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රෙජිස්ට්රාර් ජනොල් රෙපාර්තරේන්තුව
අයදුේපත් කැඳවීරේ ෙැන්තවීම
........................................... දිස්ට්ික්කරේ ....................................... රකාට්ඨාස්ට්රේ
උප්පැන්තන, මෙණ හා .................................................................. රකාට්ඨාස්ට්රේ
විවාහ / අතිරර්ක විවාහ (උඩෙට/ස්ට්ාමානය) රෙජිස්ට්රාර් ධුෙය
සිංහල මාධ්ය/රෙම මාධ්ය
ඉහත සඳහන් ධුරය සඳහා සරී/පුරුෂ දෙපක්ෂදයන්ම අයදුම්පත් කැඳවනු ලැදේ. අයදුම්පත
නියමිත ලි.ප.ආ 75 ආකෘතිදයහි (තම අත් අකුරින්) පුරවා එවිය යුතුය. නියමිත ආකෘතිපත්ර දරජිසරරාර
ජනරාල් දෙපාරතදම්න්තුදේ නිල දවේ අඩවිදයන් (www.rgd.gov.lk) දහෝ දමම කාරයාලදයන් දහෝ
අොළ ඉඩම් හා දසරික් දරජිසරරාර කාරයාලවලින් දහෝ ප්රාදීයය දල්කම් කාරයාලවලින් ලබාගත හැක.
02.

සම්ූරණ කරන ලෙ අයදුම්පත් දසරික් දල්කම් /අතිදරක දරජිසරරාර ජනරාල් දවත වරෂ 20.............ක්
වූ........................................ මස .................දවනි දන දහෝ ඊට ප්රථමමදයන් ලැදබන්නට, ලියාපදිංචි
තැපෑදලන් එවිය යුතුය.

03.

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දන වන විට අයදුම්කරුවන්ට පහත සඳහන් සුදුසුකම් තිබිය යුතුය.
i.

අයදුම්කරු ශ්රී ලාිංකිකදයකු විය යුතුය.
“ශ්රී ලාිංකික” යනුදවන් හැඳින්දවන්දන්
දහෝ ලියාපදිංචි වීදමන් ශ්රී ලාිංකාදේ පුරවැසිදයක් වීමය.

පරම්පරාදවන්

ii.

පදිංචිය
..................................................………… උප්පැන්න, මරණ දකාට්ඨාසයට හා
................................................................................. විවාහ/ අතිදරක විවාහ (උඩරට/ සාමානය)
දකාට්ඨාසයට ඇතුළත් ඇමුණුම I හි සඳහන් ගම/ ග්රාම නිලරාරි වසම තුළ තමාටම හිමි නිවාස ඇති සහ
සරීර පදිංචියක් ඇත්තා වූ දහෝ එහි පදිංචිව සෑදහන දීපළක් අයිතිව ගම්වාසීන්දේ සැලකුම් ලබන අය
විය යුතුයි. සරිර පදිංචිය සනාථම කිරීම සඳහා ඡන්ෙ හිමි නාම දල්ඛනදේ නම ඇතුළත්ව තිබිය යුතුය..

iii.

චරිතය - අයදුම්කරුවන් යහපත් චරිතයක් ඇති අය විය යුතු අතර, එය සනාථම කිරීමට පදිංචි
දකාට්ඨාසදේ ග්රාම නිලරාරි විසින් නිකුත් කරනු ලබන චරිතය හා පදිංචිය ළිබඳබඳ සහතිකය (.එ.එසර.
04 සහතිකය), ප්රදීයදේ දපාලිසර සරථමානාිපපතිදගන් ලබා ගන්නා ලෙ වාරතාව ඉදරිපත් කළ යුතුය.

iv.

ආොයම් තත්ත්වය - අයදුම්කරුදේ දීපළ හා ඉඩකඩම් වලින් ලැදබන, දල්ඛන මඟින් සනාථම කළ හැකි
වාරික ආොයම රු. 000,000/- ට වැඩි විය යුතු අතර අයදුම්කරු ණය බරින් නිෙහසර විය යුතුය. දීපළ
ඉඩකඩම් අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීදම් කාරයාලදයන් මාස 6 ක් ඇතුළත ලබා
ගන්නා ලෙ පත්ඉරු ඉදරිපත් කළ යුතුය.

v.

වයස - අයදුම්කරුවන්දේ වයස අයදුම්පත් කැෙවීදම් අවසාන දනට අවුරුදු 00 ට දනාඅඩු විය යුතු
අතර අවුරුදු 55 දනාඉක්මවිය යුතුය.

vi.

විවාහක තත්ත්වය

- අයදුම්කරුවන් විවාහක අය විය යුතුය.
වැන්ෙඹු දහෝ දක්කසාෙ අය දනාවිය යුතුය.
(විවාහ දරජිසරරාර ධුරයකට අයදුම්කරන්නන් සඳහා පමණක් අොළ දේ.)

1

vii.

අරයාපන සුදුසුකම්

- අ) උප්පැන්න, මරණ සහ විවාහ/ අතිදරක විවාහ (උඩරට/සාමානය)
දරජිසරරාර ධුරය සඳහා මූලික සුදුසුකම්

දකාට්ඨාසදේ ජනතාවදේ භාෂා අවයයතා අනුව දෙදවනි භාෂාවකින් රාජකාරි කිරීදම් හැකියාව සම
දෙවරකට දනාවැඩි වාර ගණනකදී සිිංහල/දෙමළ භාෂාව (තනතුරට අොළ භාෂා මාරය) සඳහා සම්මාන
සාමාරථමයක් ඇතුළුව අ.දපා.ස. (සා.දපළ) විභාගදයන් අවම වයදයන් සම්මාන 02ක් සහිතව විෂයන්
06කින් සමත්ව සිටිය යුතුය. නැතදහාත් ඊට සමාන විභාගයකින් සමත්ව සිටිය යුතුය.
සැ.යු. - අ.දපා.ස. (සා.දපළ) දහෝ ඒ සමාන විභාගයකදී එක් විෂයක් දකාටසර දෙකකින් සමන්විත
අවසරථමාවලදී, එය එක් විෂයක් දලස සලකනු ලැදේ. එම විෂය දකාටසර දෙකම සමත් නම් පමණක් විෂය
සමත් දලස සලකනු ලැදේ.
viii.

සමාජ තත්ත්වය, ජනප්රසාෙය - අයදුම්කරුවන් ප්රදීයවාසීන්දේ සුභසාරනය සඳහා දීයපාලන දනාවන
සරදවච්ඡා සිංවිරාන දකදරහි ෙැක්වූ සහභාගීත්වය, ෙැරූ තනතුරු සහ ප්රදීයදේ සිංවරරනය සඳහා වූ
වයාපෘති රියාත්මක කිරීදම්දී ෙැක්වූ සහභාගීත්වය ළිබඳබඳ ප්රයිංසනාත්මක ලිළි ආදය හා වැෙගත් පවුල්
පසුබිම ළිබඳබඳ සලකා බලනු ලැදේ.

ix.

දපෞරුෂය - අයදුම්කරු මනා දපෞරුෂයකින් දහබි අදයකු විය යුතුය. යාරීරිකව හා මානසිකව ආබාිපත
තත්ත්වදේ පසු දනාවිය යුතුය.

x.

දයෝජිත කාරයාලය ළිහිටි සරථමානය :-

i. දකාට්ඨාසදේ සියලු දෙනාට දහෝ වැඩිදෙදනකුට පහසුදවන් ළ ා විය හැකි දකාට්ඨාසදේ
මරයගත සරථමානයක ළිහිටි තනතුදර දගෞරවය ැකදකන ආකාරදේ දගාඩනැිලල්ලක
කාරයාලය ළිහිටුවීමට හැකියාව තිබිය යුතුය.

ii. දරෝහල් දකාට්ඨාසයක උප්පැන්න, මරණ දරජිසරරාර ධුරයකට බඳවා ගැනීදම් දී
අයදුම්කරුවන්ට රජදේ දරෝහල තුළ ප්රමාණවත් කාරයාල පහසුකම් දනාලැදබන
අවසරථමාවක දරෝහලට කි.මි. 01 ක් පමණ නුදුරින් දකාට්ඨාසය තුළ ළිහිටි සුදුසු දවනත්
දගාඩනැිලල්ලක තම කාරයාලය ළිහිටුවීමට හැකි විය යුතුය.

04 . ඉල්ලුම් කිරීමට නුසුදුසු අය i.

පුරණ කාලිිීන දහෝ අරර කාලීන වයදයන් රාජය දහෝ අරර රාජය දහෝ දපෞීගලික ආයතනයක දහෝ
පත්වීම් ලබා ඇති අය.

ii. අිපකරණයකින් වරෙකරුවකු බවට පත් වූ අය දහෝ දම් වන විට අිපකරණදේ විභාග දවමින් පවතින
නඩුවක විත්තිකරුවකු වී ඇති දහෝ නඩු පැවරීමකට අොළව දම් වන විට අිපකරණය/ දපාලිසිය දහෝ
එවැනි ආයතනයක් මඟින් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරමින් පවතින අය.
iii.

නීතිඥ, දනාතාරිසර, ඉිංජිදන්රු හා ගණකාිපකාරි වැනි වෘත්ීන්හි දයදී සිටින අය.

iv.

මාසික දීමනාවක් ලබන මහජන නිදයෝජිතයින් (පාරලිදම්න්තු / පළාත් සභා/ මහනගර සභා/
නගර සභා/ ප්රාදීිය සභා මන්ිවරුන් වැනි අය)

v.

සාමානය අකාරයක්ෂමතාවය මත වි්ාම ගන්වනු ලැ ර රජදේ දසරවකයින්
( ආයතන සිංග්රහදේ II පරිච්දේෙදේ 7:1 වගන්තිය)
vi. ූජය පක්ෂය
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05.
දතෝරා ගනු ලබන අයදුම්කරු දවත පත්වීම ප්රොනය කරනු ලබන්දන් ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්ික
සමාජවාදී ජනරජදේ ආණ්ඩඩුක්රම වයවසරථමාදේ IV වැනි පරිච්දේෙදේ විිපවිරාන සහ රජදේ භාෂා ප්රතිපත්තිය
රියාත්මක කිරීම ළිණිස ෙැනට පවත්නා වූ හා මින්මතු පනවනු ලබන්නා වූ නීති රීති හා වයවසරථමාවන්ට
අනුකූලව කටයුතු කරන බවට ඔහු බැඳී සිටීදම් දකාන්දීසියට යටත්ව සහ එදකාදළාසර මසක පරීක්ෂණ
කාලයකට භාජනය වන අයුරිනි. එදකාදළාසර මසක් අවසානදේ දී ඔහු රාජකාරිදයහි සරිර කිරීමට සුදුසු බව
දපනී යන්දන් නම්, සරවකීය කාරයයන් සම්බන්ර අණපනත් ළිබඳබඳවත්, දෙපාරතදම්න්තුදේ නීති රීති
ළිබඳබඳවත් තම ෙැනීම විමසා බැලීම ළිණිස පවත්වනු ලබන විභාගයකට දපනී සිටිය යුතුය. එම විභාගදේ දී
අවයය ප්රමාණයට සාමාරථමය ලබන්දන් නම් පරීක්ෂණ කාලය අවසන් වූ විට ඔහු දරජිසරරාර ධුරදයහි සරිර
කරනු ලැබීමට සුදුසු දේ. එකී කාලය තුළ ඔහු තනතුරට නුසුදුසු බව දපනී යන්දන් නම් , නැතදහාත් පවත්වන
ලෙ විභාගදයන් අසමත් වූදේ නම් ෙැන්වීමක් නැතිවම තනතුදරන් ඉවත් කිරීමට පුළුවන.
06.
අයදුම්පදතහි සඳහන් කිසියම් දතාරතුරක් අසතය බව දහෝ වැරද බව දතෝරා ගැනීමට දපර
අනාවරණය වුවදහාත් අයදුම්කරු නුසුදුසරසකු කරනු ලැබීමටත්, පත්වීම ලැබීදමන් පසු අනාවරණය වුවදහාත්
වහාම දසරවදයන් පහ කරනු ලැබීමටත් දහරතු වනවා ඇත.

................................................................
දසරික් දල්කම්/ අතිදරක දරජිසරරාර ජනරාල්
20............................. වැනි දන
................................................
දසරික් දල්කම් කාරයාලදේදීය.
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රෙජිස්ට්රාර් ජනොල් රෙපාර්තරේන්තුව

ඇමුණුම I

අයදුේපත් කැඳවීරේ ෙැන්තවීම
................................................. දිස්ට්ික්කරේ .................................................
ප්රාරීය ය රල්කේ රකාට්ඨාස්ට්රේ ................................................................ උප්පැන්තන,
මෙණ හා ............................................................................. රකාට්ඨාස්ට්රේ විවාහ /
අතිරර්ක විවාහ (උඩෙට/ස්ට්ාමානය) රෙජිස්ට්රාර් ධුෙය
සිංහල මාධ්ය/රෙම මාධ්ය
(ඉහත තනතුර සඳහා අයදුම්කරන්නන් පහත ග්රාම නිලරාරි වසම/ ගම තුළ සරීර පදිංචියක් ඇත්තා වූ අය
විය යුතුය.)

ග්රාම ලධලධ්ා ව වස්ට්ේ/ ්ේ ලැස්ස්ට්ුව

................................................................
දසරික් දල්කම්/ අතිදරක දරජිසරරාර ජනරාල්
................................................................
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