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 --------------------------------------------------------- 
 
1. රාජ� �ලධා��ෙ� ස්ථාන මා��� ස�බ�ධව ආයතන සං�හෙ� III ප�"ෙ#දෙ� ක�& 

ෙකෙ' අවධානය ෙය)*  කර+� ෙස,වාෙ- �ලධා.�ට ෙම�ම පළා1 රාජ� ෙස,වයටද ඇ3 වන 
අපහ4තා මඟහැර7ම 89ස 2016 ජනවා� 01 =න >ට බලපැවැ1ෙවන ෙස, ?යා1මක කළ@A 
වා'Bක  ස්ථාන මා�7� පහත ආකාරයට ?යා1මක ෙ-. 

 
2. මධ�ම පළා1 රාජ� කළමනාකරණ  සහකාර ෙස,වෙ� III, II. හා 1 ෙE,F�G �ලධා.�ෙ�  

ස්ථාන මා�7� පහත දැHෙවන ආකාරයට  >Iෙකෙ'.   
 

 
(අ) වා'Bක ස්ථාන මා� - ස්ථාන මා� මMඩල මO� ස්ථාන මා�7� අෙPHෂා කරන 

�ලධා.�ෙ� ඉSTම ඉUV.ම සදහා වා'Bක ස්ථාන මා�7� මMඩල ?යා1මක 
ෙකෙ'.  ඒ හැ�& �ට V>ය� �ලධා�ෙයX සාධාරණ ඉSTමH ඉU V.මට ඉඩ 
ලබාගැZම සදහා ෙහ[ ෙදපා'තෙ��A \ධාZ� �>� ප�පාලනමය ක�& අ]ව 
කර] ලබන �'ෙ^ශ ?යා1මක V.ම 89ස ෙස,වා ස්ථානයකට  \ෙ^ශයක �ය+ත 
ෙස,වා කාලය ස�`'ණ කළ �ලධා�ෙයX ෙවන1 ෙස,වා ස්ථානයකට මා� V.මට 
මා� මMඩලයට aරණ ගත හැක.  ෙමම මා�7�  ව'ෂෙ� ආර�භක වැඩ කරන 
=නෙ� >ට ?යා1මක ෙ-.  

 
(ආ)   අමාත�ාං ශෙය� හා අදාළ ෙදපා'තෙ��A මc� �'ෙ^dතව >I කරන ස්ථාන මා�  

 
වා'Bක ස්ථානමා� මMඩලවලe හැර පළා1 රාජ� ෙස,වෙ� ෛද�කව >I ෙකෙරන 
කා'යය� වශෙය� ස්ථාන මා�7� >I ෙන)ෙකෙ'.  එෙහ1 ෙස,වා අවශ�තා මත 
මධ�ම පළා1 සභා රාජ� ෙස,වා ෙක)+ෂ� සභාව �>� ස්ථාන මා� �ෙය[ග �X1 
ෙකෙ'.  සාමාන� රාජකා. කට@Aවලට බාධාවH ෙන)වන 4හද ස්ථාන මා� ඉST�ද 
�ළධා.�ෙ� හ=> hද සා]ක�8තව සලකා බැiය @A h ක�& අඩංj ඉSTම ද 
ෙදපා'තෙ��A \ධාZ�ෙ� �.kණ හා �'ෙ^ශ ඇ3ව ඉ=�ප1 කරන �ට ඒ 
8lබදව සළකා බලා අවශ� 8යවර ග] ලැෙm. 

 
(3) ස්ථාන මා�7�වලe සළකා බැiය @A ෙප)I \3ප13  
 

3.1 වා'Bක ස්ථාන මා�7� වලe කාල ගණනය කර] ලබ]ෙ� ස්ථාන මා� ?යා1මක 
=නට ෙපර ව'ෂෙ� ෙදසැ�බ' මස 31 වන =නටය. 

 
3.2 ෙස,වා කාලය� ගණනය V.ෙ�e ෙස,වෙ� ආර�භ =නය ෙලස සැලVය  @1ෙ1 

ෙස,වයට වා'තා කළ ව'ෂෙ� ජනවා� මස පළ*වන =නයo න*1  �ලධා�යාෙ� 
පාලනය �ෂයය ඉHමවා cය ක�ණH ෙහ,Aෙව� ෙස,වයට වා'තා කළ =නය ප4 
=නයH ෙ- න� මා� මMඩලය ඒ 8lබඳව සැලVSල ෙය)* කරo. 

 
3.3 ෙස,වා කාලය� ගණනය V.ෙ�e එH ෙදපා'තෙ��AවH, අමාත�ාංශයH ෙහ[ 

\ාෙ^dය ෙSක� ෙක)qඨාශයH Aළ අඛMඩව ෙස,වය කළ ෙස,වා කාලවල එකAව 
*t ෙස,වා කාලයH ෙලස ගණ� ග] ලැෙm.   එෙස,ම �ලධා�ෙයX පළා1 රාජ� 
ෙස,වෙ� එH තනAරක >ට තව1 තනAරකට  ප1ව ෙහ[ උසස්7� ලබා පැ+9 
� ෙටක එම ෙස,වා ෙදෙකGම ගත කළ කාල ප�"ෙ#ද *t ෙස,වා කාලයH ෙලස 
ගණ� ගත හැVය. 
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3.4 wය මනාප ෙස,වා ස්ථානවල ගත කළ ෙස,වා කාලය ගණනය V�ෙ�e  `'වාස�න 

වසර 15 H Aළ ෙස,වය කළ (එම ප�"ෙ#දවල wයමනාප යo හy�ව] ලැz) 
wයමනාප ෙස,වා ස්ථාන {පයක hවද එම ෙස,වා කාලය�ෙ�  එකAව ගණ� ග] 
ලැෙm. 

 
3.5 V>ය� ෙදපා'තෙ��AවH / අමාත�ාංශයH යටෙ1 Xමන \ාෙ^dය ෙSක� 

ෙක)qඨාශයක ෙස,වය කළද එම ෙස,වා කාලය එම ෙදපා'තෙ��Aෙ- /අමාත�ාංශෙ� 
ෙස,වා කාලය වශෙය� ගණ� ග] ලැෙm. \ාෙ^dය ෙSක� ෙක)qඨාශය Aළ Xමන 
කා'යාලයක ෙස,වය කළද, \ාෙ^dය ෙSක� ෙක)qඨාශෙ�  ෙස,වා කාලය ෙලස 
ගණ� ගැෙ�. 

 
3.6 ෙස,වාව� එකකට වැ} ගණනක  ෙස,වය කළ �ලධා��ෙ� wයමනාප ෙස,වා කාලය 

ගණ� ගැZෙ�e ෙපර ෙස,වයකe එම ෙස,වයට wයමනාප h  ෙදපා'තෙ��Aවක 
ෙස,වය කර ඇ1න� එයද ගණ� ග] ලැෙm (උදා:- කFෂ්ඨ ෙස,වක උසස්7� ලද 
�ලධා��ෙ� කFෂ්ඨ ෙස,වක  ෙස,වා කාලය) 

 
3.7 ෙදපා'තෙ��Aවක ෙස,වය කළ කාලය ගණ� ගැZෙ�e �ලධා�යXෙ� පාලන 

�ෂයය ඉHමවා cය ෙහ,AවH මත ෙස,වෙ� ෙන)>� කාලය ගණ� ග] ෙන)ලැෙm. 
 

3.8 2015 ෙදසැ�බ' 31 =න වන �ට, 
 

(අ)  ෙස,වාෙ- වසර 03 ක ෙස,වා කාලයH ස�`'ණ කර] ලැz  හා V>ය� ෙස,වා 
ස්ථානයක අh : 02 ක ෙස,වා කාලයH ස�`'ණ කර ඇ3 �ළධා.� ස්ථාන 
මා�7� ඉSලා >�ම සදහා 4I4ක� ලබ3. 

 
(ආ) මධ�ම පළා1 සභාෙ- ආයතනයක/ෙදපා'තෙ��Aවක/අමාත�ාංශයH 

යටෙ1 ඇ3 කා'යාලයක වසර 05 ක ෙස,වා කාලයH ස�`'ණ කර ඇ3 
>යtම මධ�ම පළා1 රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස,වෙ�  �ලධා�� 
ස්ථාන මා�7� වලට යට1 ෙ-.  

 
3.9 wයමනාප ෙස,වා ස්ථානයක �ය+ත ෙස,වා කාලය ස�`'ණ ෙන)කරන ලද ය� 

�ලධා�ෙයH ස්ථාන මා�වH ඉSලා >��ෙ� න� ෙස,වා අවශ�තාවය�ට යට1ව 
එවැ� ස්ථාන මා�වH ලබා=ය හැVය. 

 
3.10 3.8 (අ) ෙ#දයට ගැෙනන �ළධා�ෙයX ෙවන1 ස්ථානයකට මා�7මට ඉSලා >�න 

�ටක, එම ඉSTම ඉU V.ම සදහා 3.8 (ආ) ෙ#දෙ� අවශ�තා ස`රා ඇ3 එම 
ස්ථානෙ� වැ}ම ෙස,වා කාලයH සGත �ලධා�යා ඉ� 8ටතට මා� කළ හැVය. 

 
wයමනාප ස්ථානවල ෙස,වය කරන �ලධා.� �>� නැවත wයමනාප ස්ථානයකට  
කර] ලබන මා� ඉST� සළකා බල]  ලබ�ෙ� එම ෙස,වා ස්ථානවලට  wයමනාප 
ෙන)වන ෙස,වා ස්ථානවල ෙස,වය කරන �ලධා.� �>� කර] ලබන ඉST� සලකා 
බැTෙම� ප4වය.  
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3.11  (අ)   අh�I 53 ඉHම h �ලධාර� =ස්�Hකය Aළ ෙවන1 ෙස,වා ස්ථානයකට මා� 

කළ හැV hවද ඔh�ෙ� ඉSTමH ෙන)මැ3ව =ස්�Hකෙය� 8ටතට  මා� 
ෙන)කළ @Aය. 

 
(ආ) ස්ථාන මා�  ?යා1මක වන =නට වයස අh: 58 ඉHම h �ලධා.� ඔh�ෙ� 

ඉSTමH ෙන)වන කSG =ස්�Hකය Aළ hවද මා� ෙන)කළ @Aය. 4.7 G 
සඳහ� ආයතන සදහා ෙමම ���ධානය අදාළ ෙන)ෙ-) 

 
3.12   මධ�ම පළා1 රාජ� ෙස,වා ෙක)+ෂ� සභාව �>� 8lග1 මධ�ම පළා1 

කළමනාකරණ සහකාර ෙස,වෙ� �ලධා.� \ස්Aත ෙස,වෙ� වෘ1aය සංගමයකට 
මධ�ම පළා1 සංගමෙ� ෙSක�,  සභාප3, භාMඩාගා�ක හා මධ� �ධායක 
ස�කo� මා� කර�ෙ�න� අදාළ වෘ1aය සංගමෙ� ෙSක�ෙ� �'ෙ^ශ 
සැලVSලට ෙගන සංගමෙ�  කට@Aවලට බාධා ෙන)වන ෙස,වා ස්ථානයකට මා� 
කළ @Aය. 

    
3.13  ෙමම වග�3ෙ� දැHෙවන අ]�හ �H3�eමට අෙPHෂා කරන \ස්Aත ෙස,වෙ� 

වෘ1aය සංග�වල �ලධා.� සංගමෙ� ෙSක� මc� ඒ සදහා ඉS�� ප�යH 
8lෙයල කර (ආයතක සං�හෙ� xxv 7:5 උප වග�3ය අ]ව) මා� මMඩල 
�ස්7මට පළා1 රාජ� ෙස,වා ෙක)+ෂ� සභාව ෙවත ඉ=�ප1 කරන  ඉST� පමණH 
සළකා  බල] ලැෙm. wයමනාප ආයතනවල �e >�මට  ෙහ[ ෙමම අ]�හය අදාළ 
කර ගත ෙන)හැක. 

 
3.14  ය� �ලධා�ෙයXෙ� / �ලධා�9යකෙ� කල�යා ෙප)i�ෙ� ෙහ[ ��ධ හ*දාෙ- 

උA� නැෙගනGර රාජකා�ෙ� �රතව >�න බවට i�ත සා� ඉ=�ප1 කර�ෙ� 
න� එවැ� �ලධා��ෙ� ස්ථාන මා��� කළ@A ව�ෙ� �ලධා.�ෙ� ඉST� 
අ]ව පම9.  එෙස,ම එවැ� �ලධා.�ෙ� ස්ථාන මා�7� ඉST� 8lබදව 
\*ඛ1වය දැH�ය @A ෙ-.  ෙමවැ� �ලධා.� wයමනාප ෙස,වා ස්ථානයක�� 
8ටත ට මා� V.මට >Iව�ෙ� න� ඊට ආස�නතම කා'යාලයට ෙහ[ 
�ලධා�යාෙ� ඉSTමට අදාළ කා'යාලයට මා�කළ @Aය. 

 
3.15  සෑම �ටම �ලධා�යාෙ� ඉSTම අ]ව තම කල�යාෙ� ෙස,වා ස්ථානය අය1 \ෙ^ශයට 

ආස�න  ෙස,වා ස්ථානයකට මා� ලබාeමට හැV සෑම උ1සාහයHම දැ�ය @A ෙ-.  
 
3.16  පාසS යන ද�ව�, ආබා�ත ද�ව�, e'ඝ කාTන අසZප මත එHතැ�ව >�න 

කල�ය� සහ �ෙ^ශගතව >�න අවස්ථාව� වැ� 8lගත හැV ක�& ඇ3ව තම 
ෙදපා'තෙ��A \ධා�යාෙ� �'ෙ^ශය� සGතව ඉ=�ප1 කරන ඉST� 8lබඳව 
සැලVSලට ෙගන ස්ථාන මා�7� කළ @A ෙ-. 

 
3.17  ස්ථාන මා�7� ඉST� ඉ=�ප1 V.ෙ�e සළකා බල] ලබ�ෙ� ඒ සදහා සකස් කර 

හI�වා ෙද] ලබන ආද'ශ ආකෘ3 ප�යට අ]වම සකස් කළ අයI�ප1 8lබඳව 
පම9. 
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3.18  මා�7� අයI� කරන �ලධා.� V>ය� \ෙ^ශයක  �ශ්�ත කා'යාලයකට පමණH 
මා�7 යාමට අෙPkා කර�ෙ� න� \ෙ^ශෙ� නම, කා'යාලෙ� නම යන ෙදකම 
සඳහ� V.ම වරදH නැත.  තම� මා� 7 යාමට අෙPkා කර�ෙ� V>ය� 
\ෙ^ශයකට යාෙ� අවශ�තාවය මතද නැතෙහ)1 තම� කැම3 ෙදපා'තෙ��Aවකට 
ෙහ[ කා'යාලයකට යාමට hවමනාෙව� ද ය�න අයI�පෙ1 හැග7මH V.ම 4I4ය.  
ඒ අ]ව තම�ෙ� කැමැ1ත අ]8lෙවi� දැHෙවන  ප�= \ෙ^ශ ෙහ[ කා'යාල න� 
කළ@A ෙ-. 

 
3.19 �ලධා�ෙයXෙ� ඉSTමH අ]ව කරන ලද මා�7මH අවලංj කරන ෙලස ෙහ[ 

කSදමන ෙලසට ප4ව අ�යාචනා V.මට එම �ලධා�යාට ෙහ[ ඒ 8lබදව �'ෙ^ශ 
ඉ=�ප1 V.මට ආයතන  / ෙදපා'තෙ��A \ධා�යාට ෙහ[ G+කමH නැත. 

 
3.20  ස්ථාන මා� ලැෙm යo අෙPkා කරන �ලධා��ෙ� රාජකා. කට@A කS ඇ3ව 

ෙවන1 �ලධා.�ට `�& කරවා වා'Bක ස්ථාන මා�7� �ය+ත =නට ?යා1මක 
කර7මට >යtම ආයතන \ධාZ�/ෙදපා'තෙ��A \ධාZ�/අමාත�ාංශ 
ෙSක�ව�� කට@A කළ @Aය.  ෙමවැ� ක�& ස�බ�ධෙය� ප4ව ෙකෙරන 
ඉST� සලකා බල] ෙන)ලැෙm. 

 
3.21  රජෙ� �ෙශ,Bත \*ඛතා කා'යය� සදහා ෙස,වෙ� ෙය)දවා ඇ3 �ලධා.� 

ෙදපා'තෙ��A \ධා�යාෙ� හා අදාළ අමාත�ාංශෙ� ෙSක�ෙ� �'ෙ^ශ පදන� 
කරෙගන ස්ථාන මා� ලබාeම 8lබඳව සලකා බැiය @Aය.  

 
04. ෙස,වා ස්ථාන ව'�කරණය :- 

 
4.1 ස්ථාන මා�7 යාමට ඉST� අ� \මාණයH ඇ3 ෙස,වා ස්ථාන wයමනාප ෙන)වන 

ෙස,වා ස්ථාන වශෙය� හැ��ෙ-. 
 
4.2 ඉතා wයමනාප ෙස,වා ස්ථානයක ෙහ[ ස්ථානවල වසර 05 ක ෙස,වා කාලයH ස�`'ණ  

කළ �ලධා�� නැවත ඉතා wය මනාප ෙස,වා ස්ථානයකට මා� ෙන)කළ @Aය.   
 
4.3 ඉතා wයමනාප ෙස,වා ස්ථානවල වසර 05 කට  වඩා ෙස,වය කළ �ලධා.�ෙ� නාම 

ෙSඛණයH ඔh�ෙ� වයස, ෙස,වා කාලය, ප=ං� \ෙ^ශය, ස්ථාන මා� කළෙහ)1 
මා�7 යාමට වඩා1 කැම3 ස්ථාන 03 යනාe >ය� ෙත)රA� අදාළ ආකෘ3ෙය� 
�වැර=ව ස�`'ණ කර පළා1 රාජ� ෙස,වා  ෙක)+ෂ� සභාව �>� ද�ව] ලබන 
=නට ෙපර එ7මට අදාළ අමාත�ාංශ ෙSක�ව��ෙ�/ෙදපා'තෙ��A \ධා��ෙ� 
වග{ම ව�ෙ�ය. 

 
4.4 ඒ අ]ව එම �ලධා�� අමාත�ාංශෙය� 8ටතට  මා�කර ඒ හා සමාන  �ලධා�� 

සංඛ�ාවH අමාත�ාංශ ය ෙවත  ස්ථාන මා� V.මට මධ�ම පළා1  රාජ� ෙස,වා 
ෙක)+ෂ� සභාව �>� කට@A කර] ලැෙm. 

 
4.5. >ය�ම ෙදපා'තෙ��Aවල හා අමාත�ාංශවල වසර 05 කට වැ} කාලයH ස�`'ණ 

කළ �ලධා.�ෙ� වා'තාවH 4.3 උප වග�3ෙ� දැHෙවන ප�= \ාෙ^dය ෙSක� 
ෙක)qඨා ශ අ]ව සකස් කර එ7මට ෙදපා'තෙ��A \ධාZ� හා අමාත�ාංශ 
ෙSක�ව�  ඉතා වග{ මV� @Aව කට@A කළ @A ෙ-. 
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4.6. ඉතා wයමනාප / wයමනාප \ෙ^ශවලට ස්ථාන මා�7ම ලබාeෙ�e වඩා1 \*ඛතාවය 

දැHෙවන wයමනාප ෙන)වන ස්ථානවල ෙස,වය කල �ලධා.�ටය. එෙම�ම ෙස,වා 
කාලය හා �ලධා�� �>� දැ]� e ඇ1න� ඔh�ට \ාෙය[cකව *�ණ eමට  >Iවන 
\ශ්න ද සළකා බල] ලැෙm.    

 
4.7. පහත සඳහ�  ෙස,වා ස්ථානය wයමනාප ෙස,වා ස්ථානයH ෙලස සලක] ලැෙm.    
 

1. පළා1 ආදාය� ෙදපා'තෙ��Aව 
 

සටහන :-   `^ගලයාෙ� ස්�ර ප=ං�ය 8lබඳව සළකා බලා Iෂ්කර ෙස,වා ස්ථාන 8lබදව සලකා  
බල] ලැෙm. 

 
05. ස්ථාන මා� සමාෙල[චන ක+U :- 

 
5.1 ස්ථාන මා� �ෙය[ගය�ට ��^ධව ෙකෙරන අ�යාචනා සලකා බැTම සඳහා වා'Bක 

ස්ථාන මා� ෙය[ජනා සමාෙල[චන ක+Uව 8GUවා ඒ අ]ව අවශ� කට@A ෙකෙ'. 
 
5.2 ස්ථාන මා� �ෙය[ගය�ට ��^ධව ෙකෙරන අ�යාචනා සළකා බැiම සඳහා වා'Bක 

ස්ථාන මා� ෙය[ජනා සමාෙල[චන ක+U �>� පහත සඳහ� ක�& 8lබඳව 
ප.kාකර බලා aරණ ග] ලැෙm. 

  
 (අ) මා�7� \3ප13යට අ]�ල ෙන)වන ප�= කරන ලද මා�7�  
 (ආ) �ලධා.�ෙ� ඉST� ඉU ෙන)h] අවස්ථා 
 (ඇ) �ලධා.�ෙ� ඉST�වලට පටහැ� ෙලස කරන ලද මා�7� 
           (ඈ) ස්ථාන මා�7� අයI� කරන ලද =නෙය� ප4ව �ලධා.�ට >Ih හ=> �ප1 

කරදර අසZප වැ� සා]ක�8ත ත1වය� 8lබඳ 8lගත හැV සා� �'ෙ^ශ 
ඉ=�ප1 කර ඇ1න� ඒවා 8lබඳ . 

 
5.3 ෙය[�ත ස්ථාන මා� aරණ 8lබඳ දැ]� eෙම� අනA�ව =න 14 ක කාල�මාවH 

Aළ �ලධා.� �>� අ�යාචනා තම ෙදපා'තෙ��A \ධාZ�ෙ� �'ෙ^ශ සGතව 
මධ�ම පළා1 රාජ�  ෙස,වා ෙක)+ෂ� සභාව ෙවත ෙය)* කළ @Aය. 

 
06. සෑම �ලධා�ෙයH 8lබඳව �වැර= හා ස�`'ණ ෙත)රA� සැප�මට ආයතන 
/ෙදපා'තෙ��A \ධාZ� වගබලා ගත @Aය.  සාවද� අස�`'ණ ෙත)රA� ඇ3 බව ෙහlhවෙහ)1 
ඒ 8lබඳව අදාළ ආයතන/ෙදපා'තෙ��A \ධාZ� හා එම ලැoස්A සකස් කළ හා හ� වැර= බලන 
ලද �ලධා.� වග{මට බැ   >�න අතර ඔh� �නයා]Xල කට@Aවලට ද යට1 ෙ-. 
 
07. මා� ක+U මO� අමාත�ාංශෙය�/ෙදපා'තෙ��Aෙව� 8ටතට ස්ථාන මා�7� ලබා e ඇ3 
�ලධා.� අ]\ාP3කය� පැ+ෙණන ෙතH රඳවා ෙන)ෙගන, �ය+ත =න නව ෙස,වා ස්ථානෙ� 
රාජකා. භාර ගැZමට හැVවන ෙස, ඔh� *දැ හැ.මට කට@A කළ @Aය. 
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08. ස්ථාන මා�7� ලැz �ලධා.� �ය+ත =න >ට නව ෙස,වා ස්ථානෙ� රාජකා. කට@Aවලට 
වා'තාකර 3¡යe1 ඇතැ� ෙදපා'තෙ��A \ධාZ� �>� අදාළ �ලධා.� *දාහැර ෙන)මැ3 
අවස්ථා වා'තා 7 ඇත.  එවැ� අවස්ථා උ^ගත ෙන)7මට ආයතන \ධාZ� වග බලා ගත @Aය. 
 
09. වා'Bක ස්ථාන මා� �ෙය[ගයH ලැz >ය�ම �ලධා.� , �ය+ත =නෙ�e නව රාජකා. 
ස්ථානය ෙවත ෙස,වය සඳහා වා'තා V.මට බැ  >�3. 

 
10. ෙමම ස්ථාන මා� ක+Uවලe aරණ ගැ�ෙ�e මා�7 යන සහ මා�7 එන �ලධා.� දරන 
තනA�වල රාජකා.වලට බාධාවH ෙන)වන ප�= ?යා කළ @Aය.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      



 

 “අ” ආකෘ"ය 
 

මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වය 
වා��ක ස්ථානමා� ඉ$%& ප'ය - 2016 

 
�ලධා�යා �>� ස�`'ණ කළ @Ao 
 

01. �ලධා�යාෙ� නම :-  ....................................................................................................................... 
 

02. ෙස,වා සථ්ානය:-      ..........................................................................................................................      
 

03. උප� =නය:-   ...................................................        ස්£/`�ෂ භාවය:-  ..........................................     
ෙප¤^ගiක i8නය :-  .....................................................................................................................      

 
04. තනAර:-  ........................................................................................................................................ 

ප�3ය/ෙE,9ය :-  ........................................................................................................................... 
දැනට >�න ප�3යට/ෙE,9යට ප1කළ =නය :-    ............................................ 
 

05. (අ) (I)     �ලධා�යා �වාහකද :-ඔ- / නැත        
           (II)     ද�ව� >�ද:- ඔ- / නැත        
                     පාසS යන අ� වයෙස, ෙහ[ ආබා�ත ෙහ[ ද�ව� ඇ1න� ඔh� 8lබඳ �ස්තර:- 
 

අ, 
අංකය 

නම 
 

වයස පාස$ යන වයෙස� 
./ න& පාසල 

ෙවන� ක�1 
(ඇ�න&) 

01     

02     

03     

 
(ආ) ලබා ඇ3 \7ණතා :- 

(I)     >ංහල(සම17 ඇ3 \7ණතා ප.kණෙ� මqටම)  :-          
           (II)     ෙදමළ(සම17 ඇ3 \7ණතා ප.kණෙ� මqටම) :- 
           (III)    ඉං¥�(ඉතා ෙහ)ඳo/ෙහ)ඳo/I'වලo):- 
 

(ඇ) ෙස,වයට ඇAළ1 h දවෙස, >ට එH කා'ය ස්ථානයක, ෙදපා'තෙ��Aවක සහ 
අමාත�ාංශයක ෙමයට කi� ෙස,වය කළ කාල�මාව හා දැනට ෙස,වය කරන ෙස,වා ස්ථානය 
සහ එG ෙස,වා කාලය  

 
කාල�මාව ෙස,වා සථ්ානය ෙදපා'තෙ��Aව කවර 

අමාත�ාංශයH 
යටෙ1ද යන 
වග. 

ෙස,වා කාලය 
මධ�ම පළා1 
රාජ� ෙස,වය 
යටෙ1  
ෙන)ෙ-න�   

√ V� සළX& 
V.ම සඳහා 

>ට දHවා 
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(ඈ) ෙස,වාවට ඇAළ1 7මට ෙපර ෙවන1 ෙස,වාවක ෙස,වය 8lබඳ �ස්තර (උදා:- කFෂ්ඨ 

ෙස,වක උසස7්� ෙලස ප17� ලද  �ලධා.�ෙ� ෙත)රA�) :- 
 

දැ7 තන9ර කාල:මාව ෙස�වා කාලය  ෙස�වා සථ්ානය ෙදපා�තෙ&;9ව අය� 
අමාත�ාංශය 

 >ට දHවා අh: මාස:    

        

        

        

•  අදාළ ෙ- න� පමණH සඳහ� කර�න. 
 

06. ස්ථාන මා�7� ඉS�� කරන ෙස,වා ස්ථාන කැමැ1ත අ]ව අ]8lෙවi� සඳහ� කර�න. 
 

 

අ, 
අංකය 

 
ආයතනය 

 

 
ආයතනය =>� ?ාෙ@Aය 

ෙ$ක&  ෙකBCඨාශය 

 
අය� 

ෙදපා�තෙ&;9ව 

 
අය� 

අමාත�ාංශය 
01.     

02.     

03.     

 
07. ඉS�� V.මට ෙහ,A :-  

 
ඉහත දHවා ඇ3 ෙත)රA� සත� බව මම \ කාශ කර+. 

  
 ......................................................... 
=නය:-                                                                                                        �ලධා�යාෙ� අ1සන 
.                                                                                                          

“ආ” ෙදපා�තෙ&;9 FGHණ  
 

4I4 අ]\ාP3කෙයX  සGතව/රGතව �ලධා�යා *දාහැ�ය හැVය/ෙන)හැVය. අයI�පත �'ෙ^ශ 
කර] ලැෙm. / පහත සදහ� ෙහ,A� මත �'ෙ^ශ කර] ෙන)ලැෙm. 

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

ආයතන \ ධා�යා 
=නය :-   
 

4I4 අ]\ාP3කෙයX  සGතව/රGතව �ලධා�යා *දාහැ�ය හැVය/ෙන)හැVය. අයI�පත �'ෙ^ශ 
කර] ලැෙm. / පහත සදහ� ෙහ,A� මත �'ෙ^ශ කර] ෙන)ලැෙm. 

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

ෙදපා'තෙ��A \ධා�යා 
=නය :-   

 
4I4 අ]\ාP3කෙයX  සGතව/රGතව �ලධා�යා *දාහැ�ය හැVය/ෙන)හැVය. අයI�පත �'ෙ^ශ 

කර] ලැෙm. / පහත සදහ� ෙහ,A� මත �'ෙ^ශ කර] ෙන)ලැෙm. 
 

 .......................................................                                                                      
අමාත�ාංශ ෙSක� 

=නය :-   
 



                      “ආ” ආකෘ"ය 
   

වසර 05 කට වැJ ෙස�වා කාලයK ස>ත ස්ථාන මා� 
අයL& කර ෙනBමැ" Fලධා�; =Mබද වා�තාව 

 
01. �ලධා�යාෙ� නම :- 

 

02. උප� =නය :-                                                           2015.12.31   =නට වයස :- 
 

03. දැනට දරණ තනAර හා ප�3ය/ෙE,9ය  :- 
 

04. ෙස,වා සථ්ානය :- 
 

05. දැනට  ෙස,වෙ� �@Hත ෙස,වා ස්ථානයට ප17/සථ්ාන මා�7 පැ+9 =නය හා එළෙඹන 2015.12.31 
=නට එම ෙස,වා සථ්ානෙ� ෙස,වා කාලය   :- 

 

06. ෙස,වයට ඇAළ1 h දවෙස, >ට එH කා'ය ස්ථානයක ෙදපා'තෙ��Aවක සහ අමාත�ාංශයක ෙමයට 
කi� ෙස,වය කල කාල�මාව හා ෙස,වය කරන ෙස,වා ස්ථානය සහ එG ෙස,වා කාලය:- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

 
 

07. �වාහක/අ�වාහක බව :- 
 

08. ස්�ර ප=ං" ස්ථානෙ� i8නය :- 
 

09. ¡�ඳෙ�/ස්වා+ `�ෂයාෙ� �Vයාව හා ෙස,වා සථ්ානය :- 
 

10. පාසS යන ද�ව� ෙවෙත)1 ඔh� දැනට ඉෙග]ම ලබන පාසැS :- 
                  1. 
      2. 

 

11. ස්ථාන මා� කර] ලැzවෙහ)1 යාමට කැම3 ෙස,වා ස්ථාන AනH \*ඛතා අ]8lෙවi�  :- 
 

I.  
II.  

III.  
 .................................................. 
                       �ලධා�යාෙ� අ1සන 
 

=නය :-    .................................... 
 

ඉ=�ප1 කර+.  �ලධා�යාෙ� ෙප¤^ගiක  i8ෙග)]ව අ]ව ෙමG සඳහ� �ස්තර �වැර=ය. 
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