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                                                                          ඉතා හදිසි/ ඉතා වැදගත් 
සියලුම අමාතාාංශ ලේ ක් රුව්/න්/ ත්ාත් සභා රධාා  ක් රුව්/න් / 

ත්ාත් සභා අමාතාාංශ ලේ ක් රුව්//ඩුකාර ාරවර ක් රුව්// කදතාර්තකරුන්ප් රධාාීනන් /

ක ොමිෂන් සභා ක් රුව්// රාජ සාංසථාා සහ වවසථාාිතත මුකලල රධාාීනන් කවත, 

ජ ාධිතතිවරණය - 2019.11.16
තැතෑකලන් ජන්දය දීම

ඉදිරිකේ දී තැවැත්වීමට නියමිත ජ ාධිතතිවරණය සඳහා 1981 අාං  15 දර  ජ ාධිතතිවරයා කතෝරාතත් 

 ර ගැීනම ිතළිබඳ ත කත්, 23 වගන්තිකේ විධිවිධාා වලට අනුව තැතෑකලන් ඡන්දය දීම සඳහා වූ තහසු රු 

ඉ්ලීමට හිමි රු ඇති ඡන්ද හිමියන් කවත එ රු, ඡන්ද විමසීමට අදා් රාජ ාරිවල නිරත වීම කහෝ 

අනිවාර්යකයන් තවත්වාකග  යා යුප් කව ත් අතාවශ ලේ කසේවාවල නිරතවීම කහේප්කවන් තමාට කවන් 

 ර  ලද ඡන්ද කතෝට කතෞද්ගලි ව කගොසථ ඡන්දය දීමට ක ොහැකි වීමට ඉල ඇති ඡන්ද හිමියන් සඳහා 

තැතෑකලන් ඡන්දය දීම සඳහා තහසු රු සැලසිය යුප් කේ.  

02. ඒ සරුබන්ධාකයන් ඩයත  රධාාීනන් කවත නිුතත් ක ොට ඇති පතකදසථ මාලාව්  කරු සම  එවා 

ඇත.  ඔබ ඩයත කේ තැතැ් ඡන්ද ඉ්ලුරුතත් සරුබන්ධාව  ටයුප් සරුබන්ධී රණය සඳහා නිලධාාරි යුත 

 රු ක ොට ඔහු මඟින් ඩයත කේ සියලුම නිලධාාරීන් දැනුවත් ක ොට නියමිත දි ට කතර සහති   ර  

ලද තැතැ් ඡන්ද ඉ්ලුරුතත් අදා් දිසථත්රි්  කත්රීරුභාර නිලධාාරීන් කවත කයොමු කිරීම සඳහා අවශ ලේ ිතයවර 

ගැීනම මැ වි. මැතිවරණ රාජ ාරීවලින් නිදහසථ  ර ඇති අය හැර රජකේ කසේවකේ හා ත්ාත් රාජ 

කසේවකේ අක ුතත් සියලුම නිලධාාරීන් තැතැ් ජන්ද ඉ්ලුරු  ල යුප් අතර තැතැ් ජන්ද අයදුරු ර 

ක ොතිබීම කමන්ම අාරතාාර සහිතව ඉදිරිතත්  ර  ලද අයදුරුතත් රති් කෂේත  ර තිබීම ද මැතිවරණ 

රාජ ාරීවලින් නිදහසථ කිරීමට කහේප්ව්  ක ොකේ.

03. ජ ාධිතතිවරයා කතෝරාතත්  රගැීනම ිතළිබඳ ත කත් විධිවිධාා වලට අනුව ජ ාධිතතිවරණය 

තැවැත්වීම සරුබන්ධාකයන් වූ මැතිවරණ ක ොමිෂන් සභාකේ  නියමය ගැසට් තත්රකේ ත්  රනු ලැබූ දි  සිට 

දි  දහය්  ඇප්්ත තැතැ් ඡන්ද ඉ්ලුරුතත් අදා් කත්රීරුභාර නිලධාාරීන් කවත ලැබිය යුප් ය.  ඒ අනුව

ඉ්ලුරුතත් බාරගැීනම  9 සැප්තැරුබර් 18 දි  ඩරරුභ වී 9 සැප්තැරුබර් 27 දි  අවසන් වීමට 

නියමිත වුවද තැතැ් ඡන්ද අයදුරුතත් ඉදිරිතත් කිරීකරු ක්රියාවලිකේ දී කතොරප්්/ ලබාගැීනකරු ගැටළු, 

සහති  කිරීකරු දී සිදුව  රමාදවීරු හා තැතැක් දී සිදුව  රමාද වීරු ය ාදිය සල ා බලා තැතෑකලන් 

ඡන්දය දීම සඳහා ඉ්ලුරුතත් භාරගැීනම, 2019 සැප්තැරුබර් 30 දි  ද් වා බාර ගැීනමට තිරණය  ර ඇත.  

කමම දි ය කිසිදු කහේප්ව්  මත දීර්ඝ  රනු ක ොලැකේ.  



ඒ අනුව ඔබගේ ආයතනගේ ග ේවගේ නියුතු  හ තැපැල් ඡන්ද ඉල්ලුම් කිරීම  ඳහා සුදුසුකම්  පුරා ඇති සියලු 

ගදනාගේම  අයදුම්පත් 2019  ැප්තැම්බර් 30 දින ගහෝ එදිනට ගපර ගහෝ අදාළ දි ්ත්රික්කයකගේ ගත්රීම් භාර 

නිලධාරී ගවත ලැබී තිබිය යුතු ය. අයදුම්පත්ර බාරැැීමම අව න් දිනගේ ී  එනම්  2019  ැප්තැම්බර් 30 දින 

මධයම රාත්රී 12.00ට ගපර ඒවා නියමිත දි ්ත්රික්කය  මැතිවරණ කාර්යාලවලට ලැබිය යුතු අතර  එදිනට අයදුම්පත්ර 

තැපෑලට බාරදීම පමණක්, එම අයදුම්පත්ර ිළිගැැීමම  ඳහා හහේතුවක් හනොහේ.

04. තැපැල් ඡන්ද දායකයන්ගේ පහසුව  ඳහා මැතිවරණයට වලංගු ඡන්ද හිමි නාමගල්ඛන 2019 

 ැප්තැම්බර් 18 දින සිට පහත  ඳහන්   ථ්ානවල ප්රදර්නනය කිරීමට කටයුතු ගය දා ඇත.

  *   සියලුම දි ්ත්රික්කය ගල්කම් කාර්යාලවල චකචේගචේවලවල   

 

     

             *    සියලුම ප්රාගීය ය ගල්කම් කාර්යාලවල              අදාළ බල ප්රගීනයට අයත් වන   

             *    සියලුම ග්රාම නිලධාවල කාර්යාලවල                    ඡන්ද ප්රගීනගේ නාමගල්ඛනය 

 

05. ඉහත  ඳහන් කළ ප්රදර්නන  ්ථාන අතුවලන් දි ්ත්රික්කය ගල්කම් කාර්යාලවල එම දි ්ත්රික්කයකයට අදාළව  හ 

ප්රාගීය ය ගල්කම් කාර්යාලවල හා ග්රාම නිලධාවල කාර්යාලවල එම බල ප්රගීනයට අදාළව ගප ත් වනගයන්  ක  ්

කරන ලද ඡන්ද හිමි නාමගල්ඛන පිටපත් ප්රදර්නනයට තබා ඇත.  ගමම ඡන්ද විමසීගම් ී  පූර්වගයහි ී  ගමන්  

රජගේ කාර්යාල  ංකීර්ණවල ඡන්දහිමි නාමගල්ඛන ගප ත් වනගයන් තබා ප්රදර්නනය කිරීමක්කය සිදු ගන වන බව 

අවධාරණය කරනු ලැගේ. 

06  එබැවින් සියලුම තැපැල් ඡන්ද  හතික කිරීගම් නිලධාරීන්ට දිවයිගන් සියලුම දි ්ත්රික්කයකවලට අදාළ 

ජන්ද හිමි නාම ගල්ඛන වි ්තර මැතිවරණ ගක මිෂන්  භාගේ නිල ගවේ අඩවිය හරහා ගත රතුරු තාක්කයෂණ 

ග ේවාවක්කය   ච භාවිතගයන් අයදුම්කරුවන් ගවත ගත රතුරු ලබා  ී මට අවනය කටයුතු  ල ා ඇත. 

ඉහත ප්රදර්නන  ්ථාන හා තමන්ගේ ග ේවා  ්ථානවල  හතික කිරීගම් නිලධාරීන් ගවත ගැ  ් අයදුම්කරු පදිංචි 

දි ්ත්රික්කයකය හා හැඳුනුම්පත් අංකය ඉදිවලපත් කළ පසු තැපැල් ඡන්ද ඉල්ලුම්පත්  ම්පූර්ණ කිරීමට අදාළ ගත රතුරු 

ලබා ැත හැකිය. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක ගන මැති අයදුම්කරුවන් ඡන්ද හිමි නාමගල්ඛන ගප ත් වනගයන් 

ප්රදර්නනය කරනු ලබන ඉහත  ඳහන් කළ  ්ථානයකින් එම ගත රතුරු ලබාැත යුතු ගේ.

07. තැපැල් ඡන්ද පහසුකම් ලබාැැීමම  ඳහා  ම්පුර්ණ කළ යුතු වන අයදුම්පත් සියලුම ඡන්දහිමි 

නාමගල්ඛන ප්රදර්නනය කරනු ලබන  ්ථානවිනන්   දි ්ත්රික්කය මැතිවරණ කාර්යාලවිනන් ලබාැත හැකි අතර   

මැතිවරණ ගක මිෂන්  භාගේ ගවේ අඩවියවන  ගයන් ද බාැත කර ැත හැකිය.

08.  ඉහතින්  ඳහන් කළ පරිදි තැපැල් ඡන්ද දායකයින්ට  ව්කීය ලියාපදිිංචියට අදාළ හතොරතුරු ලබා 

ැැීමම  ඳහා 2018 ඡන්දහිමි නාමහල්ඛනහේ හතොරතුරු තාක්ෂණ හ ේවාවක් ( දිවයිහන් සියලුම 

තැපැල් ඡන්ද  හතික කිරීහම් නිලධාරීන් හවත ලබා දීමට කටයුතු  ම්පාදනය කර ඇති අතර ඒ  ඳහා සියලුම 

තැපැල් ඡන්ද  හතික කිරීහම් නිලධාරීන් විසින් තම කාර්යාලයට අයත් පරිපාලන දි ත්්රික්කහේ නිහය්ය   

 හකාර මැතිවරණ හකොම ාරි  ් හවත හම්  මඟ අමුණා ඇති වැනි ආකෘතිය ඉදිරිපත් කිරීහමන් තැපැල් 

ඡන්දදායකයන්ට අවශ්ය හතොරතුරු හ ොයා ැැීමහම් ඉ-හ ේවා පහසුකම ලබා ැත හැකි හේ. මැතිවරණ හකොමිෂන් 



 භාව විසින් හමම ඉ-හ ේවා පහසුකම්  ල නු ලබන්හන් තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීහම් අව න් දිනය 

දක්වා පමණි. එබැවින් තැපැල් ඡන්ද ඉල්ලුම්පත්ර භාරැැීමම ආරම්භ කිරීමට හපර නියමිත පරිදි අයදුම්පත්ර දි ත්්රික් 

මැතිවරණ කාර්යාලය හවත ඉදිරිපත් හකොට එම ඉ-හ ේවා පහසුකම ලබා ැන්නා හල  සියලුම ආයතන 

ප්රධාීමන්හැන් ඉල්ලා සිටිනු ලැහේ.

 

09.  ගකග ේ වුවද තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත්  ම්පූර්ණ කිරීමට අවනය ගත රතුරු ග  යා ැැීමගම් ප්රමාදය 

වැළැක්කයවීම් ව ් නිලධාරීන්ට අදාළ ගත රතුරු පූර්වගයන් ග  යා ැැීමම  ඳහා 2019 වර්ෂගේ ඡන්ද හිමි 

නාමගල්ඛනය ප්රතිගනෝධනයට අදාළව  ග්රාම නිලධාරීන් විසින් ගබදා හවලනු ලබන ඡන්ද හිමියන් ැණන් ැැීමගම් 

ආකෘතිය ච ආකෘතිය   මඟ ලබා ී  ඇති 2018 වර්ෂගේ ිනයාපදිංචියට අදාළ එම ගත රතුරු පාදක කරැන්නා 

ගල  දන්වා 2019.08.19 දින ප්රසිීධ පුවත්පත් දැන්වීමක්කය පළ ගක ට ඇති අතර  එය  සියලුම අමාතයාංන  

ගදපාර්තගම්න්තු හා වයව ්ථාපිත ම්ඩඩල ගවත ද නිකුත් ගක ට ඇත. ඔබගේ පහසු පවලය ලනය පිණි  එහි 

පිටපතක්කය ගම්  මඟ අමුණා ඇත.  

10. තවද  ඡන්ද හිමි නාමගල්ඛනගේ ිනයාපදිංචි තැපැල් ඡන්ද අයදුම්කරුවන්ට  ්වකීය අයදුම්පත්ර  ම්පූර්ණ 

කිරීමට අවනය ගත රතුරු මැතිවරණ ගක මිෂන්  භාගේ නිල ගවේ අඩවිය වන   ගවත පිවි  තම 

හැඳුනුම්පත් අංකය හා ඡන්ද හිමි නාමගල්ඛනගේ ිනයාපදිංචි දි ්ත්රික්කයකය ඇතුළත් කිරීගමන් ද  ගන එග ේ නම් 

රාජය ගත රතුරු ගක්කයන්්රගේ 1919  ඇමතීම මඟින් ද ලබාී මට අවකාන  ල ා ඇති අතර  ඒ බව ඔබ ආයතනගේ 

සියලුම තැපැල් ජන්ද අයදුම්කරුවන් ගවත දැනුම් ගදන්න.

11. එක හා  මාන පුද්ැල නාම පවතින හහයින් තමන්හේ හතොරතුරු හවනත් අහයකු ලවා පරීක්ෂා හකොට 

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත්  ම්පූර්ණ කිරීහමන් වළකින හල  තැපැල් ඡන්ද අයදුම්කරුවන්හැන් ඉල්ලා සිටිනු 

ලැහේ. 

12. තැපැල් ඡන්ද  හතික කිරීගම් නිලධාරීන් පත් කිරීම  ඳහා ගම්  මඟ අමුණා ඇති ආකෘතිය චඇමුණුම   

පාවිචේචි කළ යුතු අතර අදාළ  හතික කිරීහම් නිලධාරීන්හේ පත්වීම් ලිිළ රාගිරිය  රණ පාහර් ිළහිටි මැතිවරණ 

මහහල්කම් කාර්යාලයට හනොව, අදාළ දි ත්්රික් හත්රීම්භාර නිලධාරීන් හවත පමණක් වහාම යැවිය යුතු බව දන්වා 

සිටිමි. මැතිවරණ මහහල්කම් කාර්යාලයට හයොමු කරනු ලබන හමවැනි කිසිදු පත්වීම් ලිිළයක් නැවත දි ත්්රික් 

මැතිවරණ කාර්යාලවලට හයොමු කිරීමට මැතිවරණ මහහල්කම් කාර්යාලය කටයුතු හනොකරන බව වැඩිදුරටත් 

දන්වනු කැමැත්හතමි.  හතික කිරීගම් නිලධාරීන් පත්කිරීගම් ී   අයදුම්කරුවන් විනාල ප්රමාණයක්කය සිිනන විට 

 හතික කිරීගම් නිලධාරීන් කිහිප ගදගනකු පත්කිරීම අවනය වන අතර එහිී  පසුියය ඡන්ද විමසීම්වල ී  ගමම 

කටයුතුවල ගයී  අත්දැකීම්  හිත නිලධාරීන්ට ප්රමුඛත්වයක්කය ලැගබන පවලදි ගජයෂ්ම මා්ඩඩිනක නිලධාරීන් 

පත්කිරීම සුදුසු ගේ. ගකග ේ ගවතත් තැපැල් ඡන්ද  ලකුණු කිරීම දින ගදකකට සීමා කරන බැවින් එක්කය 

නිලධාවලගයකු  ඳහා උපවලම වනගයන් තැපැල් ඡන්ද 200 – 250 ක්කය පමණ  හතික කිරීමට පැවරීම සුදුසුය.



13. තැපැල් ඡන්ද පාවිචේචි කිරීගම් දිනය ගතක්කය ග ේවගේ ගන ගයී  ඉතා ගකින කාලයක්කය තුළ රාජය ග ේවගයන් 

විශ්රාම ැැීමමට නියමිත නිලධාරීන්   හතික කිරීගම් නිලධාරීන් වනගයන් පත් කිරීගමන් ගදපාර්තගම්න්තු 

ප්රධාීමන් වැළකී සිිනය යුතු ය. 

14. තැපැල් ඡන්ද  හතික කරන නිලධාරීන්ට තමන් විසින්  හතික කරන ලද අයදුම්කරුවන්ගේ 

ගල්ඛනයක්කය චඇමුණුම   පවත්වාගැන යන ගල  උපගද ් ලබා දිය යුතු අතර  තැපැල් ඡන්ද ඉල්ලුම්පත් 

 හතික කල පසු ඒවා පිළිැත් / ප්රතික්කයගෂේප කළ බව දැන්වීම හා පිළිැත් තැපැල් ඡන්ද අයදුම්කරුවන් ගවත ඡන්ද 

පත්රිකා අඩංගු පැකැටු එ එවීම  ඳහා  හතික කිරීගම් නිලධාරීන්ගේ නම  තනතුර  කාර්යාල ිනපිනය 

චඅනිවාර්යගයන්ම නිල මු්රාව මියන්  ඉල්ලුම් පත්රගයහි  ටහන් කරන ගල ද උපගද ් ලබා ගදන්න.

15. අයදුම්පත් නිවැරදිව  ම්පූර්ණ කර   හතික කිරීගම් නිලධාවල විසින්  හතික කිරීගමන් පසුව ඒවා 

නියමිත දි ්ත්රික්කය ගත්රීම්භාර නිලධාරීන් ගවත යැවිය යුතු ය. ඒ ඒ දි ්ත්රික්කයකවල තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් ඉදිවලපත් 

කළ යුතු ගත්රීම්භාර නිලධාරී කාර්යාල ිනපින දැක්කයගවන ගල්ඛනයක්කය ගම්  මඟ ඇමුණුම  ගල   යාකර එවා 

ඇත. 

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත්  ම්පූර්ණ කිරීම  ඳහා හතොරතුරු ලබා ැැීමම, ඒවා ඉදිරිපත් කිරීම හා  හතික කිරීහම් 

නිලධාරීන් පත්කිරීමට අදාළ කරුණු පමණක් හමම චක්රහල්ඛහේ අංිංු  අතර තැපැල් ඡන්ද ්රියාවලියට අවැසි 

හ සු උපහද  ්හා කාර්ය පටිපාටි  හතික කිරීහම් නිලධාරීන් හවනුහවන් ඉදිරිහේ දී පවත්වනු ලබන උපහද  ්

ලබාදීහම්  ාකච්ඡාවල දී ලබා හදනු ඇත. 

මහින්ද ගීනප්රිය

 භාපති- මැතිවරණ ගක මිෂන්  භාව

චමැතිවරණ ගක මිෂන්  භාව ගවනුගවනි 

පිටපත්.
 සියලුම ගත්රීම් භාර නිලධාරීන්
 සියලුම දි ්ත්රික්කය නිගයෝජය / හකාර මැතිවරණ ගක ම ාවල ්වරුන් ගවත

 ප්රධාන කාර්යාලගේ සියලුම මා්ඩඩිනක නිලධාරීන් ගවත  - දැන ැැීමම පිණි 

 භාපති
தவிசாளர் 

011-2868444      

/  011-2868445 

e-mail : comelesl@sltnet.lk 

ගල්කම්
சசயலாளர் 

011-2868406

   011-2868406  

e-mail : admin@elections.gov.lk 

අධයක්කයෂ  පර්ගේෂණ හා  ැලසුම්ච
பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி மற்றும் திட்டமிடல்) 

011-2877618
   011-2877618  

e-mail : ddreseplan@slelections.gov.lk 

දැන ැැීමම හා දි ්ත්රික්කයකගේ 
රාජය ආයතන දැනුම්වත්  කිරීම 
පිණි . 

mailto:comelesl@sltnet.lk
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සඳහා අයදුම්පත     

 
1. අමාත්ාාංශය/ දෙපාර්ත්දේන්තුව/ආයත්නය  
කලාප අධ්ාපන කාර්යාලය/ පාඨශාලා 
 

2. කාර්යාලයීය ලිපිනය   :-           ………………………………………………………………………………............... 

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

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

2.1.  දුරකථන අාංක        :- ……………………………………  2.2. ෆැක්ස් අාංකය :- ................................. 
 
3. කාර්යාලය අයත් ඡන්ෙ ප්රදශශය      :- ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. කාර්යාලය අයත් දිස්ත්රික්කය       :- ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ඉ - ත්ැපැල් ලිපිනය        :- ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. ආයත්නදේ ත්ැපැල් ඡන්ෙ සහතික නිලධ්ාරියාදේ විස්ත්ර 
 

(I) නම   :- ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(II) ත්නතුර  :- ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(III) ජාතික හැඳුනුේපත් අාංකය:- …………………………………… 
 

(IV) දුරකථන අාංක   
  

කාර්යාලය  :- ………………………………………………………… 
 
ජාංගම   :- ............................................................. 
    
ෆැක්ස්  :- ………………………………………………………… 

      
(V) ඉ - ත්ැපැල් ලිපිනය :- ………………………………………………………… 

 
ඉහත් සඳහන් කළ දත්ොරතුරු සත් වවත්  ලවාගන්නා ඡන්ෙිමි  නාමදල්නන දත්ොරතුරු ත්ැපැල් ඡන්ෙ අයදුේප්ර සේුරර්  

කිරීදේ කාර ය හැර දවනත් කිසිදු කටයුත්ත්ක් සඳහා භාවිත්ා දනොකරන වවට (අවභාවිත්ා දනොකරන වවට) සහතික 

දකොට ප්රකාශ කරි . 

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

දිනය      ආයත්න ප්රධ්ානියාදේ අත්සන 
        

නම හා නිල මුද්රව 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

මැතිවරණ කාර්යාලයේ ප්රයයජජනය සඳහා 
 
අධ්ක්ෂ (දත්ොරතුරු හා සන්නිදේෙන ත්ාක්ෂ ) 
 
ඉ - දසේවාව හා මුර පෙය ලවාදීම අනුමත් කරි . 
 
 
 
………………………………….                             ………………………………………………………………….. 

දිනය       නිදයෝජ/ සහකාර මැතිවර  දකොමසාරිස් 
දිස්ත්රික්කය :- .................................. 

:- ………………………………………………………………………………………………… 

 

  ඇමුණුම I 



                                                           ඇමුණුම  
ආදර්ශය) 

 
කාර්යාල ලිපිනය - ...........................................

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

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                  දිනය -                    -20......./......./.....

තේරීම්භාර නිලධාරී,

................................... මැතිවරණ තකොට්ඨාසය

ජනාධිපතිවරණය - 2019
තැපැල් ඡන්ද සහතික කිරීමේ නිලධාරීන් පත් කිරීම

 (අ) තැපැල් ඡන්ද සහතික කිරීතම් නිලධාරියාතේ නම ..................................................................................

(ආ) ජාතික හැඳුනුම්පේ අංකය 

 තනතුර - ................................................................................................................................................................
 

 (අ) සහතික කිරීතම් නිලධාරියාතේ කාර්යාලය පිහිටි දිස්ත්රික්කයකය - .............................................................................
 
(ආ) රාජකාරි ලිපිනය - ...........................................................................................................................................

(ඇ) රාජකාරි දුරකථන අංකය - ................................   (ඈ) ෆැක්කයස් ................................ (ඉ) ඉ-තැපෑල .................... 
 

 (අ) තපෞද්ගලික ලිපිනය          - .............................................................................................................................

 (ආ) දුරකථන අංක (ජංගම)       - ............................................................................................................................

නිලධාරියාතේ ආදර්ශන අේසන - ...........................................................................................................................

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පේවල

තබන ලද නිල මුද්රාතආ ආදර්ශය

ඉදිරි තකොටුව මත තබන්න 

 තැපැල් ඡන්ද සහතික කරන්තන් කුමන ආයතනයක/ කාර්යාලයක/ තැපැල් ඡන්ද දායකයන් 

සම්බන්ධතයන් ද යන වග - ..................................................................................................................................

 තැපැල් ඡන්ද සහතික කිරීතම් නිලධාරි වශතයන් ඉහත නිලධාරී තැන දළ වශතයන් තකොතරම් තැපැල් ඡන්ද දායකයින් 

ප්රමාණයක  (සං්යාවක ) අදාළව තමම රාජකාරි ඉටු කරන්තන් ද යන වග - 

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

 ආයතන ප්රධානියාතේ නිර්තද්ශය -

ඉහත විස්තර සඳහන් නිලධාරි තැන .................................................................................. ඡන්ද විමසීම තවනුතවන් 

තැපැල් ඡන්ද සහතික කිරීතම් නිලධාරිතයකු වශතයන් තමයින් පේකරමි. ඔහු  අදාළ රාජකාරි සම්බන්ධතයන් ඔහු 

දැනුවේ කිරීම  අවශය පියවර ගන්නා බවේ තමයින් දන්වමි.

තැපැල් ඡන්ද සහතික කිරීතම් නිලධාරී පේකරනු ලබන නිලධාරියාතේ නම - ...........................................................

ජාතික හැඳුනුම්පේ අංකය   - .....................................................

තනතුර    - .....................................................

දුරකථන අංක     - කාර්යාලය  ............................. ජංගම ....................... ෆැක්කයස් ........................

                                                      ඉ-තැපෑල  .............................

අේසන     - .....................................................
 
නිල  මුද්රව   - .....................................................

                  (තමම ආකෘතිතේ සියලු විස්තර සම්පුර්ණ කළ යුතුය) 



                                            ඇමුණුම   III 

ජනාධිපතිවරණය - 2019 

තැපැල් ඡන්ද ඉල්ලුම් කිරීම් පිළිබඳ තතොරතුරු 

 

අනු 
අංකය 

තැපැල් ඡන්දදායකයාතේ නම තනතුර රාජකාරි ලිපිනය 

සහතික කිරීතම් 
නිලධාරී තවත 
තැපැල් ඡන්ද 
අයදුම් පත්ර 
ඉදිරිපත් කළ 

දිනය 

තැපැල් ඡන්ද 
ඉල්ලුම්පත් 

අදාල තත්රීම්භාර 
නිලධාරී තවත 
යවන ලද දිනය 

තැපැල් ඡන්ද 
හිමිතයකු 
වශතයන් 

ලියාපදිංචී වී ඇති 
පරිපාලන 
දිසත්්රික්කය 

අදාළ ඉල්ලුම්පත්රය අනුව තැපැල් ඡන්දදායකයා 
ලියාපදිංචී වී ඇති ඡන්ද ප්රතශශත  අක්ෂරය හා 
අංකය, තම ඡන්ද තකොට්ඨාශත  අංකය හා නම  

ඡන්දදායකයාතේ අනුක්රමික අංකය 

තත්රීම්භාර නිලධාරී 
විසින් අයදුම්පත්ර 
පිළිගත් බව / 

ප්රතික්තෂේප කළ  බව 
දන්වා ඇත්නම් ඒ 
තීරණ ලිපිත  
විසත්ර 

තැපැල් ඡන්ද 
පත්රිකාව අගං  
රක්ෂණ 

කවරය ලැබුන 
දිනය 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

          

          

          

          

 



 

  

      

 

   

  

  තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු දිසත්්රික තත්රීම්භාර නිලධාරී 
කාර්යාල 

  

 

   

  

 

ලිපිනය 

දුරකථන අංක දිසත්්රික 
මැතිවරණ 

කාර්යාලතේ 
ෆැකස ්අංකය 

දිසත්්රික 
තත්රීම්භාර 
නිලධාරී 

දිසත්්රික මැතිවරණ 
කාර්යාලය 

01 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල ක්ොළඹ 0112369134 011-2867472 011-2867471 

02 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල ග කපහ 0332222841 
033-2222047 033-2222047 

03 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල ්ළුතර 0342222235 
034-2222266 034-2222247 

04 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල මහනුවර 0812222233/35 
081-2233187 081-2233190 

05 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල ම්තකම 0662222236 
066-2222422 066-2222422 

06 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල නුවරඑළිල 0522222235 
052-2222325 052-2222325 

07 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල ග්ම  0912234235 
091-2234028 091-2234018 

08 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල ම්තර 0412222235 
041-2222305 041-2222305 

09 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල හ කබන්කතොට 0472256235 
047-2256248 047-22256248 

10 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල ල්පනල 0212222235 
021-2222655 021-2228002 

11 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල කිළිකනොච්චිල 0212283965 
021-2285664 021-2285664 

12 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල වවුනිල්ව 0242222235 
024-2222311 024-2222311 

13 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල මන්න්රම 0232222235 
023-2222289 023-2222289 

14 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල මු තිව් 0212290035 
021-2061426 021-2061426 

15 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල මඩ් පුව 0652224435 
065-2224312 065-2224374 

16 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල අ කප්ර 0632222206 
063-2224342 063-2222077 

17 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල ත්රිකුණාම්ම ල 0262222235 
026-2222304 026-2222304 

18 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල කුණාරුමෑග  0372222235 037-2221549 037-2222369 

19 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල පුත්ත ම 0322265235 032-2265246 032-2265246 

20 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල අනුර්ධපුර 0252235479 025-2222551 0252222551 

21 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල කපොකළොන්නරුව 0272222235 027-2222012 027-2222012 

22 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල බදුම  0552222235 
055-2222424 055-2222424 

23 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල කමොමර්ග  0552276235 055-2276315 055-2276315 

24 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල රත්නපුර 0452222235 
045-2222023 045-2222023 

25 දිස්ත්රික් ල කම් ක ්්යාල් ල ්ෑගම  0352222235 
035-2222561 035-2222561 

 

      ඇමුණු ක      IV 


