මගී සසේවා අවසර පත්ර සන ්දසසි
1. මගී සසේවා අවසර පත්රසන්  ලයන ී  ති  ලසරරයන ාාවයන ිරීමස

වකීමම සම ිෂන්  සාාස

පූර්ව අනුමැි න සය මැි ව සවයත් න තැයැත්සතකුට ාාරමර සය මැි  ලවට,
2. මගී සසේවා අවසර පත්රසේ  අිති මුගස

ස ල් ීකමර

ිසසරතර වය න

සවයසර ිරීමමක්

සිදුවුවස ත් ඒ සවයසර ිරීමසම්  වැඩමරය දිය තුයක් තතුළත ඒ ිසසරතර සම ිෂන්  සාාවට
දැනු සදය ලවට,
3. මගී සසේවා අවසර පත්රසේ  අසයකුත් ිසසරතර වය නයමම සවයසර ිරීමමක් සම ිෂන්  සාාස
පූර්

අනුමැි නට නටත්ව සිදු මරය ලවට,

4. ලසරරයන ස ල් ාසන්  සම ිෂන්  සාාව ිසසි්  වරි්  වර නිශරචිතව සඳ ්  මරනු යලය මගී් 
ා තු් වය පාර්ශවන සඳ ා වූ අි සර්ම රක්න

ආවර නක් සිනලු අවසරයා වයී ම ලයාත්මමව

පවි ය ලවට,
5. සමම අවසරයාවමී ම ඔිෂනි ලසරරයන, වයාපාර පැවැත්ම ම ා ලසරරයසේ  සසේවමන්  නිසනිතයතන් 
සසේවා නියුක්ත ිරීමමට අදාය ශ්රී යාමාස වයා ඕ නයමම ඛිත ත තිි නමට අනුලවයව මටයුතු මරය
ලවට,
6. අවසර පත්රන නටසත් ලයන ී  ති  ලසරරයන තතුළත ්රිනාත්මම මළ

ැිර නිනි නිම ස

උපමර නක් සිසමර ති  ලවට,
7. අවසර පත්රන නටසත් ලයන ී  ති  ලසරරයන තතුළත ්රිනාත්මම ඔරසයිවකවක් සිසමර ති  ලවට,
8. ලසරරයසේ  ඉදිරිපස ා පවකපස සම ිෂන්  සාාව ිසසි්  අනුමත මරය යද ස ි නිකුත් මරය යද
ආමෘි සනහි වූ ඳුයා කැතිස සරටිමරනක් ි බින යුතු ලවට,
9. ජාි ම ලසර කාසරතු ප්රි පත්ි න ප්රමාරව සම ිෂන්  සාාව ිසසි්  අනුමත මරය යද ලසර කාසරතු
සට ය ලසරරයන තතුළත ප්රමට සයස ප්රදර්ශයන මර ති  ලවට ා කමය සඳ ා අනුමත කාසරතුව
ඉක්මවය කාසරතුවක් අන සය මරය ලවට,
10. ලසරරය සසේවන සම ිෂන්  සාාව ිසසි්  අනුමත මරනු යලය මායසට යට අනුලවයව ාාවයන
මරය ලවට ස අසේක්ෂිත පිටත්ම ස ස යාව ා කමයා් තනට නය ස යාව ලසරරයන තතුළත
ප්රමටව ප්රදර්ශයන මර ති  ලවට,
11. ලසරරයන සිනලු අවසරයාවයී ම නා් ත්රිම වශසන්  වකදුවක පිරිසිදු ා සසේවන මළ

ැිර තත්වනිර් 

පවත්වා සකය නය ලවට,
12. ලසරරයන වාර්ෂිම පීමක්න

නමට නටත් මර ති  ලවට වකලයාකත යුතුන. ස සඳ ා සම ිෂන් 

සාාව ිසසි්  නිනම මරනු යලය අමෘි නමට අනුලවයව ලයනයත් කරාජනිර්  යලාකත්
ස ි මනක් ඉදිරිපත් මරය ලවට,
1

13. ලසරරය වය සිසමර ති  සද රවල් ම දුුග සම ටස

ා වාමුවා ම දුුග පාට මර ස ි පි් තාුග මර

සය මැි  ලවට ා සරටිමර් අයවා සය මැි  ලවට,
14. මගී් ට ප වකසව්  ප්රස ශනක් ි සලය නා් ත්රිමව ස ි ිසදයුත් ආමාරසන්  ්රිනාත්මම වය
සීනුවක් ලසරරයන තතුළත සිසමර ති  ලවට,
15. සම ිෂන්  සාාස අනුමැි නක් සය යද අි සර්ම සිස ිරීම ිරසිවක් ලසරරයසේ  සය මැි  ලවට,
16. අවසර පත්රන දරය තැයැත්තාස

යම, තැපැල් ඛිපියන, දුරමයය අාමන ස

ලසරරයන ාාවයන

ිරීමමට අනුමත අවසර පත්ර අාමනද සම ිෂන්  සාාව ිසසි්  නිනම මරනු යලය ආමාරනට
ලසරරයසේ  පවකපස පාපුවුගව ස
අකුුග වඛි්  පැ ැදිඛිව මුද්ර
17. ලසරරයන ලසරයැවතුස

ලසරරයසේ  අවසාය සමළවර අතර මළු පවකබිමම වකදුපැ ැි 

න මර ස ි ඛිනා ති  ලවට,

සිට පිටත්ම මට සපරාතුව සිනලුම මගී් ට ප්රස ශ පත්ර නිකුත් මර ති 

ලවට,
18. න ඛිත ත තිි නක් නටසත් නිනම මර ති  ා ලසරරය ස ල් ාසන්  අදාළ වය ස ක සීමා සිනලු
අවසරයා වයී  පිළිපදිය ලවට ස

ලසරරයන සය සැයිරළිමත් සයස ස ි අයතුුගදානම සයස

ාාවයන සය මරවය ලවට,
19. ලසරරයසනහි පිළිසවඛි්  පූජය පක්නසේ , ආලාිතත තැයැත්ත් ස

ා කර්ාති මා් තාව් ස තනි

පාිසච්චින සඳ ා ආසය සදම ලැනි්  සව් මර ති  ලවට වකලයා කත යුතුන. ස

ආසය ඒවා

සව්  මර ති  මගී සම ට්ඨාසන්  ලසරරයසේ  කම්  සය මරය අවසරයා වයී  පම

ක් සවයත්

මගී්  ිසසි්  පාිසච්චි මරය ලවට සම ් සද සරතරවරනා වක ලයාකත යුතු ලවට,
20. ලසරරයන තුළ සර්ඩිසන ව ැර සවයත් ශ්රවය දෘශය උපමර

ාාිසත සය මරය ලවට,

21. අවසරපත්රන මනි්  අනුමත සය මරය යද ලසරරයසේ  සසේවාව ා කමයයා් තන ඳුයා කැතිමට
ප වක සයසට සම ිෂන්  සාාව ිසසි්  අනුමත මරය යද ආමෘි සනහි පරිදි සිා ය, සදමළ

ා

ඉාග්රීසි ාානා වඛි්  සය කු අකුුග වඛි්  ප්රමට සයස ප්රදර්ශයන මර ති  ලවට,
22. අවසර පත්රන නටසත් අනුමත මරය යද ලසරරයසේ  ඛිනාපදිාචි අාමන ලසරරයන තතුළත ප්රමටව
සපසයය සරයායනම උසි්  එක් අඟයමට අඩු සය වය පරිදි පි් තාුග ස ි මුද්ර

න මර ති 

ලවට,
23. ලසරරයන ඉදිරිපස
ඛිනාපදිාචි අාමන

ා පවකපස පිටත තනි පාටිර්  පි් තාුග මර ති  ලවට ස

ලසරරයසේ 

ා ස

ැර සවයත්

නිසනිකන නටසත් අනුමත මරය යද සවයත් ප්රදර්ශය

ඛිම  වඛි්  ස ි තඳී වඛි්  සත ර ලවට,
24. ලසරරයසනහි ප්රයමාාාර සපට්ටිනක් සිසමර ති  ලවට ා ඒ සපට්ටිසනහි ප්රයමාාාර ප්රි මාර ද්රවය
ා උපමර

සිනලු අවසරයා වයී  ි සලය ලවට,
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25. ාාවයන වය ලසරරයන තතුළත මගී්  සඳ ා සව්  මර ති  න

ප්රසේශනම ශබ්ද මට්ටම ිරසිම

අවසරයාවමී  සම ිෂන්  සාාව ිසසි්  නිනම මර ති  ශබ්ද මට්ටම සය ඉක්ම ිසන යුතු ලවට,
26. ාාවයන මරය මාසන ස ල් ාසන්  වය ාාවය දත්ත වයට අදාය සත රතුුග සම ිෂන්  සාාව
ිසසි්  නිනම මර ති  ආමෘි  පත්රසනහි ඊළඟ මාසසනහි ප සය සරවය දියන ඉකුත් ම මට සපර
සම ිෂන්  සාාවට සපනය ලවට ා ඒ වාර්තා මාස නම මායනක් වකරක්ෂිතව තලා ති  ලවට,
27. ලසරරයසනහි සසේවනට සන දවා ති  රිනදුුග

ා සම ් සද සරතර ිසසි්  ඉටු මරය මාර්න පිළිලඳ

සට ්  තැබීම පිණිස සම ිෂන්  සාාව ිසසි්  අනුමත මරය යද සය

පත්රනක් සමම ිසටම

ලසරරයසනහි තලා සකය ති  ලවට,
28. අවසර පත්රසන්  අනුමත මර ති  ලසරරයන ස ල් ාසන්  වය මාර්ක දිසි අයතුුග ස ේතුසව් 
ලසරරයන ප්රමාද ම ම, මාය සට යට අනුව නායුතු කමය තය හිීමම, ලසරරයන සප ඛිසර අත්අඩා ඕවට
කැතිම, අිති මුගට/රිනදුුගට ිසුගේාව සප ලීසින ිසසි්  ්රිනාමර ි බීම වැනි අවසරයා වය ඒ
පිළිලඳ ිසසරතර සම ිෂන්  සාාව ිසසි්  නිනම මර ති  ආමෘි නට අනුව දිය

තක් තතුළත

සම ිෂන්  සාාව සවත දැනු සදය ලවට,
29. නිකුත් මරය යද ප්රස ශ පත්ර පිළිලඳව වාර්තාවක්, ඒ ප්රස ශ පත්ර නිකුත් මරය යද දියසේ  සිට
මාස තුයම මායනක් තලා කැතිමට ා ඒවා වකරක්ෂිත ිරීමමට වකලයා ක් යා ලවට,
30. සමිටර් රය ප්රවා ය සම මසාරිසරවරනා ිසසි්  නිකුත් මරය යද වයා ඕ “ඒ” ප් ි සේ  රිනදුුග
ලයපත්රනක් ලසරරයන ාාවයන ිරීමමට සසේවසේ  නියුක්ත මර ති  රිනදුුගට ි සලය ලවට

ාඒ

ලයපත්රන ඔු  ැගසකය නය ලවට,
31. ජාි ම කමයාකමය වවදය ආනතයන ිසසි්  නිකුත් මරය යද වයා ඕ වවදය සනිකයතා
ස ි මනක් ලසරරයන ාාවයන ිරීමමට සසේවසේ  නියුක්ත මර ති  රිනදුුගට ි සලය ලවට

ාඒ

ලයපත්රන ඔු  ැගසකය නය ලවට,
32. ලසරරයන ාාවයන ිරීමමට සසේවසේ  නියුක්ත මර ති  රිනදුුග

ා සම ් සද සරතර න පත්

චරිතනිර්  ා මයා ැසිීමසම්  යුතු මගී් ට ා ම ජයතාවට මාුගණිම ා ිසතිත තැයැත්සතකු
ලවට ස මත්පැ්  මත්ද්රවය වයට තබ්ලැහි සය වූ අසනකු ලවට,
33. ලසරරයසේ  සසේවසේ  නියුක්ත මර ති  රිනදුුගට
වයා ඕ ඛිනාපදිාචි ිරීමමක් ි සලය ලවට
ඛිනාපදිාචි ිරීමස

ා සම ් සද සරතරවරනාට සම ිෂන්  සාාස

ා සම ිෂන්  සාාව ිසසි්  නිකුත් මරය යද එම

අයයයතා පත්රන පැළඳ සිටිය ලවට සම් ම එම ඛිනාපදිාචි ිරීමස

අාම

ලසරරයන තුළ ප්රමටව ප්රදර්ශයන මළ යුතු ලවට,
34. ලසරරයසනහි සසේවසේ  නියුක්ත මර ති  රිනදුුග ා සම ් සද සරතර සම ිෂන්  සාාව ිසසි්  නිනම
මරනු යලය තඳු

පිළිලඳ තිි  සාග්ර

අනුව ්රිනා මරය ලවට ස ි සම ිෂන්  සාාව ිසසි් 

අනුමත මරය යද සසේවයනා ිසසි්  යලා සදය නිය තඳු

ැඳ සිටිය ලවට,
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35. සාමායය කාසරතු සසේවා ලසරරය වය පම

ක් සිටසකය සිටිය මගී්  සකය න් ස්  ය

අවසර

පත්රන නටසත් අනුමත මරය යද උපරිම මගී සාඛ්යාව සය ඉක්මවය පරිදි ලසරරයසේ  ආසය සේළි
සදම අතර ති  ඉඩ ප්රසේශසනහි පම

ක් එම මගී්  සකය නය ලවට,

36. සාමායය ලසරකාසරතු සසේවා සය වය සිනලු සසේවා වය අවසර පත්රනිර්  අනුමත මරය යද මගී
සාඛ්යාව සය ඉක්ම වය ආසය කත මගී්  පම

ක් සකය නය ලවට,

37. අවසර පත්රන නටසත් නිශරචිත වශසන්  ලයන ී  ති  ලසරරය යැවතු

වයී  පම

ක් මගී් 

ලසරරයනට යාවා ක් යා ලවට ා ලසරරයසන්  ලසරසවය ලවට
38. සම ිෂන්  සාාව ිසසි්  ිසාාය මර ති  පරිදි ලසරරයන තතුළත දු පායන ත ය

මරය

දැ් ම මක් ප්රමටව ප්රදර්ශයන මර ති  ලවට ා ඒ ත ය ිරීමම සම ් සද සරතරවරනා ිසසි්  දැඩි
සයස ්රිනාත්මම මරය ලවට,
39. අවසර පත්රසේ  අිතමාරන නටසත් ාාවයන මරය ලසරරයසේ  සද රවල් ලසරරයන ාාවයන සමසරය
අතරතුර වසා ි සලය ලවට,
40. අවසර පත්රසේ  ිසසශේන අනුමැි නක් පිටස් මර තත්ය
පම

ිෂස එක් සම ් සද සරතරවරසනකු

ක් ලසරරයනම සසේවසේ  සන දවා ති  ලවට ස එම සම ් සද සරතරවරනා ිසසි්  ලසරරයනට

යාවා කැතිම සඳ ා ලසරරයනම කම්  ිරීමමට ලයාසප සර ත්තුසව්  සිටිය ම ජයතාව සන මු
මර කැතිම සඳ ා මමකසා ස ි සවයත් අ් දමිර්  සපළඹම මක් සය මරනු යලය ලවට,
41. සිඟමසයහි ා සවළඳාසමහි සනී  සිටිය තැයැත්ත් ට ලසරරයන තතුළතට ඒමට අවසර සය සදය
ලවට ා ස ත ය ිරීමම සම ් සද සරතරවරනා ිසසි්  දැඩි සයස ්රිනාත්මම මරය ලවට,
42. සම ් සද සරතරවරනා ිසසි්  ලසරරයසේ  ඛිනාපදිාචි අාමන, කමය ආර ා මරය යද සරයායන,
කමයා් තන

ා මනිනා ිසසි්  සකවය යද කාසරතුව පැ ැදිඛිව ඛිනා ස ි මුද්ර

න මර ති 

අනුක්රිෂම අාම සනූ ප්රස ශ පත්රනක් සමම මනිසනකුට ම නිකුත් මරය ලවට,
43. අවසර පත්රන නටසත් ලයන යලා ී  ති  ලසරරයන සම ිෂන්  සාාස පූර්ව අනුමැි නිර්  සත රව
කමයා් තනට යඟා ම මට ප්රමා වත් ඉ් ාය සය මැි ව, අවසර පත්රන නටසත් ලයන ී  ති 
කමය ආර ා සය මරය ලවට,
44. ඔිෂනි ලසරරයන තුළ GPS උපමර
(i)

අදාය GPS උපමර

/ උපාාක සිස ිරීමම අනිවාර්න වය අතර ඒ ස ල් ාසන් ,

/ උපාාක සිස ිරීමමට සම ිෂන්  සාාව / සම ිෂන්  සාාස ලයන

යද ආනතය වයට ඉඩ සයසා සදය ලවට,
(ii)

සිස මරය යද GPS උපමර

/ උපාාක ස ල් ාසන්  සිදුිසන ැිර අයාා ානි වළක්වා

කැතිම සඳ ා ප්රමා වත් ආරක්නාව සපනය ලවට,
(iii)

GPS උපමර

/ උපාාක සිස ිරීමම

ා ්රිනාත්මම ිරීමමට අදාය පිරිවැන ස ි ඉ් 

සම ටසක් සම ිෂන්  සාාව නිනම මරය ආමාරනට දරය ලවට,
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(iv)

සිස මරය යද GPS උපමර

/ උපාාක වය මුද්රා මැම ම ෝස ි අලුත්වැඩිනා මටයුතු

ිරීමම) අවසර පත්ර හිිෂමුග ස ි ඔු ස සසේවමන්  ිසසි්  සය මරය ලවට,
(v)

තම ලසරරයසේ  ිසදුඛි පේාි න ඉතා ස ඳ තත්වසේ  ි බින යුතු අතර, සිස මරය යද GPS
උපමර

/ උපාාක නිසි ්රිනාතාීමත්වසන්  තලා කැතිමට ප්රමා වත් ලැටරි ලයනක් තම

ලසරරයන සතුව තලා ක් යා ලවට,
(vi)

ලසරරයන ිසිරණීම ස ි සාසශිාය මටයුතු ස ි ප්රාාය මට්ටස
අලුත්වැඩිනා මටයුතු ිරීමම සම ිෂන්  සාාස

පූර්ව ස

පූර්

යඩත්තු ස ි

අනුමැි න සහිතව සිදු

මරය ලවට,
(vii)

සම ිෂන්  සාාවට ස ි එහි ලයනයත් නිළාාීම් ට අවශය වූ ිසසටම අදාය GPS
උපමර

(viii)

/ උපාාක පීමක්නා ිරීමමට ඉඩ සයසා සදය ලවට,

සමම අවසර පත්ර සම ් සේසිනට අදාය ඉ ත මුගු  ලැ ැර

ැීමම ස ි මඩ ිරීමම

තුළි්  න ආමාරනම යැවත සිස ිරීමමක් මළ යුතු වුවස ත් අදාළ පිරිවැනද අවසර පත්ර
හිිෂනා ිසසි්  දරය ලවට,මගී සසේවා අවසර පත්ර හිිෂමුග ස ි ම ිසන යුතුන.
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