
රාජ්ය පරිපාලන චක්ර ේඛ  22999 ටතේ   ෂට පදනම මත පාවච්චි  රන ලද නිල වාහන 

රැේෙන ටාම9 තීරු බදු සහන සහිත වාහන ආනටන බලපත්ර ලබා ීම 

1. ේපොදු ේ ොන්ේේසි 

 

 අටදුම්පත පළා  ප්රධාාන ේඛ ම් ිසසින් නි්දේේ   ර ිබිම 

 (22999-XXXV) ආ ෘිබට අනුව ිසධිම  පරිදි අටදුම්පත සම්පූ්දණ  ර ිබබීම  සහ අදාල තැන් වල නිල 

මුද්රාව සහිතව අ සන්  ර ිබබීම  

 රාජ්ය ේස වේටන් ිස්ාම ෙැන් ල පියට  

 මීත ේපර ලබාෙ  සහනදායි වාහන ආනටන බලපත්රටත අදාල ණටවර පියට ේහ  ේේියට ව ේටන් ේෙීමම් 

 ේඛ නම් එහි මුපි  ේෙීමේම් රිසිට් පත ේහ  වාහනේේ පිටාපදිිංචි සහිබ ට 

 මීත ේපර ලබාෙ  බලපත්රට ත වාහනට්  ිලලී ේෙන ේනොමැිබ නම්   වබ සනා  ීරීමමත බලපත්රේේ 

මුඛ යතපත. 

 ජ්ාිබ  හැඳුනුම්පේ  සහිබ   රන ලද යතපත්  

 නාමට ේවනස් කිීමම්  සිදු  ර ඇ නම්   බව සනා  කිීමමත අදාල පියවල සහිබ  යතප  ේහ  දිවුරුම් 

ප්ර ා ට්  

 

2. සුදුසු ම් ලබන තනතුර්  නම්  (එීර තනතුේ්ද වසර 03්  දරා සිටීම) 

 

 මුඛ ප ීමේම් පියේේ සහිබ   රන ලද යතපත්  

 තනතුරත ේහ  තනතුරුවලත අදාල ප ීමම් පියවල සහිබ  යතප   

 අදාල ේස වේේ 1 ේ් ණියටටත 9ිසේ  ෂ ේ් ණියටටත උසස්  රන ලද පියේේ සහිබ   රන ලද යතපත්  

 භාණ්ඩාොරට ිසසින් තනතුරු අනුමත  රන ලද පියේේ සහිබ  යතපත්  

 

3. ීප වයාප්ත ත ේස වාවන් වල හා දවදය ේස වේේ නිලධාාරින්  - (SL-01-2006 ේහ  ඊත ඉහළ වැටුප්ත  පරිමාණට හිිල 

තනතුර  වසර 25  සක්රීට ේස වා  ාලට්  සහ එකි ේස වා  ාලට තුල 1 ේ් ණියටේේ නිලධාාරිේට ල ේලස වසර 

10   සක්රීස ේස වා  ාලට්  සම්පූ්දණ  ර ිබබීම)    

 

 මුඛ ප ීමේම් පියට 

 අදාල ේස වේේ 1 ේ් ණියටටත 9ිසේ  ෂ ේ් ණියටටත උසස්  රන ලද පියේේ සහිබ   රන ලද යතපත්   

 ිසේ  ෂඥ දවදයවරේට්  නම් ඊත අදාල ප ීමම් පියේේ සහිබ   රන ලද යතපත්  (ිසේ  ෂඥ දවදය 

නිලධාාරිේට ල ේලස වසර 03  ේස වා  ාලට්  සල ා බැේඛ) 

 වැටුප්ත  රහිත නිවාඩු ලබා ෙැනීම යළිබඳ වා්දතාව්  

 

4. පිටාපදිිංචි9සහ ාර දවදය නිලධාාරින් සඳහා (ේස වේේ වසර 25  සක්රීට ේස වා  ාලට්  සහ එකි ේස වා 

 ාලට තුල ිසේ  ෂ ේ් ණියටේේ නිලධාාරිේට ල ේලස වසර 10   සක්රීස ේස වා  ාලට්  සම්පූ්දණ  ර ිබබීම)    

 

 මුඛ ප ීමේම් පියේේ සහිබ   රන ලද යතපත්  

 අදාල ේස වේේ ිසේ  ෂ ේ් ණියටටත උසස්  රන ලද පියේේ සහිබ   රන ලද යතපත්   

 වැටුප්ත  රහිත නිවාඩු ලබා ෙැනීම යළිබඳ වා්දතාව්  

 

 



 

 

 


