඳවතීද/  ඳැවතිපයේ ද ඹන වග  

18. නිලධරඹාට එයරහිව ියනඹ ඳීතක්ෂය ඳැවතිපයේ නම් ියනඹ නියඹෝගඹ කුභක්ද ඹන වග

 

  

දිනඹ ..........................................      ................................................. 

         යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා 

 

දිනඹ .............................................      .................................................. 

         අභාතයාංශ ය් කම් 
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ියශ්රාිෂය රජ්ේ ියල රකන්තදක ේවකේ ේකාවීෙ වාාළආයෘතිඥ ැත්රක 

1. නි්යයේශිත නිලධාරිඹායේ නභ  

2. අඹ්තූ  යවවාව හා යේණිඹ  

3. උඳන් දිනඹ  

4. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ  

5. නැවත යවවයේ යඹදවීනභට නි්යයේශිත තනතුර හා එඹ අඹ්ත යවවාව  

6. කාල සීභාව  

7. නි්යයේශිත තනතුරට අදාළ යතොරතුරු 

 

අනුභත ුදළු

යවවක සං යාව 

ුරර හඳාඩු 

සං යාව 

ුරර හඳාඩු ඇතිප

වීනභට යේතු 

ුරර හඳාඩු ඇතිප ූ 

දිනඹ 

ුරර හඳාඩු වථිරව

පිරවීනභටඇතිප

ඵාධාවන් 

 

 

    

 

8. යභභ ුරර හඳාඩු ඇතිප තනතුය්ය රාජකාීත කටයුතු යවවා වවානයේ සිිපන යවන්ත නිලධරඹන්යගන් 

ආවරයඹ ිරීතභට යනොහැිර ද ඹන්න හා එඹට යේතු  

 

9. යනොඑයව නම් යභභ තනතුරට වැඩ ඵැලීයම් ඳදනභ භත ඳ්තකළ හැිර නිලධරඹන් සිටීද/  නැේද 

ඹන්න හා එයව නම් ඒ සදහා එවැනි නිලධරඹන් නි්යයේශ යනොිරීතභට යේතු

 

10. නිලධාරිඹා අවසාන වරට යවවඹ කරන ලද තනතුර  

11. යවවා වවානඹ  

12. නිලධරඹා ියශ්රාභ ග්ත දිනඹ  

13. ියශ්රාභ ග්ත ආකාරඹ  

14. මීට ප්රවභ නැවත යවවයේ යඹොදවායගන ඇතිප ද ඹන වග  

15. එයව නම් ඒ කුභන තනතුරකට ද ඹන වග, ඒ සදහා අනුභැතිපඹ ලඵා දුන්යන් කවුරුන් ියසින් ද ඹන 

වග හා අදාල ඳ්ත වීනයම් කාල සීභාව  

16. යභභ නිලධරඹා නි්යයේශ ිරීතභට ියයේෂිත ූ  කරුණු  

17. නිලධරඹාට එයරහිව ියනඹ ඳීතක්ෂය ඳවතීද/  ඳැවතිපයේ ද ඹන වග  

18. නිලධරඹාට එයරහිව ියනඹ ඳීතක්ෂය ඳැවතිපයේ නම් ියනඹ නියඹෝගඹ කුභක්ද ඹන වග

 

  

දිනඹ ..........................................      ................................................. 

         යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා 

 

දිනඹ .............................................      .................................................. 

         අභාතයාංශ ය් කම් 
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ජීක ාත් ��යාක (වාාළ ියල ාරිකා ියිනන්සම්ූරර්ණයලයුු ක) 

 

I. සම්පූ්යයනභ : ……………………………………………………………………………………………………………. 

II. උඳන් දිනඹ : ……………………………………………….. වඹස : …………………………………………….................. 

III. ජාතිපකහැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : …………………………………………………………………………………............. 

IV. යඳෞේගලික ලිපිනඹ  : …………………………………………………………………………………............. 

V. දුරකවන අංකඹ (ජංගභ) : ……………………………………… නිවස : ……………………………............. 

VI. රාජය යවවඹට ඳ්ත ූ දිනඹ : ……………………………………………………………………………………............ 

VII. ියශ්රාභ ලැබ දිනඹ   : …………………………………………………………………………………… 

VIII. ියශ්රාභ ගන්වා ඇ්තය්ත ියශ්රාභ වැටු හ වයවවවා සංග්රහයේකුභන වගන්තිපඹ ඹටය්තද ඹන වග

     : …………………………………………………………………………………… 

IX. ියශ්රාභ ගන්නා අවවවායේ දැරූ තනතුර, යේණිඹහා යවවඹ : ………………………………… 

X. ියශ්රාභ ගන්නා අවවවායේ යවවඹකලආඹතනඹ  : ………………………………… 

XI. මීට යඳර යකොන්ත්රා්ත ඳදනභ භත යවවඹකරතිපයේ නම් 

කාලඹ : …………………… සිට : …………. දක්වා : …………. ආඹතනඹ : …………………………. 

කාලඹ : …………………… සිට : …………. දක්වා : …………. ආඹතනඹ : …………………………. 

XII. තනතුරට අදාළව ලඵා ඇතිප ුරහුණු වීනම් : ………………………………………………………………………. 

 

භා ියසින් ඉහත සඳඹා ඇතිප යතොරතුරු සතය හා නිවැරදි ඵව සහතිපකකරිෂ. 

 

අ්තසන  : ………………………………………………….. 

නභ  : ………………………………………………….. 

දිනඹ

මලාශ්ර 

 

රා.යව.යකො. සබා කා්යඹ ඳිපඳාිපක ීතතිප සංග්රහඹ XIII ඳරිච්යේදයේ ියධිියධාන (154 සිට 159 දක්වා

වගන්තිප) 
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(නිලධරඹායේ ජීවද්තත ඳ�කාවට අතිපය්යකව සැඳ තඹ යුතුඹ) 

 

රජ්ේ  තු රයපුර කැාඩුකය ියශ්රාිෂයියල රේකු ේයොන්ත්රාත් ැාතිෂන්තදක ේවකේ 
ේකාවීේම්දී වො යං් ේේයම්/ ේාැාර් ේම්න්ු ප්ර ානී ියිනන්ෂියරිැත්යරනුලාතසහතිඥයක 

 

1. තදක ේවකේ ේකාවීෙ ේකෝජි ියශ්රාිෂයියල රකාේ ියව ර 

I. සම්පූ්යයනභ  : .....………………………………………………………………………………………….. 
II. යඳෞේගලික ලිපිනඹ : ……………………………………………………………………………………………….. 

III. උඳන් දිනඹ  : ………………………………………………………………………………………………. 
IV. ජාතිපකහැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : …………………………………………………………………………………… 
V. ියශ්රාභ ලැබීභටආසන්න වසර 05 තුළ රාජය යවවයේ දැරූ තනතුරු 

 
ආක තක ාදරූ තු ර යාල ැරිච්ේේක (ින ාක්කා) 

   
   
 

VI. රාජය යවවයේ අවසාන වසර 05 තුළ ියනඹ�ඹාභා්යගඹකට ලක්වීන තිපයේද? 
එයව නම් ියවතර 
............................................................................................................................. ..................................................
.........................................................................  
(යම් පිළිඵ අභාතයංශ ය් කම්/  යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා යඳෞේගලිකව සෑහීභට ඳ්ත ියඹ
යුතුඹ) 
 

VII. ියශ්රාභ ලැබ ආකාරඹ (අදාළ යනොවන යකොටව කඳා හරින්න) 
(අ) අනිවා්යඹ ියශ්රාභ ගැන්වීනයම් වඹසට ළගා වීනභ 
(ආ) ෛවක් පිත ියශ්රාභ ගැීනයම් වඹසට ළගා වීනභ 
(ඇ) වයවච්ඡා ියශ්රාභ ගැීනයම් වැඩපිළියවලක් අනුව 
(ඈ) ියනඹ යේතු භත 
(ඉ) යවන්ත (යේතුව දක්වන්න) 
 

VIII. ියශ්රාභ ලැබ ඳසු නැවත යවවයේ යඹොදවනු ලැබී නම් ඒ පිළිඵ ියවතර 
 
ආඹතනඹ තනතුර යවවාව/ඳන්තිපඹ/යේණිසභග කාල ඳරිච්යේදඹ 

    
    
 

IX. නැවත යවවයේ යඹදවීනභට යතෝරා ගනු ලැබ ආකාරඹ 
(අදාළ යකොටව කඳා හරින්න) 
(අ) අදාළ ඳරිඳාලන ඵලධරඹා ියසින් නම් ිරීතයභන් 
(ආ) ප්රසිේධ දැන්වීනභක් භගින් අඹදුම්ඳ්ත කැදවීනයභන් 
(ඇ) ියශ්රාිෂක නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීභ අනුව 
(ඈ) යවන්ත ආකාරඹිරන් (ියවතර දක්වන්න) 
............................................................................................................................ ................. 
 

X. ියශ්රාිෂක නිලධරඹායේ යසෞ ය ත්තවඹ  (අ) ශාීතරික  
      (ආ) භානසික
(රජයේ ෛවදය සහතිපකඹක් ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ)
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(නිලධරඹායේ ජීවද්තත ඳ�කාවට අතිපය්යකව සැඳ තඹ යුතුඹ) 

 

රජ්ේ  තු රයපුර කැාඩුකය ියශ්රාිෂයියල රේකු ේයොන්ත්රාත් ැාතිෂන්තදක ේවකේ 
ේකාවීේම්දී වො යං් ේේයම්/ ේාැාර් ේම්න්ු ප්ර ානී ියිනන්ෂියරිැත්යරනුලාතසහතිඥයක 

 

1. තදක ේවකේ ේකාවීෙ ේකෝජි ියශ්රාිෂයියල රකාේ ියව ර 

I. සම්පූ්යයනභ  : .....………………………………………………………………………………………….. 
II. යඳෞේගලික ලිපිනඹ : ……………………………………………………………………………………………….. 

III. උඳන් දිනඹ  : ………………………………………………………………………………………………. 
IV. ජාතිපකහැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : …………………………………………………………………………………… 
V. ියශ්රාභ ලැබීභටආසන්න වසර 05 තුළ රාජය යවවයේ දැරූ තනතුරු 

 
ආක තක ාදරූ තු ර යාල ැරිච්ේේක (ින ාක්කා) 

   
   
 

VI. රාජය යවවයේ අවසාන වසර 05 තුළ ියනඹ�ඹාභා්යගඹකට ලක්වීන තිපයේද? 
එයව නම් ියවතර 
............................................................................................................................. ..................................................
.........................................................................  
(යම් පිළිඵ අභාතයංශ ය් කම්/  යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා යඳෞේගලිකව සෑහීභට ඳ්ත ියඹ
යුතුඹ) 
 

VII. ියශ්රාභ ලැබ ආකාරඹ (අදාළ යනොවන යකොටව කඳා හරින්න) 
(අ) අනිවා්යඹ ියශ්රාභ ගැන්වීනයම් වඹසට ළගා වීනභ 
(ආ) ෛවක් පිත ියශ්රාභ ගැීනයම් වඹසට ළගා වීනභ 
(ඇ) වයවච්ඡා ියශ්රාභ ගැීනයම් වැඩපිළියවලක් අනුව 
(ඈ) ියනඹ යේතු භත 
(ඉ) යවන්ත (යේතුව දක්වන්න) 
 

VIII. ියශ්රාභ ලැබ ඳසු නැවත යවවයේ යඹොදවනු ලැබී නම් ඒ පිළිඵ ියවතර 
 
ආඹතනඹ තනතුර යවවාව/ඳන්තිපඹ/යේණිසභග කාල ඳරිච්යේදඹ 

    
    
 

IX. නැවත යවවයේ යඹදවීනභට යතෝරා ගනු ලැබ ආකාරඹ 
(අදාළ යකොටව කඳා හරින්න) 
(අ) අදාළ ඳරිඳාලන ඵලධරඹා ියසින් නම් ිරීතයභන් 
(ආ) ප්රසිේධ දැන්වීනභක් භගින් අඹදුම්ඳ්ත කැදවීනයභන් 
(ඇ) ියශ්රාිෂක නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීභ අනුව 
(ඈ) යවන්ත ආකාරඹිරන් (ියවතර දක්වන්න) 
............................................................................................................................ ................. 
 

X. ියශ්රාිෂක නිලධරඹායේ යසෞ ය ත්තවඹ  (අ) ශාීතරික  
      (ආ) භානසික
(රජයේ ෛවදය සහතිපකඹක් ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ)
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02. ේවකේ  සේකාවීෙ  සවේ කක්ෂි  ස තු ේර් සියව ර
 
 තනතුරුනාභඹ (ඳ්තවීනභ/ යේණිඹ සහිතව)  : .............................................................. 
 තනතුය්ය වවබාවඹ  
 තනතුරට අදාළ ඳහසුකම් (අ) වැටු හ ඳරිභායඹ  

ආ) යවන්ත  
 නි්යයේශිත තනතුරට අදාළ අනුභත යවවක සං යා  
 ුරර හඳාඩු සං යාව  
 ුරර හඳාඩු වීනභට යේතුව  
 ුරර හඳාඩුව ඇතිප ූ දිනඹ  
 ුරර හඳාඩුව වථිරව පිරවීනභටඇතිප ඵාධාවන්  

 අනුප්රා හතිපකයඹකු ඉ් ලා තිපයේද?    : .................................................  
එයව යනොලැබීභට යේතු ........................................................................................... ............ 

(අනුප්රා හතිපකයඹකුසැඳ තඹ යනොහැිර නම් ඒ ඵවට අදාළ ඳරිඳාලන ඵලධරඹායගන් ලඵාග්ත සහතිපකඹ
අුදයා එියඹ යුතුඹ) 

 තනතුය්ය රාජකාරි යභයතක් ඉටුකරන ලද ආකාරඹ  

(තනතුර ුරර හඳාඩු වීන එක් භාසඹකට වඩා ගත වීනතිපයේ නම්) 
............................................................................................................................. .................................... 

 යභභ තනතුර දැරූ නිලධරඹා නිවාඩු ලඵා ගන්නා ියටී ුහුයේ රාජකාරි ආවරයඹකළ
නිලධරඹන්යේ ියවතර  

නභ තනතුර ඳන්තිපඹ/ යේණිඹ 
   
   

 
 යභභ තනතුරආඹතනයේ යවන්තනිලධරඹන්යේ උසවවීනම්තනතුරක් ද ඹන ඵව 

I. (එයව නම් ියවතර දක්වන්න) 

 

එයව අදාළ වන අනුභතතනතුරුසං යාව එභතනතුරු වල දැනට සිිපන නිලධරඹන්
සං යාව 

  
  

 

3. ආක ියයියව ර

 

I. යභභ තනතුරට සභාන සහආසන්න ඳහළතනතුරුහා ඒවායේ නිලධරඹන් යඹදවීනභ පිළිඵද ියවතර (ුරර හඳාඩු
වීන තිපයේ නම් ඒ ඵව දක්වන්න) 

තනතුරු සං යාව දැනට සිිපන නිලධරඹන් සං යාව 
  

(අ) ඉහතනිලධරඹකු යභභ තනතුර සදහා වථිරව/ වැඩඵැලීභට/ රාජකාීත ආවරයඹ සදහා යඹොදවා ගතහැිර
ද ඹන ඵව  :.................................................................................  

 

(ආ) එයව යනොහැිර නම් ඊට යේතු : ...................................................................................  
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(16) 
යාර්කෙණ්ඩලකදටු ක කර් යලාා දීෙ 

 

වරමුණ 

නිලධාීතන්යේ කා්යඹ සාධනඹ භැීනභ හා මූලය ප්රතිපලාබ ලඵා ී යභන් අභියේරයඹ ිරීතභ 

 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

 

I. අදාළ කාල සීභායේී  කා්යඹ සාධනඹ අය හක්ෂිත භට්ටයම් තිපබීභ 

 

II. අදාළ කාල සීභාව තුල යවවඹ කර තිපබීභ 

 

III. සුරරාලිඹ යුතු අයනකු්ත යවවා අවශයතා/ යකොන්යේසි සුරරා තිපබීභ 

 

(වැටු හ රහිත ියයේශ රැිරඹා නිවාඩු/  ියයේශ දූතභණ්ඩල වල යවවා කාලඹ/  ේවීනතිප තක ඳදනභ භත ුදදා හැීතභ 

වැනි ියයේෂ අවවවාවන්හිද එභ කාලසීභා අවසානයේ වැටු හ ව්යධක ලඵා ී  වැටුයඳහි පිහිටු ියඹ හැිරඹ) 

 

වක්ය සලිිළ සේේඛත සහා සකාර් ා 

 

I. වා්යෂික වැටු හ ව්යධක ය්  නඹ 

 

II. යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව 

 

III. සම්පූ්යය කළ කා්යඹ සාධන ඇග අම් වා්යතාව 

 

IV. වා්යෂික වැටු හ වැි  වීනයම් නියඹෝගඹ (යඳොදු 232) 

 

V. ඳි  වැි  ිරීතයම් සහතිපක ඳත්රඹ (යඳොදු 185) 

 

VI. ච්යඹා සටහන 
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(16) 
යාර්කෙණ්ඩලකදටු ක කර් යලාා දීෙ 

 

වරමුණ 

නිලධාීතන්යේ කා්යඹ සාධනඹ භැීනභ හා මූලය ප්රතිපලාබ ලඵා ී යභන් අභියේරයඹ ිරීතභ 

 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

 

I. අදාළ කාල සීභායේී  කා්යඹ සාධනඹ අය හක්ෂිත භට්ටයම් තිපබීභ 

 

II. අදාළ කාල සීභාව තුල යවවඹ කර තිපබීභ 

 

III. සුරරාලිඹ යුතු අයනකු්ත යවවා අවශයතා/ යකොන්යේසි සුරරා තිපබීභ 

 

(වැටු හ රහිත ියයේශ රැිරඹා නිවාඩු/  ියයේශ දූතභණ්ඩල වල යවවා කාලඹ/  ේවීනතිප තක ඳදනභ භත ුදදා හැීතභ 

වැනි ියයේෂ අවවවාවන්හිද එභ කාලසීභා අවසානයේ වැටු හ ව්යධක ලඵා ී  වැටුයඳහි පිහිටු ියඹ හැිරඹ) 

 

වක්ය සලිිළ සේේඛත සහා සකාර් ා 

 

I. වා්යෂික වැටු හ ව්යධක ය්  නඹ 

 

II. යඳෞේගලික ලිපි යගොනුව 

 

III. සම්පූ්යය කළ කා්යඹ සාධන ඇග අම් වා්යතාව 

 

IV. වා්යෂික වැටු හ වැි  වීනයම් නියඹෝගඹ (යඳොදු 232) 

 

V. ඳි  වැි  ිරීතයම් සහතිපක ඳත්රඹ (යඳොදු 185) 

 

VI. ච්යඹා සටහන 
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ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

වනුවංයක ියව රක ඇ  තද  

01 ඇග අම් හා ප්රභායඹ කළ කා්යඹ සාධන ඇග අභ ුරේගලික ලිපි යගොනුවට 

ඇතුළ්ත ිරීතභ 

  

02 කා්යඹ සාධනඹ අය හක්ෂිත භට්ටභට යඳන්වා තිපයේද?   

03 වැටු හ ව්යධක කාල සීභාව තුළ ුදළුභනින්භ යවවඹ කර තිපයේද   

04 සුරරාලිඹ යුතු අයනකු්ත යවවා යකොන්යේසි සුරරා තිපයේද ඹන්න 

තහවුරු කරගැීනභ 

  

05 යඳොදු 232 ඳත්රඹ සම්පූ්යය ිරීතභ   

06 යඳොදු 232 ඳත්රඹ නිවාඩු ියෂඹබාර නිලධාීත යවත ඉදිරිඳ්ත කර නිවාඩු 

ියවතර සටහන් කර ගැීනභ 

  

07 සම්පූ්යය කරන ලද යඳොදු 232 ආකෘතිපඹ අදාළ නි්යයේශ සහිතව යගවීනම් 

නියඹෝග සදහා යරෝහ්  ය් කම්/ ඳරිඳාලන නිලධාීත යහෝ ආඹතන 

ප්රධානිඹා යවත ඉදිරිඳ්ත ිරීතභ 

  

08 යඳොදු 232 භගින් වා්යෂික වැටු හ වැි වීනභ යගවීනභ සදහා නියඹෝගඹ ලඵා 

ගැීනභ 

  

09 නියඹෝග ලද ඳසු යඳොදු 185 පිටඳ්ත 3ිරන් සකව කර වැටු හ ව්යධකඹ 

සහතිපක ිරීතභට යරෝහ්  ය් කම්/ ඳරිඳාලන නිලධාීත යවත ඉදිරිඳ්ත 

ිරීතභ 

  

10 සහතිපක ිරීතභ ලැබුණු ඳසු පිටඳතක් ගිණුම් අංශඹට යඹොුද ිරීතභ   

11 නිලධාරිඹායේ වැටු හ පිළිඵද සටහන් ච්යඹා සටහයන් ඇතුළ්ත ිරීතභ   

12 යඳොදු 185 පිටඳතක් ඵැගින් අදාළ නිලධාරිඹාට, ියගයකාධිඳතිපට, ඳ්තවීනම් 

ඵලධාරිඹාට ඹැවීනභ 

  

13 අදාළ ලිපිය්  න යඳෞේගලික ලිපි යගොනුයේ යගොනු ගත ිරීතභ

 

  

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන: .............................................. 

නභ: .................................................... 

තනතුර: ............................................. 

 

 අ්තසන: ................................................. 

නභ : ...................................................... 

තනතුරප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර

 

 

ඳරිඳාලන නිලධාීත / යරෝහ්  ය් කම් 

නභ  : …………………………………………………………. 

තනතුර : ………………………………………………….. 
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(17) 
රාජ්ය සේවකේ  සියයුක්  සයාර්ක සෙණ්ඩල සසඳහා සේද්ැල සණක සලාාදීෙ 

 

වරමුණ 

රාජය යේඳළ යඹ අ්තතිපකාරම් ලඵා ගැීනභට ඉදිරිඳ්ත වන අඹදුම්ඳ්ත අඩුඳාඩු රහිතව අදාළ මූලය ආඹතනඹ 

යවත ඉදිරිඳ්ත ිරීතභ 

 

සපුරාලික සයුු  සේයොන්ේද්ින සහා සවාාළත්කක

මීට යඳර යේඳල යඹ ලඵා යනොග්ත වථිර වසර  05ක යවවා කාළඹක් සම්පූ්යය කළ රජයේ නිලධාරියඹකු 

ආඹතන සංග්රහයේ XXIV ඳරිච්යේදයේ 11.1 යහෝ රා.ඳ.ච. 8/2005 (X) ඹටය්ත ගැයනන කරුයක් සදහා යේඳළ යඹ 

අඹදුම්ඳතක් ඉදිරිඳ්ත ිරීතභ. 

 

ේද්ැළ සණක සලාා සගදනීෙ සසාහා සාදංු ක සේක  සෂියරිැත් සයළයුු  සලිිළ සේේඛත 

1. ආඹතන සංග්රහයේ 26 ඳරිශිෂ්ඨඹ (යඹ අඹදුම්ඳත) 

2. ආඹතන සංග්රහයේ 29 ඳරිශිෂ්ඨඹ (අදාල ලිඹියලි) 

3. නිලධාරිඹා ලඵාග්ත අවසාන වැටු හ ියවතරඹ 

4. ජාතිපක හැදුනුම්ඳත 

5. අනුභත ිෂනින්යදෝරු සැලැවභ 

6. හිිෂකම් ු හුර 

7. වසර 30ට අදාළ ලුහුඩු සටහන් 

8. ඳළා්ත ඳාලන ආඹතනයඹන් ලඵාග්ත ලිඹිරඹියලි 

I. යේඳල හිිෂකම් සහතිපකඹ 

II. යනොඳවරා ගැීනයම් සහතිපකඹ 

III. වීනථි ය්ය ා සහ යගොඩනැගිලි සහතිපකඹ 

IV. තක්යවරු නියේදනඹ හා අවසාන කා්යතුවට වරිඳනම් ඵදු යගූ  රිසිට් ඳත 

 

9. යේඳලට පිියසීයම් භා්යග සටහන 

10. තක්යවරු වා්යතාව සහ පිරිවැඹ ඇවතයම්න්තුව 

11. ආඹතන සංග්රහයේ 30 ඳරිශිෂ්ටඹ සහ ියකුණුම් කරුයේ ජාතිපක හැදුනුම්ඳය්ත පිටඳතක් (යේඳළක් 

ිෂළී ගැීනභ සදහා) 

12. අනුභත යගොඩනැගිලි සැලසුභ (යගොඩනැගි් ලක් ඉදිිරීතභ සදහා) 

13. කලත්රඹායේ නිෂන් ු හුරව ඳවතී නම් කලත්රඹායේ ජාතිපක හැදුනුම්ඳයතහි ඡාඹා පිටඳත හා ියවාහ 

සහතිපකඹ 

14. මීට යඳර යේඳල යඹ යගන යනොභැතිප ඵවට කරනු ලඵන ප්රකාශඹ 

15. රක්ෂයඹ වශයඹන් අග්රහාර රක්ෂයඹ ඉදිරිඳ්ත කරන්යන් නම් ඒ ඵවට ප්රකාශඹ 
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(17) 
රාජ්ය සේවකේ  සියයුක්  සයාර්ක සෙණ්ඩල සසඳහා සේද්ැල සණක සලාාදීෙ 

 

වරමුණ 

රාජය යේඳළ යඹ අ්තතිපකාරම් ලඵා ගැීනභට ඉදිරිඳ්ත වන අඹදුම්ඳ්ත අඩුඳාඩු රහිතව අදාළ මූලය ආඹතනඹ 

යවත ඉදිරිඳ්ත ිරීතභ 

 

සපුරාලික සයුු  සේයොන්ේද්ින සහා සවාාළත්කක

මීට යඳර යේඳල යඹ ලඵා යනොග්ත වථිර වසර  05ක යවවා කාළඹක් සම්පූ්යය කළ රජයේ නිලධාරියඹකු 

ආඹතන සංග්රහයේ XXIV ඳරිච්යේදයේ 11.1 යහෝ රා.ඳ.ච. 8/2005 (X) ඹටය්ත ගැයනන කරුයක් සදහා යේඳළ යඹ 

අඹදුම්ඳතක් ඉදිරිඳ්ත ිරීතභ. 

 

ේද්ැළ සණක සලාා සගදනීෙ සසාහා සාදංු ක සේක  සෂියරිැත් සයළයුු  සලිිළ සේේඛත 

1. ආඹතන සංග්රහයේ 26 ඳරිශිෂ්ඨඹ (යඹ අඹදුම්ඳත) 

2. ආඹතන සංග්රහයේ 29 ඳරිශිෂ්ඨඹ (අදාල ලිඹියලි) 

3. නිලධාරිඹා ලඵාග්ත අවසාන වැටු හ ියවතරඹ 

4. ජාතිපක හැදුනුම්ඳත 

5. අනුභත ිෂනින්යදෝරු සැලැවභ 

6. හිිෂකම් ු හුර 

7. වසර 30ට අදාළ ලුහුඩු සටහන් 

8. ඳළා්ත ඳාලන ආඹතනයඹන් ලඵාග්ත ලිඹිරඹියලි 

I. යේඳල හිිෂකම් සහතිපකඹ 

II. යනොඳවරා ගැීනයම් සහතිපකඹ 

III. වීනථි ය්ය ා සහ යගොඩනැගිලි සහතිපකඹ 

IV. තක්යවරු නියේදනඹ හා අවසාන කා්යතුවට වරිඳනම් ඵදු යගූ  රිසිට් ඳත 

 

9. යේඳලට පිියසීයම් භා්යග සටහන 

10. තක්යවරු වා්යතාව සහ පිරිවැඹ ඇවතයම්න්තුව 

11. ආඹතන සංග්රහයේ 30 ඳරිශිෂ්ටඹ සහ ියකුණුම් කරුයේ ජාතිපක හැදුනුම්ඳය්ත පිටඳතක් (යේඳළක් 

ිෂළී ගැීනභ සදහා) 

12. අනුභත යගොඩනැගිලි සැලසුභ (යගොඩනැගි් ලක් ඉදිිරීතභ සදහා) 

13. කලත්රඹායේ නිෂන් ු හුරව ඳවතී නම් කලත්රඹායේ ජාතිපක හැදුනුම්ඳයතහි ඡාඹා පිටඳත හා ියවාහ 

සහතිපකඹ 

14. මීට යඳර යේඳල යඹ යගන යනොභැතිප ඵවට කරනු ලඵන ප්රකාශඹ 

15. රක්ෂයඹ වශයඹන් අග්රහාර රක්ෂයඹ ඉදිරිඳ්ත කරන්යන් නම් ඒ ඵවට ප්රකාශඹ 
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ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ ඇතුළ්ත ආවරය ලිපිඹ   

2 ආඹතන සංග්රහයේ  26 ඳරිශිෂ්ඨඹ   

3 ආඹතන සංග්රහයේ  29 ඳරිශිෂ්ඨඹ   

4 නිලධාරිඹා ලඵාග්ත අවසාන වැටු හ ියවතරඹ   

5 ජාතිපක හැදුනුම්ඳත   

6 අනුභත ිෂනින්යදෝරු සැලැවභ   

7 හිිෂකම් ු හුරව   

8 වසර 30ට අදාළ ලුහුඩු සටහන්   

9 ඳළා්ත ඳාලන ආඹතනයඹන් ලඵාග්ත ලිඹිරඹියලි   

10 යේඳල හිිෂකම් සහතිපකඹ   

11 යනොඳවරාගැීනයම් සහතිපකඹ   

12 ියථි ය්ය ා සහ යගොඩනැගිලි සහතිපකඹ   

13 තක්යවරු නියේදනඹ හා අවසාන කා්යතුවට වරිඳනම් ඵදු යගූ  රිසට් ඳත   

14 යේඳලට පිියසීයම් භා්යග සටහන   

15 තක්යවරු වා්යතාව සහ පිරිවැඹ ඇවතයම්න්තුව   

16 ආඹතන සංග්රහයේ 30 ඳරිශිෂ්ඨඹ සහ ියකුණුම්කරුයේ ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත 

පිටඳත (යේඳළක් ිෂළී  ගැීනභ සදහා) 

  

17 අනුභත යගොඩනැගිලි සැලසුභ (යගොඩනැගි් ලක් ඉදිිරීතභ සදහා)   

18 කලත්රඹායේ නිෂන් ු හුරව ඳවතීනම් ජාතිපක හැදුනුම්ඳයතහි ඡාඹා පිටඳත හා 

ියවාහ සහතිපකඹ 

  

19 යේඳල යඹ ලඵා යනොග්ත ඵවට කරනු ලඵන ප්රකාශඹ   

20 රක්ෂයඹ වශයඹන් අග්රහාර රක්ෂයඹ ඉදිරිඳ්ත කරන්යන්නම් ඒ ඵවට ප්රකාශඹ   

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන : …………………………………………………. 

නභ : ………………………………………………………… 

තනතුර : ………………………………………………….. 

 

 අ්තසන : ……………………………………………………. 

නභ : ………………………………………………………… 

තනතුරප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

       

        ඳරිඳාලන නිලධාරි/ යරෝහ්  ය් කම් 

        නභ : ……………………………………………………………. 

        තනතුර : ……………………………………………………… 

මලාශ්ර 

I. ආඹතන සංග්රහයේ XXIV ඳරිච්යේදයේ 11 වගන්තිපඹ 

II. රා.ඳ.චක්රය්   8/2005, 09/2016 හා ඒවායේ සංයශෝධන 
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(18) 
රාජ්ය සේවකේ  සියයුක්  සයාර්ක සෙණ්ඩල සසඳහා සඋත්සක සවත්තිඥයාරම් සලාා සගදනීෙ 

 

වරමුණ 

රාජය යවවක උ්තසව අ්තතිපකාරම් ඳව්තනා ීනතිප යරගුලාසි වලට අනුකලව අප්රභාදව යගවීනභ 

 

සපුරාලික සයුු  සේයොන්ේද්ින සහා සවාාළත්කක 

වථිර යහෝ භාස 03ක යවවා කාලඹක් සුරරන ලද තාවකාලික/  අනිඹම් නිලධාරියඹකු උ්තසව අ්තතිපකාරම් අඹදුම් 

කර තිපබිඹ යුතුඹ. 

 

වාාළ සලිිළ සේේඛත 

උ්තසව අ්තතිපකාරම් අඹදුම්ඳත්රඹ 

 

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 අනුභත කරන ලද අඹදුම්ඳත   

2 වථිර යවවකයඹක්ද ඹන වග   

3 තාවකාලික යහෝ අනිඹම් යවවකඹකු නම් භාස 03කට යනොඅඩු යවවා 

කාලඹක් සම්පූ්යය කර ඇතිප ඵව 

  

4 මීට යඳර ලඵා ගන්නා ලද උ්තසව අ්තතිපකාරම් සම්පූ්යයයඹන් අඹකර යගන 

ඇතිප ඵව 

  

සකව කය්   ඳීතක්ෂා කය්  

අ්තසන : ………………………………………………. 

නභ : ……………………………………………………… 

තනතුර : ………………………………………………… 

 අ්තසන : ……………………………………………………… 

නභ : ……………………………………………………………. 

තනතුරප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

 

       ඳරිඳාලන  නිලධාරි/ යරෝහ්  ය් කම් 

       නභ : ……………………………………………………… 

       තනතුර : ………………………………………………… 
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(18) 
රාජ්ය සේවකේ  සියයුක්  සයාර්ක සෙණ්ඩල සසඳහා සඋත්සක සවත්තිඥයාරම් සලාා සගදනීෙ 

 

වරමුණ 

රාජය යවවක උ්තසව අ්තතිපකාරම් ඳව්තනා ීනතිප යරගුලාසි වලට අනුකලව අප්රභාදව යගවීනභ 

 

සපුරාලික සයුු  සේයොන්ේද්ින සහා සවාාළත්කක 

වථිර යහෝ භාස 03ක යවවා කාලඹක් සුරරන ලද තාවකාලික/  අනිඹම් නිලධාරියඹකු උ්තසව අ්තතිපකාරම් අඹදුම් 

කර තිපබිඹ යුතුඹ. 

 

වාාළ සලිිළ සේේඛත 

උ්තසව අ්තතිපකාරම් අඹදුම්ඳත්රඹ 

 

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 අනුභත කරන ලද අඹදුම්ඳත   

2 වථිර යවවකයඹක්ද ඹන වග   

3 තාවකාලික යහෝ අනිඹම් යවවකඹකු නම් භාස 03කට යනොඅඩු යවවා 

කාලඹක් සම්පූ්යය කර ඇතිප ඵව 

  

4 මීට යඳර ලඵා ගන්නා ලද උ්තසව අ්තතිපකාරම් සම්පූ්යයයඹන් අඹකර යගන 

ඇතිප ඵව 

  

සකව කය්   ඳීතක්ෂා කය්  

අ්තසන : ………………………………………………. 

නභ : ……………………………………………………… 

තනතුර : ………………………………………………… 

 අ්තසන : ……………………………………………………… 

නභ : ……………………………………………………………. 

තනතුරප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

 

       ඳරිඳාලන  නිලධාරි/ යරෝහ්  ය් කම් 

       නභ : ……………………………………………………… 

       තනතුර : ………………………………………………… 
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ආක ත සසංග්රහේ  සXXIV කදිය සැරිච්ේේාේ  13 කත සකගන්තිඥක  සවනුක සඋත්සක ස

වත්තිඥයාරම් සලාා සගදනීෙ සසඳහා සවකදුම් සැත්රක 

 

1. සම්පූ්යය නභ : ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. තනතුර  : ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. තනතුයරහි වවබාවඹ වථිර/ තාවකාලික/ අනිඹම් 

4. ඳ්තවීනම් දිනඹ : …………………………………………………………………………………………………………... 

5. වැටු හ අංකඹ : …………………………………………………………………………………………………………… 

6. යවවා වවානඹ : ……………………………………………………………………………………………………………. 

7. යඹ ඉ් ලුම් කරන ආකාරඹ : …………………………………………………………………………………… 

8. මීට යඳර ලඵාග්ත අ්තතිපකාරම් ුදදල හා දිනඹ : …………………………………………………………. 

9. අ්තතිපකාරම් ලඵා ග්ත කාරයඹ : ………………………………………………………………………………….. 

10. මීට යඳර ලඵා ග්ත යඹ යගවා අවසන් කර තිපයේද? ………………………………………………….. 

ඉහත සහන් කරුණු සතය ඵව්ත, රු................................. අ්තතිපකාරම් ලඵා ගැීනභට හා එඹ භාසික 

වාරික ......................... ිරන් අඹකර ගැීනභට කැභැ්තත ඳල කරිෂ. 

 

 

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

දිනඹ ..............................................   අඹදුම්කරුයේ අ්තසන 

 

 

 

ඉහත 01 සිට 10 දක්වා සදහන් කර ඇතිප කරුණු නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ. 

 

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

යඹ ියෂඹබාර නිලධාරි    අංශ ප්රධානි 

 

 

රු...................................... ක උ්තසව අ්තතිපකාරම් ුදදලක් යගවීනභ අනුභත කරිෂ. 

 

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

      ආඹතන ප්රධානි/ යරෝහ්  ය් කම්/  

ඳරිඳාලන නිලධාරි 

 

 

(  ය්  නයේ) රජයේ නිලධාීතන්යේ යඹ අ්තතිපකාරම් වැඹ යලජරයේ සටහන් කර ගතිපිෂ.

 

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

අ්තතිපකාරම් බී ගිණුම් ියෂඹ බාර නිලධාරිඹා 
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(19) 
 

රාජ්ය සේවකේ  සියයුක්  සයාර්ක සෙණ්ඩල සසඳහා සආැාාණක සලාා සදීෙ 
 

වරමුණ 

 

රාජය යවවක ආඳදා යඹ ඳව්තනා ියධි ියධාන ඹටය්ත ියධිභ්තව යගවීනභ 

 

සපුරාලික සයුු  සේයොන්ේද්ින සහා සවාාළත්කක 

 

පූ්යවාසන්න භාස 06ක් තුල ආඳදා යඹ ලඵා යනොග්ත, වථිර හා ියශ්රාභ වැටු හ හිිෂ නිලධාරියඹකු ආඹතන 

සංග්රහයේ XXIV ඳරිච්යේදයේ 10 වගන්තිපඹ ඹටය්ත ගැයනන කරුයක් සහා ආඳදා යඹ අඹදුම් කර තිපබීභ. 

 

ආැාා සණක සලාා සගදනීෙ සසඳහා සවක්ය සලිිළ සේේඛත 

 

ආඳදා යඹ ඉ් ලුම් කරන කාරයඹ අනුව ඉදිරිඳ්ත කල යුතු ය්  න යවනව ියඹ හැිර නුද්ත යඳොදුයේ ඳහත 

සදහන් ය්  න යඹ අනුභැතිපඹ සදහා ඉදිරිඳ්ත කළ යුතුඹ. 

 

1. යඹ අඹදුම්ඳත 

 

2. යඹ ඉ් ලුම්කරන කාරයඹට අදාළව යතොරතුරු සනාව කරන ය්  න 

 

3. ආසන්න පූ්යව භාසයේ වැටු හ ඳ�කාව 

 

4. "යඳොදු 272" වැනි ආකෘතිප ඳත්රඹ භගින් අ්තසන් කරන ලද ගිියසුභ 

 

5. ඇඳ කරුවන්  අවශය ියටී , 158 යහෝ 158(අ) වැනි යඳොදු ආකෘතිප ඳත්රඹ සම්පූ්යය ිරීතභ 

 

6.  අග්රහාර රක්ෂය ක්රභයේ සුරැකුම් රක්ෂයාවරයඹ 

 

7. ඵහුභාන සහතිපකඹ 

 

8. අදාළ යේ නම් ියශ්රාභ ඳාරියතෝෂිකයඹන් යඹ යේෂඹ එකවර අඹකර ගැීනයම් භනාඳඹ 

(ආඹතන සංග්රහයේ 23 ඳරිශිෂ්ඨඹ) 
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(19) 
 

රාජ්ය සේවකේ  සියයුක්  සයාර්ක සෙණ්ඩල සසඳහා සආැාාණක සලාා සදීෙ 
 

වරමුණ 

 

රාජය යවවක ආඳදා යඹ ඳව්තනා ියධි ියධාන ඹටය්ත ියධිභ්තව යගවීනභ 

 

සපුරාලික සයුු  සේයොන්ේද්ින සහා සවාාළත්කක 

 

පූ්යවාසන්න භාස 06ක් තුල ආඳදා යඹ ලඵා යනොග්ත, වථිර හා ියශ්රාභ වැටු හ හිිෂ නිලධාරියඹකු ආඹතන 

සංග්රහයේ XXIV ඳරිච්යේදයේ 10 වගන්තිපඹ ඹටය්ත ගැයනන කරුයක් සහා ආඳදා යඹ අඹදුම් කර තිපබීභ. 

 

ආැාා සණක සලාා සගදනීෙ සසඳහා සවක්ය සලිිළ සේේඛත 

 

ආඳදා යඹ ඉ් ලුම් කරන කාරයඹ අනුව ඉදිරිඳ්ත කල යුතු ය්  න යවනව ියඹ හැිර නුද්ත යඳොදුයේ ඳහත 

සදහන් ය්  න යඹ අනුභැතිපඹ සදහා ඉදිරිඳ්ත කළ යුතුඹ. 

 

1. යඹ අඹදුම්ඳත 

 

2. යඹ ඉ් ලුම්කරන කාරයඹට අදාළව යතොරතුරු සනාව කරන ය්  න 

 

3. ආසන්න පූ්යව භාසයේ වැටු හ ඳ�කාව 

 

4. "යඳොදු 272" වැනි ආකෘතිප ඳත්රඹ භගින් අ්තසන් කරන ලද ගිියසුභ 

 

5. ඇඳ කරුවන්  අවශය ියටී , 158 යහෝ 158(අ) වැනි යඳොදු ආකෘතිප ඳත්රඹ සම්පූ්යය ිරීතභ 

 

6.  අග්රහාර රක්ෂය ක්රභයේ සුරැකුම් රක්ෂයාවරයඹ 

 

7. ඵහුභාන සහතිපකඹ 

 

8. අදාළ යේ නම් ියශ්රාභ ඳාරියතෝෂිකයඹන් යඹ යේෂඹ එකවර අඹකර ගැීනයම් භනාඳඹ 

(ආඹතන සංග්රහයේ 23 ඳරිශිෂ්ඨඹ) 
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ිළරික්සුම්ලදයිවු ක 

 

      ඳරිඳාලන නිලධාරි/ යරෝහ්  ය් කම් 

      නභ : ……………………………………………………… 

      තනතුර : ………………………………………… 

 

 

 

 

 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 සම්පූ්යය කරන ලද අඹදුම් ඳත්රඹ   

2 යඹ ඉ් ලුම්කරන කාරයඹට අදාළව යතොරතුරු සනාව කරන ය්  න   

3 ආසන්න පූ්යව භාසයේ වැටු හ ඳ�කාව   

4 ඇඳකරු ප්රකාශඹ   

5 "යඳොදු 272" වැනි ආකෘතිප ඳත්රඹ භගින්, අ්තසන් කරන ලද ගිියසුභ   

6 ඇඳකරුවන් අවශයියටී  158 යහෝ 158 (අ) වැනි යඳොදු ආකෘතිප ඳත්රඹ   

7 අග්රහාර රක්ෂය ක්රභයේ සුරැකුම් රක්ෂයඹ   

8 ඵහුභාන සහතිපකඹ   

9 ියශ්රාභ ඳාරියතෝෂිකයඹන් යඹ යේෂඹ එකවර අඹකර ගැීනයම් භනාඳඹ    

10 සම්පූ්යය කරන ලද අඹදුම් ඳත්රඹ   

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන : …………………………………………… 

නභ : ………………………………………………….. 

තනතුර : …………………………………………… 

 

 අ්තසන : …………………………………………………. 

නභ : ……………………………………………………….. 

තනතුරප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 
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රාජ්ය සියල ාීමන්  සවත්තිඥයාරම් සබී සගිුෙ සක ේත් සආැාා සණක සලාාගදනීේම් සෂේලුම් සැත්රක 

යාර්කාලීක සප්රේකෝජ්තක සසඳහා 

වැටු හ අංකඹ ....................................    යඹ ඉ් ලුම්ඳ්ත අංකඹ  : …………………… 

      ලැබුනු දිනඹ   : ……………………. 

      ලිපි යගොනු අංකඹ  : ……………………. 

1. සම්පූ්යය නභ : ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. තනතුර  : ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. යවවා වවානඹ : ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. යඳෞේගලික ලිපිනඹ : ……………………………………………………………………………………………….. 

5. උඳන් දිනඹ  : ……………………………………………………………………………………………….. 

6. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : …………………………………………………………………………………… 

7. ඳ්තවීනයම් වවබාවඹ - ඳ්තවීනභ වථිර හා ියශ්රාභ වැටු හ සහිතද?/ රහිතද? 

8. වථිර වශයඹන් ඳ්ත ූ  දිනඹ : …………………………………………………………………………………… 

9. ියශ්රාභ ඹාභට නිඹිෂත දිනඹ : …………………………………………………………………………………… 

10. යභභ ආඹතනඹට යවවඹට වා්යතා කළ දිනඹ : ……………………………………………............... 

11. යඹ ඉ් ලුම් කරන දිනට භාසික වැටුඳ රු……………………………………………………………........ 

12. යඹ අවශය කාරයඹ : ……………………………………………………………………………………………….. 

13. අවශය ුදදල  : ……………………………………………………………………………………………….. 

14. මීට යඳර ආඳදා යඹ ලඵා ඇ්තනම් එභ දිනඹ : ……………………………………………............... 

15. ඇඳකරුවන් පිළිඵද ියවතර 

(අ) ඳළුද වන ඇඳකරු 

I. ඇඳකරුයේ නභ : ………………………………………………………………………………………………. 

II. ලිපිනඹ  : ……………………………………………………………………………………………….. 

III. රැිරඹාව : ……………………………………………………………………………………………….. 

IV. යවවා වවානඹ : ……………………………………………………………………………………………….. 

V. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : ………………………………………………………………………............. 

(ආ) යදවන ඇඳකරු 

I. ඇඳකරුයේ නභ : ……………………………………………………………………………………………... 

II. ලිපිනඹ  : ……………………………………………………………………………………………… 

III. රැිරඹාව : ……………………………………………………………………………………………… 

IV. යවවා වවානඹ : ……………………………………………………………………………………………… 

V. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : ……………………………………………………………………............... 

ඇඳකරු පිළිඵ ියවතර යභඹට ඹා කර ඇත/ ඇඳ ඵැදුම්කර යම් සභග ඇත. 

ඉහත භා ියසින් සඳඹන ලද යතොරතුරු සතය හා නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ. 

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

දිනඹ       යඹ ඉ් ලුම්කරුයේ අ්තසන 
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රාජ්ය සියල ාීමන්  සවත්තිඥයාරම් සබී සගිුෙ සක ේත් සආැාා සණක සලාාගදනීේම් සෂේලුම් සැත්රක 

යාර්කාලීක සප්රේකෝජ්තක සසඳහා 

වැටු හ අංකඹ ....................................    යඹ ඉ් ලුම්ඳ්ත අංකඹ  : …………………… 

      ලැබුනු දිනඹ   : ……………………. 

      ලිපි යගොනු අංකඹ  : ……………………. 

1. සම්පූ්යය නභ : ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. තනතුර  : ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. යවවා වවානඹ : ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. යඳෞේගලික ලිපිනඹ : ……………………………………………………………………………………………….. 

5. උඳන් දිනඹ  : ……………………………………………………………………………………………….. 

6. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : …………………………………………………………………………………… 

7. ඳ්තවීනයම් වවබාවඹ - ඳ්තවීනභ වථිර හා ියශ්රාභ වැටු හ සහිතද?/ රහිතද? 

8. වථිර වශයඹන් ඳ්ත ූ  දිනඹ : …………………………………………………………………………………… 

9. ියශ්රාභ ඹාභට නිඹිෂත දිනඹ : …………………………………………………………………………………… 

10. යභභ ආඹතනඹට යවවඹට වා්යතා කළ දිනඹ : ……………………………………………............... 

11. යඹ ඉ් ලුම් කරන දිනට භාසික වැටුඳ රු……………………………………………………………........ 

12. යඹ අවශය කාරයඹ : ……………………………………………………………………………………………….. 

13. අවශය ුදදල  : ……………………………………………………………………………………………….. 

14. මීට යඳර ආඳදා යඹ ලඵා ඇ්තනම් එභ දිනඹ : ……………………………………………............... 

15. ඇඳකරුවන් පිළිඵද ියවතර 

(අ) ඳළුද වන ඇඳකරු 

I. ඇඳකරුයේ නභ : ………………………………………………………………………………………………. 

II. ලිපිනඹ  : ……………………………………………………………………………………………….. 

III. රැිරඹාව : ……………………………………………………………………………………………….. 

IV. යවවා වවානඹ : ……………………………………………………………………………………………….. 

V. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : ………………………………………………………………………............. 

(ආ) යදවන ඇඳකරු 

I. ඇඳකරුයේ නභ : ……………………………………………………………………………………………... 

II. ලිපිනඹ  : ……………………………………………………………………………………………… 

III. රැිරඹාව : ……………………………………………………………………………………………… 

IV. යවවා වවානඹ : ……………………………………………………………………………………………… 

V. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : ……………………………………………………………………............... 

ඇඳකරු පිළිඵ ියවතර යභඹට ඹා කර ඇත/ ඇඳ ඵැදුම්කර යම් සභග ඇත. 

ඉහත භා ියසින් සඳඹන ලද යතොරතුරු සතය හා නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ. 

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

දිනඹ       යඹ ඉ් ලුම්කරුයේ අ්තසන 
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II ේයො ස - ආක තවං්ේ ණකියෂකභාරියල ාරිකා ියිනන්සම්ූරර්ණයළයුු ක 

1. ඉහත I යවනි යකොටයව 01 - 11 දක්වා ඉ් ලුම්කරු ියසින් සඳඹා ඇතිප ියවතර නිවැරදිඹ 

2. ඉ් ලුම්කරුයේ වැඩ සහ හැසිීතභ සතුටුදාඹකද?  

3. ඉ් ලුම්කරු/ කාරිඹ යවවයේ වථිර කරනු යනොලැයේ ඹැ ත ඵලායඳොයරෝතතු වීනභට ිරසිඹම් යේතුවක්

තිපයේද? 

4. ඉ් ලුම්කරු/ කාරිඹට ියරුේධව ිරසිඹම් ියනඹානුකල �ඹාභා්යගඹක් ගනු ලඵිෂන් ඳවතීද? 

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

දිනඹ ............................................   ආඹතන අංශ ප්රධානිඹා 

 

III ේයො ස - ගිුම්වං්ක ියිනන්සම්ූරර්ණයළයුු ක 

යඹ ඉ් ලුම්කරන භාසඹට යඳර භාසයේ වැටු හ ියවතර - භාසඹ ..............අඩු ිරීතම් 

ඒකාඵේධ වැටුඳ   රු.................................. වැ.අ.ිය.වැ.   රු..................... 

ජීවන ියඹදම් ී භනා  රු ....................  රජයේ නිළධාීතන්යේ "බී"  රු..................... 

යවන්ත ී භනා එකතුව  රු ............................... ගිණුභ ඹටය්ත ග්ත යඹ 

ුදළු එකතුව   රු ...............................   

      උ්තසව අ්තතිපකාරම් රු .................................... 

      ියයේෂ අ්තතිපකාරම් රු .................................... 

      ුදේදර ගාවතු  රු ..................................... 

      ඇඳ   රු ...................................... 

      යවන්ත අඩු ිරීතම් රු ....................................... 

      අඩු ිරීතම් එකතුව රු ....................................... 

      ඉතිපරි ුදදල  රු ....................................... 

      එකතුව   රු ....................................... 

I. වැටුයඳන්  40%  සීභාව      රු ..................................... 

II. සිඹඹට 40%  සීභාව ඇතුලත දැනට අඹකරනු ලඵන ුදළු අඹ ිරීතම් රු ..................................... 

III. සිඹඹට  40%  සීභාව තුළ තව දුරට්ත අඹ කළ හැිර යේෂඹ රු ..................................... 

 

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

       ියෂඹ බාර නිලධාරියේ අ්තසන 

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

        ගයකාධිකාරි 
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IV කත සේයො ස 

සීසී 10 ණක සේලජ්රක සැකත්කා සේගත සකනු සලාත සේැොත් ස ාත සියල ාරිකාේ  සසහතිඥයක 

 

ලඵායගන ඇතිප යඹ 1. යේඳල ..................................  2. ආඳදා යඹ.....................   

   3. යඹ ඵරින් ිෂී යම් යඹ.............  4. යවන්ත.............................. 

.................................... භසක වැටු හ ඳදනභ භත ලඵා ගත හැිර ුදදල රු..........................  

ඉ් ලුම් කල දිනට හිඟව තිපබ යඹ ුදදල රු................................................................. 

ලඵා ගත හැිර යඹ යේෂඹ  රු ......................................................... 

රු.......................................... යඹ ුදදල අනුභත කරනු ලැබුවයහෝත එකක් රු.......................  වන යකොටව ුදද්  

............................. ිරන් ආඳසු අඹකර ගනු ලඵනවා ඇත. 

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

දිනඹ ................................    (යඳෝත තඵන නිලධාරිඹායේ අ්තසන)   

 

V කතේයො ස 

(ආක ත සවං්ේ  සණක සියෂක සභාර සියළ ාරි සියිනන් සිළරියක සයුු ක) 

1. ඉහත දක්වා ඇතිප යතොරතුරු ඳීතක්ෂා කයළිෂ. 

2. ඉ් ලා ඇතිප යඹ ුදදල යගවීනභ සදහා  1984.06.03 හා අංක 293 දරන චක්රය්  යේ අය හක්ෂිත සිඹලුභ 

යතොරතුරු සඳඹා ඇත. අදාළ ලිඹියලි අුදයා ඇත 

3. චක්රය්  යේ ................................. යේදඹ ඹටය්ත රු............................ ක යඹ  ුදදල අනුභත කල හැක 

4. යඹ කාඩ්ඳත යම් සභග ඉදිරිඳ්ත කරිෂ 

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

දිනඹ ...............................    (ියෂඹ බාර නිලධාරියේ අ්තසන) 

 

................................................... යඹ වශයඹන් රු................................................ ක් යගවීනභ නි්යයේශ කරිෂ. 

දිනඹ .............................     ................................................ 

      ඳරිඳාලන නිලධාරි/යරෝහ්  ය් කම් අ්තසන 

 

................................................. යඹ වශයඹන් රු ............................................ ක් යගවීනභ අනුභත කරිෂ/ 

නි්යයේශ කරිෂ. 

දිනඹ .......................................    ...................................................... 

       ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන 

ආඳදා යඹ වශයඹන් ........................................... ක් යගවීනභ යරගුලාසි වලට අනුව හා මීට අදාළ වන 

යගොනුවල ඇතිප සහිතක වලට අනුව සහතිපක කරිෂ. 

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

       ගයකාධිකාරි
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IV කත සේයො ස 

සීසී 10 ණක සේලජ්රක සැකත්කා සේගත සකනු සලාත සේැොත් ස ාත සියල ාරිකාේ  සසහතිඥයක 

 

ලඵායගන ඇතිප යඹ 1. යේඳල ..................................  2. ආඳදා යඹ.....................   

   3. යඹ ඵරින් ිෂී යම් යඹ.............  4. යවන්ත.............................. 

.................................... භසක වැටු හ ඳදනභ භත ලඵා ගත හැිර ුදදල රු..........................  

ඉ් ලුම් කල දිනට හිඟව තිපබ යඹ ුදදල රු................................................................. 

ලඵා ගත හැිර යඹ යේෂඹ  රු ......................................................... 

රු.......................................... යඹ ුදදල අනුභත කරනු ලැබුවයහෝත එකක් රු.......................  වන යකොටව ුදද්  

............................. ිරන් ආඳසු අඹකර ගනු ලඵනවා ඇත. 

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

දිනඹ ................................    (යඳෝත තඵන නිලධාරිඹායේ අ්තසන)   

 

V කතේයො ස 

(ආක ත සවං්ේ  සණක සියෂක සභාර සියළ ාරි සියිනන් සිළරියක සයුු ක) 

1. ඉහත දක්වා ඇතිප යතොරතුරු ඳීතක්ෂා කයළිෂ. 

2. ඉ් ලා ඇතිප යඹ ුදදල යගවීනභ සදහා  1984.06.03 හා අංක 293 දරන චක්රය්  යේ අය හක්ෂිත සිඹලුභ 

යතොරතුරු සඳඹා ඇත. අදාළ ලිඹියලි අුදයා ඇත 

3. චක්රය්  යේ ................................. යේදඹ ඹටය්ත රු............................ ක යඹ  ුදදල අනුභත කල හැක 

4. යඹ කාඩ්ඳත යම් සභග ඉදිරිඳ්ත කරිෂ 

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

දිනඹ ...............................    (ියෂඹ බාර නිලධාරියේ අ්තසන) 

 

................................................... යඹ වශයඹන් රු................................................ ක් යගවීනභ නි්යයේශ කරිෂ. 

දිනඹ .............................     ................................................ 

      ඳරිඳාලන නිලධාරි/යරෝහ්  ය් කම් අ්තසන 

 

................................................. යඹ වශයඹන් රු ............................................ ක් යගවීනභ අනුභත කරිෂ/ 

නි්යයේශ කරිෂ. 

දිනඹ .......................................    ...................................................... 

       ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන 

ආඳදා යඹ වශයඹන් ........................................... ක් යගවීනභ යරගුලාසි වලට අනුව හා මීට අදාළ වන 

යගොනුවල ඇතිප සහිතක වලට අනුව සහතිපක කරිෂ. 

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

       ගයකාධිකාරි
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ේකෝජි  සඇැයුණේ  සප්රයා්ක 

(පිටඳ්ත යදකිරන් සම්පූ්යයකර ඉන් එක පිටඳතක් යඹ අඹදුම්ඳතකට්ත අයනක් පිටඳත ඇඳකරුවන්යේ 

ුරේගලික ලිපියගොනුවට ද ඇතුල්ත කල යුතුඹ) 

 

1. (අ) නභ  : …………………………………………………………………………………… 
(ආ) සම්පූ්යය නභ : …………………………………………………………………………………… 
(ඇ) වැටු හ අංකඹ : …………………………………………………………………………………… 

2. වත්රි/ ුරරුෂ බාවඹ : …………………………………………………………………………………… 
3. ඳදිංචි ලිපිනඹ : …………………………………………………………………………………… 
4. කා්යඹාලීඹ ලිපිනඹ : …………………………………………………………………………………… 
5. උඳන් දිනඹ  : …………………………………………………………………………………… 
6. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : ………………………………………………………………………. 
7. දැනට වඹස   : ………………………………………………………………………. 
8. දැනට දරන තනතුර  : ………………………………………………………………………. 
9. ව්යතභාන තනතුරට ඳ්තකරනු ලැබ දිනඹ : …………………………………………… 
10. (අ) දැනට දරය තනතුර වථිර කර තිපයේද? ……………………………………………. 

(ආ) එයවනම් කවර දින සිටද? …………………………………………………………………… 
11. රජඹ ඹටය්ත අ ණ්ඩ යවවා කාලඹ : ………………………………………………………… 
12. ියශ්රාභ ඹාභට ඇතිප දිනඹ  : ………………………………………………………… 
13. දැනටභ්ත ඇඳකරු වශයඹන් අ්තසන් කර ඇ්තනම් ඳහත සදහන් ියවතර දැක්ියඹ යුතුඹ. 

(උඳරිභ වශයඹන් ඇඳ ියඹ හැක්යක් යදයදයනක් සහා ඳභණි) 
(අ) යඹකරුයේ නභ : …………………………………………………………………………………… 
(ආ) තනතුර  : …………………………………………………………………………………… 
(ඇ) පිඹ වීනභට ඇතිප යේෂඹ  : ………………………………………………………………………. 
(ඈ) යඹකරු යගවනු ලඵන වාරිකඹ : …………………………………………………………. 

14. ඳහත දැක්යවන යතොරතුරු වැටු හ ශා ායවන් සනාව කරන්න 
(I) මූලික වැටුඳ : ……………………………………………………………………………………………….. 
(II) 40%  සීභාව : ……………………………………………………………………………………………….. 
(III) 40%  සීභාව තුල තවදුරට්ත අඩුකර ගත හැිර ුදදල : ……………………. 
අංක 14 ඹටය්ත සදහන් යතොරතුරු නිවැරදි ත. 
දිනඹ .....................................   ............................................... 
      වැටු හ සකසන ියෂඹ නිලධාරි 

15. යවන්ත යතොරතුරු : …………………………………………………………………………………………. 
16. ඉහත සදහන් යතොරතුරු සතය ඵව්ත නිවැරදි ඵව්ත සහතිපක කරිෂ. 

..................................... යවවඹ කරන ............................................... තනතුර දරය 

................................. භඹා/ිෂඹ ියසින් ලඵා ගනු ලඵන රු ....................... ක් ූ  යඹ ුදදල 
යවනුයවන් ඇඳකරු වශයඹන් අ්තසන් ිරීතභට එකඟ යවිෂ. 

දිනඹ ...................................   ................................................... 
      යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා 

මලාශ්ර

ආඹතන සංග්රහඹ XXIV ඳරිච්යේදඹ 

යසෞ ය ය් කම්යේ ුදද්  ඳාලනඹ පිළිඵද ඵලඹ ඳැවීතයම් චක්රය්  
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(20) 
රජ්ේ  සියකාසකක් සේකන් සයරදීෙ 

 

වරමුණ 

කා්යඹක්ෂභ හා ගුයා්තභක යවවාවක් යවවාලාභීන් යවත ලඵා ී භ සදහා නිලධරඹා අභියේරයඹ ිරීතභ 

 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

ඳහත දැක්යවන ව්යගවලට අඹ්ත නිලධරඹන්ට, අයනකු්ත නිලධරඹන්යේ අවශයතා සුරරාලීයභන් ඳසු නිවාස 

ඉතිපරිව තිපයේ නම් ිෂස යඳොදු යවවා නිවාස ලැබීභට හිිෂකම් නැත 

 උඳය්  නගත නිවාසඹක් ලැබීභට සුදුසුකම් ඇතිප නිලධරඹන් 

 වවකීඹ මූලවවානයේ සිටීභ අවශය යනොවන ක්යෂ්ත්ර නිලධරයඹකු වීනභ 

 තනිකඩ නිලධරයඹකු වීනභ 

 යවවා වවානඹ ආසන්නයේ තභාට යහෝ කලත්රඹාට නිවසක් තිපබීභ 

 වවාන භාරු ිරීතභට ඹට්ත යනොවන නිලධරයඹකු වීනභ 

 වවකීඹ ඳවුල සභග යවන් කල නිවාසයේ ඳදිංචිඹට ඹාභට අදහව යනොකල නිලධරයඹක්  

 

උැේේඛතග  සියකාස සේකන්ිරීමෙ 

 ඹම් තනතුරක් සදහා උඳය්  නගත කර ඇතිප නිල නිවාසඹක් අදාළ නිලධාරිඹා ආඹතනයේ එභ 

තනතුර දරන කාලඹ සදහා යවන්කර දිඹ හැක 

 උඳය්  නගත නිවාසඹක් හිවව ඇතිප අවවවාවක යහෝ උඳය්  නගත තනතුර දරන නිලධාරිඹා නිල 

නිවාසයේ ඳදිංචි යනොවන අවවවාවක එභ නිල නිවාසඹ යවන්ත තනතුරක් දරන නිලධාරියඹකු සදහා 

ලඵා දිඹ හැක. එයහ්ත උඳය්  නගත තනතුර දරන නිලධාරිඹා යවත නිල නිවාසඹ ලඵා ී භ සදහා 

අවශය ඕනෑභ ියයටක ආඹතන ප්රධානිඹායේ දැනුම්ී භ අනුව නිල නිවාසඹ දින 37 ක් තුල ආඳසු ලඵා දිඹ 

යුතුඹ 

 

ේැොදු සේවකය සියකාස සේකන් සිරීමෙ 

 නිල නිවාසඹක් ලඵා ගැීනභට අය හක්ෂා කරන නිලධාරියඹකු ඒ සදහා ියධිභ්ත අඹදුම්ඳත්රඹක් භගින් 

ඉ් ලුම් කල යුතුඹ. (අඹදුම්ඳයතහි සදහන් කරුනු සනාව කල හැිර ය්  නද සහිතව) 

 අඹදුම්ඳත අනුව නිලධරඹා යඳොයරෝතතු ය්  නඹට ඇතුල්ත කල යුතුඹ 

 නිල නිවාසඹක් හිවවන අවවවායේ ඒ සම්ඵන්ධයඹන් යඳොයරෝතතු ය්  නගත කර ඇතිප අඹදුම්ඳ්ත 

අනුව ආඹතන සංග්රහයේ ඳළුද කාණ්ඩයේ 18 ඳරිශිෂ්ඨඹට අනුකලව සුදුසුකම් ඳීතක්ෂා ිරීතභ 

 සුදුසුකම් ලඵන්යන් නම් ගිියසුම් ඳත්රඹක් අ්තසන් කර නිවාසඹ බාර ී භ 
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(20) 
රජ්ේ  සියකාසකක් සේකන් සයරදීෙ 

 

වරමුණ 

කා්යඹක්ෂභ හා ගුයා්තභක යවවාවක් යවවාලාභීන් යවත ලඵා ී භ සදහා නිලධරඹා අභියේරයඹ ිරීතභ 

 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

ඳහත දැක්යවන ව්යගවලට අඹ්ත නිලධරඹන්ට, අයනකු්ත නිලධරඹන්යේ අවශයතා සුරරාලීයභන් ඳසු නිවාස 

ඉතිපරිව තිපයේ නම් ිෂස යඳොදු යවවා නිවාස ලැබීභට හිිෂකම් නැත 

 උඳය්  නගත නිවාසඹක් ලැබීභට සුදුසුකම් ඇතිප නිලධරඹන් 

 වවකීඹ මූලවවානයේ සිටීභ අවශය යනොවන ක්යෂ්ත්ර නිලධරයඹකු වීනභ 

 තනිකඩ නිලධරයඹකු වීනභ 

 යවවා වවානඹ ආසන්නයේ තභාට යහෝ කලත්රඹාට නිවසක් තිපබීභ 

 වවාන භාරු ිරීතභට ඹට්ත යනොවන නිලධරයඹකු වීනභ 

 වවකීඹ ඳවුල සභග යවන් කල නිවාසයේ ඳදිංචිඹට ඹාභට අදහව යනොකල නිලධරයඹක්  

 

උැේේඛතග  සියකාස සේකන්ිරීමෙ 

 ඹම් තනතුරක් සදහා උඳය්  නගත කර ඇතිප නිල නිවාසඹක් අදාළ නිලධාරිඹා ආඹතනයේ එභ 

තනතුර දරන කාලඹ සදහා යවන්කර දිඹ හැක 

 උඳය්  නගත නිවාසඹක් හිවව ඇතිප අවවවාවක යහෝ උඳය්  නගත තනතුර දරන නිලධාරිඹා නිල 

නිවාසයේ ඳදිංචි යනොවන අවවවාවක එභ නිල නිවාසඹ යවන්ත තනතුරක් දරන නිලධාරියඹකු සදහා 

ලඵා දිඹ හැක. එයහ්ත උඳය්  නගත තනතුර දරන නිලධාරිඹා යවත නිල නිවාසඹ ලඵා ී භ සදහා 

අවශය ඕනෑභ ියයටක ආඹතන ප්රධානිඹායේ දැනුම්ී භ අනුව නිල නිවාසඹ දින 37 ක් තුල ආඳසු ලඵා දිඹ 

යුතුඹ 

 

ේැොදු සේවකය සියකාස සේකන් සිරීමෙ 

 නිල නිවාසඹක් ලඵා ගැීනභට අය හක්ෂා කරන නිලධාරියඹකු ඒ සදහා ියධිභ්ත අඹදුම්ඳත්රඹක් භගින් 

ඉ් ලුම් කල යුතුඹ. (අඹදුම්ඳයතහි සදහන් කරුනු සනාව කල හැිර ය්  නද සහිතව) 

 අඹදුම්ඳත අනුව නිලධරඹා යඳොයරෝතතු ය්  නඹට ඇතුල්ත කල යුතුඹ 

 නිල නිවාසඹක් හිවවන අවවවායේ ඒ සම්ඵන්ධයඹන් යඳොයරෝතතු ය්  නගත කර ඇතිප අඹදුම්ඳ්ත 

අනුව ආඹතන සංග්රහයේ ඳළුද කාණ්ඩයේ 18 ඳරිශිෂ්ඨඹට අනුකලව සුදුසුකම් ඳීතක්ෂා ිරීතභ 

 සුදුසුකම් ලඵන්යන් නම් ගිියසුම් ඳත්රඹක් අ්තසන් කර නිවාසඹ බාර ී භ 
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ේැොදු සයුණු 

 

 නිල නිවාස යවන්කරී භ සලකා ඵැලීභ සදහා කිෂටුවක් ඳ්ත ිරීතභ සුදුසු ඹැ ත හැයගන්යන් නම් 

නිවාස කිෂටුවක් ඳ්ත ිරීතභට නිවාස යවන්කර යදනු ලඵන යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹාට යහෝ 

ආඹතන ප්රධානිඹාට හැිරඹ 

 නිල නිවාසයේ ඳදිංචිඹ සදහා යවන්කර ී යභන් ඳසු නිඹිෂත නිවාස කුලිඹ නිලධාරිඹායේ භාසික 

වැටුයඳන් අඹකර ගත යුතුඹ 

 නිලධාරිඹායේ වැටුයඳන් අඹකරන නිවාස කුලිඹ ුහුට ී  තිපයඵන නිවාසයේ ආ්යථික කුලිඹට 

වඩා සැලිරඹ යුතු ප්රභායඹිරන් වැි  වන්යන් නම් වැටුය හ ප්රතිපශතඹක් යවනුවට තක්යවරු 

කුලිඹක් අඹිරීතභට හැිරඹාව ඳවතිපන අතර, ඒ සදහා අභාතයංශ ය් කම්වරඹායේ අනුභැතිපඹ 

ලඵාගත යුතුඹ. එවැනි අවවවාවක කුලිඹ නිඹභ ිරීතභට යඳර ප්රධාන තක්යවරුකරුයගන් 

තක්යවරු වා්යවාවක් ලඵාගත යුතුඹ 

 නිල නිවාසයේ සිඹලු ජල, ියදුලි, දුරකවන හා ගෑව සහා යගවීනම් නිලධාරිඹා ියසින් සිදු කල 

යුතුඹ. 

 ඹම් ිරසි තනතුරකට යවන් කල නිවාසඹක් හැර අයනකු්ත සිඹලුභ නිවාසවල ඵදු කාලඹ වසර 

5ක් ියඹ යුතුඹ 

 රජයේ නිවාසඹක් යවන්කර ී  ඇතිප නිලධාරියඹකු ියශ්රාභ ඹන අවවවායේ නිල නිවාසඹ ආඳසු 

බාර දිඹ යුතුඹ 

 ඵදු කාලඹ ඉක්භවා තවදුරට්ත ුහු නිල නිවාසයේ රැී  සිිපන්යන් නම් එභ කාලඹ යවනුයවන් 

ුහුයගන් දණ්ඩන කුලිඹක් අඹ කල යුතුඹ. (දණ්ඩන කුලිඹ = වැටුයඳන් 8% + තක්යවරුකරු 

ියසින් ලඵායදන එවකට යවළදඳල විපනාකභ) 

 නිවාසයඹන් අවවීන ඹන යලස නිලධාරියඹකුට නිඹභ කල ියට ුහු එයව යනොකලයහෝත 1971 

අංක 73 හා 1974 අංක 47 දරය ඳන්ත වලින් සංයශෝධිත 1969 අංක 77 දරය රජයේ නිවාස 

(සන්තකඹ ආඳසු ලඵාගැීනයම්) ඳනත ඹටය්ත ුහු එභ නිවාසයඹන් ඉව්ත කල යුතුඹ 

 

රජ්ේ  සියකාස සෂේලුම් සැත්රක 

අඋැේේඛතග / සඋැේේඛතග  සේතොකත  

1. ඉ් ලුම්කරුයේ නභ : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. දැනට දරන තනතුර : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. රාජකාරි ලිපිනඹ  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. වථිර ලිපිනඹ  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. තාවකාලික ලිපිනඹ : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. දුරකතන අංකඹ හා ියදු්ත තැඳෑල : ……………………………………………………………………………………………. 

7. එභ යවවා වවානඹට භාරු ූ  දිනඹ : …………………………………………………………………………………………… 

8. (අ) වැටු හ ක්රභඹ   : ……………………………………………………………………………………………. 

(ආ) දැනට ලඵන භාසික වැටුඳ හා වැටු හ වැි  වීනයම් දිනඹ : …………………………………………………. 
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(ඇ) ුඵ අදාල වන්යන්  ිය. ෛවදය  ෛවදය  යහද  ඳරිපූරක  යවන්ත ඹන වග : ……………………… 

9. ුඵයේ ඳදිංචිඹ සහා අවශයවන්යන් ිරනම් නිවාසඹක්ද? ……………………………………………………………. 

(අ) ිය. ෛවදය නිවාස : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ආ) ෛවදය නිවාස : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ඇ) යහද  ඳරිපූරක  යවන්ත නිවාස : …………………………………………………………………………………………… 

(ඈ) කණිෂ්ඨ යවවක නිවාස  : ……………………………………………………………………………………………. 

10. ියවාහක  අියවාහක ඵව  : ………………………………………………………………………………………….. 

(අ) ුඵ ියවාහක නම් ුඵයේ බා්යඹාව  වවාිෂුරරුෂඹා ුඵ සභග යවවා වවානයේ රැී  සිටීද? 

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

(ආ) ුඵයේ ියවාහක ඹැයඳන ළභ තන් ගයන සහ වඹස 

වනු ස

වංයක 

තෙ කකස වත්රි/ සපුුණෂ සභාකක 

    

    

    

    

 

(ඇ) ුඵයේ බා්යඹාව  වවාිෂ ුරරුෂඹා ඳදිංචි වවානඹ පිළිඵ ියවතර 

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

ුඵයේ බා්යඹාව  වවාිෂුරරුෂඹා රජයේ යවවයේ නියුතුව සිටීද? ....................................................... 

එයව නම් එභ ියවතර හා යවවා කාලඹ ........................................................................................................... 

11. යවවා වවානයේ සිට සැතුරම් 77 ඇතුළත ුඵට යහෝ කලත්රඹාට අඹ්ත නිවාසඹක් තිපයේද? 

(ප්රායේශීඹ ය් කම් ියසින් අනු අ්තසන් කරන ලද ග්රාභ නිලධාරි සහතිපකඹක් භගින් සනාව කළ යුතුඹ) 

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

12. යවන්ත කරුණු .............................................................................................................................................................. 

ඉහත සහන් කරුණු සතය ඵව්ත, එභ කරුණු වල ිරසිඹම් යවනසක් සිදුවුවයහෝත, ඒ සම්ඵන්ධයඹන් 

................................................................................ යවත දැනුම් යදන ඵව්ත යභ තන් දන්විෂ. 

දිනඹ ..................................................... ..................................................... 

ඉ් ලුම්කරුයේ අ්තසන 

ආක ත සප්ර ාියකාේ  සසහතිඥයක 

.............................................................. නිවාසඹ ලඵා ී භ  යඳොයරෝතතු ය්  නඹට ඇතුල්ත ිරීතභ අනුභත 

කරිෂ යනොකරිෂ. 

දිනඹ ....................................................... ..................................................... 

යදඳා්යතයම්න්තු ආඹතන ප්රධානිඹායේ 
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(ඇ) ුඵ අදාල වන්යන්  ිය. ෛවදය  ෛවදය  යහද  ඳරිපූරක  යවන්ත ඹන වග : ……………………… 

9. ුඵයේ ඳදිංචිඹ සහා අවශයවන්යන් ිරනම් නිවාසඹක්ද? ……………………………………………………………. 

(අ) ිය. ෛවදය නිවාස : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ආ) ෛවදය නිවාස : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ඇ) යහද  ඳරිපූරක  යවන්ත නිවාස : …………………………………………………………………………………………… 

(ඈ) කණිෂ්ඨ යවවක නිවාස  : ……………………………………………………………………………………………. 

10. ියවාහක  අියවාහක ඵව  : ………………………………………………………………………………………….. 

(අ) ුඵ ියවාහක නම් ුඵයේ බා්යඹාව  වවාිෂුරරුෂඹා ුඵ සභග යවවා වවානයේ රැී  සිටීද? 

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

(ආ) ුඵයේ ියවාහක ඹැයඳන ළභ තන් ගයන සහ වඹස 

වනු ස

වංයක 

තෙ කකස වත්රි/ සපුුණෂ සභාකක 

    

    

    

    

 

(ඇ) ුඵයේ බා්යඹාව  වවාිෂ ුරරුෂඹා ඳදිංචි වවානඹ පිළිඵ ියවතර 

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

ුඵයේ බා්යඹාව  වවාිෂුරරුෂඹා රජයේ යවවයේ නියුතුව සිටීද? ....................................................... 

එයව නම් එභ ියවතර හා යවවා කාලඹ ........................................................................................................... 

11. යවවා වවානයේ සිට සැතුරම් 77 ඇතුළත ුඵට යහෝ කලත්රඹාට අඹ්ත නිවාසඹක් තිපයේද? 

(ප්රායේශීඹ ය් කම් ියසින් අනු අ්තසන් කරන ලද ග්රාභ නිලධාරි සහතිපකඹක් භගින් සනාව කළ යුතුඹ) 

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

12. යවන්ත කරුණු .............................................................................................................................................................. 

ඉහත සහන් කරුණු සතය ඵව්ත, එභ කරුණු වල ිරසිඹම් යවනසක් සිදුවුවයහෝත, ඒ සම්ඵන්ධයඹන් 

................................................................................ යවත දැනුම් යදන ඵව්ත යභ තන් දන්විෂ. 

දිනඹ ..................................................... ..................................................... 

ඉ් ලුම්කරුයේ අ්තසන 

ආක ත සප්ර ාියකාේ  සසහතිඥයක 

.............................................................. නිවාසඹ ලඵා ී භ  යඳොයරෝතතු ය්  නඹට ඇතුල්ත ිරීතභ අනුභත 

කරිෂ යනොකරිෂ. 

දිනඹ ....................................................... ..................................................... 

යදඳා්යතයම්න්තු ආඹතන ප්රධානිඹායේ 
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.................................. සේේයම්  සවකත් ස...................................................ිළහිිප ස........................................ සරජ්ේ  ස

ියකාසේ  සැියංික සසඳහා සඑයඟකත සේයොන්ේද්ින 

 

........................................................................................... යවවයේ නියුතු ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංක 

............................................................ දරය ........................................................................... වන භභ ............................................... යේ අංක 

....................................................... හා .......................................... දින දරය ලිපියඹන් ............................ අවුරුදු කාලඹක් සදහා භා 

යවත බාරයදන ලද ............................................................... පිහිිප .......................................................... දරය රජයේ නිවාසඹ සහා 

ඳනවා ඇතිප ඳහත සදහන් යකොන්යේසි භභ පිළිගනිිෂ. එභ යකොන්යේසි වලට අනුව ..................... දින සිට භතු කී 

රජයේ නිවාසඹ ශ්රි ලංකා ජනරජයේ ආඹතන සංග්රහඹ හා ුදද්  යරගුලාසි වලට අනුව හා එහි සදහන් 

නිඹභඹන්ට ඹට්තව බාර ගැීනභට එකඟ යවිෂ. ඳහත දැක්යවන යකොන්යේසි උ් ලංඝනඹ ිරීතභ අධිකරයඹ භගින් 

යහෝ ආඹතන සංග්රහයේ 48 ඳරිච්යේදයේ 1 වන ඳරිශිෂ්ටයේ සදහන් රාජය යේඳළ අනිසි ඳරිහරයඹ ඹටය්ත 

ියධිභ්ත ියනඹ ඳීතක්ෂයඹකට ලක් ිරීතභට ඹට්ත වන ඵව ද භභ දනිිෂ. 

1. භා යවත යවන් කරන ලද රජයේ නිවාසඹ .......................................................................... දින සිට ........... .................. 

දක්වා ුරරා ........................ අවුරුදු කාලඹක් අවසන් ූ   ................................................ වැනි දිනයේ නිවාස 

සන්තකඹ ආඳසු බාර ී භට එකඟ යවිෂ. 

 

2.  එකී නිවාසඹ බාර ගැීනයම්ී  ලැ තවතුයේ සදහන් යදොර ජයන් , උළුවහු, ඹතුරු යසො තඵද සිඹලුභ ියදුලි 

උඳකරය ද ජල නළ, කරාභ, සිවටන වතුර භල සහ යසෝදන යේසම් ද ඇතුළු සිඹළුභ යේ නිවැරදිව ආඳසු 

බාර ී භට එකඟ යවිෂ. 

 

3. නිවාසඹ බාර ගන්නා අවවවායේ තිපබුණු සැලැවභට අනුව ිෂස ඊට ඳරිබාහිරව යගොඩනැගි් ලට හානි 

වන අයුරින් කාභර එකතු ිරීතභ, සන්තකඹ බාර ී භට යනොහැිර වන අයුරින් යවනව ිරීතභ ආී  ිරසිවක් 

යනොකරන ඵවට්ත යඳොයරොන්දු යවිෂ. 

 

4. පිියසුම් යේට්ටුව, කම්බි වැට හා එකී ගහ යකොළවලට ිරසිදු හානිඹක් යනොකරන හා ඵැහැර ිරීතභක් 

යනොකර ආඳසු බාර යදිෂ. 

 

5. භාසිකව යගියඹ යුතු යගව්  කුලී, ජල බි් ඳ්ත හා ියදුලි බි් ඳ්ත ියධිභ්ත ඳරිදි භා ියසින් යගවීනභට එකඟ 

යවිෂ. ඹම් යහඹිරන් හිඟඹක් ඇතිප වුවයහෝත රජයේ යවවයේ යඹී  සිටීයම් ී  යහෝ ියශ්රාභඹායම්ී   එකවර 

යගවා නිදහව යවිෂ. එයව නැතයහෝත භයේ වැටුයඳන් ියශ්රාභ වැටුයඳන් යහෝ කලත්රඹායේ වැටුයඳන් 

රජඹට යගවීනභට යඳොයරොන්දු යවිෂ. 

 

6. ................................................................ යේ ලිඛිත අනුභැතිපඹිරන් යතොරව ඳවුය්  සාභාස්ක තන්යගන් ඵැහැර 

යවන්ත යභොනභ ආකාරඹක ියවාහක  අියවාහක  ඵාහිර ුරේගල තන් සදහා යභභ නිවාසඹ ඳදිංචිඹ 

ස|හා යනොී භට එකඟ යවිෂ. යකොන්යේසියඹන් ඵැහැරව ක්රිඹා කලයහෝත අධිකරයඹ භගින් යහෝ 

යසෞ ය අභාතයංශ ය් කම් ියසින් ලඵා යදන දඩුවභ ලැබීභට සිදු වන ඵව භභ දනිිෂ. 
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7. නිඹිෂත කාලඳරිච්යේදඹ අවසානයේ යහෝ ඊට යඳරාතුව යහෝ කුභන අවවවාවක යහෝ යභභ නිවාසයේ 

සන්තකඹ ආඳසු බාර යදන යලස දැක්ූ ියට ආඳසු බාර ී භට යඳොයරොන්දු යවිෂ. 

 

8. ඒයවභ යභභ නිවාසඹ භට, කාලත්රඹාට හා දරුවන්ට ඳදිංචිඹ සදහා ිෂස යවන්ත ආදාඹම් භා්යග සදහා 

යහෝ ඵදු ී යම් ක්රිඹාවන්ට යහෝ යඹොදා යනොගන්නා ඵවට්ත දිවුරා යඳොයරොන්දු යවිෂ. 

 

9. යභභ නිවස ගිියසුම් ගත කා්යඹඹට ඳභයක් යඹොදා ගන්නා ඵවට්ත, ඉ් ලා සිිපන ඕනෑභ අවවවාවක 

(නිසි ක්  ී භිරන් යුතුව) ආඳසු බාර යදන ඵවට්ත එකග යවිෂ. 

 

10. තනතුරු වල ඳවතිපන ුරර හඳාඩු යහෝ නිලධාරිඹාට නිළ නිවාස අවශය යනොවන අවවවාවන් යේතුයවන් 

අතිපරික්ත වීන ඇතිප ....................................... උඳය්  න ගත නිවාසඹ භා බාර ගන්නා ඵවට්ත, එභ නිවාසඹ 

අවශය ඵව අදාළ උඳය්  න ගත නිවාසඹ හිිෂ නිලධාරිඹා ියසින් ඉ් ලුම් කර, දින 37ක් ඇතුළත අදාල 

නිල නිවාසඹ බාර ී භට අවශය කටයුතු ඉටු ිරීතභට එකඟයවිෂ. 

 

11. ඉහත යකොන්යේසි වලින් ඵැහැරව කටයුතු කලයහෝත 1971 අංක 73 හා 1974 අංක 47 ඳය්ත වලින් 

සංයශෝධිත 1969 අංක 77 දරන රජයේ නිවාස (සන්තකඹ ආඳසු ලඵාගැීනයම්) ඳයත ඹටය්ත කටයුතු 

ිරීතයම් හැිරඹාව යසෞ ය අභාතයංශයේ ය් කම් යවත තිපයඵන ඵව පිළිගනිිෂ. 

 

ඉහත සදහන් යකොන්යේසි භා ියසින් ිරඹවා යහොදින් ය්තරුම් ග්ත ඵව්ත, නිවාස  අඹදුම් ිරීතයම් ී  භා 

ියසින් සඳඹන යතොරතුරු නිවැරදි ඵවට්ත, වැරදි ප්රකාශඹක් කලයහෝත භා හට ියනඹානුකලව කටයුතු 

ිරීතභට හැිරඹාව ඇතිප ඵවට භා දැනුව්ත ූ  ඵැියන් ව්යෂ ...................... භස .................................. යවනි දින 

.................................................. කා්යඹාලයේී  අ්තසන් කර එකඟතාවඹ ඳල කරිෂ. 

 

දිනඹ ..................................................... ඳදිංචිකරු ........................................ 

නභ ...................................................... 

තනතුර ............................................... 

ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ 

 

ඉහත සදහන් ඳදිංචිකරු ියසින් ගිියසග්ත යකොන්යේසි වලට අනුව .................................... දින සිට 

........................... දින දක්වා ........................................................ පිහිිප ..................................................... දරය නිවාසඹ 

ඳදිංචිඹ සදහා යවන් කර යදිෂ. 

 

දිනඹ .......................................... ............................................................. 

ආඹතන ප්රධාීන 

 

ිළ ැත් 

1. ගයකාධිකාරි  -  නිඹිෂත යගව්  කුලී භාසික වැටුයඳන් අඹ ිරීතභ සදහා 

2. නිවාස ඳාලක  ඳාලිකා -  අවශය කටයුතු සදහා 
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7. නිඹිෂත කාලඳරිච්යේදඹ අවසානයේ යහෝ ඊට යඳරාතුව යහෝ කුභන අවවවාවක යහෝ යභභ නිවාසයේ 

සන්තකඹ ආඳසු බාර යදන යලස දැක්ූ ියට ආඳසු බාර ී භට යඳොයරොන්දු යවිෂ. 

 

8. ඒයවභ යභභ නිවාසඹ භට, කාලත්රඹාට හා දරුවන්ට ඳදිංචිඹ සදහා ිෂස යවන්ත ආදාඹම් භා්යග සදහා 

යහෝ ඵදු ී යම් ක්රිඹාවන්ට යහෝ යඹොදා යනොගන්නා ඵවට්ත දිවුරා යඳොයරොන්දු යවිෂ. 

 

9. යභභ නිවස ගිියසුම් ගත කා්යඹඹට ඳභයක් යඹොදා ගන්නා ඵවට්ත, ඉ් ලා සිිපන ඕනෑභ අවවවාවක 

(නිසි ක්  ී භිරන් යුතුව) ආඳසු බාර යදන ඵවට්ත එකග යවිෂ. 

 

10. තනතුරු වල ඳවතිපන ුරර හඳාඩු යහෝ නිලධාරිඹාට නිළ නිවාස අවශය යනොවන අවවවාවන් යේතුයවන් 

අතිපරික්ත වීන ඇතිප ....................................... උඳය්  න ගත නිවාසඹ භා බාර ගන්නා ඵවට්ත, එභ නිවාසඹ 

අවශය ඵව අදාළ උඳය්  න ගත නිවාසඹ හිිෂ නිලධාරිඹා ියසින් ඉ් ලුම් කර, දින 37ක් ඇතුළත අදාල 

නිල නිවාසඹ බාර ී භට අවශය කටයුතු ඉටු ිරීතභට එකඟයවිෂ. 

 

11. ඉහත යකොන්යේසි වලින් ඵැහැරව කටයුතු කලයහෝත 1971 අංක 73 හා 1974 අංක 47 ඳය්ත වලින් 

සංයශෝධිත 1969 අංක 77 දරන රජයේ නිවාස (සන්තකඹ ආඳසු ලඵාගැීනයම්) ඳයත ඹටය්ත කටයුතු 

ිරීතයම් හැිරඹාව යසෞ ය අභාතයංශයේ ය් කම් යවත තිපයඵන ඵව පිළිගනිිෂ. 

 

ඉහත සදහන් යකොන්යේසි භා ියසින් ිරඹවා යහොදින් ය්තරුම් ග්ත ඵව්ත, නිවාස  අඹදුම් ිරීතයම් ී  භා 

ියසින් සඳඹන යතොරතුරු නිවැරදි ඵවට්ත, වැරදි ප්රකාශඹක් කලයහෝත භා හට ියනඹානුකලව කටයුතු 

ිරීතභට හැිරඹාව ඇතිප ඵවට භා දැනුව්ත ූ  ඵැියන් ව්යෂ ...................... භස .................................. යවනි දින 

.................................................. කා්යඹාලයේී  අ්තසන් කර එකඟතාවඹ ඳල කරිෂ. 

 

දිනඹ ..................................................... ඳදිංචිකරු ........................................ 

නභ ...................................................... 

තනතුර ............................................... 

ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ 

 

ඉහත සදහන් ඳදිංචිකරු ියසින් ගිියසග්ත යකොන්යේසි වලට අනුව .................................... දින සිට 

........................... දින දක්වා ........................................................ පිහිිප ..................................................... දරය නිවාසඹ 

ඳදිංචිඹ සදහා යවන් කර යදිෂ. 

 

දිනඹ .......................................... ............................................................. 

ආඹතන ප්රධාීන 

 

ිළ ැත් 

1. ගයකාධිකාරි  -  නිඹිෂත යගව්  කුලී භාසික වැටුයඳන් අඹ ිරීතභ සදහා 

2. නිවාස ඳාලක  ඳාලිකා -  අවශය කටයුතු සදහා 
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ියකා���ක������������යාක 

නිලධාරිඹායේ නභ   : …………………………………………………………………………………. 

තනතුර     : …………………………………………………………………………………. 

යවවඹ කරන යදඳා්යතයම්න්තුව හා අංශඹ : ……………………………………………………………………. 

රජයේ යවවකයඹකු යලස යවවා කාලඹ : ……………………………………………………………………. 

 

ියර්ණාකය 

1. යඳොයරෝතතු ය්  නයේ නභ සදහන්ව තිපබ එක් එක් භාසඹ යවනුයවන්   

(භාසඹකට ලකුණු 71 ඵැගින් භාස .................. සදහා)     

2. ඉ් ලුම්කරු සභග ජීව්ත වන එක් එක් දරුවා යවනුයවන් 

(වඹස අවුරුදු 18ට අඩු ුරතුන් සහ අියවාහක දිඹණිඹන්  දිඹ හැිර  

උඳරිභ ලකුණු ප්රභායඹ 75ිර)        

3. අඹහඳ්ත නිවාස ත්තවඹන් 

I. සනාව කළ ඳදිංචි වවානඹ හා රැිරඹා වවානඹ අතර දුර 57Km වැි  

II. බා්යඹාව යහෝ වවාිෂ ුරරුෂඹාට වථිර රැිරඹාවක් යනොභැතිප වීනභ 

III. කුලී නිවාසඹක ඳදිංචි වීන සිටීභ  කලත්රඹාට යහෝ අදාළ නිලධාරිඹාට දිව�ක්කඹ  

තුල වථිර නිවසක් යනොභැතිප වීනභ 

4. රාජකාරි අවශයතාවඹ අනුව නිතිපඳතා යහෝ නිතර රා� කාලඹට  

යවවඹට වා්යතා ිරීතභට අවශය වීනභ 

I. භාණ්ඩලික නිලධාරියඹකු වීනභ (ලකුණු 73) 

 

II. අයනකු්ත අවශයතා ඇතිප නිලධාරියඹකු වීනභ (ලකුණු 72)  

 

5. ආඵාධිත දරුවන් සහිත නිලධාරින් සදහා (උඳරිභ ලකුණු 75) 

6. වයඹෝවෘේධ යදභාපිඹන් සහිත නිලධාරින් (එක් අයඹකුට ලකුණු  

73 ඵැගින් උඳරිභ ලකුණු 76) 
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(21) 
රජ්ේ  සියල ාරිේකු  සසඳහා සියකාඩු සදුම්රික සාලැත්ර සියු ත් සිරීමෙ 

 

වරමුණ 

 

දුම්රිඹ ඵලඳත්ර හිිෂ රජයේ නිලධාීතන්ට තභ ඳවුල සභග නිවාඩු ගත ිරීතභ සදහා යනොිෂය්  ගභන් ිරීතභට 

ඳහසුකම් ලඵා ී භ 

 

සුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක 

 

භාණ්ඩලික හා ේවීනතී තක යේණියේ නිලධාීතන් සදහා ඳළුද ඳන්තිපයේ හා ප්රාවිෂක යේණියේ යවවක තන් සදහා 

යදවන ඳන්තිපයේ ගභන් කල හැිර නිවාඩු දුම්රිඹ ඵලඳත්ර කට්ටල 3ක් ලි්ත ව්යෂඹක් තුළ ලඵා දිඹ හැක 

 

වක්ය සලිිළ සේේඛත සහා සකාර් ා 

 

 යඳොදු 21 ආකෘතිපඹ 

 

 කලත්රඹා ද රජයේ නිලධරයඹකු වන ියට කලත්රඹා යවවඹ කරන ආඹතනයඹන් නිකු්ත කරන නිවාඩු 

දුම්රිඹ ඵලඳ්ත නිකු්ත යනොකරන ඵවට සහතිපකඹ 

 

 නිතය යලසට ඹැයඳන ඵවට තහවුරු කරගැීනභ සහා ග්රාභ නිලධාීත යවතිපන් ලඵා ගන්නා 

තහවුරුව 
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(21) 
රජ්ේ  සියල ාරිේකු  සසඳහා සියකාඩු සදුම්රික සාලැත්ර සියු ත් සිරීමෙ 

 

වරමුණ 

 

දුම්රිඹ ඵලඳත්ර හිිෂ රජයේ නිලධාීතන්ට තභ ඳවුල සභග නිවාඩු ගත ිරීතභ සදහා යනොිෂය්  ගභන් ිරීතභට 

ඳහසුකම් ලඵා ී භ 

 

සුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක 

 

භාණ්ඩලික හා ේවීනතී තක යේණියේ නිලධාීතන් සදහා ඳළුද ඳන්තිපයේ හා ප්රාවිෂක යේණියේ යවවක තන් සදහා 

යදවන ඳන්තිපයේ ගභන් කල හැිර නිවාඩු දුම්රිඹ ඵලඳත්ර කට්ටල 3ක් ලි්ත ව්යෂඹක් තුළ ලඵා දිඹ හැක 

 

වක්ය සලිිළ සේේඛත සහා සකාර් ා 

 

 යඳොදු 21 ආකෘතිපඹ 

 

 කලත්රඹා ද රජයේ නිලධරයඹකු වන ියට කලත්රඹා යවවඹ කරන ආඹතනයඹන් නිකු්ත කරන නිවාඩු 

දුම්රිඹ ඵලඳ්ත නිකු්ත යනොකරන ඵවට සහතිපකඹ 

 

 නිතය යලසට ඹැයඳන ඵවට තහවුරු කරගැීනභ සහා ග්රාභ නිලධාීත යවතිපන් ලඵා ගන්නා 

තහවුරුව 
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(22) 
වථිර සරජ්ේ  සියල ාීමන් සවග්රහාර සරක්ෂණ සරෙක සක ේත් සප්රතිඥලාභ සලාා සදීෙ 

 

වරමුණ 

 

අග්රහාර රක්ෂයාවරයඹ භගින් රජයේ නිලධරයඹකුට හිිෂ ප්රතිපලාබ අප්රභාදව ලඵා ී භ 

 

සුදුසුයම් සහා සවාාළත්කක 

 

අග්රහාර රක්ෂයයේ සාභාස්කඹන් වන රජයේ වථිර නිලධාීතන් ඇතුළු 2006 අංක 28 දරය ජාතිපක 

රක්ෂයබාර අරුදද්  ඳනය්ත 12 වගන්තිප ප්රකාර ුරරවැසිඹන් සහා ප්රතිපලාබ හිිෂඹ 

 

සාභානය, රිී යහෝ රන් රක්ෂයාවරය සහා ලිඹඳදිංචි වීන තිපබිඹ යුතුඹ 

හිිෂකම් ප්රතිපලාබ ලඵා ගැීනභ සදහා ඇුදණුම් අංක 1 හි උඳයදව අනුව සම්පූ්යය කරන ලද අඹදුම් ඳත්රඹ 

ඉදිරිඳ්ත කළ යුතුඹ 

 

1. රජයේ වථිර නිලධාරඹකු වීනභ හා ඳවුය්  සාභාස්කඹන් වීනභ 

2. දරුවන් වඹස අවුරුදු 21ට අඩු අියවාහක රැිරඹාවක් යනොකරන්යනකු ියඹ යුතුඹ 

3. රක්ෂිතඹායේ භව පිඹා සහා (භව/පිඹා - වඹස අවුරුදු 70ට අඩු ියඹ යුතු ත) 

4. ඇව කණ්නාි  අවුරුදු 03කට වරක් රක්ෂිතඹාට ඳභයක් යගවනු ලැයේ 

5. හදිසි අනතුරු රක්ෂය ප්රතිපලාබ සහා අනතුර සිදුවීනභ ඳහත අවවවාවකී  ියඹ යුතු අතර, 

නිලධාරිඹායේ වරදක් යහෝ යනොසැලිර් ලක් නිසා සිදුවුවක් යනොියඹ යුතුඹ. 

 

(අ) රාජකාීත සදහා ඳැිෂයයන හා රාජකාීත අවසන්ව නිවස ඵලා ඹන එන අතරතුර 

 

(ආ) රාජකාරියඹහි නිඹැයලිෂන් සිිපන අවවවාවකී  

 

(ඇ) රාජකාීත වවානයේ සිට රාජකාීත කටයු්තතක් සදහා යවන්ත වවානඹක් යවත ඹන එන අතර 

භගී  

 

(යරෝහ්  ගත වීනභ, හෘද සැ්තකම්, දරු උඳ්ත ඇව කණ්නාි , පිළිකා/ වකුගඩු ආී  යරෝග හා හදිසි 

අනතුරු සහා ප්රතිපලාබ ලඵා ගැීනභට හිිෂ කම් ඇත) 

 

රජ්ේ  ස වථිර ස ැත්වීෙක් ස ලා ස ියල ාීමන්  ස වග්රහාර ස රක්ෂණ සරෙක ස ක ේත් ස ප්රතිඥලාභ ස ලාා ස

ගදනීෙ සසාහා සරක්ෂණ සභාර සවරමුාේ සයාර්කාලක සේක  සෂියරිැත් සයලයුු  සලිිළ සේේඛත 

 

1. අදාළ අඹදුම් ඳත්රඹ 

2. කලත්රඹා සදහා නම් ියවාහ සහතිපකයේ ඡාඹා පිටඳතක් 

3. දරුවන් සදහා නම් උ හඳැන්න සහතිපකයේ ඡාඹා පිටඳතක් 
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4. රක්ෂිතඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ඡාඹා පිටඳතක් 

5. භවයේ පිඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ඡාඹා පිටඳතක් 

6. අියවාහක ඵව දැන්වීනභට ආඹතන ප්රධානිඹායේ ලිපිඹක් 

7. යරෝග ියනිේචඹ කාඩ්ඳය්ත (DIAGNOSIS CARD) ුද්  පිටඳත යහෝ සහතිපක කල පිටඳතක් 

8. යඳෞේගලික යරෝහලක නම් තැන්ඳ්ත ලදුඳ්ත (DEPOSIT RECEIPT) ුදද්  යගූ  ලදුඳ්ත (RECEIPT) 

ියවතරා්තභක බිල (FINAL BILL) ුද්  පිටඳ්ත හා සහතිපක කල පිටඳ්ත 

9. උඳ්ත ියවතර ඳ�කාව යහෝ ග්යබීන සටහන් ඳ�කායේ සහතිපක කල පිටඳතක් (යරෝහලට 

ඇතුල්ත කල දිනඹ හා පිට ූ  දිනඹ සදහන් ියඹ යුතුඹ) 

10. ඇව කණ්නාි  සදහා ෛවදයවරඹායේ අ්තසන හා නිලුදද්රාව සහිත ඇව ඳීතක්ෂාකල 

වට්යටෝරුව 

11. කණ්නාි  සදහා ුදද්  යගූ  ලදුඳය්ත යගේවා (PAID) යලස සටහන් කර ආඹතනයේ 

නිලුදද්රාව තිපබිඹ යුතුඹ 

12. මූලික ඳීතක්ෂය වා්යතායේ සහතිපකකල පිටඳතක් 

13. මූලික ඳීතක්ෂය වා්යතාව සැකසීභට අදාළ කරග්ත ලිපිවල සහතිපක කල පිටඳ්ත 

(ඇසින් දුටු ුරේගලඹන් යදයදනකුයේ ප්රකාශ/ යඳොලිව වා්යතා/ නඩු වා්යතා) 

14. අනතුර සිදු ූ  දිනට අදාල භාසයේ වැටු හ ියවතරයේ සහතිපක කල පිටඳ්ත 

15. අනතුර සිදු ූ  දිනට අදාල භාසඹට වැටු හ ව්යධක/ වැටු හ ඳරිව්යවන කල යුතු නම් එභ 

කා්යඹඹන් සිදු කර එදිනට වා්යෂික වැටුඳ සනාව කරන ලද ලිපිඹ 

16. ච්යඹා සටහන් ඳත්රයේ සහතිපක කල පිටඳතක් 

17. භරය සහතිපකයේ පිටඳතක් (ිෂඹයගොව ඇ්තනම්) 

 

 

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 ආවරය ලිපිඹ   

2 අදාළ අඹදුම් ඳත්රඹ   

3 කලත්රඹා සදහා ියවාහ සහතිපකයේ ඡාඹා පිටඳතක්   

4 දරුවන් සදහා උ හඳැන්න සහතිපකයේ ඡාඹා පිටඳතක්   

5 රක්ෂිතඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ඡාඹා පිටඳතක්   

6 භවයේ පිඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ යහෝ ජාතිපක හැදුනුම්ඳය්ත 

ඡාඹා පිටඳතක් 

  

7 අියවාහක ඵව දැන්වීනභට ආඹතන ප්රධානිඹායේ ලිපිඹක්   

8 යරෝග ියනිේචඹ කාඩ්ඳය්ත (DIAGNOSIS CARD) ුද්  පිටඳත යහෝ 

සහතිපක කල පිටඳතක් 

  

9 යඳෞේගලික යරෝහලක නම් තැන්ඳ්ත ලදුඳ්ත (DEPOSIT RECEIPT) 

ුදද් යගූ  ලදුඳ්ත (RECEIPT) ියවතරා්තභක බිල (FINAL BILL) ුද්  

පිටඳ්ත හා සහතිපක කල පිටඳ්ත 
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4. රක්ෂිතඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ඡාඹා පිටඳතක් 

5. භවයේ පිඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ඡාඹා පිටඳතක් 

6. අියවාහක ඵව දැන්වීනභට ආඹතන ප්රධානිඹායේ ලිපිඹක් 

7. යරෝග ියනිේචඹ කාඩ්ඳය්ත (DIAGNOSIS CARD) ුද්  පිටඳත යහෝ සහතිපක කල පිටඳතක් 

8. යඳෞේගලික යරෝහලක නම් තැන්ඳ්ත ලදුඳ්ත (DEPOSIT RECEIPT) ුදද්  යගූ  ලදුඳ්ත (RECEIPT) 

ියවතරා්තභක බිල (FINAL BILL) ුද්  පිටඳ්ත හා සහතිපක කල පිටඳ්ත 

9. උඳ්ත ියවතර ඳ�කාව යහෝ ග්යබීන සටහන් ඳ�කායේ සහතිපක කල පිටඳතක් (යරෝහලට 

ඇතුල්ත කල දිනඹ හා පිට ූ  දිනඹ සදහන් ියඹ යුතුඹ) 

10. ඇව කණ්නාි  සදහා ෛවදයවරඹායේ අ්තසන හා නිලුදද්රාව සහිත ඇව ඳීතක්ෂාකල 

වට්යටෝරුව 

11. කණ්නාි  සදහා ුදද්  යගූ  ලදුඳය්ත යගේවා (PAID) යලස සටහන් කර ආඹතනයේ 

නිලුදද්රාව තිපබිඹ යුතුඹ 

12. මූලික ඳීතක්ෂය වා්යතායේ සහතිපකකල පිටඳතක් 

13. මූලික ඳීතක්ෂය වා්යතාව සැකසීභට අදාළ කරග්ත ලිපිවල සහතිපක කල පිටඳ්ත 

(ඇසින් දුටු ුරේගලඹන් යදයදනකුයේ ප්රකාශ/ යඳොලිව වා්යතා/ නඩු වා්යතා) 

14. අනතුර සිදු ූ  දිනට අදාල භාසයේ වැටු හ ියවතරයේ සහතිපක කල පිටඳ්ත 

15. අනතුර සිදු ූ  දිනට අදාල භාසඹට වැටු හ ව්යධක/ වැටු හ ඳරිව්යවන කල යුතු නම් එභ 

කා්යඹඹන් සිදු කර එදිනට වා්යෂික වැටුඳ සනාව කරන ලද ලිපිඹ 

16. ච්යඹා සටහන් ඳත්රයේ සහතිපක කල පිටඳතක් 

17. භරය සහතිපකයේ පිටඳතක් (ිෂඹයගොව ඇ්තනම්) 

 

 

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක 

 

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 ආවරය ලිපිඹ   

2 අදාළ අඹදුම් ඳත්රඹ   

3 කලත්රඹා සදහා ියවාහ සහතිපකයේ ඡාඹා පිටඳතක්   

4 දරුවන් සදහා උ හඳැන්න සහතිපකයේ ඡාඹා පිටඳතක්   

5 රක්ෂිතඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ ඡාඹා පිටඳතක්   

6 භවයේ පිඹායේ උ හඳැන්න සහතිපකයේ යහෝ ජාතිපක හැදුනුම්ඳය්ත 

ඡාඹා පිටඳතක් 

  

7 අියවාහක ඵව දැන්වීනභට ආඹතන ප්රධානිඹායේ ලිපිඹක්   

8 යරෝග ියනිේචඹ කාඩ්ඳය්ත (DIAGNOSIS CARD) ුද්  පිටඳත යහෝ 

සහතිපක කල පිටඳතක් 

  

9 යඳෞේගලික යරෝහලක නම් තැන්ඳ්ත ලදුඳ්ත (DEPOSIT RECEIPT) 

ුදද් යගූ  ලදුඳ්ත (RECEIPT) ියවතරා්තභක බිල (FINAL BILL) ුද්  

පිටඳ්ත හා සහතිපක කල පිටඳ්ත 
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10 උඳ්ත ියවතර ඳ�කාව යහෝ ග්යබීන සටහන් ඳ�කායේ සහතිපක 

කල පිටඳතක් (යරෝහලට ඇතුල්ත කල දිනඹ හා පිටූ  දිනඹ සදහන් 

ියඹ යුතුඹ) 

  

11 ඇව කණ්යාි  සදහා ෛවදයවරඹායේ අ්තසන හා නිලුදද්රාව සහිත 

ඇව ඳීතක්ෂාකල වට්යටෝරුව, කණ්නාි  සදහා ුදද්  යගූ  ලදුඳය්ත 

යගේවා (PAID) යලස සටහන් කර ආඹතනයේ නිල ුදද්රාව තිපබිඹ යුතුඹ 

  

12 මූලික ඳීතක්ෂය වා්යතායේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

13 මූලික ඳීතක්ෂය වා්යතාව සැකසීභට අදාළ කරග්ත ලිපිවල සහතිපක 

කල පිටඳ්ත 

  

14 ඇසින් දුටු ුරේගලඹන් යදයදයනකුයේ ප්රකාශ/ යඳොලිව වා්යතා/  නඩු 

වා්යතා 

  

15 අනතුර සිදු ූ   දිනට අදාළ භාසයේ වැටු හ ියවතරයේ සහතිපක කල 

පිටඳතක් 

  

16 අනතුර සිදු ූ  දිනට අදාල භාසඹට වැටු හ ව්යධක/  වැටු හ ඳරිව්යවන 

කලයුතු නම් එභ කා්යඹඹන් කර එදිනට වා්යෂික වැටුඳ සනාව 

කරන ලද ලිපිඹ 

  

17 ච්යඹා සටහන් ඳත්රයේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

18 භරය සහතිපකයේ පිටඳතක් (ිෂඹයගොව ඇ්තනම්)   

 

 

 

මලාශ්ර 

 

I. රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   අංක 5/97 

II. රා.ඳ.චක්ර 12/2005, 12/2005(I), 12/2005 (II), 12/2005 (III), 12/2005 (IV) 

III. 2006 අංක 28 දරය ජාතිපක රක්ෂයබාර අරුදද්  ඳනත 

IV. 2006 අංක 28 දරය ජාතිපක රක්ෂය බාර අරුදද්  (සංයශෝධන) ඳනත 
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(23) 
රජ්ේ වථිර ැත්වීෙක්ලාියල ාරිේකු වතු රය ලක්විය කන්ිය ලාා සදීෙ

 

වරමුණ 

හදිසි අනතුරකට ලක්වන රජයේ නිලධාීතන්ට මූලයභඹ සහනඹක් ලඵා ී භ 

 

සපුරාලික යුු සුදුසුයම්හා වාාලත්කක 

1. රජයේ වථිර නිලධාරිඹකු වීනභ 

2. අනතුර සිදු වීනභ ඳහත අවවවාවකී ියඹ යුතු අතර, නිලධාරිඹායේ වරදක් යනොසැලිර් ලක් නිසා සිදු ූ වක්

යනොියඹ යුතුඹ 

(අ) රාජකාීත සදහා ඳැිෂයයනහා රාජකාීත අවසන්ව නිවස ඵලා ඹන එන අතරතුර 

(ආ) රාජකාීතයඹහි නිඹැයලිෂන් සිිපන අවවවාවක ී  

(ඇ) රාජකාීත වවානයේ සිට රාජකාීත කටයු්තතක් සදහා යවන්ත වවානඹක් යවත ඹන එන අතර භගී  

(ඈ) ඉහත අවවවාවන්හිී සිදු වනත්රවතවාී ප්රහාරඹක්නිසා 

 

වාාල ලිිළ ේේඛත

I. ආවරය ලිපිඹ 

II. අදාළ අඹදුම් ඳත්රඹ 

III. ඳ්තවීනභ වථිර කරන ලද ලිපියේ පිටඳතක් 

IV. මූලික ියභ්යශන වා්යතායේ සහතිපක කල පිටඳතක් 

V. මූලික ියභ්යශන වා්යතාව සැකසීභට අදාල කරග්ත ලිපිවල සහතිපක කල පිටඳ්ත 

VI. ඇසින් දුටු ුරේගලඹන් යදයදයනකුයේ ප්රකාශ  යඳොලිව වා්යතා  නඩු වා්යතා ඳැිෂණීයම් ය්  න ආදිඹ 

VII. අනතුර සිදු ූ  දිනට අදාළ භාසයේ වැටු හ ියවතරයේ සහතිපක කල පිටඳ්ත 

VIII. අනතුර සිදු ූ  දිනට අදාල භාසඹට වැටු හ ව්යධක  වැටු හ ඳරිව්යවන කටයුතු නම් එභ කා්යඹඹන් කර 

එදිනට වා්යෂික වැටුඳ සනාව කරන ලද ලිපිඹ 

IX. ච්යඹා සටහන් ඳත්රයේ සහතිපක කල පිටඳතක් 

X. ෛවදය ඳීතක්ෂය භණ්ඩල වා්යතා (යඳොදු 142, යඳොදු 142 අ) 

XI. රාජකාීත සදහා වා්යතා ිරීතයම්ී   රාජකාීත අවසන්ව නිවස ඵලා ඹායම්ී  අනතුර සිදුවුනි නම් ලිපිනඹ 

සනාව කරන ප්රායේශීඹ ය් කම් සහතිපක කරන ලද ග්රාභ නිලධාීත නිකු්ත කරන වා්යතාව 

XII. ෛවදය සහතිපක වල පිටඳ්ත 

ියල ාරිකා සවතු ර සේේු ේකන් සිෂක සගිේ  සතම්

I. භරය සහතිපකඹ 

II. ඳේචා්ත භරය ඳීතක්ෂය වා්යතාව 

III. ඹැයඳන්නන් පිළිඵ ප්රායේශීඹ ය් කම් සහතිපක කරන ලද ග්රාභ නිලධාරි නිකු්ත කරන වා්යතා 

IV. ියවාහ සහතිපකඹ 

V. යඳර ියවාහ ඳැවතිපයේ නම් දික්කසාද සහතිපක යහෝ භරය සහතිපකඹ 

VI. දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපක 

VII. අියවාහක නම් උ හඳැන්න සහතිපකඹ සහ යදභාපිඹන්යේ ියවාහ සහතිපකඹ 
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ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 ආවරය ලිපිඹ   

2 වථිර ඳ්තවීනම් ලිපියේ පිටඳතක්   

3 මූලික ඳීතක්ෂය වා්යතායේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

4 මූලික ඳීතක්ෂය වා්යතාව සැකසීභට අදාල කරග්ත ලිපිවල සහතිපක කල 

පිටඳ්ත (ඇසින් දුටු ුරේගලඹන් යදයදනකුයේ ප්රකාශ  යඳොලිව වා්යතා  

නඩු වා්යතා) 

  

5 අනතුර සිදු ූ  දිනට අදාල භාසයේ වැටු හ ියවතරයේ සහතිපක කල පිටඳ්ත   

6 අනතුර සිදුූ  දිනට අදාල භාසඹට වැටු හ ව්යධක  වැටු හ ඳරිව්යවන 

කලයුතු නම් එභ කා්යඹඹන් කර එදිනට වා්යෂික වැටුඳ සනාව කරන ලද 

ලිපිඹ 

  

7 ච්යඹා සටහන් ඳත්රයේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

8 ෛවදය ඳීතක්ෂය භණ්ඩල වා්යතාව (යඳොදු 142, යඳොදු 142 අ)   

9 රාජකාීත සදහා වා්යතා ිරීතයම්ී   රාජකාීත අවසන්ව නිවස ඵලා ඹායම්ී  

අනතුර සිදුවුණි නම් ලිපිනඹ සනාව කරන ප්රයේශීඹ ය් කම් සහතිපක 

කරන ලද ග්රාභ නිලධාීත නිකු්ත කරන වා්යතාව 

  

10 ෛවදය සහතිපක වල පිටඳ්ත   

11 භරය සහතිපකඹ   

12 ඳේචා්ත භරය ඳීතක්ෂය වා්යතාව   

13 ඹැයඳන්නන් පිළිඵද ප්රායේශීඹ ය් කම් සහතිපක කරන ලද ග්රාභ නිලධාරි 

නිකු්ත කරන වා්යතාව 

  

14 ියවාහ සහතිපකඹ   

15 යඳර ියවාහ ඳැවතිපයේ නම් දික්කසාද සහතිපකඹ යහෝ භරය සහතිපකඹ   

16 දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපකඹ   

17 අියවාහක නම් උ හඳැන්න සහතිපකඹ සහ යදභාපිඹන්යේ ියවාහ සහතිපකඹ   

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන

නභ

තනතුර 

 අ්තසන

නභ

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

 

ඳරිඳාලන නිලධාරි යරෝහ්  ය් කම් 

නභ : ………………………………………………………. 

තනතුර : …………………………………………. 
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ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 ආවරය ලිපිඹ   

2 වථිර ඳ්තවීනම් ලිපියේ පිටඳතක්   

3 මූලික ඳීතක්ෂය වා්යතායේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

4 මූලික ඳීතක්ෂය වා්යතාව සැකසීභට අදාල කරග්ත ලිපිවල සහතිපක කල 

පිටඳ්ත (ඇසින් දුටු ුරේගලඹන් යදයදනකුයේ ප්රකාශ  යඳොලිව වා්යතා  

නඩු වා්යතා) 

  

5 අනතුර සිදු ූ  දිනට අදාල භාසයේ වැටු හ ියවතරයේ සහතිපක කල පිටඳ්ත   

6 අනතුර සිදුූ  දිනට අදාල භාසඹට වැටු හ ව්යධක  වැටු හ ඳරිව්යවන 

කලයුතු නම් එභ කා්යඹඹන් කර එදිනට වා්යෂික වැටුඳ සනාව කරන ලද 

ලිපිඹ 

  

7 ච්යඹා සටහන් ඳත්රයේ සහතිපක කල පිටඳතක්   

8 ෛවදය ඳීතක්ෂය භණ්ඩල වා්යතාව (යඳොදු 142, යඳොදු 142 අ)   

9 රාජකාීත සදහා වා්යතා ිරීතයම්ී   රාජකාීත අවසන්ව නිවස ඵලා ඹායම්ී  

අනතුර සිදුවුණි නම් ලිපිනඹ සනාව කරන ප්රයේශීඹ ය් කම් සහතිපක 

කරන ලද ග්රාභ නිලධාීත නිකු්ත කරන වා්යතාව 

  

10 ෛවදය සහතිපක වල පිටඳ්ත   

11 භරය සහතිපකඹ   

12 ඳේචා්ත භරය ඳීතක්ෂය වා්යතාව   

13 ඹැයඳන්නන් පිළිඵද ප්රායේශීඹ ය් කම් සහතිපක කරන ලද ග්රාභ නිලධාරි 

නිකු්ත කරන වා්යතාව 

  

14 ියවාහ සහතිපකඹ   

15 යඳර ියවාහ ඳැවතිපයේ නම් දික්කසාද සහතිපකඹ යහෝ භරය සහතිපකඹ   

16 දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපකඹ   

17 අියවාහක නම් උ හඳැන්න සහතිපකඹ සහ යදභාපිඹන්යේ ියවාහ සහතිපකඹ   

සකව කයේ  ඳීතක්ෂා කයේ 

අ්තසන

නභ

තනතුර 

 අ්තසන

නභ

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර 

 

 

ඳරිඳාලන නිලධාරි යරෝහ්  ය් කම් 

නභ : ………………………………………………………. 

තනතුර : …………………………………………. 
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ු කාල සකන්ිය/ සදීෙතාක සසාහා සවකදුම් සැ  

 

1. අඹදුම්කරුයේ සම්පූ්යය නභ : …………………………………………………………………………………… 

2. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : …………………………………………………………………………………… 

3. වථිර ලිපිනඹ   : …………………………………………………………………………………… 

4. යවවඹ කරන යදඳා්යතයම්න්තුව : …………………………………………………………………………………. 

5. තුවාල ූ  දිනට උසුලන තනතුර : ………………………………………………………………………………….. 

6. අඹදුම්කරු දැනට උසුලන තනතුයරහි වථිර කරන ලේයේ ද වන වග : ……………………. 

7. රාජකාීත ලිපිනඹ   : …………………………………………………………………………………… 

8. රාජකාීත සදහා ඳැිෂයයන නිවයව ලිපිනඹ  : …………………………………………………………. 

9. තුවාලඹ  අනතුර සිදුූ  දිනඹ, යේලාව හා වවානඹ : …………………………………………………………. 

10. අනතුය්ය වවබාවඹ     : …………………………………………………………. 

11. අනතුර සිදුූ යේ රාජකාීත කාලඹ අතරතුරද? රාජකාරිඹට ඳැිෂණීයම්ී ද? රාජකාරිඹ නිභ වීන ආඳසු 

ඹායම්ී  ද ඹන වග : …………………………………………………………………………………. 

12. උඳන් දිනඹ  : ………………………………………………………………………………….. 

13. තුවාලඹ  අනතුර සිදු ූ  දිනට අඹදුම්කරුයේ වඹස  : …………………………………………….. 

14. අන්තිපභට යවවඹ කල දිනඹ    : …………………………………………….. 

(අන්තිපභට යවවඹ කල දිනඹ හා තුවාලඹ සිදු ූ  දිනඹ අතර යවනසක් තිපයේ නම් ඳැහැදිලි කළ යුතුඹ) 

 

ඉහත සදහන් කරුණු සතය ඵව සහතිපක කරිෂ. 

 

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

අඹදුම්කරුයේ අ්තසන 

 

ේාැාර් ේම්න්ු  සප්ර ාියකාේ  සකාර් ාක 

 

15. අනතුර සිදු ූ  දිනඹ    : ………………………………………………………………………. 

16. ෛවදය භණ්ඩලඹ යවත ඉදිරිඳ්ත කල දින : ………………………………………………………………………. 

17. එභ දිනඹන් අතරතුර යවනසක් තිපයේ නම් එඹට යේතුව : …………………………………………….. 

18. අනතුර සිදු ූ  දින වන ියට ලැබ භාසික යහෝ  

ෛදනික වැටුඳ : ………………………………………………….. 

ඒකාඵේධ වැටුඳ : ………………………………………………….. 

ියයේෂ ී භනා : ………………………………………………….. 

 

a. වන්දි යගවීනභට අදාල වා්යෂික වැටුඳ : …………………………………………………………………………….. 

b.අනතුර සිදු ූ  දින දක්වා ලැබිඹ යුතු වැටුඳ සහ වැටු හ ව්යධක යගවා තිපයේද? 

  යනොඑයව නම් ියවතර දන්වන්න ....................................................................................................... 
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19. a.ඳීතක්ෂය නිලධාරිඹායේ නිගභනඹ හා අනතුර සිදුූ  අඹයේ සාක්ෂි ඇතුල්ත මූලික ඳීතක්ෂය 

වා්යතාව ................................................................................................................................... 

b.ෛවදය ඳීතක්ෂය භණ්ඩලයේ වා්යතාව ……………………………………………………………………

20. ලැබ ෛවදය නිවාඩු : …………………………………………………………………………………………………….. 

21. යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ 

අඹදුම්කරු තභායේ රාජකාරි කටයුතුවල නිරතවීනයම් ී   රාජකාරිඹ සදහා ඳැිෂණීයම්ී   රාජකාරිඹ 

නිභකර ආඳසු ඹන ගභයන් ී  යභභ අනතුරට ුදහුයඳා ඇතිප ඵවට සෑහීභට ඳ්තවන ඵව්ත ඉහත සදහන් 

කරුණු නිවැරදි ඵව්ත සහතිපක කරිෂ.

සකව කල නිලධාරිඹායේ නභ : …………………………………………………………….

අ්තසන : …………………………………………………………….

ඳීතක්ෂා කල නිලධාරිඹයේ නභ : …………………………………………………………….

අ්තසන : ……………………………………………………………

දිනඹ ................................................. .....................................................

යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා

වන්දි යගවීනයම් කිෂටුයේ නි්යයේශඹ

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

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

 

 

රාජ්යාරිේ  සේකදී සිනිපකදී ිෂක සකත සියල ාීමන්  සකන්ිය සේගවීෙ සසාහා සව සවකදුම්ැත්රක 

 

1. ිෂඹගිඹ නිලධාරිඹායේ සම්පූ්යය නභ : …………………………………………………………………….. 

2. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ  : …………………………………………………………………….. 

3. භරයඹ සිදු ූ  දිනට වඹස හා උඳන් දිනඹ : ………………………………………………………… 

4. ිෂඹ ඹන ියට දරන ලද තනතුර   : ………………………………………………………… 

5. එභ තනතුයරහි වථිර කරන ලේයේ ඹන වග : ………………………………………………………… 

6. අවසාන වරට යවවඹ කල දිනඹ  : ………………………………………………………… 

7. ිෂඹගිඹ අඹ රාජකාීත සදහා ඳැිෂණි වවානයේ ලිපිනඹ : ………………………………. 

8. අනතුර  භරයඹ සිදු ූ  දිනඹ, යේලාව හා වවානඹ : ………………………………. 

9. අනතුය්ය වවබාවඹ   : ……………………………………………………………………… 

10. අනතුර  භරයඹ සිදුූ යේ රාජකාීත කාලඹ අතර තුරද? : ………………………………… 

රාජකාීතඹට ඳැිෂණීයම්ී  ද? රාජකාරිඹ නිභවීන  ආඳසු ඹායම්ී  ද ඹන වග : ……………… 

11. අනතුර භරයඹ සිදු ූ  දිනට ලැබ වැටුඳ : …………………………………………………………. 

ඒකාඵේධ  : …………………………………………… 

ියයේෂ ී භනා : …………………………………………… 
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19. a.ඳීතක්ෂය නිලධාරිඹායේ නිගභනඹ හා අනතුර සිදුූ  අඹයේ සාක්ෂි ඇතුල්ත මූලික ඳීතක්ෂය 

වා්යතාව ................................................................................................................................... 

b.ෛවදය ඳීතක්ෂය භණ්ඩලයේ වා්යතාව ……………………………………………………………………

20. ලැබ ෛවදය නිවාඩු : …………………………………………………………………………………………………….. 

21. යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ 

අඹදුම්කරු තභායේ රාජකාරි කටයුතුවල නිරතවීනයම් ී   රාජකාරිඹ සදහා ඳැිෂණීයම්ී   රාජකාරිඹ 

නිභකර ආඳසු ඹන ගභයන් ී  යභභ අනතුරට ුදහුයඳා ඇතිප ඵවට සෑහීභට ඳ්තවන ඵව්ත ඉහත සදහන් 

කරුණු නිවැරදි ඵව්ත සහතිපක කරිෂ.

සකව කල නිලධාරිඹායේ නභ : …………………………………………………………….

අ්තසන : …………………………………………………………….

ඳීතක්ෂා කල නිලධාරිඹයේ නභ : …………………………………………………………….

අ්තසන : ……………………………………………………………

දිනඹ ................................................. .....................................................

යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා

වන්දි යගවීනයම් කිෂටුයේ නි්යයේශඹ

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

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

 

 

රාජ්යාරිේ  සේකදී සිනිපකදී ිෂක සකත සියල ාීමන්  සකන්ිය සේගවීෙ සසාහා සව සවකදුම්ැත්රක 

 

1. ිෂඹගිඹ නිලධාරිඹායේ සම්පූ්යය නභ : …………………………………………………………………….. 

2. ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ  : …………………………………………………………………….. 

3. භරයඹ සිදු ූ  දිනට වඹස හා උඳන් දිනඹ : ………………………………………………………… 

4. ිෂඹ ඹන ියට දරන ලද තනතුර   : ………………………………………………………… 

5. එභ තනතුයරහි වථිර කරන ලේයේ ඹන වග : ………………………………………………………… 

6. අවසාන වරට යවවඹ කල දිනඹ  : ………………………………………………………… 

7. ිෂඹගිඹ අඹ රාජකාීත සදහා ඳැිෂණි වවානයේ ලිපිනඹ : ………………………………. 

8. අනතුර  භරයඹ සිදු ූ  දිනඹ, යේලාව හා වවානඹ : ………………………………. 

9. අනතුය්ය වවබාවඹ   : ……………………………………………………………………… 

10. අනතුර  භරයඹ සිදුූ යේ රාජකාීත කාලඹ අතර තුරද? : ………………………………… 

රාජකාීතඹට ඳැිෂණීයම්ී  ද? රාජකාරිඹ නිභවීන  ආඳසු ඹායම්ී  ද ඹන වග : ……………… 

11. අනතුර භරයඹ සිදු ූ  දිනට ලැබ වැටුඳ : …………………………………………………………. 

ඒකාඵේධ  : …………………………………………… 

ියයේෂ ී භනා : …………………………………………… 
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12. වන්දි යගවීනභට අදාල වා්යෂික වැටුඳ : …………………………………………………………………….. 

(අනතුර  භරයඹ සිදු ූ  දින දක්වා ලැබිඹ යුතු සිඹලුභ වැටු හ සහ වැටු හ ව්යධක යගවා තිපයේද? 

නැ්තනම් ියවතර දක්වන්න) 

13. ිෂඹගිඹ නිලධාරිඹායේ වැන්ද හ බා්යඹාව  වැන්ද හ ුරරුෂඹා  භවයේ නභ : .................  

14. යවන්ත ඹැයඳන්නන්යේ නම්, වඹස හා ිෂඹගිඹ නිලධාරිඹාට ඇතිප ාාතිප සම්ඵන්ධඹ : 

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

15. ඹැයඳන්නන්යේ වථිර ලිපිනඹ : …………………………………………………………………………………….. 

16. ඳහත දැක්යවන ලිඹියලි අුදයා ඇත 

a. මූලික ඳීතක්ෂය වා්යතාව 

b. ෛවදය ඳීතක්ෂය භණ්ඩල වා්යතාව 1 හා 2 

c. භරය සහතිපකඹ 

d. ඹැයඳන්නන් පිළිඵ ප්රායේශීඹ ය් කම් වා්යතාව 

e. ියවාහ සහතිපකඹ 

f. යඳර ියවාහ ඳැවතිපයේ නම්, 

i. දික්කසාද යහෝ භරය සහතිපක 

ii. දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපක 

 

අඹදුම්කරු තභායේ රාජකාීත කටයුතුවල නිරතවීනයම්ී   රාජකාීතඹ සදහා ඳැිෂණීයම්ී   රාජකාීතඹ නිභ කර 

ආඳසු ඹන ගභයන්ී  යභභ අනතුරට ුදහුයඳා ඇතිප ඵවට සෑහීභට ඳ්තවන ඵව්ත ඉහත සදහන් කරුණු සතය හා 

නිවැරදි ඵව්ත සහතිපක කරිෂ. 

 

සකව කල නිලධාරිඹායේ නභ ............................................................. අ්තසන ............................................ 

ඳීතක්ෂා කල නිලධාරිඹායේ නභ ......................................................... අ්තසන ........................................... 

 

 

දිනඹ .............................................. .................................................................... 

යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹායේ අ්තසන 

 

මලාශ්ර 

I. රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   අංක  346, 1986.17.78 

II. රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   අංක  21 88, 1988.77.13 

III. රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   අංක  59 89, 1989.11.37 

IV. රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   අංක  22 93, 1993.79.21 හා ඊට අදාල සංයශෝධන 
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 (24) 
රජ්ේ  සියල ාීමන්  සියකයිත සඇු ල  සේහෝ සියකයිේතන් සාදහදර සියකාඩු සවනුෙ  සිරීමෙ

වරමුණ

අය හක්ෂිත නිවාඩුව නිේචිත කා්යඹ ඳිපඳාිපඹ තුල ක්රිඹා්තභක ිරීතභ තුලින් නිලධරඹායේ ඉ් ලීභට 

සාධාරය්තවඹක් ඉටු ිරීතභ

24.1 ස ියකයිේතන් සාදහදර සග  සිරීමෙ සසාහා සකදටු ක සරහි  සව යකත සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 නිලධාරිඹා ියසින් ඉ් ලීභක් ඉදිරිඳ්ත කර තිපබීභ 

 ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 16 වගන්තිපයඹහි දැක්යවන සුදුසුකම් සුරරා ඇතිප ඵව 

 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ ලඵා තිපබීභ 

 අනිවා්යඹ යවවා කාලඹක් සදහා ගිියසුභකට ඵැී  ඇ්තනම් එභ යවවා කාලඹ අවසන් කර ඇතිප ඵව 

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ සභග යඳොදු 126 ආකෘතිප ඳත්රඹ 

 

 අධයඹන ඳාඨභාලාව සදහා නිලධාරිඹා යතෝරායගන ඇතිප ඵව සනාව යකයරන අදාල 

ආඹතනයඹන් නිකු්ත කරන ලද ලිපියේ ුද්  පිටඳත 

 

 රාජකාීත ආවරය සදහා එකඟතා ලිපි 

 

 යවවා ත්තවඹ සනාව ිරීතභ (වථිර  තාවකාලික) 

 

 ආඹතන සංග්රහයේ 9 වන ඳරිශිෂ්ඨඹ (ඳ්තවීනභ වථිර යනොකරන ලද නිලධරයඹක් නම් 9 සහ 15 

ඳරිශිෂ්ඨඹ) 

 

 නිලධරඹාට එයරහිව අධිකරය කටයුතු සහ යහෝ ියනඹ කටයුතු ඳවරා යනොභැතිප ඵවට 

සහතිපකඹ 

 

 ියගයන ියභසුම් යහෝ යවන්ත ියයේෂිත රාජකාීත යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ 
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 (24) 
රජ්ේ  සියල ාීමන්  සියකයිත සඇු ල  සේහෝ සියකයිේතන් සාදහදර සියකාඩු සවනුෙ  සිරීමෙ

වරමුණ

අය හක්ෂිත නිවාඩුව නිේචිත කා්යඹ ඳිපඳාිපඹ තුල ක්රිඹා්තභක ිරීතභ තුලින් නිලධරඹායේ ඉ් ලීභට 

සාධාරය්තවඹක් ඉටු ිරීතභ

24.1 ස ියකයිේතන් සාදහදර සග  සිරීමෙ සසාහා සකදටු ක සරහි  සව යකත සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 නිලධාරිඹා ියසින් ඉ් ලීභක් ඉදිරිඳ්ත කර තිපබීභ 

 ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 16 වගන්තිපයඹහි දැක්යවන සුදුසුකම් සුරරා ඇතිප ඵව 

 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ ලඵා තිපබීභ 

 අනිවා්යඹ යවවා කාලඹක් සදහා ගිියසුභකට ඵැී  ඇ්තනම් එභ යවවා කාලඹ අවසන් කර ඇතිප ඵව 

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ සභග යඳොදු 126 ආකෘතිප ඳත්රඹ 

 

 අධයඹන ඳාඨභාලාව සදහා නිලධාරිඹා යතෝරායගන ඇතිප ඵව සනාව යකයරන අදාල 

ආඹතනයඹන් නිකු්ත කරන ලද ලිපියේ ුද්  පිටඳත 

 

 රාජකාීත ආවරය සදහා එකඟතා ලිපි 

 

 යවවා ත්තවඹ සනාව ිරීතභ (වථිර  තාවකාලික) 

 

 ආඹතන සංග්රහයේ 9 වන ඳරිශිෂ්ඨඹ (ඳ්තවීනභ වථිර යනොකරන ලද නිලධරයඹක් නම් 9 සහ 15 

ඳරිශිෂ්ඨඹ) 

 

 නිලධරඹාට එයරහිව අධිකරය කටයුතු සහ යහෝ ියනඹ කටයුතු ඳවරා යනොභැතිප ඵවට 

සහතිපකඹ 

 

 ියගයන ියභසුම් යහෝ යවන්ත ියයේෂිත රාජකාීත යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ 
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ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංයක 

ියව රක ඇ  තද  

1 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ   

2 අධයඹන ඳාඨභාලාව සදහා නිලධාරිඹා යතෝරායගන ඇතිප ඵව සනාව 

යකයරන අදාල පිළිග්ත ආඹතනඹිරන් නිකු්ත කරන ලද ලිපියේ ුද්  පිටඳත 

  

3 මීට යඳර ියයේශ අධයඹන නිවාඩු ලඵා යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ   

4 ුරහුණුව  අධයඹනඹ යදඳා්යතයම්න්තුයේ කටයුතු වලට යහෝ නිලධරඹායේ 

උසවවීනම් වලට අදාල ඵවට ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ 

  

5 යභභ ුරහුණුව  අධයඹනඹ සදහා යදඳා්යතයම්න්තුව තුල ශිෂය්තව ඳිපඳාිප 

යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ 

  

6 යභභ ුරහුණුව  අධයඹනඹ සදහා ඳහසුකම් යභරයටහි යනොභැතිප ඵවට 

සහතිපකඹ 

  

7 ියයේශ ියනිභඹ ප්රභායව්ත ඵවට සහතිපකඹ (ියනිභඹ ඳාලකයගන්) (අවසාන 

ඇග අයම්ී  සලකා ඵැලීභට) 

  

8 රාජකාීත ආවරයඹ සදහා එකගතා ලිපිඹ   

9 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ   

10 ආඹතන සංග්රහයේ 9 වන ඳරිශිෂ්ටඹ 

(ඳ්තවීනභ වථිර යනොකරන ලද නිලධරයඹක් නම් 9 සහ 15 ඳරිශිෂ්ටඹ) 

  

11 යවවා ත්තවඹ සනාව ිරීතභ (වථිර  තාවකාලික)   

12 නිලධරඹාට එයරහිව අධිකරය කටයුතු සහ යහෝ ියනඹ කටයුතු ඳවරා 

යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ 

  

13 ියගයන ියභසුම් යහෝ යවන්ත ියයේෂිත රාජකාීත යනොභැතිප ඵවට සහතිපක   

14 ඉඳයූ නිවාඩු පිළිඵද වා්යතාව   

15 යඹ යේෂ  යවන්ත අඹවීනම් පිළිඵද වා්යතා   

16 යඹ ුදද්   යවන්ත අඹවීනම් යගවීනභට නිසි වැඩ පිළියවලක් යඹොදා තිපබීභ   

17 රජයේ ඇඳකර ගිියසුම් සම්ඵන්ධ වා්යතා   

සකව කයේ  ඳරික්ෂා කයේ 

අ්තසන : ……………………………………….

නභ : ………………………………………………

තනතුර : ………………………………………..

 

 අ්තසන : …………………………………………..

නභ : …………………………………………………

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ. ක. සහකාර 

      

     ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම්

නභ : …………………………………………..

තනතුර : …………………………………………..
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ියකාඩු සවකදුම්ැත්රක සසෙග සෂියරිැත් සයලයුු  සේේඛතක

ියකයිේතන් සාදහදරග  සිරීමම් සසාහා සියකාඩු ස

අව යකත/ සැකිරකා/ සව යකත සසහ සැකිරකා/ සේැෞද්ගලිය සකදටු ක සසහි /රහි 

 නභ හා තනතුර : ………………………………………………………………………………………… 

 යවවා වවානඹ : …………………………………………………………………………………………. 

 ඳ්තවීනභ වථිර ද  තාවකාලිකද  යවන්ත : ……………………………………………………… 

 ුද් ඳ්තවීනයම් දිනඹ  ................. ... යවවා කාලඹ : ……............... යවවඹ වථිර කල දිනඹ  .................. 

 උඳන් දිනඹ ව්යෂඹ  ................... භාසඹ  ................. දිනඹ  ....................... 

 හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : ………………………………………………………………………………. 

 නිවාඩුව ඉ් ලා සිිපන කාල සීභාව .............. දින සිට ............ දින දක්වා  

අවු ...... භාස : …………... දින : …................. 

 ියයේශ ගත වන රට හා ලිපිනඹ  දුරකවන අංකඹ : ………………………………. 

 කාරයඹ (අනවශය වචන කඳා හරින්න) 

 අධයඹන රැිරඹා වැටු හ සහිත රහිත

9.2 යඳෞේගලික වැටු හ සහිත රහිත  

9.3 යවන්ත : ………………………………………………………………………………………….. 

 රාජකාරි ආවරයඹට යඹොදා ඇතිප වැඩපිළියවල : …………………………………………... 

 ියයේෂිත රාජකාීත ඳවරා තිපයේ නම් ියව්තර : …………………………………………... 

 ආඹතන ප්රධානිඹා නි්යයේශ කර තිපයේද : …………………………………………... 

 ඳසුගිඹ ියයේශ ගභනට අදාල වා්යතාව ඉදිරිඳ්ත කය් ද? : …………………... 

 යවවා කාලඹ තුල ලඵායගන ඇතිප ියයේශ නිවාඩු : ………………………………. 

දින සිට දින දක්වා කාලඹ ියයේශ ගත ූ  රට කාරයඹ

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

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

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

 අඹදුම්කරුයේ ප්රකාශඹ 

යභභ අඹදුම්ඳත්රයේ සඳඹා ඇතිප යතොරතුරු නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ

දිනඹ ...................... .................................................

අඹදුම්කරුයේ අ්තසන

යාර්කාලීක සප්රේකෝජ්තක සසාහා සැෙණි උ 

 

 ඉ් ලා සිිපන නිවාඩුව ආවරයඹ ිරීතභට ඉ් ලා ඇතිප ඉතිපරි ියයේක නිවාඩු පිළිඵද ියවතර 

................................ තනතුයරහි ........................................................................... භඹා ිෂඹ යභඹ ියසින් ............................................ 

දින සිට .................................... දින දක්වා දිව තයනන් ඵැහැර ගත ිරීතභ සදහා කර ඇතිප ඉ් ලීභ අනුව ඉහතිපන් දක්වා 
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ියකයිේතන් සාදහදරග  සිරීමම් සසාහා සියකාඩු ස

අව යකත/ සැකිරකා/ සව යකත සසහ සැකිරකා/ සේැෞද්ගලිය සකදටු ක සසහි /රහි 

 නභ හා තනතුර : ………………………………………………………………………………………… 

 යවවා වවානඹ : …………………………………………………………………………………………. 

 ඳ්තවීනභ වථිර ද  තාවකාලිකද  යවන්ත : ……………………………………………………… 

 ුද් ඳ්තවීනයම් දිනඹ  ................. ... යවවා කාලඹ : ……............... යවවඹ වථිර කල දිනඹ  .................. 

 උඳන් දිනඹ ව්යෂඹ  ................... භාසඹ  ................. දිනඹ  ....................... 

 හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : ………………………………………………………………………………. 

 නිවාඩුව ඉ් ලා සිිපන කාල සීභාව .............. දින සිට ............ දින දක්වා  

අවු ...... භාස : …………... දින : …................. 

 ියයේශ ගත වන රට හා ලිපිනඹ  දුරකවන අංකඹ : ………………………………. 

 කාරයඹ (අනවශය වචන කඳා හරින්න) 

 අධයඹන රැිරඹා වැටු හ සහිත රහිත

9.2 යඳෞේගලික වැටු හ සහිත රහිත  

9.3 යවන්ත : ………………………………………………………………………………………….. 

 රාජකාරි ආවරයඹට යඹොදා ඇතිප වැඩපිළියවල : …………………………………………... 

 ියයේෂිත රාජකාීත ඳවරා තිපයේ නම් ියව්තර : …………………………………………... 

 ආඹතන ප්රධානිඹා නි්යයේශ කර තිපයේද : …………………………………………... 

 ඳසුගිඹ ියයේශ ගභනට අදාල වා්යතාව ඉදිරිඳ්ත කය් ද? : …………………... 

 යවවා කාලඹ තුල ලඵායගන ඇතිප ියයේශ නිවාඩු : ………………………………. 

දින සිට දින දක්වා කාලඹ ියයේශ ගත ූ  රට කාරයඹ

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

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

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

 අඹදුම්කරුයේ ප්රකාශඹ 

යභභ අඹදුම්ඳත්රයේ සඳඹා ඇතිප යතොරතුරු නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ

දිනඹ ...................... .................................................

අඹදුම්කරුයේ අ්තසන

යාර්කාලීක සප්රේකෝජ්තක සසාහා සැෙණි උ 

 

 ඉ් ලා සිිපන නිවාඩුව ආවරයඹ ිරීතභට ඉ් ලා ඇතිප ඉතිපරි ියයේක නිවාඩු පිළිඵද ියවතර 

................................ තනතුයරහි ........................................................................... භඹා ිෂඹ යභඹ ියසින් ............................................ 

දින සිට .................................... දින දක්වා දිව තයනන් ඵැහැර ගත ිරීතභ සදහා කර ඇතිප ඉ් ලීභ අනුව ඉහතිපන් දක්වා 
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ඇතිප කරුණු හා පිරික්සුම් ලැ තවතු අංක .......................... ඹටය්ත වන කරුණු ඳීතක්ෂා කල අතර, නිවැරදි ඵව  

........................................................................................................................ ඳරිදි සංයශෝධනඹ ියඹ යුතු ඵව ද සහතිපක කරිෂ.

ඒ අනුව .............................. දින සිට ........................ දින දක්වා වැටු හ සහිත .................................. වැටු හ රහිත 

.................................. අඩ වැටු හ රහිත ........................................ දිව තයනන් ඵැහැර ගත ිරීතභ සදහා නිවාඩු අනුභැතිපඹට 

ඉදිරිඳ්ත කරිෂ.

දිනඹ ............................................. ................................................................

ියෂඹ බාර නිලධාරිඹා යේ අ්තසන

 

 

................................ දින සිට ...................................... දින දක්වා වැටු හ සහිත .......................... වැටු හ රහිත ........................... අඩ 

වැටු හ රහිත ...................... දිව තයනන් ඵැහැර ගත ිරීතභ සදහා නිවාඩු නි්යයේශ කරිෂ.

දිනඹ ........................... ..................................................................

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම්යේ

අ්තසන (නිල ුදද්රාව)

 

 

ප්රසම්ඳාදන භණ්ඩල  තාක්ෂණික ඇගයුම් කිෂටු  ුරහුණු වැඩසටහන් වැනි ියයේෂ රාජකාරි ඳවරා ඇත  නැත. 

ඉහත ියවතරඹ අනුව .................. දින සිට ................. දින දක්වා ................ ක වැටු හ සහිත  වැටු හ රහිත ියයේශ නිවාඩු 

නි්යයේශ කරිෂ.  ඉහත යේතු නිසා නි්යයේශ යනොකරිෂ. 

දිනඹ ............................................... ...................................................................

ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන 

(නිල ුදද්රාව)
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ේසෞඛය සවො යං්ේ  සප්රේකෝජ්තක සසාහා සැෙණි උ 

අතිපය්යක ය් කම්

ඉහත නිවාඩු නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ.

දිනඹ ................... ............................................................................

නි.අ.ජ.   යජයෂ්ඨ සහකාර ය් කම්

ය් කම්

ඉහත නිවාඩු නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ

දිනඹ ...................................... ........................................................................

අතිපය්යක ය් කම්

ගරු ඇභතිපතුභා

ඉහත නිවාඩු නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ

දිනඹ ...................................... ........................................................................

ය් කම්

අනුභත කරිෂ  යනොකරිෂ.

දිනඹ ......................................... .........................................................................

ගරු යසෞ ය අභාතයතුභා

ආශ්රි 

ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 14 හා 16 වගන්තිප

24.2 ස ියේද්් සැකිරකා සසාහා සකදටු ක සරහි  සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 නිලධාරිඹා ියසින් ඉ් ලීභක් ඉදිරිඳ්ත කර තිපබීභ

 ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 16 වගන්තිපයඹහි දැක්යවන සුදුසුකම් සුරරා ඇතිප ඵව

 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ ලඵා තිපබීභ

 අනිවා්යඹ යවවා කාලඹක් සදහා ගිියසුභකට ඵැී  ඇ්තනම් එභ යවවා කාලඹ අවසන් කර ඇතිප ඵව
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ේසෞඛය සවො යං්ේ  සප්රේකෝජ්තක සසාහා සැෙණි උ 

අතිපය්යක ය් කම්

ඉහත නිවාඩු නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ.

දිනඹ ................... ............................................................................

නි.අ.ජ.   යජයෂ්ඨ සහකාර ය් කම්

ය් කම්

ඉහත නිවාඩු නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ

දිනඹ ...................................... ........................................................................

අතිපය්යක ය් කම්

ගරු ඇභතිපතුභා

ඉහත නිවාඩු නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ

දිනඹ ...................................... ........................................................................

ය් කම්

අනුභත කරිෂ  යනොකරිෂ.

දිනඹ ......................................... .........................................................................

ගරු යසෞ ය අභාතයතුභා

ආශ්රි 

ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 14 හා 16 වගන්තිප

24.2 ස ියේද්් සැකිරකා සසාහා සකදටු ක සරහි  සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 නිලධාරිඹා ියසින් ඉ් ලීභක් ඉදිරිඳ්ත කර තිපබීභ

 ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 16 වගන්තිපයඹහි දැක්යවන සුදුසුකම් සුරරා ඇතිප ඵව

 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ ලඵා තිපබීභ

 අනිවා්යඹ යවවා කාලඹක් සදහා ගිියසුභකට ඵැී  ඇ්තනම් එභ යවවා කාලඹ අවසන් කර ඇතිප ඵව
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වක්ය සලිිළ සේේඛත

 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ සභග යඳොදු 126 ආකෘතිප ඳත්රඹ

 ියයේශ රැිරඹාව සදහා නිලධාරිඹා යතෝරායගන ඇතිප ඵව සනාව යකයරන අදාල ආඹතනයඹන් නිකු්ත 

කරන ලද ලිපියේ ුද්  පිටඳත

 රාජකාීත ආවරය සදහා එකගතා ලිපි

 යවවඹ වථිර කර තිපබීභ සනාව ිරීතභ

 ආඹතන සංග්රහයේ 17 වන ඳරිශිෂ්ටඹ

 නිලධරඹාට එයරහිව අධිකරය කටයුතු සහ යහෝ ියනඹ කටයුතු ඳවරා යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ

 ියගයන ියභසුම් යහෝ යවන්ත ියයේෂිත රාජකාීත යනොභැතිප ඵවට සහතිපක

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංයක

යුණු ඇ තද 

1 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ

2 අධයඹන ඳාඨභාලාව හා රැිරඹාව සදහා නිලධාරිඹා යතෝරායගන ඇතිප ඵව 

සනාව යකයරන අදාළ පිළිග්ත ආඹතන වලින් නිකු්ත කරන ලද ලිපිවල ුද්  

පිටඳ්ත

3 රාජකාීත ආවරය සදහා එකගතා ලිපි

4 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ

5 ආඹතන සංග්රහයේ 17 වන ඳරිශිෂ්ටඹ

6 ඳ්තවීනභ වථිර කර ඇතිප ඵව සනාව ිරීතභ

7 ියනඹ ක්රිඹාභා්යග ඇතිප යහෝ නැතිප ඵව සනාව ිරීතයම් වා්යතා හා ලිපි

8 අධිකරය කටයුතු සහ යහෝ යවන්ත ියයේෂිත රාජකාීත ඳවරා යනොභැතිප ඵවට 

සහතිපක

9 යඹ යේෂ  යවන්ත අඹවීනම් පිළිඵද වා්යතා

17 යඹ ුදද්   යවන්ත අඹවීනම් යගවීනභට නිසි වැඩපිළියවලක් යඹොදා තිපබීභ

11 රජයේ ඇඳකර ගිියසුම් සම්ඵන්ධ වා්යතා

සකව කයේ ඳීතක්ෂා කයේ

අ්තසන : ………………………………………………..

නභ : ………………………………………………………

තනතුර : ………………………………………………..

අ්තසන : …………………………………………………….

නභ : ……………………………………………………………

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම්

නභ : ………………………………………………………..

තනතුර : …………………………………………….
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24.3 සියේද්් සව යකත සසහ සැකිරකා සසාහා සකදටු ක සරහි  සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 නිලධාරිඹා ියසින් ඉ් ලීභක් ඉදිරිඳ්ත කර තිපබීභ

 ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 16 වගන්තිපයඹහි දැක්යවන සුදුසුකම් සුරරා ඇතිප ඵව

 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ ලඵා තිපබීභ

 අනිවා්යඹ යවවා කාලඹක් සදහා ගිියසුභකට ඵැී  ඇ්තනම් එභ යවවා කාලඹ අවසන් කර ඇතිප ඵව

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ සභග යඳොදු 126 ආකෘතිප ඳත්රඹ

 අධයඹන සහ ියයේශ රැිරඹාව සදහා නිලධාරිඹාව යතෝරායගන ඇතිප ඵව සනාව යකයරන අදාල 

ආඹතන වලින් නිකු්ත කරන ලද ලිපිවල ුද්  පිටඳ්ත

 රාජකාීත ආවරය සදහා එකගතා ලිපි

 යවවඹ වථිර කර තිපබීභ සනාව ිරීතභ

 ආඹතන සංග්රහයේ 11 වන ඳරිශිෂ්ටඹ

 නිලධරඹාට එයරහිව අධිකරය කටයුතු සහ යහෝ ියනඹ කටයුතු ඳවරා යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ 

 ියගයන ියභසුම් යහෝ යවන්ත ියයේෂිත රාජකාීත යනොභැතිප ඵවට සහතිපක

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංයක

යුණු ඇ තද 

1 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ

2 අධයඹන ඳාඨභාලාව හා රැිරඹාව සදහා නිලධාරිඹා  යතෝරායගන ඇතිප ඵව 

සනාව යකයරන අදාල පිළිග්ත ආඹතන වලින් නිකු්ත කරන ලද ලිපිවල ුද්  

පිටඳ්ත

3 රාජකාරි ආවරයඹ සදහා එකඟතා ලිපි

4 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ

5 ආඹතන සංග්රහයේ 11 වන ඳරිශිෂ්ටඹ

6 ඳ්තවීනභ වථිර කර ඇතිප ඵව සනාව ිරීතභ

7 ියනඹ �ඹාභා්යග ඇතිප යහෝ නැතිප ඵව සනාව ිරීතයම් වා්යතා හා ලිපි

8 අධිකරය කටයුතු සහ යහෝ යවන්ත ියයේෂිත රාජකාරි ඳවරා යනොභැතිප ඵවට 

සහතිපක

9 යඹ යේෂ  යවන්ත අඹවීනම් පිළිඵද වා්යතා

17 යඹ ුදද්   යවන්ත අඹවීනම් යගවීනභට නිසි වැඩපිළියවලක් යඹොදා තිපබීභ

11 රජයේ ඇඳකර ගිියසුම් සම්ඵන්ධ වා්යතා

සකව කය් ඳරික්ෂා කය් 

අ්තසන : ……………………………………………….. අ්තසන : ……………………………………………………..
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24.3 සියේද්් සව යකත සසහ සැකිරකා සසාහා සකදටු ක සරහි  සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 නිලධාරිඹා ියසින් ඉ් ලීභක් ඉදිරිඳ්ත කර තිපබීභ

 ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 16 වගන්තිපයඹහි දැක්යවන සුදුසුකම් සුරරා ඇතිප ඵව

 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශ ලඵා තිපබීභ

 අනිවා්යඹ යවවා කාලඹක් සදහා ගිියසුභකට ඵැී  ඇ්තනම් එභ යවවා කාලඹ අවසන් කර ඇතිප ඵව

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ සභග යඳොදු 126 ආකෘතිප ඳත්රඹ

 අධයඹන සහ ියයේශ රැිරඹාව සදහා නිලධාරිඹාව යතෝරායගන ඇතිප ඵව සනාව යකයරන අදාල 

ආඹතන වලින් නිකු්ත කරන ලද ලිපිවල ුද්  පිටඳ්ත

 රාජකාීත ආවරය සදහා එකගතා ලිපි

 යවවඹ වථිර කර තිපබීභ සනාව ිරීතභ

 ආඹතන සංග්රහයේ 11 වන ඳරිශිෂ්ටඹ

 නිලධරඹාට එයරහිව අධිකරය කටයුතු සහ යහෝ ියනඹ කටයුතු ඳවරා යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ 

 ියගයන ියභසුම් යහෝ යවන්ත ියයේෂිත රාජකාීත යනොභැතිප ඵවට සහතිපක

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංයක

යුණු ඇ තද 

1 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ

2 අධයඹන ඳාඨභාලාව හා රැිරඹාව සදහා නිලධාරිඹා  යතෝරායගන ඇතිප ඵව 

සනාව යකයරන අදාල පිළිග්ත ආඹතන වලින් නිකු්ත කරන ලද ලිපිවල ුද්  

පිටඳ්ත

3 රාජකාරි ආවරයඹ සදහා එකඟතා ලිපි

4 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ

5 ආඹතන සංග්රහයේ 11 වන ඳරිශිෂ්ටඹ

6 ඳ්තවීනභ වථිර කර ඇතිප ඵව සනාව ිරීතභ

7 ියනඹ �ඹාභා්යග ඇතිප යහෝ නැතිප ඵව සනාව ිරීතයම් වා්යතා හා ලිපි

8 අධිකරය කටයුතු සහ යහෝ යවන්ත ියයේෂිත රාජකාරි ඳවරා යනොභැතිප ඵවට 

සහතිපක

9 යඹ යේෂ  යවන්ත අඹවීනම් පිළිඵද වා්යතා

17 යඹ ුදද්   යවන්ත අඹවීනම් යගවීනභට නිසි වැඩපිළියවලක් යඹොදා තිපබීභ

11 රජයේ ඇඳකර ගිියසුම් සම්ඵන්ධ වා්යතා

සකව කය් ඳරික්ෂා කය් 

අ්තසන : ……………………………………………….. අ්තසන : ……………………………………………………..
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නභ : ……………………………………………………….

තනතුර : …………………………………………………

නභ : …………………………………………………………….

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම්

නභ : …………………………………………………………….

තනතුර : ………………………………………………………

24.4 ස ේැෞද්ගලිය සකදටු ක සසහි / සරහි  සියකාඩු සඅියේේෂ සේතොකත 

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 යඳොදු 126 ආකෘතිප ඳත්රඹ සභග නිලධාරිඹා ියසින් ඉ් ලීභක් ඉදිරිඳ්ත කර තිපබීභ

 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ ලඵා තිපබීභ

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ සභග යඳොදු 126 ආකෘතිප ඳත්රඹ

 රාජකාරි ආවරය සදහා එකගතා ලිපි

 යවවා ත්තවඹ සනාව ිරීතභ (වථිර  තාවකාලික)

 ියනඹ ක්රිඹාභා්යග ඇතිප යහෝ නැතිප ඵව සනාව ිරීතයම් වා්යතා හා ලිපි

 රජඹට සම්ඵන්ධ කරුයකට අදාළ අධිකරය ක්රිඹාභා්යග සම්ඵන්ධ වා්යතා

 යවන්ත ියයේෂිත රාජකාීත ඳවරා යනොභැතිප ඵව සනාව ිරීතභ

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංයක

යුණු ඇ තද 

1 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ

2 යඳොදු 126 අඹදුම්ඳත්රඹ පිටඳ්ත 73

3 රාජකාීත ආවරයඹ සදහා එකඟතා ලිපි

4 ආඹතන ප්රධානිඹායේ එකඟතාවඹ

5 යවවා ත්තවඹ සනාව ිරීතභ (වථිර  තාවකාලික)

6 ියනඹ ක්රිඹාභා්යග ඇතිප යහෝ නැතිප ඵව සනාව ිරීතයම් වා්යතා හා ලිපි

7 රජඹට සම්ඵන්ධ කරුයකට අදාල අධිකරය ක්රිඹාභා්යග සම්ඵන්ධ වා්යතා

8 යවන්ත ියයේෂිත රාජකාීත ඳවරා යනොභැතිප ඵව සනාව ිරීතභ (උදා  තාක්ෂණික 

ඇග අම් කිෂටු  ප්රසම්ඳාදන කිෂටු  අධිකරය කටයුතු හා යවන්ත එවැනි 

කටයුතු)

9 ඉකු්ත නිවාඩු පිළිඵද වා්යතාව (අදාලයේ නම් ඳභණි)

සකව කයේ ඳීතක්ෂා කයේ

අ්තසන : ………………………………………………………… අ්තසන : ………………………………………………..
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නභ : ……………………………………………………………….

තනතුර : ……………………………………………………….

නභ : ……………………………………………………...

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ. ක. සහකාර

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම්

නභ ....................................................................

තනතුර ............................................................

ආශ්රි 

ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 23 වගන්තිපඹ

24.5 ස කදටු ක සසහි /රහි  සේෙර  සව යකත සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 නිලධාරිඹා ියසින් ඉ් ලීභක් ඉදිරිඳ්ත කර තිපබීභ

 වැටු හ සහිත නිවාඩු සදහා ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 14 වගන්තිපයඹහි දැක්යවන සුදුසුකම් 

සුරරා ඇතිප ඵව හා වැටු හ රහිත නිවාඩු සදහා ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 15 වගන්තිපයඹහි 

දැක්යවන සුදුසුකම් සුරරා ඇතිප ඵව

 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ ලඵා තිපබීභ

 අනිවා්යඹ යවවා කාලඹක් සදහා ගිියසුභකට ඵැී  ඇ්තනම් එභ යවවා කාලඹ අවසන් කර ඇතිප ඵව

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ

 අධයඹන ඳාඨභාලාව සදහා නිලධාරිඹාව යතෝරායගන ඇතිප ඵව සනාව යකයරන අදාල ආඹතනයඹන් 

නිකු්ත කරන ලද ලිපි පිටඳ්ත

 රාජකාීත ආවරයඹ සදහා එකගතා ලිපි

 යවවඹ වථිර කර තිපබීභ සනාව ිරීතභ

 නිවාඩුව වැටු හ සහිත නම්, ආඹතන සංග්රහයේ 78 හා 15 වැනි ඳරිශිෂ්ඨ, නිවාඩුව වැටු හ රහිත නම් 

ආඹතන සංග්රහයේ 79 වැනි ඳරිශිෂ්ඨඹ

 නිලධරඹාට එයරහිව අධිකරය කටයුතු සහ යහෝ ියනඹ කටයුතු ඳවරා යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ 

 ියගයන ියභසුභ යහෝ යවන්ත ියයේෂිත රාජකාරි යනොභැතිප ඵවට සහතිපක
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නභ : ……………………………………………………………….

තනතුර : ……………………………………………………….

නභ : ……………………………………………………...

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ. ක. සහකාර

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම්

නභ ....................................................................

තනතුර ............................................................

ආශ්රි 

ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 23 වගන්තිපඹ

24.5 ස කදටු ක සසහි /රහි  සේෙර  සව යකත සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 නිලධාරිඹා ියසින් ඉ් ලීභක් ඉදිරිඳ්ත කර තිපබීභ

 වැටු හ සහිත නිවාඩු සදහා ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 14 වගන්තිපයඹහි දැක්යවන සුදුසුකම් 

සුරරා ඇතිප ඵව හා වැටු හ රහිත නිවාඩු සදහා ආඹතන සංග්රහයේ ඳරිච්යේදයේ 15 වගන්තිපයඹහි 

දැක්යවන සුදුසුකම් සුරරා ඇතිප ඵව

 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ ලඵා තිපබීභ

 අනිවා්යඹ යවවා කාලඹක් සදහා ගිියසුභකට ඵැී  ඇ්තනම් එභ යවවා කාලඹ අවසන් කර ඇතිප ඵව

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ

 අධයඹන ඳාඨභාලාව සදහා නිලධාරිඹාව යතෝරායගන ඇතිප ඵව සනාව යකයරන අදාල ආඹතනයඹන් 

නිකු්ත කරන ලද ලිපි පිටඳ්ත

 රාජකාීත ආවරයඹ සදහා එකගතා ලිපි

 යවවඹ වථිර කර තිපබීභ සනාව ිරීතභ

 නිවාඩුව වැටු හ සහිත නම්, ආඹතන සංග්රහයේ 78 හා 15 වැනි ඳරිශිෂ්ඨ, නිවාඩුව වැටු හ රහිත නම් 

ආඹතන සංග්රහයේ 79 වැනි ඳරිශිෂ්ඨඹ

 නිලධරඹාට එයරහිව අධිකරය කටයුතු සහ යහෝ ියනඹ කටයුතු ඳවරා යනොභැතිප ඵවට සහතිපකඹ 

 ියගයන ියභසුභ යහෝ යවන්ත ියයේෂිත රාජකාරි යනොභැතිප ඵවට සහතිපක
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ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංයක

යුණු ඇ තද 

1 නිලධරඹා යේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ

2 අධයඹන සදහා නිලධාරිඹා යතෝරායගන ඇතිප ඵව සනාව යකයරන අදාළ 

ආඹතනයඹන් නිකු්ත කරන ලද ලිපියේ පිටඳත

3 රාජකාරි ආවරය සදහා එකගතා ලිපි

4 නිවාඩුව වැටු හ සහිත නම්, ආඹතන සංග්රහයේ 15 වැනි ඳරිශිෂ්ටඹ හා 8 වැනි 

ඳරිශිෂ්ටඹ පිටඳ්ත 72 ඵැගින්

නිවාඩුව වැටු හ රහිත නම්, ආඹතන සංග්රහයේ 79 වැනි ඳරිශිෂ්ටඹ පිටඳ්ත 72

5 තාවකාලික යහෝ වථිර යනොකරන ලද නිලධරයඹක් නම් ආඹතන සංග්රහයේ 15 

වැනි ඳරිශිෂ්ඨඹ

6 යභභ ඳාඨභාලාව සදහා අදාල ඵලධරඹායගන් ලඵා ග්ත පූ්යව අවසරඹ

7 ආඹතන ප්රධානිඹායේ නි්යයේශඹ

(නිලධරඹා යම් සහා සුදුසු හා යභඹ නිලධරඹායේ ක්යෂ්ත්රඹට අදාල හා 

ප්රයඹෝජනව්ත ඵව)

8 යවවා ත්තවඹ සනාව ිරීතභ(වථිර  තාවකාලික)

9 තාවකාලික යහෝ ඳරිවාස කාලඹ තුල සිිපන නිලධරයඹක් නම් ආඹතන සංග්රහයේ 

 ඳරිච්යේදයේ 14 වගන්තිපඹ 14.2 අනුව ියෂඹ බාර ය් කම්වරඹායේ එකගතාව 

ලඵා තිපබීභ

17 මීට යඳර ලඵා ඇතිප යභරට අධයඹන නිවාඩු පිළිඵද ියවතර (ඳාඨභාලා, කාල 

සීභාව, ආඹතනඹ)

11 ියනඹ ක්රිඹාභා්යග ඇතිප යහෝ නැතිප ඵව සනාව ිරීතයම් වා්යතා හා ලිපි

12 රජඹට සම්ඵන්ධ කරුයකට අදාල අධිකරය ක්රිඹාභා්යග සම්ඵන්ධ වා්යතා

13 යවන්ත ියයේෂිත රාජකාරි ඳවරා යනොභැතිප ඵව සනාව ිරීතභ (උදා. තාක්ෂණික 

ඇග අම් කිෂටු  ප්රසම්ඳාදන කිෂටු  අධිකරය කටයුතු හා යවන්ත එවැනි කටයුතු)

14 ඉඳයූ නිවාඩු පිළිඵද වා්යතාව (අදාල යේ නම් ඳභණි)

15 යඹ යේෂ  යවන්ත අඹවීනම් පිළිඵද වා්යතා

16 යඹ ුදද්   යවන්ත අඹවීනම් යගවීනභට නිසි වැඩපිළියවලක් යඹොදා තිපබීභ

17 රජයේ ඇඳකර ගිියසුම් සම්ඵන්ධ වා්යතා

සකව කයේ ඳීතක්ෂා කයේ

අ්තසන : ……………………………………………………

නභ : ………………………………………………………….

තනතුර : ……………………………………………………

අ්තසන : …………………………………………………….

නභ : …………………………………………………………..

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම්

නභ ....................................................................

අ්තසන ............................................................
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ියකාඩු සවකදුම්ැත්රක සසෙග සෂියරිැත් සයලයුු  සේේඛතක

යභරට වැටු හ රහිත  වැටු හ සහිත අධයඹන නිවාඩු ඉ් ලුම් ිරීතභ සදහා වන අඹදුම්ඳත්රඹ නිවාඩු අනුභත කරනු 

ලඵන්යන් රැිරඹාවට අදාල ුරහුණුවක් සදහා ඳභණි

 නභ හා තනතුර : ………………………………………………………………………………………………………

 යවවා වවානඹ : ………………………………………………………………………………………………………

 ඳ්තවීනභ වථිර ද  තාවකාලික ද  යවන්ත : ………………………………………………………………………..

 ුද්  ඳ්තවීනයම් දිනඹ .................... යවවා කාලඹ ...................... යවවඹ වථිර කල දිනඹ ...............

 උඳන් දිනඹ ව්යෂඹ .................... භාසඹ ..................... දිනඹ ...........................

 හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : ………………………………………………………………………………………………………

 අඹදුම් කර ඇතිප නිවාඩු ියයේශ  යභරටද වැටු හ සහිත ද රහිත ද : ………………………………

 නිවාඩුව ඉ් ලා සිිපන කාල සීභාව .............................. දින සිට .......................... දින දක්වා 

අවු ............................... භාස .................... දින ................................

 නිවාඩු ඉ් ලුම් ිරීතභට අදාළ අධයඹනඹ  අබයාසඹ  ශිෂය්තවඹ පිළිඵද ියවතර

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

 අධයඹනඹ  අබයාසඹ  ශිෂය්තවඹ හැදැීතභට ය්තීතඳ්ත වීන ඇතිප ආඹතනඹ 

 නිවාඩු කාලයේී  ලිපිනඹ  දුරකවන අංක : …………………………………………………………………..

 රාජකාීත ආවරයඹට යඹොදා ඇතිප වැඩපිළියවල : ……………………………………………………….

 ියයේෂිත රාජකාීත ඳවරා තිපයේ නම් ියවතර : ……………………………………………………….

 යභභ ඳාඨභාලාව සදහා අදාල ඵලධරඹායගන් පූ්යව අවසරඹ ලඵා තිපයේද? (ඇුදණුම් කර ඉදිරිඳ්ත 

කරන්න) : …………………………………………………………………………………………..

 ආඹතන ප්රධානිඹා නි්යයේශ කර තිපයේද? ……………………………………………………………………….

 මීට යඳර ලඵා ඇතිප යභරට  ියයේශ අධයඹන නිවාඩු පිළිඵද ියවතර (ඳාඨභාලාව, කාල සීභාව, ආඹතනඹ)

ඳාඨභාලාව ආඹතනඹ කාල සීභාව

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

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

 අඹදුම්කරුයේ ප්රකාශඹ

යභභ අඹදුම්ඳත්රයේ සඳඹා ඇතිප යතොරතුරු නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ.

දිනඹ ........................................ ..............................................................

අඹදුම්කරුයේ අ්තසන

යාර්කාලීක සප්රේකෝජ්තක සසාහා සැෙණි උ

..................................................... තනතුයරහි  .......................................................... භඹා ිෂඹ යභඹ ියසින් 

............................................ දින සිට ............................. දින දක්වා යභරට අධයඹන වැටු හ සහිත  රහිත නිවාඩුව 
සදහා කර ඇතිප ඉ් ලීභ අනුව ඉහතිපන් දක්වා ඇතිප කරුණු හා පිරික්සුම් ලැ තවතු අංක ............................ 
ඹටය්ත වන කරුණු ඳීතක්ෂා කළ අතර, නිවැරදි ඵව  
..................................................................................................................................... ඳරිදි සංයශෝධනඹ ියඹ යුතු ඵව ද 
සහතිපක කරිෂ. ඒ අනුව ........................................ දින සිට ....................................................... දින දක්වා වැටු හ සහිත 
............................. වැටු හ රහිත .................................... නිවාඩු අනුභැතිපඹට ඉදිරිඳ්ත කරිෂ.
දිනඹ ........................................... ................................................................................

ියෂඹ බාර නිලධාරිඹායේ අ්තසන
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ියකාඩු සවකදුම්ැත්රක සසෙග සෂියරිැත් සයලයුු  සේේඛතක

යභරට වැටු හ රහිත  වැටු හ සහිත අධයඹන නිවාඩු ඉ් ලුම් ිරීතභ සදහා වන අඹදුම්ඳත්රඹ නිවාඩු අනුභත කරනු 

ලඵන්යන් රැිරඹාවට අදාල ුරහුණුවක් සදහා ඳභණි

 නභ හා තනතුර : ………………………………………………………………………………………………………

 යවවා වවානඹ : ………………………………………………………………………………………………………

 ඳ්තවීනභ වථිර ද  තාවකාලික ද  යවන්ත : ………………………………………………………………………..

 ුද්  ඳ්තවීනයම් දිනඹ .................... යවවා කාලඹ ...................... යවවඹ වථිර කල දිනඹ ...............

 උඳන් දිනඹ ව්යෂඹ .................... භාසඹ ..................... දිනඹ ...........................

 හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : ………………………………………………………………………………………………………

 අඹදුම් කර ඇතිප නිවාඩු ියයේශ  යභරටද වැටු හ සහිත ද රහිත ද : ………………………………

 නිවාඩුව ඉ් ලා සිිපන කාල සීභාව .............................. දින සිට .......................... දින දක්වා 

අවු ............................... භාස .................... දින ................................

 නිවාඩු ඉ් ලුම් ිරීතභට අදාළ අධයඹනඹ  අබයාසඹ  ශිෂය්තවඹ පිළිඵද ියවතර

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

 අධයඹනඹ  අබයාසඹ  ශිෂය්තවඹ හැදැීතභට ය්තීතඳ්ත වීන ඇතිප ආඹතනඹ 

 නිවාඩු කාලයේී  ලිපිනඹ  දුරකවන අංක : …………………………………………………………………..

 රාජකාීත ආවරයඹට යඹොදා ඇතිප වැඩපිළියවල : ……………………………………………………….

 ියයේෂිත රාජකාීත ඳවරා තිපයේ නම් ියවතර : ……………………………………………………….

 යභභ ඳාඨභාලාව සදහා අදාල ඵලධරඹායගන් පූ්යව අවසරඹ ලඵා තිපයේද? (ඇුදණුම් කර ඉදිරිඳ්ත 

කරන්න) : …………………………………………………………………………………………..

 ආඹතන ප්රධානිඹා නි්යයේශ කර තිපයේද? ……………………………………………………………………….

 මීට යඳර ලඵා ඇතිප යභරට  ියයේශ අධයඹන නිවාඩු පිළිඵද ියවතර (ඳාඨභාලාව, කාල සීභාව, ආඹතනඹ)

ඳාඨභාලාව ආඹතනඹ කාල සීභාව

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

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

 අඹදුම්කරුයේ ප්රකාශඹ

යභභ අඹදුම්ඳත්රයේ සඳඹා ඇතිප යතොරතුරු නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ.

දිනඹ ........................................ ..............................................................

අඹදුම්කරුයේ අ්තසන

යාර්කාලීක සප්රේකෝජ්තක සසාහා සැෙණි උ

..................................................... තනතුයරහි  .......................................................... භඹා ිෂඹ යභඹ ියසින් 

............................................ දින සිට ............................. දින දක්වා යභරට අධයඹන වැටු හ සහිත  රහිත නිවාඩුව 
සදහා කර ඇතිප ඉ් ලීභ අනුව ඉහතිපන් දක්වා ඇතිප කරුණු හා පිරික්සුම් ලැ තවතු අංක ............................ 
ඹටය්ත වන කරුණු ඳීතක්ෂා කළ අතර, නිවැරදි ඵව  
..................................................................................................................................... ඳරිදි සංයශෝධනඹ ියඹ යුතු ඵව ද 
සහතිපක කරිෂ. ඒ අනුව ........................................ දින සිට ....................................................... දින දක්වා වැටු හ සහිත 
............................. වැටු හ රහිත .................................... නිවාඩු අනුභැතිපඹට ඉදිරිඳ්ත කරිෂ.
දිනඹ ........................................... ................................................................................

ියෂඹ බාර නිලධාරිඹායේ අ්තසන
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.................................................. දින සිට ....................................... දින දක්වා වැටු හ සහිත ................. වැටු හ රහිත 

................. අඩ වැටු හ රහිත ............. නිවාඩු නි්යයේශ කරිෂ.

දිනඹ ............................................ ...........................................................................

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම්යේ

අ්තසන (නිල ුදද්රාව)

ප්රසම්ඳාදන භණ්ඩල  තාක්ෂණික ඇගයුම් කිෂටු  ුරහුණු වැඩසටහන් වැනි ියයේෂ රාජකාීත ඳවරා ඇත  

නැත. ඉහත ියවතරඹ අනුව ................... දින සිට ............... දින දක්වා ............................. ක වැටු හ සහිත  වැටු හ 

රහිත ියයේශ නිවාඩු නි්යයේශ කරිෂ  ඳහත යේතු නිසා නි්යයේශ යනොකරිෂ.

දිනඹ .................................. ................................................................................

ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන 

(නිල ුදද්රාව)

ේසෞඛය සවො යං්ේ  සප්රේකෝජ්තක සසාහා සැෙණි උ

අතිපය්යක ය් කම්

ඉහත නිවාඩු නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ.

දිනඹ ................... ............................................................................

යජයෂ්ඨ සහකාර ය් කම්  නියඹෝජ ඹ අධඹක්ෂ ජනරා් 

ය් කම්

ඉහත නිවාඩු නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ

දිනඹ ...................................... ........................................................................

අතිපය්යක ය් කම්

ගරු ඇභතිපතුභා

ඉහත නිවාඩු නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ

දිනඹ ...................................... ........................................................................

ය් කම්

අනුභත කරිෂ  යනොකරිෂ.

දිනඹ ......................................... .........................................................................
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24.6 ස ියේේෂ සවසනීැ සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 නිලධරඹා වථිර, ියශ්රාභ වැටු හ සහිත තනතුරක් දරන යහෝ යනොදරන යහෝ (හුදදා නිලධරයඹකු යනොවන) 

රජයේ නිලධරයඹකු යහෝ අධිකරය නිලධරයඹකු වීනභ

 ියයේෂ අසීනඳ නිවාඩු ඹටය්ත නිලධරඹා ියසින් ඉ් ලීභක් කර තිපබීභ

 ියයේෂ අසීනඳ වැලී  ඇ්තය්ත ඳහත කරුණු වලට අදාලව ියඹ යුතුඹ

 නිලධරඹායේ ප්රභාද යදෝශඹක් යනොවීනභ

 නිේචිතවභ නිලධරඹායේ රාජකාීත වවබාවඹ යේතුයවන් වීනභ

 අදාල අභාතයංශ ය් කම්වරඹාට ෛවදය නිලධරයඹකුයේ නි්යයේශ අනුව, භාස 76ක් දක්වා වැටු හ 

සහිතවද ඉන්ඳසු භාස 76ක් දක්වා අඩ වැටු හ සහිතවද නිවාඩු අනුභත කල හැිරඹ. යභභ නිවාඩු 

නිලධරඹායේ සාභානය නිවාඩු වලින් අඩු කරනු යනොලැයේ

 රාජකාරයේ නිරත යනොවීන සිිපන අවවවාවක අනය හක්ෂිත වයසනඹක ී  තුවාල ලඵන නිලධරයඹකුට 

ආඹතන අධයක්ෂක ජනරා් යේ තීරයඹ ඳරිදි ියයේෂ අසීනඳ නිවාඩු සදහා ඉ් ලුම් කල හැක

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ

 අඹදුම්ඳත්රඹ

 නිේචිත වශයඹන්භ රාජකාරියේ වවබාවඹ යේතු යකොටයගන යරෝගඹ වැලදුන ඵවට රජයේ ෛවදය 

නිලධාරිඹායේ නි්යයේශඹ සහිත සහතිපකඹ

 ියයේෂ වයාසන අවවවාවකී  ප්රායේශීඹ ය් කම්යේ සහතිපකඹ සහිත ග්රාභ නිලධාරි සහතිපකඹ

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංය

යුණු ඇ තද 

1 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ

2 ආකෘතිප ඳත්රඹ

3 ෛවදය නිලධාරිඹායේ නි්යයේශඹ

4 ප්රායේශීඹ ය් කම් අනු අ්තසන සහිත ග්රාභ නිලධාීත සහතිපකඹ

5 ෛවදය ඳීතක්ෂය භණ්ඩලයේ නි්යයේශඹ (හදිසි වයසන අවවවා)

6 යරෝග ියනිේචඹ ඳත

7 ආඹතන ප්රධානිඹායේ තීරයඹ

සකව කයේ ඳීතක්ෂා කයේ

අ්තසන : ………………………………………………

නභ : ……………………………………………………..

තනතුර : ………………………………………………

අ්තසන : …………………………………………………

නභ : ………………………………………………………..

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර

ඳරිඳාලන නිලධාීත  යරෝහ්  ය් කම්

නභ ..............................................................................

තනතුර .....................................................................
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24.6 ස ියේේෂ සවසනීැ සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 නිලධරඹා වථිර, ියශ්රාභ වැටු හ සහිත තනතුරක් දරන යහෝ යනොදරන යහෝ (හුදදා නිලධරයඹකු යනොවන) 

රජයේ නිලධරයඹකු යහෝ අධිකරය නිලධරයඹකු වීනභ

 ියයේෂ අසීනඳ නිවාඩු ඹටය්ත නිලධරඹා ියසින් ඉ් ලීභක් කර තිපබීභ

 ියයේෂ අසීනඳ වැලී  ඇ්තය්ත ඳහත කරුණු වලට අදාලව ියඹ යුතුඹ

 නිලධරඹායේ ප්රභාද යදෝශඹක් යනොවීනභ

 නිේචිතවභ නිලධරඹායේ රාජකාීත වවබාවඹ යේතුයවන් වීනභ

 අදාල අභාතයංශ ය් කම්වරඹාට ෛවදය නිලධරයඹකුයේ නි්යයේශ අනුව, භාස 76ක් දක්වා වැටු හ 

සහිතවද ඉන්ඳසු භාස 76ක් දක්වා අඩ වැටු හ සහිතවද නිවාඩු අනුභත කල හැිරඹ. යභභ නිවාඩු 

නිලධරඹායේ සාභානය නිවාඩු වලින් අඩු කරනු යනොලැයේ

 රාජකාරයේ නිරත යනොවීන සිිපන අවවවාවක අනය හක්ෂිත වයසනඹක ී  තුවාල ලඵන නිලධරයඹකුට 

ආඹතන අධයක්ෂක ජනරා් යේ තීරයඹ ඳරිදි ියයේෂ අසීනඳ නිවාඩු සදහා ඉ් ලුම් කල හැක

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ

 අඹදුම්ඳත්රඹ

 නිේචිත වශයඹන්භ රාජකාරියේ වවබාවඹ යේතු යකොටයගන යරෝගඹ වැලදුන ඵවට රජයේ ෛවදය 

නිලධාරිඹායේ නි්යයේශඹ සහිත සහතිපකඹ

 ියයේෂ වයාසන අවවවාවකී  ප්රායේශීඹ ය් කම්යේ සහතිපකඹ සහිත ග්රාභ නිලධාරි සහතිපකඹ

ිළරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංය

යුණු ඇ තද 

1 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ

2 ආකෘතිප ඳත්රඹ

3 ෛවදය නිලධාරිඹායේ නි්යයේශඹ

4 ප්රායේශීඹ ය් කම් අනු අ්තසන සහිත ග්රාභ නිලධාීත සහතිපකඹ

5 ෛවදය ඳීතක්ෂය භණ්ඩලයේ නි්යයේශඹ (හදිසි වයසන අවවවා)

6 යරෝග ියනිේචඹ ඳත

7 ආඹතන ප්රධානිඹායේ තීරයඹ

සකව කයේ ඳීතක්ෂා කයේ

අ්තසන : ………………………………………………

නභ : ……………………………………………………..

තනතුර : ………………………………………………

අ්තසන : …………………………………………………

නභ : ………………………………………………………..

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර

ඳරිඳාලන නිලධාීත  යරෝහ්  ය් කම්

නභ ..............................................................................

තනතුර .....................................................................
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ියේේෂ සවසනීැ සියකාඩු සෂේලුම් සිරීමේම් සආාර්් සවකදුම්ැත්රක

 නිලධාරිඹායේ නභ : …………………………………………………………………………………………………

 තනතුර : …………………………………………………………………………………………………

 යවවා වවානඹ : …………………………………………………………………………………………………

 යවවඹ කරන අංශඹ : …………………………………………………………………………………………………

 ඳවරා ඇතිප රාජකාරි : ………………………………………………………………………………………………….

 අවසන් වරට යවවඹට වා්යතා කල දිනඹ : ………………………………………………………………

 වැලී  ඇතිප යරෝගඹ : …………………………………………………………………………………………………..

 අසීනඳ ූ  කාලසීභාව : …………………………………………………………………………………………………..

 අසීනඳඹ වැලී  ඇ්තය්ත අදාල නිලධාරිඹායේ ප්රභාද යදෝශඹිරන් ද ඹන වග : ……………………………

 නැතයහෝත රාජකාරියේ වවබාවඹ යේතුයකොටයගන ද ඹන වග  

 ෛවදය නිලධාරිඹා නි්යයේශ යකොට ඇ්තද ඹන්න

 අනය හක්ෂිත වයාසනඹක් යේතුයවන් තුවාල ලඵා ඇ්තනම්  අසීනඳ වීන ඇ්තනම්

 වයාවසනඹ සිදු ූ  දිනඹ : ………………………………………………………………………

 සිදුූ  වයාසනඹ පිළිඵද ියවතරඹ : …………………………………………………………..

 යරෝහ්  ගත වීන සිිප කාලඹ .............. සිට ............... දක්වා

ඉහත සදහන් යතොරතුරු සිඹ් ල සතය හා නිවැරදි ඵව්ත, අදාල ලිපිය්  න යම් සභග අුදයා ඇතිප ඵව්ත සහතිපක 

කරිෂ.

දිනඹ .................................. ................................................................

ියෂඹ බාර නිලධාරි

ඉහත සදහන් යතොරතුරු නිවැරදි ඵව සහතිපක කරිෂ

දිනඹ ........................................ ..................................................................

ඳරිඳාලන නිලධාරිඹායේ 

අ්තසන හා නිල ුදද්රාව

ඉහත සදහන් යතොරතුරු සතය හා නිවැරදි වන අතර, නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීභ නි්යයේශ කරිෂ  යනොකරිෂ.

දිනඹ .................................. ................................................................

ආඹතන ප්රධානිඹායේ 

අ්තසන හා නිල ුදද්රාව

ආශ්රි 

ආඹතන සංග්රහයේ වන ඳරිච්යේදඹ  9.2 වැනි වගන්තිපඹ
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24.7 ස හියින සවතු ුණ සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 නිලධරඹා වථිර, ියශ්රාභ වැටු හ සහිත තනතුරක්  දරය යහෝ යනොදරය යහෝ (හුදදා නිලධරයඹකු 

යනොවන) රජයේ නිලධරයඹකු යහෝ අධිකරය නිලධරයඹකු වීනභ

 හදිසි අනතුර සිදු වීන ඇ්තය්ත ඳහත කරුණු වලට අදාලව ියඹ යුතුඹ

 රාජකාීත ඉටු ිරීතයම්ී 

 රාජකාීත ඉටු යනොකරන ියටකී  වුවද සාභානය රාජකාීත වල ියෂඹ සීභාව තුල වන ක්රිඹාවකී 

 රාජකාීත ිරීතයම්හිලා ඹම් ක්රිඹාවක ප්රතිපපලඹක් වශයඹන් 

 වාසවවානයේ සිට රාජකාීත සදහා වා්යවා ිරීතභ පිණිස යවවා වවානඹ දක්වා යහෝ 

රාජකාරියඹන් ඳසු යවවා වවානයේ සිට වාසවවානඹට ඹන ගභනකී 

 යවවා වවානයේ සිට රාජකාරිඹකට ඹන ගභයන්ී  යහෝ යවවා වවානඹට ආඳසු එන ගභනකී 

 සිදු වීන ඇතිප අනතුර ඹම් ීනතිපඹක් යහෝ යදඳා්යතයම්න්තු නිඹභඹක් යහෝ යරගුලාසිඹක් යහෝ 

උ් ලංඝනඹ යනොවීනභ යහෝ නිලධරඹායේ සහාඹක යනොසැලිරලිභ්තබාවඹ නිසා යනොයේ නම්

 අදාල අභාතයංශ ය් කම්වරඹාට ෛවදය භණ්ඩලයේ නි්යයේශ අනුව ව්යෂඹක් දක්වා වැටු හ සහිත හා 

ඉන්ඳසු භාස 76ක් දක්වා අඩ වැටු හ නිවාඩු අනුභත කල හැිරඹ. යභභ නිවාඩු නිලධරඹායේ සාභානය 

නිවාඩුවලින් අඩු කරනු යනොලැයේ. ඊට අභතරව තභාට හිිෂ ඉකු්ත නිවාඩු ලඵා ගැීනභට ද හැිරඹ.

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 අනතර සිදු ූ  ඵවට දැනුම්දුන් ලිපිඹ

 හදිසි අනතුරු නිවාඩු ඉ් ලුම් කල ලිපිඹ

 නිලධරඹාට හදිසි අනතුරු සිදු ූ  ඵව සහතිපක කරිෂන් ආඹතන ප්රධානිඹා ියසින් ඉදිරිඳ්ත කරන ලිපිඹ

 අදාල දින ඳැිෂණීයම් ය්  නයේ යහෝ ඇගිලි සලකුණු වා්යතායේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත

 ෛවදය සහතිපක වල සහතිපක කරන ලද පිටඳ්ත

 ඇසින් දුටු සාක්ෂි 72

 යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා ියසින් ඳව්තවනු ලැබ ඳීතක්ෂය වා්යතාව

 සම්පූ්යය කරන ලද යඳොදු 75 ආකෘතිප ඳත්රඹ

 රාජකාීත හැදුනුම්ඳයතහි සහතිපක කරන ලද පිටඳත

 ජාතිපක හැදුනුම්ඳයතහි සහතිපක කරන ලද පිටඳත

 යඳොලිව ඳීතක්ෂය වා්යතායේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත

 ෛවදය ඳීතක්ෂය භණ්ඩල වා්යතාව
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සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 නිලධරඹා වථිර, ියශ්රාභ වැටු හ සහිත තනතුරක්  දරය යහෝ යනොදරය යහෝ (හුදදා නිලධරයඹකු 

යනොවන) රජයේ නිලධරයඹකු යහෝ අධිකරය නිලධරයඹකු වීනභ

 හදිසි අනතුර සිදු වීන ඇ්තය්ත ඳහත කරුණු වලට අදාලව ියඹ යුතුඹ

 රාජකාීත ඉටු ිරීතයම්ී 

 රාජකාීත ඉටු යනොකරන ියටකී  වුවද සාභානය රාජකාීත වල ියෂඹ සීභාව තුල වන ක්රිඹාවකී 

 රාජකාීත ිරීතයම්හිලා ඹම් ක්රිඹාවක ප්රතිපපලඹක් වශයඹන් 

 වාසවවානයේ සිට රාජකාීත සදහා වා්යවා ිරීතභ පිණිස යවවා වවානඹ දක්වා යහෝ 

රාජකාරියඹන් ඳසු යවවා වවානයේ සිට වාසවවානඹට ඹන ගභනකී 

 යවවා වවානයේ සිට රාජකාරිඹකට ඹන ගභයන්ී  යහෝ යවවා වවානඹට ආඳසු එන ගභනකී 

 සිදු වීන ඇතිප අනතුර ඹම් ීනතිපඹක් යහෝ යදඳා්යතයම්න්තු නිඹභඹක් යහෝ යරගුලාසිඹක් යහෝ 

උ් ලංඝනඹ යනොවීනභ යහෝ නිලධරඹායේ සහාඹක යනොසැලිරලිභ්තබාවඹ නිසා යනොයේ නම්

 අදාල අභාතයංශ ය් කම්වරඹාට ෛවදය භණ්ඩලයේ නි්යයේශ අනුව ව්යෂඹක් දක්වා වැටු හ සහිත හා 

ඉන්ඳසු භාස 76ක් දක්වා අඩ වැටු හ නිවාඩු අනුභත කල හැිරඹ. යභභ නිවාඩු නිලධරඹායේ සාභානය 

නිවාඩුවලින් අඩු කරනු යනොලැයේ. ඊට අභතරව තභාට හිිෂ ඉකු්ත නිවාඩු ලඵා ගැීනභට ද හැිරඹ.

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 අනතර සිදු ූ  ඵවට දැනුම්දුන් ලිපිඹ

 හදිසි අනතුරු නිවාඩු ඉ් ලුම් කල ලිපිඹ

 නිලධරඹාට හදිසි අනතුරු සිදු ූ  ඵව සහතිපක කරිෂන් ආඹතන ප්රධානිඹා ියසින් ඉදිරිඳ්ත කරන ලිපිඹ

 අදාල දින ඳැිෂණීයම් ය්  නයේ යහෝ ඇගිලි සලකුණු වා්යතායේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත

 ෛවදය සහතිපක වල සහතිපක කරන ලද පිටඳ්ත

 ඇසින් දුටු සාක්ෂි 72

 යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා ියසින් ඳව්තවනු ලැබ ඳීතක්ෂය වා්යතාව

 සම්පූ්යය කරන ලද යඳොදු 75 ආකෘතිප ඳත්රඹ

 රාජකාීත හැදුනුම්ඳයතහි සහතිපක කරන ලද පිටඳත

 ජාතිපක හැදුනුම්ඳයතහි සහතිපක කරන ලද පිටඳත

 යඳොලිව ඳීතක්ෂය වා්යතායේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත

 ෛවදය ඳීතක්ෂය භණ්ඩල වා්යතාව
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ැරික්සුම් සලදයිවු ක

වනු ස

වංයක

යුණු ඇ තද 

1 නිලධාරිඹායේ ඉ් ලීම් ලිපිඹ

2 අනතුර සිදු ූ  ඵවට දැනුම්දුන් ලිපිඹ

3 යඳොදු 75 ආකෘතිප ඳත්රඹ

4 නිලධරඹාට හදිසි අනතුර සිදු ූ  ඵව සහතිපක කරිෂන් ආඹතන ප්රධානිඹා  අදාල 

ඵලධරඹා ියසින් ඉදිරිඳ්ත කරන ලිපිඹ

5 යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා ියසින් ඳව්තවනු ලැබ ඳීතක්ෂය වා්යතාව  මූලික 

ියභ්යශන වා්යතාව

6 අදාල දින ඳැිෂණීයම් ය්  නයේ යහෝ ඇÕsලි සලකුණු වා්යතායේ සටහන 

සහතිපක කරන ලද පිටඳත

7 ෛවදය සහතිපකවල සහතිපක කරන ලද පිටඳ්ත

8 රාජකාීත හැදුනුම්ඳයතහි සහතිපක කරන ලද පිටඳත

9 ජාතිපක හැදුනුම්ඳයතහි සහතිපක කරන ලද පිටඳත

17 යඳොලිව ඳීතක්ෂය වා්යතායේ සහතිපක කරන ලද පිටඳත

11 ඇසින් දුටු සාක්ෂි 72ක්

12 ෛවදය ඳීතක්ෂය භණ්ඩල වා්යතාව

සකව කයේ ඳීතක්ෂා කයේ

අ්තසන ………………………………………………..

නභ ………………………………………………………

තනතුර ………………………………………………..

අ්තසන ……………………………………………………………

නභ ………………………………………………………………….

තනතුර ප්ර.රා.යසෞ.ක. සහකාර

ඳරිඳාලන නිලධාරි  යරෝහ්  ය් කම්

නභ ……………………………………………………………….

තනතුර …………………………………………………………

හියින සවතු ුණ සියකාඩු සෂේලුම් සිරීමෙ සසාහා සවකදුම් සැ 

 අඹදුම්කරුයේ සම්පූ්යය නභ ……………………………………………………………………………….

 ජාතිපක හැදුනුම්ඳ්ත අංකඹ : ……………………………………………………………………………….

 වථිර ලිපිනඹ : ……………………………………………………………………………….

 යවවඹ කරන යදඳා්යතයම්න්තුව : ……………………………………………………………………………….

 අනතුර ූ  දිනට දරන තනතුර : ……………………………………………………………………………….

 එභ තනතුයරහි වථිර කරන ලේයේ ද වන වග : ……………………………………………………….
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 තුවාලඹ  අනතුර

 සිදු ූ  දිනඹ : ………………………………………………………………………………………………………

 යේලාව : ………………………………………………………………………………………………………

 වවානඹ : ………………………………………………………………………………………………………

 රාජකාීත වවබාවඹ : …………………………………………………………………………………………..

 අනතුය්ය වවබාවඹ : ………………………………………………………………………………………………………

 අනතුරට යඳර අවසන් වරට යවවඹට වා්යතා කල දිනඹ යවවඹ කල දිනඹ ........................ (අවසන්වරට 

යවවඹ කල දිනඹ හා තුවාලඹ සිදුූ  දිනඹ අතර, යවනසක් තිපයේ නම් ඳැහැදිලි කල යුතුඹ)

 හදිසි අනතුරු නිවාඩුව ඉ් ලා සිිපන කාල සීභාව ................ දින සිට ................ දින දක්වා දින ...................

යභභ අනතුර සදහාභ ිෂන්යඳර ද හදිසි අනතුරු නිවාඩු ඉ් ලා සිිපයේ නම්................... දින සිට ..................... 

දින දක්වා දින ..............

ඉහත සදහන් කරුණු සතය ඵව සහතිපක කරිෂ.

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

අඹදුම්කරුයේ අ්තසන

ආශ්රි 

ආඹතන සංග්රහයේ වන ඳරිච්යේදඹ  9.1 වැනි වගන්තිපඹ

24.8 ස ප්රස  සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 රාජය යවවයේ වථිර තාවකාලික අනිඹම් යහෝ අබයාසලාභී තනතුරකට ඳ්ත කර ඇතිප 

නිලධාරිනිඹක් දරු ප්රසතිපඹක් සිදු ිරීතභට අවවවාවක් එළම/භ

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 වැටු හ සහිත  අඩ වැටු හ  වැටු හ රහිත ප්රසත නිවාඩු ඉ් ලීම් ලිපිඹ

 ෛවදය සහතිපකඹ  දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපකඹ

 වැටු හ රහිත ප්රසත නිවාඩු සදහා ලඵා ඇතිප යඹ හා අ්තතිපකාරම්වල භාසික වාරික වැටු හ රහිත 

කාලඹ තුල නිලධාරිනිඹ ියසින් යගවනු ලඵන ඵවට ලිඛිත එකගතාවඹක්
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 තුවාලඹ  අනතුර

 සිදු ූ  දිනඹ : ………………………………………………………………………………………………………

 යේලාව : ………………………………………………………………………………………………………

 වවානඹ : ………………………………………………………………………………………………………

 රාජකාීත වවබාවඹ : …………………………………………………………………………………………..

 අනතුය්ය වවබාවඹ : ………………………………………………………………………………………………………

 අනතුරට යඳර අවසන් වරට යවවඹට වා්යතා කල දිනඹ යවවඹ කල දිනඹ ........................ (අවසන්වරට 

යවවඹ කල දිනඹ හා තුවාලඹ සිදුූ  දිනඹ අතර, යවනසක් තිපයේ නම් ඳැහැදිලි කල යුතුඹ)

 හදිසි අනතුරු නිවාඩුව ඉ් ලා සිිපන කාල සීභාව ................ දින සිට ................ දින දක්වා දින ...................

යභභ අනතුර සදහාභ ිෂන්යඳර ද හදිසි අනතුරු නිවාඩු ඉ් ලා සිිපයේ නම්................... දින සිට ..................... 

දින දක්වා දින ..............

ඉහත සදහන් කරුණු සතය ඵව සහතිපක කරිෂ.

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

අඹදුම්කරුයේ අ්තසන

ආශ්රි 

ආඹතන සංග්රහයේ වන ඳරිච්යේදඹ  9.1 වැනි වගන්තිපඹ

24.8 ස ප්රස  සියකාඩු

සපුරාලික සයුු  සසුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 රාජය යවවයේ වථිර තාවකාලික අනිඹම් යහෝ අබයාසලාභී තනතුරකට ඳ්ත කර ඇතිප 

නිලධාරිනිඹක් දරු ප්රසතිපඹක් සිදු ිරීතභට අවවවාවක් එළම/භ

වක්ය සලිිළ සේේඛත

 වැටු හ සහිත  අඩ වැටු හ  වැටු හ රහිත ප්රසත නිවාඩු ඉ් ලීම් ලිපිඹ

 ෛවදය සහතිපකඹ  දරුවන්යේ උ හඳැන්න සහතිපකඹ

 වැටු හ රහිත ප්රසත නිවාඩු සදහා ලඵා ඇතිප යඹ හා අ්තතිපකාරම්වල භාසික වාරික වැටු හ රහිත 

කාලඹ තුල නිලධාරිනිඹ ියසින් යගවනු ලඵන ඵවට ලිඛිත එකගතාවඹක්
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ප්රස  සියකාඩු සආාර්් සෂේලුම් සැත්රක

ලිපිනඹ ………………………………………..

දිනඹ : ………………………………………….

කදටු ක සසහි /වඩ සකදටු ක සසහි / සකදටු ක සරහි  සප්රස  සියකාඩු සෂේලුෙ

තෙ ස.............................................................................................

 තු ර ස................................................. සවථිර/ ස ාකයාලිය/ සවියකම්/ සවභයාසලාී

 දරු ප්රසතිපඹ සිදු ූ  .............................. දින සිට ............................... දින දක්වා (යසනසුරාදා, ඉරිදා හා රජයේ 

නිවාඩු දින රහිතව) දින 84 ක් සදහා වැටු හ සහිත ප්රසත නිවාඩු ලඵා යදන යභන් කාරුණිකව ඉ් ලා 

සිිපිෂ. (ෛවදය සහතිපකඹ යහෝ උඳත ලිඹාඳදිංචි ිරීතයම් සහතිපකඹ, දරුවායේ උ හඳැන්න සහතිපකඹ යම් 

සභග ඇුදණුම් කර ඉදිරිඳ්ත කරිෂ)

ේහෝ

 භියසින් ඉ් ලුම් කරන ලද වැටු හ සහිත ප්රසත නිවාඩු කාලඹ .................................... දියනන් අවසන් වන ඵැියන් 

............................... දින සිට ................................. දින දක්වා (යසනසුරාදා, ඉරිදා හා රජයේ නිවාඩු දින සහිතව) 

දින 84 ක්  සදහා අඩ වැටු හ සහිත ප්රසත නිවාඩු ලඵා යදන යභන් කාරුණිකව ඉ් ලා සිිපිෂ.

ේහෝ

 භියසින් ඉ් ලුම් කරන ලද අඩවැටු හ සහිත ප්රසත නිවාඩු කාලඹ .............................. දියනන් අවසන් වන 

ඵැියන් ............................... දින සිට .............................. දින දක්වා (යසනසුරාදා, ඉරිදා හා රජයේ නිවාඩු දින 

සහිතව) දින 84 ක්   සදහා වැටු හ රහිත ප්රසත නිවාඩු ලඵා යදන යභන් කාරුණිකව ඉ් ලා සිිපිෂ.

එභ කාලඹ තුල රජයඹන් ලඵායගන ඇතිප යඹ යහෝ අ්තතිපකාරම් නිසි ඳරිදි නිරවු්  කරනු ලඵන ඵවටද යභ තන් 

එකගතාවඹ ඳල කර සිිපිෂ.

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

අඹදුම්කරුයේ අ්තසන
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වධීක්ෂණ සියල ාරිකාේ  සියර්ේද්්ක

ඉහත නිලධාරිනිඹ ියසින් ඉ් ලුම් කරන ...................... දින සිට ................................... දින දක්වා වන වැටු හ සහිත  අඩ 

වැටු හ සහිත  වැටු හ රහිත ප්රසත නිවාඩු ලඵා ී භ නි්යයේශ කරිෂ.

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

දිනඹ අ්තසන (නභ හා තනතුර)

ආක ත සප්ර ාියකාේ  සවනුෙදතිඥක

........................................ සිට ...................................... දක්වා වැටු හ සහිත  අඩ වැටු හ සහිත  වැටු හ රහිත ප්රසත නිවාඩු ලඵා 

ී භ අනුභත කරිෂ.

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

දිනඹ ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන

ආශ්රි  ස

 ආඹතන සංග්රහයේ  වන ඳරිච්යේදයේ  18 වැනි වගන්තිපඹ
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වධීක්ෂණ සියල ාරිකාේ  සියර්ේද්්ක

ඉහත නිලධාරිනිඹ ියසින් ඉ් ලුම් කරන ...................... දින සිට ................................... දින දක්වා වන වැටු හ සහිත  අඩ 

වැටු හ සහිත  වැටු හ රහිත ප්රසත නිවාඩු ලඵා ී භ නි්යයේශ කරිෂ.

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

දිනඹ අ්තසන (නභ හා තනතුර)

ආක ත සප්ර ාියකාේ  සවනුෙදතිඥක

........................................ සිට ...................................... දක්වා වැටු හ සහිත  අඩ වැටු හ සහිත  වැටු හ රහිත ප්රසත නිවාඩු ලඵා 

ී භ අනුභත කරිෂ.

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

දිනඹ ආඹතන ප්රධානිඹායේ අ්තසන

ආශ්රි  ස

 ආඹතන සංග්රහයේ  වන ඳරිච්යේදයේ  18 වැනි වගන්තිපඹ
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අ25 
ෙහජ්තකා සේහෝ සරජ්ේ  සියල ාරිේකක් සේැෞද්ගලිය ස ත්කේකන් සෂියරිැත් සයරත සලා ස

ෂේලීෙක් සේහෝ සවභිකාචතකක් සසම්ාන් ේකන් සය යුු  සිරීමෙ

වරමුණ

ලිඛිත යඳ්තසභක් යහෝ නියඹෝජනඹක් සම්ඵන්ධව නිතයානුකල නිඹභඹන් අනුව කටයුතු ිරීතභ

සුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

ඳහත අවශයතා සම්පූ්යය කරන ලද ලිඛිත නියඹෝජනඹක් යහෝ යඳ්තසභක් ඉදිරිඳ්ත වීන තිපබිඹ යුතුඹ

 සංවර බාෂායවන් යුතුව ුදද්රිත යහෝ ඳැහැදිලි අ්ත අකුරින් ලිඹා තිපබීභ

 එඹ ලිඹා ඇ්තය්ත යඳ්තසම්කරු යනොයේ නම් යඳ්තසම්කරුයේ භහඳට ඇගිලි සළකුය  අ්තසන සහ 

යඳ්තසභ ලිඹන ලද තැනැ්තතායේ අ්තසන තිපබීභ

 යඳ්තසම්කරුයේ සහ යඳ්තසභ ලියූ තැනැ්තතායේ සම්පූ්යය ලිපිනඹ සදහන් කර තිපබීභ 

 එකභ ියෂඹකට අදාල කරුණු ඳභයක් එහි ඇතුල්ත වීනභ

 යඳ්තසයම් කරුණු සනාව කර ගැීනභට අදාල සිඹලු යතොරතුරු ඇතුල්ත වීන තිපබීභ සහ අවසානයේ ඉ් ලා 

සිිපන්යන් කුභක්දැ ත නිේචිතව සදහන් කර තිපබීභ

 ලඵන්නායේ යඳෞේගලික නභට යනොව නිල නාභඹට එවා තිපබීභ

 ප්රභාදඹට සාධාරන යේතු දක්වා යනොභැතිප ියට නියඹෝගඹකට ියරුේධව වන ඉ් ලීභක් නම් නියඹෝගඹ 

ලඵා ී  භාස 73ක් ඉක්භවා යනොතිපබීභ

 මීට ප්රවභ අදාල කරුය සම්ඵන්ධව අභිඹාචනඹක් ඉදිරිඳ්ත කර එඹ ප්රතිපක්යෂ්ඳ වීන යනොතිපබීභ

 ප්රතිපක්යෂ්ඳ වීන ඇ්තනම් යදවන වරට සලකා ඵැලීභට තරම් කරුණු ඳවතීද

 අවසාන තීරයඹක් ලඵා ී  ඇතිප ඉ් ලීභක්ද

 දැනට අධිකරයයේ ියබාග යවිෂන් ඳවතිපන ීනතිප කෘතයඹකට අදාලද

 සිිය්  නඩුවක තීන්දුවක් භත යහෝ සිිය්  උසාියඹක නියඹෝගඹිරන් උේගත වීන ඇතිප කරුයක්ද

 ගතයුතු ක්රිඹාභා්යග පිළිඵද මීට ප්රවභ දැනුව්ත කර ඇතිප කාරයඹක් සම්ඵන්ධව ඉදිරිඳ්ත කර ඇ්තද

 ආඹතන ප්රධානිඹාට ඉදිරිඳ්ත යනොයකොට ඳළුද වරට ය් කම්වරඹාට ඉදිරිඳ්ත කර ඇ්තද 
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වාාල සලිිළ සේේඛත

 ඉදිරිඳ්ත කර ඇතිප යඳ්තසභ

 ඊට අදාල කරුණු සනාව කරන ය්  න

 යඳ්තසභට අදාළ කරුණු හා සම්ඵන්ධ ආඹතනික යගොනුව  යගොනු

ියෂඹ නිලධාරිඹා ියසින් ඳරිඳාලන නිලධාීත භගින් ඉහත ය්  න, යඳ්තසභ පිළිඵද තීරයඹක් ලඵා ී භ සදහා 

ආඹතන ප්රධානිඹාට ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ

මලාශ්ර

ආඹතන සංග්රහයේ වන කාණ්ඩයේ ඳරිච්යේදඹ

ආඹතන සංග්රහයේ වන කාණ්ඩයේ ඳරිච්යේදඹ

අ් ලව යහෝ දූෂය යචෝදනා ියභ්යශන යකොිෂෂන් සබා ඳනත (1994 අංක 19 දරය)
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වාාල සලිිළ සේේඛත

 ඉදිරිඳ්ත කර ඇතිප යඳ්තසභ

 ඊට අදාල කරුණු සනාව කරන ය්  න

 යඳ්තසභට අදාළ කරුණු හා සම්ඵන්ධ ආඹතනික යගොනුව  යගොනු

ියෂඹ නිලධාරිඹා ියසින් ඳරිඳාලන නිලධාීත භගින් ඉහත ය්  න, යඳ්තසභ පිළිඵද තීරයඹක් ලඵා ී භ සදහා 

ආඹතන ප්රධානිඹාට ඉදිරිඳ්ත කල යුතුඹ

මලාශ්ර

ආඹතන සංග්රහයේ වන කාණ්ඩයේ ඳරිච්යේදඹ

ආඹතන සංග්රහයේ වන කාණ්ඩයේ ඳරිච්යේදඹ

අ් ලව යහෝ දූෂය යචෝදනා ියභ්යශන යකොිෂෂන් සබා ඳනත (1994 අංක 19 දරය)
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අ26 
රජ්ේ  සේාැාර් ේම්න්ු කය සරාජ්යාීම සලිිළ සේේඛතකල සභාරක ඒකා සආරක්ෂා සයර ස

 ාා සගදනීෙ සහා සවැහරණක සිරීමෙ

වරමුණ

රාජකාීත ලිපි ය්  න සුරක්ෂිත ිරීතභ යහෝ ියනාශ ිරීතභ ියධිභ්තව සිදු ිරීතභ

සුදුසුයම් සහා සවාාලත්කක

 යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා  1973 අංක 48 දරය ජාතිපක ය්  නාරක්ෂක ීනතිපයේ 24 වන වගන්තිපයේ 

දක්වා ඇතිප වගිරව යුතු නිලධාරිඹා සිඹලු ලිපි ය්  න හා ලිඹිරඹියලිවල බාරඹ, ඳාලනඹ, ආරක්ෂා කර 

ගැීනභ සම්ඵන්ධයඹන් වගිරව යුතුඹ

 සකව කල දින සිට වසර 25කට යනොඅඩු කාලඹක් ගතවීන ඇතිප විපනා රාජය ය්  න ජාතිපක 

ය්  නාරක්ෂක යදඳා්යතයම්න්තුව යවත ඹැවීනභට කටයුතු ිරීතභට්ත විපනාකභක් නැතිප එදියනදා 

ය්  න ියනාශ ිරීතභ්ත කල යුතුඹ. එයව සංරක්ෂයඹ කල යුතු යහෝ ියනාශ කළ යුතු ය්  න පිළිඵද 

පිළියඹල ිරීතභ යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹා ියසින් ජාතිපක ය්  නාගාර අධයක්ෂයගන් ියභසා කටයුතු 

කල යුතුඹ

 විපනාකභක් නැතිප වා්යතා හා ියනාශ ිරීතභට අනුභත කර ඇතිප ය්  න යදඳා්යතයම්න්තු ප්රධානිඹායේ 

වගකීභ හා නියඹෝග භත නිඹභ කර ග්ත දිනඹකී  ියනාශ කල යුතුඹ 

 වථිර සංරක්ෂයඹ කල යුතු යහෝ ියනාශ කල යුතු ය්  න උඳය්  න ගත කර භාසඹක් ඇතුලත 

අනුභැතිපඹ සදහා ජාතිපක ය්  නාගාර අධයක්ෂ යවත ඹැියඹ යුතුඹ

 ියනාශ කර දැමූ ය්  න වා්යතා පිළිඵදව ඇුදණුභ 2 සදහන් ඳරිදි ය්  නඹක් ඳව්තවා ගත යුතුඹ

 අුදණුභ 1 භගින් දක්වා ඇතිප ය්  න ියනාශ යනොකල යුතුඹ

ියතා් සේතොයළ සයුු  සලිිළ සේේඛත

 1948 ලංකා ඳා්යලියම්න්තු පිහිටුවීනභට යඳර ඹට්ත ියස්ත බාර ය් කම් කා්යඹාලඹ සභග ගනුයදනු කල ලිපි

 යදඳා්යතයම්න්තුව ප්රතිපෂ්ඨාඳනඹ, සංවවාඳනඹ හා ඳරිඳාලනඹ, නිලධරඹන් ඳ්තිරීතභ හා 

යදඳා්යතයම්න්තුව අවසන් ිරීතභ සම්ඵන්ධයඹන් ූ  ය්  නඹක් යහෝ වා්යතාවක්

 සෑභ විපනාකභිරන්භ අලුතිපන් නිකු්ත කරන ුදද්  යනෝට්ටුවල හා කාසිවල ආද්යශ සහ වථිර 

සංරක්ෂයඹ සදහා ප්රකාශඹට ඳ්ත කර ඇතිප යවන්ත ය්  න

 ප්රතිපඳ්තතිපභඹ කරුණු පිළිඵද ලිපියගොනුවක්

 ප්රතිපඳ්තතිපභඹ කරුණු ක්රිඹා්තභක ිරීතභ පිළිඵද ය්  නඹක් යහෝ වා්යතාවක්

 ඳීතක්ෂය යකොිෂෂන් සබා ඳනත යහෝ ියයේෂ ජනාධිඳතිප යකොිෂෂන් සබාව යහෝ ඹටය්ත ඳ්ත කරන ලද 

ඹම් යකොිෂෂන් සබාවක් යහෝ කිෂටුවක්, නැතයහෝත ජනාධිඳතිපතුභන් ියසින් යහෝ අභාතයවරයඹකු 

ියසින් යහෝ ඳා්යලියම්න්තුයේ සම්භත කරන ලද ඹම් ියයේෂ ඳීතක්ෂය ඳනතිරන් යහෝ ඳ්තකරන ලද ඹම් 

ඳීතක්ෂය කිෂටුවක් පිළිඵද වා්යතාවක්
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 ඹම් රජයේ නිලධරයඹකුයේ කා්යඹ සාධනඹට අදාල ය්  නඹක් යහෝ වා්යතාවක්

 ඹම් රජයේ නිලධරයඹකු ියසින් පිඹවා අවසන් කරන ලද කටයුතුවලට යහෝ යඹෝජනා ක්රභවලට අදාළ 

ය්  නඹක් යහෝ වා්යතාවක්

 රජයේ යහෝ රජඹට ියඳක්ෂ යහෝ අ තතිපවාසිකම් සහ ඵැී ම් පිළිඵද සාක්ෂි අඩංගු ය්  න යේඳළ පිළිඵද 

හිිෂකම් ය්  න, කාල සීභාවන්ට ඹට්ත නැතිප වන්දි සදහා හිිෂකම් ඳෑයම් ය්  න

 සුප්රකට යඳොදු යහෝ ජාතයන්තර සිේධිඹක් යනොයහෝත උ්තසවඹක් පිළිඵද යහෝ ජාතිපක වැදග්තකභක් 

ඇතිප යවන්ත සිදුවීනම් පිළිඵද වා්යතාවක්

 වැදග්ත ියදයා්තභක හා කා්යිෂක ඳ්යයේෂයඹ හා සංව්යධනඹ පිළිඵද වා්යතාවක්

 සැලිරඹ යුතු ප්රායේශීඹ හා කලාය ඹ වැදග්තකිෂන් යු්ත කරුණු වලට අදාල වා්යතාවක්

 ඉඩම් පිළිඵද ූ ්ත, ඉඩම් අ තතිපවාසිකම් පිළිඵද ූ ්ත රජයේ ඉඩම්, යේන්, කැළෑ සහ ුරේගලඹන් සතු යහෝ 

හවු්  අ තතිපඹ ඇතිප යවන්ත ඉඩම් සම්ඵන්ධයඹන් ියයේෂව, ඉඩම් හා යේඳළවල විපනාකභ පිළිඵද ූ ්ත 

ය්  නඹක්

 ආරක්ෂා කල යුතු ඹැ ත ීනතිපයඹන් නිඹභ ූ  ය්  නඹක්

 ජාතිපක ය්  නාගාර අධයක්ෂ නිඹභ කරන යවන්ත ඕනෑභ වා්යතාවක්

 යතොරතුරු දැන ගැීනයම් ඳනත ඹටය්ත ියනාශ යනොකල යුතු ය්  න

ියතා් සයරනු සලාත සේේඛත/ සකාර් ා සිළිපාාක සැකත්කා සග  සයුු  සේේඛතේ  සවඩංගු සියක සයුු  ස

යුණු

 ය්  නයේ යනොයහෝත ලිපියගොනුයේ අංකඹ හා දිනඹ

 ියෂඹඹ

 ඊට අදාල කාල ඳරිච්යේදඹ

 එහි අඩංගු කරුණු සිරි්ත වශයඹන් යකයරන එදියනදා කටයුතු පිළිඵද ඒවා යනොයේ නම් ඒ පිළිඵද 

සාරාංශඹක්

 ියනාශ කර දැමීභට ඵලඹ දුන් ලිපියේ යඹොුදව

 ියනාශ කර දැමූ පිළියවල (උදා. ඉරා දැමීයභන් ද, පිළිවසීයභන් ද නැතයහෝත ජාතිපක කඩදාසි සංවවාවට 

ඵාරී යභන් ද ඹනාී  වශයඹනි)

 ියනාශ කර දැමූ දිනඹ

මලාශ්ර

 1973 අංක 48 දරය ජාතිපක ය්  නාරක්ෂක ඳනත

 1981 අංක 37 දරය සංයශෝධිත ඳනත

 ආඹතන සංග්රහයේ කාණ්ඩයේ වන ඳරිච්යේදඹ

 රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   25 2778, රාජය ඳරිඳාලන චක්රය්   8 2717 හා සංයශෝධන 

 1984.78.31 දිනැතිප අංක 313 ගැසට් ඳත්රඹ

 2716 අංක 12 දරය යතොරතුරු දැන ගැීනයම් ඳනත හා සංයශෝධන


