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ආණ්ඩුකාර ලේකම් (බ.ප), 

ලේකම්, පළාත් රාජ්ය ලව ාා ලක ිෂන්  වාාා (බ.ප), 

වාා ලේකම් (බ.ප),  

සියලුම පළාත් අමාත්යාාංශ ලේ ලේකම්ා් ්  (බ.ප.), 

සියලුම නිලයෝජ්ය ්රධාා  ලේකම්ා් ්  (බ.ප.), 

පළාත් ආදායම් ලක මවාරිව් (බ.ප.), 

සියලුම ලදපාර්ත්ලම්් තු ්රධාාීන්    ආයත්  ්රධාාීන්  (බ.ප.) 

 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  කාාබ්ධ  ේස යාය්හහි ිලධ රන්හේ  යා්ෂිකා ස්ාාන ාාු - 2022 

 

අාංක 2055 13 හා 2018.01.24 දි ැති (අති විලශ ලේ න) ගැවට් පත්රලේ  පළ කර තති බව් ාිරර පළාත් වාා රාජ්ය 

ලව ාා කාර්ය පටිපාටික රීති වාංග්රහලේ  XVIII ාැනි පරිච්ලේදලේ  වඳහ්  පළාත් වාා රාජ්ය ලව ාලේ  

නිලධාාරි් ලේ ව්ථා  මා් වීම් වම්බ් ධා විධිවිධාා  ාලටද ව්ථා  මා්  ්රතිපත්තියටද බල  අාධාා ය ලය ු 

කරානු ලැල .  

 

“ බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  කාාබ්ධ  ේස යාය්හහි ිලධ රන්හේ  යා්ෂිකා ස්ාාන ාාු ස්බබ්හ ේන්හ 

අදාධ යන මූලිා ේාෝහේ්ධසී්හ පහති්හ දැක්ේයන අතර රේේ පයතින COVID-19 යසංගත තත්යන ාත 

පයතින ප්රාේනික ා ෂ්ක්ාරතා ේහ වෙේය්හ ේායර බසන්ාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  කාාබ්ධ  ේස යාය්හහි 

ිලධ රන්හේ  යා්ෂිකා ස්ාාන ාාු - 2022 නටේත් ප්ර ාන ේකා්බ ාා්ෂනාීයන ස්ාාන ාාු ාිටුවය සඳහා 

අනෂ්්බපත් ාැඳයනු ධබ්හේ්හ ප්රතිධා  ධබන ේස යා ස්ාානන්හහි ේස යේ  ිලුතවෙ එා ේස යා ස්ාානන්හහි 

ේස යා ාාධන ස්බපූ්ෂණ ාධ ිලධ ාරී්හේග්හ හා එා ේස යා ස්ාානන්හ ේයත අනෂ්්බ කිරීාට අේේක්කා ාරන 

ිලධ ාරී්හේග්හ පාණක් යන අතර ප්රතිධා  ධබන ේස යා ස්ාාන ේයත ස්ාාන ාාු කිරීා සඳහා ප්රමුඛතතායන 

ේදනු ධබ්හේ්හ අනෂ්්බාරන ිලධ ාරී්හේ  ේජ්ය ක්ාතායන හා ේස යා ාාධන පදන්බ ාරගිලිටිල  අාාතයාංශ, 

ේදපා්ෂතේ්බ්හවෙ ස්ාාන ාාු ාණ්ඩධ පිළිබඳය ේපොෂ් ිල්ෂණානා පහති්හ දක්යා ඇති අතර, අයශයතායන පිදි 

ක්රිනාත්ාා කිරීාට අනිිලේනිත ත බධ රන්හ සින්්හ ාටුතවෙ ාධුතවෙ ේ   ” 

 

 

2. බව් ාිරර පළාත් වාා රාජ්ය ලව ාලේ  කකාබ්ධධා ලව ායට අයත් පහත් වඳහ්  ලව ාාා් ිර හා වාංාර්ධා  

නිලධාාරී ත් තු්  ාල ාාර්ෂික ව්ථා  මා්  2022.01.03 දි  සිට පහත් පරිදි බල පැාැත්ලා  ලව  

ක්රියාත්මක විය තුතුය. 

i. වාංාර්ධා  නිලධාාරී ලව ාය 

ii. පළාත් රාජ්ය කළම ාකර  ලව ාා නිලධාාරි ලව ාය 

iii. රියදු්  ලව ාය 

iv. කාර්යාල කාර්ය වහයක ලව ාය   
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2021.07.2021.

07. 



 

3. ස්ාාන ාාු ාිටුව;  

ව්ථා  මා්  කිෂටු පහත් වඳහ්  ආකාරයට පිිරටුවීමට ක්රියා කළ තුතුය. 

 

3.1. ේදපා්ෂතේ්බ්හවෙ ස්ාාන ාාු ාිටුවය 

   ලදපාර්ත්ලම්් තු යටලත් තති ආයත්  අත්ර ව්ථා  මා්  කිරීලම් බලත්ල ිරිෂ ලදපාර්ත්ලම්් තු 

   ්රධාාීන්  ලදපාර්ත්ලම්් තු ව්ථා  මා්  කිෂටු පිිරටුාා ගත් තුතුය. 

3.2.  අාාතයාංශ සා්ාන ාාු ාිටුවය 

   ලදපාර්ත්ලම්් තු තතුළත් ලව ාා ව්ථා  ාලට ලකලර  මා් වීම් වම්බ් ධාලය්  හා එක් එක් 

               අමාත්යාාංශ ලේයක් යටලත් ා  ලදපාර්ත්ලම්් තු අත්ර ව්ථා  මා්  වම්බ් ධාලය්  කටතුතු කිරීම. 

               එක් එක් අමාත්යාාංශ ලේයට පම ක් අදාළ ා්  ා වූ ත් තු්  වම්බ් ධාලය්  ව්ථා  මා්  ක ක  

                   අමාත්යාාංශ ලේ මා්  කිෂටුා විසි්  සිදු කළ තුතුය. 

3.3. ප්ර ාන ේකා්බ ාා්ෂනාධීයන ස්ාාන ාාු ාිටුවය 

         අමාත්යාාංශ ලේ අත්ර හා අමාත්යාාංශ ලේ ාලට අයත් ල  ා  කාර්යාලාල නිළධාාරී් ලේ ව්ථා  මා්  

 වම්බ් ධාලය්  කටතුතු කිරීම. 

3.3.1 ව්ථා  මා්  වඳහා ලැලබ  අයඳුම්පත්ර වාං්යාා වැළකිේලට ලග  ක ක ලව ාාා්  වඳහා 

්රමා ාත් අයඳුම්පත්ර වාං්යාාක් ලැ ත තිල   ම් අදාල ලව ාාා්  වඳහා ලා  ලා ම මා්  

කිෂටු පිිරටු විය තුතුය. 

3.3.2 එක් එක් ලව ාාා් ට අදාල ව්ථා  මා්  කිෂටු වාමාජිකය්  ලාත් අදාල බලධාරයා විසි්  

පත්වීම් ලිපි නිකුත් කල තුතුය. 

3.3.3 වෑම වථ්ා  මා්  කිෂටුාක් විසි් ම ආයත්  වාංග්රහලේ  විධිවිධාා ය් ට යටත්ා ලමිර 04 

ාැනි ාග් තිලේ  වඳහ්  ලප දු ්රතිපත්තිාලට අනුකූලා ව්ථා  මා්  සිදු කල තුතුය.ලමම 

්රතිපත්තිය ්රකාශ ලේයට පත් කිරීම මින්  බව් ාිරර පළාත් වාා රාජ්ය ලව ාා කාර්ය පරිපාටික 

රීති වාංග්රහලේ  XVIII පරිච්ලේදලේ  188 ාග් තිලේ   විධිවිධාා  වම්පූර්  කලා ලව  වැලලක්. 
 

 

4. ස්ාාන ාාු සඳහා ේපොෂ් ප්රතිපත්ති 

ව්ථා  මා්  වඳහා නිලධාාරි් ලේ සුදුසුකම් ආදිය ගැ  තීර  ගැීනලම්දී පහත් ්රතිපත්ති ලප දුල  පපලයෝි 

කර ගත් තුතුය. 
 

4.1.   2021 ලදවැම්බර් 31  දි  ා  විට 

(අ) බව් ාිරර පළාත් වාාල  ආයත් යක  ලදපාර්ත්ලම්් තුාක  අමාත්යාාංශ ලේයක  අමාත්යාාංශ ලේයක්  

යටලත් තති කාර්යාලයක ාවර 05 ක ලව ාා කාලයක් වම්පූර්  කළ සියලුම නිලධාාරි්  ව්ථා  

මා් වීම් ාලට යටත් ල . 

(ආ) දැඩි ලපෞ්ධගලික අාශ ලේයත්ා තති බාට වාක්ෂි දදිරිපත් කර , ුේ පත්වීම් දි ලේ  සිට කිසියම් 

ලව ාාාක ාවර 03 ක ලව ාා කාලයක් වම්පූර්  කරනු ලැබූ හා කිසියම් ලව ාා ව්ථා යක ාවර 02 

ක ලව ාා කාලයක් වම්පූර්  කර තති නිලධාාරීහු ව්ථා  මා් වීම් දේලා සිටීම වදහා සුදුසුකම් ලබති. 

(ත) බව් ාිරර පළාත් රාජ්ය ලව ාලේ  පහත් වඳහ්  ආයත්  ්රියම ාප ආයත්  ාශ ලේලය්  වලකනු ලැල . 

 බව් ාිරර පළාත් ආදායම් ලදපාර්ත්ලම්් තුා 

 බව් ාිරර පළාත් ලමෝටර් රථ ්රාාහ  ලක මවාරිව් ලදපාර්ත්ලම්් තුා 

 බව් ාිරර පළාත් ායාපාර  ාම ලරජිව්ාර් ලදපාර්ත්ලම්් තුා 

 බව් ාිරර පළාත් වාා ලේකම් කාර්යාලය 

දහත් වඳහ්  ආයත්  අතුරි්  බව් ාිරර පළාත් ආදායම් ලදපාර්ත්ලම්් තුල  ාවර 03 ක් ද,බව් ාිරර 

පළාත් වාා ලේකම් කාර්යාලලේ , බව් ාිරර පළාත් ලමෝටර් රථ ්රාාහ  ලක මවාරිව් කාර්යාලලේ  

හා බව් ාිරර පළාත් ායාපාර ාම ලියාපදිාං ක කිරීලම් කාර්යාලලේ  ාවර 05ක් ද ලව ාය කල 

නිලධාාරී්  අනිාාර්ලය් ම ව්ථා  මා් වීම් ාලට යටත් ානු තත්. 

(ඈ) ්රියම ාප ලව ාා ව්ථා යක ලව ාලේ  නිතුතුා සිටි නිලධාාරිලයක්  ැාත් ්රියම ාප ලව ාා ව්ථා යක 

ලව ාය කිරීම වඳහා දේලීමට ිරිෂකම් ල  ලබයි. 



 

(ද)  ්රියම ාප ලව ාා ව්ථා යක දැ ට ලව ාලේ  නිතුතුා සිටි නිලධාාරිනියකලේ ලව ාා ව්ථා යක ලව ාා 

කාලය ග  ය කිරීලම්දී එම කාලය තුල ලබාලග  තති ්රසූතත් නිාාඩු කාලය ග  ය කරනු 

ල  ලැල . 
 

4.2. 4.1(ආ) ලේදලේ  යටත්ට ගැල   නිලධාාරිලයකු ලා ත් ව්ථා යකට මා් වීමට දේලා තති විට    

එම් දේලීම දටු කිරීම වඳහා 4.1 (අ) ලේදලේ  අාශ ලේයත්ා වුරරා තති එම ලව ාා ව්ථා ලේ  ාැඩිම 

ලව ාා කාලයක් විරත් නිලධාාරිලයකු ද්  පිටත්ට ව්ථා  මා්  කළ හැකිය. 

4.3. ලව ාා කාලය ග  ය කිරීලම්දී ආයත් යක් ලදපාර්ත්ලම්් තුාක් අමාත්යාාංශ ලේයක් තුළ අ්ණ් ා 

ලහෝ ්ණ් ා(ාැටුප් රිරත් නිාාඩු,විල්ධශ ලේගත්වීම් ාැනි ලහ තු මත්)ගත් කළ ලව ාා කාලාල එකතුා 

ුළු ලව ාා කාලයක් ලලව ග ්  ගනු ලැල . 

4.3.1. යම්කිසි නිළධාාරිලයකු එක් ලව ාා ව්ථා යකි්  ලා ත් ලව ාා ව්ථා යකට ව්ථා  මා්   කර  

විට එම නිලධාාරියා කලි්  ලව ාය කළ ව්ථා ය් ිර විවිධා ග  ාලට අයත් ආයත් ය් ිර 

ලව ාය කර තති කාලපරිච්ලේද වැලකිේලට ගත් තුතුය. ලමලව  කිරීම අාශ ලේය ා් ල්  යම්කිසි 

කාර්යාලයක ලව ාය කළ තුතු කාලපරිච්ලේදය අාව්  ා විට ලා ත් ලදපාර්ත්ලම්් තුාක 

එම කාර්ය ව්ථා ලයිරම පිිරටි පප කාර්යාලයකට මා් වීමක් ලබා ගැීනලම්  එකම කාර්ය 

ව්ථා ලයිර දීර්ඝ කාලයක් ල  ක ාා ලව ාය කීරීම වඳහා ලය දා ගත් හැකි පපක්රම ාලක්ානු 

පිණිව ල . 

4.3.2. අමාත්යාාංශ ලේයක් යටලත් තති ලදපාර්ත්ලම්් තුාක ලහෝ ලා ත් ආයත් යක ලහෝ ාවර 10 කට 

ා ා ාැඩි ලව ාා කාලයක් වම්පූර්  කර තති නිළධාාරී්  ලා ත් ලදපාර්ත්ලම්් තුාකට ලහෝ ක 

යටලත් තති ලා ත් ආයත් යකට ලහෝ ලා ත් අමාත්යාාංශ ලේයකට ලහෝ ව්ථා  මා්  කීරීමට 

හැකි වෑම අාව්ථාාකම පත්වාහ කළ තුතුය. ක එකම ලදපාර්ත්ලම්් තුාක් යටලත් දීර්ඝ 

කාලයක් ලව ාලේ  නිරත් වීම ාළක්ානු පිණිවය. 
 

4.4.  ාවර 05 ලව ාා කාලයක් වම්පූර්  කළ සියළුම නිලධාාරි්  ව්ථා  මා්  ාලට යටත් ා  අත්ර,   ායව 

අවු් දු 55 දක්මවූ නිළධාාරී්  දිව්ත්රික්කය තුළ ලා ත් ව්ථා යකට මා්  කළ හැකි වුාද 

නිළධාාරියාලේ දේලීමක් ලහෝ ලා ත් විලශ ලේ න ක් ණු මත් ිෂව දිව්ත්රික්කලය්  පිටත්ට ව්ථා  මා්  

ල  කළ තුතුය.ත්ාද ායව අවු් දු 58 දක්මවූ නිලධාරය් ද බවු් ලේ දේලීමක් ල  මැතිා 

දිව්ත්රික්කය තුළද ව්ථා  මා්  ල  කළ තුතුය. 
 

4.5. ව්ථා  මා්  කිරීලම්දී හා අභියාච ා  දදිරිපත් කීරීලම්දී වලකා බලනු ලබ් ල්  ක වඳහා වකව් කර  

තති ආදර්ශ ලේ ආකෘති පත්රය අනුාම වකව් කර දදිරිපත් කර  අයදුම්පත් පමණි. 
 

4.6. ආබාධිත් ද් ා් , දිර්ඝ කාලී ා අවීනප මත් එක්ත්ැ් ා සිටි  කලත්රය්  ාැනි නිළධාාරියාට ුහු  

දීමට සිදුා  විවඳා ගත් ල  හැකි ගැටළු ාලදී පිළිගත් හැකි ක් ණු විරත්ා ත්ම ආයත්  ්රධාානියාලේ 

නිර්ල්ධශ ලේය් ද වමඟ දදිරිපත් කර  දේලීම් පිළිබඳා වැළකිේලට ලග  කටතුතු කරනු ලැල . 
 

4.7.  (අ)  ව්ථා  මා් වීම් නිලයෝග ලැබ සිටි  නිලධාාරියකු එම මා් වීම ක්රියාත්මක ා  දි ලේ දී එම 

ආයත් ලේ  ලව ාලය්  ුදා ල  හැරිම ාරදක් ා  අත්ර මා් වීම් ්රතිපත්තියට පටහැනි වීමකි. 

        (ආ) ලමම විධිවිධාා  ාලට පටහැනිා කටතුතු කර  ආයත්  ්රධාාීන්  වම්බ් ධාලය්           

වි යානුකූලා කටතුතු කිරීම පිණිව අදාල බලධාාරියා ලාත් ාාර්ත්ා කරනු ලැල . 
 

4.8.  අදාල ලව ාලේ  පිළිගත් ාෘත්තීය විෂතියක ම  වාංගමලේ  වාාපති ලේකම් ාාණ් ාගාරික හා මධාය 

විධාායක මණ් ලලේ  වභිකය්  මා්  කර් ල්  ම් අදාල ාෘත්තීය වාංගමලේ  ලේකම්ලේ නිර්ල්ධශ ලේය 

වැලකිේලට ගත් තුතු ල .ලමම වථ්ා  මා්  කිරීලම් කාර්ය පරිපාටිලේ දී ාෘත්තීය වාංගමය යනුලා්  

හැඳි් ලා් ල්  එක් ලව ාාාක් පම ක් නිලයෝජ් ය කරනු ලබ  ාෘත්තීය විෂති ල .ලමම 

අනුග්රහය ලබා ගැීනමට අලප්ක්නා කර  සියළුම ාෘත්තීය විෂති නිලධාාරී්  පිළිබඳ විව්ත්ර ආයත්  

වාංග්රහලේ  xxv පරිච්ලේදලේ  7:5 ාග් තිලේ  ්රකාරා අදාළ මා් වීම් බළධාරයා ලාත් මා්  කිෂටු 

ක්රියාත්මක වීමට ලපර දදිරිපත් කල තුතුය. 
 



 

4.9.  යම් නිලධාරලයකුලේ කලත්රයා ලප ලිසිලේ  ලහෝ ත්රිවිධා හුදාල  පතු්   ැලග ිරර ක්රියා් විත් 

රාජ්කාරිලේ දී අබාධිත් ත්ත්ායට පත්ා තති බාට ලිඛිත් වාක්ෂි දදිරිපත් කර  විට නිලධාරය් ලේ 

ව්ථා  මා් වීම් කළතුතු ා් ල්  බවු් ලේ දේලීම් අනුා පමණි.එලව ම එාැනි නිලධාරය් ලේ වථ්ා  

මා් වීම් දේලීම් පිළිබඳා ්රු්ත්ාය දැක්විය තුතු ල .ලමාැනි නිලධාරය්  ්රියම ාප ලව ාා 

ව්ථා යකි්  පිටත්ට මා්  කිරීමට සිදුා් ල්   ම් ඊට ආව්  ම කාර්යාලයකට ලහෝ නිලධාරයාලේ 

දේලීමකට අදාළ කාර්යාලයට මා්  කළ තුතුය. 
  

4.10. ද් ා්  පාවේ යැවීලම් කටතුතු ාලට අාිරරයක් ල  ානු පිණිව හැකිත්ාක් දුරට වෑම මා්  කිරීමක්ම 

ක්රියාත්මක විය තුත්ලත් 2022 ජ් ාාරි මව 03 ා  දි  සිටය. (ආරම්ාක ාැ  කර  දි ය) 

 

4.11. ාාර්යාා හා ව්ාාිෂ ුර් නයා ය  ලදලද ාම පළාත් රාජ්ය ලව ාලේ  නිතුක්ත් අය ම් එම ලදලද ාටම 

බවු් ලේ දේලීම් අනුා එකම ්රල්ධශ ලේයක ලව ාය කිරීමට ද  ලබා දීමට මා්  කිෂටු වෑම 

පත්වාහයක්ම දැරිය තුතුය. 
 

 

4.12.  ව්ථා  මා්  වඳහා එානු ලබ  දේලුම් පත්ර ලම් වමඟ අු ා තති නියිෂත් ආකෘතිය අනුා විය තුතු 

අත්ර, කාා ආයත්  ්රධාාීන් ලේ නිර්ල්ධශ ලේය විරත්ා දදිරිපත් කළ තුතුය. දේලුම් පත්ර ලමයට අු ා 

තති CSWP/PTR/FO/11A ආකෘති පත්රය අනුා වකව් කර දදිරිපත් කළ තුතුය. 

  

4.13.  ලමිරදී අදාල නිලධාාරි් ට ත්ම්  කැමති ලව ාා ව්ථා  05 ක් අනුපිළිලාලි්   ම් කිරීමට අාව්ථාා 

ලබාලද  අත්ර, ද්  එක් ව්ථා යකට ව්ථා  මා් ා ලබා දීමට පත්වාහ දරනු ලැල .   

 

4.14.    ලමම චක්රලේ්ය නිකුත් කළ දි  සිට 2021 ලදවැම්බර් 31 දි යත් අත්ර කාලලේ දී අල යෝ ය  

   ව්ථා  මා්  වීම් වඳහා දේලුම්පත්ර ාාර ල  ගත් තුතුය.   
 

 

5. දහත් 3.2 ලේදය යටලත් අමාත්යාාංශ ලේ ව්ථා  මා්  කිෂටු ාලට තීර  ගැීනමට හැකිා  පරිදි ලමිර 8 ලේදය 

යටලත් වඳහ්  කර තති දි  ල  දක්මාිෂ්  අාංක CSWP/PTR/FO/11A ආකෘතිය යටලත් කර  ලද 

දේලීම් හා පපලේ්  ගත් කර  ලද CSWP/PTR/FO/12A ආකෘතිය ද, 4.1 (ආ) ලේදලේ  අාශ ලේයත්ා 

වුරරාල  ලද නිලධාාරී් ලේ විව්ත්ර තතුළත් අාංක CSWP/PTR/FO/13 ආකෘතියද නියිෂත් පරිදි වකව් 

කර අදාල ආයත්  ්රධාාීන්  හා ලදපාර්ත්ලම්් තු ්රධාාීන්  මින්  අමාත්යාාංශ ලේ ලේකම් ලාත් එවීමට කටතුතු 

කළ තුතු ය.ත්ා ද එක් නිළධාාරිලයකු අාංක CSWP/PTR/FO/11A වහ CSWP/PTR/FO/11B අයඳුම්පත් 

ාලි්  එක් අයඳුම්පත්රයක් පම ක් දදිරිපත් කර  ලලවට පපලදව් දිය තුතුය. එ ම් අමාත්යාාංශ ලේ මා්  

මණ් ලය ලහෝ ්රධාා  ලේකම් කාර්යාලීය මා්  මණ් ලය ලහෝ ය  ලදකි්  එකකට පම ක් අයඳුම් කල 

තුතුය. අ තු් ා ්රධාා  ලේකම් කාර්යාලලේ  මා්  මණ් ලාලට තීර  ගැීනමට හැකි ා  පරිදි නියිෂත් 

දි  ල  දක්මාිෂ්  අාංක CSWP/PTR/FO/11B  අයඳුම්පත්ර හා පපලේ්  ගත් කර  ලද අාංක 

CSWP/PTR/FO/12B ආකෘතිය ද,අාංක CSWP/PTR/FO/13 ආකෘතියද වමඟ ්රධාා  ලේකම් ලාත් 

එවීමට අමාත්යාාංශ ලේ ලේකම් කටතුතු කළ තුතුා තත්. ලමම අදාල ලේ්  අක්නර විශ ලේාලත්ාය 12 (Font 

size – 12 ) වහ අක්නර ාර්ගය (Font ) – Iskoola Pota ාාවිත්ා කර පැතු් ම්පත්ක් (Microsoft Excel) 

මින්  නිාැරදිා වම්පූර්  කර transferwpc@gmail.com විදුත් ලිපි යට මෘදුපිටපත්ක් ද විරත්ා ්රධාා  

ලේකම් ලාත්, 2021.08.31 දි ට ලපර අදාළ අමාත්යාාංශ ලේ ලේකම්ා් ්   ලදපාර්ත්ලම්් තු ්රධාාීන්  විසි්  

එවිය තුතුය. 
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5.1 එලම් ම ව්ථා  මා්  ලැ තමට ද  තත්ැයි සිත්  කිසියම් නිලධාාරිලයකු ලව ාා අාශ ලේයත්ාාය මත් 

ත්ාත් ාර්නයක් ත්ම ලදපාර්ත්ලම්් තුා තුළ රඳාා ගත්තුතුයැයි ලදපාර්ත්ලම්් තු ්රධාානියා අදහව ්

කර් ල්  ම් නිර්ල්ධශිත් අයඳුම්පත්ර හා CSWP/PTR/FO/13 ආකෘතිය ලය ු කර  

අාව්ථාල දීම ක පිළිබඳා පැහැදිලි කර අමාත්යාාංශ ලේ ලේකම්ලේ නිර්ල්ධශ ලේ විරත්ා දදිරිපත් කළ 

තුතුය. (එක් ලදපාර්ත්ලම්් තු ්රධාානිලයකුට ීමිෂත් නිලධාරය්  පිරිවක් වඳහා පම ක් දේලීම කළ 

හැක.එක් ාත්ාාක දී ලමම අාව්ථාා ලබා දී තති නිලධාාරිලයකු වඳහා  ැාත් අාව්ථාාක් ලදනු 

ල  ලැල . ත්ාද, වාදය වහතික මින්  ව ාථ කර තති බරපත්ල ලරෝගාබාධා ාලි්  ලපලල  

ව්ථා  මා්  ල  කළ තුතු නිලධාාරී්  වම්බ් ධාලය්  ලදපාර්ත්ලම්් තු ්රධාානියා ුර්ධගලිකාම 

ව ාථ කළ තුතුය.) 

 

5.2 ව්ථා  මා් වීම් ලැයිව්තු පිළිලයළ කර  අාව්ථාල දී හා වම්පූර්  කල පසුාද වමහර 

අමාත්යාාංශ ලේ ලදපාර්ත්ලම්් තු ව්ථා  මා් වීම් සිදු කර  ලහයි්  ාාර්ෂික ව්ථා  මා් වීම් කිරීලම්දී 

ායාකූලත්ායක් තති විය හැක. එබැවි්  එම ත්ත්ත්ාය මඟ හැරවීම වඳහා ්රධාා  ලේකම් මා්  

කිෂටුා 8.1 ලේදය යටලත් දක්ාා තති කාලාකාානු තුල පාත්ාා කාාලේ  තීර  දැනුම්ලද  ලත්ක් 

අදාල අමාත්යාාංශ ලේ හා ලදපාර්ත්ලම්් තු විසි්  කින්ඳු ස්ාාන ාාු තීරණනක් ේනොගත ුතවෙන. 
 
 

5.3 අමාත්යාාංශ ලේ, ලදපාර්ත්ලම්් තු අාය් ත්ර මා්  කිෂටු තීර  නියිෂත් දි ට ලපර ්රධාා  ලේකම් 

ලාත් දදිරිපත් ල  කළලහ ත් එම ව්ථා  මා් වීම් ක්රියාත්මක ල  කලාලව  වලකා ක්රියා කරනු 

ලැල .  

 

5.4 ආයත්  ්රධාාීන්  විසි්  ත්ම ආයත්  ාල නිතුතු නිලධාාරී්  වම්බ් ධාලය්  කිසියම් සුවිලශ ලේ න 

ත්ත්ායක් මත් විලශ ලේ න නිර්ල්ධශ ලේ දදිරිපත් කර් ල්   ම් නිලධාාරී්  අයඳුම්පත් ලය ු කර  

අාව්ථාල දීම ලහෝ ාවර 5ට ාැඩි ලේ්  ලය ු කර  අාව්ථාල දී ම අදාල නිර්ල්ධශ ලේ ලය ු 

කිරීමට වැලකිලිමත් විය තුතු අත්ර මා්  මණ් ල තීර  දැනුම් දීලම්  පසුා දදිරිපත් කරනු ලබ  

නිර්ල්ධශ ලේ වලකා බලනු ල  ලැල . 
 

5.5 පළාත් රාජ්ය රියදු්  ලව ාලේ  නිතුතු නිල රථ රියදුර්  වම්බ් ධා ලත් රතු්  ලදපාර්ත්ලම්් තු 

්රධාාීන්  විසි්  ාාර්ෂික ව්ථා  මා්  කිෂටු ැසව්වීමට ලපර ්රධාා  ලේකම් කාර්යාලලේ  පිරිව් හා 

ුරහුණු අාංශ ලේයට දැනුම් දිය තුතු අත්ර පසුා දදිරිපත් කර  දේලීම් වලකා බලනු ල  ලැල . 

 

6. යා්ෂිකා ස්ාාන ාාු සාාේධිචන ාිටුව 

 

6 1 ව්ථා  මා්  නිලයෝගය් ට වි් ්ධධාා ලකලර  ක් ණු දැක්වීම වඳහා වලකා බැලීම වදහා බව් ාිරර 

පළාත් කාර්ය පරිපාටික රීති වාංග්රහලේ  XVIII පරිච්ලේදලේ  195 ා  ාග් තිය අනුා එක් එක් 

ලව ාාා්  වඳහා ාාර්ෂික ව්ථා  මා්  වමාලලෝච  කිෂටු පිිරටුාා ක අනුා අාශ ලේය කටතුතු කරනු තත්. 

සියළුම ක් ණු දැක්වීම් 13 පරිශින්ඨය ්රකාරා CSWP/PTR/FO/14 ආකෘතිය ආයත්  ්රධාාීන්   

ලදපාර්ත්ලම්් තු ්රධාාීන්   අමාත්යාාංශ ලේ ලේකම්ා් ්  මින්  මා ලාත් ලය ු කල තුතුය. ාාර්ෂික 

ව්ථා  මා්  වම්බ් ධාලය්  දදිරිපත් කරනු ලබ  ක් ණු දැක්වීම් වලකා බලනු ලබ් ල්  කාර්ය 

පරිපාටික රීති වාංග්රහලේ  දහත් විධිවිධාා ය් ට අනුකූල  ම් පමණි. 
 

6 2 නිලධාාරිලයකුලේ දේලීමක් අනුා කර  ලද මා් වීමක් අාලාංගු කර  ලලව ලහෝ කේ දම  ලලවට 

පසුා ක් ණු දැක්වීමට එම නිලධාාරියාට ලහෝ ක පිළිබඳ නිර්ල්ධශ ලේ දදිරිපත් කිරීමට ලදපාර්ත්ලම්් තු 

්රධාානියාට ලහෝ ිරිෂකමක් ල  මැත්. 

 

 

 
 



 

6.3 ව්ථා  මා්  නිලයෝගය් ට වි් ්ධධාා ලකලර  ක් ණු දැක්වීම් වලකා බැලීම වඳහා ාාර්ෂික ව්ථා  

මා්  වමාලලෝච  කිෂටුා විසි්  පහත් වඳහ්  ක් ණු පිළිබඳා පරීක්නා කර බලා තීර  ගනු තත්. 
 

 මා් වීම් ්රතිපත්තියට අනුකූල ල  ා  පරිදි සිදු කර  ලද මා් වීම් 

 නිලධාාරී් ලේ දේලීම් දටු ල  වූ අාව්ථා 

 නිලධාාරී් ලේ දේලීම් ාලට පටහැනි ලලව සිදු කළ මා් වීම් ව්ථා  මා්  අයදුම් කර  ලද 

දි ලය්  පසු නිළධාාරි් ට සිදු ා  හදිසි විපත්, කරදර, අවීනප ාැනි වානුකම්පිත් ත්ත්ාය්  

පිළිබඳ පිළිගත් හැකි නිර්ල්ධශ ලේ දදිරිපත් කර තත් ම් එම ක් ණු 
 

 

6.4  වාදය ලහ ූන්  මත් ව්ථා  මා්  අාලාංගු කරාා ගැීනමට ලහෝ ව්ථා  මා්  කරනු ලැබූ ලව ාා 

ව්ථා ය මා්  කර ගැීනමට ක් ණු දැක්වීම් දදිරිපත් කර් ල්   ම්, ත්ම ලරෝගී ත්ත්ාය රජ්ලේ  දිව්ත්රික් 

වාදය නිලධාාරියකුලේ වාදය වහතිකයක් මි්  ව ාථ කළ තුතුය. එලව ම ව්ථා  මා්  අයදුම් 

කර  අාව්ථාල  අවීනප ත්ත්ත්ායක් පැාතිලේ   ම් ක බා වාදය වහතිකලේ  පිටපත්ක්ද වමඟ 

අයදුම් පත්රලේ  වටහ්  කර තිියය තුතුය. 

6.5  ව්ථා  මා් වීම් දේලුම් ල  කර  ලද ුත් ලව ාා කාලය පද ම් කරලග  සිදු කරනු ලබ  ව්ථා  

           මා්  වම්බ් ධාලය්  දදිරිපත් කර  ක් ණු දැක්වීම් වලකා බලනු ලබ් ල්  ව්ථා  මා්  වීම් 

        දේලුම් කර  ලද නිලධාාරී් ලේ ක් ණු දැක්වීම් ලකලරිර දැඩි වැලකිේලක් දැක්වීලම්   

        අ තු් ාය. 

 

6.6  ාත්ම්  ලව ාා ව්ථා යට ආව්   ව්ථා  ාලට ලහෝ වැලකිය තුතු ත්රම් දුරක ල  ා  ව්ථා   

        ාලට මා් වීම් ලැබු නිලධාාරී්  විසි්  දදිරිපත් කරනු ලබ  ක් ණු දැක්වීම් කුම  පද මක් මත් ලහෝ 

        වලකා බලනු ල  ලැල . 
 

7. යා්ෂිකා ස්ාාන ාාු අනිනාචනා 

ාාර්ෂික ව්ථා  මා්  ලයෝජ් ා වමාලලෝච  කිෂටු තීර  නිකුත් කළ පසු දදිරිපත් කරනු   ලබ   

      අභියාච ා, වමාලලෝච  කිෂටු තීර ය නිකුත් කළ දි  සිට දි  14 තතුළත් බව් ාිරර පළාත් කාර්ය  

      පරිපාටික රීති් ිර XX ාැනි පරිච්ලේදලේ  217 ාග් තිය අනුා 22 පරිශින්ටය ්රකාරා පම ක්  

      අයඳුම්පත් ඍජුාම පළාත් රාජ්ය ලව ාා ලක ිෂන්  වාාා ලාත් දදිරිපත්    කළ තුතුය.  

 

   7 1  ත්ම්  විසි්  දදිරිපත්  කරනු    ලබ     ක් ණු ත්හවු්     කිරීමට අදාල    ලියවිලි ාල    වහතික 

        පිටපත් එම අභියාච ය වමඟ දදිරිපත් කිරීමට ද ක්රියා කළ තුතුය. නියිෂත් කාලය තුළදී දදිරිපත් ල  ා   

        අභියාච ා හා වමාලලෝච  කිෂටුා ලාත් දදිරිපත් ල  කළ කිසිදූ  ා අභියාච ාාක් බව් ාිරර  

        පළාත් රාජ්ය ලව ාා ලක ිෂන්       වාාල  අභියාච ා කිෂටුා විසි්   වලකා ල  ලබනු තත්. 

 

8. ේාා සා්ාන ාාු ප්රතිපත්තින ක්රිනාත්ාා කිරීේ්බදී පහත ාාධ සටහන අනුගානන ාධ ුතවෙන  

8.1. ඉහත 3 3 නටේත් ප්ර ාන ේකා්බ ාා්ෂනාීයන ාාු ාිටුව ාාධ සටහන 

 

2021 ජුලි 26 ට ේපර   - මා්  කිෂටු පිිරටුවීම. 

2021 ජූලි 30 ට ේපර   -  යා්ෂිකා ස්ාාන ාාු චක්රේකතන ිලුතත්  

     කිරීා 

2021 අේගිස්වෙ 31  ට ේපර   -  අාංක CSWP/PTR/FO/11B ආකෘතිය අනුා 

            වම්පූර්  කර  ලද හා අාංක CSWP/PTR/FO/12B    

            ආකෘතිය අනුා පප ලේ්  ගත් කර  ලද  

            අයදුම්පත්, අාංක CSWP/PTR/FO/13  ආකෘතිලේ   

            ලත් රතු්  මෘදු පිටපත්ක්ද වමග ්රධාා  ලේකම් 

            කාර්යාලයට එවීම.   



 

2021 සැේතැ්බබ්ෂ 30 ට ේපර   -  ්රධාා  ලේකම් කාර්යාලීයය මා්  කිෂටු එක්  

ැසව්වී එක් එක් ලව ාාා් ිර ව්ථා  මා්  තීර   

ගැීනම අාව්  කිරීම. 

2021 ඔක්ේති්බබ්ෂ 15 ට ේපර   -  දහත් ව්ථා  මා්  අමාත්යාාංශ ලේ  ලදපාර්ත්ලම්් තු   

ආයත්  ාලට දැනුම් දීම. 

2021 ඔක්ේති්බබ්ෂ 30 ට ේපර   - සියළු මා්  වීම් පිළිබඳ අභියාච ා ්රධාා  ලේකම්  

ලාත් ාාර ගැීනලම් අාව්  දි ය  

2021 ේනොයැ්බබ්ෂ 15 ට ේපර   - එම ාාර්ෂික ව්ථා  මා්  වමාලලෝච  කිෂටු  

පිිරටුවීම හා තීර  ගැීනම  

2021 ේදසැ්බබ්ෂ 01 ට ේපර   - වමාලලෝච  කිෂටු තීර  දැනුම්  දී අාව්  කිරීම 

 

8.2. ඉහත 3 2 නටේත් අාාතයාංශ ාාු ාිටුව ාාධ සටහන 

 
2021 අේගිස්වෙ 13 ිනට ේපර  - එක් එක් ලව ාාා් ට අදාළ මා්  කිෂටු පිිරටුවීම 

2021 සැේතැ්බබ්ෂ 17 ට ේපර  -  ව්ථා  මා්  අයඳුම්පත් ාාර ග්  ා අාවා   

දි ය 

2021 ඔක්ේති්බබ්ෂ 15 ිනට ේපර  -  3.1 ලේදය අනුා එක් එක් ලව ාාා් ිර  

ලදපාර්ත්ලම්් තු අමාත්යාාංශ ලේ අාය් ත්ර වථ්ා   

මා්  තීර  ගැීනම අාව්  කිරීම 

2021 ඔක්ේති්බබ්ෂ 27 ට ේපර   -  දහත් ලදපාර්ත්ලම්් තු අමාත්යාාංශ ලේ ව්ථා  මා්   

තීර  විරත් ලේ්  වකව ්කිරීම හා එම ව්ථා   

මා්  නිලයෝග ආයත්  ාලට දැනුම් දීම. 

2021 ේනොයැ්බබ්ෂ 19 ිනට ේපර   - සියළු මා්  වීම් පිළිබඳ අභියාච ා ාාර ගැීනලම්  

අාව්  දි ය  

2021 ේදසැ්බබ්ෂ 03 ිනට ේපර   - ාාර්ෂික ව්ථා  මා්  ලයෝජ් ා වමාලලෝච   

කිෂටු පිිරටුවීම හා තීර  ගැීනම 

2021 ේදසැ්බබ්ෂ 10 ට ේපර   - වමාලලෝච  කිෂටු තීර  දැනුම්  දී අාව්  කිරීම 
 

ලමයට අමත්රා ක ක ලදපාර්ත්ලම්් තුල  ව්ථා  මා් ,අදාල අමාත්යාාංශ ලේ ලේකම් විසි් ,ආයත්  වාංග්රහලේ  

විධිවිධාා ය්  ල  දක්මා  පරිදි,තීර ය කරනු ලබ  කාල වටහ කට අනුා ක්රියාත්මක ලකලර්. 

 
 

9. යා්ෂිකා ස්ාාන ාාු පසු සිපර්බ ාිටුව 

 

ාාර්ෂික ව්ථා  මා්  ක්රියාත්මක කිරීලම් ්රගතිය පිළිබඳා 2022.02.15 දිල ්  පසු, පසුවිපරම් කිෂටුාක් 

පාත්ාා පළාත් රාජ්ය ලව ාා ලක ිෂන්  වාාා ලාත් ාාර්ත්ාාක් දදිරිපත් කරනු ලැල . 

 
 

10. යා්ෂිකා ස්ාාන ාාු ස්බබ්හ ේන්හ ේදපා්ෂතේ්බ්හවෙ ප්ර ාිලනාේ  යගීා 

 
 

10 1  වෑම නිලධාාරිලයක් පිළිබඳාම නිාැරදි හා වම්පූර්  ලත් රතු්  වැපීයමට ආයත්   

ලදපාර්ත්ලම්් තු   ්රධාාීන්  ාග බලා ගත් තුතුය. වාාදය අවම්පූර්  ලත් රතු්  දදිරිපත් කර 

තති බා ලහලි වුාලහ ත් ක පිළිබඳ අදාල ආයත්  ්රධාාීන්   ලදපාර්ත්ලම්් තු ්රධාාීන්  හා එම 

ලැයිව්තු වකව් කළ හා හරි ාැරදි බල  ලද නිලධාාරී්  ාගකීමට බැදී සිටි  අත්ර බවු්  

වි යානුකූල ක්රියාමාර්ගය් ටද යටත් ල . 
 



 

10 2 මා්  කිෂටු මි්  අමාත්යාාංශ ලේලය්  ලදපාර්ත්ලම්් තුලා්   ආයත් ලය්  පිටත් ව්ථා  මා්  

ලබා දී තති නිලධාාරී් ,අනු්රාප්තිකයි්  පැිෂල   ලත්ක් රඳාා ල  ලග  නියිෂත් දි  සිට 

ලව ාා ව්ථා ලේ  රාජ්කාරි ාාර ගැීනමට හැකි ා  පරිදි බවු්  ුදා හැරීමට කටතුතු කල තුතුය. 
 

10 3 මා් වීම් ලැබූ නිලධාාරී්  නියිෂත් දි ට ලව ාා ව්ථා ලේ  රාජ්කාරි කටතුතු ාලට ාාර්ත්ා කර 

තිියයදීත් තත්ැම් ආයත්  ලදපාර්ත්ලම්් තු ්රධාාීන්  විසි්  අදාල නිලධාාරී්  ුදා හැර 

ල  මැති අාව්ථා ාාර්ත්ා වී තත්.එාැනි අාව්ථා ප්ධගත් ල  වීමට ආයත්  ්රධාාීන්  ාග බලා 

ගත් තුතුය. 

 
 

10.4 ව්ථා     මා්    නිලයෝගය  ක්රියාත්මක   කිරීම වඳහා    ියමිත්  දි යට අදාළ නිලධාරයා  ත්ම  

ආයත් ලය්  ුදා හැරීම ආයත්  ්රධාානියාලේ ාගකීම ා  අත්ර, ඊට පටහැනිා ක්රියා කර   

ආයත්  ්රධාාීන්  වම්බ් ධාලය්  වි යාූකකූල කටතුතු කරනු තත්.  
  

10.4.1 ාාර්ෂික ව්ථා  මා්  නිලයෝගයක් ලැබූ සියළුම නිලධාාරීහු නියිෂත් දි ලේ  දී  ා රාජ්කාරි  

  ව්ථා ය ලාත් ලව ාය වඳහා ාාර්ත්ා කිරීමට බැඳී සිටිති. 
 

 

 

10.5 ලමම ්රතිපත්තී්  වම්බ් ධාලය්  බබලේ අමාත්යාාංශ ලේලේ  ලදපාර්ත්ලම්් තුල  ආයත් ලේ  

සියළුම නිලධාාරී්  දැනුාත් කර  ලම්  ද ාැඩිදුරටත් දැනුම් ලදිෂ. 
 

10 7 ාාර්ෂික ව්ථා  මා්  ක්රියාත්මක කිරීම වම්බ් ධාලය්  බව් ාිරර පළාත් රාජ්ය ලව ාා කාර්ය 

පරිපාටික රීති් ිර 200, 201, 202 හා 203 ාග් ති ාල වඳහ්  විධි විධාා  බලපැාැත්ලානු තත්.  

 

 

 

 

 

ලේ.එම්.ීම.ජ්ය් ති විලේතුාංග 

්රධාා  ලේකම් 

බව් ාිරර පළාත්. 


