
 

 

ඌල ඳළාත් ඌල ඳළාත් සභා සභා රාජ්යරාජ්ය ේස ලේ  ේස ලේ 

කාර්ය ඳකාර්ය ඳටිටිඳාටිකඳාටික  රීති සංග්රරීති සංග්රහයහය

ඌල ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස ලේ  නිධරයන් ඳත් කිරීම, උසස් කිරීම, ස්ථාන මාරු 

කිරීම, හා ඒ හා සම්බන්ධ සහ ඊට අනුෂාංගික ලන කරුණු පිළිබල විධිවිධාන 

සැසීම සහා ලන කාර්ය පටිපාටික රීති

201  ජනවාරි මස 1වැනිදා



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   1 

ඌව පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  පටිපාටිා රීති සංග්රහ 

 1987 අං  42 දරණ ඳෂාත් වබා ඳනේත් 32 ලන ලගන්තිය යටේත් ඌල ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලරයා ේලත ඳැලරී ඇති 

ඵත ප්ර ාරල ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ඳත් ිරරී්,  උවව් ිරරි්,  ව්ථාන භාරු ිරරී්,  ේව ලේයන් ඳශ ිරරී්, වශ 

ඔවුන්ේේ විනය ඳානය ශා ඊට ආනුංගි  ලන  රුණු වදශා විධිවිධාන වවනු පිණිව ේභභ ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

ේව ලේ   ාර්ය ඳටිඳාටි  රීති ඳනලනු ඵන අතර  එය ඌල ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් අනුභත  ර ගැවට් ඳත්රේයි 

ඳෂ  රනු ැබූවිට  එභ ගැවට් ඳත්රේයි වදශන් ිනන ේශ  එි වශන් ඉිනරි ිනනය  සිට ඵාත්භ  ලන්ේන් ය. ේභභ රීති 

වංේ ධනය ිරරීේ්, ඵය ආණ්ඩු ාරලරයා වතු ලන අතර  ේභභ රීති ලලින් ආලරණය ේනොලන  රුණු වශා ශ්රී ං ා  

ජ්නරජ්ේ  ආයතන වංග්රශේ  විධිවිධාන ඵඳලත්ලනු ඇත.

ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේා ිෂෂ් සභාව සහ එහි ස්වාධීනත්ව 

 1987 අං  42 දරණ ඳෂාත් වබා ඳනේත් 33 (1) ලගන්තිය ප්ර ාර ඌල ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් ඳත් රනු 

ඵන තැ වභන්විත ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල්  ලන්ේන් ය.  

ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් ේ ොමින් වබාේේ වාභාජි යන් අතුේරන් එ්  වාභාජි ේයකු ේ ොමින් වබාේේ වබාඳතිලරයා 

ේව න්,  ෂ යුත්ේත් ය.

 1987 අං  42 දරණ ඳෂාත් වබා ඳනේත් 33 ලන ලගන්තිය යටේත් වදශන් වාභාජි යන් වංඛ්යාලිරන් යු් ත ලන 

ඳරිින ඌල ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් ඳත්  රනු ඵන ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල  එභ ඳනේත් 32 

ලගන්තියට යටත්ල ඌල ඳෂාත් ආණ්ඩු ාරලරයා විසින්  ලින්   ඳලරා දී ඇති ේශ  ඳලරා ේදනු ඵන ඵත ක්රියාත්භ  

 ෂ යුතු ලන්ේන් ය.

 
 1990 අං  28 දරණ ඳෂාත් වබා (වංේ ධන) ඳනතින් වංේ ධිත 1987 අං  42 දරණ ඳෂාත් වබා ඳනේත් 32 ලන 

ලගන්තිය ප්ර ාරල ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ේලත  ඌල ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් ඳලරනු ැඵ 

ඇත්තාවූ ේශ  භතුලට ඳලරනු ඵන්නාවූ ඵත ිරසිල්  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් ීරරණය  ර 

නැලත ඳලරනු ඵන ප්රභාණය ට ඌල ඳෂාේත් ප්රධාන ේක ්,ලරයා ේශ  ඵය අභිනිේය ජිත නිධරයකු විසින් ක්රියාත්භ  

 රනු ැබිය යුත්ේත් ය.

 

 1990 අං  28 දරණ ඳෂාත් වබා (වංේ ධන) ඳනතින් වංේ ධිත 3.8 

ප්ර ාරල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් ය්, අභියාචනය්  භත ේශ  අනයා ාරයිරන් ේශ    32.2 

(අ) ලගන්තිය ප්ර ාරල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් ඵත ඳලරන ද්දාවු ේශ  ඵය 

අභිනිේය ජිත නිධරයකු විසින්  රන ද ය්, ඳත්විභ්   උවව් ිරරීභ්   ව්ථාන භාරු ිරරිභ්   ේශ  ේව ලේයන් ඳශිරරිේ්, 

නියභය්  නැතේශොත් විනය ඳානය ව්,ඵන්ධේයන් ේලනව් ිරරිභට  අඩු ිරරිභට ේශ  අලංගු ිරරිභට ඵය ඳෂාත් වබා 

රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල වතු ලන්ේන් ය. 

6 1987 අං  42 දරණ ඳෂාත් වබා ඳනේත් 32 (3) ලගන්තිය ප්ර ාරල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  නිධාරින් ඵලා 

ගැනිේ්,  ඳටිඳාටි ශා/ේශ  ේව ලා ලයලව්ථා නියභ ිරරිභ වශ  එකී නිධාරින්ේේ ඳැලැත්භ පිළිඵ රීති භාා නියභ ිරරිභ ද 

උවව් ිරරිභ ශා ව්ථාන භාරු ිරරි්, සිදු ිරරිේ්,ින අනුගභනය  ෂ යුතු  නියභ ිරරිභ ද  එකී නිධාරීන්ේේ  ඳත්ිරරි්,  

උවව් ිරරී්,  ව්ථාන භාරු ිරරි්,  ේව ලේයන් ඳශිරරි්, වශ ඔවුන්ේේ විනය ඳානය යන  ටයුතු පිළිඵල ඵත ක්රියාත්භ  

ිරරිේ්, ඳටිඳාටිය වශ ප්රතිඳත්ති ශා එකී ඵත ඳලරාදීේ්, ඳටිඳාටි නියභ ිරරීභ ද ඇතුළුල ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  

නිධරයන්ට අදාෂ ලන සියළු  රුණ පිළිඵල විධිවිධාන වැසීභ ශා එකී  රුණු ීරරණය ිරරිභ ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් 

නියභ  රන සීභාලන්ට යටත්ල  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ේලත රලා තඵා ගනු ඵන්ේන් ය.  ඵලා 

ගැනීේ්, ඳටිඳාටි වශ ඳැලැත්භ පිළිඵ රීති භාා නියභ ිරරීේ්,දී ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් රජ්ේ  

ේව ලේ  අනුගාමී ධුර දරණ නිධරයන් වශා නියමිත ඵලා ගැනීේ්, ඳටිඳාටි වශ ඳැලැත්භ පිළිඵ රීති භාා ශැිරතා්  දුරට 

අනුගභනය  ෂ යුතු ලන්ේන් ය. 



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   2 

7. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලයට අදාෂල ඉටු  රනු ඵන  ාර්යයන් ව්,ඵන්ධේයන් ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා 

ේ ොමින් වබාල ඳෂාත් ආණ්ඩු ාරලරයාට ලගිරල යුතු ලන්ේන් ය. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල එි 

ඵත වශ  ර්තලය ක්රියාත්භ  ිරරීභ ව්,ඵන්ධේයන් ඳෂාත් වබා ඳනතට අනුකල ක්රියා ෂ යුතු ලන්ේන් ය.

8 2 ආණ්ඩු ාරතුභා විසින්  ඳලරන ද ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා 

ේ ොමින් වබාල වශ 4 ලන ලගන්තිය ප්ර ාරල ඵය ය ේශ  තභ ජිත 

ඳෂාත් වබා රාජ් ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල භගින් වශ ලන්ේන් ය.

9 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  විසින් භ  ටයුතු  ෂ යුතු ලන්නා වු වියන් ව්,ඵන්ධල එභ 

ේ ොමින් වබාල විසින් භ ේ ොමින් වබාේේ  ඳලරා 

ලන්ේන් ය.

0 4  භි

 ේග

 

1

න ද ේ ොමින් වබාල විසින් ය්, නිධරයකු ේලත  

 ලන්ේන් ය.

ේශ ේශ 

ජිත ලන්ේන් ය.

2 ඌල ඳෂාත් වබා 4 ඌල ඳෂාත් වබා 

රාජ්ය ර  ශා 

 

ලන්ේන් ය.

ලන්ේන් ය.

3  ාර්ය ඳටිඳාටි  රීති ය  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  

විනය  ාර්ය වංග්රශය ශා   

ලන්ේන් ය.

4 ලන්ේන් ය.

ඒ ගැන ධූරාලලිය යටේත් ඵය ඳැලර 

ඵධරයන් ේලත ලාර්තා  ෂ යුතු ය.

5 ත ිරරීේ්,  ය්, ගැටළුල්  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් 

වබාලට ඇති ලන්ේන් න්, එය නිරා රණය  රගැනීභ පිළිඵල උඳේදව් ආණ්ඩු ාරලරයා ේලතින් ලන්ේන් ය. 

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් ඳැලර අභිනිේය ජිත ඵය ක්රියාත්භ  ිරරිේ්,දී ිරසිය්, ගැටළුල්  

භතුවුලේශොත් එය නිරා රණය  රගැනීභ පිළිඵල උඳේදව් ඵා ගැනීභ ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල 

ේලතින් ඵාගත යුතු ලන්ේන් ය. 



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   3 

6 ඵධරයකු ිරරීේ්, ඳෂාත් 

වබා රාජ්ය  ේේ 

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  විනය  ාර්ය වංග්රශේ  

 

ලන්ේන් ය.  

ලන්ේන් ය.

භත ේයන්  

7 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් ඵය 

අභිනිේය ජිත ධර ේේ ේේ 

ඳෂාත් 

වබා කු  

1987 අං  42 දරණ ඳෂාත් වබා ඳනේත් 34 ලන ලගන්තිේ  විධිවිධාන ප්ර ාරල 

ැබීභට ලන්ේන් ය.

18. අලව්ථාේල චිත ඳරිින ආණ්ඩු ාරලරයා විසින්  ඳරිච්ේේදේ  3 ලගන්තිය ප්ර ාරල ඳත්ිරරී්, ඵත ඌල ඳෂාත් වබා 
රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ේලත ඳැලරිය ශැිර ලන්ේන් ය.

19  ඌල ඳෂාත්  වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින්  රනු ඵන ඳත් ිරරී්, ඳශත වදශන් ඳරිින ලන්ේන් ය. එි 
අං    ශා  යටේත්  රනු ඵන ඳත් ිරරී්, ආණ්ඩු ාරලරයා වශ ආණ්ඩු ාරලරයා ේේ අනුභැතිය යටේත් ඌල ඳෂාත් වබා 
රාජ්ය  ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් ද සිදු රනු ඵන්ේන් ය. තලද  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  ේව ලා ේ ොමින් වබාල වතු 

ඵත   ද තභාේේ අභිනිේය ජිත ඵ සීභාල තුෂ 
ලන්ේන් ය.  

 

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේයි ර ේේ 

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේයි නිධරයකු ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේයි 

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේයි 

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේයන් ශ්රාභත් රය ඌල ඳෂාත් වබා 
රාජ්ය ේව ලේයි රයකු

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේයි  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 
ේව ලේයි ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේයි 
නිධරයකු

 රජ්ේ  ේව ලේයන් ේශ  ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේයන් ඌල ඳෂාත් වබාලට ඳත්වූ නිධරේයකු ඌල ඳෂාත් වබා 
රාජ්ය ේව ලයට ලාර්තා  ෂ ිනන සිට ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලයට අන්තර්ග්රශණය ිරරීභ

0

ේ්, ේ්,

ලන්ේන් ය. ේේ ලන්ේන් ය. ේග

ේග ලන්ේන් ය. ේ්,

 



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   4 

1 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ව්,පර්ණ ිරරීභ  ේ්,  

ලන්ේන් ය.

2 ේග ේ්, ලන්ේන් ය.

ලන්ේන් ය.

ේ්, තන් ලන්ේන් ය.

3 ිරරීේ්, ේ්,

ේ්,

ලන්ේන් ය.

4 ලන්ේන් ය.

ේේ 

  

  ලන්ේන් ය.

 ේශ  

ලන්ේන් ය.

5 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ේ්, ලන්ේන් ය.

6

ලන්ේන් ය.

7 භ ලන්ේන් ය.

8 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේග ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ලන්ේන් ය.

29. අලය අලව්ථාලන්ි ින රාජ්ය ඳරිඳාන විය බාර අභාතයාංය  ඳෂාත් වබා ශා ඳෂාත් ඳාන විය බාර  

අභාතයාංය  භශා බාණ්ඩාගාරය  ජ්ාති  ලැටුප් ශා ේව ල  වංඛ්යා ේ ොමින් වබාල විභවා රජ්ේ  ේව ලේ  ලැටුප් පිළිඵ 

ජ්ාති  ප්රතිඳත්තියට අනුකුල ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  තනතුරු ේශ්ර ණිගත ිරරිේ්, ශා ඒලාට නි නාභ දීේ්,  රජ්ේ  

ේව ලේ  ලැටුප් ලුශයට අනුගාමීලන ආ ාරේයන් ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ලැටුප් ලුශය තුෂ ලැටුප් ඳරිභාණ  ඳඩි  

ේශ  ේේතන ප්රභාණ නියභ ිරරිේ්, ශා ේව ලය පිළිඵ ේඳොදු ේ ොන්ේද්සි ඳැනීමේ්, ඵය ආණ්ඩු ාරලරයා වතු ලන්ේන් ය. 



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   5 

ේේ

 0 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  ේග

ේ්, ලන්ේන් ය. ේ්, ේ්,

ිරරීේ්,

ේ්, ලන්ේන් ය.

1 ේ්, ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් නියභ  රනු ඵන 

ළි  ලන්ේන් ය. ේ්, ේ ටු්,ඳත ේ්,

එභ විය බාර  ේක ්,ලරයාේේ නිරී් ණ ශා නිර්ේද් විතල ඌල ඳෂාේත් ප්රධාන ේක ්, 

ේලතද  ප්රධාන ේක ්, විසින් ව්ලකීය නිරී් ණ ශා නිර්ේද් විතල ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ේලත 

ඉිනරිඳත්  ෂ යුතු අතර ේ ොමින් වබාේේ නිරී් ණ ශා නිර්ේද් විතල අනුභැතිය වශා 

ලන්ේන් ය.

2 ේ්,

ලයලව්ථාේේ ේ්,

ේ්, එභ විය බාර  ේක ්,ලරයාේේ නිරී් ණ ශා නිර්ේද් විතල ඌල 

ඳෂාේත් ප්රධාන ේක ්, ේලතද  ප්රධාන ේක ්, විසින් ව්ලකීය නිරී් ණ ශා නිර්ේද් විතල ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා 

ේ ොමින් වබාල ේලත ඉිනරිඳත්  ෂ යුතු අතර ේ ොමින් වබාේේ නිරී් ණ ශා නිර්ේද් විතල අනුභැතිය වශා 

ආණ්ඩු ාරලරයා ලන්ේන් ය. එේභන්භ ඒ වශා ආණ්ඩු ාරලරයාේේ පර්ල අනුභැතිය ඵාගත යුතු 

ලන්ේන් ය. 

33. වංේ ධනය  ෂයුතු ලන ඳලත්නා ේ ොටව ද ේය ජිත වංේ ධන ද වංේ ධනය ිරරිභට ේශ තු ද  ඳශත ීරරු 

යටේත් වංේ ධන පිළිඵ උඳේකඛ්නේ   අන්තර්ගත වියයුතු ලන්ේන් ය.  

 
ේජ්ද අං    දැනට තිේඵන ේඳෂ  ේය ජිත වංේ ධනය   ේශ තු 

වංේ ධිත ේව ලා ලයලව්ථාේේ / ඵලා ගැනීේ්, ඳටිඳාටිේ  ේ ටු්,ඳත්  ේය ජිත වංේ ධන අන්තර්ගත ේ ොට ඒලා යටින් 

රතු ඉරි ඇ වංේ ධන ඳැශැිනලිල ේඳේනන ආ ාරේයන් ඉිනරිඳත්  ෂ යුතු ය. 

4 ආණ්ඩු ාරලරයා ේලත ඉිනරිඳත්  රනු ඵන ේව ලා ලයලව්ථාල්  ේශ  ඵලා ගැනීේ්, ඳටිඳාටිය්  ේශ  ඒලා වශා 

ේය ජිත වංේ ධන ේශ  

  එේව භ අදාෂ ඵධරයන්ේගන් විභවා ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  කුභන 

ේව ලාල්  ේශ  කුභන තනතුර්  වශා ේශ  ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් භ නිර්භාණය  රන ද ේව ලා ලයලව්ථාල්  ේශ  ඵලා 

ගැනීේ්, ඳටිඳාටිය්  ේශ  ක්රියාත්භ  ිරරිභට ේශ  ඳලත්නා ේව ලා ලයලව්ථාල්  ේශ  ඵලා ගැනීේ්, ඳටිඳාටිය්  

ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් භ වංේ ධනය ිරරිභට ඵය ඇත්ේත් ය.  

ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස ව ට ඳත් ාරනු ලැබීමට නුසුදුසු තැනැත්ත්

5 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේයි ේශ  රජ්ේ  / ඌල ඳෂාත් වබාේේ

  ේශ  

 

ඳෂාත් වබා රාජ්ය ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   6 

6

ලන්ේන් ය.

7  

 ඌල වබා රාජ්ය 

ලන්ේන් ය.

8 ඳෂාත් වබා රාජ්ය ලන්ේන් ය.

39 ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ලන්ේන් ය.

0  ඌල ඳෂාත් වබා 

රාජ්ය ලන්ේන් ය.

 රලරයාේේ ෂ  

ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස ව ට  

1 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ණු

ලන්ේන් ය. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ේේ ලන්ේන් ය.

2 කු ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  

රයන් ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  ාර්ය ඳටිඳාටි 

ලන්ේන් ය.  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  විනය  ාර්ය වංග්රශය  ඌල ඳෂාේත් ඳෂාත් වබා මුදක රීති වංග්රශය  

ලන්ේන් ය.

3

 ලන්ේන් ේග

 

4 න ලන්ේන් 

ය. ේග යුතු ලන්ේන් ය

5 රජ්ේ  නිධරයන්ේේ ේ්,

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේයි ලන්ේන් ය.

6 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  කු  

7 කු භ ඌල 

ලන්ේන් ය. ය ඌල ඳෂාත්  

ේශ  ඌල ඳෂාත් වබා ඳරිඳානේ  ඳලත්නා ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   7 

8 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ලන්ේන් ය.

49 ඳෂාත් වබාේේ රාජ්ය කුභ

ණ ලන්ේන් ය.

0 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  කු

යි තභ 

ලන්ේන් ය.

්  ඌල ඳෂාත් වබාලට ේග ලන්ේන් ය. ේේ 

ලන්ේන් ය.

1 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේේ ේව 

ලන්ේන් ය.

2 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේේ 

 

ලන්ේන් ය.

3 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය එභ පුද්ගයා විසින් ඳත් 

ිරරී්, ඵධරයා ේලත ේශ  ේලනත් අදා ඵධරයකු ේලත ේශ  වඳයන ද වාලදය ේශ  ලයාජ් ේශ  ේතොරතුරු ශා ේකඛ්න 

භත ඵල එභ නිධරයා ඳත්ීමභ බාර ගැනීේභන් ඳසු කුභන අලව්ථාල දී ේශ  ඳත් ිරරී්, ඵධරයා ේලත විධිභත්ල තශවුරු 

වුලේශොත් නිෂධරයාට ේච දනාල 

ේේ ලන්ේන් ය.

ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  

4 ලර වබා  ඳෂාත් වබා රාජ්ය

 ඌල ඳෂාත් වබා   ඌල ඳෂාත් වමඳ ාර ේව ල  ේ ොමින් වබාේේ ේක ්,  

 වශ  වශ ේදඳාර්තේ්,න්තු ප්රධාන    

ලන්ේන් ය.

5 4 ය ප්ර ාරල ඳලත්නා ල් ේශ  එඵඳු අළුත් 

ේ්,

ලන්ේන් ය. එභ ඉකලීභ වභඟ අදාෂ තනතුේරි 

රාජ් ාරී ව්ලබාලය පිළිඵදල වං් ෂිප්ත ලාර්තාල්  ද ඉිනරිඳත්  ෂ යුතු ලන්ේන් ය. 

6 5 ේලත  ේව ලා ලයලව්ථාලට ේශ ේ්,

ේශ  අනුකල අදාෂ රයකු විසින් රනු 

ඵ  



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   8 

ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේා ිෂෂ් සභාව විසි් ාරනු ලබන ඳත් කිරීේ

7 4

ිරරීේ්, ලන්ේන් ය.

8 7 ඳලත්නා ඩුල් 

බූ  ේශ  ෂ ේව ලා ලයලව්ථාල ේශ  ඵලා ගැනිේ්, ඳටිඳාටිය ප්ර ාරල එභ තරතුරට ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  

නිෂධරයකු ඳත්  රන ේවට ලිඛිත ඉකලීභ්  අදාෂ භඟින් ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ඉිනරිඳත් ලන්ේන් ය.

59 පුරප්ඳාඩු තනතුර වශා නිධරයකු ඳත්ිරරිභට අභාතයාං ේක ්, විසින් ප්රධාන ේක ්, භඟින් ඌල ඳෂාත් වබා 

රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ේලත නිර්ේද් ඉිනරිඳත් ිරරිේ්, ින අනුභත ඵලා ගැනීේ්, ඳටිඳාටිය ප්ර ාරල ඉකලු්,ඳත් 

 ැීමේ්, දැන්වි්, ේ ටු්,ඳත ඉිනරිඳත්  ෂ යුතු ලන්ේන් ය. 

0. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා විසින් අබයන්තර ලේයන් ේශ  රජ්ේ  ගැවට් ඳත්රේ  ශා / ේශ  

ප්රසිද්ධ පුලත්ඳත් ල දැන්ීම්, ඳෂ  රීමභ භඟින් අයදු්,ඳත්  ැීමභට ක්රියා  ෂ යුතු ලන්ේන් ය.

61. ඳත්ිරරි්,  රනු ඵන ේව ලා ලයලව්ථාල ේශ  ඵලා ගැනීේ්, ඳටිඳාටිය ශා කුණ දීේ්, ්රභය අනුල ඳැලැත්විය යුතු 

තරග විබාග ශා / ේශ  ව්,මුඛ් ඳරි් ණ විධිභත්ල ඳලත්ලා කුණු ඵාගත් කුවතා අනුපිළිේල  අනුල ප්රමුඛ්තා ේකඛ්නය්  

භඟින් ේ ොමින් වබාල විසින් සුදුව්වන් ේත රාගත යුතු ලන්ේන් ය. 

 

2 ේග

ේ්, විධිවිධාන ලන්ේන් ය.

3 ෂ ේ්,

 ලන්ේන් ය.

4 ේ්,

ලන්ේන් ය.  

ලන්ේන් ය.

 

5 ේ්,

ලන්ේන් ය.

6 ේ්,

ල ේග ලන්ේන් ය.

 ේ්,

යි වා ් ලත් ල

ේ්, ේ්,

 අලභ ලේයන් එ්   ාන්තාල්  ේශ  ශැිර වෑභ අලව්ථාල දීභ ව්,මුඛ් ට ඳත් ෂ යුතු 

ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   9 

7 ේ්,

ථාේල චි

 

ලන්ේන් ය.

68 ේ්,  

 

69

 

ේ්,  ලන්ේන් ය.

0 ලන්ේන් ය.

 ේ්,

  ේ්,

 

 

 ේ්,

1   ලන්ේන් 

ය.  

 

ලන්ේන් ය.

 ලන්ේන් ය.

2  

ලන්ේන් 

ය. ලන්ේන් ය.

3

ලන්ේන් ය.

ලන්ේන් ය.

ලන්ේන් ය.

4 ේේ 

ලන්ේන් ය.

5

 ේේ ේශ  ඳරිඳාන ඵධරයා ලන්ේන් ය.

6 ේග ිරරී්, ිරරීේ්,

ේශ  කී

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   10 

7 භ  

ලන්ේන් ය.

ේ්, ෂ යුතුය.

 අලභ කුණු  අතරින් ඵාගත් කුවතා අනුපිළිේල භත 

78  

   

77  ප්ර ාරල ලන්ේන් ය.

79 භ  

ලා ඵලා ගත ශැිර 

පුරප්ඳාඩු වංඛ්යාලට ලඩා   ින  ඳත්ිරරි්, ඵධරයා අභිනිේය ජිත ඵධරයකු 

ලන්ේන් න්, ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ේලත ලාර්තා  ෂ යුතු ය. එභ අලව්ථාේේ ින ඳත්වි්, ඵාිනය යුතු 

අේප්්  යන් ේත රා ගැනිභ ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල වතු ලන්ේන් ය. 

0  අේප්්  යින් විසින් තභ ේය ගයතාලය වනාථ ිරරිභ වශා ලන සියළුභ වශති ල මුක 

පිටඳත් වභඟ වතය පිටඳත් ඵලට තභා විසින් භ වශති   ෂ  ලන්ේන් ය.  

ව්,මුඛ් ඳරි් ණ භණ්ඩේයන් ඵැශැරල  ලර අලව්ථාල  දී වුල ද ඉිනරිඳත්  රනු ඵන වශති  පිළිේනොගත යුතු ලන්ේන් 

ය. 

1 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

නියභයන් ශා 

ඳරිශි්ටය  

ේේ ෂ 

ේේ රයා  ලන්ේන් ය

2  

ඵධරයාේේ ඳරිඳාන ඵධරයාේේ ේශ  ේ්,  

ේේ ප්රධාන ේේ ලන්ේන් ය.

3 යා 

ඳරිඳාන ඵධරයා ේශ  ේ්,

ලන්ේන් ය.

ේේ ලන්ේන් ය. ේේ 

ේේ ලන්ේන් ය.

4 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේ  දී 

ඳරිශි්ටය ඳරිඳාන 

ඵධරයා ේශ  ේ්, ප්රධාන ප්රධාන ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   11 

 5 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ිරරීේ්,

ඳරිඳාන ඵධරයා ේශ  ේ්, ප්රධාන ප්රධාන 

ලන්ේන් ය.

 ්,ඳේත  

 ේ  මුක පිටඳත

 ීරය

ආයතන ප්රධාන ේශ  ඔහු විසින් ඵය ඳැලරු නිධරයකු 

ඳත්ීම්,ාභියා ිරරිේභන් ඳසු 

 ආයතන ප්රධාන ේග ලන්ේන් ය.

 ේේ ේේ උප්

 මුක

 

 

 

 

6 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 4 5

ේග ේග ඳරිඳාන 

ඵධරයා ේශ  ේ්, ලන්ේන් ය.

ෂ  ේලතින් ව ෂ ධාන ේේ ලන්ේන් ය.

 

 අදාෂ 

 

 ේ්,

 

7 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

 ඳරිඳාන ඵධරයා ේශ  ේ්, ලන්ේන් ය.

 ශා රැිරයා විව්තරය 

ල  

88 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය කු ේග

ලන්ේන් ය.

89 කු

ේේ 

ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   12 

0 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ර කු

ේේ ේ්,

ඳරිඳාන ඵධරයා ේශ  ේ්, ප්රධාන ප්රධාන ලන්ේන් ය.

ේශ ේ්,

ලන්ේන් ය.

ේේ ලන්ේන් ය.

1 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

 ේශ  ඳෂාත් වබා ඳරිඳානේ  ඳලතින ප්රධාන

ලන්ේන් ය.

ේග ේ්, අත්ිටුවිය  ලන්ේන් ය

2 ේේ ඌල ඳෂාත් වබා 

රාජ්ය වශන් ලාර්තාල ඳෂාත් ණු

ේේ ලන්ේන් ය. ෂ 

ඌල ඳෂාත් වබා 

ලන්ේන් ය.

3 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ලන්ේන් ය.

 

 ේේ 

 

ෂ

ගැ ේ්,  ලට

 

  

ිරරීේ්, ේග

ේ්,

4 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ලන්ේන් ය.

5 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  ේශ  

ඳෂාත් වබා රාජ්ය ලාල  ේශ  රයකු ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

ේ්, ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   13 

6 ේ්, ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය කු

ෂ

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ලන්ේන් ය.

ර ේේ ේ්,  ර ේේ 

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ර ඳරිඳාන ඵධරයා ේශ  ේදඳාර්තේ්,න්තු ප්රධාන ේශ  ආයතන ප්රධාන 

 . 

 

7  ේ්,

  ේශ  ඳරිඳාන ඵධරයා ලන්ේන් ය. ේශ  

ේේ 

ලන්ේන් ය. ිරරීේ්, ේේ ඌණ

ලා ලන්ේන් ය.

 

98 ේේ ේග ේේ 

ේ්, ේග ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

ේේ ේේ 

ලන්ේන් ය.  ේග

ළු

ලන්ේන් ය. ිරරීේ්, 6 ඳරිශි්ටය

ලන්ේන් ය.

 

99 ේ්, ප්රධාන / ආයතන ප්රධාන 

ශි ඨ ලන්ේන් ය.

 ලන්ේන් ය.

ලන්ේන් ය.

ේග ේේ ය ලන්ේන් ය.

 ලන්ේන් ය.

 

0 කු ඵ

 ේග

ේේ  ේශ ලන්ේන් ය.

 

1 ඟ

ර ේේ ේේ 

ලන්ේන් ය.

 

2 ේ්, ප්රධාන ඳරිශි්ටය

 

99 0  ප්ර ාරල ේේ  ේශ  

ේේ ලන්ේන් ය.

ේග

ලන්ේන් ය.

 

3 කු ේ්, ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

 ේ්, ප්රධාන / ආයතන ප්රධාන ඳරිශි්ටය 

ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   14 

4 ේේ 

ථාේල චි ල ේ්, ප්රධාන/ආයතන ප්රධාන 

ේේ 

ේේ ේ්, ලන්ේන් ය.

5  ඳරිඳාන ඵධරයා / ේ්, ප්රධාන / ආයතන ප්රධාන 

ඳරිශි්ටය

 ර ේේ 

ේේ 

ේේ ලන්ේන් ය.  

ේග

ලන්ේන් ය.

ඳරිශි්ටය ලන්ේන් ය.

6 ේ්, ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ේේ 

ේේ ේේ ේ්,

ලන්ේන් ය. ේේ 

 ේේ 

වි්,බනය ලන්ේන් ය.

ලන්ේන් ය.

7 ප ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  ේේ 

ලන්ේන් ය. ේේ  

ලන්ේන් ය.

8 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ේේ ලන්ේන් ය.

ේේ ලන්ේන් ය.

ේේ ේේ ල ලන්ේන් 

ය. ේේ 

ේේ 

ලන්ේන් ය.

09 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  කු ේ්,

ෂ ේ්,

ඵැ ේ්,

 ්,

වි්,බනය ේේ ක්රියාත්භ  වූ රි ේේ 

ලන්ේන් ය. ේේ 

ලන්ේන් ය.

0 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ේේ ේ්,

ලන්ේන් ය. ේේ ේග

බ භ්  ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   15 

ේශ  

1 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ලන්ේන් ය.

 ඌල ඳෂාත් වබා අභාතයාංය   ේදඳාර්තේ්,න්තුල  ේශ  

වබා රාජ්ය ේග

 ඌල ඳෂාත් වබා අභාතයාංය   ේදඳාර්තේ්,න්තුල  ේශ  

පුරප්ඳාඩු

2 වශා ිරරීේ්, ලන්ේන් ය.

3 ේ්,

අදාෂ ේව ලාේේ එකී 

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය කු

ලන්ේන් ය.

4 ේ්,  අලව්ථාේල චිතල 

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ලන්ේන් ය.

5 ේ්, ර ේශ  එි ේශ   

ේ්, ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ලන්ේන් ය.

6  3

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  

ඌල  වබා රාජ්ය ේව ලේ  භ ඳත් ිරරී්,  ලන්ේන් ය.

7

ය ලන්ේන් ය. ේ්, ිරරීේ්,

ලන්ේන් ය.

18 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  කු

තනතුර්  

තනතුර්  

19 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ය්, කු ිරසිය්,

ිරරීේ්,

ේ්,

ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   16 

0 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ේේ

ලන්ේන් ය.

121.   ේ්, ටි  වශන් ර  

ලන්ේන් ය.  

ේ්, ේශ   

ලන්ේන් 

ය.

122. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  කු රා ල ඳසු

ඳරිශි්ටය

  රයාේේ ඊෂඟ 

ලන්ේන් ය.

123. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  කු

ේේ බ

ඳරිඳාන ඵධරයා විසින් ේශ  

ලන්ේන් ය.

124. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

ේව ලේ   

ඵා  ේේ 

බ ලන්ේන් ය.

125. 3 බ  වබා 

බ

ේේ 

ලන්ේන් ය.

අ ාර්ය් භතාලය භත ඳත්ීමභ අලවන් ලන ේේ 

ලන්ේන් ය.

 ේ්,

 

126. 5 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේේ 

ිරරීේ්, ඳරිශි්ටය ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   17 

127. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ්, ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ්,

ේ්, ට් ේ්, වංඛ්යාල ඌල ඳෂාත් 

වබා රාජ්ය ේේ ්,

 ර ේග ලන්ේන් ය. රජ්ේ  ේශ  ඳෂාත් වබා රාජ්ය  ේශ ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ව්ථාන භාරු අයඳු්, රන නිධරයන් ව්ථාන භාරුල ක්රියාත්භ  ිරරීභට ේඳර ඔවුන් අදාෂ ේව ලාේේ  අදාෂ ේශ්ර ණිේ  ඌල 

ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ඒ ලන විට ේව ලේ  නියුතුල සිටින නිධරයන්ට ලඩා ේජ්ය්ඨත්ලය ඳශලින් තැබීභට එ ඟඵල 

ප්ර ා  ෂ යුතු අතර  එේව  එ ඟලන නිධරයන්ේේ ත් වබා රාජ්ය 

ේව ලයට අන්තර්ග්රශණය ැබීේභනී.

එේතකුදු වුලත් සුවිේ ෂී අලව්ථාලන්ලදී ඳෂාත් වබාලට ව්ථාන භාරුීම ඳැමිේණන නිධරයන්ේේ ේජ්ය්ඨත්ලය ව්,ඵන්ධල 

ගරු ආණ්ඩු ාරතුභන් නිේය ග  රන ඳරිින ේජ්ය්ඨත්ලය ීරරණය  ෂ යුතු ලන්ේන්ය.

128. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේග

න් ේ්, ටි  

නිගභනය

ලන්ේන් ය. ණ එ්  අේයකුට ලැඩි වංඛ්යාල්  සි  න් 

සියළුේදනාභ වභාන ්  ිමි නිධරයන් ේව  වැිරය යුතු ලන්ේන් ය. 

129. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේේ 

ේ්,

ේේ ලන්ේන් ය.

130. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ේේ ෂ ලන්ේන් ය.

131. 

 රයාේේ 

ෂ ලන්ේන් ය.

132. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේේ 

 ේශ  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

ේව ලා ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  

ේේ ණ ිරරීේ්, ේේ ලන්ේන් ය.

133. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය විසින් ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

ේග නිධරයාේේ ිරරීේ්, ේේ 

ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   18 

134. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය කු ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  

ේ්, ේේ  

 ිරරීේ්, 

ේේ ලන්ේන් ය.

135. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  

ේේ න ණ

ලන්ේන් ය.

136.  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ේේ 

ලන්ේන් ය.

137. ේ්,  

ේේ න

ලන්ේන් ය.

138.  ිනලයිේන් ඕනෑභ අධි රණය්  විසින් ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  නිධරයකුේේ ේජ්ය්ඨත්ලය පිළිඵ 

නිේය ගය්  දී ඇති විේට  දී  එකී නිධරයාේේ ේජ්ය්ඨත්ලය එකී නිේය ගයට අනුල ීරරණය  ෂ යුතු ලන්ේන් ය.

139. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය නිධරයකු 

ේ්,  

ේේ ලන්ේන් ය.

140. ේභභ ඳරිච්ේේදේ  127 සිට 139 ද් ලා වූ ලගන්තිල වදශන් ලන ඳරිින ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ඒ ඒ 

ේව ලාලන් ල ඒ ඒ ේශ්ර ණි ේශ  ඳන්ති වශා ේලන ේලනභ ේජ්ය්ඨතා ේකඛ්න ව ව්  ර යාලත් ාලීනල ඳලත්ලාේගන යාභට 

ඌල ඳෂාේත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුභාේේ නිේය ගය ඳරිින ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ේශ  ඵය 

අභිනිේය ජිත නිධරයන් විසින් සිදු ෂ යුතු ලන්ේන්ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   19 

ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලධර කු එම ේස වේ ් 

තාවාාලිාව ේහෝ ස්ථිරව ේහෝ මුදා හැරීම.

141. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේ  ්, ේේ 

ේේ ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  ේශ  ඌල ඳෂාත් වබා 

රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් ේශ  අලව්ථාේල චිත ඳරිින ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් 

අභිනිේය ජිත ඵය විත නිධරයකු විසින් ලන්ේන් ය. එේව  මුදාශරින ද 

නිධරයන් ව්,ඵන්ධල 2  ඳරිශි්ටය ප්ර ාරල ේකඛ්නය්  ඳලත්ලාගත යුත්ේත් ය.

 රජ්ේ  ේව ලයට

 වබා  

 ්,

 ේ්,

 ල 

 

 

 

 ට

 

 

 ේ  ේශ  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ 

 රජ්ේ  ේශ  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ බ

 ේ්, ේේ ේශ  ඳෂාත් වබාේේ භශජ්න නිේය ජිතයකු ේේ ේශ  ඳෂාත් ආණ්ඩු ාරලරයකු ේේ 

142. ේේ ඳරිශි්ටය

 ේශ  ඌල ඳෂාත් වබාේේ ර ේේ 

ඳරිශි්ටය  ඌල ඳෂාේත් ප්රධාන ේක ්,ේේ 

නිර්ේද් විතල ඌල ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ේලත ඉිනරිඳත්  ෂ යුතු ලන්ේන් ය. 1 ලන ලගන්තිේයි

 ඌල ඳෂාේත් ප්රධාන ේක ්,ලරයා ලන්ේන් ය.

143. 2  ිරරීේ්,

ඉශත 141 ලගන්තිේ  වදශන් ඵධරයන් ලන්ේන් ය.

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ේ්,

 

 



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   20 

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

  

 ඌල ඳෂාත් වබාලට

 ේ්,

ජ් ේග

 ඌල  ේග

ේග ේග

 ් ේග

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය නිධරයකු

ඌල ඳෂාත් වබාල 

 ඌල ඳෂාත් වබාල 

ඌල 

 ේ්, ේේ 

144. 3 ලන්ේන් ය.

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

 

ේත් 

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ර

ේග කුේග  ේග

ේ්,

ලන්ේන් ය.

145. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ඌල ඳෂාත් වබා 

රාජ්ය ේව ලේයන් ලන්ේන් ය.

 ේ්,

 



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   21 

 

 රජ්ේ / ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ 

බ ි

ට

 ේ්, ේේ ේශ  ඌල ඳෂාත් වබාේේ භශජ්න නිේය ජිතයකුේේ ේශ  ඳෂාත් ආණ්ඩු ාරලරයකුේේ 

ේඳෞද්ගලි   ර ි  05

 සීභාල ට

146. 5 ේයි ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  නිධරයකුඌල ඳෂාත් 

වබා රාජ්ය ෂ ේේ 

 නේේ  ේේ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල 

ලන්ේන් ය.  ඌල ඳෂාත් වබා 

රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල  ේේ 

ේ්, ප්රධාන ශා  ශා ඌල ඳෂාත් ප්රධාන ේක ්,ලරයා ලන්ේන් ය.

5  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  නිධරයකුේේ ඌල 

ඳෂාත් වබා රාජ්ය ෂ 5 ලන්ේන් ය.

147. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

/ ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ේග ශ්රා

ලන්ේන් ය.

ලන්ේන් ය.

148. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ේේ 

1 ලන්ේන් ය.

149. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

නිධරයකුේේ  ඌල 

ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේයන් 

 

ලන්ේන් ය.

150. 

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  නිධරයකු

ේේ  

ශා ත් ේශ    

ේප්ර ණය ේේ 

ේේ ලන්ේන් ය.

151. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ඌල ත් වබා රාජ්ය 

ේේ රජ්යට අයත්  

ශා ේ්, ප්රධාන ප්රධාන

නිධරයකු ේේ ඵඩු ඵාිරාිනය

ඵඩු ඵාිරාිනය

ේ්,   ප්රධානේේ නේේ ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   22 

152. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ර ේේ 

ලන්ේන් ය. ේේ 

ේේ ලන්ේන් ය.

 ෂ

 ේේ 

 

 

 

 ද් ලා ෂ රයාේේ ලන්ේන් ය.

අේඳොේශොවත් ර

 

රාජ්ය ේස වේ ් ේහෝ ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ ් ේහෝ විශ්රාම ලත් තැනැත්ේත  

නැවත ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ හි ේ දවීම.

153. ඌල  ේශ ඌල ඳෂාත් රාජ්ය 

ේ්, ශා ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් න්

ආණ්ඩු ාරලරයා  

154. ඌල  

 

 

 

 

 ශා /ේශ  ඌල ඳෂාත් වබාේේ 

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

ේව ලේ  විනය  ාර්ය වංග්රශේ  

 යටත්

 

155. ේ්, ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ඌල ි පිිටුීමභ  ලන්ේන් ය. තැනැත්

ඌල ේ්,

ේේ ේ්, ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   23 

156. ඌල 

ලන්ේන් ය. උඳරිභ  

ඳරිශි්ටය ලන්ේන් ය.

157. ඌල ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

ලන්ේන් ය.

 ේ්,

 ේේ 

 

 

 

 ාණ්ඩේ ේශ  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  විනය  ාර්ය වංග්රශේ  

158. ේයො ේේ 

ේශ  ලැටුප් එකී ලැටුප් 

වංේ ධනය ිරරිභ ව්,ඵන්ධල ඵාදී ඇති ච්රේකඛ් උඳේදව් ප්ර ාරල අදාෂ අනුරපී ලැටුප් පියලේරි ේශ  

ලන්ේන් ය.

ඳත්වීම අවස් කිරීම හා ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ ් ඉල්ලා අස්වීම

159. ේේ ේේ ේශ  ශා ේශ තු දැ් ීමභිරන් 

ේතොරල  

ේගො ලන්ේන් ය.

160. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ේේ ලන්ේන් 

ය.

161. 0 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  නිධරයකුේගන්

ේ්, ේ්, ප්රධාන 

ලන්ේන් ය.

 

 ඌල 

 ඌල ඳෂාත් වබාලට 



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   24 

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය නිධරයකු ේව  ඌල ඳෂාත් වබාේේ 

ඌල ඳෂාත් වබාල 

 ශා/ේශ  ඌල ඳෂාත් වබාේේ රජ්යට ශා/ේශ  ඌල 

ඳෂාත් වබාලට 

  ේශ  ඌල ඳෂාත් වබාලට

 ඌල ඳෂාත් වබාල

ඌල ඳෂාත් වබාල

162. 1 ේග ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  

ර ේේ ේ්, ප්රධානට වු

 ල ේේ ේ්,

ේ්, ධාන ලන්ේන් ය.

163. 1 ේග ළි

ේ්, ධානට තශවුරු ේග ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

අේනකුත්  

 

ලන්ේන් ය. ථා

ලන්ේන් ය.

164. 3

ේ්,

 ේ්, න ේශ  ආයතන ප්රධාන 

 ලන්ේන් ය.

165. ේ්, නේේ නේේ ශා

 

ේ්, නට ේශ  ආයතන ප්රධානට ෂ

ලන්ේන් ය.

166. ේේ 

ේ්, ප්රධානට ේශ  ආයතන ප්රධානට

ලන්ේන් ය.

167. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

 

168. ේේ 

ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   25 

169. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  ේග

ලන්ේන් ය.

170.  

ේේ ලන්ේන් ය.

නිධරයකු

 ේේ 4

න ේේ ලන්ේන් ය.

171. 0 ප්රධාන

නිධරයකු  ේ ඳරිශි්ටය

ේේ ේේ ේ්, නේේ නේේ 

ලන්ේන් ය. ඵධරයකු

ලන්ේන් ය.

172. 1 3

 

ලන්ේන් ය.

173. ේ්,

ේේ 

  ේල න් ලන්ේන් ය.

දඩුල්, 

 

ේගො ලන්ේන් ය. ත

  

174. විනය ඵධරයා විසින් අදාෂ නිධරයා නැලත ේව ලේ  පිිටුීමභ ප්රති් ේ ඳ  ර ඇති අලව්ථාල  දී එභ ීරරණයට 

විරුද්ධල අභියාචනා ඵධරයා ේලත එභ ීරරණය ඵාදුන් ිනන සිට භාව ශය්  ඇතුෂත අභියාචනය්  ඉිනරිඳත් ිරරිභට අදාෂ 

නිධරයාට ශැිරයාල ඇත්ේත් ය. 

 

175. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය නිධරයකු ේේ ේ්,

    ද ශා

 ඌල ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් ගනු ඵන ීරරණ ද යටේත් ලන්ේන් ය.

176. රාජ්ය

 ශා / ේශ  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  නිධරයකු

ලන්ේන් ය.

ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   26 

177. ජ්ේ  ශා අධි රණ ේේ ේ්, ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ේේ ේ්, ේ්, රුදු

ලන්ේන් ය.

178. 60  

ේ්,

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  න්,

තුන ට

ලන්ේන් ය.

 

 අවුරුදු 57න් ඳසුල නිධරයාේේ  ාර්ය් භතාල ශා ේව ලා තත්ලය වතුටුදාය  ේනොලන ඵල අදාෂ 

ඳත්ිරරීේ්, ඵධරයා තිරණය  රන්ේන් න්, එයට එේරිල නිධරයාට අභියාචනය්  ඉිනරිඳත් ිරරීභට 

අලව්ථාල්  වැේවන ආ ාරේයන් භාව 06   ක දීභිරන් ඳසුල විශ්රාභ ගැන්ීමේ්, ඵය ඳත්ිරරීේ්, 

ඵධරයා ේලත ඳලරනු ැේේ.

 

ලන්ේන් ය.ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

 ේේ ආයතන ප්රධානේේ 

ශා/ේශ  ේ්, ප්රධානේේ 

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේේ 

ේේ 

ලන්ේන් ය.

 ර

ර

ේේ භ

ලන්ේන් 

ය.

179. තත් අ

ේනො

ේව ලේ  රැදීසිටින  විශ්රාභ ගැන්ීමේ්, 

ලන්ේන් ය.

 178( ) ලගන්තිය ප්ර ාරල විශ්රාභ ගැන්විය යුතු නිධරයන් පිළිඵ විව්තර 13 ඳරිශි්ඨය ප්ර ාරල ආයතන 

ප්රධාන/ ේදඳාර්තේ්,න්තු ප්රධාන විසින් විශ්රාභ ගැන්විය යුතු ිනනයට භාව ශය ට ේඳර අදාෂ නිධරයාට 

තභ විශ්රාභ ගැන්ීමභ දැන්විය ශැිරලන ඳරිින ඳත්ිරරී්, ඵධරයා ේලත තභ නිර්ේද් විතල ලාර්තා  ෂ 

යුතු ලන්ේන් ය. 



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   27 

 179( ) ලගන්තිය ප්ර ාරල ේදඳාර්තේ්,න්තු ප්රධානේේ ලාර්තාල ඳත්ිරරී්, ඵධරයා විසින් වෂ ා ඵා 

අදා නිධරයා විශ්රාභ ගැන්විය යුතු ලන්ේන් න්,  විශ්රාභ ගන්ලන ිනනට භාව ශය ට ේඳරාතුල ඒ ඵල 

අදා නිධරයාට විධිභත්ල දැන්විය යුතුය.

 ලගන්තිය ප්ර ාරල ඳත්ීම්, ඵධරයාේේ ීරරණයට එේරිල නිධරයකු විසින් අභියාචනය්  

ඉිනඳත්  රන අලව්ථාල  එභ අභියාචනය ප්රති් ේ ඳ  රන්ේන් න්,  ඊට

ේග

ලන්ේන් ය.

0 79 ේේ 

 ේ්,

ේ්,  ේව ලේ  රලා ගැනීභට

චි ලන්ේන් ය. ේේ 

 ේශ ේෂ



ේව ලේ  රලා ගැනීභ

ලන්ේන් ය.

ේග

ලග ලන්ේන් ය.

1 ඌල කු ේේ 

ේග ේේ  ේ්,

ේේ ේග

ේග ඳරිඳාන 

ඵධරයාේේ ේශ ේ්, ප්රධානේේ ේශ  ආයතන ප්රධානේේ ේශ  ලන්ේන් ය.

2 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය කු ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ල ේේ ේග

ඳරිඳාන ඵධරයා ේදඳාර්තේ්,න්තු ප්රධාන ේශ  ප්රධාන ලන්ේන් ය.

3 1990 අං  28 දරණ ඳෂාත් වබා ඳනතින් වංේ ධිත 1987 අං  42 දරණ ඳනේත් වංේ ධිත 32 (2අ) ලගන්තිය 

ප්ර ාර ිරරීේ්,ඵය  විසින් නියභ  රනු ඵන ේ ොන්ේද්සි ලට යටත්ල ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා 

ේ ොමින් වබාල විසින් ප්රධාන ේක ්, ලරයා ේලත ේශ  ඵය අභිනිේය ජිත නිධරයකු ේලත 

4 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේ්,

ලන්ේන් ය.

ේ්,

 ේේ ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   28 

5

පුරප්ඳාඩුල් ේේ ලන්ේන් ය.

6 ර් ේ්,

සියළුභ ර් ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ලන්ේන් ය.

 ර්

තු ර්

ර් ේග

ලන්ේන් ය.

 

ආයතන වංග්රශේ    ාණ්ඩේ  /ඌල 

ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  විනය  ාර්ය වංග්රශ ේ  ල ය යටේත් 

ිරරීේ්, ලන්ේන් ය.

7 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ේේ ශා 

ඳරිඳාන ඵධරයන්ේේ ලන්ේන් ය.

8 7

ේග ේග

ර්

ේේ ලන්ේන් ය.

89 ේ්,
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ේග ලන්ේන් ය.

0 ේ්,

ේ්, ්,

ලන්ේන් ය.

1  ාර්ය ඳටිඳාටි  රීති වංග්රශේ  

ලන්ේන් ය.
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ස්ථාන මාරු කිරීේ පිළිබ ේා ්ේේසි

2  1990 අං  28 දරණ ඳෂාත් වබා ඳනතින් වංේ ධිත 1987 අං  42 දරණ ඳනේත් වංේ ධිත 32 ලගන්තිය ප්ර ාර 

ව්ථාන භාරු ිරරීේ්, ඵත  විසින් නියභ  රනු ඵන ේ ොන්ේද්සි ලට යටත්ල ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් ප්රධාන ේක ්, ලරයා ේලත ේශ  ය්, නිධරයකු ේලත  

3   ධරයකුභ වබා රාජ්ය ේව ලයට ණ

ර ලන්ේන් ය.

4  3 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

රය ලන්ේන් ය.

5  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය කු අලව්ථාේල චිත

ලන්ේන් ය.

 

 

  ාර්ය් භතාල ශා පදායීතාල ප්රලර්ධනය ිරරීභ

 

 

 

 ේේ වංලර්ධනයට

 ේේ 

6 ේ ලන්ේන් ය.

 ලාර්ෂි ල

 

 

 ේේ  අේනයොනයසුශද 

ර්

7  ඇ

ලන්ේන් ය. ර්

යන් ේනො ේ්,

ලන්ේන් ය.
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8  ලාර්ෂි ල ව්ථාන 

භාරු ිරරීභට ඵය ඳලරා ඇති නිධරයන් ව්,ඵන්ධේයන් ලන ලාර්ෂි  ව්ථාන භාරු  මිටු ජූනි 

ලන්ේන් ය. අභාතයාං ශා ේදඳාර්තේ්,න්තු තුෂ සිදු  ෂ යුතු අබයන්තර ව්ථාන භාරුීම්, ඉශත ිනනට ේඳර 

අලවන්  ෂයුතු ලන්ේන්ය.

199 ර් ේ්,

ල

ලාර්ෂි ලන්ේන් ය.

ේදඳාර්තේ්,න්තුල් 

ර්

ලන්ේන් ය.

0 ේ්,

ලන්ේන් ය.

ර් ේ්,

ර් ේ්,

ර් ේ්, භාණ්ඩලි  

ේග

ප්රධාන ේක ්, ලරයා ේලත ව්ථානභාරු ිරරිභට ඵය ඳලරා ඇති 

  විසින් ඳත් රනු ඵන 

 ේ්, තු ර

 

ේග

1 ලන්ේන් ය.

 ඌල 

 ේශ  

 

 ේේ අ ේනයොනය සුශද

2

ේ්,

ේ්,

ලන්ේන් ය.

ළු ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ලන්ේන් ය.
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3 ේ්,

ලන්ේන් ය.

 

 ේග

 

 

ේේ ඳවුේක 

 ල ගු

් ලා

 

 ේ්,  ේශ  ේ්,

 තභ අභාතයාංේ  ේශ  ේදඳාර්තේ්,න්තුේේ සිටින අනුභත  ාර්ය භණ්ඩය ශා ඒ ලන විට සිටින 

අතිරි් ත  ාර්ය භණ්ඩය වැිරකට ගැනීභ

4 න් ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ලන්ේන් ය.

ලන්ේන් ය.

5 ේග

ලන්ේන් ය.

6   ිරරීේ්,

ලන්ේන් ය.

7  ේග

ලන්ේන් ය.

ලන්ේන් ය.

8  භව 

ලන්ේන් ය.

ඵ

ලන්ේන් ය.

 ද ේත් 
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09  

ඳරිශි්ටය ේ්, ප්රධාන

ලන්ේන් ය.

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

 

ේ්, ප්රධානේේ ප්රධානේේ ලන්ේන් ය.

0  9

ඵ  භව

ලන්ේන් ය. ට ේ්,

 අතුරින් 

ලන්ේන් ය.

1

නි ලන්ේන් ය.

 ද ය. 

ිරරීේ්, ේය 

ලන්ේන් ය.

2  ද ලාර්ෂි  ව්ථාන භාරු ේය ජ්නා  

ේග නි ලන්ේන් ය.

3 භ   

ේද  ට යාේේ 

ලන්ේන් ය.

4 ර  

න් ේ්, ප්රධාන

ප්රධාන  

ර ේේ ලන්ේන් ය.

5 ර ේේ 

ේේ 

ේදඳාර්තේ්,න්තු ප්රධාන ේශ  ප්රධාන ේශ  ලන්ේන් ය.

 

ේදඳාර්තේ්,න්තු ප්රධාන ේශ ප්රධාන ේශ   ලන්ේන් 
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6

ේග ඌල ඳෂාත් වබාල 

ේ්,

ප්රධාන ප්රධාන ේශ  ලන්ේන් ය. එලැනි

ප්රධාන රය ේේ ලන්ේන් ය.

7

 ාර්ය ඳටිඳාටි  රීති ේ්, ප්රධානේේ 

ප්රධානේේ ලන්ේන් ය. ර

ගැනිභ  ේ්,  ේේ ලන්ේන් ය.

8 ේග අදාෂ 

ලන්ේන් ය.

ේේ ේේ 

19 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 8

අදාෂ  

0 ර අදාෂ 

ලන්ේන් ය.

1 අදාෂ ේග ේේ

අදාෂ ලන්ේන් ය.  එකී ර අදාෂ රය

ලන්ේන් ය.

2 අදාෂ 

ලන්ේන් ය. අදාෂ ලන්ේන් ය.

දඬුලභ් 
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රුණු ේේ 

රයා

ේග

ේේ 

දාෂ

ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලධර ්ේේ ඉල්ලීම මත

ාරනු ලබන අේනය නය සුහද ස්ථාන මාරු

3 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය  සුශද

ේග අදාෂ 

ලන්ේන් ය.

දාෂ 

ේේ  දාෂ ප්රධානේේ ේ්, ප්රධානේේ

දාෂ 

දාෂ

4 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය නිධරයකු ේග ෂ

 ේේ ේ්, ප්රධාන ප්රධාන 

ේ්, ප්රධානේේ  ප්රධානේේ ලන්ේන් ය.

. ේග

. ේේ ල

. ේේ 

. ේේ 

.

. ේේ 

. ේේ 

. ේේ ෂ

.

.
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ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   35 

ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලධර ් සේබ්ධේ ්
ේල්ඛන හා වා්යතා සාස් කිරීම.

5 කුභ ේ්, යකුභ නයකුභ ේේ විය

ෂ ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ෂ ඇතුෂත්

ට ල ලන්ේන් ය.

නිලධර ් සේබ්ධව ඳරිශිෂ්ට 

ය

තාල ාලි  ඳත්ීමභ්  ේශ  ඳරිලාව  ාය ට ේශ  ඳරී් ණ  ාය ට යටත් 

ඳත්ීමභ්  ේශ  දරමින් සිටියදී ය්, විභාචාර ක්රියාල්  සිදු ිරරීභ ේශ තුේ ොට ේගන 

ේව ලය අලවන්  රන ද නිධරයන් ව්,ඵන්ධ ේකඛ්නය

රය

6 5 ඳරිින ේග ෂ

ඳරිශි්ටය ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ෂ

ේ්, ප්රධාන ප්රධාන ලන්ේන් ය.

0 ෂ  1 දාෂ

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා යැවිය  ය. 

7 ඌල ඳෂාත් වබාේේ වෑභ ර්

ඳරිශි්ටය එ්  එ්  තනතුරු ගණය අනුල ේග නේය් 

ලන්ේන් ය.

8 අදාෂ ේග දාෂ 

ේ්, ප්රධාන ප්රධාන ලන්ේන් ය.

ලන්ේන් ය.

29

 ප්රධාන 

ේ්, ප්රධාන ලන්ේන් ය.

අදාෂ ධර ේේ ේ්, ප්රධාන ේේ ේශ  ප්රධාන 

ේේ ලන්ේන් ය.



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   36 

230. අං  42 දරණ ඳෂාත් වබා ඳනේත් 33-8 ලගන්තිය ශා 1990 අං  28 දරණ ඳෂාත් වබා වංේ ධන  ඳනේත් 

5 ලගන්තිය ඳරිින තභා ව්,ඵන්ධේයන් ඵය අභිනිේය ජිත ඵධරයකු විසින්  රන ද උවව් ිරරීේ්, ේශ  ව්ථාන භාරු 

ිරරීේ්, ේශ  නියභයිරන් අතෘප්තියට ඳත් ය්, ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  නිධරයකු විසින් එභ නියභයට එේරිල ඳෂාත් 

වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාලට අභියාචනය්  ඉිනරිඳත්  ෂ ශැිර ලන්ේන් ය. එයින් ේදනු ඵන ීරරණයිරන් අතෘප්තියට 

ඳත් ලන්ේන් න්, ආණ්ඩු ාරලරයා ේලත අභියාචනය්  ඉිනරිඳත්  ෂ ශැිර ලන්ේන් ය.

231. උවව් ිරරීභ්  ේශ  ව්ථාන භාරු ිරරීභ්  පිළිඵල ේදන ද නියභය ට එේරිල ිරසිය්, නිධරයකු විසින් 230 

ලගන්තිය ප්ර ාරල අභියාචනය්  ඉිනරිඳත්  රන්ේන් න්,  එභ අභියාචනය අං  25 ඳරිශි්ටය ප්ර ාරල ඳභණ්  ඉිනරිඳත් 

 ෂයුතු ලන්ේන්ය. තලද  තභන් විසින් ඉිනරිඳත්  රනු ඵන  රුණු තශවුරු ිරරීභට අදාෂ ලියවිලි ල වශති   ෂ පිටඳත් 

එභ අභියාචනය වභඟ ඉිනරිඳත් ිරරීභට ද  ඔහු ක්රියා ෂ යුතු ලන්ේන් ය. 

232. නිධරයකු විසින් ආණ්ඩු ාරලරයා ේලත ේශ  ේ ොමින් වබාල ේලත අභියාචනය්  අදාෂ ඳරිින තභ ආයතන 

ප්රධාන  ේදඳාර්තේ්,න්තු ප්රධාන  අභාතයාංේ  ේක ්, ශා ප්රධාන ේක ්, භගින් ේයොමු  ෂ යුතු ලන්ේන් ය. තභන් ේලත 

ඉිනරිඳත්ලන අභියාචනය අප්රභාදල තභ නිරී් ණ විතල ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ේලත ේශ  

ආණ්ඩු ාරලරයා ේලත ේයොමු ිරරීභ අදාෂ ඵධරයන්ේේ ලගකීභ ලන්ේන් ය. නිධරයාට තභ  ැභැත්ත ඳරිින  අභියාචනේ  

ප්රගභන පිටඳත්  වෘුවලභ අභියාචන ඵධරයා ේලත ඉිනරිඳත්  ෂ ශැිර ලන්ේන් ය.

233. තභන් ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  නියැලී සිටි  ාය තුෂදී ැබිය යුතුල තිබූ උවව් ීමභ්  ව්,ඵන්ධේයන් ලන 

නියභය්  තභන් ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේයන් විශ්රාභ ැබූ ඳසු අදාෂ ඵය අභිනිේය ජිත ඵධරයා විසින්  ර ඇති විේට   

ඊට විරුද්ධල අභියාචනය්  ඉිනරිඳත්  රනු ඵන ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  විශ්රාමි  නිධරයකු  එභ අභියාචනය වෘුවලභ 

අභියාචනා ඵධරයා ේලත ඉිනරිඳත්  ෂ යුතු ලන්ේන් ය. එතකුදු වුලත්  එභ අභියාචනේ  පිටඳත්  ඔහුේේ පර්ල ආයතන 

ප්රධාන ේශ  ේදඳාර්තේ්,න්තු ප්රධාන ේලත ද යැවිය යුතු ලන්ේන් ය.

ඵය අභිනිේය ජිත ඵධරේයකු විසින්  රන ද උවව් ිරරීේ්, නියභය ට එේරිල ඉිනරිඳත්  රනු ඵන 

අභියාචනය්   එභ ප්ර්ණගත නියභය  රන ද ිනන සිට ිනන 30්  ඇතුෂත අදාෂ නිධරයා විසින් ඉිනරිඳත්  ෂ යුතු අතර  

ඵය අභිනිේය ජිත ඵධරයකු විසින්  රන ද ව්ථාන භාරු ිරරීේ්, නියභය ට එේරිල ඉිනරිඳත්  රනු ඵන 

අභියාචනය්   එභ ව්ථාන භාරු ිරරීේ්, නියභය අදාෂ නිධරයා ේලත ද ිනන සිට ිනන 14්  ඇතුෂත ඉිනරිඳත්  ෂ යුතු 

ලන්ේන් ය. නියමිත  ාය තුෂ දී ේනොලන අභියාචනා ේ ොමින් වබාල විසින් ප්රති් ේ ඳ  රනු ඵන්ේන් ය.

235. ේ ොමින් වබාල ේලත ේයොමු ිරරීභ වශා නිධරයකු විසින් බාර ේදනු ඵන අභියාචනය අදාෂ සියළු ලිපි ේගොනු  

ලිපි ේකඛ්න ශා ලාර්තා ආිනයද ඊට අදාෂ තභ නිරී් ණ ද  නිර්ේද් ද විතල එභ අභියාචනය ැබී ිනන 15්  ඇතුෂත 

ේ ොමින් වබාේේ ේක ්, ේලත ඉිනරිඳත් ිරරීභට අදාෂ ආයතන ප්රධාන  ේදඳාර්තේ්,න්තු ප්රධාන  ඳත්ිරරී්, ඵධරයා  ශා 

අභාතයාං ේක ්,ලරයා  ප්රධාන ේක ්,ලරයා ලග ඵාගත යුතු ලන්ේන් ය. එතකුදු වුලත්   ලැනි ඳරිච්ේේදේ  වශන් 

ලාර්ෂි  ව්ථාන භාරු ව්,ඵන්ධ අභියාචනා අදාෂ ලිපිේගොනු  ලිපි ේකඛ්න  ලාර්තා  නිරී් ණ ශා නිර්ේද් වභඟ ේදවැ්,ඵර් 

භව 01 ිනනට ේශ  නියභ  රන ිනනට ප්රථභ ඌල ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ේලත ඉිනරිඳත්  ෂ යුතු ලන්ේන් ය.

236 - ේභභ ඳරිච්ේේදේයි වශන් නියභයන්ට අනුගතල තභ අභියාචනා ඉිනරිඳත් ිරරීභ වෑභ නිධරයකුේේ භ ලගකීභ ලන 

අතර  ඊට ඳටශැනිල ඉිනරිඳත්  රනු ඵන අභියාචනා ඌල ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් ව ා ඵනු 

ේනොඵන්ේන් ය.
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7 ෂ ිරරීේ්, ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

නිධරයකු ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් 

වබාල  5 ෂ ිරරීේ්,

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ඌල ඳෂාත් 

වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල  

8 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් 

වබාේේ දාෂ ේ්, ප්රධාන

ප්රධාන  

239. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාේේ නිේය ගයිරන් ේශ  ීරරණයිරන් ේශ  අතෘප්තියට ඳත්ලන 

නිධරේයකුට එභ නිේය ගය ැබී වති 04්  ඇතුෂත ඌල ඳෂාේත් ගරු ආණ්ඩු ාරලරයා ේලත අභියාචනය්  ඉිනරිඳත් 

ිරරීභට ිමි ්, ඇත්ේත් ය.

40 දාෂ ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා 

ේ ොමින් වබාල ලන්ේන් ය.

1  ාර්ය ඳටිඳාටි  රීති වංග්රශේ   

ආණ්ඩු ාරලරයා ේලත ශා ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා අදාෂ 

ප්රධාන  ේ්, ප්රධාන , ප්රධාන ේක ්, භගින් ලන්ේන් ය.

2 ආණ්ඩු ාරලරයා ේලත ඉිනරිඳත්  රනු ඵන වෑභ ලිපිය් භ ආණ්ඩු ාරලර ේක ්, ේලත ඳභණ්  ේයොමු ෂ යුතු 

අතර  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා 

ලන්ේන් ය.

අ්ත්යාාලීන විධිවිධාන

43  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය   ශා 

 ාර්ය ඳටිඳාටි  රීති වංග්රශය    

ලන්ේන් ය.

ල

ලන්ේන් ය.
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4  ාර්ය ඳටිඳාටි  රීති වංග්රශේය

 

 ශ්රී ං ා ප්රජ්ාතාන්්රි  වභාජ්ලාදී ජ්නරජ්ේ  13 ලන ආණ්ඩු්රභ ලයලව්ථා 

වංේ ධනේ  154ආ ලගන්තිය ප්ර ාරල ජ්නාධිඳතිලරයා විසින් ඳත් ේ ේරනු ඵන 

 

 අදශව් ේ ේරන්ේන් ශ්රී ං ා ප්රජ්ාතාන්්රි  වභාජ්ලාදී ජ්නරජ්ේ  ආණ්ඩු්රභ 

ලයලව්ථාේේ 13 ලන වංේ ධනය යටේත් පිිටුලන ද ේත් ඳෂාත් 

 

 ය අනුල ඌල ඳෂාත් 

ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් ඳත්  ර ඇති ඳෂාත් වබා රාජ්ය

 බල 1990 අං  28 දරණ ඳනතින් වංේ ධිත 

 නියභ  රනු ඵන ේ ොන්ේද්සි ලට යටත්ල ඳෂාත් 

වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින්  ඌල ඳෂාේත් ප්රධාන 

ේක ්, ේශ  ය්, නිධරයකු ේශ  

  යන්ේනන් 1987 අං  42 දරණ ඳෂාත් වබා ඳනේත් 31 ලන ලගන්තිය ප්ර ාරල 

ේත් 

 යන්ේනන් 1987 අං  42 දරණ ඳෂාත් වබා ඳනේත් 32-1 ලන ලගන්තිය අනුල ඌල 

ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් ඳත්  රනු ඵන ආණ්ඩු ාරලර ේක ්,  ඌල ඳෂාත් වබාේේ වබා 

ේක ්,  රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාේේ ේක ්,  ඳෂාත් වබාේේ අභාතයාං ේක ්,  නිේය ජ්ය ප්රධාන 

ේක ්, වශ වමඳ ාර ේව ල  ේ ොමින් වබාේේ ේක ්,ලරයා

 අමාතයාංශ වර ා යන්ේනන් 1987 අං  42 දරණ ඳෂාත් වබා ඳනේත් 32-1 ලන ලගන්තිය 

ප්ර ාරල ඌල ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් ඳත්  රනු ැබූ එ්  එ්  විය බාර අභාතයාං 

ේක ්,ලරයා අදශව් ේ ේර්.

 ේදඳා්යතේේ්තු ප්රධාන යන්ේනන් ඌල ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් ඳත්  රනු ැබූ 

ේදඳාර්තේ්,න්තු ප්රධාන අදශව් ේ ේරන අතර ඌල ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලර ේක ්,  ඌල ඳෂාත් වබාේේ 

වබා ේක ්,  රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාේේ ේක ්,  ඳෂාත් වබාේේ අභාතයාං ේක ්,  නිේය ජ්ය 

ප්රධාන ේක ්, වශ වමඳ ාර ේව ල  ේ ොමින් වබාේේ ේක ්,ලරයා එකී  ාර්යා ව්,ඵන්ධේයන් 

ේදඳාර්තේ්,න්තු ප්රධාන ලන්ේන් ය. 

 න අදශව්  රන්ේන් ඌල ඳෂාත් වබාේේ අභාතයාංය්  යටතට ේනොගැේනන 

ආයතනය   ාර්ය භණ්ඩය වියේයි ා එකී ආයතන ප්රධාන ද ඳෂාත් අභාතයාංය   ාර්ය භණ්ඩය 
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වියේයි ා අභාතයාං ේක ්, ද  ේදඳාර්තේ්,න්තුල   ාර්ය භණ්ඩය වියේයි ා ේදඳාර්තේ්,න්තු 

ප්රධාන ද ප්රාේද්ීය ආයතනය   ාර්ය භණ්ඩය වියේයි ා එකී ආයතන ප්රධාන ද ේේ.

 ඌල  රාජ්ය ේව ලේ  නිධරයකු

1990 අං  28 දරණ ඳනතින් වංේ ධිත අං  42 දරණ 

ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් ඵය ඳලරනු ඵන ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ේශ  

එකී ේ ොමින් වබාල විසින් යකු

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  නිධරයන් ේව ලේයන් ඳශ ිරරීභට වශ 

ඔවුන්ේේ විනය ඳානය ව්,ඵන්ධේයන් 1990 අං  28 දරණ ඳනතින් වංේ ධිත  අං  42 දරණ 

ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් ඵය ඳලරනු ඵන ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා 

ේ ොමින් වබාල ේශ  එකී ේ ොමින් වබාල විසින් ඵය කු

 ඳරිඳාලන  ඌල ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල විසින් ඳරිඳානභය  ටයුතු 

සිදුිරරීභ වශා නිසි ඳරිින න්,  රන ද රජ්ේ  නිධරේය්  අදශව් ේ ේර්.

 අභි ාචනා  යන්ේනන් අදශව්  රන්ේන් ඌල ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලරයා ේශ  ඌල ඳෂාත් වබා 

රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ේේ. 

 රජ්ේ  නිලධර ා  යන්ේනන් අධි රණ නිධරයකු ශැර ජ්නරජ්ය යටේත් ලැටුප් ඵන ධූරය්  දරන 

තැනැත්ේත්  අදශව් ේේ. එේශත් ඊට ඳශත වශන් තැනැත්තන් ඇතුෂත් ේනොේේ.

 ජ්නාධිඳතිලරයා

  ථානාය ලරයා

 ඇභතිලරේය් 

 නිේයොජ්ය ඇභතිලරේය් 

 ඳාර්ලිේ්,න්තු භන්ත්රීලරේය් 

 ආණ්ඩු්රභ ලයලව්ථා වබාේේ වාභාජි ේය් 

 භැතිලරණ ේ ොමින් වබාේේ වාභාජි ේය් 

 ජ්ාති  ේඳොලිව් ේ ොමින් වබාේේ වාභාජි ේය් 

 අධි රණ ේව ලා ේ ොමින් වබාේේ වාභාජි ේය් 

 රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාේේ වාභාජි ේය් 

 ඳාර්ලිේ්,න්තුේේ භශ ේක ්,

 භැතිලරණ ේ ොභවාරිව් ජ්නරාක

 ජ්නාධිඳති ලරයාේේ  ාර්ය භණ්ඩයට අයත් වාභාජි ේය් 

 ඳාර්ලිේ්,න්තුේේ භශ ේක ්,ලරයාේේ  ාර්ය භණ්ඩයට අයත් වාභාජි ේය් 

 භැතිලරණ ේ ොමින් වබාල විසින් භැතිලරණ ේ ොමින් වබාලට ඳත්  රන ද නිෂධරේය් 

 යුධ ශමුදාේේ ේශ  නාවු  ශමුදාේේ ේශ  ගුලන් ශමුදාේේ වාභාජි ේය් 

 රාජ්ය වංව්ථාල   ලයලව්ථාපිත භණ්ඩය  ේශ  රජ්යට ඳැලරී ඇති ආයතනය  නිධරේය් 

 අදශව්  රන්ේන් ඌල ඳෂාත් වබා අරමුදලින් ලැටුප් ඵන වශ ඌල ඳෂාත් වබාලට 

අන්තර්ග්රශණය  රන ද ේශ  අනුයු් ත  රන ද ේශ  ඌල ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලයට ඳත්ීම්, ද ේශ  

ඌල ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලයට ද්විීරයනය ඳදනභ භත ඵලා ගන්නා ඕනෑභ ධුරය්  උසුන ඕනෑභ 

තැනැත්ේතකී. ඊට ඳශත වශන් තැනැත්තන් ඇතුෂත් ේනොේේ.

 ඌල ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලරයා

 ඌල ඳෂාේත් ප්රධාන ආභාතයලරයා

 ඌල ඳෂාත් වබාේේ වබාඳති

 ඌල ඳෂාත් වබා අභාතයලරු

 ඌල ඳෂාත් වබාේේ භන්ත්රීලරු

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාේේ වභාජි යන්/වාභාජි ේය් 

 ඌල ඳෂාත් වබා වමඳ ාර ේව ල  ේ ොමින් වබාේේ වභාජි යන්/වාභාජි ේය් 



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   40 

 ඌල ඳෂාත් වබාේේ ලයලව්ථාපිත භණ්ඩල ේව ල යන්/ේව ල ේය් 

 ඌල ඳෂාත් වබා අභාතයලරුන්ේේ ේඳෞද්ගලි   ාර්ය භණ්ඩේ  ේව ල යන්/ේව ල ේය් 

 ඌල ඳෂාේත් ආණ්ඩු ාරලරයා විසින් ඳත්  රනු ඵන ේඳෞද්ගලි   ාර්ය භණ්ඩේ  

වාභාජි යන්/වාභාජි ේය්  

 

ේ්, ේ්,

අදාෂ

 

 

නි්චිත



 නිධරයකු ඳැමිණ 

 ඌල වබා ේ්, ප්රධාන 

ේග

 

 

ේග නිේය් 

 දීඳ වයාප්ත ත ේස වාව්  යන්ේනන් දැනටභත් දීඳ ලයාප්ත ේව ලාලන් ලේයන් ශඳුනා ගනු ැඵ ඇති ශ්රී 

ං ා ඳරිඳාන ේව ලය  ශ්රී ං ා ඉංජිේන්රු ේව ලය  ශ්රී ං ා විදයාත්භ  ේව ලය  ශ්රී ං ා ලාව්තු විදයාඥ 

ේව ලය  ශ්රී ං ා ගණ ාධි ාරී ේව ලය  ශ්රී ං ා ්රභව්,ඳාදන ේව ලය  ශ්රී ං ා අධයාඳන ඳරිඳාන 

ේව ලය  ශ්රී ං ා  ෘෂි ර්භ ේව ලය  ශ්රී ං ා වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා ේවෞඛ්ය ේව ලය  ශ්රී ං ා දලදය 

ේව ලය  ශ්රී ං ා ේද්ීය දලදය ේව ලය  ශ්රී ං ා මිණු්, ේව ලය වශ  ලින්  ට නිසි ඵධරයා විසින් 

ශදුනාගනු ඵන ේලනත් කුභන ේශ  ේව ලය්  අදශව් ේ ේර්.

 ේේ ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  

ආ 

 

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  

ආ  ණු ඌල ඳෂාේත් 

ආණ්ඩු ාරලරයා 



ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ාා්ය  ඳිපඳාිපා රීති සංග්රහ  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල   41 

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ේේ 

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ නිධරයකු

ේ්,  

ඳන්තිය ට ේශ  

  වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල 

ේග

ේේ ේග
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 හි ඳරිලාව 

අලවන් ර ඇති ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

ේව ලේ 

  

 

 

 

ේ්,

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ආයතනය ේ්,

ඌල ඳෂාත් වබා 

රාජ්ය නිධරයකුේේ ඳලත්ලාේගන

 

 ේග  
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ලන්ේන් ය.
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අං ය ඳරිශි්ටය ලගන්තිය 

0 . ිරරීේ්, 6  6

0 ේ්, 6  6  15

0 8

0

0
ේ්, ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  , 102, 

103

0
නිධරයකුේේ  

9

0
ේ්, ේය නිධරයකුේේ  

10

0  12

0
ේග

ේ
12
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1
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දැ් ීමභ

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  නිධරයකුේේ 22  

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  225

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  22

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  22

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ නිධරයන් 
ව්,ඵන්ධ ේකඛ්නය

22

තාල ාලි  ඳත්ීමභ්  ේශ  ඳරිලාව  ාය ට ේශ  ඳරී් ණ  ාය ට යටත් ඳත්ීමභ්  ේශ  
දරමින් සිටියදී ය්, විභාචාර ක්රියාල්  සිදු ිරරීභ ේශ තුේ ොටේගන ේව ලය අලවන්  රන ද ඳෂාත් 
වබා රාජ්ය ේව ලේ  නිධරයන් ව්,ඵන්ධ ේකඛ්නය

22  

21. ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  22

2
ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේයන් ල ේේ  

22

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  
 

ඌල ඳෂාත් වබා ඳරිඳානය යටේත් ඳලත්නා වෑභ
22

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා 
23

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලයට අන්තර්ග්රශණය ිරරීභ -
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අං  01 ඳරිශි්ටය
(61 වශ 64 ලගන්ති)

ේේ ……………………………

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

 …………..………………………………………… 

……………………………………………… 

 
……………………………………

……………………………………………………… 
ජ්ාති  ශැඳුනු්,ඳත් අං ය.............................................

භශත්භයාේණනී භශත්මිේයණී/ ේය ,

ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ……………………………

……………………………… ………………………

……………………………… …………………

………………………… …………………… වතුටින්

…………………… …………………………… ………………………

ේභයින් 

ිරරීභට

  

ේේ භ

   වශ ඌල ඳෂාත් වබාලට ේයන්  

ඳරි   

  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ෂ

  ේ්,

 ෂ  ාර්ය් භ

ෂ  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ෂ 

ේ්, ෂ

 / ේ්,

ෂ

ේේ 

ේේ 

   ලැන්දඹු 

 රජ්ය/ ඌල ඳෂාත් වබාල භඟි

ේග

                                                 
1
 5  
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  ේ්,

   වශ ඌල ඳෂාත් වබාේේ

ේේ 

ේේ 

ේේ 

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

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ   / ඌල ඳෂාත් වබාල 

ේග  

ඳෂමු ේදලන 

 ලැටුප් තය ඉ් භලා යාභට ේඳර තුන්ලන  ාර්ය් භතා  ඩඉභ්  ද  

ේ්,  

 ේේ 

  ආණ්ඩු ාරලරයා වශ ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලය 

භ  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ   ාර්ය 

ඳටිඳාටි  රීති වංග්රශයට ද ඌල ඳෂාත් වබාේේ විනය  ාර්ය වංග්රශයට ද  ඌල ඳෂාත් වබාේේ මුදක රීති වංග්රශයට ද  

දාෂ

 

 ේ්, ප්රධාන

ේේ 

 /ඌල ඳෂාත් වබාල

අදාෂ

 ඌල ඳෂාේත් 

 ඌල ඳෂාේත් 

ේග

/ ඌල ඳෂාත් වබා ඳරිඳානය යටේත් 

ඳලත්නා දලදය නි ේේ 

 

 ේේ  යථා ඳරිින තු

 ති

 

  ..............
 අතර  ඵාදුන් ේකඛ්න නිලැරින ඵලට වනාථ  රලා ගත යුතු 

 
 ේේ  

 ේ  මුක පිටඳත
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 ේේ ේේ 

 

 

 දාෂ

 යන්

 

ේේ ඌල ඳෂාත් වබාලට ේග

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය

ේේ 

 

ේ්,

 

…………………………………………………

 ේභයට වි්ලාසී   

 

 අත්වන........................................................ 

 නභ............................................................. 

 තනතුර........................................................ 

 

පිටඳත් 

1. ේඳෞද්ගලි  ලිපි ේගොනුලට 

2. ලැටුප් අංයට 

3. ඒ   ප්රධානට 

4. විගණ ාධිඳති 
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ඳරිශි්ටය
(6   64 වශ 156 ලගන්ති)

ේේ ……………………………

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

……………………………………………… 

 

……………………………………

……………………………………………………… 
ජ්ාති  ශැඳුනු්,ඳත් අං ය.............................................

භශත්භයාේණනී මිේයණී/ ේය ,

ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ……………….…………… 

තනතුරට ේා ්ත්රාත් ඳදනිෂ් ඳත් කිරීම. 

…………………   

 ………………   ..........……… 

………………………… ……………………………

………………… …… …………………

ඌල ඳෂාේත් වශ ේේ  

 වශ ඌල ඳෂාත් වබාලට

 

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  

………………… ඒ

…………………

ේග

ේග ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

..................... …… ේග

නිධරයකු ේේ 

ආණ්ඩු ාරලරයා ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලය 
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        තනතුර........................................................ 

 ඌල ඳෂාත් වබා 

 

 

 ේේ ේග
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  නභ     …..………………………………………... 
  ජ්ාති  ශැඳුනු්,ඳත් අං ය ...........................................

…..………………………………………... 

 ……….…..………………………………………… 
 

……………………………………………… 

 (ේදඳාර්තේ්,න්තු/ආයතන ප්රධාන) භඟින්  

 (ඳත්ිරරී්, ඵධරයා) ේලත 

……………………………… හි ...............................................තනතුේරහි ේස ව  සහා

ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ ් ස්ථිරව/තාවාාලිාව මුදාහරින ේලස ඉල්ලීම.

 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  

1.1 ……..……………………………………………………………………………

1.2 ……….……………..… ……………… ……………………

1.3 …………………………………….…………………………………………………

1.4 … ………………………………………………………………………………

1.5 ේ්, ………………………………………………………………………

1.6 … …………………………………………………………………………………

1.7 …………………………………………………………………………

1.8 රි ………………… ………… …………

1.9 ේ්, ල

/

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

ඌල ඳෂාත් වබාල 
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

……………………………………………………………………………………………………… 
/ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

අවු

………………………… ……………………… ……සිට……ද් ලා ……… ………

………………………… ……………………… ……සිට……ද් ලා ……… ………

………………………… ……………………… ……සිට……ද් ලා ……… ………

 

 

 තයාං
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……………… ……………………

ේ්,

………………………… සු ………………………

ඌල ඳෂාත් වබා 

……………………… ේ්,

ේ්,

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ   ාර්ය ඳටිඳාටි  රීති වංග්රශේ  

2 ……………………   

………………………… ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය 

ේේ 

ේ ොටව

ආයතන/ේදඳාර්තේ්,න්තු ප් රධානේේ නිර්ේද්ය

 

 ේ්, /ආයතන 

 අත්වන........................................................ 

 නභ............................................................. 

        තනතුර........................................................ 
 

ිනනය ...........................................     නි මුද්රාල.................................................... 

 

අභාතයාං ේක ්,ේේ නිර්ේද්ය 

 

 

 අත්වන........................................................ 

 නභ............................................................. 

        තනතුර........................................................ 

  අභාතයාංය................................................. 

ප්රධාන  ේක ්,ේේ නිර්ේද්ය

ිනනය ......................................
.....................................................

ඌල ඳෂාේත් ප්රධාන ේක ්,ේේ අත්වන
නි මුද්රාල
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…..………………………………………… 

 ……….…..………………………………………… 
 

……………………………………………… 

…………………………(ඳත්ිරරී්, ඵධරයා) ේලත 

ඌව ඳළාත් සභාේේ අවශයතාව  මත ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලධර කු

දැනට දරණ තනතුේර් ස්ථිරව/තාවාාලිාව මුදාහරින ේලස ඉල්ලීම.

01 නිධරයා පිළිඵ විව්තර

 ……..……………………………………………………………………………

 ජ්ාති  ශැඳුනු්,ඳත් අං ය ................................................................... ............................................

1.3 ……….……………..… ……………… ……………………

1.4 …………………………………….…………………………………………………

1.5 … ………………………………………………………………………………

1.6 ේ්, ………………………………………………………………………

1.7 … ………………………………………………………………………………… 

02 මුදාශැරීේභන් ඳසු නිධරයා ඳත් ිරරීභට ේය ජිත තනතුර

2.1 තනතුර …………………………………………………………………………………………

2.2 ලැටුප් ්රභය ……………………………………………………………………………………..

2.3 ේව ලා ව්ථානය …………………………………………………………………………………..

2.4 ආයතනය ……………………………………………………………………………………….

03. ේය ජිත මුදාශැරීභ

3.1 ව්ථිරද  තාල ාලි ලද  යන ලග

3.2 තාල ාලි ල න්, ේ ොඳභණ  ාය ටද යන ලග

................ිනන සිට ................ිනන ද් ලා අවු..........   ාය්  වදශා නිධරයා ේව ලේ  ේයදීමභට 
අේප්් ෂිත ආයතනේ  ඉකලීභ ඇමුණුභ ................ලේයන් යා  ර ඇත.

04  නිධරයා ේව ලේ  ේයදීමභට අේප්් ෂිත ආයතනේ  ඉකලීභ ඇමුණුභ.................ලේයන් යා  ර ඇත.

05  නිධරයා විසින් එ ඟතාලය ඳෂ  ෂ ලිපිය ඇමුණුභ ..........ලේයන් යා  ර ඇත.

06  නිධරයාේේ  විශ්රාභ ලැටුප් දාය  මුදක ලේයන් ඔහුේේ ඒ ාඵද්ධ ලැටුේඳන් 25%්  ද  ලැන්දඹු ශා 

අනත්දරු/ලැන්දඹු පුරු ශා අනත්දරු අරමුදේක දාය  මුදක ද  නිධරයා ේව ලේ  ේයදීමභට 

අේප්් ෂිත..............විසින් යථා ඳරිින ේගලනු ැේේ.

07 ේ්, අනුල ඉශත වදශන් නිධරයා ඉශතින් ද් ලා ඇති තනතුරට ඳත් ිරරීභ වදශා දැනට ඔහු දරණ තනතුේරන් ශා 

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේයන් තාල ාලි ල/ව්ථිරල මුදාශරින ේව  ාරුණි ල ඉකමි.

  ේ්, /ආයතන 

 අත්වන........................................................ 

 නභ............................................................. 

        තනතුර........................................................ 
 

ිනනය ...........................................     නි මුද්රාල.................................................... 
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 අත්වන........................................................ 

 නභ............................................................. 

        තනතුර........................................................ 

  අභාතයාංය................................................. 

ප්රධාන  ේක ්,ේේ නිර්ේද්ය

ිනනය ......................................
.....................................................

ඌල ඳෂාේත් ප්රධාන ේක ්,ේේ අත්වන
නි මුද්රාල
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 ……………… ...........................

 …..………………………………………… 

 ……….…..………………………………………… 
 

……………………………………………… 

……………………………………

……………………………………………………… 

ජ්ාති  ශැඳුනු්,ඳත් අං ය ...........................................

ේ්,

 ආයතනේ /ේදඳාර්තේ්,න්තුේේ  ………………………  

………………………  සි

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ   ාර්ය ඳටිඳාටි  රීති වංග්රශේ  1

……………………

 / ඌල ඳෂාත් වබාේලන් ේග ත ……………

 ඔඵ

04. ………………… /ඌල ඳෂාත් වබාේේ ෂ

 ඔඵ

05. ේ්, ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  

ලන්ේන් ය.

 අත්වන........................................................ 

 නභ............................................................. 

        තනතුර........................................................ 
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    .…..………………………………………… 

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

 

……………………………………………… 
 

 

…………………………………………………භඟින් 

…………………………………………………ේලත 

ඌව ඳළාත් සභා රාජ්ය 

ේ ෝේ   ේන වන නිලධර ා පිළිබ වා්යතාව

ජ්ාති  ශැඳුනු්,ඳත් අං ය 

3

4

5

6 ෂ

7

8 ශා/ේශ  ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  

09. ඌල ඳෂාත් වබා  රාජ්ය ේව ලයට අන්තර්ග්රශණය  ර ඇත/නැත. 

10. විශ්රාභ ගැන්ීමභ වශා නිරී් ණ ශා නිර්ේද්

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

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

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

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

ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ   ාර්ය ඳටිඳාටි  රීති වංග්රශේ ( ) ය ප්ර ාරල 
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02 ව්ථිර ලිපිනය ..................................................................................................... 

03 ජ්ාති  ශැනු්,ඳත් අං ය .....................................................................................................

4 දැනට ේව ලය  රන ආයතනය/ව්ථානය .....................................................................................................

05 දැනට දරණ තනතුර .....................................................................................................

06 මුක ඳත්ීම්, ිනනය .....................................................................................................

07 ව්ථිර ඳත්ීම්, ිනනය .....................................................................................................

08 දැනට දරණ තනතුරට ඳත්වූ ිනනය .....................................................................................................

09 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලයට ලාර්තා  ෂ 
ිනනය 

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

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

10 ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලය වදශා ලාර්තා 
 ෂ ිනනය ලන විට දරණ ද තනතුර 

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

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

භා දැනට දරණ රාජ්ය ේව ලේ ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලේ  ඳත්ීමභට අදාෂ ේව ලා ේ ොන්ේද්සි භත ඌල ඳෂාත් වබා 

රාජ්ය ේව ලයට අන්තර්ග්රශණය  රනු ැබීභට  ැභති ඵල ේභයින් ප්ර ා  රමි.

 
ිනනය   …………………………… ..................................................

අයඳු්, රුේේ  අත්වන
 

ිනනය …………………………

ේක ්, 
ඌල ඳෂාත් වබා රාජ්ය ේව ලා ේ ොමින් වබාල

ඉශත නිධරයා විසින් ව්,පර්ණ  ර ඇති ේතොරතුරු නිලැරින ඵලටත්  ඔහු / ඇය .............ිනන සිටඌල ඳෂාත් වබා 

රාජ්ය ේව ලය වශා ලාර්තා  ර ඇති ඵලත්  එිනනට දරණ ද තනතුර...........ඵලටත්  ඔහුේේ/ඇයේේ ේඳෞද්ගලි  ලිපි 

ේගොනුල ඳරී් ා  ර ඵා ේඳෞද්ගලි ල වෑහීභ ට ඳත්වූ ඵලත් වශති   රමි. 

  

ේදඳාර්තේ්,න්තු/ආයතන ප්රධාන
          (නි මුද්රාල තඵන්න)
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