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දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාා ක්රේඛ  : 03/2018 

                මේේ අංමය : SP/PSC/ඳරිනි 

                ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල  

                දකුණු ඳෂාත. 

                2018.10.05 

දකුණු ඳෂාත් ප්රධාන ේඛම්          

දකුණු ඳෂාත් ආණ්ඩුමාර ේඛම්  

දකුණු ඳෂාත් වාා ේඛම්  

සියලුම අමාතයාං ේඛම්ල්්   

නිේයෝජ්ය ප්රධාන ේඛම්ල්්   

ේදඳාර්තේ්් තු ප්රධාීන්  ේලත. 

 

රාජ්ය කළෂමාාළර  කවශළාර කේවේලේ  කධිශේරේණියේේ  කලධරාන්ගේේස කවානාා කමාවීම්  ක- ක2019 

රාජ්ය ේව ලේේ නිධරය් ේේ වථ්ාන මා්වී් ව්බ් ධල රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාේ  අංම  1589/30 ශා 

2009.02.20 දිනැති  අති විේ  ගැවට් ඳත්රේේ මාර්ය ඳිපඳාිපම ීතති (මාණ්ඩ අංම 1) හි XVIII  ඳරිච්ේේදේේ 

විධිවිධානලට ඔබේේ අලධානය ේය මු මරලනු ැේේ. 

02.  දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය මෂමනාමර  වශමාර ේව ලේේ අධිේර ණියේේේ නිධරය් ේේ වථ්ාන මා්වී් 2019 

මාර්තු මව ඳෂමුලන දින සිට බ ඳැලැත්ේලන ේව  ක්රියාත්මම මෂ යුතු අතර ිහිදි නිධරය් ට ේම් ම 

රාජ්ය ේව ලාලටද ඇතිලන අඳශසුතා මගශැරවීම ිණණියේව ඳශත වශ්  ආමාරයට ව්ථාන මා්වී් ිණිබබල 

ක්රියා මාර්ග අනුගමනය රිරිමට වැෂරිලිමත් විය යුතුය. 

03.  ව්ථාන මා් මණ්ඩය දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාේ දී ඳැලැත්ේලන අතර ිහිදි 

ආණ්ඩුමාර ේඛම් මාර්යාය  ප්රධාන ේඛම් මාර්යාය  වාා ේඛම් මාර්යාය  සියළුම 

අමාතයාං  ේදඳාර්තේ්් තු ශා අේනකුත් ආයතන අතර ව්ථාන මා්වී් පීිබබල තීර  ගනු ඇත. 

04.  ව්ථාන මා්වී් වශා නිධරය් ේේ සුදුසුම් ආදිය ගැන තීර ය රිීතේ්දී ේ් වමඟ අමු ා ඇති 

මා්වී් ඳරිඳාිපය උඳේයෝගි මරගනු ැේේ. 

05.  රිසිය් ේව ලා ව්ථානයම අවු්දු 05 ම ේව ලා මායක් ඇති නිධරය්  වථ්ාන මා්වී් ැබීමට 

සුදුසුම් බයි. 

06.  අදා ේයෝජිත ලාර්ෂිම ව්ථාන මා් ව්බ් ධේය්  වි්ද්ධල ම්ණු දැක්වීම වමා බැලීම වශා රාජ්ය 

ේව ලා ේම ිෂ්  වාාේ  අංම 1589/30 අති විේ  ගැවට් ඳත්රේේ  XVIII  ඳරිච්ේේදේේ මාර්ය ඳිපඳාිපම 

ීතති 210 ලග් තිය අනුල ලාර්ෂිම ව්ථාන මා් ේයෝජ්නා වමාේෝකන මිෂටු ිණහිටුලා ඒ අනුල මටයුතු 

මරනු ැේේ. ලාර්ෂිම ව්ථාන මා් ව්බ් ධේය්  ඉදිරිඳත් මරනු බන ම්ණු දැක්වීම වමා බනු 

බ් ේ්  රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාේ  අංම 1589/30 අති විේ  ගැවට් ඳත්රේේ XVIII  ඳරිච්ේේදේේ 

මාර්ය ඳිපඳාිපම ීතති 211 ලග් තියට අනුක ේ  න් ඳමණියේ. 

07.  ව්ථාන මා් නිේයෝගය ව්බ් ධේය්  ම්ණු දැක්වීම වමා බැලීම වදශා ලාර්ෂිම ව්ථාන මා් ේයෝජ්නා 

වමාේෝකනා මිෂටුල විසි්  ඳශත වශ්  ම්ණු ිණිබබ තලදුරටත් ඳරික්ා මර තීර  ගනු ඇත. 

 - මා්වී් ප්රතිඳත්තියට අනුක ේන ලන ඳරිදි මරන ද මා්වී් 

 - නිධරය් ේේ ඉඛලීම ඉටු ේන වුනු අලව්ථා (මනාඳ අනුල 1 2 3 යන ේව ලා ව්ථාන ඉඛලීම 
  ේව  වමනු ැේේ) 
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 - නිධරය් ේේ ඉඛලී්ලට ඳටශැනි ේව මරන ද මා්වී් 

 - ව්ථාන මා්වී් අයදු් මරන ද දිනේය්  ඳසුල නිධරය් ට සිදුවු ශදිසි විඳත්/ ශදිසි අනතු්/ 

  ආඳදා/අවීනඳ ලැනි වානුම්ිණත තත්ත්ලය්  ිණිබබල ිණිබගත ශැරි නිර්ේද් ඉදිරිඳත් මර 
 ඇත්න් ඒලා ිණිබබල 

08.  2018 ඔක්ේතෝ්බර් මව 31 දින සිට 2019 ේඳබරලාරි 28 යන දින අතර මාේේදි අේනයෝනය ව්ථාන 
මා්වී් වශා ඉඛලු්ඳත්ර ාාර ේන ගත යුතුය. 

09.  වෑම නිධරේයක් ිණිබබලම නිලැරදි ශා ව්පර්  ේත රතු් වැඳයීමට ආයතන/ ේදඳාර්තේ්් තු 
ප්රධාීන්  ලගබා ගත යුතුය. වාලදය අව්පර්  ේත රතු් ඇති බල ේශලිවුලේශ ත් ඒ ිණිබබල අදා 
ආයතන / ේදඳාර්තේ්් තු ප්රධාීන්  ශා ිම ැයිව්තු වමව්ම ශා ශරි ලැරදි බන ද නිධරය්  
ලගකීමට බැදී සිිපන අතර ඔවු්  විනයානුක මටයුතු ලටද යටත් ේ . 

10. මා් මණ්ඩ මඟි්  අමාතයාංේය් / ේදඳාර්තේ්් තුේල්  ිණටතට ව්ථාන මා්වී් බාදී ඇති 
නිධරය්  අනුප්රාප්තිතිමය්  ඳැිෂේ න ේතක් රලා ේන ේගන නියිෂත දින නල ේව ලා ව්ථානේේ රාජ්මාරි 
ාාර ගැීනමට ශැරිලන ේව  ඔවු්  මුදා ශැරිමට මටයුතු ම යුතුය. 

11. දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය මෂමනාමර  වශමාර අධි ේර ණියේේේ නිධාීත්  වශා 2019 ලවරට අදා ලාර්ෂිම 
ව්ථාන මා් වශා බාත්මම මාවටශන ඳශත දැක්ේ . 

ඔක්ේත ්බර් 08ට ේඳර 
 

ව්ථාන මා් ඳිපඳාිපය/ ක්රේඛ ය ප්රසිද්ධ මර  ඉඛලු්ඳත් මැවීම 

ේන ලැ්බර් 09ට ේඳර ඉඛලු්ඳත් වශ ලවර 05ට ලැඩි ේව ලා මායක් ව්පර්  මෂ 
නිධරය් ේේ ලාර්තා බා ගැීනම අලව්  රිරිම 

ේන ලැ්බර් 23ට ේඳර 
 

මා් මණ්ඩ රැව්වී තීර  ේගන අලව්  රිීතම 

ේන ලැ්බර් 30ට ේඳර 
 

ව්ථාන මා් ේය ජ්නා දැනු් දීම 

ේදවැ්බර් 14ට ේඳර 
 

ව්ථාන මා් ිණිබබල අභියාකනා බාදීම  

ේදවැ්බර් 28ට ේඳර 
 

රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල ේලත අභියාකනා ඉදිරිඳත් රිරිම 

ේඳබරලාරි 15ට ේඳර අභියාකනා මණ්ඩ තීර  දැනු් දීම ශා ලාර්ෂිම ව්ථාන මා් නිේයෝග 
නිකුත් රිරිම 

 

12. ේමම ක්රේඛ ේේ වශ්  විධිවිධාන ඔබේේ අමාතයාංේේ / ේදඳාර්තේ්් තුේ  අධිේර ණියේේේ 

නිධරය්  ේලත දැන ගැීනමට වව්ල් න. 

13. ේමම ඳරිඳාිපය අනුල ව්ථාන මා් ැබීමට සුදුසුම් බන ඔබ ආයතනේේ සිිපන නිධාරි්  විසි්  

ඉදිරිඳත් මරනු බන අයදු්ඳත් ශා ආමෘති ඳත්ර අංම 02 අනුල ඔබ විසි්  වැඳයිය යුතු ේත රතු් 

2018.11.09 දිනට ේඳර ැේබන ේව  ේඛම්  දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල  දිව්ත්රික් ේඛම් 

මාර්යා වංකීර් ය  6 ලන මශෂ  මළුලැඛ  ගාඛ ේලත ිවිමට මටයුතු මරන ේව ද් ලිෂ 

 

 

යූ.ජී.විදුර කළාන්යලව  
ේඛම් 
ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල 
දකුණු ඳෂාත 
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දකුණු කපෂාත් කරාජ්ය කළෂමාාළර  කවශළාර කේවේලේ  කධිශේරේණියේේ  කලධරරයගේේස කලාෂිකළ ක

වානාා කමාවී කපටිපාටිය 

 

1. රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල විසි්  2009.02.20 දිනැති 1589/30 දර  අතිවිේ  ගැවට් ඳත්රේේ ඳ  

මරන ද මාර්ය ඳිපඳාිපම ීතති 1 ලැනි මාණ්ඩේේ XVIII  ලැනිඳරිච්ේේදේේ 202 ීතතිේේ විධිවිධාන   

අනුල වශ 2005.06.10 දිනැතිල නිකුත් මර ඇති දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාා ක්ර ේඛ  

අංම 03/2005 කමඟි්  ඳලරන ද  බත ප්රමාරල දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය මෂමනාමර  වශමාර ේව ලේේ 

අධි ේර ණියේේේ නිධාීත් ේේ ලාර්ෂිම ව්ථාන මා් ඳරිඳාිපේේ විධි විධානය්  ඳශත අයුරි්  නිේයෝග 

මරිෂ. 
 

2. දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය මෂමනාමර  වශමාර ේව ලේේ අධිේර ණියේේේ නිධරය් ේේ ව්ථාන මා්වී් ඳශත 

දැක්ේලන ආමාරේය්  සිදු ේමේර්. 
 

(ධ) කමාවී කමණ්ඩ කමඟිගේ ක(ලාෂිකළ කවානාා කමාවී) 
 

ව්ථාන මා්වී් අේප්තික්ාමරන නිධරය් ේේ ඉඛලී් ඉටු රිීතම වශා ලාර්ෂිම ව්ථාන මා්වී් 

මණ්ඩ ක්රියාත්මම ේමේර්. ඒ ශැ්ණු විට රිසිය් නිධරයකුේේ වාධාර  ඉඛලීමක් ඉටු රිීතමට ඉඩ 

බා ගැීනම වශා ේශෝ අමාතයං ේඛම්ල්්  විසි්  ඳරිඳානමය ම්ණු අනුල මරනු බන නිර්ේද් 

ක්රියාත්මම රිීතම ිණණියේව ේව ලා ව්ථානයම / ප්රේද්යම  නියිෂත ේව ලා මාය ව්පුර්  මෂ නිධරයකු 

ේලනත් ේව ලා ව්ථානයමට මා් රිීතමටද මා් මණ්ඩ තීර  ගත ශැම. ේමම මා්වී් ලර්ේේ මාර්තු 

මව ඳෂමු ලන දිනේේ සිට ක්රියාත්මම ේ . 
 

(ආ) කදකුණු කපෂාත් කරාජ්ය කේවේලා කේළොමිගේ කවභාල කමඟිගේ ක(ලාෂිකළ කේාොලා කවානාා කමාවී) 
 

ලාර්ෂිම මා් මණ්ඩලදී ශැර දදනිමල සිදු ේමේරන මාර්යයක් ලේය්  ව්ථාන මා්වී් සිදු 

ේන ේමේර්. ිේශත් ඳරිඳානමය අලයතා  ේව ලා අලයතා වශ විනය ේශ තු මත දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය 

ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල විසි්  ව්ථාන මා් නිේයෝග නිකුත් ේමේර්. වාමානය රාජ්මාරි මටයුතු ලට 

බාධාලක් ේන ලන සුශද වථ්ාන මා් ඉඛලී්ද නිධරය් ේේ ශදිසි වුද  වානුම්ිණතල වමා බැලිය යුතු වු 

ම්ණු අඩංගු ඉඛලී්ද  අමාතයාං ේඛම්ල්් ේේ ශා දකුණු ඳෂාත් ප්රධාන ේඛම්ේේ නිීතක්  ශා 

නිර්ේද් ඇතිල ඉදිරිඳත් මරන විට ඒ ිණිබබල වමා බා අලය ිණයලර ගනු ැේේ. 

02:1  විේේ කරාජ්ළාන් කධලයතා කශා කශදිසි කේවේලා කධලයතා කමත කවානාා කමාවී කකිරීම 

ඳරිඳානමය ශා ේව ලා අලයතා මත නිධරයකුේේ ඉඛලීමක් ේන මැතිල ශා මැමැත්ත  විමසීමරි්  

ේත රල ව්ථාන මා් රිීතමට ේශෝ තාලමාලිමල අනුයුක්ත රිීතමට දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  

වාාලට ශැරියාල ඇත. 

03.  රාජ්ය කළෂමාාළර  කවශළාර කේවේලේ  කධිශේරේණියේේ  කවානාා කමාවී කළමිටු කවංයුතිය 

දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල විසි්  න් මරනු බන ේව ලේේ ආයතන මටයුතු ාාර 

නිධරයා ඇතුළු මාණ්ඩලිම නිධරය්  තිේදේනකු (ඉ්  ික් අයකු අභියාකනා මණ්ඩ වශා න් මරන 

ද නිධරයකු විය යුතුය.) 

දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය මෂමනාමර  වශමාර ේව ලේේ අධිේර ණියේේේ නිධරය් ේේ මුළු ේව ලම 

වං යාේල්  15%  මට ේන අඩු ප්රමා යම වාමාජිමත්ලයක් හිිෂ ලෘත්තීය වංග් ලලි්  ික් නිේයෝජිතයකු 

බැගි්   

ේශෝ  

පර්  මාලීනල ලෘත්තීය විෂති මටයුතු වශා නිධරයකු මුදා ශැර ඇති ික් ලෘත්තීය වංගමයම 

නිේයෝජිතේයක් යන අයේග්  වම් විත ේ . 
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මා් මිෂටුේ  වාාඳතිලරයා දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල විසි්  ඳත් මරනු බයි. 

04.  ලාෂිකළ කවානාා කමාවී කවමාේෝචා කළමිටුල 

04:1  මා් මිෂටු තීර  ව්බ් ධේය්  ශා මා් මණ්ඩලදී තම ඉඛලී් ඉටු ේන වීම ව්බ් ධේය්  ැේබන 

ඳැිෂණියේලි ඳීතක්ා රිීතමට දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාා ේඛම්ේේ වාාඳතිත්ලේය්  යුත් 

අභියාකනා මණ්ඩයක් දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල විසි්  ඳත් මරනු බයි. 

04:2  ලාෂිකළ කවානාා කමාවී කවමාේෝචා කළමිටුේේ කවංයුතිය 

 වාාඳති : ේඛම්  ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල  දකුණු ඳෂාත 

දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල විසි්  න් මරන බන වාමාජිමය්  ේදේදේනකු: 

I.   නිේයෝජ්ය ප්රධාන ේඛම් (ිණරිව් ශා පුහුණු  ) 

II. දකුණු ඳෂාත් අමාතයාංයම ේඛම්ලරයකු 

 

 වටශන :- ේමම නිධරය් ේග්  ික් අයකු ව්ථාන මා් මිෂටුේ  ේව ලය මෂ නිධරයකු විය යුතුය. 
 

04:3 ලාෂිකළ කවානාාමාවී කවමාේෝචා කළමිටුල කවිසිගේ කපශත කවඳශගේ කළවීණු කපිළිබඳ කපරීක්ා කළර කතීර  කගනු කඇත. 

 

 මා්වී් ප්රතිඳත්තියට අනුක ේන ලන ඳරිදි මරන ද මා්වී් 

 නිධරයාේේ ඉඛලී් ඉටු ේන වු අලව්ථා 

 ව්ථාන මා්ල ව්බ් ධල අදාෂ අමාතයාං ේඛම්ල්්  විසි්  දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා 

ේම ිෂ්  වාාේ  ේඛම් ේලත මරන ඉඛලී්  නිර්ේද් ශා ඳැිෂණියේලි. 
 

05.  වානාා කමාවීම් ලදී කවෂළා කබැලිය කයුතු කේපොදු කප්රතිපත්ති 
 

05:1 ලාර්ෂිම ව්ථාන මා්වී්ලදී මාය ග නය මරනු බනුේේ ේඳර ලර්ේේ ේදවැ්බර් 31 ලන දිනටය.  

 ( 2019 ලාර්ෂිම ව්ථාන මා් වශා 2018.12.31 දිනය) 
 

05:2 ේව ලා මාය්  ග නය රිීතේ්දී ේව ලේේ ආර්ාම දිනය වැරිය යුත්ේත් ේව ලයට ලාර්තා මෂ 

 ලර්ේේ ජ්නලාරි මව ඳෂමු ලන දිනයයි. නමුත් නිධරයාේේ ඳාන විය ඉක්මලා ගිය ම් ක් 

ේශ තුේල්  ේව ලයට ලාර්තා  මෂ දිනය ඳසු දිනයක් ේ  න් මා් මිෂටුල ඒ ිණිබබල වැරිඛ ේය මු 

මරයි. 
 

05:3  ේව ලා මාය ග නය රිීතේ්දී ික් අමාතයාංයක් / ේදඳාර්තේ්් තුලක් ේශෝ දිව්ත්රික්මයක් තුෂ 

අ ණ්ඩල ේශෝ  ණ්ඩල මෂ ේව ලා මාල ිමතුල මුළු ේව ලා මායක් ේව ග ්  ගනු ැේේ. 
 

05:4  රිසිය් අමාතයාංයක් / ේදඳාර්තේ්් තුලක් යටේත් කුමන දිව්ත්රික්මයම ේව ලය මද ිම ේව ලා මාය 

ිම අමාතයාංේේ / ේදඳාර්තේ්් තුේ  ේව ලා මාය ලේය්  ග ්  ගනු ැේේ. දිව්ත්රික්මයක් තුෂ 

ේව ලා මාය ග ්  ගැීනේ්දී දිව්ත්රික්මය තුෂ කුමන මාර්යායම ේව ලය මෂද ිම මා ල මුළු 

ිමතුල දිව්ත්රික්මය තුෂ ේව ලා මාය ේව ග ්  ගනු ැේේ. 

 

05:5 ේදඳාර්තේ්් තුලම ේව ලය මෂ මාය ග ්   ගැීනේ්දී  නිධරයකුේේ ඳාන විය ඉක්මලා ගිය 

ේශ තුලක් මත  ේව ලේේ ේන සිිප මාය ග ්  ගනු ේන ැේේ. 

 

05:6     ලවර 05 ට ලැඩි මායක් ිමම ේව ලා ව්ථානයම ේව ලය මර ඇති නිධරය්  ව්ථාන මා්වී්ලට 

              යටත් ල් ේ් ය. 
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05:7:1 ලාර්ෂිම ව්ථාන මා් වශා මාය ග නය මරනු බන ේදවැ්බර් 31 දිනට (2019 ලාර්ෂිම ව්ථාන 

මා් වශා 2018 ේදවැ්බර් 31 දිනට) ලයව අවු්දු 53 ඉක්මවු නිධරය්  දිවත්්රික්මය තුෂ ේලනත් 

ේව ලා ව්ථානයමට මා් මෂ ශැරි වුලද ඔවු් ේේ ඉඛලීමක් ේන මැතිල දිව්ත්රික්මේය්  ිණටතට මා් 

ේන මෂ යුතුය. 
 

05:7:2 ලාර්ෂිම ව්ථාන මා් වශා මාය ග නය මරනු බන ේදවැ්බර් 31 දිනට ( 2019 ලාර්ෂිම ව්ථාන 

මා් වශා 2018 ේදවැ්බර් 31  දිනට) ලයව අවු්දු 58  ඉක්මවු  නිධරය්  (59 ලැනි විේයහි 

ඳසුල් න් ) ඔවු් ේේ ඉඛලීමක් ේන ලන මඛහි දිව්ත්රික්මය තුෂ වුලද මා් ේන මෂ යුතුය. 
 

05:8 ලෘත්තීය වංගමයම ම  වංගමේේ ේඛම්  වාාඳති  ාාණ්ඩාගාරිම ශා මධයම විධායම වභිමය්  මා් 

මර් ේ්  න් අදාෂ ලෘත්තීය විෂතිේේ ේඛම්ේේ නිර්ේද් වැරිඛට ේගන වංගමේේ මටයුතු 

ලට බාධා ේන ලන ේව ලා ව්ථානයමට මා් මෂ යුතුය.  
 

05:9 ආයතන වංග්රශේේ XXV  ලන ඳරිච්ේේදේේ 7:1 ලග් තිේේ දැක්ේලන අනුග්රශ භුක්ති විඳීමට අේප්තික්ා 

මරන ලෘත්තීය වංග්ල නිධරය්  වංගමේේ  ේඛම් මඟි්  ඒ වශා ඉඛලු් ඳත්රයක් ිණිබේය මර 

(7:5 උඳ ලග් තිය අනුල) මා් මිෂටු රැව්වීමට වති ේදමමටලත් ේඳර දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා 

ේම ිෂ්  වාාල ේලත ඉදිරිඳත් මෂ යුතු ේ . ේ් ිණිබබල ඳසුල ේමේරන ඉඛලී් වමා බනු 

ේන ැේේ. 
 

05:10  ය් නිධරයකුේේ මත්රයා ේඳ ලිසීේේ ේශෝ ත්රිවිධ ශමුදාේ  උතු් නැේගනහිර ක්රියා් විත 

රාජ්මාරිේේදී ආබාධිත තත්ත්ලයට ඳත්ල ඇති බලට ලිඛිත වාක්ෂි ඉදිරිඳත් මරන විට නිධරය් ේේ 

ව්ථාන මා්වි් මෂ යුතු ල් ේ්  ඔවු් ේේ ඉඛලී් අනුල ඳමණියේ. ිේව ම ිලැනි නිධරය් ේේ ව්ථාන 

මා්වී් ඉඛලී් ිණිබබල ප්රමු ත්ලය දැක්විය යුතුේ . 
 

05:11 වෑම විටම නිධරයාේේ ඉඛලීම අනුල තම මත්රයාේේ ේව ලා ව්ථානය අයත් ප්රේද්යට ආව් න ේව ලා 

ව්ථානයමට මා්වී්  බාදීමට ශැරි වෑම උත්වාශයක්ම දැරිය යුතු ේ . 
 

05:12 ආබාධිත ද්ල්   දීර්ඝ මාලීන අවීනඳ මත ික් තැ් ල සිිපන මත්රය්  ලැනි ිණිබගත ශැරි ම්ණු 

ඇතිල තම ේදඳාර්තේ්් තු ප්රධානියාේේ නිර්ේද්ය්  වහිතල ඉදිරිඳත් මරන ඉඛලී් ිණලිබල 

වැරිඛට ේගන මා්වී් මෂ යුතු ේ . 
 

05:13 ව්ථාන මා්වි් ඉඛලීේ්දී වශ අභියාකනා ඉදිරිඳත් රිීතේ්දී වෂමා බනු බ් ේ්  ඒ වශා  වමව ්

මර ශඳු් ලා ේදනු බන ආදර් ආමෘති ඳත්රයට අනුලම වමව් මෂ අයදු්ඳත් ිණිබබල ඳමණියේ. 
 

05:14 මා්වී් අයදු් මරන නිධරය්  රිසිය් ප්රේද්යම නි්චිත මාර්යායමට ඳම ක් මා්වී යාමට 

අේප්තික්ා මර් ේ්  න් ප්රේද්ේේ නම ශා මාර්යාේේ නම යන ේදමම වශ්  රිීතම ලරදක් නැත. 

තම්  මා්වී යාමට අේප්තික්ා මර් ේ්  රිසිය් ප්රේද්යමට යාේ් අලයතාලය මතද නැතේශ ත් 

තම්  මැමති ේදඳාර්තේ්් තු ේශෝ මාර්යායමට යාමට උලමනාේල් ද ය් න අයදු්ඳේතහි  

ඇඟවීමක් රිීතම සුදුසුය. ඒ අනුල තම් ේේ මැමැත්ත අනුිණිබේලලි්  දැක්ේලන ඳරිදි ප්රේද් ේශෝ 

මාර්යා න් මෂ යුතු ේ . 
 

05:15 නිධරයාේේ ඉඛලීමක් අනුල මරන ද මා්වීමක් අලංගු මරන ේව ේශෝ මඛ දමන ේවට ඳසුල 

අභියාකනා රිීතමට ිම නිධරයාට ේශෝ ඒ ිණිබබල නිර්ේද් ඉදිරිඳත් රිීතමට ේදඳාර්තේ්් තු 

ප්රධානියාට ේශෝ හිිෂමමක් නැත. 
 

06 ලාර්ෂිම ව්ථාන මා් නිේයෝගය්  ිණිබ ේන ඳදින ේශෝ ක්රියාත්මම ේන මරන නිධරය්  ිණිබබ ල 

දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල ේලත ලාර්තා වුලේශ ත්  ඒ ිණලිබල තලදුරටත් දැනු් 

දීමරි්  ේත රල අදාෂ විනය ක්රියාමාර්ග ගැීනමට මටයුතු මරනු ැේේ. 
 

07. රාජ්ය මෂමනාමර  වශමාර ේව ලේේ අධිේර ණියේේේ ලාර්ෂිම ව්ථාන මා්වී් ප්රතිඳත්තිය ක්රියාත්මම 

රිීතේ්දී අනුගමනය ම යුතු මාවටශන  ඒ ඒ ලර්ේේදී දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල 

විසි්  ප්රමායට ඳත් මරනු ැේේ. 
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08. ලාෂිකළ කවානාා කමාවී කලධේයෝග කලට කවිවීද්රල කධභියාචාා කඉදින්පත් කකිරීම කපිළිබඳ කවිවාතර 
 

08:1 ව්ථාන මා් රිීතමක් ිණිබබල ේදන ද නිේයෝගයමට ිේරහිල රිසිය් රජ්ේේ නිධරේයකු විසි්  

රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල ේලත අභියාකනයක් ඉදිරිඳත් මර් ේ්  න්  ිම අභියාකනය ආමෘති ඳත්ර 

අංම 03 ප්රමාරල ඳම ක් ඉදිරිඳත් මෂ යුතු ල් ේ් ය. තලද තම්  විසි්  ඉදිරිඳත් මරනු බන ම්ණු 

තශවු් රිීතමට අදාෂ ලියවිලි ල වශතිම මෂ ිණටඳත් ිම අභියාකනය වමඟ ඉදිරිඳත් රිීතමටද  ඔහු 

ක්රියා මෂ යුතු ල් ේ් ය.  
 

08:2  රජ්ේේ නිධරේයකු විසි්  රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල ේලත අභියාකනයක් ඉදිරිඳත් මෂ යුතු 

ල් ේ්   අදාෂ අමාතයාංේේ ේඛම් ශා දකුණු ඳෂාත් ප්රධාන ේඛම් මඟි්  ලන අතර  ිම 

අභියාකනේේ ිණටඳතක් අදාෂ අමාතයාංේේ ේඛම් ේලත ශා දකුණු ඳෂාත් ප්රධාන ේඛම් ේලතද 

ේය මු මෂ යුතු ල් ේ් ය. තමා ේලත ඉදිරිඳත් ලන අභියාකනය අප්රමාදල තම නිීතක්  වහිතල දකුණු 

ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල ේලත ේය මු රිීතම අදාෂ අමාතයාංේේ ේඛම්ේේ ලගකීම 

ල් ේ් ය. නිධරයාට තම මැමත්ත ඳරිදි  අභියාකනේේ ප්රගම  ිණටඳතක් වෘජුලම රාජ්ය ේව ලා 

ේම ිෂ්  වාාල ේලත ඉදිරිඳත් මෂ ශැක්ේක්ය. 
 

08:3 ව්ථාන මා් රිීතේ් නිේයෝගයමට ිේරහිල ඉදිරිඳත් මරනු  බන අභියාකනයක්  ිම වථ්ාන මා් 

රිීතේ් නිේයෝගය අදාෂ රජ්ේේ නිධරයා ේලත ද දින සිට දින14 ක් ඇතුෂත ඉදිරිඳත් මෂ යුතු 

ල් ේ් ය. නියිෂත මාය තුෂදී ඉදිරිඳත් ේන ලන අභියාකනා රාජ්ය ේව ලා  ේම ිෂ්  වාාල විසි්  

ප්රතික්ේ ඳ මරනු බ් ේ් ය.  
 

08:4 ේම ිෂ්  වාාල ේලත ේය මු රිීතම වශා නිධරේයකු විසි්  ාාර ේදනු බන අභියාකනය අදාෂ සියලු 

ලිිණ ේග ණු  ලිිණ ේඛ   ශා ලාර්තා ආදියට ඊට අදාෂ තම නිීතක් ද නිර්ේද්ද වහිතල ිම අභියාකනය 

ැබී දින 15 ක් ඇතුෂත දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාේ  ේඛම් ේලත ඉදිරිඳත්රිීතමට 

දකුණු ඳෂාත් ප්රධාන ේඛම් ශා අදාෂ අමාතයාේේ ේඛම්ලරයා ලගබා ගත යුතු ල් ේ් ය. ිතකුදු 

වුලත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල මාර්යය ඳිපඳාිපම ීතති වංග්රශේේ XVIII ලැනි ඳරිච්ේේදේේ වශ්  

ලාර්ෂිම ව්ථාන මා් ව්බ් ධ අභියාකනා අදාෂ ලිිණ ේග ණු  ලිිණේඛ    ලාර්තා  නිීතක්  ශා 

නිර්ේද් වමඟ ලර්ේේ ව්ථානමා් මා වටශන අනුල නියිෂත දිනට ප්රථම දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා 

ේම ිෂ්  වාාල ේලත ඉදිරිඳත් මෂ යුතු ල් ේ් ය. 
 

08.5 ේමම ඳරිච්ේේදේේ වශ්  නියමය් ට අනුගතල තම අභියාකනා ඉදිරිඳත් රිීතම  වෑම රජ්ේේ 

නිධරේයකුේේම ලගකීම ලන අතර  ඊට ඳටශැනිල ඉදිරිඳත් මරනු බන අභියාකනා දකුණු ඳෂාත් 

රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල විසි්  වමා බනු ේන බ් ේ් ය.  
 

08.6  ඉශත 08.4 ලග් තිේේ වශ්  ලියවිලි ැබී දින15 ක් ඇතුෂත  ව්ථානමා් රිීතේ් නිේයෝගයමට 

ිේරහිල රජ්ේේ නිධරේයකු විසි්  ඉදිරිඳත්මර ඇති අභියාකනා ව්බ් ධේය්  තීර යක් දකුණු 

ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාල විසි්  ගනු ඇත්ේත්ය. 
 

08.7 ඉශත වශ්  ඳරිදි ඉදිරිඳත් මර ඇති අභියාකනයක් ව්බ් ධේය්  ලන දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා 

ේම ිෂ්  වාාේ  තීර ය වෘජුලම අභියාකම ේලත ද් ලනු බන අතර  ිහි ිණටඳතක් දකුණු ඳෂාත් 

ප්රධාන ේඛම් ේලත ශා අදාෂ අමාතයාංේේ ේඛම් ේලත යලනු බ් ේ් ය. 
 

දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂ්  වාාේ  නිේයෝගය ඳරිදි    
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ලාෂිකළ කවානාාමාවී කධයදු පත ක- කදකුණු කපෂාත් කරාජ්ය කළෂමාාළර  කවශළාර කේවේලේ  ක

ධිශේරේණියේය 
 

ධ. කේපෞද්ගලිළ කේතොරතුවී 

 
01. ව්පර්  නම  

 

02. මුකු් වමග   
        නම:-  
   (සිංශේ් ) 

 
 
 

03. මුකු් වමග 
       නම:-                                           
(ඉංග්රිසිේය් ) 

 
 
 

04. උඳ්  දිනය:- 05. ලයව:- (2018.12.31 දිනට) 
 
අවු......... මාව ......... දින ......... 
 

06. ජ්ාතිම ශැදුනු්ඳත් අංමය:- 07. ව්ත්රි / පු් ාාලය:- 

08. ව්ථිර ලිිණනය:- 09. තාලමාලිම ලිිණනය- 10. දුරමථන අංමය  
        මාර්යාය  :- 

        ේඳෞද්ගලිම:- 

 

11. විලාශම  
       අවිලාශම බල:- 
 

12:- මත්රයාේේ නම:- 13. මත්රයාේේ රැරියාල ශා ේව ලා     
        ව්ථානය:- 
 
 

14. ද්ල්                               
       ග න:- 
 
 

15.ඔවු් ේේ ලයව:- 16. ඉේගනුම බන ඳාවැ:- 
 
 
 
 

 
ආ. කේවේලා කේතොරතුවී 

 

17.  ඳත්වී් ලිිණේේ අංමය:- 
 

18. රාජ්ය මෂමනාමර  වශමාර ේව ලේේ අධිඳ් තියට  
       ඳත්වු දිනය:-  
 
 

19. ලර්තමාන ේව ලා ව්ථානය:- 
 

20. ේව ලා ව්ථානය ිණහිිප නගරය:- 
 
 
 

21: ලර්තමාන ේව ලා ව්ථානයට ලාර්තාම දිනය:- 
 

22. ලර්තමාන ේව ලා ව්ථානේේ ේව ලා මාය:- 
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23. ප්රතිාා  බන ේව ලා වථ්ානයම ේව ලය මර තිේේ ද ?  

   
 
 
24.  රාජ්ය 
ේව ලේේ   පර්ල 
ේව ලා ව්ථාන  

 
ේව ලා ව්ථානය 

ේව ලා මාය 
 

සිට දක්ලා 
 

1    
2    
3    
4    
5    

 
ඇ. කවානාා කමාවී කඉල්ලී  කපිළිබඳල කේතොරතුවී 

 
25. ේව ලා ව්ථානය ේව ලා ව්ථානය ිණහිිප නගරය 

 

1   
2   
3   

 
26. ඉශත වශ්  මර ඇති ේව ලා ව්ථාන ලට අමතරල ඊට ආව් න ේව ලා ව්ථානයමට ව්ථාන මා්වීමක් බා 
ේද් ේ්  න් ියට ිමඟද? 
 
 
27. ව්ථාන මා් ඉඛලු් රිීතමට/ ේන රිීතමට ේශ තු:- ( නිධාරියා ේශෝ යැේඳ් න්  ය් ආබාධිත තත්ලයරි්  
ේඳේ් ේ්  න් ඒ බලට දලදය වශතිම ලලි්  තශල් රිීතමට යටත්ල ේමහි වශ්  මර් න) 
 
   

 
 ඉශත දක්ලා ඇති ේත රතු් සියඛ වතය ශා නිලැරදි බල ප්රමා මරිෂ. 
 
 ...............................         ............................... 
   දිනය           අත්වන 
 
ඈ.  ධමාතයාං කෙ කේදපාෂිතේ ගේතු කප්රරාලධයාේස කලධෂිේද්ය 
 
 

 ඉශත න් වශ්  නිධාරියාේේ වථ්ාන මා් ඉඛලීම අනුප්රාප්තිතිමේයකු වහිතල / රහිතල / ඳසුල බාදීේ් ඳදනම 
 මත නිර්ේද් මරිෂ. 
 
 
 

 ...............................         ............................... 
   දිනය           අත්වන 
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එක් කේවේලා කවානාායළ කධවුවීදු ක05ළට කලැඩි කළායක් කේවේලය කළර කඇති කසියලුම කලධරාන්ගේේස කවිවාතර කේමහි ක

ධලධලාෂියේයගේම කඇතුෂත් කවිය කයුතු කබල කවළගේා ක(2018.12.31 කදිාට) 

අමාතයාංය / ේදඳාර්තේ්් තුල:- ............................................................................................. 

ඳෂාත් ඳාන ආයතන  :- ............................................................................................. 

ප්රාේද්ය ය මාර්යාය  :- ............................................................................................. 

 
අනු 
අංමය 
 
 
 
 
 
 

නිධාරියාේේ 
නම 
(මයා/ ිෂය/ 
ේමය ය් න 
වශ්  
මර් න 

ඳත්වි් 
දිනය 

ජ්ාතිම 
ශැදුනු්ඳත් 
අංමය 

තනතුර/ 
ේර ණියේය 
ශා මාධයය 

උඳ් දිනය 
ශා 
2018.12.31 
දිනට ලයව 

ලර්තමාන 
ේව ලා 
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වමව් මේෂ    :- ..........................................  අත්වන: .................................. තනතුර: ................................. 

ඳරික්ා මේෂ :- ..........................................  අත්වන: .................................. තනතුර: .................................  

 

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

        ේදඳාර්තේ්් තු ප්රධානියාේේ අත්වන 

         (නි මුද්රාල) 
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දකුණු කපෂාත් කරාජ්ය කළෂමාාළර  කවශළාර කේවේලේ  කධිශේරේණියේය කවානාා කමාවී කතීර  ක

ව බගේරේයගේ කධභියාචාා කඉදින්පත් කකින්ේ  කධයදු පත්රය 
 

01. ව්පර්  නම:- ......................................................................................................................................... 

02. ව්ථානමා් ේඛ  ේේ වශ්  නම:-  ....................................................................................................... 

 02.1. ශැඳුනු්ඳත් අංමය:- ................................................................................................................... 

03. ව්ථිර ලිිණනය:- .......................................................................................................................................... 

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

04. තාලමාලිම ලිිණනය:- ................................................................................................................................. 

05 දුරමථන අංමය:- ....................................................................................................................................... 

06. ලර්තමාන ේව ලා ව්ථානය:- ........................................................................................................................ 

07. අයත් අමාතයාංය:- .................................................................................................................................. 

08. ලර්තමාන ේව ලා ව්ථානේේ ේව ලා මාය අවු.:- ......................... මාව ....................... දින ........................... 

09. මුළු ේව ලා මා සීමාල අවු.:- ......................... මාව ................... දින .................... සිට 2018.12.31 දක්ලා 

10. 10.1. ලාර්ෂිම ව්ථාන මා් යටේත් ව්ථාන මා් මරන ද ේව ලා ව්ථානය:- .................................................. 

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

      10.2. ව්ථානමා් ේඛ  ේේ අනු අංමය:- ...................................  ව්ථානමා් අංමය:- ............................. 

      10.3. ඔබ වමඟ ව්ථාන මා් මරනු බන අනුප්රාප්තිතිමයා/ අනුප්රාප්තිතිමය් ේේ න්:- 

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

11. අභියාකනා මඟි්  ඉඛලු් මරනු බන ේලනත් ේව ලා ව්ථාන:- .................................................................... 

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

12. අභියාකනා ඉදිරිඳත් රිීතමට ේශ තු:- (අභියාකනාල මඟි්  ඉදිරිඳත් මරන ම්ණු වනාථ රිීතමට අදා       

      ේඛ   ද ේ් වමඟ අමු ා ඉදිරිඳත් මෂ යුතුය) 

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

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

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

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

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

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

13. ේලනත් ම්ණු :- ...................................................................................................................................... 

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

ඉශත දක්ලා ඇති ේත රතු් සියඛ වතය නිලැරදි බල ප්රමා මරිෂ. 

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

           දිනය                           අත්වන 
 

14. ආයතන ප්රධානියාේේ නිර්ේද්ය:- ............................................................................................................. 

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

 
.............................             .............................. 
           දිනය                   ආයතන ප්රධානියාේේ අත්වන 
                   වශ නි මුද්රාල 
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