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ඒකාබද්ධ සවේලා චක්රසඛ  :05/2016 මසේ අංකය : PA/CS/POLICY/ලා.ව්.මා.2017         
 රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්යාංය, 
 නිදශව් චතුරශ්රය, 
 සකොෂඹ 07. 

 2016.06.29   සලනි දින. 
අමාත්යාං සඛකරුල් , 
දිව්ත්රික් ල සඛකරුල්  / දිවාඳතිල් ,  
සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධාී . 
 

ඒකාබද්ධ සවේලාලන්හි නිධරයන්සේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු - 2017 
 

අංක 1589/30 ශා 2009.02.20 දිනැති (අති විසේ) ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂකර තති රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  
වභාසේ කාර්ය ඳටිඳාටික රීති ( කාණ්ඩ අංක 1) හි  XVIII  ඳිපච්සේදසේ  රාජ්ය නිධරය සේ ව්ථාන මා්වීරු 
වරුබ ධල විධිවිධානලට ද සමයට යා කර තති ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ව්ථාන මා් ප්රතිඳ්තතියටද බස  
අලධානය සයොමු කරලනු ැස .  
 

02. ඒකාබද්ධ සවේලයට අය්ත ඳශත් වශ  සවේලාල හි ලාර්ෂික ව්ථාන මා් 2017 ජ්නලාිප මව 01 දින සිට 
බ ඳැලැ්තසලන සවේ ක්රියා්තමක විය තුතුය.  

i. රජ්සේ  භාා ඳිපලර්ත්ක සවේලය (I ඳ තිය) 
ii. ශ්රී ංකා සත්ොරතු් ශා ව නිසේදන ත්ාක් ලණ සවේලය ( 2, 3 ඳ ති ) 
iii. ශ්රී ංකා රජ්සේ  ස්ව්ත්කායාධිඳති සවේලය (III ,II ,I ඳ ති) 
iv. රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර සවේලය (III, II, I සශ්රේණී) 
v. ඒකාබද්ධ ිපයදු් සවේලය (III, II, I, විසේ සශ්රේණි) 
vi. කාර්යා සවේලක සවේලය (III, II, I, විසේ සශ්රේණී) 

 

නිධරය ට සම ම රාජ්ය සවේලාලටද තතිලන අඳශසුත්ා මග ශැරවීම ිණණිව ඳශත් වශ  කකාරයට 
ව්ථාන මා් ිණළිබ ක්රියාමාර්ග අනුගමනය රීරීමට වැෂරීමතම්ත විය තුතුය. ත්ල ද 2016 ජූමත මව 01 දිනය්ත, 
2016 සදවැරුබර් මව 31 ලන දිනය්ත අත්ර කාසේ දී අසනයෝනය ව්ථා න මා්වීරු වශා ඉඛලුරුඳත්ර භාර 

සනොගත් තුතුය. 
 

03. ව්ථාන මාරු කමිටු; 

ව්ථාන මා් කිෂටු ඳශත් වශ  කකාරයට ිණහිටුවීමට ක්රියා කෂ තුතුය.  
 

3.1  සදඳාර්තසේන්තු ව්ථාන මාරු කමිටු - ව්ථාන මාරු තීරණ 2016.07.31 ට සඳර ැබීමට වැැව්විය යුතුය. 

සදඳාර්ත්සරු තු තතුෂත් සවේලා ව්ථානලට සකසරන මා්වීරු වරුබ ධසය  කටතුතු රීරීම.  
උදා: (දිව්ත්රික් ලකය තුෂ ප්රාසද්යය සඛකරු කාර්යා අත්ර සකසරන ව්ථාන මා්වීරු වරුබ ධසය  
දිව්ත්රික් ල සඛකරු විසි  කටතුතු රීරීම.)  

 

3.2 අමාතාාං ව්ථාන මාරු කමිටු - ව්ථාන මාරු තීරණ 2016.07.31 දිනට සඳර ැබීමට වැැව්විය යුතුය. 

එක් ල අමාත්යාංයක් ල යටස්ත ලන සදඳාර්ත්සරු තු අත්ර ව්ථාන මා්වීරු වරුබ ධසය  කටතුතු රීරීම.  
 

3.3 ඒකාබද්ධ සවේලා අාංසේ  ව්ථාන මාරු කමිටු 

 අමාත්යාං අත්ර ශා සදඳාර්ත්සරු තුල නිධරය සේ ව්ථාන මා් වරුබ ධසය  කටතුතු රීරීම.  
 

3.3.1 ව්ථාන මා් වශා ැසබන අයදුරුඳත්ර වං යාල වැරීඛට සගන ඒ ඒ සවේලාල  වශා 
ප්රමාණල්ත අයදුරුඳත්ර වං යාලක් ල ැබී තිස  නරු අදාෂ සවේලාල  වශා සලන සලනම මා් කිෂටු 
ිණහිටුවිය තුතුය. 

 

3.3.2 වෑම ව්ථාන මා් කිෂටුලක් ල විසි ම රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාසේ කාර්ය ඳටිඳාටික රීීන හි 

(කාණ්ඩ අංක 1) XVIII ඳිපච්සේදයට යට්තල සමම චක්රසඛ සේ  4 ලග තිසේ   වශ  සඳොදු 
ප්රතිඳ්තතිලට අනුකල ව්ථාන මා් සිදු කෂ තුතුය 

 
3.4 අභ්න්තර ව්ථාන මාරු කමිටු තීරණ 

(අ) ඉශත් 3:1 සේදයට අදාෂල සදඳාර්ත්සරු තු ව්ථාන මා් කිෂටු ශා 3:2 සේදය යටස්ත අමාත්යාං 
ව්ථාන මා් කිෂටු ීනරණය ට එෂඹීසම  අනතු්ල ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  මා් කිෂටුලට 
ීනරණ ගැීමට ශැරීලන ඳිපදි ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් එවීමට කටතුතු කෂ 
තුතුය. 
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(ක) ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ව්ථාන මා්වීරු ැයිව්තු ිණළිසය කරන අලව්ථාසේදී ශා වරුපූර්ණ කෂ ඳසුල 
ද වමශර අමාත්යාං / සදඳාර්ත්සරු තු ව්ථාන මා්වීරු සිදුකරන සශයි  ලාර්ෂික ව්ථාන මා්වීරු 
රීරීසරුදී ලයාකත්ා තතිසේ. එබැවි  සමම ත්්ත්තලය මග ශැරවීම වශා සදඳාර්ත්සරු තු / 
අමාත්යාං ව්ථාන මා්වීරු 7:1 සේදය යටස්ත දක් ලලා තති කා ලකලානුලට අනුකල ඳල්තලා 

ඒලාසේ  ීනරණ 2016 ජූමත 31ට සඳර ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් ද ලා එවිය තුතුය. 
ඉ ඳසු සදඳාර්ත්සරු තු ව්ථාන මා් කිෂටු විසි  රීසිදු ව්ථාන මා් ීනරණයක් ල සනොගත් තුතුය. 

 

(ත)  අමාත්යාං/ සදඳාර්ත්සරු තුල අභය ත්ර මා් කිෂටු ීනරණ නියිෂත් දිනට සඳර ඒකාබද්ධ 
සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් ඉදිිපඳ්ත සනොකෂසශෝත එම ව්ථාන මා්වීරු සනොකෂා සවේ වකා 
ක්රියා කරනු ැස . 

 

04. ව්ථාන මාරු වශා නිධරයන්සේ සුදුසුකේ තීරණය කිරීසේ සඳොදු ප්රතිපඳ්තතිප; 

සරු වරුබ ධසය  ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ලාර්ෂික ව්ථාන මා් ප්රතිඳ්තතිසේ  සදලන ලග තිසේ  විධිවිධාන 
අදාෂ සේ. 
 

05.  ඒකාබද්ධ සවේලා අාංසේ ව්ථාන මාරු කමිටු සලත ඉදිරිඳ්ත කෂයුතු සේඛන; 
  

5.1 ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  ිණහිටුලා තති ව්ථාන මා් කිෂටු සලත් ඳශත් වශ  මතයරීයවිමත 2016 ජූමත මව 
31 දිනට සඳර ඉදිිපඳ්ත රීරීමට අමාත්යාං   සඛකරුල්  / සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධාී  / දිව්ත්රික් ල 

සඛකරුල්  / කයත්න ප්රධාී  ක්රියා කෂ තුතුය.  
 
 

5.2 (අ) සරු වමග ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./01 කකෘතියට අනුල වකව් කරන ද අ ත්ර් සදඳාර්ත්සරු තු ව්ථාන 
මා්වීරු අයදුරුඳ්ත ශා  

(ක)  සියලුම ව්ථාන මා් අයදුරුඳ්ත උඳසඛ ණගත් කරන ද සරු වමග තති ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./02 දරන 
කකෘතිය,  

(ත)  2016.12.31 දිනට එකම කයත්නයක / දිව්ත්රික් ලකයක ලවර 05ට ලඩා සවේලය කෂ නිධරය සේ 
නාම සඛ ණයක් ල බවු සේ ලයව, සවේලා කාය, ඳදිංචි ප්රසද්ය, ව්ථාන මා් කෂසශෝත මා් වී 
යාමට ලඩා්ත කැමති ව්ථාන 03 යනාදී සියලු සත්ොරතු් ඒ.සවේ/ලා.ව්.මා/03 කකෘතිසය  නිලැරදිල 
වරුපූර්ණ කර ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත්, 2016.07.31 දිනට සඳර අදාෂ අමාත්යාං 

සඛකරුල් / සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධාී  විසි  එවිය තුතුය. එසම ම ඒ.සවේ/ලා.ව්.මා/03 
කකෘතිසයහි අමාත්යාං/ සදඳාර්ත්සරු තු/ කාර්යාය හි රලා ගැීමට අලය නිධාරී  වශ 
වලදය වශතික මින  වනාථ කර තති බරඳත් සරෝගාබාධ ලමත  සඳසන ව්ථාන මා් 
සනොකෂතුතු නිධාරී  වරුබ ධසය  සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියා ස්ද්ගමතකලම වනාථ කෂ තුතුය.  

(ඈ) ඉශත් අංක 5.1 සේදය යටස්ත කරන ද අමාත්යාං /සදඳාර්ත්සරු තු ව්ථාන මා්  නිසයෝග ිණළිබ  
ලාර්ත්ාල ද සරු වමග එවිය තුතුය.  

 

 5.3 ව්ථාන මාරු අයදුේඳත්ර; 
 

ලාර්ෂික ව්ථාන මා්වීරු වශා එලනු බන අයදුරුඳත්රය සමයට අමුණා තති ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./01 දරන 

කකෘති ඳත්රය අනුල වකව් කර සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියාසේ නිර්සද් වහිත්ල ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතුය. ත්ල ද 
එක් ල නිධරසයකුට එක් ල අයදුරුඳත්රයක් ල ඳමණක් ල ඉදිිපඳ්ත කරන සවට උඳසදව් දිය තුතුය. 
(සදඳාර්ත්සරු තු ශා අමාත්යාං මා් කිෂටු විසි  ද සුදුසු වංසෝධන වහිත්ල සමම කකෘති ඳත්රය ඳාවිච්චි 
රීරීම මැනවි) අයදුරුඳ්ත ඉදිිපඳ්ත රීරීසරුදී ඒ වශා වකව් කර ශඳු ලා සදනු බන කදර් කකෘති 
ඳත්රයට අනුලම වකව් කෂ අයදුරුඳ්ත ඳමණක් ල ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතු සේ. 
ව්ථාන මාරුවීේ අයදුේ කරන නිධරයන් කිසියේ ප්රසද්යක නි්ිතත කාර්යායකට ඳමණ්මම ව්ථාන 

මාරු වී යාමට අසේ්මා කරන්සන් නේ ප්රසද්සේ නම වශ කාර්යාසේ නම යන සදකම වශන් කිරීම 

සුදුසුය. තමන් ව්ථාන මාරු වී යාමට අසේ්මා කරන්සන් කිසියේ ප්රසද්යකට යාසේ අලතාලය මතද 

නැතසශෝත තමන් කැමතිප සදඳාර්තසේන්තු සශෝ කාර්යායකට යාමට වුලමනාසලන් ද යන්න 

අයදුේඳස්ත වශන් කිරීම සුදුසුය. ඒ අනුල තමන්සේ මනාඳය අනුපිළිසලලින් දැ්මසලන ඳරිදි ප්රසද් සශෝ 

කාර්යා නේ කෂ යුතු සේ. 
 

06.  ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සයෝජනා වමාසෝචන කමිටු; 
 

6.1  ව්ථාන මා් සයෝජ්නාල ට වි්ද්ධල සකසරන අභියාචනා වකා බැලීම වශා කාර්ය ඳටිඳාටිකරීති හි 
210 ලග තිය අනුල ලාර්ෂික ව්ථාන මා් සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ිණහිටුලා ඒ අනුල අලය කටතුතු 
කෂ තුතුය. ලාර්ෂික ව්ථාන මා් වරුබ ධසය  ඉදිිපඳ්ත කරනු බන අභියාචනා වකා බනු 

බ ස  කාර්ය ඳටිඳාටික රීීන හි 211 ලග තියට අනුක සේ නරු ඳමණි. 
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6.2  නිධරසයකුසේ ඉඛලීමක් ල අනුල කරන ද මා්වීමක් ල අලංගු කරන සව සශෝ කඛ දමන සවට ඳසුල 
අභියාචනා රීිපමට එම නිධරයාට සශෝ ඒ ිණළිබ නිර්සද් ඉදිිපඳ්ත රීරීමට සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියාට 
සශෝ හිිෂකමක් ල නැත්. 

 ව්ථාන මා් නිසයෝගය ට වි්ද්ධල සකසරන අභියාචනා වකා බැලීම වශා ලාර්ෂික ව්ථාන මා් 
සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු විසි  ඳශත් වශ  ක්ණු ිණළිබ ත්ලදුරට්ත ඳරීක් ලා කර ීනරණ ගනු තත්.  

- මා්වීරු ප්රතිඳ්තතියට අනුක සනොලන ඳිපදි කරන ද මා්වීරු  
- නිධරය සේ ඉඛලීරු ඉටු සනොවුනු අලව්ථා (මනාඳ අනුල 1,2,3 යන සවේලා ව්ථාන ඉඛලීරු සව 

වකනු ැස ) 
- නිධරය සේ ඉඛලීරුලට ඳටශැනි සව කරන ද මා්වීරු  

- ව්ථාන මා්වීරු අයදුරු කරන ද දිනසය  ඳසුල නිධරය ට සිදුව ශදිසි  විඳ්ත, කරදර, අවීඳ ලැනි 
වානුකරුිණත් ත්්ත්තලය  ිණළිබල ිණළිගත් ශැරී  නිර්සද්ශිත් ඉදිිපඳ්ත රීරීරු 

   

6.3 ලාර්ෂික ව්ථාන මා් සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ීනරණ නිකු්ත කෂ ඳසු ඉදිිපඳ්ත කරනු බන 

අභියාචනා කාර්ය ඳටිඳාටික රීති හි XX ලන ඳිපච්සේදසේ  230 ලග තිය අනුල රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  
වභාල සලත් ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතුය. වමාසෝචන කිෂටුලට ඉදිිපඳ්ත සනොව අභියාචනා ිණළිබ රාජ්ය සවේලා 
සකොිෂ  වභාල වෂකා සනොබනු තත්. 

 

07.  ව්ථාන මාරු කා වටශන;  
 

7.1 සමම චක්රසඛ සේ  3:1 ශා 3:2 යටස්ත ව්ථාන මා් ිණළිබල  කටතුතු රීරීම වශා කා වටශන   

ජුනි 15 ට සඳර  මා් කිෂටු ිණහිටුවීම ශා ව්ථාන මා් ඳටිඳාටිය වකව් රීරීම 

ජූමත 01ට සඳර 
ඉශත් 3.1, 3.2 සේදය අනුල සියලුම ව්ථාන මා් අයදුරුඳ්ත  භාරග නා 
අලවාන දිනය 

ජූමත 15ට සඳර 
3.1, 3.2 සේදය අනුල සදඳාර්ත්සරු තු  /අමාත්යාං අභය ත්ර ව්ථාන මා් 
ිණළිබ ීනරණ සගන අලව  රීරීම 

ජූමත 31ට සඳර 
3.1, 3.2 සේද අනුල සදඳාර්ත්සරු තු /  අමාත්යාං  ව්ථාන මා් ීනරණ වහිත් 
සඛ න වකව් රීරීම ශා ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් එවීම 

   වටශන : සමම කා වටශනට ඳසු කරන අභය ත්ර ව්ථාන මා්වීරු ලංගු සනොසේ. 
 

7.2  ඉශත් 3.3 යටස්ත ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  මා් කිෂටු කා වටශන:- 

ජූනි 01ට සඳර මා් කිෂටු ිණහිටුවීම 

ජූනි 15ට    සඳර ව්ථාන මා් ඳටිඳාටිය වකව් කර ගැීම. 
ජූනි 30ට සඳර ලාර්ෂික ව්ථාන මා් චක්රසඛ ය නිකු්ත රීරීම.                                                                                                                              

ජූමත 31ට සඳර 

ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./01 කකෘතියට අනුල වරුපූර්ණ කරන ද, 
ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./02 කකෘතිය අනුල උඳසඛ නගත් කෂ අයදුරුඳ්ත ශා 
ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./03 කකෘතිය වරුපූර්ණ කර ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල 

ජ්නරාඛ සලත් එවීම. 

අසගෝව්තු 31ට සඳර 
ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  මා් කිෂටු රැව් වී ව්ථාන මා් ීනරණ ගැීම 

අලව  රීරීම. 

වැප්ත්ැරුබර් 15ට සඳර 
ව්ථානමා් ීනරණ අමාත්යාං/සදඳාර්ත්සරු තුලට දැ වීම වශ ලාර්ෂික 

ව්ථානමා් සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ඳ්ත රීරීම. 

වැප්ත්ැරුබර් 29ට සඳර 
ව්ථානමා්වීරු ිණළිබල ඒකාබද්ධ සවේලා අංය සලත් වමාසෝචන කිෂටු 

වශා අභියාචනා භාර ගැීසරු අලවාන දිනය. 
බක් ලසත්ෝබර් 15ට සඳර එම අභියාචනා ිණළිබ වමාසෝචන  කිෂටු මඟි  ීනරණ ගැීම. 

සනොලැරුබර් 01ට සඳර වමාසෝචන  කිෂටු ීනරණ දැනුරු දීම අලව  රීරීම. 

 

08. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වේබන්ධසයන් සදඳාර්තසේන්තු ප්රධාීනන්සේ ලගකීම; 
 

8.1 ව්ථාන මාරුවීේ ැබීමට ඉඩ ඇතැයි සිතන කිසියේ නිධරසයකු සවේලා අලතාලය මත තල්ත ලර්ය්ම 

තම සදඳාර්තසේන්තුල තුෂ රලා ගතයුතුයයි සදඳාර්තසේන්තු ප්රධානියා අදශව් කරන්සන් නේ, 

නිර්සද්ශිත අයදුේඳත්ර සයොු  කරන අලව්ථාසේීමම ඒ පිළිබල ඳැශැදිලි කර අදාෂ අමාතාාං සේකේසේ 

නිර්සද් ඇතිපල ඒකාබද්ධ සවේලා අධ්ම ජනරාේ සලත තම ඉේීමේ ඉදිරිඳ්ත කෂයුතු සේ. අධ්ම 

ජනරාේ විසින් මාරු කමිටුලට ඒ පිළිබල දැනුේ ීම ක්රියා කරනු ඇත. එ්ම සදඳාර්තසේන්තු 

ප්රධානිසයකුට ීමමිත නිධරයන් පිරිව්ම වශා ඳමණ්ම ඉේීමේ කෂ ශැක. එ්ම ලතාලක ීම සමම 

අලව්ථාල බා ීම ඇතිප නිධරසයකු වශා නැලත අලව්ථාල්ම බා සදනු සනොැසේ . 
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8.2 වෑම නිධරසය්ම පිළිබලම නිලැරදි ශා වේපර්ණ සතොරතුරු වැඳයීමට ආයතන / සදඳාර්තසේන්තු 

ප්රධාීනන් ලගබා ගත යුතුය. වාලද අවේපර්ණ සතොරතුරු වඳයා ඇතිප බල සශළිවුලසශෝත ඒ පිළිබල 

අදාෂ ආයතන /  සදඳාර්තසේන්තු  ප්රධාීනන් ශා එම ැයිව්තු වකව් කෂ ශා ශරි ලැරදි බන ද 

නිධරයන් ලගකීමට බැඳී සිටින අතර වාලද කරුණු ඉදිරිඳ්ත කිරීම වේබන්ධල විනය ක්රියාමාර්ග ගනු 

ැසේ.  
 

8.3. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝග මගින් අමාතාාංසයන් / සදඳාර්තසේන්තුසලන් පිටතට ව්ථානමාරුවීේ 

බා ීම ඇතිප නිධරයන් අනුප්රාේතිපකයන් ඳැමිසණන සත්ම රලා සනොසගන නියමිත දින නල සවේලා 

ව්ථානසේ රාජකාරි භ්ාරගැීනමට ශැකි ලන සවේ ඔවුන් ු දාශැරීමට කටයුතු කෂ යුතු ය . සමම 

විධිවිධානලට ඳටශැනිල කටයුතු කරන ආයතන ප්රධාීනන් වේබන්ධසයන් විනයානුකල කටයුතු කිරීම 

පිණිව අදාෂ බධරයා සලත ලාර්තා කරනු ැසේ. 
 

8.4  ව්ථාන මාරුවීේ ැබූ නිධරයන් නියමිත දින සිට නල සවේලා ව්ථානසේ රාජකාරී කටයුතුලට ලාර්තා 

කර තිපබියීම්ත ඇතැේ සදඳාර්තසේන්තු ප්රධාීනන් විසින් අදාෂ නිධරයන් ු දාශැර සනොමැතිප අලව්ථා 

ලාර්තා වී ඇත. එලැනි අලව්ථා උද්ගත සනොවීමට ආයතන ප්රධාීනන් ලගබා ගතයුතු අතර එම නිධාරීන් 

ු දා සනොශරින්සන් නේ තලදුරට්ත ලැටුේ සගවීම වේබන්ධසයන් ආයතන ප්රධාීනන් විසින් ලගකීම 
භ්ාරගත යුතුය. 

 

8.5 ව්ථාන මා් නිසයෝග ක්රියා්තමක රීරීම වරුබ ධසය  කාර්ය ඳටිඳාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 01) හි 11 

ලග තිසේ  විධිවිධාන ලට ද නිධරය සේ අලධානය සයොමු කර විය තුතු සේ.  
 

8.6 ව්ථාන මා්වීරු ැස  යයි අසප්ක් ලා කරන නිධරය සේ රාජ්කාරී කටතුතු කඛ තතිල සලන්ත 
නිධරය  ස්හුණු කර ලාර්ෂික ව්ථානමා්වීරු නියිෂත් දිනට ක්රියා්තමක කරවීමට සදඳාර්ත්සරු තු 
ප්රධාී / අමාත්යාං සඛකරුල්  විසි  කටතුතු කෂ තුතු ය. සමලැනි ක්ණු වරුබ ධසය  ඳසුල 
සකසරන ඉඛලීරු වකා බනු සනොැස . 

 

8.7 සමම චක්රසඛ සේ  වශ  විධිවිධාන බබසේ අමාත්යාංසේ  / සදඳාර්ත්සරු තුසේ සියළුම නිධරය  
සලත් දැන ගැීමට වැැව්විය තුතුය.  

 

8.8 ලාර්ෂික ව්ථාන මා් ක්රියා්තමක රීරීම වරුබ ධසය  රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාසේ කාර්යය ඳටිඳාටික 
රීීන හි 214, 215, 216, 217 ලග තිල වශ  විධිවිධාන බඳැලැ්තසලනු තත්. 

 

09.  නිධරයන්සේ ලගකීේ;  
 

ලාර්ෂික ව්ථාන මා් නිසයෝගයක් ල ැබ සියලුම නිධරසයෝ නියිෂත් දිනසේ  දී නල රාජ්කාරී ව්ථානය 
සලත් සවේලය වශා ලාර්ත්ා රීරීමට බැඳී සිටිති. 

 
 

10. සමම චක්රසඛ සේ  දක් ලලා සනොමැති විධිවිධාන වරුබ ධසය  ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛසේ 

ීනරණය අලවාන ීනරණය සේ. 
 
11. සමම චක්රසඛ ය රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාසේ කාර්ය ඳටිඳාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 1)හි XVIII 
ඳිපච්සේදසේ  202 ලග තිය අනුල නිකු්ත කරනු ැස .  
 

 

 
 
 

 

ස්ම.වී.පී.එේ.සේ.ගමසේ  

ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ 
රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්යාංය. 



5 

 

ඒකාබද්ධ සවේලසේ නිධරයන් වශා ලන ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ප්රතිපඳ්තතිපය 
1. ශැඳින්වීම 
රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාල විසි  2009.02.20 දිනැති අංක 1589/30 දරණ අතිවිසේ ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂ 

කරන ද කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 1 ලැනි කාණ්ඩසේ  XVIII ලැනි ඳිපච්සේදසේ  202 ලග තිසේ  විධිවිධාන 
අනුල ඒකාබද්ධ සවේලසේ  නිධරය  වශා ලන ලාර්ෂික ව්ථාන මා් ඳිපඳාටිය වකව් කරනු ැස . 
 

2. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වශා යට්ත ලන නිධරයන් පිළිබ විව්තර 
 

2:1 අදාෂ නිධරයන්  

ඒකාබද්ධ සවේලයට අය්ත ඳශත් වශ  සවේලාල හි නිධරය  වශා සමම ලාර්ෂික ව්ථාන මා් ප්රතිඳ්තතිය 
අදාෂ සේ. 

i. රජ්සේ  භාා ඳිපලර්ත්ක සවේලය (I ඳ තිය) 

ii. ශ්රී ංකා සත්ොරතු් ශා ව නිසේදන ත්ාක් ලණ සවේලය ( 2 / 3 ඳ ති ) 
iii. වංලර්ධන  නිධාරී සවේලය 
iv. ශ්රී ංකා රජ්සේ  ස්ව්ත්කායාධිඳති සවේලය (III / II / I ඳ ති) 
v. රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර සවේලය (III / II / I සශ්රේණී) 
vi. ඒකාබද්ධ ිපයදු් සවේලය (III, II, I, විසේ සශ්රේණි) 
vii. කාර්යා සවේලක සවේලය (III / II / I/ විසේ සශ්රේණී) 

 
2:2 සවේලා ව්ථානයක වේපර්ණ කෂ  යුතු සවේලා කාය  

2:2:1 ත්ම සවේලා ව්ථානසේ  අ ණ්ඩල ලවර 02ක් ල සවේලය කරන ද නිධරය  ලාර්ෂික ව්ථාන මා් 
වීරු වශා අයදුරු රීරීමට සුදුසුකරු බයි. 

2:2:2 එකම සවේලා ව්ථානයක ලවර 05කට ලැඩි සවේලා කායක් ල වරුපූර්ණ කර තති නිධරය  ව්ථාන 
මා් වීරු ලට යට්ත සේ. 

2:2:3 ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන ල ලවර 05ක සවේලා කායක් ල වරුපූර්ණ කරන ද නිධරය  
අනිලාර්යසය ම ව්ථාන මා් වීරු ලට යට්ත සේ. 

 

2:3 සවේලා ව්ථාන ලර්ගීකරණය - 

2:3:1 රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාසේ කාර්ය ඳටිඳාටික රීති ( කාණ්ඩ අංක 1 ) හි XVIII ඳිපච්සේදසේ  
203 ලග තිසයහි (iii) ශා (v) උඳ ලග තිය අනුල ඒකාබද්ධ සවේලසේ  නිධරය  වශා ඳශත් 
වශ  සවේලා ව්ථාන ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන සව ශැදි සේ. සමම සවේලා ව්ථාන ඉශත් 
නිර්ණායකය  අනුල ලාර්ෂිකල සලනව් විය ශැක. 

i.     විසද් කටතුතු අමාත්යාංය   v.    කගමන ශා විගමන සදඳාර්ත්සරු තුල 
ii.    සර්ගු සදඳාර්ත්සරු තුල   vi.   සමෝටර් රථ ප්රලාශන සදඳාර්ත්සරු තුල  

iii.  සුරාබදු සදඳාර්ත්සරු තුල             vii.   විසේ කාර්ය බකා මූව්ථානය  
iv.   සද්යය කදායරු සදඳාර්ත්සරු තුල           viii.   විභාග සදඳාර්ත්සරු තුල 
 

වටශන :-  

(අ) විසද් කටතුතු අමාත්යාංය රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර සවේලයටද විභාග 
සදඳාර්ත්සරු තුල රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර සවේලයට ශා කාර්යා සවේලක සවේලයට ද 
සමෝටර් රථ ප්රලාශන සදඳාර්ත්සරු තුල ශා විසේ කාර්ය බකා මූව්ථානය  ිපයදු් සවේලයටද 
ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන සව වෂකනු සනොැස . 
(ත)  සද්යය කදායරු සදඳාර්ත්සරු තුල සලත් ව්ථාන මා් කරනු බන නිධාරී  එම 
සදඳාර්ත්සරු තුසේ අභය ත්ර ව්ථාන මා් රීරීරුලට යට්ත සේ. 

2:3:2  ව්ථාන මා්වී යාමට ඉඛලීරු අඩු ප්රමාණයක් ල තති සවේලා ව්ථාන ප්රියමනාඳ සනොලන සවේලා 
ව්ථාන ලසය  ශැදි සේ. 

  

2:4  ක්රමසේදය   වශ  අසනකු්ත කරුණු   

i. ලාර්ෂික ව්ථාන මා් ඳටිඳාටිසයහි 2:2:1 සේදය යටත්ට ගැසනන නිධරසයකු සලන්ත 
ව්ථානයකට මා්වීමට ඉඛා තති විටක, එම ඉඛලීම ඉටු රීරීම වශා එහි 2:2:2 සේදසේ  
අලයත්ා වස්රා තති එම ව්ථානසේ  ලැඩිම සවේලා කායක් ල වහිත් නිධරය  ඉ  ිණටත්ට මා් 
කෂ ශැරීය. 

ii. යරු සවේලා ව්ථානයකට ව්ථාන මා් වීමට ලැඩි ඉඛලීරු ප්රමාණයක් ල තතිවිට ඒ අත්ිප  ලැඩිම 
සවේලා කායක් ල වස්රා තති නිධරය  (අසනකු්ත සකො සද්සි ලට යට්තල) එම සවේලා 

ව්ථානයට ව්ථාන මා් කරනු ැස . 
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iii. ප්රියමනාඳ සනොලන සවේලා ව්ථානයක සවේලය කෂ නිධරයකු යරු සවේලා ව්ථානයකට මා්වීමක් ල 
ඉඛා තති විට එම ඉඛලීම ඉටු රීරීමට එකී ව්ථානසේ  ලැඩිම සවේලා කායක් ල වහිත් නිධරයා 
ඉ  ිණටත්ට මා් කෂ ශැරීය. 

iv. ප්රියමනාඳ ප්රසද්ලට ව්ථාන මා්වීරු බා දීසරුදී ලඩා්ත ප්රමු ත්ාලය දක් ලල ස  ප්රියමනාඳ 

සනොලන ව්ථානල සවේලය කෂ නිධාරී ටය. සමලැනි ව්ථාන මා් ලදී සවේලා කාය ශා 
නිධරය  ඉදිිපඳ්ත කර තති ප්රාසයෝිනක ගැටළු ත්්තලය ද වෂකා බනු ැස . 

v. ව්ථාන මා් කිෂටු විසි  නිධරය  මා් රීරීසරු දී සදඳාර්ත්සරු තුල සවේලා අලයත්ාලය  
ද කාර්යාල කාර්යමණ්ඩ කණි්ඨ/ සජ්ය්ඨත්ාලසේ  වමබරත්ාලය රැකීමට ද ශැම විටම 
උ්තවාශ කෂ තුතු සේ. (උදා:-විභාග සදඳාර්ත්සරු තුලට ිණිපිෂ නිධරය  ලැඩි ප්රමාණයක් ල රලා 
ත්ැබීම). 

 

2:4:1 සවේලා කාය ගණනය කිරීම. 

i. ලාර්ෂික ව්ථාන මා්වීරුලදී කා ගණනය කරනු බනුසේ  ලර්සේ  සදවැරුබර් මව 31 ලන 
දිනටය. (උදා :-2017 ලාර්ෂික ව්ථාන මා්වීරු වශා 2016.12.31 දිනය) ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන 
වශා 2017.05.31 දක් ලලා කාය ගණනය කරනු ැස . 

ii. සවේලා කාය  ගණනය රීරීසරු දී සවේලසේ  කරරුභක දිනය සව වැරීය තු්තස්ත සවේලයට 
ලාර්ත්ා කෂ ලර්සේ  ජ්නලාිප මව ඳෂමු ලන දිනයයි . නමු්ත නිධරයාසේ ඳාන වියය 
ඉක් ලමලා ිනය ක්ණක් ල සශේතුසල  සවේලයට ලාර්ත්ා කෂ දිනය ඳසු දිනයක් ල සේ නරු ව්ථාන මා් 
කිෂ ටුල ඒ ිණළිබල වැරීඛ සයොමු කරයි.(ත්ලද නිධරයාසේ ඳාන විය ඉක් ලමලා ිනය 
සශේතුලක් ල මත් සවේලසේ  සනොසිටි කාය ව්ථාන මා් සවේලා කාය වශා ගණ  ගනු 
සනොැස .) 

iii. රීසියරු සදඳාර්ත්සරු තුලක් ල / අමාත්යාංයක් ල යටස්ත කුමන දිව්ත්රික් ලකයක සවේලය කෂ ද එම 
සවේලා කාය එම සදඳාර්ත්සරු තුසේ/ අමාත්යාංසේ  සවේලා කාය ලසය  ගණ  ගනු 
ැස . දිව්ත්රික් ලකයක් ල තුෂ සවේලා කාය ගණ  ගැීසරුදී එම දිව්ත්රික් ලකය තුෂ කුමන 
කාර්යායක සවේලය කෂ ද දිව්ත්රි්ම සවේලා කාය සව ගණ  ගැස .  

iv. අමාත්යාං / සදඳාර්ත්සරු තු ව්ථාිණත්වීම සශෝ අසශෝසිවීම සශේතුසල  එක් ල අමාත්යාංයක / 
සදඳාර්ත්සරු තුලක සිට සලන්ත අමාත්යාංයකට / සදඳාර්ත්සරු තුලකට අනුතුක් ලත් රීරීමට 
සිදුව නිධරය  වරුබ ධසය  සවේලා කාය ගණනය රීරීසරුදී අසශෝසි කරන ද 
අමාත්යාංසේ  / සදඳාර්ත්සරු තුසේ සවේලා කාය ද, විනය සශේතු සශෝ දඩුලරු මා්ලක් ල සව 

ව්ථාන මා් ද නිධාරී  ශැර සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියාසේ අලයත්ාල මත් ව්ථාන මා් ද 
නිධාරී සේ සවේලා කාය ගණනය රීරීසරුදී බවු  අලව  ලරට සවේලය කෂ සවේලා ව්ථානසේ  
සවේලය කෂ සවේලා කායද අයදුරුඳ්ත ඉදිිපඳ්ත රීරීමට අලය අලම සවේලා කාය වශා ගණ  
ගනු ැස . 
  

2:4:2  ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානල සවේලා කාය ගණනය කිරීම  -  

i. ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයක ලවර 05ක සවේලා කායක් ල වරුපූර්ණ කරන ද නිධාිපසයකුට 
නැලත් ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයකට මා්වීමට ඉඛලුරු කෂ ශැක් ලසක් ල ප්රියමනාඳ සවේලා 
ව්ථානසය  ිණටත්ට සගොව් ලවර 15ක් ල ගත්වී ත්තනරු ඳමණි. 

ii. සවේලාල  එකකට ලැඩි ගණනක සවේලය කෂ නිධරය සේ ප්රියමනාඳ සවේලා කාය ගණ  
ගැීසරුදී සඳර සවේලයක දී එම සවේලයට ප්රිය මනාඳ ව සදඳාර්ත්සරු තුලක සවේලය කර ත්තනරු 

එම සවේලා කායද ගණ  ගනු ැස  (උදා:-කණි්ඨ සවේලක උවව්වීරු ද නිධරය සේ 
කණි්ඨ සවේලක සවේලා කාය)  

iii. ප්රියමනාඳ යැයි වැෂසකන සවේලා ව්ථානයක දැනට සවේලය කරන නිධාිපණියකසේ සවේලා 
ව්ථානයක සවේලා කාය ගණනය රීරීසරුදී එම කාය තුදී බා සගන තති ප්රසත් නිලාඩු (ලැටුප් 
වහිත්, අඩලැටුප් ශා ලැටුප් රහිත්) කාය ගණනය කරනු සනොැස . 

iv. ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානල සවේලය කරන නිධරය  විසි  නැලත් ප්රියමනාඳ ව්ථානයකට කරනු 

බන මා් ඉඛලීරු වකා බනු බ ස  එම සවේලා ව්ථානලට ප්රියමනාඳ සනොලන සවේලා 
ව්ථානල සවේලය කෂ නිධරය  විසි  කරනු බන ඉඛලීරු වකා බැලීසම  ඳසුලය. 

 

2:4:3  ලාර්ෂික මාරු කමිටු විසින් කටයුතු සනොකෂ යුතු අලව්ථා 

ඳශත් නරු දැක් ලසලන කයත්නලට ලාර්ෂික ව්ථාන මා් කිෂටු මින  ව්ථාන මා් වීරු සනොකෂ 
තුතුය.  
 ජ්නාධිඳති සඛකරු කාර්යාය 
 අග්රාමාත්ය  කාර්යාය 
 කණ්ඩු ඳක් ල  ප්රධාන වංවිධායක 
කාර්යාය 

 වභානායක සඛකරු කාර්යාය 
 අමාත්ය මණ්ඩ කාර්යාය  
 විඳක් ල නායක සඛකරු කාර්යාය 



7 

 

 

 අඛව් සශෝ දුණ සචෝදනා විමර්න සකොිෂ  වභා කාර්යාසේ , සවේලා කාය ලවර 05 ට ලැඩි 
නිධරය  ව්ථාන මා් රීරීසරුදී යරු නිධර සයකු ත්ලදුරට්ත රලාගැීමට එහි අධයක් ල ජ්නරාඛ විසි  
කරනු බන නිර්සද්ය වකා බැලීමට ලාර්ෂික ව්ථාන මා් කිෂටු කටතුතු කෂ තුතුය .  

 ඳශත් දැක් ලසලන සදඳාර්ත්සරු තු වශ කයත්නලට ලාර්ෂික ව්ථාන මා් කිෂටු මින  මා් වීරු කෂ ශැරී 
නමු්ත එම සදඳාර්ත්සරු තු / කයත්නලට සයොමු කරනු බන නිධරය  ිණළිබල අදාෂ 
සදඳාර්ත්සරු තුසේ / කයත්නසේ  ප්රධානියාසේ එකඟත්ාලයට යට්තල මා් වීරු ක්රියා්තමක කෂ තුතුය. 

i. රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාල 
ii. සඳොමතව් සකොිෂ  වභාල 
iii. මැතිලරණ සකොිෂ  වභාල 

 

3. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කමිටුසේ වාංයුතිපය පිළිබ විව්තර 
අංක 1914/8 ශා 2015.05.12 දිනැති ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂව රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභා කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 200 

වංසෝධනයට අනුල: 
සදඳාර්ත්සරු තුලක සශෝ අමාත්යාංයක සශෝ ිණහිටුලනු බන ලාර්ෂික ව්ථාන මා් කිෂටුලක වංතුතිය ඳශත් 
වශ  ඳිපදි ල ස ය. 

i. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ විය භාර වශකාර අධයක් ලලරසයක් ල 
ii. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  එම සවේලාලට අදාෂ සනොලන විය භාර වශකාර අධයක් ලලරසයක් ල 
iii. ලාර්ෂික ව්ථාන මා් කිෂටුසේ විය ඳථයට අය්ත ලන නිධර කණ්ඩායරු ලට ශා සවේලාලට අය්ත 

රජ්සේ  නිධරය සේ අලම ලසය  15%ක නිසයෝජ්නයක් ල වහිත් වෑම ලෘ්තීනය විෂතියක් ල විසි ම 
නරු කෂ නිසයෝජිත්සයක් ල සශෝ පූර්ණ කාලීනල ලෘ්තීනය විෂති කටතුතු වශා මුදාශැර තති 
නිධාිපසයක් ල 
 

4.  ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සයෝජනා වමාසෝචන කමිටුසේ වාංයුතිපය පිළිබ විව්තර 
ලාර්ෂික ව්ථාන මා් සයෝජ්නා වමාසෝචනය රීරීම වශා එක් ල එක් ල සවේලාල  වශා සලන සලනම ලාර්ෂික 
ව්ථාන මා් සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ිණහිටු වීමට ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ විසි  කටතුතු කරනු 
ැස . එම එක් ල එක් ල වමාසෝචන කිෂටු ල වංතුතිය ඳශත් ඳිපදි සේ. 

i. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ විය භාර අධයක් ලලරසයක් ල 
ii. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ විය භාර වශකාර අධයක් ලලරසයක් ල 
iii. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ සනොලන විය භාර වශකාර අධයක් ලලරසයක් ල 

iv. එක් ල එක් ල සවේලාලට අය්ත රජ්සේ  නිධරය සේ අලම ලසය  15%ක නිසයෝජ්නයක් ල වහිත් වෑම ලෘ්තීනය 
විෂතියක් ල විසි ම නරු කෂ නිසයෝජිත්සයක් ල සශෝ පූර්ණකාලීනල ලෘ්තීනය විෂති කටතුතු වශා මුදාශැර තති 
නිධාිපසයක් ල.  
 

5.  ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු බා ීමසේීම වැකිේට ගන්නා සලන්ත සඳොදු කරුණු 
 

5:1 විසේෂිත් ක්ණු 
i. යරු නිධරයකුසේ ක්ත රයා සඳොමතසිසේ  සශෝ ත්රිවිධ ශමුදාසේ උතු් නැසගනහිර ක්රියා විත් 

රාජ්කාිපසේ දී කබාධිත් ත්්තලයට ඳ්තල තති බලට මතඛිත් වාක් ලෂි ඉදිිපඳ්ත කරන  විට නිධරය සේ 
ව්ථාන මා්වීරු කෂතුතු ල ස  බවු සේ ඉඛලීරු අනුල ඳමණි. එසවේම එලැනි නිධරය සේ 
ව්ථාන මා්වීරු ඉඛලීරු ිණළිබල ප්රමු ්තලය දැක් ලවිය තුතු සේ. සමලැනි නිධරය  ප්රියමනාඳ සවේලා 
ව්ථානයරී  ිණටත්ට මා් රීරීමට සිදුල ස  නරු ඊට කව නම කාර්යායකට සශෝ නිධරයාසේ 

ඉඛලීමකට අදාෂ කාර්යායට මා් කෂ තුතුය. 
ii. වෑම විටම නිධරයාසේ ඉඛලීම අනුල ත්ම කත්රයාසේ සවේලා ව්ථානය අය්ත ප්රසද්යට කව න 

සවේලා ව්ථානයකට මා්වීරු බා දීමට ශැරී වෑම උ්තවාශයක් ලම දැිපය තුතු අත්ර ප්රියමනාඳ 
සනොල නා ව කාර්ය ව්ථානය හි සවේලය වශා නිධරය  සත්ෝරා ගැීසරුදී ඳාවඛ යන ද්ල  
තති විලාශක නිධරය ට ලඩා අවිලාශක නිධරය  ද, ඳාවඛ යන ද්ල  සනොමැති විලාශක 
නිධරය  ද ශැරී වෑම අලව්ථාලකදීම සත්ෝරා ගැීමට ප්රමු ත්ාලය බා සද්. 

iii. ඳාවඛ යන ද්ල , කබාධිත් ද්ල , දීර්ඝ කාලීන අවීඳ මත් එක් ලත්ැ ල සිටින කත්රය  වශ 
කත්රයා විසද්ගත්ල සිටින අලව්ථාල හි ලැනි ිණළිගත් ශැරී ක්ණු තතිල ත්ම සදඳාර්ත්සරු තු 
ප්රධානියාසේ නිර්සද්ය  වහිත්ල ඉදිිපඳ්ත කරන ඉඛලීරු ිණළිබ වැරීඛට සගන මා්වීරු 
වරුබ ධල වෂකා බනු ැස . 

iv. කබාධිත් ස්න්්තථාඳන සකො සද්සි යටස්ත බලාග්ත නිධාරී  බවු සේ ඉඛලීමක් ල සනොමැති 
කඛහි ව්ථාන මා්වීරු කරනු සනොැස .  
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5:2 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීේලට යට්ත සනොලන නිධාරීන් 

i. අවු්දු 53 ඉක් ලමව නිධරය  දිව්ත්රික් ලකය තුෂ සලන්ත සවේලා ව්ථානයකට මා් කෂ ශැරී වුල ද 
බවු සේ ඉඛලීමක් ල සනොමැතිල දිව්ත්රික් ලකසය  ිණටත්ට මා් සනොකෂ තුතුය. 

ii. ලාර්ෂික ව්ථාන මා් වශා කා ගණනය කරනු බන සදවැරුබර් 31 දිනට (උදා: 2017 ලර්ය 
වශා 2016.12.31 දිනට) අවු: 58 ඉක් ලමව නිධරය  බවු සේ ඉඛලීමක් ල සනොලන කඛහි 
දිව්ත්රික් ලකය තුෂ වුල ද මා් සනොකෂ තුතුය .ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානය හි සවේලය කරන සදවැරුබර් 

31 ලන දිනට ලයව අවු්දු 59 ඉක් ලමව නිධරය ද බවු සේ ඉඛලීමක් ල සනොමැති කඛහි ව්ථාන මා් 
සනොකෂ තුතුය. 
  

5:3 ලෘ්තතීය වාංගේ වශා අනුග්රශය 

i.  කරුක් සකොමවාිපව් ජ්නරාඛ විසි  මතයාඳදිංචි කරනු ැබ ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ 

විසි  ිණළිග්ත ඒකාබද්ධ සවේලසේ  සවේලයකට අය්ත ලෘ්තීනය වංගමයක, වංවිධානයක සඛකරු, 
වභාඳති, භාණ්ඩාගාිපක ශා මධය විධායක වභිකය  මා් කර ස  නරු අදාෂ ලෘ්තීනය වංගමසේ  
සඛකරුසේ නිර්සද් වැරීඛට සගන වංගමසේ  කටතුතුලට බාධා සනොලන සවේලා ව්ථානයකට 
මා් කෂ තුතු ය.  

ii.  සමම ලග තිසේ  දැක් ලසලන අනුග්රශ භුක් ලති විඳීමට අසප්ක් ලා කරන ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ලෘ්තීනය 
වංගරුල නිධරය  වංගමසේ  සඛකරු මින  ඒ වශා අයදුරුඳත්රයක් ල ිණළිසය කර ( කයත්න 
වංග්රශසේ  XXVඳිපච්සේදසයහි 7:5 උඳලග තිය අනුල) ව්ථාන මා් කිෂටු රැව්වීමට වති 
සදකකටල්ත සඳර ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් ඉදිිපඳ්ත රීරීසම  අනතු්ල කයත්න 
වංග්රශසේ  XXV ඳිපච්සේදසේ  7:2 උඳ ලග තිය අනුල අනුග්රශය බා දිය තුතු ල ස , කලර 
නිත් ලටද යන ලග්ත, කුමන වංගමයනට ද යන ලග්ත,  අනුතුක් ලත් කතුතු ල ස  කලර ව්ථාන 
ලටද යන ලග්ත, රාේ ය ඳිපඳාන සඛකරු විසි  ීනරණය කරනු ැස . සරු ිණළිබල ඳසුල ඉදිිපඳ්ත 
කරන ඉඛලීරු වකා බනු සනොැස . ප්රියමනාඳ සදඳාර්ත්සරු තුල රැඳී සිටීමට සමම අනුග්රශය 
අදාෂ කර ගත් සනොශැක. 

 

06. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  මා් කා වටශන:- 
 

ජූනි 01ට සඳර ව්ථාන මා් කිෂටු ිණහිටුවීම 

ජූනි 30ට සඳර ලාර්ෂික ව්ථාන මා් චක්රසඛ ය නිකු්ත රීරීම.  

 
ජූමත 31ට සඳර 

(1) ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./01 කකෘතියට අනුල වරුපූර්ණ කරන ද අයදුරුඳ්ත 
 (2)ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./02 කකෘතිය අනුල උඳසඛ නගත් කෂ අයදුරුඳ්ත 
සඛ ණය  
(3) ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./03 කකෘතිය (ලර්ත්මාන සවේලා ව්ථානසේ  ලවර 5ට 
ලැඩි නිධාරී සේ නාමසඛ නය) වරුපූර්ණ කර ඒකාබද්ධ සවේලා 

අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් එවීම 

අසගෝව්තු 31ට සඳර 
ව්ථාන මා් කිෂටුල විසි  ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් 
ව්ථාන මා් සයෝජ්නා ඉදිිපඳ්ත රීරීම. 

වැප්ත්ැරුබර් 15ට සඳර 
ව්ථාන මා් ීනරණ අමාත්යාං/සදඳාර්ත්සරු තුලට දැ වීම වශ ලාර්ෂික 
ව්ථාන මා් සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ඳ්ත රීරීම. 

වැප්ත්ැරුබර් 29ට සඳර 
ව්ථාන මා්වීරු ලට වි්ද්ධල අත්ෘප්තිම්ත නිෂධරය  විසි  කයත්න 
ප්රධාී  මින  ක්ණු දැක් ලවීමට බා දී තති අලව  දිනය. 

බක් ලසත්ෝබර් 15ට සඳර 
ලාර්ෂික ව්ථාන මා් සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු විසි  ඒකාබද්ධ සවේලා 
අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් නිර්සද් බා දිය තුතු අලවාන දිනය . 

සනොලැරුබර් 01ට සඳර ලාර්ෂික ව්ථාන මා් නිසයෝග නිකු්ත කෂ තුතු දිනය. 

ජ්නලාිප 01 ලාර්ෂික ව්ථාන මා් නිසයෝග ක්රියා්තමක විය තුතු දිනය. 
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7. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝගලට විරුද්ධල අභියාචනා ඉදිරිඳ්ත කිරීම. 
 

7.1  ව්ථාන මා් රීරීමක් ල ිණළිබල සදන ද නිසයෝගයකට එසරහිල රීසියරු රජ්සේ  නිධරසයකු විසි  රාජ්ය 
සවේලා සකොිෂ  වභාල සලත් අභියාචනයක් ල ඉදිිපඳ්ත කර ස  නරු, එම අභියාචනය රාජ්ය සවේලා 

සකොිෂ  වභා කාර්ය ඳිපඳාටික රීති වංග්රශසයහි අංක 23 ඳිපශි්ඨයට ප්රකාරල ඳමණක් ල ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතු 
ල ස ය. ත්ලද ත්ම  විසි  ඉදිිපඳ්ත කරනු බන ක්ණු ත්ශවු් රීරීමට අදා මතයවිමත ල වශතික කෂ 
ිණටඳ්ත එම අභියාචනය වමග ඉදිිපඳ්ත රීරීමටද, බහු ක්රියා කෂ තුතු ල ස ය. 

 

7.2 රජ්සේ  නිධරසයකු විසි  රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාල සලත් අභියාචනයක් ල ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතු ල ස , 
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ මින  ලන අත්ර, එම අභියාචනසේ  ිණටඳත්ක් ල අදාෂ ඳිපදි සදඳාර්ත්සරු තු 
ප්රධාන ශා ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් ද සයොමු කෂ තුතු ල ස ය.ත්ම  සලත් ඉදිිපඳ්ත ලන 
අභියාචනය අප්රමාදලම ත්ම නිරීක් ලණ වහිත්ල රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාල සලත් සයොමු රීරීම ඒකාබද්ධ 
සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛසේ ලගකීම ල ස ය.නිධරයාට ත්ම කැමැ්තත් ඳිපදි, අභියාචනසේ  ප්රගමන 
ිණටඳත්ක් ල වෘජුලම රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාල සලත් ඉදිිපඳ්ත කෂ ශැක් ලසක් ලය. 

 

7.3 ව්ථාන මා් රීරීසරු නිසයෝගයකට එසරහිල ඉදිිපඳ්ත කරනු බන අභියාචනයක් ල, එම ව්ථාන මා් රීරීසරු 
නිසයෝගය අදාෂ රජ්සේ  නිධාිපයා සලත් ද දින සිට දින 14 ක් ල තතුෂත් ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතු ල ස ය. 

නියිෂත් කාය තුෂදී ඉදිිපඳ්ත සනොලන අභියාචනා රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාල විසි  ප්රතික් ලසේඳ කරනු 
බ ස ය. 

 

7.4  සකොිෂ  වභාල සලත් සයොමු රීරීම වශා නිධරසයකු විසි  භාර සදනු බන අභියාචනය අදා සියලු 

මතිණසගොණු, මතිණ සඛ න ශා ලාර්ත්ා කදියද, ඊට අදාෂ ත්ම නිරීක් ලණ ද, නිර්සද්ද වහිත්ල එම අභියාචනය 
ැබී දින 15 ක් ල තතුෂත් රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාසේ සඛකරු සලත් ඉදිිපඳ්ත රීරීමට අදා 
සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධාන ශා ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ ලග බා ගත් තුතු ල ස ය. එත්කුදු වුල්ත 
රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභා කාර්ය ඳටිඳාටික රීති වංග්රශසයහි XVIII ලැනි ඳිපච්සේදසේ  වශ  ලාර්ෂික 
ව්ථාන මා් වරුබ ධ අභියාචනා අදාෂ මතිණසගොනු, මතිණ සඛ න, ලාර්ත්ා, නිරීක් ලණ ශා නිර්සද් වමග එම 
ලර්සේ  සනොලැරුබර් මව 15 ලැනි දිනට ප්රථම රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාල සලත් ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතු 

ල ස ය. 
 

7.5 සමම ඳිපච්සේදසයහි වශ  නියමය ට අනුගත්ල ත්ම අභියාචන ඉදිිපඳ්ත රීරීම වෑම රජ්සේ  

නිධරසයකුසේම ලගකීම ලන අත්ර, ඊට ඳටශැනිල ඉදිිපඳ්ත කරනු බන අභියාචනා රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  
වභාල විසි  වෂකා බනු සනොබ ස ය. 

 

7.6  ඉශත් 7.4 ලග තිසේ  වශ  මතයවිමත ැබී දින 15 ක් ල තතුෂත්, ව්ථාන මා් රීරීසරු නිසයෝගයකට එසරහිල 
රජ්සේ  නිධරසයකු විසි  ඉදිිපඳ්ත කර තති අභියාචනා වරුබ ධසය  කීරණයක් ල රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  
වභාල විසි  ගනු ත්තස්තය. 

 

7.7  ඉශත් වශ  ඳිපදි ඉදිිපඳ්ත කර තති අභියාචනයක් ල වරුබ ධසය  ලන රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාසේ 
ීනරණය වෘජුලම අභියාචක සලත් ද ලනු බන අත්ර, අදාෂ මතිණසගොනු යථාල්ත කර ගැීම වශා එහි 
ිණටඳ්ත ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ ශා සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධාන සලත් යලනු බ ස ය. 

 

7.8 රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාසේ නිසයෝගයරී  සශෝ ීනරණයරී  සශෝ අත්ෘප්තියට ඳ්තලන රජ්සේ  
නිධරසයකුට 2002 අංක 04 දරණ ඳිපඳාන අභියාචනා විනි්චය අධිකාිපය ඳනස්ත වශ  විධිවිධාන 
ලට අනුකල ඳිපඳාන අභියාචනා විනි්චය අධිකාිපය සලත් අභියාචනයක් ල ඉදිිපඳ්ත රීරීමට හිිෂකම 
ත්තස්තය. එසවේ වුල ද ඒ වශා ඳිපඳාන අභියාචනා විනි්චය අධිකාිපසේ  අලව  ීනරණයක් ල ැසබන සත්ක් ල 
අදාෂ ව්ථාන මා් නිසයෝගය එසවම ක්රියා්තමක විය තුතු ල ස ය.  

 

   රාජ්ය සවේලා සකොිෂ  වභාසේ නිසයෝගය ඳිපදි, 
      

  …………………………. 
 ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ 
 රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්යාංය 
 

දිනය : 2016.06.29      නි මුද්රාල :  
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 ඒකාබද්ධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථානමාරු වශා අයදුේඳත 

                                                            

තනතුර ශා ඳන්තිපය 
 

 

ඉ-මානල වේඳ්ත අාංකය 
(කාර්යායීය ප්රසයෝජනය වශා 

ඳමණී) 

 

 

  අ.      සඳෞද්ගලික සතොරතුරු 
 
 

  ආ.      සවේලා සතොරතුරු 

17. ඳ්තවීේ ලිපිසේ අාංකය:- 18. ව්ථීර කර තිපසේද? 

19. ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය:-  20. සවේලා ව්ථානය පිහිටි නගරය:- 

21. ලර්තමාන සවේලා ව්ථානයට ලාර්තාක දිනය :- 

                        YYYY/MM/DD 

22. ලර්තමාන සවේලා ව්ථානසේ සවේලා කාය :- (2016.12.31 දිනට) 

       අවු…………මාව…………දින……… 

23. ප්රතිපාභ් බන සවේලා ව්ථානයක සවේලය කර      

      තිපසේ ද? (ප්රියමනාඳ) 

 

 

 

 

24. රජසේ සවේලසේ   

      පුර්ල සවේලා  

      ව්ථාන 

සවේලා ව්ථානය 
සවේලා කාය 

සිට ද්මලා 

1 
         

2 
   

3 
   

4 
   

             

01. වේපුර්ණ නම:- 
 

02. ු කුරු වමග නම:- 

 

 

03. ු කුරු වමග නම:- 

(ඉාංග්රීසිසයන්) 

 

04. උඳන් දිනය:- 

     YYYY/MM/DD 

05. ලයව:- (2016.12.31 දිනට) 
අවු.............මාව..............දින.............. 

06. ජාතිපක ශැදුනුේඳ්ත අාංකය:- 

      

07.  ව්ත්රී/පුරු භ්ාලය:- 

 

08.  ව්ථිර ලිපිනය:- 

 

 

 

 

09. තාලකාලික ලිපිනය:-                

 

 

 

10. දුරකථන අාංකය 

කාර්යාය:-                              

 

සඳෞද්ගලික:- 

11. විලාශක අවිලාශක    

      බල:- 

 12. කත්රයාසේ නම:- 

 
 

13.  කත්රයාසේ ැකකියාල ශා සවේලා ව්ථානය:-       

            

14. දරුලන් ගණන 

 

 

 

 

15. ඔවුන්සේ ලයව:- 16. ඉසගනුම බන ඳාවැ :- 

  

 

ඒ.සවේ. /ලා.ව්.මා. /01 
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ඇ.     ව්ථාන මාරු ඉේීමම පිළිබ සතොරතුරු 

 සද්යය කදායරු සදඳාර්ත්සරු තුල සලත් සකසරන ඉඛලීරු ඳැශැදිමතල වශ  කර න. 

 

 

 

2

5 

සවේලා ව්ථානය සවේලා ව්ථානය  පිහිටි නගරය 

1 
  

2 
  

3 
  

 

26. ඉශත වශන් කර ඇතිප සවේලා ව්ථාන ලට අමතරල ඊට ආවන්න සවේලා ව්ථානයකට ව්ථාන මාරුවීම්ම බා සදන්සන් නේ ඊට 

එකඟද?  ඔේ/නැත 

 

27. ව්ථාන මාරු ඉේලුේ කිරීමට සශේතු :- (නිධාරියා සශෝ යැසඳන්නන් යේ ආබාධිත ත්තලයින් සඳසෂන්සන් නේ ඒ බලට වලද 

වශතිපක ලලින් තශවුරු කිරීමට යට්තල සමහි වශන් කරන්න) 

 

 

28. යේ සශයකින් ඔබට ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුල්ම සනොදසශෝත ඉශත සතොරතුරු , 2017.06.30 දින සත්ම වාමාන ව්ථාන මාරු බා ීමම 

වෂකා බැීමමට භ්ාවිත කිරීමට එකඟ ලන්සන්ද?  ඔේ/නැත              

 

  

 

ඉශත ද්මලා ඇතිප සතොරතුරු සියේ වත ශා නිලැරදි බල ප්රකා කරමි. 

 

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

         දිනය                                                                                                        අ්තවන 

 

 

 

 

 

ඈ.       අමාතාාං/ සදඳාර්තසේන්තු ප්රධානියාසේ නිර්සද්ය:-     

 ඉශත නම වශන් නිධාරියාසේ ව්ථාන මාරු ඉේීමම අනුප්රාේතිපකසයකු වහිතල/ රහිතල/ ඳසුල බාීමසේ ඳදනම මත 

නිර්සද් කරමි. 

 
 

 

 

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

                 දිනය                                                                                                    අ්තවන 

                                                                                                                                       නි ු ද්රාල
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එක් ල එක් ල සවේලාල  ශා ඳ ති වශා සලන සලනම සමම කකෘති වරුපූර්ණ රීරීමට කටතුතු කර න. 

 

 

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීේ අයදුේඳ්ත උඳසේඛනය - 2017 ලර්ය 
 

අමාත්යාංය/සදඳාර්ත්සරු තුල :-......................................................................................................................... ..... 

ප්රාසද්යය කාර්යාය :-...................................................................................................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

  

අ

නු

 

අං

ක

ය 

නිධරයාසේ 

නම 

 

ව්ථීර ඳ්තවීරු 

මතිණසේ  අංකය 

ජ්ාතික 

ශැඳුනුරුඳ

්ත අංකය 

ත්නතුර/ 

සශ්රේණිය 

ශා 

මාධයය 

උඳ  දිනය 

ශා 

2016.12.31 

දිනට ලයව 

ශා මතිණනය 

විලාශක 

අවිලාශක බල - 

කත්රයාසේ 

සවේලා ව්ථානය 

ද්ල  

වං යාල ශා 

ඳාවැඛ යන 

ද්ල  

වං යාල 

කත්රයා 

කරක් ලක 

සවේලසේ  

ක්රියා විත් 

රාජ්කාිපසේ 

සිට කබාධිත් 

ව අසයක් ලද? 

සවේලා 

ව්ථාන 

ශා කා 

සීමාල 

මා්වීම 

ඉඛලීමට 

සශේතු 

මා්වීමට  

කැමති 

ව්ථානය 

මා් 

කිෂටුසේ 

ීනරණය 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     

 

සියළුම නිධාරී සේ අයදුරුඳ්ත සමම සඛ නයට තතු්ත කර තති බල වශතික කරිෂ. 
 

වකව් කසෂේ :     නම :-      අ්තවන :- 

 

ඳරීක් ලා කසෂේ:   නම :-      අ්තවන :-      

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

සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියාසේ අ්තවන ශා නි මුද්රාල 
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එක් ල එක් ල සවේලාල  වශා සලන සලනම සමම කකෘති වරුස්ර්ණ රීරීමට කටතුතු කර න. 

 

එ්ම දිව්ත්රි්මකයක, එ්ම සවේලා ව්ථානයක අවුරුදු 05කට ලැඩි කාය්ම සවේලය කර ඇතිප සියලුම නිධාරීන්සේ විව්තර 

සමහි අනිලාර්යසයන්ම ඇතුෂ්ත විය යුතු බල වකන්න. (2016.12.31 දිනට) 

ලැඩිම සවේලා කාය්ම ඇතිප නිධාරීන්සේ නේ ු ලින්ම ඇතුෂ්ත විය යුතු බල වකන්න. 
 

අමාත්යාංය/සදඳාර්ත්සරු තුල   :-............................................................................................................... 

            ප්රාසද්යය කාර්යාය           :-.............................................................................................................. 

        * අමාත්යාං/ සදඳාර්ත්සරු තු/ කාර්යාය හි රලා ගැීමට අලය වශ වලදය වශතික මින  වනාථ කර තති බරඳත් සරෝගාබාධ ලමත  සඳසන ව්ථාන මා් 

සනොකෂතුතු නිධාරී  වරුබ ධසය  සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියා ස්ද්ගමතකලම වනාථ කෂ තුතුය.   

 

         වකව් කසෂේ•:- නම       අ්තවන:- 

නිධර

යාසේ 

නම: 

මයා/ 

ිෂය/ 

සමය 

ය න 

වශ  

කර න 

ව්ථීර 

ඳ්තවීරු 

මතිණසේ  

අංකය 

ජ්ාතික 

ශැඳුනුරු

ඳ්ත 

අංකය 

ත්නතුර/ 

සශ්රේණිය ශා 

මාධයය 

උඳ  දිනය 

ශා 

2016.12.31 

දිනට ලයව 

ශා මතිණනය 

ලර්ත්මාන 

සවේලා 

ව්ථානසේ  

සවේලා 

කාය 

2016.12.31 

දිනට 

සදඳාර්ත්

සරු තුල 

තු 

වරුපූර්ණ 

සවේලා 

කාය 

විලාශක 

අවිලාශක බල 

- කත්රයාසේ 

සවේලා 

ව්ථානය 

ඳාවැඛ 

යන 

ෂමයි  

ිණළිබ 

විව්ත්ර 

දැනට ඳදිංචි 

ප්රසද්ය ශා 

මතිණනය  

(ව්ථීර ශා 

ත්ාලකාමතක 

මතිණනය) 

දැනට 

ඳදිංචි 

ව්ථාන

සේ  සිට 

ලර්ත්මා

න සවේලා 

ව්ථානය

ට තති 

දුර  

මුඛ 

ඳ්තවීසරු  

සිට සවේලා 

ව්ථාන ශා 

කාසීමා

ල  

ලාර්ෂික ව්ථාන මා් වශා 

අයදුරුකර තිස ද? අයදුරු කර 

සනොමැති නරු ව්ථාන 

මා්ලක් ල ැබුනසශෝත සවේලය 

රීරීමට කැමැති ව්ථාන 03 ක් ල 
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(අ) සමම අමාත්යාංසේ  /සදඳාර්ත්සරු තුසේ /කාර්යාසේ  අවු්දු 05 ට ලැඩි සවේලා කායක් ල තති සියලුම නිධාරී  ිණළිබ විව්ත්ර සමම සඛ නයට තතුෂ්ත 

කර තති බල 

 

 

 

සියලුම සත්ොරතු් නිලැරදි බලට වැහීමට ඳ්තවීසම  අනතු්ල වශතික කරිෂ.වාලදය සත්ොරතු් වැඳීමරු වමබ ධසය  අදා විනය නිධාිපයාට ලාර්ත්ා රීරීමට 

සිදුවිය ශැරී බල වැෂරීඛට ගනිිෂ  වශතික කරිෂ. 

 

 

 

 

 

ඳරීක් ලා කසෂේ :-  නම:……………………………………………..    ……………………………………… 

               අ්තවන  

 

 

 

 

 

දිනය:-             සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියාසේ අ්තවන 

                     (නි මුද්රාල) 

 

 

 

 

 

වෑම නිධරසයක් ල ිණළිබලම නිලැරදි ශා වරුස්ර්ණ සත්ොරතු් වැඳීමමට කයත්න/ සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධාී  ලගබා ගත් තුතුය. වාලදය සත්ොරතු් තති බල 

සශළිවුලසශෝත ඒ ිණළිබල අදාෂ කයත්න/ සදඳාර්ත්සරු තු ප් රධාී  ශා එම ැයිව්තු වකව් කෂ ශා ශිප ලැරදි බන ද නිධාරී  ලගකීමට බැඳී සිටින අත්ර 

බවු  විනයානුක කටතුතුලට ද යට්ත සේ. 

 

 


