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2. ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු සහා යටත් ලන නිධාරීන් පිළිබ විස්තර 

2.1මමදැඅටමලේවයලලේයමමලේයදීමසිපාඅමශ්රීමාං ාමඅධ්යාපන අමපන රිපන ාඅමලේවයලලේයම1,11මවශ111මලේරයණිලේයමසියලුමම

නිධ්ාරීන්ම (විදුශඛපන තිලරු,මනිලේයෝජයමවිදුශඛපන තිලරුමවශමපන ෂාත්මවභාලමලේවයලයමවඳශාමමුදාශැරම

ඇතිමනිධ්ාරීන්මදමඇතුෂත්ල)මඅතුරින්මලාේෂි මව්නාඅමමාරුමවඳශාමයටත්ලඅමනිධ්රයන් 

2.1.1.ම අධ්යාපන අම අමායාාංයටම අයත්ම (මධ්යමම රජලේය)ම යම්ම ලේවයලාම ව්නාඅය ම අ ණ්ඩලම ම ලවරමමම

06 මලේවයලාම ායක්ෂමවම්පූේණම රමඇතිමසියලුමමනිධ්රයන් 

2.1.2. යම්ම පන ෂාත්ම වභාල ටම අයත්ම ලේවයලාම ව්නාඅය ම /ව්නාඅලම (පන ෂාත්,ම  ාපන ම ,ලේ ොට්ඨාවම

අධ්යාපන අම ාේයාමශාමපන ෂාත්මපන ාවඛ)ම ණ්ඩලමලේශෝමඅ ණ්ඩලමලවරම12මක්ෂමලේශෝමඊටමලැඩිම

ලේවයලාම ායක්ෂමවම්පූේණම රමඇතිමසියලුමමනිධ්රයන් 
 

2.1.3. ශ්රීමාං ාම අධ්යාපන අමපන රිපන ාඅමලේවයලලේයම 1ම ලේරයණියටමඋවව්ම රමඇතිමඅමුත්මලේමලේක්ෂම මශ්රී 

ාං ාමඅධ්යාපන අමපන රිපන ාඅමලේවයලලේයම11මශාම111මමඅතුරුලමලේවයලයම රඅමනිධ්රයන් 

 

2.2ම කිසියම්ම ලේවයලාම ව්නාඅය ම අලමම ලලේයන්ම ලවරම 03ම ටම ලැඩිම ලේවයලාම  ායක්ෂම ලේවයලයම  රම ඇතිම

නිධ්ාරීන්මලාේෂි මව්නාඅමමාරුවීම්මවඳශාමඅයදුම්මකිරීමටමසුදුසු ම්මබයි. 

 

2.3 වම්මු ම පන රීක්ෂණම මණ්ඩය ම නිේලේේම මම පන ත්ම  රනුම බඅම පන ෂාත්ම අධ්යාපන අම අධ්යක්ෂ,ම

අධ්යාපන අම අමායාාංලේයම අධ්යාපන අම අධ්යක්ෂ,ම ප්රධ්ාඅම ලේ ොමවාරිව්ම (ුරරුම අධ්යාපන අ),ම විභාගම

ලේ ොමවාරිව්,මඅධ්යාපන අමප්ර ාඅමමලේ ොමවාරිව්, විදුශඛපන තිමලැනිමඅතුරුලටමඅදාෂලමමසිදුමම රනුමම

බඅමමවන්ාඅමමමාරුවීම්මමඑමමඅතුරුමවඳශාමමව්ථිරලමපන ත්ම රඅමදමනිධ්ාරීන්මඅරමපන මණක්ෂමමසිදුම

 රනුමැලේේ. ලද,මඋක්ෂමඅතුරුලටමව්ථීරලමපන ත්ම රඅමදමනිධ්ාරීන්මවිරාමමගැම මමලේශෝම

ලේලඅත්මලේශයතුමමමඑමමඅතුරුලමඇතිමලඅමපුරේපන ාඩුමවඳශාමවන්ාඅමමාරුමපන පාපන ාපායමඅනුලමව්නාඅම

මාරුමකිරීම්මසිදුමලේඅො රඅමඅර,මලේවයලාමලයලව්නානුකූලමඑමමපුරේපන ාඩුමවම්පූේණම රනුමඇ.මමමම 

 

සටහන :- 

i. යම් පන ෂාත් වභාලක්ෂ තුෂ පිහිපාමපන ෂාත්,ම ාපන ,මලේ ොට්ඨාවමඅධ්යාපන අම ාේයාය ම ණ්ඩලමලේශෝම
අ ණ්ඩලම ලවරම 12ම  ටම අඩුම ලේවයලාම  ායක්ෂම වම්පූේණම  රම ඇතිම එලේවයමම එක්ෂම ලේවයලාම ව්නාඅය ම
අ ණ්ඩලමලවරම06මක්ෂමලේශෝමඊටමලැඩිමලේවයලාම ායක්ෂමවම්පූේණම රමඇතිමනිධ්රයන්මපන ෂාත්මවභාලමම
තුෂම පිහිපාම ාේයාම අරම ව්නාඅ මාරුමකිරීමම පන ෂාත්මආණ්ඩු ාරලරයාම විසින්මබයම පන ලරනුමබඅම
ආයඅයක්ෂමලේශෝමබධ්ාරිලේයකුමවිසින්මසිදුම රනුමැලේේ. 
 
ii. පන ෂාත්මවභාල ටමාල ාලි ලමමුදාශැරමඇතිමනිධ්රලේයකුමඅදාමපන ෂාත්මවභාලේලන්මපිටටමව්නාඅ 

මාරුමකිරීමම අදාෂම පන ෂාත්මආණ්ඩු ාරලරයාලේේ ලේශෝම පන ෂාත්මආණ්ඩු ාරලරයාම විසින්ම බයම පන ලරනුමම

ැබූමබධ්රයාලේේමඑ ඟාලයමඇතිලමසිදුම රනුමැලේේ. 

 

iii. ලාේෂි මව්නාඅමමාරුවීම්මයටලේත්මයම්මපන ෂාත්මවභාල ටමාල ාලි ලමමුදාශරිනුමබඅමනිධ්ාරින්ම

එමම පන ෂාත්ම වභාලම තුෂම ව්නාඅගම කිරීමම පන ෂාත්ම ආණ්ඩු ාරලරයාම විසින්ම බයම පන ලරනුම බඅම

ආයඅයක්ෂමලේශෝමබධ්රයකුමමවිසින්මමසිදුම රනුමැලේේ. 
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3. ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුනේ සංයුතිය  

අධ්යාපන අමඅමායාාංලේයමලේඛ ම්මවිසින්මපන ශමනිධ්රයන්ලේගන්මවමන්විමලාේෂි මව්නාඅ මාරුම ිෂටුලම

පන ත්ම රනුමඇ. 

I. අතිලේේ  ලේඛ ම්ම(අධ්යාපන අ ලේවයලා ආයඅ)ම-මවභාපන ති 
II. ලේජය්ඨමවශ ාරමලේඛ ම්ම(අධ්යාපන අමලේවයලාමආයඅ)ම-මවාමාජි  

III. ශ්රීමාං ාමඅධ්යාපන අමපන රිපන ාඅමලේවයලාමලෘත්තියමවිෂතිමනිලේයෝජිලේයක්ෂ-මවාමාජි  

 

4. ලාර්ෂික ස්ථානමාරු නයෝජනා සමානෝචන කමිටුනේ සංයුතිය 

 
I. ලේේඛීයමඅධ්යාපන අමඅමායාාංලේයමලේඛ ම්ම-මවභාපන ති 

II. අතිලේේ මලේඛ ම්ම(අධ්යාපන අමලේවයලාමආයඅ)ම-මවාමාජි  
III. අධ්යාපන අමඅමායාාංලේයමශැරමලේලඅත්මඅමයාාංය මලේජය්ඨමවශ ාරමලේඛ ම්ලරලේයක්ෂ 

-මවාමාජි  

 

4.1 ව්නාඅම මාරුම නිලේයෝගයන්ම වම්බන්ධ්ලේයන්ම ආයඅම ප්රධ්ාම න්ලේේම නිේලේේම වමගම ලේ ලේරඅම

අභියාඅාම ව ාම බැලීමම වඳශාම ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුම වමාලේෝඅම  ිෂටුලම පිහිටුවියම යුතුය.ම

එමඟින්මපන ශම රුණුමපන රීක්ෂාම රමතීරණමබාමලේදනුමඇ. 

 

4.1.1 ව්නාඅමමාරුමප්රතිපන ත්තියටමඅනුකූමලේඅොලඅමපන රිදිම රඅමදමමාරුමකිරීම් 

4.1.2 නිධ්ාරීන්ලේේමඉඛලීම්ලටමපන ටශැනිමලේවම රඅමදමමාරුමකිරීම් 

4.1.3 ව්නාඅමමාරුමඅයදුම් රඅමදමදිලේඅන්මපන සුලමනිධ්ාරීන්ටමසිදුමවුමශදිසිමවිපන ත්ම රදරමඅවම පන ම

ලැනිමවානු ම්පිමත්ත්ලයන්මපිළිබඳලමපිළිගමශැකිමනිේලේේමඉදිරිපන ත්ම රමඇතිමඅලව්නා 

 

5. ලාර්ෂික ස්ථාන මාරුවිම් සිදු කිරිනම්දී සකා බැලිය යුතු නඳොදු කරුණු 
 

5.1 ලේමමමවන්ාඅමමාරුමක්රියාත්ම මකිරීලේම්දීමලේවයලාමඅලයාලටමප්රමු ාලයමබාමලේදනුමැලේේ. 
 

5.2 ලාේෂි ම ව්නාඅ මාරුලදී  ායම ගණඅයම රනුම බන්ලේන්ම ලේපන රම ලේලේයම ලේදවැම්බේම 31ම ලඅම

දිඅටය.ම(උදාම-ම2023මලාේෂි මව්නාඅමාරුමවඳශාම2022.12.31මදිඅමඅදාෂමලේ ) 

 

5.3 ව්නාඅ මාරුමඉඛලුම්ම රඅමශාමව්නාඅමමාරුලටමයටත්ලඅමනිධ්රයන්මමන්මව්නාඅමමාරුමවීමටම

 ැමතිමව්නාඅමතුඅක්ෂමවඳශන්ම රිෂන්ම අාං ම 01මආ ෘතියම පන රිදීම ව්නාඅමමාරුවීම්ම අයදුම්ම පන ත්රයක්ෂම

ඉදිරිපන ත්ම ෂමයුතුය.මව්නාඅමමාරුවීම්මවඳශාමව ාමබනුලේයමඅදාෂමආ ෘතිමපන ත්රයමඅනුලමඉදිරිපන ත්මම

 රඅමඅයදුම්පන ත්රමපන මණි.ම 
 

5.4 ව්නාඅම මාරුම අයදුම්පන ත්රලේයම වඳශන්ම ලේවයලාම ව්නාඅයටම මාරුවීම්ම බාදීමටම උත්වාශම  රනුම බඅම

අරම ඉඛාමඇතිම ලේවයලාම ව්නාඅයටම මාරුවීමමබාම දීමටම ලේඅොශැකිම වලලේශොත්ම ලේවයලාම අලයාලම

අනුලමමාරුවීම්මමණ්ඩමලේයමඅභිමයමපන රිදිමඔවුන්ටමලේලඅත්මසුදුසුමලේවයලාමව්නාඅයක්ෂමබාමලේදනුමඇ. 

 

5.5 ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුවීම්ම යටලේත්ම පන ෂාත්ම වභාල ටම අතුරක්ෂම වඳශා වෘජුලමම ව්නාඅම මාරුම

ලේඅො රනුම බඅම අර,ම ව්නාඅම මාරුම බාම දීමම වඳශාම අදාෂම පන ෂාත්ම වභාලම ලේලම ාල ාලි ලම

මුදාශැරිමම පන මණක්ෂම සිදුම  රනුම ැලේේ.ම ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුවීම්ම යටලේත්ම යම්ම පන ෂාත්ම වභාල ටම

ාල ාලි ලම මුදාශරිනුම බඅම නිධ්ාරින්ම එමම පන ෂාත්ම වභාලම තුෂම වන්ාඅගම කිරීමම පන ෂාත්ම

ආණ්ඩු ාරලරයාමවිසින්මබයමපන ලරනුමබඅමආයඅයක්ෂමලේශෝමබධ්රයකුමවිසින්ම රනුමැලේේ.ම 
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5.6 ව්නාඅමමාරුමඅයදුම්ම රමඅැත්ම2.1මහිමවඳශන්මපන රිදිමඅදාෂම ාමසීමාලමඉක්ෂමලාමඇතිමනිධ්ාරීන්ටම

දම ව්නාඅම මාරුම  ිෂටුලේ ම අභිමයම පන රිදිම ලේවයලාම අලයාලම ව ාම ව්නාඅම මාරුවීම්ම බාම ලේදනුම

ැලේේ.මඑලැනිමව්නාඅමමාරුවීම්මබාමදීලේම්මදීම,මඑ මමලේවයලාමව්නාඅය මලැඩිමමලේවයලාම ායක්ෂමවහිම

නිධ්ාරියාලේේමමසිටමලේවයලාම ායමඅලලේරෝශණමපිළිලේලලින්මගණඅයම ර,මඒමඅනුලමව්නාඅමමාරුවීම්ම

බාමලේදනුමැලේේ. 

 

5.7 නිධ්රයාලේේම ඉඛලීමම ලේශෝම ලේලඅත්ම විලේයෂිම  රුණුම ඇත්අම්ම ිෂවම වාමාඅයම ලලේයන්ම ලයව 

අවුරුදුම 58ම ක්ෂම ඉක්ෂමම වුම නිධ්රයන්ම දිව්ත්රික්ෂ ලේයන්ම පිටටම මාරුම ලේඅො ෂම යුතුය.ම අමුත්,ම

දිව්ත්රික්ෂ යමඇතුෂමවන්ාඅමමාරුමකිරිම්ලටමයටත්මලන්ලේන්ය.ම 

 

5.8 නිධ්රයාම ශාම  ත්රයාම යඅම ලේදලේදඅාමම රාජයම ලේවයලලේයම නියුක්ෂම අයම අම්ම එමම ලේදලේදඅාටමම

ඔවුන්ලේේම ඉඛලීමම අනුලම එ මම ප්රලේේය ම ලේවයලයම කිරීමටම ඉඩම බාදීමටම මාරුම මණ්ඩයම වෑමම

උත්වාශයක්ෂමමදැරියමයුතුය. 

 

5.9 පන ාවඛමයඅමදරුලන්,මආබාධිමදරුලන්,මදීේඝම ාලීඅමඅවම පන මමමඑක්ෂැන්ලමසිපාඅම ත්රයන්මවශම

 ත්රයාමවිලේේමගලමසිපාඅමඅලව්නාලන්මලැනිමපිළිගමශැකිම රුණුමවහිලමමමලේදපන ාේලේම්න්තුම

ප්රධ්ානියාලේේම /මපන ාවලේඛමවිදුශඛපන තිලරයාලේේමනිේලේේයන්මදමවමගමඉදිරිපන ත්ම රනුමබඅමඉඛලීම්ම

පිළිබඳලමවැකිඛටමලේගඅම ටයුතුම ෂමයුතුය. 

 

5.10 රාජයමපන රිපන ාඅමරලේඛ මඅාං මම01/2014මහිමවඳශන්මවිධිවිධ්ාඅමඅනුලමනිධ්රයාමලේවයලයටමබැඳුණුම

භාාලමලේඅොලඅමරාජයමභාාලක්ෂමමපන රිපන ාඅමභාාලමලඅමප්රාලේේීයමලේඛ ම්මලේ ොට්ඨාවය මවුමයම්ම

 ාේයායක්ෂම ලේලම නිධ්ාරියාම ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුලක්ෂම ඉඛාම තිලේබඅම අලව්නාල ම දීම ඊටම

ප්රමු ාලයමබාමදීම ටයුතුම රනුමැලේේ. 

 

5.11 යම්ම නිධ්ාරිලේයකුලේේ  ත්රයා ලේපන ොලිසිලේය,ම ත්රිවිධ්ම ශමුදාලේ ,ම උතුරු අැලේගඅහිර ක්රියාන්වි 

රාජ ාරිලදිමආබාධි ත්ත්ලයට පන ත්ල ඇති බලටමපිළිගමශැකිමලිඛි වාක්ෂෂි ඉදිරිපන ත්  රන්ලේන්ම

අම්,මනිධ්රයන්ලේේමව්නාඅ මාරුවීමම ෂයුතුම ලන්ලේන්මඔවුන්ලේේම ඉඛලීමම අනුලම පන මණි.ම එලේවයමම

එලැනිමනිධ්රයන්ලේේමව්නාඅමමාරුවීම්මඉඛලීම්මපිළිබඳමප්රමු ත්ලයමදැක්ෂවියමයුතුමලේ . 

 

5.12 මාරුමමණ්ඩයමවිසින්මනිධ්රයන්මමාරුමකිරීලේම්මදීමඅදාෂමආයඅලේයම ාේයමමණ්ඩලේයම නි්ඨ/ම

ලේජය්ඨාලලේයමවමබරාලයමකීමටමටමදමවෑමවිටමමඋත්වාශම ෂමයුතුය.ම 

 

5.13 ලාේෂි  ව්නාඅ මාරු පන පාපන ාපාලේයහිම2.2මලේේදයමයටටමගැලේඅඅමනිධ්රයකුමලේලඅත්මවන්ාඅය ටම

මාරුවීමමවඳශාමඉඛලුම්ම රමඇතිමවිට ,මඑමමඉඛලීමමඉටුමකිරීමමවඳශාමඑහිම2.1.1ම /2.1.2මලේේදලේයම

අලයාමවපුරාමඇති,මඑමමව්නාඅලේයමලැඩිමමලේවයලාම ායක්ෂමවහිමනිධ්රයන්මඉන්මපිටටමව්නාඅම

මාරුම රනුමැබියමශැකිය. 

 

5.14 නිධ්රයකු විසින්  රඅ ද ඉඛලීම ට අනුල ව්නාඅ මාරුලක්ෂ බා දී ඇතිමවිට ,මඑමමනිධ්රයාම

විසින්මමඑමමව්නාඅමමාරුවීමමඅලාංුරම රමගැම මමවඳශාමඉඛලීමක්ෂමලේ ොටමඑයමඅලාංුරම රමගන්ලේන්ම

අම්ම (ඉාමම වාධ්ාරණම ඉඛලීම ට)ම ඉදිරිම ලවරම 3ක්ෂම දක්ෂලාම ඔහුටම /ඇයටම ව්නාඅම මාරුවීම්ම වඳශාම

අයදුම්මකිරීමමවඳශාමඇතිමහිිෂ මමසීමාලඅමඅමුත්මඑමම ායමතුෂදීමඉශම2මලේේදයමයටලේත්මවඳශන්ම

අලයාමවපුරාමතිලේේමඅම්මඑමමනිධ්රයාමඅලේඅකුත්මනිධ්රයන්ටමප්රමු ාලයමබාමදීලේමන්මපන සුම

සුදුසුමලේවයලාමව්නාඅය ටමවන්ාඅමමාරුම රනුමැලේේ.ම 
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5.15 අධ්යාපන අ අමායාාංය,මජාති මපන ාවඛමශාමමධ්යමමරජයමයටලේත්මපන ලතිඅමආයඅලමලවරම06ම ටම

ලැඩිම ලේවයලාම  ායක්ෂම වහිම නිධ්රයන්ලේේම අාමම ලේඛ අයක්ෂ,ම ඔවුන්ලේේම ලයව,ම ලේවයලාම  ාය,ම

පන දිාංචිම ප්රලේේය,මව්නාඅමමාරුම ෂලේශොත්මමාරුමවීමයාමටමලඩාත්ම ැමතිමවන්ාඅම 3ක්ෂමයඅාදීමසියලුම

ලේොරතුරුමආ ෘතිමපන ත්රමඅාං ම02මපන රිදිමනිලැරදිලමවම්පූේණම රම(මඅධ්යාපන අමඅමායාංලේයමලේඛ ම්ම

විසින්ම දන්ලනුම බඅම දිඅටම ලේපන ර)ම අදාෂමආයඅම ප්රධ්ාම න්ම විසින්ම ලේේඛියම අධ්යාපන අම අමායාංම

ලේඛ ම්මලේලමඑවියමයුතුය. 

 

5.16 මඅධ්යාපන අමඅමායාාංයටමඅයත්මසියලුමමලේදපන ාේලේම්න්තු,මඅලේඅකුත්මආයඅමශාමජාති මපන ාවඛලම 

ලවරම06  ට ලැඩි ලේවයලාම ායක්ෂමවම්පුේණම රමඇතිමනිධ්රයන්මපිළිබඳලමනිලැරදිමශාමවම්පූේණම

ලේොරතුරුමනියිෂමපන රිදිමඉදිරිපන ත්මකිරීමටමආයඅ/ලේදපන ාේලේම්න්තුමප්රධ්ාම න්මලගමබාමගමයුතුය.ම

වාලදය,ම අවම්පූේණම ලේොරතුරුම ඇතිම බලම ලේශළිම වුලලේශොත්ම ඒම පිළිබඳලම අදාෂම ආයඅ/ම

ලේදපන ාේලේම්න්තුම ප්රධ්ාම න්ම ශාම එමම ැයිව්තුම ව ව්ම  ෂම ශාම ශරිම ලැරදිම බඅමදමනිධ්රයන්මඒම

පිළිබඳමලගමටමටමයටත්මලේ . 

 

5.17 පන ෂාත්ම වභාලක්ෂම යටලේත්ම අ ණ්ඩලම ලවරම 12ම  ටම ලඩාම ලේවයලයම  ෂම නිධ්රයන්ලේේම අාමම

ලේඛ අයක්ෂ,ම ඔවුන්ලේේම ලයව,ම ලේවයලාම  ාය,ම පන දිාංචිම ප්රලේේය,ම ම වන්ාඅම මාරුම ෂලේශොත්ම මාරුම වීම

යාමටම ලඩාත්ම ැමතිම වන්ාඅම 3ක්ෂම යඅාදීම සියලුම ලේොරතුරුමආ ෘතිම පන ත්රම අාං ම 03ම පන රිදීම නිලැරදිලම

වම්පූේණම රම පන ෂාත්ම ආණ්ඩු ාරලරයාලේේම ලේශෝම පන ෂාත්ම ආණ්ඩු ාරලරයාම විසින්ම බයම පන ලරනුම

ැබූම බධ්රයාලේේම එ ඟාලම වහිලම අධ්යාපන අම අමායාාංලේයම ලේඛ ම්ම විසින්ම දන්ලනුම බඅම

දිඅටමලේපන රමපන ෂාත්මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂමවිසින්මඅධ්යාපන අමඅමායාාංලේයමලේඛ ම්මලේලමඑවියමයුතුය. 

 

5.18 “2.3”මයටලේත්මවඳශන්මලේ ොන්ලේේසිලටමයටත්ලමඑක්ෂමඑක්ෂමලේරයණියටමඅයත්මසියලුමඅතුරුමමඅරම

නිධ්ාරීන්මව්නාඅමමාරුම ෂමශැකිමඅරමව්නාඅමමාරුම රඅමනිධ්ාරියාලේේමඅනුප්රාේති යාමලේවම

ව්නාඅම මාරුම  ෂම යුත්ලේත්ම එමම නිධ්ාරියාම දරණම අතුරම අනුමම  රම ඇතිම ලේරයණිලේයම ම සිපාඅම

නිධ්ාරියකුමපන මණි. 

 

5.19 යම් පන ෂාත් වභාලකින් පිටට ව්නාඅ මාරු  රනුම බඅම නිධ්රයන් වාං යාලටම වමාඅම

නිධ්රයන්මවාං යාලක්ෂමඑමමඅදාෂමපන ෂාත්මවභාලමලේලමවන්ාඅමමාරුම රනුමැලේේ.ම 

 

5.20 මශැකිමවෑමමඅලව්නාල දීමමයම්මආයඅයකින්මපිටටමමාරුම රනුමබඅමනිධ්රයන්මවාං යාලටම

වමාඅමනිධ්රයන්මවාං යාලක්ෂමඑමමආයඅයටමව්නාඅමමාරුම රනුමැලේේ. 

 

5.21 යම් ලේවයලා ව්නාඅය මලවරම6ම ටමලඩාමලැඩිම ායක්ෂ ලේවයලය  ෂ නිධ්රලේයකුමව්නාඅමමාරුවීමක්ෂම

ඉඛලුමවිටමඑමමඉඛලීමමඉටුමකිරීමටමලේමහිම5.15මලේශෝම5.16මලගන්තිලේයමඅලයාමවපුරාමඇති,මඑමටම

ව්නාඅලේයමලැඩිමමලේවයලාම ායක්ෂමවහිමනිධ්රයාමඉන්මපිටටමමාරුම ෂමශැකිය. 

 

5.22 ව්නාඅ මාරුමමණ්ඩයමමගින්මඅමායාාංලේයන්මලේදපන ාේලේම්න්තුලේලන්/ම මපිටටමව්නාඅමමාරුවීම්ම

බාම දීමඇතිමනිධ්රයන්ම අනුප්රාේති යන්ම පන ැිෂලේණඅම ලේක්ෂම රඳලාම ලේඅොලේගඅමනියිෂම දිඅමඅලම

ලේවයලාම ව්නාඅලේයම රාජ ාරීම භාරම ගැම මටම ශැකිලඅම ලේවයම ඔවුන්ම මුදාම ශැරීමටම  ටයුතුම  ෂම යුතුයම

(ආ ෘතිම පන ත්රම අාං ම 07ම පන රිදී)ම ලේමමම විධිවිධ්ාඅලටම පන ටශැනිලම ටයුතුම රඅමආයඅම ප්රධ්ාම න්ම

පිළිබඳමලේොරතුරුමඅධ්යාපන අමඅමායාංලේයමලේඛ ම්මලේලමදැන්වියමයුතුය. 

 

5.23 ජාති මව්නාඅමමාරුමප්රතිපන ත්තියමනිසිමපන රිදිමක්රියාත්ම මකිරීමමවඳශාමව්නාඅමාරුමමණ්ඩයමමගින්ම

පන ෂාත්මවභාලකින්මපිටටමව්නාඅමමාරුවීමමබාම දීමඇතිමනිධ්රයන්මඅනුප්රාේති යන්මපන ැිෂලේණඅම

ලේක්ෂමරඳලාමලේඅොලේගඅමනියිෂමදිඅමඅලමලේවයලාමවන්ාඅලේයමරාජ ාරිමභාරමගැනිමටමශැකිලඅමලේවයම

ඔවුන්මපන ෂාත්මවභාලේලන්මමුදාමශැරීමටම ටයුතුමකිරීමමපන ෂාත්මබධ්ාරීන්ලේේමලගමටමක්ෂමලන්ලේන්ය. 
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5.24 ලාේෂි  ව්නාඅ මාරු නිලේයෝගම අනුලම යම්ම පන ෂාත්ම වභාලකින්ම පිටටම ව්නාඅම මාරුම රනුම බඅම

නිධ්රයන්මඑමමපන ෂාත්මවභාලේලන්මනිදශව්මකිරීමමවඳශාමපන ෂාත්මආණ්ඩු ාරලරයාලේේමලේශෝමපන ෂාත්මම

ආණ්ඩු ාරලරයාම විසින්මබයම පන ලරනුමැබූම බධ්රයාලේේම එ ඟාලයම ව්නාඅම මාරුමක්රියාත්ම ම

කිරීමටමලේපන රමබාමගැම මටම ටයුතුමකිරීමමපන ෂාත්මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂලරයාලේේමලගමටමමලන්ලේන්ය. 

 

5.25 ව්නාඅ මාරුම නිලේයෝගයක්ෂම ැබම සිපාඅම සියලුමම නිධ්රයන්,ම ම නියිෂම දිඅලේයම දීම අලම රාජ ාරිම

ව්නාඅයමලේලමලාේාමකිරීමටමබැඳීමසිපාති.මනිධ්රලේයකුමලැඩමභාරගැම ලේමන්මපන සුමඒමබලමආ ෘතිම

පන ත්රමඅාං ම 06ම ප්ර ාරලමඅධ්යාපන අමඅමායාාංලේයමලේඛ ම්මලේලමලේදපන ාේලේම්න්තුමප්රධ්ානියාමමගින්ම

ලිඛිලමදැන්වියමයුතුය. 

 

5.26 ව්නාඅමමාරුමනිලේයෝගමැබමසිපාඅමනිධ්රයන්මනියිෂමදිඅලේයන්මපන සුලමමුදාමලේඅොශැරීමමව්නාඅමමාරුම

විධිවිධ්ාඅලටමපන ටශැනිලේ .මඑබැවින්මලාේෂි මව්නාඅමමාරුමනිලේයෝගමමමවන්ාඅමමාරුමබාමඇතිම

නිධ්ාරීන්මඅනුප්රාේති යාමපන ැිෂලේණඅමලේක්ෂමරඳලාමලේඅොලේගඅමනියිෂමදිඅමඅලමලේවයලාමව්නාඅලේය 

රාජ ාරීම භාරම ගැම මටම ශැකිලඅම පන රිදිම ඔවුන්මමුදාශැරීමටම අදාෂමආයඅම ප්රධ්ාම න්ම ටයුතුම ෂම

යුතුය.ම නිධ්ාරීන්ම මුදාම ලේඅොශරින්ලේන්ම අම්ම ලදුරටත්ම ඔවුන්ටම ලැටුේම ලේගවීමම වම්බන්ධ්ලේයන්ම

ආයඅමප්රධ්ාම න්මවිසින්මලගමටමමභාරමගමයුතුය. 

 

5.27 ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුම නිලේයෝගයක්ෂම මම නියිෂම පන රිදිම ව්නාඅම මාරුම නිලේයෝගම බාම දීම ඇතිමම

නිධ්රලේයකුමඅලමලේවයලාමව්නාඅයමලේලමරාජ ාරිමවඳශාමලාේාමලේඅො රමසිපාඅමඅලව්නාල මදීමඑමම

නිධ්රයාමව්නාඅමමාරුලමබාමඇතිමලේදපන ාේලේම්න්තුලේ ම/මආයඅලේයමප්රධ්ානියාමවිසින්මරාජයමලේවයලාම

ලේ ොිෂන්මවභාම ාේයයමපන පාපන ාපා මරීතිම217මලගන්තියමඅනුලමලේවයලයමශැරමයාලේම්මනිලේ දඅයමනිකුත්ම

කිරිමටම ටයුතුම ෂමයුතුය. 

 

5.28 අමායාංලේයමඅාංමප්රධ්ාම න්ම/මපන ෂාත්මවභාල ම/මලේදපන ාේලේම්න්තුලමප්රධ්ාම න්මවිසින්මව්නාඅමමාරුම

බාත්ම ම ලඅම ලේලේයම අලේප්රයඛම මවම 30ම ලඅම දිඅටම ලේපන රම මම ආයඅලේයන්ම මුදාම ශරිඅම දම /ම

ලේඅොදමලේවයලයටමලේාම ෂම /මලේඅො ෂමනිධ්ාරීන්මපිළිබඳමවිව්රමආ ෘතිමපන ත්රමඅාං ම08මශාම09ම

යටලේත්මඅධ්යාපන අමඅමායාංලේයමලේඛ ම්මලේලමදැන්වියමයුතුය.ම 

 

5.29 ව්නාඅමමාරුවීම්මැලේේමයැයිමඅලේේක්ෂාම රඅමනිධ්රයන්ලේේමරාජ ාරීම ටයුතුමවඳශාම ඛමඇතුලම

ලේලඅත්ම ම නිධ්රයන්ම පුහුණුම  රම ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුවීම්ම නියිෂම දිඅටම ක්රියාත්ම ම  රවීමටම

ලේදපන ාේලේම්න්තුම /ආයඅමප්රධ්ාම න්මලේශෝම පන ෂාත්ම අමායාාංම ලේඛ ම්ලරුන්මවිසින්ම ටයුතුම ෂම

යුතුය.මලේමලැනිම රුණුමවම්බන්ධ්ලේයන්මපන සුලම රනුමබඅමඉඛලීම්මව ාමබනුමලේඅොැලේේ. 

 

5.30 ව්නාඅමමාරුවීමටමඉඩමඇැයිමසිඅමකිසියම්මනිධ්රයකුමලේවයලාමඅලයාලයමමමලත්මලේයක්ෂම

මම ආයඅයම තුෂම රඳලාම ගම යුතුම යැයිම ආයඅම ප්රධ්ාම න්ම විසින්ම අදශව්ම  රන්ලේන්ම අම්,ම

නිේලේේශිම අයදුම්පන ත්රම ලේයොමුම රඅම අලව්නාලේ දීමම එමම අලයාලම පිළිබඳලම පන ැශැදිලිම රම අදාෂමමම

නිේලේේයමදමඇතිලමඅධ්යාපන අමඅමායාාංලේයමමලේඛ ම්මලේලමමමඉඛලීමමඉදිරිපන ත්ම ෂමමයුතුමලේ .මඒම

අනුලමමාරුම ිෂටුලටමඒමපිළිබඳමදැනුම්මදීමක්රියාම රනුමඇ.මඑක්ෂමලාල මදීමලේමමමඅලව්නාලමබාමදීම

ඇතිමනිධ්රලේයකුමවඳශාමඅැලමඅලව්නාලක්ෂමබාමලේදනුමලේඅොැලේේ. 

 

5.31 ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුම 1ම ලේරයණිලේයම අතුරක්ෂම වඳශාම ව්නාඅම මාරුම බඅම නිධ්ාරිලේයක්ෂම අදාෂම

අතුලේේමලැඩමභාරමගැම ලේමන්මපන සුල,මඑමමනිධ්ාරියාමඅදාෂමඅතුරටමපන ත්මකිරීලේම්මලිපියක්ෂමරාජයම

ලේවයලාමලේ ොිෂන්මවභාලේ මඅධ්යාපන අමලේවයලාම ිෂටුලමවිසින්මනිකුත්ම රනුමඇ. 
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6.මලාර්ෂික ස්ථාන මාරු කා සටහන 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 කාර්යය දිනය 

01 ලාේෂි මව්නාඅමමාරුම ිෂටුලමපිහිටුවීම ම2022මවැේැම්බේමමවම01මදිඅටමලේපන රම 

02 ලාේෂි මව්නාඅමමාරුමදැන්වීමමනිකුත්මකිරීම ම2022මවැේැම්බේමමවම30මදිඅටමලේපන රම 

03 වම්පූේණම  රඅම දම ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුම

අයදුම්පන ත්රමඅදාෂමබධ්ාරියාමලේලමඉදිරිපන ත්මකිරිමම 

ම2022මඔක්ෂලේෝබේමමවම31මදිඅටමලේපන රම 

04 අදාෂම බධ්රයාම විසින්ම අයදුම්පන ත්රම ව්නාඅම මාරුම

 ිෂටුලටමභාරමදීම 

ම2022මලේඅොලැම්බේම20මදිඅටමලේපන රම 

05 ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුම  ිෂටුලේ ම ව්නාඅම මාරුම

ලේයෝජඅාම අදාෂම බධ්ාරියාම ලේලම ලිඛිලම භාරම

දීමම 

ම2022මලේඅොලැම්බේම30මදිඅටමමලේපන රම 

06 ලේයෝජිම ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුම පිළිබඳම දැන්වීම්ම

නිකුත්මකිරීමමවශමලාේෂි මව්නාඅමමාරුමලේයෝජඅාම

වමාලේෝඅම ිෂටුලමපන ත්මකිරීම.මම 

ම2022මලේදවැම්බේමමවම15මදිඅටමමලේපන රම 

07 ව්නාඅම මාරුම වීමම පිළිබඳම වමාලේෝඅම ිෂටුලම

වඳශාමඅභියාඅාමභාරමගැම ලේම්මඅලවන්මදිඅය 

ම2022මලේදවැම්බේමමවම31මදිඅටමමලේපන ර 

08 ලාේෂි  ව්නාඅ මාරු ලේයෝජඅාම වමාලේෝඅමම

 ිෂටුලම විසින්ම ලේයෝජිම ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුම

වම්බන්ධ්ලේයන්මලඅමමමලිඛිමනිේලේේම අදාෂම

බධ්ාරියාමලේලමලිඛිලමභාරමදීම.මම 

ම2023මජඅලාරිමමවම15මදිඅටමලේපන රමම 

09 අලවාඅ ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුම වීම්ම ම නිලේයෝගම

නිකුත්මකිරීම. 

ම2023මජඅලාරිමමවම31මදිඅටමලේපන ර 

10 රාජයමලේවයලාමලේ ොිෂන්මවභාලමලේලමඅභියාඅාම

ඉදිරිපන ත්මකිරීම. 

ම2023මලේපන බරලාරිම15මදිඅටමලේපන ර 

11 ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුම නිලේයෝගම බාත්ම ම

කිරීම. 

ම2023මමාේතුමමවම31මදිඅටමලේපන ර 

12 ලේවයලාම ව්නාඅලටම මුදාශරිඅම ද,ම මම ලේවයලාම

ව්නාඅයමටමලාේාම රඅමදමනිධ්රයින්මපිළිබඳම

ලේොරතුරුම අධ්යාපන අම අමායාංමයම ලේලම ලේයොමුම

කිරීම.ම 

ම2023මඅලේප්රයඛමමවම30මදිඅටමලේපන ර 
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7.මනයෝජිත ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු දැනුම් දීම. 

 

7.1 වෑමමලේය මමලේඅොලැම්බේම30මදිඅටමලේපන රමලාේෂි මව්නාඅමමාරුම ිෂටුලමවිසින්මඅලමව්නාඅමමාරුම

ලේයෝජඅාමලේේඛීයමඅමායාංලේයමලේඛ ම්මලේලමලිඛිලමඉදිරිපන ත්ම ෂමයුතුමලේ .ම 

7.2 ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුම  ිෂටුලේ ම ලේයෝජඅාම දම විගවම ලේදවැම්බේම මවම 15ම දිඅටම ලේපන රම ලේයෝජිම

ව්නාඅමාරුමපිළිබඳමදැන්වීමමනිකුත්ම ෂමයුතුය. 

 

7.3 එමම දැන්වීලේම්ම වඳශන්මව්නාඅම මාරුම ලේයෝජඅාම ලලින්ම අෘේතියටම පන ත්ම ලඅමනිධ්රයන්ම විසින්මඒම

පිළිබඳලම  රුණු දැක්ෂවීමම ආ ෘතිම පන ත්රම අාං ම 04ම ප්ර ාරලම ආයඅම ප්රධ්ානියාම මඟින්ම වෘජුලමම

අමායාංලේයමලේඛ ම්මලේලමඉදිරිපන ත්ම ෂමයුතුය. 

 

7.4 එමම ඉඛලිම්,ම ව්නාඅම මාරුම ලේයෝජඅාම දැන්වීමම නිකුත්ම  රම දිඅම 14ම ක්ෂම ඇතුෂම (නිලාඩුම දිඅම දම

ඇතුෂත්ල)මලේේඛීයමඅමායාංලේයමලේඛ ම්මලේලමඉදිරිපන ත්ම ෂමයුතුමලේ .  

 

7.5 ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුම වමාලේෝඅම  ිෂටුලම (ව්නාඅම මාරුම පන පාපන ාපාලේයම අාං ම 04ම පන රිදි)ම මගින්ම

නිධ්රයන්ලේේමඉඛලිමමවම්බන්ධ්ලේයන්මමමලිඛිමනිේලේේම ජඅලාරිමමවම 15ම දිඅටමලේපන රමලේේඛීයම

අමායාංලේයමලේඛ ම්මලේලමඉදිරිපන ත්ම ෂමයුතුය. 

 

7.6 ලාේෂි මව්නාඅමමාරුම ිෂටුලේ මලේයෝජඅාමද,මලාේෂි මව්නාඅමමාරුමවමාලේෝඅම ිෂටුලේ මනිේලේේමදම

වැකිඛටමලේගඅමලාේෂි මව්නාඅමමාරුමනිලේයෝගමනිකුත්ම රනුමැලේේ. 

 

8. ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිනයෝගලට එනරහි අභියාචනා සම්බන්ධ ක්රියා ඳපාඳාපාය 

 

8.1 ලාේෂි ම ව්නාඅම මාරුම ලේයෝජඅාම වමාලේෝඅම  ිෂටුම තීරණම බාදීලේමන්ම පන සුලම අැලම සිදු රනුම

බඅම අභියාඅාම රාජයම ලේවයලාම ලේ ොිෂන්ම වභාම  ාේයයම පන පාපන ාපා ම රීතිම වාංග්රශලේයම XXම ලඅම

පන රිච්ලේේදලේයම231මලගන්තියමඅනුලමරාජයමලේවයලාමලේ ොිෂන්මවභාලමලේලමඉදිරිපන ත්ම ෂමයුතුය. 

 

8.2 එමමඅභියාඅයමආ ෘතිමම05A වශම05Bමප්ර ාරලමපන මණක්ෂමඉදිරිපන ත්ම ෂමයුතුය.මලමදමනිධ්රයන්ම

විසින්මඉදිරිපන ත්ම රනුමබඅම රුණුමශවුරුමකිරීමටමඅදාෂමලියවිලිලමවශති ම ෂමපිටපන ත්මඑමම

අභියාඅයමවමඟමඉදිරිපන ත්ම ෂමයුතුමලේ .ම 

ම 

8.3 නිධ්රලේයකුමවිසින්මරාජයමලේවයලාමලේ ොිෂන්මවභාලමලේලමඅභියාඅයක්ෂමඉදිරිපන ත්ම ෂමයුතුමලන්ලේන්ම

ලේේඛීයම අමායාංලේයම ලේඛ ම්ම මගින්ම ලඅම අරම නිධ්රයාටම මම  ැමැත්ම පන රිදීම අභියාඅලේයම

ප්රගමඅමපිටපන ක්ෂමවෘජුලමමරාජයමලේවයලාමලේ ොිෂන්මවභාලමලේලමඉදිරිපන ත්ම ෂමශැකිය. 

ම 

8.4 ව්නාඅමමාරුමකිරීලේම්මනිලේයෝගයටමඑලේරහිලමඉදිරිපන ත්ම රඅමඅභියාඅයක්ෂමව්නාඅමමාරුමනිලේයෝගයම

දම දිඅමසිටමදිඅම14මක්ෂමඇතුෂමඉදිරිපන ත්ම ෂමයුතුය.මනියිෂම ායමතුෂදීමඉදිරිපන ත්මලේඅො රඅම

අභියාඅාමරාජයමලේවයලාමලේ ොිෂන්මවභාලමවිසින්මප්රතික්ෂලේයපන ම රනුමැලේේ. 

 

 





 

ස්ථාන මාරු අයදුම්ඳත 
(ශ්රී ලංා අ ලං්ධයඅඳන ලංඳපාඳඅන ලංවවයලව  ලංI, II වශ III ලංවරයණිවලල ලංලධධඅන් ස ලංවශඅ  

“අ” ක ොටස 

01. වඳෞද්ගලි  ලංව ොරතුරු 

1.1  ලංනම ලං(ඳත්වීම් ලංලිපිව  ලංඳපාදි  :.............................................................................................. 

1.2  නම ලංවලනව් ලං ර ලංඇත්නම් ලංඑම ලංනම ලංමුකුරු ලංවමග ලං: ලං................................................................. 

1.3  ලංවම්පූර්ණ ලංනම ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං : ලං............................................................................................. 
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ඉශ  ලංවශ ස ලංසියලු ලංව ොරතුරු ලංව ය ලංබලට ලංවශති  ලං රි.. ලංමඅ ලංවිසි ස ලංව්ථඅන ලංමඅරු ලංැීමමට ලංඉල්අ ලංඇති ලංඕනෑම ලං

වවයලඅ ලං ව්ථඅනය ට / එම ලංව්ථඅනලට ලංඉ අ ලංආව සන ලංව්ථඅනය ට ලංව්ථඅන ලංමඅරු ලංැීමමට ලං ැමැත්  ලංි. ස ලංඳෂ ලං

 රන ලංබලත් ලංඑම ලංඉල්ලීම ලංම , ලංබඅ ලං වදන ලං ව්ථඅන ලංමඅරුල ලංවශඅ ලංලධවයෝග ලංලධකුත් ලං ෂ ලංඳසු ලංඑම ලං  ලංලධවයෝගය ලං

්ලාගු ලංකින්මට ලංහිි. මක් ලංවනොමැති ලංබලත් ලංපිළිගලධි.. 
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 ලං ලං ලං ලං ලං 

 “ආ” ක ොටස 

විදුශල්ඳති ලංලධර්වද්ය ලං( ලංඳඅවල්ල ලංවවයලව  ලංලධයුතු ලංලධධඅන් ස ලංවශඅ ලං  

 අඳ ලං්ධයඅඳන ලං්ධයක්, 

ඉශ  ලංනම ලං වශ ස ලංලධධඅපායඅව  ලං ව්ථඅන ලං මඅරු ලං ඉල්ලීම ලං ්නුප්රඅප්තිති වයකු ලංවහි ල/රහි ල/ඳසුල ලං බඅ ලං මේවම් ලං

ඳදනම ලංම  ලංලධර්වද් ලං රි.. 
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   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(විදුශල්ඳති  

 

 “ඇ” ක ොටස 

 අඳ ලං්ධයඅඳන ලං්ධයක්ව  ලංලධර්වද්ය ලං 

 

්තිවර්  ලංවල් ම්/ ලංඳෂඅත් ලං්ධයඅඳන ලං්ධයක්, 

 

වමම ලංලධධඅපායඅ ලංවම්බ සධවය ස ලංඳසු ලංගිය ලංලවර ලංඳශ ලංතුෂ ලංවිනය ලංඳන්ක්ණ ලංශඅ ලංවිගණන ලංවිමසුම් ලංඇ ./නැ . ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

( ලංතිවේ ලංනම් ලංව ොරතුරු ලංවශ ස ලං ර සන.  
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ඉශ  ලංනම ලං වශ ස ලංලධධඅපායඅව  ලං ව්ථඅන ලං මඅරු ලං ඉල්ලීම ලං ්නුප්රඅප්තිති වයකු ලංවහි ල/රහි ල/ඳසුල ලං බඅ ලං මේවම් ලං

ඳදනම ලංම  ලංලධර්වද් ලං රි.. 

 

දිනය ලං: ලං......................... ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං...................................................................... ලං 

 අඳ ලං ්ධයඅඳන ලං ්ධයක් ලං / ලං වඳෞද්ගලි  ලං ලිපි ලං ලං ලං ලං ලං

වගොනුල ලං භඅර ලං ආය ලධ  ලං මඅණ්ඩලි  ලං ලධධඅපායඅ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

වශෝ ලංආය න ලංප්රධඅලධයඅ ලං ලං ලං ලං 



 

“ඈ ”ක ොටස 

වදඳඅර් වම් සතු ලං/ආය න ලංප්රධඅලධයඅව  ලංලධර්වද්ය 

්ධයඅඳන ලංවල් ම්,  

(්  ලංලධධඅපායඅව  ලංඉල්ලීම ලංලධර්වද් ලං ර ලංඉදිපාඳත් ලං රි.. 

(ආ  ලං ්නුප්රඅප්තිති වයක් ලං වහි ල ලං / ලං රහි ල/ඳසුල ලං බඅ ලං මේවම් ලං ඳදනම ලං ම  ලංලධධඅපායඅ ලං වවයලවය ස ලං මුදඅ ලං ශැපාය ලං ශැකි ලං බල ලං ලං ලං ලං ලං

ලධර්වද් ලං රි.. 

(ඇ  ලං ලංඳශ  ලංවශ ස ලංවශයතු ලංලධවඅ ලංලධධඅපායඅ ලංවමම ලංආය නවය ස ලං/ඳෂඅත් ලංවභඅවල ස ලංමුදඅ ලංශැපාය ලංවනොශැකි ලංබල ලංද සලි.. 

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

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

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

 

 

දිනය: ලං........................................ .......................................................................................... 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවදඳඅර් වම් සතු/ආය න ලංප්රධඅලධයඅ ලං/ඳෂඅත් ලං්ධයඅඳන ලං ලං්ධයක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ශ්රී ලංා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අප ලංවවයලවඑ ලං් එ ලං් එ ලංවරයණි ලංවඳශඅ ලංවලප ලංවලපම ලංවමම ලං් ෘති ලංපන ත්රය ලංවම්පූර්ණ ලංකිරීමට ලං ටයුතු ලං රන්ප. 

(I, ලංIII ලං, ලංIII ලංවරයණීන්න් ලංවඳශඅ) 
 

්යඅපන ප ලං්මඅයඅාය ලංතිඅති  ලංපන අව/ම ලංතමයම ලංරිය ලංයටව  ලංපන ලතිප ලංයයපල ලංලවර ලං06 ලංට ලංලඩඅ ලංවවයලය ලං ෂ ලංනිඅරීන්වේ ලංපඅම ලංව/මඛපය ලං.............. ලංලර්ය 

 

්මඅයාය ලංත ලංවෙපන අර්වම්න්තුලත ලංපන ෂඅ  ලංවභඅල: ලං...................................................................... 

ප්රඅවේශීය ලං අර්යඅ ලංත ලංදිව්ත්රි එ ය ලං : ලං...................................................................... 

ලැඩිම සසේලා කායක් සහිත නිධාරීන්සේ නම් මුලින් ඇතුළත් කරන්න. 
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ලවර ලං5 ලංතුෂ ලං
නිඅපායඅ ලං
වම්බන්ල ලං
විපය ලංශඅ ලං
විගණප ලං
විමසුම් ලං
ඇතපැ 

විලඅශ  ලං
්විලඅශ  ලං
බල ලං- ලං
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 ත්රයඅ ලං
යර එ  ලං
වවයලවඑ ලං
රඅි අපා
වඑ ලංනියුතු ලං
්වය එෙ? 

වවයලඅ ලං
ව්ථඅප ලං
වශ ලං්ම ලං
වවයලඅ ලං
ව්ථඅපල ලං
වවයලඅ ලං
 අය ලං 

මඅරුවීම් ලං
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වශයතු 

මඅරුවීමට ලං
 ැමති ලං
ව්ථඅප ලං 

මඅරු ලං
 මිටුවේ ලං
තීරණය  
( අර්යඅලීය ලං
ප්රවයජිපය ලං
වඳශඅ ලංපන මණි) 

               

 

සියලුම ලං ලංනිඅරීන්වේ ලංවොරතුරු ලංවමම ලංව/මඛපයට ලංඇතුෂ  ලං ර ලංඇති ලංබල ලංවශති  ලං රමි. 

 

ව ව් ලං වෂය ලං ලං: ලං ලං ලංපම ලං: ලං....................................... ලං් වප :................................. ලං ලංපතුර ලං:.................... 

පන රී එඅ ලං වෂය ලං: ලංපම ලං:....................................... ලං ලං් වප : ලං ලං............................... ලං ලංපතුර ලං:.................... 

දිපය : ......................... ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං................................................. 

             ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවෙපන අර්වම්න්තු ලංප්රඅනියඅවේ ලං 

          ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං් වප ලංශඅ ලංනි ලංමුද්රඅල 

 

 

 

ය ෘති ලංපන ත්ර ලං්ා  ලං02 



 

 

ශ්රී ලංා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අප ලංවවයලවඑ ලං් එ ලං් එ ලංවරයණි ලංවඳශඅ ලංවලප ලංවලපම ලංවමම ලං් ෘති ලංපන ත්රය ලංවම්පූර්ණ ලංකිරීමට ලං ටයුතු ලං රන්ප. 
(I, ලංII, ලංIII වරයණීන්න් ලංවඳශඅ) 

 

පන ෂඅ  ලංවභඅල එ ලංයටව  ලංඇති ලංයයපල ලංලවර ලං12ට ලංලඩඅ ලංවවයලය ලං ෂ ලංනිඅරීන්වේ ලංපඅම ලංව/මඛපය..............................ලර්ය 

පන ෂඅ  ලංවභඅල : ලං...................................................................... 

 

ප්රඅවේශීය ලං අර්යඅ ලංත ලංදිව්ත්රි එ ය ලං : ලං...................................................................... 

 

ලැඩිම සසේලා කායක් ඇති නිධාරීන්සේ නම් මුලින්ම ඇතුළත් විය යුතු බල සකන්න. 
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පන සුගිය ලං
ලවර ලං5 ලංතුෂ ලං
නිඅපායඅ ලං
වම්බන්ල ලං
විපය ලංශඅ ලං
විගණප ලං
විමසුම් ලං
ඇතපැ 

විලඅශ  ලං
්විලඅශ  ලං
බල ලං- ලං

 ත්රයඅවේ ලං
වවයලඅ ලං
ව්ථඅපය 
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 ත්රයඅ ලං
යර එ  ලං
වවයලවඑ ලං
රඅි අපා
වඑ ලංනියුතු ලං
්වය එෙ? 

මු/ම ලං
පන  වීවම් ලං
සිට 
වවයලඅ ලං
ව්ථඅප ලං
වශ ලං

 අසීමඅ
ලන් 

ලඅර්ෂි  ලංව්ථඅපමඅරු ලං
වඳශඅ ලං්යදුම් ලං ර ලං
තිවේෙ?්යදුම් ර ලං
වපොමැතිපම් ලං
ව්ථඅපමඅරු ලං

ැබුණවශො  ලංවවයලය ලං
කිරීමට ලං ැමති ලංව්ථඅප ලං

3 එ 

              

 

සියලුම ලං ලංනිඅරීන්වේ ලංවොරතුරු ලංවමම ලංව/මඛපයට ලංඇතුෂ  ලං ර ලංඇති ලංබල ලංවශති  ලං රමි. 

ව ව් ලං වෂය ලං ලං: ලං ලං ලංපම ලං: ලං....................................... ලං් වප :................................. ලංපතුර.................... 

පන රී එඅ ලං වෂය ලං: ලංපම ලං:....................................... ලං ලං් වප :................................. ලංපතුර.................... 

 

දිපය : .........................  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං     ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං.................................................. 

        වෙපන අර්වම්න්තු ලංප්රඅනියඅවේ ලං 

                     ් වප ලංශඅ ලංනි ලංමුද්රඅල 

ය ෘති ලංපන ත්ර ලං්ා  ලං03 



  

 

ශ්රී කා ා අධයාඳන ඳරිඳාකන කසේවකේ ස්ථාන මාරුවීම් 2022/2023  - අභියාචනා පිළිබ ඉල්ලුම් ඳත්රය 

්මඅ යඅාය ලං :....................................... 

වදඳඅර් වම් සතුල ලං:........................................ 

ඳෂඅත් ලංවභඅල  ලං: ලං...................................... 

 

 (අ). නිකධාරියා විසින් සම්පූර්ණ  ළ යුතුය. 

01. ලංලධධඅපායඅව  ලංවම්පූර්ණ ලංනම ලං: ලං(ඳැශැදිලි ලං්කුපා ස  ලං…………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…මයඅ/ි.ය/වමය 

1.1  ලංමුකුරු ලංවමග ලංනම: …………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. ලංජඅති  ලංශැඳුනුම්ඳත් ලං්ා ය :. ………………………………………………………………………………………………………. 

1.3 ලංව්ථිර ලංලිපිනය: …………………………………………………………………………………………………………………………..… 

1.4 ඳදිාචි ලංව්ථඅනව  ලංලිපිනය : ……………………………………………..………………………………………………………….… 

1.5 2023 ලංලර්ව  ලංඳදිාචි ලංව්ථඅනය ලංවලනව් ලංල සව ස ලංනම් ලංනල ලංඳදිාචි ලංව්ථඅනව  ලංලිපිනය : ….……….…………… 

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

02. ලංව්ථඅන ලංමඅරු ලං රන ලංද ලංවවයලඅ ලංව්ථඅනය: ලං….………………………………………………………………………………………… 

03. ලං නතුර ලංශඅ ලංවරයණිවලය :……….………………………………………………………………………………………………………………… 

3.1 ලංවවයලයට ලංඇතුෂත් ලංව ලංදිනය : …………………………………………………………………………………………………………. 

 3.2 ලංලර් මඅන ලංවරයණිවලයට ලංඇතුෂත් ලංව ලංදිනය:…..……………………..……………………………………………………………… 

04. ලංඋඳ ස ලංදිනය: ්වු ලං…….… ලංමඅව...… ලංදින..…… ලං       2022.12.31 ලංදිනට ලංලයව: ්වු ලං…………… ලංමඅව……… ලංදින ලං….… 

05. ලංවවයලඅ ලංවිව් ර    ඳත් ලංවු ලංදිනය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවවයලඅ ලංව්ථඅනය ලං  සිට ලං/දක්ලඅ 

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

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

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

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

06. ලංලඅර්ෂි  ලංව්ථඅන ලංමඅරු ලංවල්ඛනව  ලං්ා ය :……………………………………………………………………………………………                       

07. ලංමඅ ලංඉල්අ ලංසිටිනුව  ලංබඅ ලංමේ, ලංඇති ලංව්ථඅන ලංමඅරුවීම ලං්ලාගු ලංකින්මටය ලං/ ලංවාවෝධන ලංකින්මටය: …………….…… 

ව්ථඅන ලංමඅරුවීම් ලංවල්ඛනව  ලං්නනය අ ලං්ා ය............... 

ආ ෘති ලංඳත්ර ලං්ා  ලං04 



08. ්භියඅචනඅ ලංකින්මට ලංවශයතූ: ලං(්දඅෂ ලංවශයතු ලංවනඅථ ලංකින්මට ලංවශති  ලං රන ලංද ලංලියකියවිලි ලංඉදිපාඳත් ලං ෂ ලංයුතුයි.   
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09. ලංව්ථඅන ලංමඅරුල ලංවාවෝධන ලං ෂ ලංයුතු/ ලංබඅ ලංදිය ලංයුතු ලංවවයලඅ ලංව්ථඅන ලං : 

්මඅ යඅාය: 
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වදඳඅර් වම් සතුල: 
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ඳඅව: 
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දිනය............................................. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං.................................................... 

  ලධධඅපායඅව  ලං්ත්වන 

 

( ආ). කදඳාර්තකම්න්තු/ ආයතන  ප්රධානියාක  නිීක්ෂණණ : 

 ලංවඳෞද්ගලි  ලංලිපි ලංවගොනුල/වගොනු ලංග  ලංව ොරතුරු ලං්නුල ලංඉශ  ලංවිව් ර ලංලධලැරදි ලංවේ. 

 ලං ලංවමම ලංව්ථඅන ලංමඅරුල ලං්ලාගු ලංකිපාම ලං/ ලංවාවෝධනය ලංකින්ම ලංවම්බ සධවය ස ලංලන ලං රුණු ලංදැක්වීම ලංශඅ ලංලධර්වද්ය : 

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

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

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

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

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

 

................................... ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං....................................................................................................... 

දිනය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං්මඅ යඅා ලංවල් ම් ලං/වදඳඅර් වම් සතු ලංප්රධඅලධයඅව /ආය න ලංප්රධඅලධයඅ ලංව  

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ්ත්වන ලංශඅ ලංලධ ලංමුද්රඅල 

 

 ලං(්නලය ලං ලචන ලං  ඳඅ ලං ශපා සන. ලං වම්පූර්ණ ලං ව ොරතුරු ලං ඇතුෂත් ලං වනො ෂ ලං ්යදුම්ඳත් ලං  ලං ශඅ ලං ලධර්වද් ලං රහි  ලං ්යදුම්ඳත් ලං

්භියඅචනඅ ලංමණ්ඩය ලංවිසි ස ලංවෂ අ ලංබනු ලංවනොැවේ. ලංලැඩි ලංවිව් ර ලං ලංඇත්නම් ලංඳසුපිවේ ලංවශ ස ලං ර සන.  

 



                                                                                                                                        

ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබඳ අභියාචනා 

2023 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ සම්බන්ධයෙන් රාජ්ය යසේවා යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනා ඉදිරිඳත් කිරීම  

 අභිොචක පිළිබ යතොරතුරු 

අ. යඳෞද්ගලික යතොරතුරු   

01. මුලකුරු සමග නම:-    

02. තනතුර හා ඳන්තිෙ:-   

03. උඳන් දිනෙ :-YYYY/MM/DD  04. වෙස :- 
(2022.12.31 දිනට)  
 

05. ජ්ාතික හැඳුනුම් ඳත් 
අංකෙ:- 

06. ස්ත්රි/පුරුෂ භාවෙ:-  
 

07.ස්ථිර ලිපිනෙ :-  
 
 
 
 
ප්රායද්ය ෙ යමකම් යකොඨාසාසෙ : 
 
දිස්ත්රික්කෙ: 

 08. තාවකාලික ලිපිනෙ:- 09.දුරකතන අංකෙ  
  
කාර්ොලෙ   :-  
 
යඳෞද්ගලික :-  
 

10. විවාහක /අවිවාහක බව:-  11. කලත්රොයේ නම:-  
 
 

12. කලත්රොයේ  රැකිොව හා යසේවා ස්ථානෙ:-  
 
 

 

13. දරුවන් ගණන:- 14. ඔවුන්යේ වෙස:- 15. ඉයගනුම ලබන ඳාසම :- 

   

   

   

   
 

ආ. යසේවා  යතොරතුරු   

16. තනතුරට ඳත් ව දිනෙ:-  
 
 
17.වර්තමාන යසේවා ස්ථානෙ :-  
 

18.යසේවා ස්ථානෙ පිහිටි නගරෙ:-  
 

 
19.වර්තමාන යසේවා ස්ථානෙට වාර්තාකල දිනෙ:-  
        YYYY/MM/DD    
 

20. වර්තමාන යසේවා ස්ථානයේ යසේවා කාලෙ 

(2022.12.31 දිනට) අවු........... මාස........ දින.......  
 

 

21. රජ්යේ යසේවයේ 
 පූර්ව යසේවා ස්ථාන  
 

යසේවා ස්ථානෙ 

 
 

යසේවා කාලෙ 
සිට දක්වා 

1.    

2.    

3.    
4.    
5.    
6.    

 

 

අකෘති අංක 05 A 



ඇ. ස්ථාන මාරු ඉමලීම් පිළිබ යතොරතුරු (අදාළ යකොටුයේ √ ලකුණ යෙොදන්න) 

22. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අෙදුම් කර ඇත  වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අෙදුම් කර ඇත්නම් අෙදුම් කර 
ඇති යසේවා ස්ථාන 

 1 
 

 

  
නැත 

 2 
 

 

3  

ස්ථාන මාරු ලැබී තියේ නම් එම යසේවා ස්ථානෙ 

ස්ථාන මාරු ලැබී ඇති යසේවා ස්ථානෙට, නිලධාරිො ස්ථිර ඳදිංචි ස්ථානයේ සිට ඇති දුර (කි.මී.) : 

 

 

23. ස්ථාන මාරු සමායලෝචන කමිටුවට අෙදුම් කර 
 
 

 ඇත  

නැත  

 

ඈ. සමායලෝචන කමිටුව  යවත කරන ලද ඉමලීම් පිළිබ යතොරතුරු:-     

24. සමායලෝචන කමිටුව යවත කරන ලද ඉමලීම් ;     

ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම  ස්ථාන මාරුව  සංය ෝධනෙ කළ යුතු/ නව ස්ථාන 
මාරු වීමක් ලබා දිෙ යුතු යසේවා ස්ථාන 

සංය ෝධනෙ කිරීම  1  

2  
නව ස්ථාන මාරුවක් ලබා ගැනීම  

3  

 

25. ස්ථාන මාරු සමායලෝචන කමිටු තීරණෙ :-  
 
 
 

ඉ. රාජ්ය යසේවා යකොමිෂන් සභාව යවත ඉදිරිඳත් කරන ලද අභිොචනෙ පිළිබ යතොරතුරු :- 

 

26. ස්ථාන මාරු සමායලෝචන කමිටු තීරණෙට එයරහිව රාජ් ය යසේවා  යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් 
ඉදිරිඳත් කිරීමට යහේතු   
 
1.   .............................................................................................................................................................. 
 
2.   .............................................................................................................................................................. 
 
3.   .............................................................................................................................................................. 
 
 

 

 

 

 



27. ඉහත යහේතු සනාථ කිරීමට අදාළ ලිඛිත සාධකවල සහතික කළ පිටඳත් ඳහත දැක්යවන ඇමුණුම් ව යෙන් ො 
කර ඇත.  
 
ඇමුණුම (01)................................................................................................................................................... 
 
ඇමුණුම (02)................................................................................................................................................... 
 
ඇමුණුම (03)................................................................................................................................................... 
 
 

28. ඉමලා සිටිනු ලබන සහන 
 

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

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

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

 
 

ඉහත දක්වා ඇති යතොරතුරු සිෙමල සත ය හා නිවැරදි බව ප්රකා  කරමි.            

                                                                                                                                                                              

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

                    දිනෙ                                                                                                         අත්සන 

ඊ. අමාත යාං  යමකම්යේ / යදඳාර්තයම්න්තු ප්රධානිොයේ නිර්යද් ෙ   

නිලධාරිො/ නිලධාරිනිෙ විසින් ඉදිරිඳත් කර ඇති ඉහත සහන් යතොරතුරු ඔහුයේ/ ඇෙයේ යඳෞද්ගලික 
ලිපියගොනුව අනුව නිවැරදි බව සහතික කරමි. ................... වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධයෙන් රාජ් ය යසේවා  
යකොමිෂන් සභාව යවත ඉදිරිඳත් කරන අභිොචනෙ නිර්යද්  කරමි/ ඳහත සහන් යහේතු මත නිර්යද්   යනොකරමි.  

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

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

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

                
                     .................................                                           ................................. 
                           දිනෙ                                                                        අත්සන                                                                                    
 
උ. ස්ථාන මාරු බලධරොයේ නිර්යද් ෙ 

 
i.  ස්ථාන මාරු චක්රෙ සම්බන්ධ වන නිලධාරීන් ගණන:-.......................................................................... 
ii. අභිොචනෙ පිළිබ නිර්යද් ෙ :- 
     
    ........................................................................................................................................................ 
 
    ........................................................................................................................................................ 
 
    ........................................................................................................................................................ 
 
    ....................................        ................................. 
                   දිනෙ                                                                                          අත්සන 
                                                                                                                                    

 



   

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබ අභිොචනා  

2023 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ සම්බන්ධයෙන් රාජ්ය යසේවා යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනා ඉදිරිඳත් කිරීම  

චක්රයේ  අයනුත්  ිලාාීන් පිළිබඳ ය ොරතුරු 

1. අභිොචක නිලධාරිොයේ නම හා තනතුර ........................................................ 

2. අභිොචක නිලධාරිො අෙත් ස්ථානමාරු චක්රයේ සිටින අයනකුත් නිලධාරීන් පිළිබ යතොරතුරු 

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

අ. යඳෞද්ගලික යතොරතුරු   

01. මුලකුරු සමග නම:-    

02. තනතුර හා යරේණිෙ    

03. උඳන් දිනෙ :-YYYY/MM/DD  04. වෙස :- 
(2022.12.31 දිනට)  
 

05. ජ්ාතික හැදුනුම් ඳත් 
අංකෙ:- 

06. ස්ත්රි/පුරුෂ භාවෙ   
 

07.ස්ථිර ලිපිනෙ :-  
 
 
 
ප්රායද්ය ෙ යමකම් යකොඨාසාසෙ : 
 
දිස්ත්රික්කෙ : 

 08. තාවකාලික ලිපිනෙ:- 09.දුරකථන අංකෙ   
 
කාර්ොලෙ   :-  
 
යඳෞද්ගලික :-  
 

10. විවාහක /අවිවාහක බව  11. කලත්රොයේ නම:-  
 
 

12. කලත්රොයේ  රැකිොව හා යසේවා ස්ථානෙ:-  
 
 

 
13. දරුවන් ගණන 14. ඔවුන්යේ වෙස 15. ඉයගනුම ලබන ඳාසම :- 
   

   

   

ආ. යසේවා  යතොරතුරු   

16. තනතුරට ඳත් ව දිනෙ:-  
 
 
17.වර්තමාන යසේවා ස්ථානෙ :-  
 

18.යසේවා ස්ථානෙ පිහිටි නගරෙ:-  
 

 
19.වර්තමාන යසේවා ස්ථානෙට වාර්තාකල දිනෙ:-  
        YYYY/MM/DD    
 

20. වර්තමාන යසේවා ස්ථානයේ යසේවා කාලෙ 

(2022.12.31 දිනට) අවු........... මාස........ දින.......  
 

 

21. රජ්යේ යසේවයේ 
 පූර්ව යසේවා ස්ථාන  
 

 

යසේවා ස්ථානෙ 

 

 
යසේවා කාලෙ 

සිට දක්වා 

1.    

2.    

3.    
4.    
5.    
6.    

 

 

අකෘති අංක 05 B 



ඇ. ස්ථාන මාරු ඉමලීම් පිළිබ යතොරතුරු (අදාළ යකොටුයේ √ ලකුණ යෙොදන්න) 

22. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අෙදුම් 
කර 

ඇත 
 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අෙදුම් කර ඇත්නම් අෙදුම් කර 
ඇති යසේවා ස්ථාන 

 
 

 

 
1  

 නැත 2  

3  

  
ස්ථාන මාරු ලැබී තියේ නම් එම යසේවා ස්ථානෙ 

ස්ථාන මාරු ලැබී ඇති යසේවා ස්ථානෙට, නිලධාරිො ස්ථිර ඳදිංචි ස්ථානයේ සිට ඇති දුර (කි.මී.) : 

 

23. ස්ථාන මාරු චක්රෙ සමන්විත වන නිලධාරීන් ගණන; ............................................ 

24. ස්ථාන මාරු සමායලෝචන කමිටුවට අෙදුම් කර 
 
 

 ඇත  

නැත  
 

ඈ. සමායලෝචන කමිටුව  යවත කරන ලද ඉමලීම් පිළිබ යතොරතුරු:-     

25.සමායලෝචන කමිටුව  යවත කරන ලද ඉමලීම් ;     

ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම 
 

 ස්ථාන මාරුව  සංය ෝධනෙ කිරීමට ඉමලුම් කයළේ 
නම් එයසේ ඉමලුම් කළ යසේවා ස්ථාන 

සංය ෝධනෙ කිරීම  1  
නව ස්ථාන මාරුවක් ලබා ගැනීම  2  

3  
 

26. ස්ථාන මාරු සමායලෝචන කමිටු තීරණෙ :-  
 
 
 
ඉ. රාජ් ය යසේවා  යකොමිෂන් සභාව යවත ඉදිරිඳත් කරන ලද අභිොචනෙ පිළිබද යතොරතුරු 

27. රාජ් ය යසේවා  යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් ඉදිරිඳත් කර තියේද/නැද්ද ෙන්න 

 
 

 

28. අභිොචකයේ ඉමලීම ඉටු කිරිමට ඇති හැකිොව පිළිබ යර්ඛීෙ අධයාඳන අමාතයාං යේ යමකම්යේ නිර්යද් ෙ  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 

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

                    දිනෙ                                                                       අත්සන 



 

 

 

 මුකුරු ලංවමග ලංනම :...................................................... 

 වවයලඅ ලංව්ථඅනය :...................................................... 

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

......................................................මගි ස, 

......................................................මගි ස, 

වල් ම් ලං, ලං 

්ධයඅඳන ලං්මඅ යාය 

නව කසේවා ස්ථානකේ කසේවයට වාර්තා කිීකම 

.................(ලවර  ලං ලවවර් ලං ශ්රී ලං ා අ ලං ්ධයඅඳන ලං ඳපාඳඅන ලං වවයලව  ලං ලඅර්ෂි  ලං ව්ථඅන ලං මඅරු ලං ලධවයෝග ලං

්නුල.......................(මුදඅ ලංශපාන ලංද ලංදිනය  ලංදින ලංසිට ලංවවයලවය ස ලංමුදඅ ලංශපාන ලංද ලංමඅ ලං..........................(වවයලයට ලංලඅර් අ ලං

 ෂ ලං දිනය  ලං දින ලං ........................................................................(වවයලඅ ලං ව්ථඅනය  ලං වවයලයට ලං ලඅර් අ ලං  ෂ ලං බල ලං

 අරුණිවල ල ලංද සලි.. 

 වමයට ලංවි්ලඅසී, 

 ්ත්වන ලං:.................................................... ලං.................. 

 වවයලය:...................................................... ලං..................... 

 වරයණිවලය:..................................................... ලං........... ලං........... 

 ජඅති  ලංශැදුනුම්ඳත් ලං්ා ය. :................................................. 

 

වවයලයට ලංලඅර් අ ලං ෂ ලංබල ලං ශවුරු ලං රි.. 

 

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

දිනය ආය න ලංප්රධඅලධයඅව  ලං්ත්වන ලංවශ ලංලධ ලංමුද්රඅල 

 

 

 

පිටඳත්: 

 

 

 

 

 

ආ ෘති ලංඳත්ර ලං්ා  ලං06 



 

 

 

 මව  ලං්ා ය :.................................... 

 ්මඅ යාය/ ලංවදඳඅර් වම් සතුල/ඳෂඅත් ලංවභඅල/ 

  අඳ ලං්ධයඅඳන ලං අර්යඅය ලං/ජඅති  ලංඳඅව: ලං ලං ලං ලං ලං ලං................................... 

 දිනය : ලං.................................... 

 

...................................................................මගි ස 

...................................................................මගි ස 

..................................................................මශ අ ලං/ ලංි.ය ලං/ ලංවමය, 

 නතුර:....................................................... 

වාර්ෂි  ස්ථාන මාරු කැබීම මත කසේවකයන් මුදා හැීකම 

............(ලවර  ලංලවවර් ලංශ්රී ලංා අ ලං්ධයඅඳන ලංඳපාඳඅන ලංවවයලව  ලංලඅර්ෂි  ලංව්ථඅන ලංමඅරු ලංලධවයෝග ලං්නුල ලංඉශ  ලංනම් ලංවශ ස ලං

ලධධඅපායඅ ලං/ ලංලධධඅපාලධය ලං....................................................................(නල ලංවවයලඅ ලංව්ථඅනය  ලංවල  ලංවවයලයට ලංලඅර් අ ලං

 ෂ ලං ශැකිලන ලං ඳපාමේ............................................(මුදඅ ලං ශපානු ලං බන ලං දිනය  ලං දින ලං සිට ලං වවයලවය ස ලං මුදඅ ලං ශපාන ලං බල ලං

 අරුණිවල ල ලංද සලි.. 

 

  ලං ලං ලං................................................................. 

  ලං ලං ලං ලං ලං ලංආය න ලංප්රධඅලධයඅව  ලං්ත්වන ලංශඅ ලංලධ ලංමුද්රඅල 

 ලං 

 

 

පිටඳත්: ලංවල් ම්, ලං්ධයඅඳන ලං්මඅ යාය ලං ලං ලං 

 

 

 

 

 

ආ ෘති ලංඳත්ර ලං්ා  ලං07 



 

 

 

 

............ අමාතයාශය/ය/ කදඳාර්තකම්න්තුව/ ඳළා ස සවාව/ කාඳ අධයාඳන  ාර්යාකය/තාක  ඳාසක කවත ස්ථාන 

මාරු වී ඳැමිණි නිකධාීකන් 

වවයලය: ලං- ලංශ්රී ලංා අ ලං්ධයඅඳන ලංඳපාඳඅන ලංවවයලය 

නම ලං ජඅති  ලං

ශැදුනුම්ඳත් ලං

්ා ය 

වරයණිවලය වඳර ලං වවයලඅ ලං

ව්ථඅනවය ස ලං මුදඅ ලං

ශපාන ලංද ලංදිනය 

නල ලං

වවයලඅ ලං  ලංව්ථඅනව  ලං

වවයලයට ලං ලඅර් අ ලං

 ෂ ලංදිනය 

ආ ෘති ලංඳත්ර ලං්ා  ලං06 ලං

්ධයඅඳන ලං

්මඅ යාව  ලං

වල් ම් ලං වල  ලං යලඅ ලං

තිවේද? 

      

 

 

 

 

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

දිනය ආය න ලංප්රධඅලධයඅව  ලං්ත්වන ලංවශ ලංලධ ලංමුද්රඅල 

 

 

ආ ෘති ලංඳත්ර ලං්ා  ලං08 



 

 

 

 

..................අමාතයාශය/ය/ කදඳාර්තකම්න්තුව/ ඳළා ස සවාව/ කාඳ අධයාඳන  ාර්යාකය/තාක  ඳාසක කවකන් 

ස්ථාන මාරු වී ගිය නිකධාීකන් 

වවයලය: ලං- ලංශ්රී ලංා අ ලං්ධයඅඳන ලංඳපාඳඅන ලංවවයලය 

නම ලං ජඅති  ලං

ශැදුනුම්ඳත් ලං

්ා ය 

වරයණිවලය මුදඅ ලං ශපාන ලං

ද ලංදිනය 

ආ ෘති ලං ඳත්ර ලං ්ා  ලං 06 ලං

්ධයඅඳන ලං ්මඅ යාව  ලං

වල් ම් ලංවල  ලංයලඅ ලංතිවේද? 

     

 

 

 

 

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

දිනය ආය න ලංප්රධඅලධයඅව  ලං්ත්වන ලංවශ ලංලධ ලංමුද්රඅල 

 

ආ ෘති ලංඳත්ර ලං්ා  ලං09 


