
 මගේ අංකය: කාගවේගවේ/V16/රා.පරි.චක්ර./17/2018 

 රාජ්ය පරිපා  ශා පපාා කෂම ාකර   

 අමාත්යාංය, 

 නිාශව් චතුරශ්රය, 

 ගකොෂඹ 07. 

 2019.01.30 

අමාත්යාං ග්කරුලරු,, 

 

ගරු අමාත්යවරරු්ගේ/  ියේජ ්ය අමාත්යවරරු්ගේ/ හාාජ ාා්යජජ ම්ඩලයජ  අජ්  ාමමාාාණ  

හාාාණ හා ප්රාථමික ා ේහ වරා ග ජ  අජ්  ේහ වරායි්ග හඳාා ණා්ය රිපරායා ක්රේඛ  7/ 017  

ජ ේ්  ාා්යජාය ේහ වරා ේහ වරේේ හා ඒාාබද්ධ ිපජදුරු ේහ වරේේ හ්ථිණ ර් වීම් යබා දීම හඳාා ේත්ොණතුරු 

යබා ගැනීම 

 ලර් 2018 අග ෝව්තු මව 23 ලැනි දි ැති රාජ්ය පරිපා  චක්රග්  අංක 17/2018 ගකගරි 

ඔබගේ කාරුණික අලධා ය ගයොමු කරලමි. ඒ අනුල ඔබ අමාත්යාංගේ  රු අමාත්යලරු,ගේ/ නිගයෝජ්ය 

අමාත්යලරු,ගේ වශාය කාර්යය ම්ඩලය  අය්  කෂම ාකර  වශකාර වශ ්ාථමිමික ගවේලා   ය  

අය්  ගවේලකයි, වඳශා වථ්ිර ප් වීරු බා දීම වරුබ,ධගය, පශත් වඳශ, පරිදී ක යුතු කර  ගව 

කාරුණිකල ා,ලමි. 

I. රා.පරි.ච. 17/2018 ි වඳශ, අධයාප  දුදුදුකරු වපුරා තිය ය යුතුය. ( අංක 1777/35 ශා 

2012.09.27 දි ැති කාර්යා ගවේලක ගවේලගේ ගවේලා ලයලව්ථමිාග  8.4 ල ,තිය ්කාරල් , අංක 

1875/39 ශා 2014.08.15 දි ැති ඒකාබද්ධ රියදුරු ගවේලගේ ගවේලා ලයලව්ථමිාලග  7.2.2.1 

ල ,තිය ්කාරල්  දුදුදුකරු වරුපර්  කර තිය ය යුතුය.) 

II. වශය කාර්යය ම්ඩලය  ප් වූ දි  සි  ලවර 03ක අ ්ඩල ගවේලා කාය වරුපර්  කර තිය ය 

යුතුය.  

III. ඒකාබද්ධ ගවේලය  අය්  ත් තුරුල ගවේලය කර තිය ය යුතුය. 

IV. වශය කාර්යය ම්ඩලය  ප් වූ දි  , ගපෞද් ලික/ කුලී රථමි වශ ත්ාර බර ගශෝඩලර 24  අඩු 

ව්ගේ, ලැ , රථමි පැාවීම පිළිබඳල ගමෝ ර් රථමි ්ලාශ  ගකොමවාරිව් ජ් රා් ිසසි, නිකු්  

කෂ ගමෝ ර් රථමි පැාවීගරු බපත්රය්  බා තිීමම. ( අලම ලගය, ී  වශ ී  1 ලාශ  ප,තිගේ 

බපත්රය අනුල ීම ප,තිගේ බපත්රය්  ගශෝ  ල රියදුරු බපත්රය අනුල ීම ප,තිගේ බපත්රය්  

බා සිටිය යුතුය.) 



02. ඉශත් දුදුදුකරු වෑම පකාරගය,ම වපුර  ා ගවේලකය, වඳශා පම ්  ත්ාලකාලිකල ප් වීරු 

ලිපි පයත්  ්ධානියා ිසසි, නිකු්  කෂ යුතුය. ත්ාලකාලික ප් වීරු ලිපිගේ පකතතිය ගරු වම  

අමු ා ඇත් ( කා.ගවේ.ගවේ. ඇමුණුම 01, රියදුරු ඇමුණුම 02). වශය කාර්යය ම්ඩලය  ප් වූ දි  

සි  ලවර 03ක අ ්ඩල ගවේලා කාය වරුපර්  කර ඇතිබල  වශතික කර  ැනීම වඳශා වකව් ක 

යුතු චර්යා ව ශග, පකතතිය ා ගරු වම  අමු ා ඇත් (ඇමුණුම 07). එ්  එ්  නිධාරියා 

ගලනුගල, ගල  ගල ම ග ොනු වකව් කර ිසධිම්  ප් වීරු නිකු්  කිරීම වඳශා ගරු වම  අමු ා ඇති 

පකතති පත්රයා (කා.ගවේ.ගවේ. ඇමුණුම 03, රියදුරු ඇමුණුම 04) වරුපර්  කර ඒකාබද්ධ ගවේලා 

අධය්  ජ් රා් ගලත් එිසය යුතුය. ග ොනු වැකී ගරුදී කා.ගවේ.ගවේ. ඇමුණුම 05, රියදුරු ඇමුණුම 06 

ි වාශ, ලිපි ග්   ල වශතික පි ප් ා අමු ා එිසය යුතුය. 

03. ඉශත් වඳශ, පකාරය  දුදුදුකරු වපුරා ග ොමැති ගවේලකය, ගලත් ිසධිම්  ප් වීරු බාදීම  

ශැකියාල්  ග ොමැති බැිස,, ත්ාලකාලික ප් වීරු බා දීගරුදී අාාෂ දුදුදුකරු වපුරා ඇති බල  ඔබ 

ගපෞද් ලිකලම වෑහීමක  ප්  ිසය යුතුග . 

04. ත්ාලකාලික ප් වීරු ලිපි නිකු්  කර මාව 03්  ඉ් ම යාම  ගපර ිසධිම්  ප් වීරු ලිපි නිකු්  කිරීම 

වඳශා, එම ග ොනු ඒකාබද්ධ ගවේලා අධය්  ජ් රා් ගලත් ඉදිරිප්  කර  ගවා  ලැඩිදුර ්  

ා,ලමි. 

          

           ග් .වී.පී.එරු.ගේ.  මගේ 

  ඒකාබද්ධ ගවේලා අධය්  ජ් රා් 

 



Attachment 01.doc 

තාලකාලික පත්වීම් ලිපිය        ඇමුණුම 01 

 

මගේ අංකය:- 

............................. අමාත්ාංයපගරඳාමේත්ගතුතුල 

ගකොෂඹ. 

2018.                   දින. 

 

 

............................................................... මශත්ාපමශත්මියපගමනවිය ගලත්. 

ජා.ශැ.අංකය :- ...................................................................................... 

 

කාර්යා ස ේලක ස ේලසේ III සරේණිසේ තනතුරකට පත් කිරීම 

 

රා.ඳරි.චක්රගඛ  17ප2018 ප්රකාරල ........................ දින සිට ක්රියාත්මක ලන ඳරිදි ඔබ කාමේයා 

ගවේලක ගවේලගේ III ගරේණිගේ ................................ ත්නතුරකට ඳත් කරමි. 

 

02. ගමය ත්ාලකාලික ඳත්වීත ලිපියක් ලන අත්ර, නියමිත් සුදුසුකත වපුරා තිගේ නත විධිමත් ඳත්වීත ලිපියක් 

ඒකාබද්ධ ගවේලා අධක් ජනරාඛ විසිු යාා කාගේී  නිුතත් කරු  ඇත්. එගවේ ගනොල ු ගු නත ගමම 

ඳත්වීම අලංගු කිරීමට කටයුතු කරු  ඇත්. 

 

03. ආයත්න වංග්රශගේ විධිවිධාන ලටර, මුරඛ ගරගුාසි ලටර, ගරඳාමේත්ගතුතු නිගයෝග ලට ශා කලිු 

කෂ ආණ්ඩුල විසිු නිුතත් කරු  බන ගලනත් ගරගුාසි වශ නිගයෝග ලටර, ඔබ යටගත් විය යුතුය. 

 

04. ගමම ත්නතුරට හිමි මාසික ලැටුප් ඳරිමාණය  24,250 - 10 X 250 - 10 X270 - 10 X 300 - 12 X 330 – 

36,410/= කි. 2016.02.25 දිනැති අංක 03ප2016 රරණ රාජ ඳරිඳාන චක්රගඛ ගේ II ලන උඳගඛ නගේ 

වශු විධි විධාන අු ල ගගවීත සිදු කරු  ැගේ. ඳත්වීගත දින සිට ලවර තුනක් ඇතුී  කාමේයා ගවේලක 

ගවේලගේ III ගරේණියට නියමිත් කාමේයක්මත්ා කඩඉත ඳරීක් ණගයු ඔබ වමත් විය යුතුය. 

 

05. පළමු පත්වීම ැබූ ස ේලා  ්ථානසේ අලම ලසයන් ල ර 03ක් අනිලාර්සයන්ම ස ේලය කළ යුතු ය.ගකගවේ 

ගලත්ත් ඳත්කිරීත බධරයා විසිු තීරණය කරු  බන යත සුවිගේෂි ගශේතු මත් එම කාය අලවු වීමට 

ගඳර යත නිධාරියුත මාරු කිරීමට අල ලුගු නත, ඳත්කිරීත බධරයා ශට ඒ වශා බය ඇත්. 

 

06. ගමම ලිපිය ැබුණු බලත්, ගමහි රැක්ගලන ගකොුගද්සි යටගත් ඔබ ගමම ත්නතුර භාර ගුගුර යුන 

ගරවතියක් තුෂ ී  මා ගලත් රුලුන. වාධාරණ ගශේතුලක් ගනොමැතිල ඉශත් වශු ඳරිදි රාජකාරියට ලාමේත්ා 

කිරීමට ඔබ අගඳොගශොවත් වුලගශොත් ගමම ඳත්වීම අලංගු ලු  ඇත්. 

        

 

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

       අමාත්ාංපගරඳාමේත්ගතුතු ප්රධානියාගේ 

       අත්වන 

       මුද්රාල :- 

 

 පිටඳත් :- ඒකාබද්ධ ගවේලා අධක් ජනරාඛ 



Attachment 02.doc 

තාලකාලික පත්වීම් ලිපිය        ඇමුණුම 02 

 

මගේ අංකය:- 

............................. අමාත්ාංයපගරඳාමේත්ගතුතුල 

ගකොෂඹ. 

2018.                   දින. 

 

 

............................................................... මශත්ාපමශත්මියපගමනවිය ගලත්. 

ජා.ශැ.අංකය :- ...................................................................................... 

 

රියැදුරු III ශ්රේණිශ්ේ තනතුරකට පත් කිරීම 

 

රා.ඳරි.චක්රගඛ  17ප2018 ප්රකාරල ........................ දින සිට ක්රියාත්මක ලන ඳරිදි ඔබ රියදුරු III 

ගරේණිගේ ත්නතුරකට ඳත් කරමි. 

 

02. ගමය ත්ාලකාලික ඳත්වීත ලිපියක් ලන අත්ර, නියමිත් සුදුසුකත වපුරා තිගේ නත විධිමත් ඳත්වීත ලිපියක් 

ඒකාබද්ධ ගවේලා අධක් ජනරාඛ විසිු යාා කාගේී  නිුතත් කරු  ඇත්. එගවේ ගනොල ු ගු නත ගමම 

ඳත්වීම අලංගු කිරීමට කටයුතු කරු  ඇත්. 

 

03. ආයත්න වංග්රශගේ විධිවිධාන ලටර, මුරඛ ගරගුාසි ලටර, ගරඳාමේත්ගතුතු නිගයෝග ලට ශා කලිු 

කෂ ආණ්ඩුල විසිු නිුතත් කරු  බන ගලනත් ගරගුාසි වශ නිගයෝග ලටර, ඔබ යටගත් විය යුතුය. 

 

04. ගමම ත්නතුරට හිමි මාසික ලැටුප් ඳරිමාණය රු. 25,790 - 10 X 270 - 10 X300 - 10 X 330 - 12 X 350 

– 38,990/= ගේ. රු. 26,600 ට ප්රාම කාමේයක්මත්ා කඉමමකි.   2016.02.25 දිනැති රාජ ඳරිඳාන 

චක්රගඛ  03ප2016 අු ල ) 

 

05. පළමු පත්වීම ැබූ ශ්සේලා ස්ථානශ්ේ අලම ලශ්යන් ලසර 03ක් අනිලාර්ශ්යන්ම ශ්සේලය කළ යුතු ය.ගකගවේ 

ගලත්ත් ඳත්කිරීත බධරයා විසිු තීරණය කරු  බන යත සුවිගේෂි ගශේතු මත් එම කාය අලවු වීමට 

ගඳර යත නිධාරියුත මාරු කිරීමට අල ලුගු නත, ඳත්කිරීත බධරයා ශට ඒ වශා බය ඇත්. 

 

06. ගමම ලිපිය ැබුණු බලත්, ගමහි රැක්ගලන ගකොුගද්සි යටගත් ඔබ ගමම ත්නතුර භාර ගුගුර යුන 

ගරවතියක් තුෂ ී  මා ගලත් රුලුන. වාධාරණ ගශේතුලක් ගනොමැතිල මශත් වශු ඳරිදි රාජකාරියට ලාමේත්ා 

කිරීමට ඔබ අගඳොගශොවත් වුලගශොත් ගමම ඳත්වීම අලංගු ලු  ඇත්. 

        

 

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

       අමාත්ාංපගරඳාමේත්ගතුතු ප්රධානියාගේ 

       අත්වන 

       මුද්රාල :- 

 

 පිටඳත් :- ඒකාබද්ධ ගවේලා අධක් ජනරාඛ 



ඇමුණුම 03 

ගරු අමාත්යවරරු්ගේ/  ියේජ ්ය අමාත්යවරරු්ගේ/ හාාජ ාා්යජජ ම්ඩලයජ  අජ්  ාමමාාාණ  

හාාාණ හා ප්රාථමික ා ේහාවරා ග ජ  අජ්  ේහාවරාන්ග හඳාා ණා්ය රිපරායා ක්රේඛ  7/ 017  ජ ේ්  

ාා්යජාය ේහාවරා ේහාවරේේ ත්ාතුරුවරය හ්ථිණ ර් වීම් යබා දීම හඳාා ේත්ොණතුරු යබා ගැනීම. 

 

01. නම : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

02. ජාතික හැඳුනුම්ඳතෙහි සහතික කරන ලද පිටඳෙක් 

03. තසේවක මහොතේ, ගරු අමාෙයවරු්ගතේ  ියතජ ජය අමාෙයවරු්ගතේ සහාජ කා්යජජ  

මණ්ඩලජට ඳත් කිරීතම් ලිපිතේ සහතික කරන ලද පිටඳෙ 

ඳත්වීතම් දිනජ ........................... හා ෙනතුර ........................................ 

04. ඳත්වීම ලබා දී ඇත්තත් කවතරකු විසි්ග ද ජන වග 

05. සහජ කා්යජජ මණ්ඩලජට ඳත්ව දින සිට වසර 03ක අඛණ්ඩ තසේවා කාලජ ෙහවුරු කර  

ගැනීම සහා සකස් කරන ලද ච්යජා සටහත්ග සහතික කල පිටඳෙ (ඇමුණුම 07) 

06. සහජ කා්යජජ මණ්ඩලජට ඳත්ව දින සිට වසර 03ක අඛණ්ඩ තසේවා කාලජ              ඔව්            නැෙ 

සම්පූ්යණ කර තිතේද? 

07. අමාෙයාාංශයේ තේ තහ  ෙම අමාෙයාාංශයේ ජ ජටතත් නජෙන වල ප්රාඩඳා       ඇෙ         නැෙ 

 

08. උාඩඳැ්ගන සහතිකතේ සහතික කරන ලද පිටඳෙ 

උඳ්ග දිනජ ........................  ජාතික හැඳුනුම්ඳත් අාංකජ .......................... 

ෙනතුරට බවා ග්ගනා අවස්ථාතව් ......................... දිනට වජස ............................. 

09. අධයාඳන සහතිකවල සහතික කරන ලද පිටඳත් 

i. ඳාසල හැරජාතම් සහතිකජ අනුව තරේණිය/ජ  වසර :- ........................................ 

ii. අ.තඳො.ස. (සා.තඳළ) ඳළමුවර ව්යෂජ ................................ 
විශිෂ්ඨ :- ............  සම්මාන :- ............  සාමානය :- ............ 

iii. අ.තඳො.ස. (සා.තඳළ) තදවර (තඳනී සිට ඇත්නම්)  ව්යෂජ ....................... 
විශිෂ්ඨ :- ............  සම්මාන :- ............  සාමානය :- ............ 

          

10. ඉදිරිඳත් කරන සහතික වල නතමහි තවනසක් ඇත්නම් ඒ සහා දිවුරුම්            ඔව්                   නැෙ 

ප්රකාශයේ ජක්( අමුණා ඇෙ )  

 

රාජය ඳරිඳාලන ච්රතඛඛ 77 007  අනුව ුදදුුදකම් සප්රා ඇති  තනොමැති තහින්ග .................................. දිනට 

ඒකාබද්ධ කා්යජාල තසේවක තසේවතේ ( ...................................... ) ෙනතුරකට ඳත් කිරීම ියරිතද්ශයේ  කරමි.   තනොකරමි. 

 

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

 අමාෙයාාංශයේ  තඛකම්තේ ිය්යතද්ශයේ ජ 



ඇමුණුම 04 

ගරු අමාත්යවරරු්ගේ/  ියේජ ්ය අමාත්යවරරු්ගේ/ හාාජ ාා්යජජ ම්ඩලයජ  අජ්  ාමමාාාණ  

හාාාණ හා ප්රාථමික ා ේහාවරා ග ජ  අජ්  ේහාවරාන්ග හඳාා ණා්ය රිපරායා ක්රේඛ  7/ 017  ජ ේ්  

ඒාාබද්ධ ිපජදුරු ේහාවරේේ ත්ාතුරුවරය හ්ථිණ ර් වීම් යබා දීම හඳාා ේත්ොණතුරු යබා ගැනීම. 

 

01. නම : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

02. ජාතික හැඳුනුම්ඳතෙහි සහතික කරන ලද පිටඳෙක් 

03. තසේවක මහොතේ, ගරු අමාෙයවරු්ගතේ  ියතජ ජය අමාෙයවරු්ගතේ සහාජ කා්යජජ  

මණ්ඩලජට ඳත් කිරීතම් ලිපිතේ සහතික කරන ලද පිටඳෙ 

ඳත්වීතම් දිනජ ........................... හා ෙනතුර ........................................ 

04. ඳත්වීම ලබා දී ඇත්තත් කවතරකු විසි්ග ද ජන වග 

05. සහජ කා්යජජ මණ්ඩලජට ඳත්ව දින සිට වසර 03ක අඛණ්ඩ තසේවා කාලජ ෙහවුරු කර  

ගැනීම සහා සකස් කරන ලද ච්යජා සටහත්ග සහතික කල පිටඳෙ (ඇමුණුම 07) 

06. සහජ කා්යජජ මණ්ඩලජට ඳත්ව දින සිට වසර 03ක අඛණ්ඩ තසේවා කාලජ              ඔව්            නැෙ 

සම්පූ්යණ කර තිතේද? 

07. අමාෙයාාංශයේ තේ තහ  ෙම අමාෙයාාංශයේ ජ ජටතත් නජෙන වල ප්රාඩඳා       ඇෙ         නැෙ 

 

08. උාඩඳැ්ගන සහතිකතේ සහතික කරන ලද පිටඳෙ 

උඳ්ග දිනජ ........................  ජාතික හැඳුනුම්ඳත් අාංකජ .......................... 

ෙනතුරට බවා ග්ගනා අවස්ථාතව් ......................... දිනට වජස ............................. 

09. අධයාඳන සහතිකවල සහතික කරන ලද පිටඳත් 

i. ඳාසල හැරජාතම් සහතිකජ අනුව තරේණිය/ජ  වසර :- ........................................ 

ii. අ.තඳො.ස. (සා.තඳළ) ඳළමුවර ව්යෂජ ................................ 
විශිෂ්ඨ :- ............  සම්මාන :- ............  සාමානය :- ............ 

iii. අ.තඳො.ස. (සා.තඳළ) තදවර (තඳනී සිට ඇත්නම්)  ව්යෂජ ....................... 
විශිෂ්ඨ :- ............  සම්මාන :- ............  සාමානය :- ............   

10. කල් ඉකුත් වී තනොමැති රිජදුරු බලඳත්රතේ සහතික කරන ලද පිටඳෙ 

11. ඉදිරිඳත් කරන සහතික වල නතමහි තවනසක් ඇත්නම් ඒ සහා දිවුරුම්                       ඔව්                   නැෙ 

ප්රකාශයේ ජක්( අමුණා ඇෙ )  

 

රාජය ඳරිඳාලන ච්රතල්ඛ 77 007  අනුව සුදුසුකම් සප්රා ඇති  තනොමැති තහයි්ග .................................. දිනට 

ඒකාබද්ධ රිජදුරු තසේවතේ ( ...................................... ) ෙනතුරකට ඳත් කිරීම ියරිතද්ශයේ  කරමි.   තනොකරමි. 

 

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

 අමාෙයාාංශයේ  තල්කම්තේ ිය්යතද්ශයේ ජ 



ඇමුණුම 05 

ගරු අමාත්යවරරු්ගේ/  ියේජ ්ය අමාත්යවරරු්ගේ/ හාාජ ාා්යජජ ම්ඩලයජ  අජ්  ාමමාාාණ  

හාාාණ හා ප්රාථමික ා ේහාවරා ග ජ  අජ්  ේහාවරාන්්ග හාාා ණා්ය රිපරායා ක්රේඛ  7/ 017  

ජ ේ්  ාා්යජාය ේහාවරා ේහාවරේේ ත්ාතුරුවරය හ්ථිණ ර් වීම් යබා දීම හාාා ේත්ොණතුරු යබා ගැනීම. 

 

1. රෙජිස්ට්රාර් ජ රාො ස සික ක කො ලද උප්පැන්ා සික කරේ රදපාර් ජතරේන්තු ප්රධාාියාා ිසිනන් 

සික ක කො ලද පිටපත. 

2. රාක ක ිැඳුනුේපරතහි රදපාර් ජතරේන්තු ප්රධාාියාා ිසිනන් සික ක කො ලද පිටපත. 

3. ශිෂ්ය කාර් ජා දර් ජනාරේ රදපාර් ජතරේන්තු ප්රධාාියාා ිසිනන් සික ක කො ලද පිටපත. 

4. අ.රපො.ස. සා/රපළ ප්රක ඵල ර සනාරේ රදපාර් ජතරේන්තු ප්රධාාියාා ිසිනන් සික ක කො ලද 

පිටපත. 

5. රසේවක මිතාරේ ගරු අමාතයවරුන්රේ/ ියරා රය අමාතයවරුන්රේ සිාා කාර් ජාා 

මණ්ඩලාට පත් කිරීරේ ලිපිරේ රදපාර් ජතරේන්තු ප්රධාාියාා සික ක කො ලද පිටපත. 

6.  සිා කාර් ජාා මණ්ඩලාට පත්වූ දිා ිනට වසෙ 03ක අනණ්ඩ රසේවා කාලා තිවුරු කෙ ගැනීම 

සඳිා සකස් කො ලද චර් ජාා සටිරන් සික ක කල පිටපත.( ඇමුණුම 07) 

7. ඉදිරිපත් කො සික ක වල ාරමහි රවාසක් ඇත්ාේ ඒ සඳිා දිවුරුේ ප්රකානාක්. 

8. අමාතයාාංන ර සකේරේ ියර් ජර නා 
 



ඇමුණුම 06 

ගරු අමාත්යවරරු්ගේ/  ියේජ ්ය අමාත්යවරරු්ගේ/ හාාජ ාා්යජජ ම්ඩලයජ  අජ්  ාමමාාාණ  

හාාාණ හා ප්රාථමික ා ේහාවරා ග ජ  අජ්  ේහාවරාන්්ග හාාා ණා්ය රිපරායා ක්රේේඛ 17 2018 

ජ ේ්  ඒාාබද්ධ ිපජදුරු ේහාවරේේ ත්ාතුරුවරය හ්ථිණ ර් වීම් යබා දීම හාාා ේත්ොණතුරු යබා ගැනීම. 

 

1. රෙජිස්ට්රාර් ජ රාො ස සික ක කො ලද උප්පැන්ා සික කරේ රදපාර් ජතරේන්තු ප්රධාාියාා ිසිනන් 

සික ක කො ලද පිටපත. 

2. වලංගු රිාදුරු බලපත්රරේ සික ක කො ලද පැිැිලි  පිටපත්. 

3. රාක ක ිැඳුනුේපරතහි රදපාර් ජතරේන්තු ප්රධාාියාා ිසිනන් සික ක කො ලද පිටපත. 

4. ශිෂ්ය කාර් ජා දර් ජනාරේ රදපාර් ජතරේන්තු ප්රධාාියාා ිසිනන් සික ක කො ලද පිටපත. 

5. අ.රපො.ස. සා/රපළ ප්රක ඵල ර සනාරේ රදපාර් ජතරේන්තු ප්රධාාියාා ිසිනන් සික ක කො ලද 

පිටපත. 

6. රසේවක මිතාරේ ගරු අමාතයවරුන්රේ/ ියරා රය අමාතයවරුන්රේ සිාා කාර් ජාා 

මණ්ඩලාට පත් කිරීරේ ි පිරේ රදපාර් ජතරේන්තු ප්රධාාියාා සික ක කො ලද පිටපත. 

7.  සිා කාර් ජාා මණ්ඩලාට පත්වූ ිලා ිනට වසෙ 03ක අනණ්ඩ රසේවා කාලා තිවුරු කෙ ගැනීම 

සඳිා සකස් කො ලද චර් ජාා සටිරන් සික ක කල පිටපත. (ඇමුණුම 07) 

8. ඉිලරිපත් කො සික ක වල ාරමහි රවාස් ඇත්ාේ ඒ සඳිා ිලවුරුේ ප්රකානා්. 

9. අමාතයාංන ර සකේරේ ියර් ජර නා 
 



ඇමුණුම 07 

ගරු අමාත්යවරරු්ගේ/  ියේජ ්ය අමාත්යවරරු්ගේ/ හාාජ ාා්යජජ ම්ඩලයජ  අජ් ේහේවරාජ්ගේ/ ච්යජා හ ාන. 

අමාත්ාාංය :....................................................................................................... සවේලකයාසේ ඳදවිය :.................................................................. 

වම්පූර්ණ නම :...................................................................................................... සවේලයට සයොදාගන්නා ද දිනය :................................................. 

                           ( සවේලකයාසේ නසමහි සලනවක් කරන ද නම් එය එසවේ කරන ද දිනය) 

උඳන් දිනය :........................................................................................................ ලැටුප් ප්රමාණය වශ ලැටුප් ලැිවීමම් දිනය :...................................... 

විලාශක ද යන ලග :............................................................................................... .................................................................................................... 

කත්රයාසේ නම :................................................................................................. ..................................................................................................... 

සවේලය කැඩීම පිළිබ කා ඳරිච්සේද :        සවේලකයා බලා ගන්නා ලගකිලයුතු නිධාරියසේ නම වශ අත්වන : 

(සනොකඩලා මාවයක් සශෝ ඊට ලැිව කායක් සවේලයට සනොඳැමිණ ඇසත්ොත් ඒ බල ද                            (සමම නිධාරියා, 1ලැනි ඳන්තිසේ ලිපිකාර නිධාරියකුසේ ත්ත්ලයට ඳශත් සනොවු 

ඊට සශේතු ද ඳැශැදිළිල වශන් ක යුතුය)       මාණ්ඩලික නිධාරියකු සශෝ ඊට වමාන සරේණියකයක ඳක්ක්කසයක් සශෝ විය යුතුය) 

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

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

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

............................................................................................................................. ලාර්ත්ා කරන නිධාරියාසේ නම වශ අත්වන: ............................... 

රාජකාක් ව්භාලය අනුල ඉරුදින ල ලැඩ කෂ යුතු ද යන ලග : ................................. .................................................................................................... 

සවේලකයා රජය යටසත් කලින් සවේලය සකොට තිසේ ද :............................................ .................................................................................................... 

සවේලය නැලැත්වූ දිනය වශ එසවේ කික්මට සශේතුල :................................................... 

............................................................................................................................ ඉශත් සත්ොරතුරු නිලැරදි බලට, 

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

             සදඳාර්ත්සම්න්තු ප්රධානියාසේ අත්වන ශා නි ුද්ාල 



ේහේවරා ප්රාායජ   මාිකා ේගීම්  ිළිබඳ)  

සවේලකයාසේ වම්පූර්ණ නම :.................................................................................................................................................. 

සදඳාර්ත්සම්න්තුල වශ උඳ සදඳාර්ත්සම්න්තුල :......................................................................................................................... 

ලර්ය 

 

ජනලාරි 
සඳබර
ලාරි 

මාර්තු අසප්රේල් මැයි ජුනි ජූලි අසගෝව්තු 
වැප්ත්ැම්

බර් 
ඔක්සත්ෝ

බර් 
සනොලැම්

බර් 
සදවැම්

බර් 

වටශන් කිසිලක් 
සේනම් ඒලා වශ 

ගණන් ඳක්ක්කසේ 
ශරිලැරදි බැලීම් 

පිළිබ වශතිකය 

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

දින ගණන 

ලැටුප් අාංකය(ඇත්නම් ඳමණක්) 

ලැටුප් ප්රමාණය වශ සගවුම් 

මාර්ග පිළිබ සයොුදල 
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දින ගණන 

ලැටුප් අාංකය(ඇත්නම් ඳමණක්) 

ලැටුප් ප්රමාණය වශ සගවුම් 

මාර්ග පිළිබ සයොුදල 
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දින ගණන 

ලැටුප් අාංකය(ඇත්නම් ඳමණක්) 

ලැටුප් ප්රමාණය වශ සගවුම් 

මාර්ග පිළිබ සයොුදල 

 

........ 

......... 

 

......... 

 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

.......... 

......... 

 

.......... 

.......... 

......... 

 

......... 

.......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

.......... 

......... 

 

.......... 

.......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

.......... 

......... 

 

......... 

........ 

......... 

 

........ 

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

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

 

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

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

දින ගණන 

ලැටුප් අාංකය(ඇත්නම් ඳමණක්) 

ලැටුප් ප්රමාණය වශ සගවුම් 

මාර්ග පිළිබ සයොුදල 
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දින ගණන 

ලැටුප් අාංකය(ඇත්නම් ඳමණක්) 

ලැටුප් ප්රමාණය වශ සගවුම් 

මාර්ග පිළිබ සයොුදල 
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