DSD/HO/03/ACC/Dele-2019

2019.03.06

සමෘද්ධි ගිණුම් චක්රලේඛ අංක : 01/2019
සියළුම දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක ජරරල්වලරු්/දදිව්ත්රික ර්වකම්ලරු්/
ප්රධ්ලර කලේයලරේ සියළුම මලණ්ඩලික නිධ්ලරි්/
සියළුම දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යකලරු්/දගණකලධිකලරීලරු්/
සියළුම ප්රලරද්ය ය ර්වකම්ලරු්/දගණකලධිකලරීලරු්/
වමලජ වවිබ ගැ්/වීම් මධ්යව්ාලර ාලර නිධ්ලරි්/

ගිණුම් උපලෙස් හා මල්ය පාල්ය ිළිබඳ ඳල්ලල් පවරීමම - 2019
වමලජ වවිබගැ්/වීම් අමලත්යලාංයය අය වමෘද්ධි වාංලේධ්ර රෙපලේත්රම්්/තුල වෙශල ය ේ අාංක
331 යයර පලරය ලර ලැඩවයශ්/ ශල ලයලපෘති ලය අෙලල ප්රධ්ලර කලේයලය දිව්ත්රික කලේයල
ප්රලරද්ය ය කලේයල වමලජ වවිබ ගැ්/වීම් මධ්යව්ාලරල 2019 ලේරේ වියෙම් පලරය පිළිබඳ
මු.රර. 135 යයර බත් පලරලදීරම් ර්වඛණය රම් වමග ඉදිරිප කර ඇත්. 2019 ලේරේ වියෙම්
ෙැරීරම්දී මුේව ශල ජරමලධ්ය අමලත්යලාංරේ අාංක: BD/CBP/4/1/10/2019 ශල 2018.12.27 දිරැති
අයලැය චක්රර්වඛ 5ද2018 මගි්/ බලදී ඇති උපරෙව් ශල මගරප්/වීම් අනුල කයයුතු කෂයුතු අත්ර එම
උපරෙව් අභිබලල රරොයර රව රමම උපරෙව් මලලල නිකු කරනු ැරේ. වමෘද්ධි වාංලේධ්ර
ලැඩවයශර්/ දිව්ත්රික ශල ප්රලරද්ය ය මට්යරම් අධීකණය රමම ලේරේදී ෙ රපර පරිදිම දිව්ත්රික
ර්වකම්ලරු්/ ශල ප්රලරද්ය ය ර්වකම්ලරු්/රේ අධීකණය යයර සිදුකරනු ැරේ.
රමම බත් පැලරීම ප්රධ්ලර ලරය්/ බයදීම අනුමත් කිරීම වශතික කිරීම වශ රගවීම යර මය
ක්රියලල්/ 4 පෙරම් රකොයරගර පිළිරය කර තිරේ. රමම ක්රියලලලිය ශල ඒලලරේ ලගකීම් ල
අේාකාරය පැශැදිලි කර ගැනීම වඳශල මු.රර. 136 137 138 ශල 139 පරිය රය කිරීම ලැෙග රේ.
02.

පශත් වඳශ්/ සීමලල්/ය වශ උපරෙව් ලය යය ල පලරල ඇති කලේයය්/ ක්රියල මක කෂ
යුතුය.
2.1

සියළුම බත් මුේව රරගුලසි ආයත්ර වාංග්රශය ශල මුේව අමලත්යලාංය රලජය
පරිපලර ශල කෂමරලකරණ අමලත්යලාංය වමෘද්ධි වියාලර අමලත්යලාංය යර
අමලත්යලාංල ර්වකම්ලරු්/ විසි්/ වශ වමෘද්ධි වාංලේධ්ර රෙපලේත්රම්්/තුරේ
අධ්යක ජරරල්ව විසි්/ ලරි්/ ලර නිකු කරනු බර චක්රර්වඛ ශල උපරෙව් ලය
අනුල ක්රියල මක කෂ යුතුරේ.

2.2

එකම කලරණය වම්බ්/ධ්රය්/ නිධ්ලරි්/ කිහිප රෙරරකුය බත් පලරර ෙ
අලව්ාලල ඒ වෙශල රකලි්/ම ලගකීම ෙරණ නිධ්ලරියල බත් ක්රියල මක කෂ
යුතුය.

2.3

බත් පලරර යම් නිධ්ලරිරයකුය එම බත් සීමලල්/ යයර ත්ම යය
නිධ්ලරිරයකුය යම් විය්/ රලනුරල්/ බත් පැලරිය ශැක. එරශ එමගි්/ බත්
පලරනු බර නිධ්ලරී්/ විසි්/ ගණ්/දීරම් නිධ්ලරියල රලත් පලරල ඇති ලගකීරම්/
නිෙශව් රරොරේ.
1

03.

නිල් ඳවංකු ගිණුම්
2017 අාංක 02 ෙරණ දිවිරැගුම වාංරෝධිත් පරත් මඟි්/ 2017.02.01 දිර සිය දිවිරැගුම
වාංලේධ්ර රෙපලේත්රම්්/තුරේ නි රලමය වමෘද්ධි වාංලේධ්ර රෙපලේත්රම්්/තුල රමි්/
වාංරෝධ්රය කර ඇති බැවි්/ වියෙම් ෙැරීම වෙශල පශත් වඳශ්/ පරිදි ගිණුම් ආරම්ා කර
පල ලලරගර යල යුතු අත්ර එම ගිණුම් රමරශයවීම ශල ක්රියල මක කිරීරම් නිධ්ලරි්/ පිළිබඳ
විව්ත්ර පශත් ෙැකරේ.
ලෙපාර්ලලම්න්තුලේ ආ ලනික මට්ටම අනුර ආරම්භ කර පරත්රාගල යුතු ගිණූම්
ආ ලනික මට්ටම

ආරම්භ කිීමලම් අරමුණ
ඇව්ත්රම්්/තුගත් ප්රතිපලෙර යයර
වියෙම් ෙැරීම ශල ආෙලයම් එකතු කිරීම
වඳශල
අරමුේව උපරද්ක ආයත්රරේ
උපරද්ක ලය යයර අරමුේව
ආරයෝජරය කිරීම

ප්රධ්ලර කලේයලය

බැාංකු ලිපිද්රලය මුද්රණය කිරීම වම්බ්/ධ්
වියෙම් ෙැරීම

වමෘද්ධි කෂුද්ර මය චක්රීය
අරමුෙ

ඇව්ත්රම්්/තුගත් ප්රතිපලෙර යයර
වියෙම් ෙැරීම ශල ආෙලයම් එකතු කිරීම
වඳශල
වමෘද්ධි වමලජ ආරකණ ලැඩවයශර

වමලජ වවිබ ගැ්/වීම්
මධ්යව්ාලර(නි්වඹ
මලත්ර වමරෂ
ලැල නිලරේලි)

වමෘද්ධි ාලර අරමුෙ
වමෘද්ධි නිලලව වාංලේධ්ර
රොත්රැයි අරමුෙ

රවේලක ණය චක්රීය ලැඩවයශර
ජීලරරෝපලය චක්රිය අරමුේව වම්පලෙරය
කිරීරම් ලැඩවයශර

ප්රලරද්ය ය මට්යම

අධ්යක ජරරල්ව වමෘද්ධි
වාංලේධ්ර රෙපලේත්රම්්/තුල

වමෘද්ධි නිලලව ලැඩවයශර ක්රියල මක
කිරීම

වමෘද්ධි වමලජ ආරකණ ලැඩවයශර

දිව්ත්රික මට්යම

ගිණුලම් යම

ඇව්ත්රම්්/තුගත් ප්රතිපලෙර යයර
වියෙම් ෙැරීම ශල ආෙලයම් එකතු කිරීම
වඳශල

වමෘද්ධි වමලජ ආරකණ
අරමුෙ
රවේලක ණය ගිණම
වමෘද්ධි චක්රීය අරමුෙ

දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක
අධ්යක ජරරල්ව
වමෘද්ධි දිව්ත්රික වමලජ
ආරකණ අරමුෙ
ප්රලරද්ය ය
ර්වකම් ප්රාලද්ය ලේකම්
ලකොට්ඨාශලේ යම
වමෘද්ධි වාංලේධ්ර
රෙපලේත්රම්්/තුල

වමෘද්ධි වමලජ ආරකණ ලැඩවයශර

වමෘද්ධි ප්රලරද්ය ය වමලජ
ආරකණ අරමුෙ

මධ්යව්ාලර ආෙලයම් එකතු කිරීම ශල
වියෙම් ෙැරීම

ව්ාලරාලර නිධ්ලරි (සමාජ
සවිඳල් ගවන්වීම්
මධ්යස්ාායලේ යම)
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ලෙපාර්ලලම්න්තුලේ ආ ලනික මට්ටම අනුර ආරම්භ කර පරත්රාගල යුතු ඳවංකු ගිණුම් ලමලහ වීලම් හා ක්රි ාත්මක කිීමලම් නිල්ධ්ාරින්

ආ ලනික මට්ටම

ප්රධ්ලර කලේයලය

ගිණුම ලමලහ වීලම්
නිල්ධ්ාරි ා

ආරම්භ කිීමලම් අරමුණ

ගිණුලම් යම

ඇව්ත්රම්්/තුගත් ප්රතිපලෙර යයර
වියෙම් ෙැරීම ශල ආෙලයම් එකතු කිරීම
වඳශල

අධ්යක ජරරල්ව වමෘද්ධි
වාංලේධ්ර
රෙපලේත්රම්්/තුල

වමෘද්ධි අධ්යක
ජරරල්ව

අරමුේව උපරද්ක ආයත්රරේ
උපරද්ක ලය යයර අරමුේව
ආරයෝජරය කිරීම

වමෘද්ධි ාලර අරමුෙ
(SAMURDHI TRUST
FUND)

වමෘද්ධි අධ්යක
ජරරල්ව

වමෘද්ධි නිලලව ලැඩවයශර ක්රියල මක
කිරීම

වමෘද්ධි නිලලව වාංලේධ්ර
රොත්රැයි අරමුෙ

වමෘද්ධි අධ්යක
ජරරල්ව

බැාංකු ලිපිද්රලය මුද්රණය කිරීම වම්බ්/ධ්
වියෙම් ෙැරීම

වමෘද්ධි ලිපි ද්රලය කෂුද්ර
මය චක්රීය අරමුෙ

වමෘද්ධි අධ්යක
ජරරල්ව

වමෘද්ධි වමලජ ආරකණ ලැඩවයශර

වමෘද්ධි වමලජ ආරකණ
අරමුෙ

වමෘද්ධි අධ්යක
ජරරල්ව

රවේලක ණය චක්රීය ලැඩවයශර

රවේලක ණය ගිණම

වමෘද්ධි අධ්යක
ජරරල්ව

ජීලරරෝපලය චක්රිය අරමුේව වම්පලෙරය
කිරීරම් ලැඩවයශර

ජීලරරෝපලය චක්රීය අරමුෙ

වමෘද්ධි අධ්යක
ජරරල්ව

ගිණූම ක්රි ාත්මක කිීමලම් නිල්ධ්ාරින්
අධ්යක ජරරල්වදඅතිරේක අධ්යක
ජරරල්වදප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි ද
ගණකලධිකලරි (ලැටුප් ශල රගවීම්) ද
අධ්යක (ආයත්ර ශල පලර) ද අධ්යක
(කෂුද්රමය)
අධ්යක ජරරල්ව / ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි ද
ගණකලධිකලරි (ලැටුප් ශල රගවීම්) /
අධ්යක (ආයත්ර ශල පලර)
අධ්යක ජරරල්වදප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි ද
ගණකලධිකලරි (ලැටුප් ශල රගවීම්) ද
අධ්යක (ආයත්ර ශල පලර)
අධ්යක ජරරල්වදප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි ද
ගණකලධිකලරී (ලැටුප් ශල රගවීම්) ද
අධ්යක (කෂුද්රම්වය) දඅධ්යක (ආයත්ර
ශල පලර)
අධ්යක ජරරල්වදගණකලධිකලරි (වමලජ
ආරකණ) ද අධ්යක (වමලජ ආරකණ)
අධ්යක ජරරල්වදප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි ද
ගණකලධිකලරි (ලැටුප් ශල රගවීම්) ද
අධ්යක (ආයත්ර ශල පලර)
අධ්යක ජරරල්වදප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි ද
ගණකලධිකලරි (ලැටුප් ශල රගවීම්) ද
අධ්යක (ආේථීක වවිබගැ්/වීම් ශල ග්රලම
වාංලේධ්ර) ද නිරයෝජය අධ්යක (ආේථික
වවිබ ගැ්/වීම් ශල ග්රලම වාංලේධ්ර)
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ආ ලනික මට්ටම

ආරම්භ කිීමලම් අරමුණ

ගිණුලම් යම

ගිණුම ලමලහ වීලම්
නිල්ධ්ාරි ා

ඇව්ත්රම්්/තුගත් ප්රතිපලෙර යයර
වියෙම් ෙැරීම ශල ආෙලයම් එකතු කිරීම
වඳශල

දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක
අධ්යක ජරරල්ව

දිව්ත්රික ර්වකම්
(දිව්ත්රික වමෘද්ධි
අතිරේක අධ්යක
ජරරල්ව)

වමෘද්ධි වමලජ ආරකණ ලැඩවයශර

වමෘද්ධි දිව්ත්රික වමලජ
ආරකණ අරමුෙ

දිව්ත්රික ර්වකම්
(දිව්ත්රික වමෘද්ධි
අතිරේක අධ්යක
ජරරල්ව)

දිව්ත්රික මට්යම

ආ ලනික මට්ටම

ප්රලරද්ය ය මට්යම

වමලජ වවිබ
ගැ්/වීම්
මධ්යව්ාලර(නි්වඹ
මලත්ර වමරෂ
ලැල නිලරේලි)

ගිණුම ලමලහ වීලම්
නිල්ධ්ාරි ා

ආරම්භ කිීමලම් අරමුණ

ගිණුලම් යම

ඇව්ත්රම්්/තුගත් ප්රතිපලෙර යයර
වියෙම් ෙැරීම ශල ආෙලයම් එකතු කිරීම
වඳශල

ප්රලරද්ය ය ර්වකම් ප්රාලද්ය
ලේකම් ලකොට්ඨාශලේ යම
වමෘද්ධි වාංලේධ්ර
රෙපලේත්රම්්/තුල

ප්රලරද්ය ය ර්වකම්

වමෘද්ධි වමලජ ආරකණ ලැඩවයශර

වමෘද්ධි ප්රලරද්ය ය වමලජ
ආරකණ අරමුෙ

ප්රලරද්ය ය ර්වකම්

මධ්යව්ාලර ආෙලයම් එකතු කිරීම ශල
වියෙම් ෙැරීම

ව්ාලරාලර නිධ්ලරි (සමාජ
සවිඳල් ගවන්වීම්
මධ්යස්ාායලේ යම)

ව්ාලරාලර නිධ්ලරි

ගිණූම ක්රි ාත්මක කිීමලම් නිල්ධ්ාරින්
රෙපලේත්රම්්/තුරේ දිව්ත්රික
ගණකලධිකලරි රශෝ දිව්ත්රික ර්වකම්
කලේයලරේ ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි
දිව්ත්රික ර්වකම් දදිව්ත්රික වමෘද්ධි
අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව ද
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක ද
වමෘද්ධි කෂමරලකරු (ගිණුම්)
දිව්ත්රික ර්වකම් දදිව්ත්රික වමෘද්ධි
අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව ද
රෙපලේත්රම්්/තුරේ දිව්ත්රික
ගණකලධිකලරි රශෝ දිව්ත්රික ර්වකම්
කලේයලරේ ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක ද
වමෘද්ධි කෂමරලකරු (වමලජ
ආරකණ)

ගිණූම ක්රි ාත්මක කිීමලම් නිල්ධ්ාරින්
ප්රලරද්ය ය ර්වකම් ද ගණකලධිකලරි
වශකලර ප්රලරද්ය ය ර්වකම් ද වමෘද්ධි
කෂමරලකරු (මව්ාලර)
ප්රලරද්ය ය ර්වකම් ද ගණකලධිකලරි ද
වශකලර ප්රලරද්ය ය ර්වකම් ද වමෘද්ධි
කෂමරලකරු (මව්ාලර)
ව්ාලරාලර නිධ්ලරි
වමෘද්ධි කෂමරලකරු
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සමෘද්ධි ක්ෂුද්ර මල්ය ඳවංකු අංශලේ ගිණූම්
ඉශත් බැාංකු ගිණුම්ලය අමත්ර ලරය්/ වමෘද්ධි කෂුද්ර මය අාංය විසි්/ ප්රධ්ලර කලේයලරේ දිව්ත්රික මට්යරම් ප්රලරද්ය ය මට්යරම් ශල බැාංකු කලප මට්යරම්
ශල බැාංකු මට්යමි්/ ක්රියල මක කරර ගිණුම් රමරශයවීම අධ්යක ජරරල්වලරයලරේ අනුමැතිය යයර වමෘද්ධි කෂුද්ර මය අධ්යකලරයල විසි්/ සිදුකෂ යුතුය.
ප්රධ්ලර කලේයලරේ නි බැාංකු ගිණම ාලණ්ඩලර රමරශයුම් රෙපලේත්රම්්/තුරේ අනුමැතිය යයර ඒකලබද්ධ් මය පලර ප්රතිප තියය අනුකල ආරම්ා කර පල ලල ගත්
යුතු අත්ර ප්රධ්ලර කලේයලරේ අරරකු සියළුම ගිණම් වශ දිව්ත්රික වශ ප්රලරද්ය ය ර්වකම් රකොට්ශල මට්යරම් සියළුම ගිණම් අධ්යක ජරරල්වරේ වශ අධ්යක ජරරල්ව
විසි්/ බය පලරර නිධ්ලරිරයකුරේ රමරශයවීම යයර ආරම්ා කර පල ලල ගත් යුතුය. ඉශත් ෙකලල ඇති බැාංකු ගිණම් ලය අමත්ර ලරය්/ කිසිදු බැාංකු ගිණුමක
ආරම්ා රරොකෂ යුතු අත්ර එලැනි අලයත්ලලයක ඇතිල්/ර්/ රම් අධ්යක ජරරල්වරේ අනුමැතිය ඇතිල පමණක කයයුතු කෂ යුතුය.

05.

මු.ලර 135 ටලත් ඳල්ලල් පවරීමම පහල ස හන් පරිදි සිදුකළ යුතු .

කාර්

වියෙම් වෙශල
බය දීම

අනුමත් කිරීම

වශතික කිරීම

රගවීම

ප්රධ්ාය කාර් ාල්
අධ්යක ජරරල්ව ද අතිරේක
අධ්යක ජරරල්ව ද අධ්යක
(ආයත්ර ශල පලර)
අධ්යක ජරරල්ව ද අතිරේක
අධ්යක ජරරල්ව ද අධ්යක
(ආයත්ර ශල පලර) /වශකලර
අධ්යක (විමේණ)
ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරීද
ගණකලධිකලරි (ලැටුප් වශ රගවීම්)

ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරීද
ගණකලධිකලරි (ලැටුප් වශ රගවීම්)

දිස්ත්රික් ලේකම් කාර් ාල්

දිව්ත්රික ර්වකම් (දිව්ත්රික වමෘද්ධි
අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව)

ප්රාලද්ය ලේකම් කාර් ාල්

ප්රලරද්ය ය ර්වකම්

සමාජ සවිඳල් ගවන්වීම් මධ්යස්ාාය
අධ්යක ජරරල්ව ද අතිරේක
අධ්යක ජරරල්ව ද අධ්යක
(ආයත්ර ශල පලර)

දිව්ත්රික ර්වකම් ද දිව්ත්රික වමෘද්ධි
අධ්යක

ප්රලරද්ය ය ර්වකම්දවශකලර
ප්රලරද්ය ය ර්වකම්

අධ්යක ජරරල්ව ද අතිරේක
අධ්යක ජරරල්ව ද අධ්යක
(ආයත්ර ශල පලර)

රෙපලේත්රම්්/තුරේ දිව්ත්රික
ගණකලධිකලරි රශෝ දිව්ත්රික ර්වකම්
කලේයලරේ ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි

ප්රලරද්ය ය ර්වකම් කලේයලරේ
ගණකලධිකලරි

ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි ද
ගණකලධිකලරි (ලැටුප් ශල රගවීම්)

රෙපලේත්රම්්/තුරේ දිව්ත්රික
ගණකලධිකලරි රශෝ දිව්ත්රික ර්වකම්
කලේයලරේ ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි

ප්රලරද්ය ය ර්වකම් කලේයලරේ
ගණකලධිකලරි ද ප්රලරද්ය ය ර්වකම්
ද වශකලර ප්රලරද්ය ය ර්වකම්

ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරීද ගණකලධිකලරි
(ලැටුප් ශල රගවීම්)
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06.

( I ) සමාජ සවිඳල්ගවන්වීම් මධ්යස්ාාය
රෙපලේත්රම්්/තුල යයර ක්රියල මක ලර පශත් වෙශ්/ වමලජ වවිබගැ්/වීම් මධ්යව්ාලර ප්රධ්ලර
කලේයලය මගි්/ පලරය රේ.
සමාජ සවිඳල්ගවන්වීම්
මධ්යස්ාායලේ යම

ිළහිටි දිස්ත්රික්ක

නි්වඹ පුහුණු මධ්යව්ාලරය

මශනුලර

වමරෂ ලැල පුහුණු මධ්යව්ාලරය

ර රපුර

මලත්ර පුහුණු මධ්යව්ාලරය

මලත්ර

නිලරේලි පුහුණු මධ්යව්ාලරය

ත්රිකුණලමය

මධ්යස්ාායලේ පාල්ය භාර
අධිකාරි
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක
ජරරල්ව- මශනුලර
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක
ජරරල්ව - ර රපුර
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක
ජරරල්ව - මලත්ර
වමෘද්ධි වාංලේධ්ර
රෙපලේත්රම්්/තුරේ වමලජ
ආරකණ අරමුෙ

ඉශත් නි්වඹ වමර ලැල වශ මලත්ර වමලජ වවිබගැ්/වීම් මධ්යව්ාලරලය අෙලෂ ආෙලයම් එකතු
කිරීම වියෙම් ෙැරීම වශ ගිණුම්ගත් කිරීම වමලජ වවිබගැ්/වීම් මධ්යව්ාලරරේ ව්ාලරාලර නිධ්ලරි
විසි්/ දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව මශනුලර ර රපුර ශල මලත්ර කලේයලය්/හි
අධීකණය යයර සිදුකෂ යුතු අත්ර එම ගණුරෙනු පිළිබඳල මලසිකල ප්රධ්ලර කලේයලය රලත්
ලලේත්ල කෂ යුතුය. රමම මධ්යව්ාලර ල මය වශ පරිපලරය පිළිබෙල වම්පේණ උපරෙව් මලලලක
රමම චක්රර්වඛයය වමගලමීල නිකු රකරරර අත්ර එරත්ක 2017ද02 ෙරණ මය වශ පරිපලරය
පිළිබෙ උපරෙව් චක්රර්වඛයය අනුල නි්වඹ වශ වමරෂ ලැල පුහුණ මධ්යව්ාලර කයයුතු කෂ යුතුය.
නිල්ාලේලී පුහුණු මධ්යස්ාාය
වමෘද්ධි වාංලේධ්ර රෙපලේත්රම්්/තුරේ වමලජ ආරකණ අරමුෙ යයර
ක්රියල මක ලර
රැරගරහිර පෂලර නිලරේලී වමලජ වවිබගැ්/වීම් මධ්යව්ාලරයය අෙල ආෙලයම් එකතු කිරීම
වියෙම් ෙැරීම වශ ගිණුම්ගත් කිරීම වමලජ වවිබගැ්/වීම් මධ්යව්ාලරරේ ව්ාලරාලර නිධ්ලරි විසි්/
ප්රධ්ලර කලේයලරේ අධ්යක (වමලජ අරකණ) රේ අධීකණය යයර සිදුකෂ යුතුය.මලසික ගිණුම්
වලරලාං මගි්/ එම ගනුරෙනු පිළිබෙල ප්රධ්ලර කලේයලරේ අධ්යක වමලජ ආරකණ රලත් ලලේත්ල
කෂයුතුය.
නිලරේලි මධ්යව්ාලරරයහි පුහුණු ලැඩවයශ්/ පැලැ වීරම්දී නි ගිණුරම්/ ෙරනු බර වියෙම් වඳශල
බත් ක්රියල මක කිරීම පශත් පරිදි රේ..
කාර්

සමාජ සවිඳල්ගවන්වීම් මධ්යස්ාාය

වියෙම් වඳශල බයදීම

අධ්යක ජරරල්වදදිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව

අනුමත් කිරීම

දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක ජරරල්වද දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක

වශතික කිරීම

වමලජ ආරකණ අරමුෙර්ව ගණකලධිකලරීදදිව්ත්රික ගණකලධිකලරී

රගවීම

දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යකද දිව්ත්රික ගණකලධිකලරීදව්ාලරාලර නිධ්ලරී
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(III)

සංචාරක ඳංගල්ා
බණ්ඩලරරල වශ රමොරරලග පිහිටි වාංචලරක බාංගල රල්/ කිරීම ප්රධ්ලර කලේයලය මඟි්/ සිදුලර
අත්ර සියළුම මය වශ පරිපලර ක්රියලකලරී ලය පිළිබෙල ලගකීම අෙල වාංචලරක බාංගලල පිහිටි
දිව්ත්රිකකරේ වමෘද්ධි අධ්යක රලත් පැලරේ. රමම වාංචලරක බාංගලල්/ හි ලලේෂික ාලණ්ඩ
වමීකණ දිව්ත්රික වමෘද්ධි කලේයලය මඟි්/ සිදුකෂ යුතුය.

(IV)

පවල්රත්ල ලිිළ ද්රරය ගඳඩාර
ාලණ්ඩලගලර ප්රතිපලෙර සීමිත් බැවි්/ පැල ත් ලිපිද්රලය ගබඩලරේ රඩ තු ශල පරිපලර වියෙම්
ලිපිද්රලය චක්රීය අරමුෙ මඟි්/ ෙැරිය යුතුය. ප්රජලම බැාංකු අලය ලිපිද්රලය දිව්ත්රිකක රලත් නිකු
කිරීරම්දී ලිපිද්රලය ගබඩලල පරිපලරය වම්බ්/ධ්රය්/ ලර පශත් උපරෙව් පිළිපැදිය යුතුය.
I.
II.
III.
IV.
V.

07.

දිව්ත්රික අධ්යක විසි්/ එක එක මලවරේ ලිපිද්රලය අලයත්ලලය එම මලවරේ 15 ලර දිරය
රපර කෂුද්රමය අාංරේ අධ්යකලරයල රලත් ලිබිත්ල ඉදිරිප කිරීම
දිව්ත්රිකකයය යැවිය යුතු ලිපිද්රලය ප්රමලණය කෂුද්රමය අධ්යකලරයල අනුමත් කර ප්රධ්ලර
ගණකලධිකලරීය ශල ගබඩලලය ඉදිරිප කිරීම
වඳුෙල වශ අගශරුලලෙල දිරය්/හි ගබඩලරල්/ ලිපිද්රලය නිකු කිරීම ශල එදිරම රශෝ ඊය පසු
දිර දිව්ත්රිකකය රලත් ලිපිද්රලය ප්රලලශරය කිරීම
ලිපිද්රලය නිකු කිරීරම්දී ප්රධ්ලර කලේයලයය අයවිය යුතු රේ ගැර වෂකල බැලීරම්/
අරතුරුල ලිපිද්රලය නිකු කිරීම
දිව්ත්රිකකරේ ලලශරයක ප්රධ්ලර කලේයලයය පැමිරණ්/ර්/ රම් රපර ෙැනුම්දීමකි්/
අරතුරුල ලිපිද්රලය නිකු කිරීමය කයයුතු කිරීම

ලෙපාර්ලලම්න්තුර සතු අරමුෙේරල් අතිරික්ල මුෙේ ආල ෝජය කිීමම
රෙපලේරත්ම්්/තුල වතු අරමුේව රමශයවීම ශල පලරය පිළිබඳ උරපෙව් කලලීරල නිකු කරනු බර
අත්ර එම උරපෙව් ප්රකලරල අරමුේව රමශයවීම ශල පලරය සිදු කෂ යුතුය.

08.

අතිකාල්, නිරාඩු දිය රවටුප්, ගමන් වි ෙම් සහ අමලර රාජකාරි ස හා දීමයා ලගවීම
2019 ලේරේ රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් රල්/ කරර ෙ ප්රතිපලෙර සීමලවහිත් බැවි්/ අතිකල වශ
නිලලඩු දිර ලැටුප් ලැය විය වෙශල ප්රධ්ලර කලේයලය ශල දිව්ත්රික කලේයල රලත් රල්/ රකරරර
ප්රතිපලෙර ඉකමලල රරොයර පරිදි වියෙම් කෂමරලකරණය කර ගත් යුතුය. පශත් ෙකලල ඇති ගම්/
වියෙම් උපරිමය ෙකලල ඇ ර අත්යලලය ශල ශදිසි රලජකලරි වඳශල මලසිකල වියෙම් කෂශැකි ගම්/
වියෙම වඳශල ලර අත්ර එම ප්රමලණය කිසිරවේ ම මලසිකල නිධ්ලරියලය රගවීමය රෙපලේත්රම්්/තුල
බැදී රරොමැති බල අලධ්ලරණය කරමි. ත්ලෙ එකී දීමරල රගවීරම්දී ආයත්ර වාංග්රශය වශ
රලජය
පරිපලර චක්රර්වඛ මුේව චක්රර්වඛ මඟි්/ දී ඇති උපරෙව් ෙැඩිල අනුගමරය කෂ යුතුය. ඒ අනුල
අතිකල ශල නිලලඩු දිර ලැටුප් රගවිය යු ර රවේලරේ අලයත්ලලය මත් අත්යලලය වශ ඉටුකෂ යුතු
ශදිසි රලජකලරි වෙශල පමණක බල වැෂකිය යුතුය. ගම්/ වියෙම් වම්බ්/ධ් උපරීම සීමල පශත්
ෙැකරේ.
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8.1

ගමන් වි ෙම්
අ රව ඇස්ලලම්න්තු ප්රතිපාෙය ටලත් ගමන්වි ෙම් ලගවීම
උපරිම මාසික
දීමයාර රු.

නිල්ධ්ාරි ාලේ ලයතුර
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක /වශකලර අධ්යක
වමෘද්ධිකෂමණලකරු ද විගණර නිධ්ලරි (දිව්ත්රික විගණර කයයුතු ාලරල)
වමෘද්ධි කෂමණලකරු ද වමෘද්ධි වාංලේධ්ර නිධ්ලරි (බැාංකු අධීකණ කයයුතු ාලරල) බැාංකු
අරමුෙලි්/
දිව්ත්රික වම්බ්/ධීකරණ නිධ්ලරි්/
වමෘද්ධි කෂමණලකරු අරරකු වාංලේධ්ර නිධ්ලරීද වම්බ්/ධීකරණ නිධ්ලරීදප්රලේධ්ර
නිධ්ලරි්/
ලවම්ාලර වමෘද්ධි වාංලේධ්ර නිධ්ලරි්/
වමෘද්ධි වාංලේධ්ර නිධ්ලරි ( කලප වශකලර)
වමෘද්ධි වාංලේධ්ර නිධ්ලරි(ලයලපෘති වශකලර)
වමෘද්ධි වාංලේධ්ර නිධ්ලරි(වමලජ වාංලේධ්ර වශකලර)
වමෘද්ධි කෂමණලකරු (ප්රධ්ලර කලේයලය)
වමෘද්ධි වාංලේධ්ර නිධ්ලරී (ප්රධ්ලර කලේයලය)
රියදුරු (ප්රධ්ලර කලේයලය)
කලේයල කලේයය වශලයක (ප්රධ්ලර කලේයලය)

6,000ද5,500ද5 500ද3 500ද3 000ද1000ද2 000ද2,000ද2,000ද3 000ද2 000ද6 000ද1 400ද-

* ඉහල ෙක්රා ඇති උපරිම සීමාරන්ට ටත්ර ගමන් වි ෙම් ලගවීලම්දී පහල උපලෙස් ෙවඩිර ිළිබපවදි
යුතු .ඉහල සීමාරන් තුළ ගමන් වි ෙම් ලගවීම ස හා රජලේ ප්රතිපාෙය සීමිල ඳවවින් ඳවංකු කටයුතු
ස හා ල ලෙය රාජකාරි ලරනුලරන් රය වි ෙම් ඳවංකු අරමුෙල් මඟින් ප්රතිූරර්ණ කර ගවනීම
ල ෝගය .
(අ) කාර්තු පෙයමින් එක් එක් කාර් ාල් න් ලරල ලරන්කර ලෙය ප්රතිපාෙය සීමාර තුළ ගමන් වි ෙම්
ලගවීම කළමයාකරණ කරගල යුතු අලර ප්රතිපාෙය ප්රමාණරත් ලයොරය අස්ාාරන්හිදී ඒ ස හා
අමලර ප්රතිපාෙය කිසිලසේත්ම ප්රධ්ාය කාර් ාල් විසින් නිකුත් කරනු ලයොල්වලේ.
(ආ) කිසිඳු නිල්ධ්ාරිල කුට මාසිකර ෙක්රා ඇති ප්රතිූරර්ණ වි ෙලමහි උපරිම
අනිරාර්
හිමිකමක් ලයොමවල.

ල්ඳාගවනීම සෙහා

(ඇ) ගමන් වි ෙම් ලගවීම ආ ලය සංග්රහලේ සහ රාජය පරිපාල්ය චක්රලේඛරල් ස හන්
විධිවිධ්ායරල්ට අනුකූල් වි යුතු .
** සමාජ සංරර්ධ්ය සහකාර ඇතුළු සංරර්ධ්ය රයාපෘති ඉටුකිීමම ස හා ක්ල ේත්රලේ ගමන් කරන්යා ව
නිල්ධ්ාීමන් ස හා ගමන් වි ෙම් ලගවීලම්දී ලරන්කර ලෙය ප්රතිපාෙය ප්රමාණරත් ලයොරයවිට ලගවීම්
සිදුකිීමම ස හා ජීරලයෝපා සංරර්ධ්ය රවඩසටහලයන් ලරන් ලකලරය පරිපාල්ය වි ෙම්
උපල ෝගී කරගල හවකි .
ඉශත් විරේෂිත් ත්රතුරුලය අෙල රරොලර වමෘද්ධි කෂමරලකරුල්/ වශ වමෘද්ධි වාංලේධ්ර
නිධ්ලරි්/ වෙශල ශදිසි වශ අත්යලලයම අලව්ාලලදී පමණක ගම්/ වියෙම් රගවිය යුතු අත්ර ඉශත්
සියළුම නිධ්ලරි්/ වඳශල ගම්/ වියෙම් දීමරලල වත්ය ලරය්/ම ගම්/ කෂ දිර ගණර අනුල
රගවීමය කයයුතු කෂ යුතුය. එලැනි විරේ ගණයය රරොලැරයර නිධ්ලරි්/ වඳශල මවකය ගම්/
වියෙම් රගවිය ශැකි දිර ගණර දිර 02 ක රරොඉකමවිය යුතුය. ගම්/ වියෙම් රගවීම වඳශල අනුමැතිය
බල දීමය රපර අලය ප්රතිපලෙර ප්රමලණල බලය වෑහීමකය ප විය යුතු අත්ර ගම්/ වියෙම් රගවීරම්
දී රල්/ කරර ෙ ප්රතිපලෙර සීමලල කිසිදු අලව්ාලලක රරොඉකමවිය යුතුය.
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නිල්ධ්ාරි ාලේ ලයතුර
දිව්ත්රික ර්වකම්
ප්රලරද්ය ය ර්වකම්
රෙපලේත්රම්්/තුරේ දිව්ත්රික ගණකලධිකලරී රරොමැති අලව්ාලල
ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරී ලැඩබර විය
රලර ගණකලධිකලරිලරරයකු ලැඩබර විය
ප්රලරද්ය ය ර්වකම් කලේයලරේ ගණකලධිකලරි
වරප් දිව්ත්රික දප්රලරද්ය ය ර්වකම් කලේයලය

8.2

රජලේ අරමුෙලින්
ඳවංකු අරමුෙලින්
2500ද1500ද2000ද1750ද-

-

1000ද300ද-

-

අතිකාල් දීමයා
2019 ලේරේ ඒ ඒ නිධ්ලරියලය පැලරුණු රලජකලරි අනුල අමත්ර රලජකලරි ඉටුකිරීමය සිදුල්/ර්/
රම් ආයත්ර වාංග්රශරේ අතිකල දීමරල රගවීම පිළිබඳ උපරෙව් ෙ වෂකල බල එකී නිධ්ලරී්/ය
අතිකල රවේලරේ රයදීමය ත්රම් රලජකලරි තිරේෙ ය්/ර රපෞද්ගලිකල වෑහීමකය ප වීරම්/
අරතුරුල අතිකල රවේලය බලගැනීරම් පෙරමය යය ල පශත් වෙශ්/ පරිදි අතිකල රගවීම අනුමත්
කරමි. රමම අතිකල ප්රමලණය්/ අනිලලේයය හිමිකමක රව රරොවැෂකිය යුතු අත්ර එම සීමලල්/
ඉකමලල කිසිඳු අලව්ාලලක අතිකල රවේලරේ ත්ම නිධ්ලරී්/ රරොරයෙවිය යුතුය. පශත් සීමලල්/
ඉකමලර වෑම අලව්ාලලකදීම අමලත්යලාං ර්වකම්රේ අනුමැතිය බලගත් යුතුය.
නිල්ධ්ාරි ාලේ ලයතුර
රියදුරු - රල්/කෂ ලලශර
රියදුරු - වාංචිත් ලලශර
ලිපිකරු ශල වමල්/ත්ර රවේලල
කලේයල කලේය වශයක
වමෘද්ධි වාංලේධ්ර නිධ්ලරී්/ (බැාංකුගත්)

රජලේ අරමුෙලින් ලගවි
යුතු ප්රමාණ (මාසිකර)
පව
140
100 විරේ -40
20
20
-

ඳවංකු අරමුෙලින් ලගවි
යුතු ප්රමාණ (මාසිකර)
පව
20

විරේ රලජකලරි වඳශල අතිකල පැය 40 බලගත් ශැකරක එම රලජකලරි වඳශල විධිම පරිදි
අනුමැතිය බලගැනීරම්/ අරතුරුලය. ඉශත් සීමලල්/ තුෂ ප්රධ්ලර කලේයලරේ ඳවංකු ලිිළද්රරය
ප්රරාහය කිීමලම් කාර්
ලරනුලරන් අතිකාල් දීමයා සහ ගමන් වි ෙම් ලගවීම් කිීමලම්දී ඳවංකු ලිිළ
ද්රරය චක්රී අරමුෙලල්න් රගවීම් කෂ යුතු අත්ර ක්ෂුද්ර මල්ය ඳවංකු අංශලේ කාර්
ලරනුලරන්
අතිකාල් දීමයා සහ ගමන් වි ෙම් ලගවීම එම අරමුෙලින් සිදුකිරීමය කයයුතු කෂ යුතුය. රගවීම්
ප්රාලය ශදුරල ගැනීමය ශැකිලර පරිදි අතිකල දීමරල වශ ගම්/ වියෙම් ලවුචේප ල ඉටුකෂ
රවේලලල වවිව්ත්රල වයශ්/ කර ඉදිරිප කිරීමය අතිකල වශ ගම්/ වියෙම් ලේචේප ල ඉශ
ලම් රකෂලරේ අරමුේව ප්රාලය නිලැරදිල වයශ්/ කර එවීමය සියළුම ලගකිලයුතු නිධ්ලරි්/
කයයුතු කෂයුතුය. 2019 ලේරේදී ෙ අතිකල රගවීම් වඳශල ප්රමලණල ප්රතිපලෙර රල්/වී රරොමැති
රශයි්/ අරපිරිමැව්රම්/ අෙල වියෙම් පලරය කෂ යුතු අත්ර ගම්/ වියෙම් වශ අතිකල දීමරල
වඳශල ලලේෂිකල දිව්ත්රික රලත් රල්/ කරර ෙ ප්රතිපලෙර ලය අමත්රල කිසිදු අතිරේක ප්රතිපලෙර
බල රරොදිය යුතුය. අතිරේක ප්රතිපලෙර අලය ල්/ර්/ රම් රගවීම් කරනු බර කරුණ පිළිබෙල
වඳශ්/ කර ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරී නිේරද්ය වහිත්ල අධ්යක ජරරල්ව රලති්/ අනුමැතිය බලගත්
යුතුය.අතිකල අනුමත් කිරීරම්දී අනුමත් කරනු බර නිධ්ලරී්/ විසි්/ රල්/ල ඇති ප්රතිපලෙර
ප්රමලණය පිළිබඳ වැෂකිලිම විය යුතුය.
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රමම රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් රල්/කර ඇති ප්රතිපලෙර ලය වලරප්කල ප්රධ්ලර කලේයලරේ
දිව්ත්රික කලේයලල ප්රලරද්ය ය ර්වකම් කලේයලල මලසික අතිකල ලැඩ වාංවිධ්ලරය කර ගැනීම
අෙල අාං ාලර මලණ්ඩලික නිධ්ලරී්/රේ ලගකීමක ලර අත්ර අත්යලලය ශල ශදිසි රලජකලරි වඳශල
පමණක අතිකල රවේලරේ රයොෙලල ගැනීම වෙශල අනුමැතිය බලගත් යුතුය.

අතිකාල් දීමයා ස හා ඳල් දීලම් නිල්ධ්ාරින්
පව ගණය
20 ෙකලල
40 ෙකලල
60 ෙකලල
60ය ලැඩිරම්

ප්රධ්ාය කාර් ාල්
අධ්යක (පලර)
අතිරේක අධ්යක
ජරරල්ව
අධ්යක ජරරල්ව
අමලත්යලාං ර්වකම්
බය පලරල ඇති
නිධ්ලරියල

දිස්ත්රික් ලේකම්
කාර් ාල්
දිව්ත්රික වමෘද්ධි
අධ්යක

ප්රාලද්ය ලේකම්
කාර් ාල්

දිව්ත්රික ර්වකම්

දිව්ත්රික ර්වකම්

අධ්යක ජරරල්ව
අමලත්යලාං ර්වකම්
බය පලරල ඇති
නිධ්ලරියල

අධ්යක ජරරල්ව
අමලත්යලාං ර්වකම්
බය පලරල ඇති
නිධ්ලරියල

ප්රලරද්ය ය ර්වකම්

කාර් ාල් දීමයා
නිල්ධ්ාීමන්
ලවම්ාලර ශල ලතු ඒකක ාලර වමෘද්ධි වාංලේධ්ර නිධ්ලරී්/
( ෙැරය රවේලල පියව ක්රියල මක රරොලර)

මාසික දීමයාර
රු.500.00

ඉශත් කලේයල දීමරලල රගවීරම්දී ඇත්ැම් ග්රලමරවේලල ලවම් ල රවේලලපියව ක්රියල මක වුලෙ
ප්රමලණල පශසුකම් රරොමැති අලව්ාලලදී රමම කලේයල දීමරලල රගවීමය කයයුතු කෂයුතු අත්ර
ඒ වම්බ්/ධ්ල ප්රලරද්ය ය ර්වකම්ලරු්/ රපෞද්ගලිකල වෑහීමකය ප විය යුතුය. ඒ තුළි්/ රවේලල
පියරවහි රඩ තු කයයුතු රලනුරල්/ යම් මුෙක රගවීමය ලවම්ාලර නිධ්ලරි්/ය අලකල ැරබනු
ඇත්.

ක්ල ේත්ර නිල්ධ්ාරි දීමයා
රලජය පරිපලර ශල කෂමරලකරණ අමලත්යලාං ර්වකම්රේ 2017.12.07 දිරැති 33/2017 චක්රර්වඛය
වශ ආයත්ර අධ්යක ජරරල්වරේ අාංක: EST/7/ALLOW/03/2006(ත්ලල) ශල 2017.11.23 දිරැති
ලිපිය මඟි්/ අනුමත් කර ඇති පරිදි ශල නිේලචරය කර ඇති පරිදි රගවීම් අෙල ලර රමම
රෙපලේත්රම්්/තුරේ අධ්යක (ආයත්ර ශල පලර) විසි්/ ෙැනුම් දී ඇති ත්රතුරු රලම රලනුරල්/
පමණක රමම දීමරලල රගවීමය කයයුතු කෂ යුතුය. එහිදී හිඟ දීමරල රගවීම වඳශල ප්රධ්ලර කලේයලය
විසි්/ අමත්ර ප්රතිපලෙර වවල ගැනීරම්/ අරතුරුල අෙල ෙැනුල කිරීම සිදු රකරරනු ඇත්.

නිරාඩු දිය රවටුප්
රමම රෙපලේත්රම්්/තුල යයර රවේලරේ නියුතු සියළුම මලණ්ඩලික නිධ්ලරි්/ වෙශල
අතිකල
හිමිකම් රරොමැති අරරකු නිධ්ලරී්/ වඳශල රලජය පරිපලර චක්රර්වඛ අාංක 21ද2013 අනුල
මවකය දිර 02 ක උපරිමයකය යය ල නිලලඩු දිර ලැටුප් බල ගැනීමය හිමිකම ඇත්. රමම දිර
ගණර ඉකමලර වෑම අලව්ාලලකදීම අමලත්යලාං ර්වකම්රේ අනුමැතිය බලගත් යුතුය.
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ප්රතිපාෙය නිෙහස් කිීමම
රම් වම්බ්/ධ්රය්/ නිකු කර ඇති රලජය ගිණුම් චක්රර්වඛ අාංක: 255ද2017 ශල 263ද2017 රකරරහි බබරේ
අලධ්ලරය රයොමු කරලමි. 2018 ලේරේ ප්රතිපලෙර වශ අකමුේව නිෙශව් කිරීම වම්බ්/ධ්රය්/ මශල

ාලණ්ඩලගලරය විසි්/ ශදු්/ලල දී ඇති කලේතුමය පෙරමි්/ ප්රතිපලෙර වශ අකමුේව නිෙශව් කිරීරම් රල
ක්රමරේෙය යයර බබ දිව්ත්රික කලේයලය රලත් සිගලව් ලැඩවයශර මඟි්/ කලේතුමය පෙරමි්/
ප්රතිපලෙර නිෙශව් කිරීමය කයයුතු රකරේ. ඒ අනුල එක එක කලේතුල වඳශල බබ රලත් රල්/ රකරරර
ප්රතිපලෙර සීමලල්/ තුෂ වියෙම් කෂමරලකරණය කර ගැනීමය කයයුතු කෂ යුතු අත්ර කිසිඳු රවකි්/
අෙල කලේතුරලහි රල්/කර දී ඇති ප්රතිපලෙර සීමලල්/ ඉකමලල රරොයර බලය බබ විසි්/ ලගබල
ගත් යුතුය. බබ රලත් නිකු කර ඇති කලේතුමය ප්රතිපලෙර ප්රමලණල රරොලර අලව්ාලල්/හිදී ඒ
පිළිබඳල ප්රධ්ලර කලේයලය ෙැනුල කර අතිරේක ප්රතිපලෙර බලගැනීමය කයයුතු කෂ යුතුය. එම
අතිරේක ප්රතිපලෙර නිෙශව් කිරීම බබ රලත් බලරෙනු බර ලලේෂික ප්රතිපලෙර සීමලල තුෂ පමණක
කෂමරලකරණය කිරීම සිදුලර බැවි්/ වියෙම් පලරය රකරරහි ප්රමුඛ අලධ්ලරයක රයොමු කිරීම
අත්යලය බල අලධ්ලරණය කරමි. බබ රලත් නිකු කරනු බර ප්රතිපලෙර අතිරිකත්ය්/ ප්රධ්ලර
කලේයලයය ප්රමලණල කලයක වහිත්ල ලලේත්ල කර පැලරීමය කයයුතු කෂයුතු අත්ර එරවේ
රරොමැතිල ප්රතිපලෙරර ඉතිරිවීම් සිදුවුල රශො එම ඉතිරීවීම් වඳශල විවේජර ගිණුම රලනුරල්/ රශේතු
ෙැකවීමය දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක වශ ගණකලධිකලරී ඝෘජුලම ලගකීමය බැරඳනු ඇත්.
රෙපලේත්රම්්/තුල යයර ක්රියල මක ලර සියළුම වමලජ වවිබගැ්/වීම් මධ්යව්ාලර ප්රධ්ලර
කලේයලය යයර පලරය ලර අත්ර වමලජ වවිබගැ්/වීම් මධ්යව්ාලරලය අෙල සියළුම
ලැටුප් වශ පුරරලලේාර වියෙම් ප්රධ්ලර කලේයලය මගි්/ ෙරනු බයි.
රෙපලේත්රම්්/තුල වඳශල රලර ආයත්ර ලලි්/ බලරෙර ප්රතිපලෙර එම ප්රතිපලෙර රල්/ කරර ෙ
ආයත්රය මගි්/ ඉටුකිරීමය බලරපොරරො තුලර ලයලපෘති රශෝ ලැඩවයශ්/ වඳශල දිව්ත්රික
මට්යරම්/ රල්/ කර රෙනු ැරේ.
10.1

පාරිලලෝෂිල දීමයා ලගවීම
රෙපලේත්රම්්/තුලය අ්/ත්ේග්රශණය ව රල රවේලකය්/ රව ත්ලදුරය රැදී සිටිර නිධ්ලරී්/ය
පලරිරත්ෝෂිත් රගවීම් කිරීම වශ රවේලරය්/ ඉල ව නිධ්ලරී්/ වඳශල අධිාලර රගවීම් 2019 ලේරේ දී
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක ජරරල්වරේ අනුමැතිය යයර සිදු කෂ යුතුය. දිව්ත්රික
කලේයලය වඳශල රල්/කර රෙනු බර ප්රතිපලෙර ප්රමලණය මත් පෙරම්ල රගවීම් කිරීමය කයයුතු
කෂ යුතු අත්ර නිධ්ලරී්/ විසි්/ ඉදිරිප කරනු බර ප්රමුඛත්ලලය්/ වෂකල බල අලව්ාලල
වවලදීම ෙ දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක ජරරල්වරේ අනුමැතිය මත් දිව්ත්රික වමෘද්ධි
අධ්යක විසි්/ සිදුකෂ යුතුය. සුවිරේ අලව්ාලල්/හිදී පමණක අධ්යක ජරරල්වරේ අනුමැතිය
යයර බයදීම් වශ අනුමත් කිරීම් සිදුලනු ඇති අත්ර ඒ පිළිබඳල ඒ ඒ අලව්ාලල්/හි බබල ෙැනුල
කිරීමය කයයුතු කරනු ඇත්.
ල්/දි ශල පලරිරත්ෝෂිත් රැරගර රවේලරය්/ ඉල වීගිය නිධ්ලරී්/ය ත්ලදුරය රගවිය යුතු අධිාලර
පලතී රම් එම අධිාලර ෙ රමරව නිකු කරනු බර ප්රතිපලෙරම උපරයෝගී කරරගර රගවීමය
කයයුතු කෂ යුතු අත්ර දිව්ත්රික කලේයල විසි්/ එරව අධිාලර රගවීරම්දී අෙල නිධ්ලරියලය ල්/දි
ශල පලරිරත්ෝෂිත් ත්ම දිව්ත්රික කලේයලය විසි්/ම රගලර ෙ බල වරලාකර ගැනීරම්/ අරතුරුල
පමණක රමම අධිාලර රගවීම සිදු කෂයුතුය.
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10.2

1402 ලවපවේ හා සන්නිලේෙය රව වි
2019 ලේරේ දී රපොදු දුරකාර බි්වප මලසික උපරිම ගලව්තු සීමලල ප්රධ්ලර කලේයය දිව්ත්රික
කලේයල වශ ප්රලරද්ය ය කලේයල වඳශල රු 2 500.00 ක ලර අත්ර රමම සීමලල ඉකමලල වියෙම් ෙැරීම
අලය නිධ්ලරී්/ ඒ පිළිබඳල අලය වරලා කිරීම් අධ්යක ජරරල්ව රලත් ඉදිරිප කර ලිඛිත්
අනුමැතිය බලගත් යුතුය. රමම සීමලල ඉකමලර අලව්ාලල්/හි දී කරර ෙ රලජකලරි ව්ලාලලය්/
වැෂකි්වය රගර අෙල අරමුේව ප්රාලයකි්/ රශෝ ජීලරරෝපලය පරිපලර වියෙමි්/ දුරකාර
බි්වප පියලල ගැනීමය කයයුතු කෂ යුතුය.අ්/ත්ේජල පශසුකම් රලනුරල්/ රගවීම් කිරීම වඳශල
රත්ොරතුරු ත්ලකණ අාංය බව්රවේ අලය ප්රතිපලෙර නිෙශව් කිරීමය කයයුතු කරනු ැරේ.

10.3

1003 (ලරයත් දීමයා) රව වි
2019 ලේය වඳශල අයලැය ඇව්ත්රම්්/තුල පිළිරය කරර ෙ 2018 ලේරේ ජලි මලවරයහි ලැටුප
වමඟ රගලර දීමරල ශැර රලර කිසිඳු දීමරලලක රගවීම වඳශල රමම ලැය විය යයර ප්රතිපලෙර
නිෙශව් කර රරොමැත්. එබැවි්/ එම වියෙම් ශැර රලර කිසිඳු වියෙමක ලැටුප් වමඟ ගපල
ලලේත්ලරරොකරර රව උපරෙව් බලරෙර අත්ර රමම ලැය වියය වඳශල රල ගැපීමක සිදුකිරීමය
අලය ල්/ර්/ රම් ඒ පිළිබඳල ප්රධ්ලර කලේයලරේ ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරී අමත්ල උපරෙව්
බලගැනීමය කයයුතු කෂ යුතුය. එරවේ රරොමැතිල කරනු බර ගනුරෙනු රශේතුරල්/ ප්රතිපලෙර
ඉකමවීමක සිදුවු ල රශො ඒ පිළිබඳල බයදු්/ අනුමත් කෂ වශතික කරර ෙ රම්/ම රගලර
ෙ සියළු නිධ්ලරී්/ ලගකීමය බැරඳනු ඇත්.

10.4

1401 ප්රරාහය රව වි
රමම ලැය වියය යයර අධිරේගී මලේග ගලව්තු ප්රතිපේණය කිරීරම්දී රලජය පරිපලර චක්රර්වඛ
අාංක 02ද2017 අනුල රෙපලේත්රම්්/තු ප්රධ්ලනියලරේ පේල අනුමැතිය බලගැනීම අලය ලර බැවි්/
ප්රධ්ලර කලේයලරේ නිධ්ලරී්/ එම අනුමැතිය අධ්යකජරරල්ව රශෝ අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව
රලති්/ ෙ දිව්ත්රික කලේයල නිධ්ලරී්/ දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව රලති්/ ෙ
ප්රලරද්ය  කලේයල නිධ්ලරී්/ ප්රලරද්ය ය ර්වකම් රලති්/ ෙ අෙල පේල අනුමැති බලගැනීමය
කයයුතු
කෂ
යුතුය. දුම්රිය
වලමලරයලධිකලරීරේ
2018.11.09
දිරැති
චක්රර්වඛ
අාංක:දු.වල.දප්ර.දු.ග.(ආ11)01ද2018 මඟි්/ බලදී ඇති උපරෙව් පරිදි 2019 ලේරේ ජරලලරි මව පය්/
දුම්රිය බප ර නිකු කිරීරම්දී ප්රධ්ලර කලේයලය 331-1-1-0-1003 ශල දිව්ත්රික කලේයල ශල
ප්රලරද්ය ය ර්වකම් කලේයල 331-2-2-0-1003 ලැය වියය වියෙම් ෙැරීරම් ලැය වියය රව වයශ්/
කෂ යුතු අත්ර අෙල වියෙම දුම්රිය රෙපලේත්රම්්/තුල විසි්/ ගිණුම් වලරලාං මඟි්/ ාලණ්ඩලගලරයය
ලලේත්ල කිරීරම්/ පමණක වියෙම් ගිණුම්ගත් කිරීම සිදුරේ.

10.5

1506 ලද්පල් ණ ලපොළී රව වි
රල ණය නිකු කිරීම් ත්ලලකලලිකල රලත්ල ඇති අත්ර 2019 ලේය වඳශල රල්/ලර ප්රතිපලෙරය
පිළිබඳ ෙැනුල වීරම්/ අරතුරුල රල ණය නිකු කරනු ැරේ. රල ණය නිකු කිරීම් ආරම්ා කෂ
පසු සියළුම නිධ්ලරී්/ ඒ වම්බ්/ධ්රය්/ ෙැනුල කිරීමය කයයුතු කරනු ඇත්.

11.

භාණ්ඩ හා ලසේරා මිල්දී ගවනීම
1.

ලැඩ වැපයුම් ශල රවේලල ඉටුකර ගැනීරම්දී මුේව රරගුලසි ශල ප්රවම්පලෙර මලේරගෝපරද්
වාංග්රශරේ උපරෙව් අනුල කයයුතු කෂ යුතුය. ත්ලෙ 2006 ප්රවම්පලෙර මලේරගෝපරද්
වාංග්රශරේ වෙශ්/ විධිවිධ්ලර ශල එම විධිවිධ්ලර ලය සිදුකර ඇති වාංරෝධ්රෙ වැෂකි්වය
රගර ප්රවම්පලෙර කයයුතු සිදු කිරීමය ලගබල ගත් යුතුය.

2.

ප්රවම්පලෙර මලේරගෝපරද් ලය අනුල ලලේෂික ක්රියලකලරී වැැව්ම පෙරම් කරගනිමි්/
ප්රවම්පලෙර වැැව්ම පිළිරය කෂ යුතු අත්ර අධ්යක ජරරල්වරේ අනුමැතිය ඒ වෙශල
12

බලගත් යුතුය. අනුමත් ප්රවම්පලෙර වැැව්රම් පියප ාලණ්ඩලගලරරේ නිරයෝජය ර්වකම්
වමලජ වවිබගැ්/වීම් සුබවලධ්ර ශල ක්/ෙ උඩරය උරුමය්/ පිළිබඳඅමලත්යලාංරේ ර්වකම්
ශල විගණකලධිපති රලත් ඉදිරිප කෂයුතු අත්ර වැසුම් කරර ෙ ප්රවම්පලෙර කලේයය්/
වාංරෝධ්රය ලර අලව්ාලලදී එම වාංරෝධ්ර වඳශල ෙ ඉශත් පරිදි අනුමැතිය බලගත් යුතුය.
12.

ප්රසම්පාෙය කමිටු
ප්රධ්ාය කාර් ාල් - ලෙපාර්ලලම්න්තු ප්රසම්පාෙය කමිටුර
අධ්යක ජරරල්ව
ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි
කම්කරු ලෘ තීය වමිති වබඳත්ල ශල
වමලජ වවිබගැ්/වීම් අමලත්යාංරේ
මලණ්ඩලික නිධ්ලරිරයක
ගණකලධිකලරී (ලැටුප් ශල රගවීම්)

-

වාලපති
වලමලජික

-

වලමලජික

-

ප්රවම්පලෙර කමිටු ර්වකම්

දිස්ත්රික් මට්ටම
රෙපලේත්රම්්/තුරේ කයයුතු දිව්ත්රික මට්යරම්/ සිදුකිරීම වඳශල පශත් වඳශ්/ දිව්ත්රික
ප්රවම්පලෙර කමිටුල ප කරමි.
දිව්ත්රික ර්වකම්

-

වාලපති

දිව්ත්රික ර්වකම් කලේයලරේ ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි රශෝ
දිව්ත්රික වමෘද්ධි කලේයලරේ ගණකලධිකලරි
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක
ප්රවම්පලෙර කෂමණලකරු

-

වලමලජික
වලමලජික
ර්වකම්

ප්රාලද්ය මට්ටම
ප්රලරද්ය ය ර්වකම් කලේයල මට්යරම් ප්රවම්පලෙර කම්ටුල වඳශල පශත් වඳශ්/ වලමලජිකය්/
ප කරමි.
ප්රලරද්ය ය ර්වකම්
ප්රලරද්ය ය ර්වකම් කලේයලරේ ගණකලධිකලරි
වමෘද්ධි කෂමණලකරු ( මව්ාලර ද බැාංකු වමිති )

-

වාලපති
වමලජික
වලමලජික

ප්රජාමල් ඳවංකු මට්ටම
එක එක වමෘද්ධි ප්රජලම බැාංකුලක වඳශල බැාංකු විසි්/ සිදුකරනු බර අ ප කර ගැනීරම්
කලේයය්/ රලනුරල්/ පශත් නිධ්ලරී්/ රග්/ වම්/විත් ප්රවම්පලෙර කමිටුලක ප කරමි.
පලක මණ්ඩ වාලපති
වමෘද්ධි බැාංකු කෂමරලකරු
බැාංකු වමිති කෂමරලකරු

- වාලපති
- වලමලජික
- වමලජික
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රමම කමිටුල වඳශල ප්රවම්පලෙර ක්රියලපටිපලටියය අනුල මිදීගැනීම් වඳශල ව උපරිම මය සීමලල
රුපිය්ව 100 000.00 ලර අත්ර ප්රවම්පලෙර කලේයය වඳශල අලය ලර ත්ලකණික ඇගයීම් කමිටුලක
ප කරනු රලනුලය ප්රවම්පලෙර කමිටුලය ඒ වම්බ්/ධ්රය්/ ෙැනුම ඇති වලමලජිකයකු ප කර
ගැනීරම්/ වලමලජික වාංඛයලල ලැඩිකර ගැනීමය කයයුතු කෂ ශැක. එමඟි්/ ප්රවම්පලෙර කමිටුලය
ඇගයීම් කලේයය ෙ සිදුකෂ ශැකි අත්ර අමත්ර වලමලජිකයල ප කර ගැනීම වඳශල අෙල ප්රලරද්ය ය
ර්වකම් කලේයලරේ ප්රලරද්ය ය ර්වකම්රේ අනුමැතිය බලගත් යුතුය.
රෙපලේත්රම්්/තු ප්රවම්පලෙර කමිටුල වඳශල වලමලජිකය්/ අධ්යක ජරරල්වරේ නිේරද්ය මත්
ප්රලාමික කේමල්/ත් ශල වමලජ වවිබගැ්/වීම් අමලත්යලාංරේ ර්වකම් විසි්/ ප කර ඇත්. ප්රවම්පලෙර
කලේය වඳශල වශයවීම පිණිව ත්ලකණ කමිටු ප කෂ යුතු අත්ර ප්රවම්පලෙර මලේරගෝපරද්
වාංග්රශරේ 2.7.5 ශල 2.7.7 ලග්/ති අනුල ප්රවම්පලෙර කයයු ර ව්ලාලලය අනුල අධ්යක ජරරල්ව
දිව්ත්රික අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව රශෝ ප්රලරද්ය ය ර්වකම් විසි්/ එම කමිටු ප කෂ යුතුය.
රලෂඳප මි වෙැහුම් ක්රමය යයර වැපයුම්කරුල්/ රත්ෝරල ගැනීරම්දී ඒ වඳශල දුරකාර
රලමලලලිරේ YELLOW PAGES RAINBOW PAGES දිව්ත්රික ර්වකම් කලේයලල ශල ප්රලරද්ය ය
ර්වකම් කලේයලල ලියලපදිාංචි වැපයුම්කරුල්/රේ රලමර්වඛණ ාලවිත් කෂ ශැකිය.
13.

වි ෙම් ෙවීමම සෙහා අධිකාරි ඳල් හා සීමාරන්
මිල්දී ගවනීලම් ක්රම

සීමාරන්
අධ්යක් ජයරාේ - ලැඩ - මුද්රල ත්ැබූ මිගණ්/ 03ය රරොඅඩු වාංඛයලලක
කැඳවීරම්/ රු. 1,000,000/- ෙකලල

මි වැෙහුම් ක්රමය

අධ්යක් ජයරාේ - ාලණ්ඩ ශල උපරද්ක රරොලර රවේලල - මුද්රල ත්ැබූ
මිගණ්/ 03ය රරොඅඩු වාංඛයලලක කැඳවීරම්/ රු. 500,000/- ෙකලල
අතිලර්ක අධ්යක් ජයරාේ - ාලණ්ඩ ශල උපරද්ක රවේලල රරොලර
රවේලල - මුද්රල ත්ැබූ මිගණ්/ 03ය රරොඅඩු වාංඛයලලක කැඳවීරම්/ රු
250,000/- ෙකලල
ලෙපාර්ලලම්න්තු ප්රසම්පාෙය කමිටුර
රවඩ - මුද්රල ත්ැබූ මිගණ්/ 05ය රරොඅඩු වාංඛයලලක කැඳවීරම්/ රු.
10,000,000/- ෙකලල
භාණ්ඩ හා උපලද්ශක ලසේරා ලයොරය ලසේරා - මුද්රල ත්ැබූ මිගණ්/ 05ය
රරොඅඩු වාංඛයලලක කැඳවීරම්/ රු. 10,000,000/- ෙකලල
භාණ්ඩ හා උපලද්ශක ලසේරා ලයොරය ලසේරා - මුද්රල ත්ැබූ මිගණ්/ 03ය
රරොඅඩු වාංඛයලලක කැඳවීරම්/ රු. 5,000,000/- ෙකලල

මි වැෙහුම් ක්රමය

දිස්ත්රික් ලේකම් කාර් ාල් ප්රසම්පාෙය කමිටුර
රවඩ - මුද්රල ත්ැබූ මිගණ්/ 05ය රරොඅඩු වාංඛයලලක කැඳවීරම්/ රු.
5,000,000/- ෙකලල
*භාණ්ඩ හා උපලද්ශක ලසේරා ලයොරය ලසේරා - මුද්රල ත්ැබූ මිගණ්/ 05ය
රරොඅඩු වාංඛයලලක කැඳවීරම්/ රු. 5,000,000/- ෙකලල
භාණ්ඩ හා උපලද්ශක ලසේරා ලයොරය ලසේරා - මුද්රල ත්ැබූ මිගණ්/ 03ය
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රරොඅඩු වාංඛයලලක කැඳවීරම්/ රු. 1,000,000/- ෙකලල
ප්රාලද්ය ලේකම් කාර් ාල් ප්රසම්පාෙය කමිටුර
රවඩ - මුද්රල ත්ැබූ මිගණ්/ 05ය රරොඅඩු වාංඛයලලක කැඳවීරම්/ රු.
2,000,000/- ෙකලල
භාණ්ඩ හා උපලද්ශක ලසේරා ලයොරය ලසේරා - මුද්රල ත්ැබූ මිගණ්/ 05ය
රරොඅඩු වාංඛයලලක කැඳවීරම්/ රු.2,000,000/- ෙකලල
විලෘත් ශල ත්රඟකලරි මි ක්රමය
ප්රවම්පලෙර ක්රියල පටිපලටිරය්/
බැශැරල අත්යලය වශ ශදිසි
අලයත්ලල්/ මත් සුළු ලටිරලකම්
වහිත් ාලණ්ඩ ශල රවේලල මිදී ගැනීම

රෙපලේත්රම්්/තු රය්/ඩේ මණ්ඩය - රු. මිලියර 100 ෙකලල
අධ්යක ජරරල්ව - රු. 250,000ද- ෙකලල
අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව - රු. 150,000/-ෙකලල
දිව්ත්රික ර්වකම් - රු. 150,000/- ෙකලල
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක- රු. 50,000/- ෙකලල
ප්රලරද්ය ය ර්වකම් - රු. 50,000/- ෙකලල

* කෂුද්ර මය අාංය විසි්/ සිාංශ හි්/දු අළු අලරුදු උ වලයය වමගලමීල පල ලර ඉතුරුම් ප්රලේධ්ර
ලැඩවයශරය අලය තිළිණ දිව්ත්රික මට්යමි්/ මිදී ගැනීම වඳශල පමණක රලෂඳප මි වැඳහුම් ක්රමය
යයර දිව්ත්රික ප්රවම්පලෙර කමිටුලකය බලදී ඇති මය සීමලල පශත් වඳශ්/ දිව්ත්රිකක ලය අෙලල රු
5 000 000.00 සිය රු 8 000 000.00 ෙකලල ලැඩි කරනු ැරේ.
1.ගම්පශ
2. කුරුණෑග
3.ර රපුර
4. පු ත්ම
දිව්ත්රික මට්යම ප්රලරද්ය ය මට්යම ප්රජලම බැාංකු මට්යරම්දී සිදුකරනු බර අ ප කරගැනීම් වඳශල
රලෂඳප මි වැඳහුම් ක්රමයය අමත්රල පශත් වඳශ්/ ප්රවම්පලෙර ක්රමය්/ ෙ ාලවිත්ල කෂ ශැක.
1. වෘජු රකෝ/ත්රල ක්රමය
2. රැලත් ඇණවුම් කිරීම
3. ආයත්රරේ රවේලකය්/ වශ උපකරණ රයොෙලල ගැනීම
4. ප්රවම්පලෙරරේ ප්රජල වශාලගී ලය
ඉශත් වෙශ්/ මට්යම්ල ප්රවම්පලෙර කමිටු තීරණ ල අනුමත් කිරීරම් අධිකලරිය පශති්/ ෙැකරේ.
රෙපලේත්රම්්/තු ප්රවම්පලෙර කමිටුල
- ර්වකම් ප්රලාමික කේමල්/ත් ශල වමලජ වවිබගැ්/වීම්
අමලත්යලාංය
දිව්ත්රික ප්රවම්පලෙර කමිටුල
- අධ්යක ජරරල්ව වමෘද්ධි වාංලේධ්ර රෙපලේත්රම්්/තුල
ප්රලරද්ය ය ප්රවම්පලෙර කමිටුල
- දිව්ත්රික ර්වකම්
14.

සුළු මුෙේ අග්රිම
මු.රර. 371 (2) (අ) පරිදි පශත් වෙශ්/ නිධ්ලරී්/ය සුළු මුේව අග්රිම නිකු කෂ ශැක. රමම සුළු මුේව
අතුරු අග්රිමය ාලවිත්ල රකොය රවේලල වපයල ගැනීරම් දී එකලර බි්වපත්කි්/ ෙැරිය ශැකි වියෙම ඉදිරිරය්/
ෙකලල ඇත්.
නිල්ධ්ාරි ා/ආ ලය
1. අධ්යකජරරල්ව (වාංග්රශ)
2. අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව

සුළු මුෙේ අග්රිම මුෙල් එකරර වි ෙම් කළ හවකි මුෙල්
-

රු. 15 000දරු. 10 000ද-

රු.5000දරු 5000ද15

15.

3. ගණකලධිකලරි (ලැටුප්ශල රගවීම්)

-

රු. 15 000ද-

රු.5000ද-

4. අධ්යක(කෂුද්ර මය )

-

රු. 15 000ද-

රු. 2000ද-

5. දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක

-

රු. 10 000ද-

රු. 2000ද-

6. ව්ාලරාලර නිධ්ලරී
(අරරකු සියළුම වමලජ වවිබ
ගැ්/වීම් මධ්යව්ාලර)

-

රු. 10 000ද-

රු. 5000ද-

9. ව්ාලරාලර නිධ්ලරි (නිලරේලි
පුහුණු මධ්යව්ාලරය)

-

රු. 20 000ද-

රු. 2500ද-

ලත්කාර් අතුරු අග්රිම
විරේ අලව්ාලලදී මු.රර. 371 අනුල රු. 100 000.00 කය රරොලැඩි ත් කලේය අතුරු අග්රිමයක
අධ්යක ජරරල්වරේ අනුමැතිය යයර මලණ්ඩලික රරේණිරේ නිධ්ලරිරයකුය නිෙශව්කෂ ශැකිය.රු.
100 000ද- කය ලැඩි ත් කලේය අතුරු අග්රිම අලය ල්/ර්/ රම් ඒ වෙශල මශල ාලණ්ඩලගලරරේ
ාලණ්ඩලගලර රමරශයුම් රෙපලේත්රම්්/තුරේ අනුමැතිය ඇතිල බලගත් ශැකි අත්ර ත් කලේය අතුරු
අග්රිමය බල ගැනීරම්/ අරතුරුල එම කලේයය නිම ව විගව එය පියවිය යුතුය. එරවේ නියමිත් කල
සීමලල තුෂ පියවීම් රරොකරර නිධ්ලරි්/ය රැලත් අලුති්/ අග්රිම නිකු රරොකෂ යුතුය.
පුහුණු ලැඩවයශ්/ ශල රලර වාංලේධ්ර කලේය්/ රලනුරල්/ ත් කලේය අතුරු අග්රිම බල ගැනීරම්දී
වශ එම ත් කලේය අතුරු අග්රිම පියවීරම්දී පශත් වෙශ්/ උපරෙව් අනුල කයයුතු කෂ යුතුය.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ඉටු කිරීමය අරප්කෂිත් කලේයය වඳශල ෙැරීමය අරප්කෂිත් වියෙම ඇව්ත්රම්්/තුලක මගි්/
ඉදිරිප කෂයුතු අත්ර ඒ වඳශල අධ්යක ජරරල්වතුමලරේ අනුමැතිය බලගත් යුතුය.
ත් කලේය අතුරු අග්රිමය බලගැනීමය අරප්කල කරර කලේයය ලලේෂික ක්රියලකලරී
වැැව්රමහි අ්/ත්ේගත් විය යුතුය.
ක්රියලකලරී වැැව්රමහි අ්/ත්ේගත් කර ඇති අරප්කෂිත් වියෙම ඉකමලල රරොතිබිය යුතුය.
කලේයය නිමව වැණි්/ අ තිකලරම පියවිය යුතුය.
ත් කලේය අතුරු අග්රිම නිරවු්ව කිරීරම්දී වම්ප ෙලයක දීමරල ලරය්/ පශත් වඳශ්/ වියෙම්
පමණක පියවීමය ඉඩරෙනු ැරේ.
V.I

රලර කිසිදු දීමරලලක රරොරගවීරම් පෙරම මත් දිරකය පැය 03 ක උපරීමයකය
යය ල බලහිර වම්ප ෙලයකයි්/ වඳශල පශත් වඳශ්/ පරිදි දීමරල රගවීම.
වි්ල විෙයල පීශලධිපතිලරු්/ ද මශලචලේයලරු ද
ආචලේයලරු වශ ජලතික මට්යරම් වම්මලරලභි්/ පැයකය

-

රු. 1000ද-

ශ්රී ාංකල පරිපලර රවේලය ශල වමල්/ත්ර රවේලලල
I රරේණිරේ නිධ්ලරි්/ ද රෙපලේත්රම්්/තු ප්රධ්ලනී්/ ද
වි්ල විෙයල කථීකලචලේයලරු ද ප්චල උපලධි
වහිත් කථිකලචලේයලරු ද රද්කයි්/ දඅධ්යලපර
රවේලරේ නිධ්ලරි්/ වඳශල පැයකය

-

රු. 900ද-

ප්චල උපලධිධ්ලරි්/ වඳශල පැයකය

-

රු. 600ද-

අරරකු සුදුසුකම් වහිත් රද්කය්/ වඳශල පැයකය

-

රු. 500ද-
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VI.

IV.II

අාය්/ත්ර වම්ප ෙලයකයි්/ ත්ම නිත්ය රලජකලරියය පරිබලහිරල වම්ප ෙලයකයි්/
රව කයයුතු කර ඇ රම් පමණක එම කලය වඳශල ඉශත් රකෝ/රද්සිලය යය ල
දීමරල රගවිය යුතුය.

IV.I I I

කම්කරු ගලව්තු දිරකය රු. 200ද-

වාංග්රශ කයයුතු (වශාලගිල්/ර්/ වඳශල) එක අරයකුය උපරිම
රකටි ආශලර වමග උෙෑවර වශ වලව ර (රු100ද*2)
දිලල ආශලර රේක වඳශල
පලනීය ජ රබෝත්යක වඳශල

16.

-

රු. 200දරු. 200දරු. 50ද-

VII.

ලිපිද්රලය (ලැඩවයශරය අෙල මුද්රිත් ලියකියවිලි ඇතු ලිපි රගොනුලක වශ පෑරක වමග) එක
අරයකුය රු. 30ද-

VIII.

රද්ර ලල පශසුකම් බලගැනීරම්දී රජරේ ආයත්ර ල වශ රෙපලේත්රම්්/තුරේ රද්ර
ලල බලගැනීමය ප්රමුඛත්ලලය බලදිය යුතු අත්ර රලර ආයත්රය්/ හි ලල ාලවිත්ල
කර්/ර්/ රම් විධිම රත්ෝරල ගැනීරම් ක්රියල පටිපලටිය යයර කයයුතු කෂ යුතුය. එරම්/ම
පුහුණ උපකරණ ඇතුළු ේෙ විකලර උපකරණ බල ගැනීරම්දී ෙ එරවේ කයයුතු කෂ යුතුය.

VIII.

වම්ප ෙලයකයි්/ වඳශල රලලත්ැ්/ පශසුකම් බලදීරම්දී රජරේ ආයත්ර ලය ප්රමුඛත්ලලය දී
කයයුතු කෂ යුතු අත්ර එරවේ රරොලර අලව්ාලලදී පේල අනුමැතිය බලගත් යුතුය. (ආශලර
පලර ෙ ඇතුළුල)

IX.

පුහුණු වශ වාංලේධ්ර ලැඩවයශ්/ වඳශල ාලවිත්ල කරර ලලශර රලනුරල්/ අ තිකලරම් මුෙලි්/
ඉ්/ධ්ර වියෙම් රරොෙැරිය යුතුය. ලලශර වඳශල අලය ඉ්/ධ්ර ඇරවුම් මගි්/ අධ්යක
(ආයත්ර ශල පලරරේ) අනුමැතිය යයර බලගත් යුතු අත්ර අත්යලලය අලව්ාලලකදී
ඉ්/ධ්ර වියෙම් ප්රතිපරණය කෂ ශැකි අත්ර අෙල මලණ්ඩලික රරේණිරේ නිධ්ලරියල විසි්/ ඒ
වඳශල පේල අනුමැතිය අධ්යක (ආයත්ර ශල පලර) රලති්/ බලගත් යුතු අත්ර එම වියෙම්
ප්රතිපේණය වඳශල රලරම ලේචේ ඉදිරිප කෂයුතුය. එරවේ රරොලර අලව්ාලල එම වියෙම්
ප්රතිපේණය කිරීමය ඉඩරෙනු රරොැරේ.

X.

අතුරු අග්රීම නිරවු්ව කිරීරම්දී ඉශත් විධිවිධ්ලර අනුල කයයුතු කෂයුතු අත්ර ප්රතිපරණය කිරීරම්
ලේචරය වමග විධිම ල වම්පේණ කරර ෙ වම්ප ෙලයක දීමරල ර්වඛණ අනිකු වියෙම්
ලලේත්ල බි්ව පත්ර ඉ්/ධ්ර බි්වප ඉදිරිප කෂයුතුය.

රාහය, න්ත්ර හා උපකරණ අලුත්රවඩි ා, යඩත්තු
1.

ඉශත් කරුණු වඳශල මු.රර. 785 වශ ප්රවම්පලෙර මලේරගෝපරද් වාංග්රශය වශ රජරේ ලලශර
රඩ තු කිරීම වම්බ්/ධ්ල රලජය පරිපලර ශල කෂමරලකරණ අමලත්යලාංරේ ර්වකම් විසි්/
නිකු කරර ෙ රලජය පරිපලර චක්රර්වඛ 30ද2016 රේ විධිවිධ්ලර රකරරහි බබරේ
අලධ්ලරය රයොමුකරලමි

2.

ලලශර ය්/ත්ර රශෝ අරරකු උපකරණ අළු ලැඩියලල්/ වඳශල රජරේ ලැඩපල්ව ඇරත්ො
එමගි්/ සිදුකරගත් යුතුය.

3.

එරවේ රරොමැති අලව්ාලල මි කැඳවීම යයර අළු ලැඩියලල්/ සිදුකෂ යුතු අත්ර ඉත්ල ශදිසි
වශ අත්යලලය අළු ලැඩියලල්/ පශත් වඳශ්/ සීමලල්/ තුෂ කයයුතු කෂ යුතුය.
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ප්රධ්ාය කාර් ාල්
අ.

අධ්යක ජරරල්ව

-

රු. 100 000.00 ෙකලල

-

රු.
රු

දිස්ත්රික් කාර් ාල්
අ.
ආ.

දිව්ත්රික වමෘද්ධිඅතිරේක අධ්යක ජරරල්ව
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක

50 000.00 ෙකලල
20 000.00 ෙකලල

රුපිය්ව 100 000.00 ය ලැඩි සියළුම අළු ලැඩියලල්/ විධිම
පරිදි මි ගණ්/ කැෙලල
රෙපලේත්රම්්/තු ප්රවම්පලෙර කමිටුරේ අනුමැතිය මත් සිදුකෂ යුතුය. යම් අළු ලැඩියලලක
රු.200 000ද- ඉකමලර වෑම අලව්ාලලකම ඒ වඳශල සුදුසුකම් ඉාංජිර්/රුලකුරේ නිේරද්ය මත්
වමලජ වවිබගැ්/වීම් අමලත්යලාංරේ රකම්ලරයලරේ පේණ අනුමැතිය මත් පමණක සිදුකෂ යුතු
අත්ර විධිම ල මි ගණ්/ කැඳලල ප්රවම්පලෙර මණ්ඩරේ අනුමැතියය යය ල සිදු කෂ යුතුය.
17.

ඉන්ධ්ය ඇණවුම් නිකුත් කිීමම
ඉ්/ධ්ර ඇණවුම් මඟි්/ ලලශරලය ඉ්/ධ්ර බලග්/රල අලව්ාලල්/හිදී එම ඇණවුම් වඳශල අ ව්/
කිරීරම් බධ්ලරී්/ පශත් ෙැකරේ.
ප්රධ්ාය කාර් ාල්
අතිරේක අධ්යක ජරරල්වදඅධ්යක (ආයත්ර ශල පලර)
පරිපලර නිධ්ලරී
දිස්ත්රික් කාර් ාල්
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක
සමාජ සවිඳල්ගවන්වීම් මධ්යස්ාාය
වමරලැල පුහුණු මධ්යව්ාලරය - දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක ජරරල්වදදිව්ත්රික වමෘද්ධි
අධ්යක : ර රපුරය
නි්වඹ පුහුණු මධ්යව්ාලරය - දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක ජරරල්වද දිව්ත්රික වමෘද්ධි
අධ්යක: මශනුලර
පශත් වඳශ්/ පරිදි ඉ්/ධ්ර පරිරාෝජරය ඉ්/ධ්ර වඳශල අ තිකලරම් බලදීම වශ ධ්ලලර වයශ්/
පල ලලරගර යලම කෂ යුතුය.
වෑම ඉ්/ධ්ර පරීකලලකයම පසු මලව 12 ක කල සීමලලකි්/ම පසුල රශෝ කිරෝමීයේ 25 000 ක දුර
ප්රමලණයක ධ්ලලරය කිරීරම්/ පසුල රශෝ එ්/ජිමය වම්බ්/ධ් ප්රධ්ලර අළු ලැඩියලලකය පසුල රශෝ
යර කලරණල අත්රි්/ මුලි්/ම රයරෙර අලව්ාලලය පසුල රැලත් ඉ්/ධ්ර පරීකලලක කෂ යුතුය. ඒ
වඳශල ලලශරරේ යැාංකිය ඉ්/ධ්ර ලලි්/ වම්පේණරය්/ම පුරලල රගරය තුෂ වශ පියත් කිරෝමීයේ
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80 ක ධ්ලලරරය්/ පසු යැාංකිය රැලත් වම්පේණරය්/ම පිරවිය යුතුය. රෙලැනිලර යැාංකිය පිරවීම
වෙශල රයොෙර ෙ ඉ්/ධ්ර ලීයේ වාංඛයලරල්/ ධ්ලලරය කරර ෙ කිරෝමීයේ ප්රමලණය රබෙල
ගැනීරම්/ කිරෝමීයරයක වඳශල ෙැවී ගිය ඉ්/ධ්ර ප්රමලණය රකොපමණෙැයි ගණ්/ ගත් ශැකිය.
වාංචිත් ලලශරයක වඳශල කිරෝමීයේ 100 කය ලඩල ලැඩි දුරක (යලම් ඊම් කිරෝමීයේ 200) රලජකලරි
වඳශල ගම්/ කිරීමය අලව්ාලල රයරෙර විරයකදී ලලශරය පලවිච්චි කිරීමය අලවර නිධ්රයල රලත්
අ තිකලරම් මුෙක බලදී ඉ්/ධ්ර පිරවීම කෂ යුතුය.
රලජය පරිපලර චක්රර්වඛ අාංක 30ද2016 රේ ඇමුණම් අාංක 01 ආකෘතිය පරිදි ලලශර වම්බ්/ධ්රය්/
වයශරක පල ලලරගර යල යුතුය. ඉ්/ධ්ර පරීකලල සිදුකෂ දිර සිය පලවිච්චි කෂ ඉ්/ධ්ර ප්රමලණය
වශ පසුගිය මලවරේදී පලවිච්චි ව ඉ්/ධ්ර ප්රමලණය රමම ආකෘතිය මගි්/ ෙැරගත් ශැකිය. ෙැඩි අ්/ෙරම්
අහිත්කර රලරවක ඇ රම් එය කලේමික රෙෝයක නිවලෙ රැත්රශො දණ ක්රියලලක නිවල ෙ ය්/ර
පරීකල කිරීම වෙශල අධ්යක (ආයත්ර ශල පලර) විසි්/ එම ලලශරය ලශලම පරීකල කරලල ගත්
යුතුය.

18.

19.

නිරාඩුදිය රවටුප් ස හා ඳල් දීම
ප්රධ්ාය කාර් ාල්

ඳල් ලෙය නිල්ධ්ාීම

අධ්යක ජරරල්ව
අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව
අධ්යක (ආයත්ර ශල පලර)

- සියළුම මලණ්ඩලික නිධ්ලරී්/
- අරරකු සියළුම නිධ්ලරී්/
- අරරකු සියළුම නිධ්ලරී්/

දිස්ත්රික් කාර් ාල්

ඳල් ලෙය නිල්ධ්ාීම

දිව්ත්රික වමෘද්ධි අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක

සියළුම මලණ්ඩලික නිධ්ලරී්/
අරරකු සියළුම නිධ්ලරී්/

ප්රාලද්ය කාර් ාල්

ඳල් ලෙය නිල්ධ්ාීම

ප්රලරද්ය ය ර්වකම්

සියළුම නිධ්ලරී්/

රත්කම් අත්පත් කරගවනීම
1.රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් ඒකලබද්ධ් ව ආයත්ර ල සියළුම ල කම් ශල බැරකම් වමෘද්ධි වාංලේධ්ර
රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් පලරල ගැනීම
1.1 ලෙපාර්ලලම්න්තුර ලරල ඉඩම් අත්පත් කරගවනීම
රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් ඉඩම් අ ප
කයයුතු කෂ යුතුය.

කරගැනීරම්දී පශත් වඳශ්/ ක්රමරේෙය තුෂ පමණක

රජලේ ඉඩම් පරරා ගවනීම
වමෘද්ධි ප්රජලම බැාංකුලක රජරේ ඉඩමක ව්ාලපිත් කර ඇ රම් එම ඉඩම වමෘද්ධි
රෙපලේත්රම්්/තුලය පලරල ගැනීම සිදුකෂ යුතුය. ඒ වඳශල අධ්යක ජරරල්ව විසි්/ (ආයත්ර ප්රධ්ලනියල
විසි්/) ඉ්වලීමක අෙල ප්රලරද්ය ය ර්වකම්ලරයල රලත් කෂ යුතුය. ඉ්/ අරතුරුල ප්රලරද්ය ය ර්වකම්
ඉඩම් රකොමවලරිව් ජරරල්වරේ අනුමැතිය ඇතිල අෙල ඉඩම රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් පලරල දීම
සිදුකරනු බයි. ඒ රලනුරල්/ පැලරුම් වශතිකයක රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් නිකු කරනු බයි.
19

ලපෞද්ගලික ඉඩම් පරරා ගවනීම
රෙපලේත්රම්්/තුලය රපෞද්ගලික ඉඩම් පලරල ගැනීරම්දී පලරල ගැනීරම් කයයුතු ලඩල නිලැරදි වශ
විනිවිොලලයකි්/ යුතු ක්රමය ඉඩම් අ ප කරගැනීමය. රමහිදී රෙපලේත්රම්්/තුරේ මුේව ලැය
රරොකරර අත්ර ඉඩම් අමලත්යලාංරේ වලමහික ප්රතිපලෙර මත් ඉඩම අ කර ගැනීම වඳශල අලය
මුේව රල්/කර ගැනීම වඳශල අයලැය අධ්යක ජරරල්වරේ අනුමැතිය බලගත් යුතුය. ඊය රපර
ඉඩරම් ෙෂ ත්කරවේරු ලටිරලකම ත්කරවේරු රෙපලේත්රම්්/තුරල්/ බලගත් යුතුය.
එම ත්කරවේරු ලලේත්ලල වමග අ ප කිරීරම් රයෝජරලල ඉ්වලුම් පත්රය ඉඩරම් විව්ත්ර
ලලේත්ලල ඉඩමය අෙලල මිනුම් පිඹුරක ඇ රම් එයෙ රැත්රශො ඉඩරම් පිහිටීමය අෙල ෙෂ
වැැව්මකෙ ප්රධ්ලර කලේයලය රලත් ඉදිරිප කෂ යුතුය.
ඉ්/ අරතුරුල එම ර්වඛණ වමලජ වවිබ ගැ්/වීම් සුබවලධ්ර ශල ක්/ෙ උඩරය උරුමය අමලත්යලාංය
මගි්/ ඉඩම් අමලත්යලාංය රලත් රයොමු කරනු ැරේ.
ඉඩම් අමලත්යලාංය අෙල ප්රලරද්ය ය ර්වකම්ලරු්/ රලත් රයෝජිත් ඉඩම අ ප කර ගැනීමය අලය
කයයුතු කරර රව උපරෙව් බලදු්/ පසු අ ප කරගැනීරම් ක්රියලලලිය සිදුකරනු බයි.
ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ ලකොමි න් සභාරට අ ත් ඉඩම් පරරා ගවනීම. (L.R.C)
රමම ආයත්රය ඉඩම් බැශැර කරර ආකලර 03 කි.
a) විකිණීරම්/
b) බදු පෙරම මත් බලදීරම්/
c) අ ප කර ගැනීරම්/
ඉඩම් ප්රතිවාංව්කරණ රකොමි්/ වාලල වමෘද්ධි රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් ඉඩම් බැශැර
කරනුරේ අ ප කර ගැනීරම් ක්රියලලලියය අනුලය. රමලැනි අලව්ාලලදී රපෞද්ගලික ඉඩම්
රෙපලේත්රම්්/තුලය පලරල ගැනීරම් ක්රමරේෙයම අනුගමරය කෂ යුතුය.
රමයය අමත්රල රලර රෙපලේත්රම්්/තු අධිකලරි පෂල පලර ආයත්ර ලැනි ආයත්ර
වතු ඉඩම් එම ආයත්ර වමග වලකච්ඡල කර පලරල ගැනීමය අලය කයයුතු කෂ යුතුය.
අ්/ත්ේග්රශණය ව විවිධ් අධිකලරිලය අය ව ඉඩම්ල පලරය රඩ තුල වශ ආෙලයම්
එකතු කිරීම එම රද්ප පිහිටි දිව්ත්රිකකරේ දිව්ත්රික ර්වකම්ලරයල රලත් පැලරේ.
රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් පැලරු ශ්රී ාංකල වමෘද්ධි අධිකලරිය වතු වමෘද්ධි බැාංකු රගොඩරැගිලි
විල වාංඛයලලක රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් පලරල ගැනීරම්දී විවිධ් ගැයළු වශගත් ත් ලය්/
මතුවී ඇත්. රබොරශෝ බැාංකු රගොඩරැගිලි රජරේ ඉඩම්ල රගොඩරඟල ඇති බැවි්/ එම ඉඩම්
රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් පලරල ගැනීම ඉශත් ක්රමරේෙය යයර ප්රලරද්ය ය ර්වකම්ලරු මගි්/
ශල දිව්ත්රික ර්වකම්ලරු්/ මගි්/ කයයුතු කිරීරම් ලගකීම දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යකලරු්/
රලත් පැලරේ. ඉඩම්ල අයිතිය නිරවු්ව කර ගැනීම ඒලලරේ ආරකලල පිළිබෙල ලගකීම
දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යකලරු්/ රලත් පලරනු ැරේ.
1.2
1.3
1.4
1.5

රගොඩරැගිලි ඉදිකිරීම
රෙපලේත්රම්්/තුරේ සියළුම ත්ලකණ නිධ්ලරි්/රේ කයයුතු වම්බ්/ධීකරණය
රෙපලේත්රම්්/තුරේ මව්ාලර රගොඩරැගිලි ඉදිකිරීම
ලලේෂික ාලණ්ඩ වමීකණය

20

2. රත්කම් කළමයාකරණ
පලරලග සියළුම ල කම් පශත් වඳශ්/ පරිදි ල කම් ර්වඛණ ල ඇතුෂ කර කෂමරලකරණය
කිරීම ගිණුම් අාංරේ ව්ාලපිත් ල කම් කෂමරලකරණ ඒකකය විසි්/ සිදු රකරේ.
ඉඩම්
රගොඩරැගිලි
ලලශර
රලර ල කම්
පලරිරාෝගික ල කම්
පරිගණක උපලාංග ර්වඛණය
2.1 උපචිත් පෙරම යයර ගිණුම් ත්ැබීරම්දී ශල ලලේෂික විවේජර ගිණුම පිළිරය කිරීරම්දී
රෙපලේත්රම්්/තුල වතු ඉශත් ල කම් ත්කරවේරු කර රශෝ අගය නිමලරය කර ලලේත්ල බලදීම වඳශල
පශත් වඳශ්/ පරිදි කයයුතු කෂයුතුය.උපචිත් පෙරම යයර ගිණුම් ත්ැබීරම් කලේය වෙශල
2017.12.31 දිරය රෙපලේත්රම්්/තුරේ ල කම්ල සියළුම ලටිරලකම් ගණරය කෂ යුතු අත්ර ඒ
වඳශල රලජය ගිණුම් රෙපලේත්රම්්/තුරේ රපොදු චක්රර්වඛ 2ද176ද2013 හි වඳශ්/ උපරෙව් අනුල
කයයුතු කෂ යුතුය. රමම කලේයය පශසුකර ගැනීම වෙශල ල කම් පශත් වඳශ්/ කලණ්ඩලය අනුල
ලේගීකරණය කර ලටිරලකම් ගණරය කෂ යුතුය.
1. ව්ාලලර ල කම්

රගොඩරැගිලි - BUILDINGAND STRUCTURES
ර්/ලලසික රරොලර රගොඩරැගිලි - NON RESIDENTIAL BUILDING
රලර නිේමිත් - OTHERS STRUCTURES
ය්/ත්ර ශල උපකරණ - MACHINERY AND EQUIPMENT
රලර ය්/ත්ර ශල උපකරණ - OTHERS MACHINERY AND EQUIPMENT
පරිගණක උපලාංග - COMPUTER

2. ඉ්/රල්/ට්රි ාලණ්ඩ
3. රලර ල කම්

-

ඉඩම්

වෑම දිව්ත්රික කලේයලයක විසි්/ම දිව්ත්රිකකය තුෂ පිහිටි වමෘද්ධි වාංලේධ්ර
රෙපලේත්රම්්/තුලය අය ඉඩම් ශල රගොඩරැගිලි ත්කරවේරු රෙපලේත්රම්්/තුරේ ප්රලරද්ය ය
කලේයල මඟි්/ ත්කරවේරු කර ලටිරලකම් බල ගත් යුතුය. එරවේම එක එක ඉඩම ශල
රගොඩරැගි්ව වෙශල බප්පු ශල පිඹුරුප
වශ රගොඩරැගිලි වැසුම් ත්කරවේරු
රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් ඉදිරිප කර රමම කලේය මරල වාංරයෝජරයක යයර ඉටුකෂ
යුතුය. ත්කරවේරු රෙපලේත්රම්්/තුල විසි්/ බලග්/රල ත්කරවේරු ලටිරලකරම් පියපත්ක
ඍජුලම ප්රධ්ලර කලේයලරේ ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි රලත් 2019.2.28 දිරය රපර බලදිය
යුතුය.
ලලශර ල ලටිරලකම් රමෝයේ රා ප්රලලශර රකොමවලරිව් රෙපලේත්රම්්/තුරේ දිව්ත්රික
කලේයලල රවේලරේ නියුතු රමෝයේ රා පරීකණ නිධ්ලරි්/රේ වශරය්/ ත්කරවේරු කෂ
යුතුය. අරරකු ව්ාලලර ල කම් ෙෂ රලෂෙප ලටිරලකම රශෝ මිදීග ලටිරලකම අනුල
ගණරය කෂ යුතු අත්ර 2017.12.31 දිරය රමම සියළුම ල කම්ල ලටිරලකම් උපචිත්
ගිණුමය ගැපීම වඳශල 2019.02.28 දිරය රපර ප්රධ්ලර කලේයලයය බල දිය යුතුය. රමම
ලලේත්ල ඉදිරිප කිරීරම්දී රලජය ගිණුම් රෙපලේත්රම්්/තුල විසි්/ ශඳු්/ලල දී ඇති වාංරකත්
යයර ලේගීකරණය කර ඉදිරිප කෂ යුතු අත්ර සියළුම දිව්ත්රික ගණකලධිකලරිලරු්/ රමම
කලේයය ප්රමුඛ ල පෙරමක යයර ඉටුකෂ යුතු බල අලධ්ලරණය රකරේ.
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20.

රාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක් ණ
රෙපලේත්රම්්/තුල රලත් පැලරී ඇති සියළුම ල කම් වශ ලගකීම් ර්වඛණ යලල කලලීර කිරීරම්/
අරතුරුල 2018 ලලේෂික ාලණ්ඩ වමීකණ කයයුතු සිදුකෂ යුතුය.
මු.රර. 756ද770 ප්රකලර ප්රධ්ලර කලේයලරේ සියළුම දිව්ත්රික කලේයල ශල ප්රලරද්ය ය කලේයල ල
ලලේෂික ාලණ්ඩ වමීකණ කයයුතු සිදු කෂ යුතුය. දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යකලරු්/ විසි්/ දිව්ත්රිකක
තුෂ පිහිටි දිව්ත්රික වමෘද්ධි කලේයල ශල ප්රලරද්ය ය වමෘද්ධි කලේයලල වමෘද්ධි ප්රජලම බැාංකු වමිති
වමෘද්ධි ප්රජලම බැාංකු ශල රෙපලේත්රම්්/තුලය අය සියළුම ආයත්රල ාලණ්ඩ වමීකණය
සිදුකිරීම පිළිබඳල ලගබල ගත් යුතුය. සියළුම වමලජ වවිබගැ්/වීම් මධ්යව්ාලරල ලලේෂික ාලණ්ඩ
වමීකණ කයයුතු ප්රධ්ලර කලේයලය මගි්/ සිදුකෂ යුතුය. 2018.12.31 දිරය ාලණ්ඩ වමීකණය
2019 රපබරලලරි 28 දිරය අලව්/ කෂ යුතු අත්ර වමීකණ මණ්ඩය නිරීකණ අනුල අපශරණය
අළු ලැඩියලල රශෝ විකුණල ෙැමීරම්/ අරතුරුල එම අයිත්ම් ඉ්/රල්/ට්රි රපො ලලි්/ ඉල කිරීම
2019 මලේතු 31 දිරය අලව්/ කෂ යුතුය. රපො ලලි්/ කපල ශැරීරම්දී ඒ වම්බ්/ධ්ල අධ්යක
ජරරල්වරේ අනුමැතිය බලගත් යුතුය. වෑම දිව්ත්රිකකයක තුෂම පිහිටි ආයත්රලය අෙලෂ වමීකණ
මණ්ඩ ප කිරීරම් ලිපිල පියප රෙපලේත්රම්්/තු ප්රධ්ලනියල රලත් ඉදිරිප කෂ යුතුය. රම් වබැඳිල
නිකු කරර ෙ රලජය මුේව චක්රර්වඛල උපරෙව් රකරරහි බබරේ අලධ්ලරය රයොමුකරර රම්/ ෙ
අලධ්ලරණය කරමි.

20.1

යවතිවීම් ලපොත් රලින් කපාහවීමම් හා අත්හවර ෙවමීම
මු.රර.108 යයර ශලනි ශල පලඩු වම්බ්/ධ්රය්/ ක්රියලකෂයුතු බධ්ලරී්/ පශත් පරිදි රේ.
අමාලයාංශ ලේකම්
අක්රමිකත්ලලක ලාංචලලක රශෝ ක්රම රෙෝයක රරොලර අලව්ාලල

රු.1 000 000ද-ෙකලල

මු.රර.105(1) හි අලව්ාලල්/ ලදී

රු. 500 000ද-ෙකලල

අධ්යක් ජයරාේ
අක්රමිකත්ලලක ලාංචලලක රශෝ ක්රමරෙෝයක රරොලර අලව්ාලල

රු.

25000ද- ෙකලල

මහ භාණ්ඩාගාරලේ නිල ෝජය ලේකම්
මු.රර.105(1) හි අලව්ාලල්/ ලදී
අක්රමිකත්ලලක ලාංචලලක රශෝ ක්රම රෙෝයක රරොලර අලව්ාලල

රු. 500 000ද-ඉකමලර
රු.1 000 000ද-ඉකමලර

ඉශත් වඳශ්/ රැතිවීමි ශැර අනික සියළුම රැතිවීම් පිළිබඳ රපො ලලි්/ කපල ශැරීම වඳශල
අමත්යලාංරේ ර්වකම් රලත් ඉදිරිප කෂ යුතුය. වෑම ආයත්රයකම ශලනිදපලඩු ර්වඛණයක රඩ තු
කෂ යුතුය. ගිණුම් ලේයක තුෂ සිදුලර ශලනිදපලඩු විවේජර ගිණුරම් ඇතු කිරීම වඳශල ලලේත්ල කෂ
යුතුය.
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21.

ණ සහ අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු

21.1

රජලේ නිල්ධ්ාරින්ලේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම
2019 ලේරේදී රෙපලේත්රම්්/තුරේ කලේය මණ්ඩය වඳශල විරේ අ තිකලරම් ශල උ වල
අ තිකලරම් එම රජරේ නිධ්ලරී්/රේ අ තිකලරම් ගිණුරම්/ රගවිය යුතුය. ත්ලෙ
රෙපලේත්රම්්/තුරේ රවේලරේ නියුතු දීපලයලප්ත් රවේලල වශ ඒකලබද්ධ් රවේලලල්/ය අය නිධ්ලරී්/
වඳශල ආපෙල ණය රගවීම ෙ රමම ගිණම යයර ප්රධ්ලර කලේයලය මගි්/ පමණක සිදු රකරරර අත්ර
ඒ වඳශල ලර අයඳුම්ප දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යකකරේ නිේරද්ය වහිත්ල ප්රධ්ලර කලේයලය රලත්
එවිය යුතුය. ර.නි.අ.ගි. මඟි්/ ණය රගවීරම්දී පිළිග ගිණුම් පටිපලටිය අනුල CC 10 ර්වඛණ වශ
පලර ගිණම් පල ලලරගර යමි්/ ලලේත්ල කිරීම ශල ගිණුම් කයයුතු සිදුකෂ යුතුය.
අ තිකලරම් බී ගිණුම යයර රපර ලේල දී රම්/ම රමම ලේරේ බල දී ඇති ණය වඳශල ව මලසික
අලකරණ ශරව් වයශ්/ ලලි්/ සිදුකෂ යුතු අත්ර ප්රධ්ලර කලේයලය විසි්/ අ තිකලරම් බී ගිණුම
යයර නිකු කරනු බර ආපෙල ණය රගවීරම්/ පසු එම රේය්/ෙ ණය ර්වඛණල වයශ්/ කර
ගැනීමය ආරම්ාක රේය්/ පිළිබඳ අලය අලව්ාලලදී ප්රධ්ලර කලේයලරේ ගිණුම් අාංරය්/
විමවල කයයුතු කිරීමය ලගබලගත් යුතු රේ.
අ තිකලරම් බී ගිණුම යයර රෙපලේත්රම්්/තුරේ ප්රධ්ලර කලේයලය මඟි්/ ඒකලබද්ධ් රවේලලල්/ය
අය නිධ්ලරී්/ය ආපෙල ණය නිකු කර ඇති බැවි්/ එම නිධ්ලරී්/ ව්ාලරමලරුවී යර අලව්ාලල්/හි
ණය රේ නිරවු්ව කිරීම වඳශල ලර රේ ලලේත්ලල ප්රධ්ලර කලේයලරය්/ බලරගර රේය ත්ශවුරු
කර ගැනීරම්/ අරතුරුල පමණක ව්ාලරමලරු ලර නිධ්ලරී්/රේ ලැටුප් ලලේත්ල නිකු
කිරීමය
කයයුතු කෂ යුතුය.

21.2

ලසේරක ණ චක්රී ගිණුම
2019 ලේරේදී ෙ රෙපලේත්රම්්/තුගත් දීපලයලප්ත් වශ ඒකලබද්ධ් රවේලලල්/ය අය නිධ්ලරී්/ය ශැර
අරරකු සියළු නිධ්ලරී්/ය ආපෙල ණය රගවීම ණය චක්රීය අරමුෙ මගි්/ සිදුකරර අත්ර 2017
ලේරේ දී ශල ඊය රපර බලදු්/ ණය මුේව ලලි්/ ඉදිරියය රගර එර ෙ රේ වශ ප්රලේාර ලේරේ
රගලනු බර ණය ල මුළු එකතුරල්/ මලසිකල අයකිරීම් සිදු කර රලරම රචකප මගි්/ අධ්යක
ජරරල්ව වමෘද්ධි වාංලේධ්ර රෙපලේත්රම්්/තුල - ගිණුම් අාංක- 208100160329837 - මශජර බැාංකුල
බ ත්රමු්ව රලත් රප්රේණය කෂ යුතුය. එම රචකපත් වමග ණය අලකරණ ර්වඛණය ෙ ප්රධ්ලර
කලේයලය රලත් එවිය යුතුය.
2019 ලේරේදී ෙ ආපෙල ණය රගවීම ප්රධ්ලර කලේයලය මගි්/ පමණක සිදු රකරරර අත්ර අත්ර එක
එක දිව්ත්රිකකරේ ආපෙල ණය අයදුම්ප දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යකකරේ නිේරද්ය වහිත්ල ප්රධ්ලර
කලේයලය රලත් එවිය යුතුය. ආපෙල ණය රගවීරම්දී ප්රමුඛත්ලලය බලදිය යුතුරම් ඒ වඳශල දිව්ත්රික
වමෘද්ධි අධ්යක විසි්/ අයදුම්පත්රය වමඟ නිේරද්යක එවිය යුතුය. අ තිකලරම් බී ගිණුරම් ලලේත්ල
කිරීරම් වශ ගිණුම් ත්ැබීරම් ක්රියලලලිය රම්/ම රවේලක ණය ගිණුරම් ෙ අෙල රපො ප ර්වඛණ
පල ලලගත් යුතු අත්ර 2018.12.31 දිරය සියළුම ඉදිරියය රගර එර රේ 2019 ලේරේ CC 10
ර්වඛණලය පියප කිරීරම්දී දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යකලරයල රපෞද්ගලිකලම අලධ්ලරය රයොමු කෂ
යුතුය.
එක එක ණය ගිණුම යයර බල දී ඇති ණය ලේග රලනුරල්/ පශත් වඳශ්/ පරිදි ව මලසික වැවඳුම්
ලලේත්ල අෙලෂ මලවය අලව්/ වී එෂරඹර මලවරේ 10 ලර දිරය රපර ප්රධ්ලර කලේයලය රලත් බල දිය
යුතුය.
01.

රවේලක ණය ගිණුම මගි්/ රගලල ඇති ණය (පලර ගිණුම වශ රකල රේ ැයිව්තු)
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02.

රජරේ නිධ්ලරී අ තිකලරම් බී ගිණුම මගි්/ රගලල ඇති ණය (පලර ගිණුම වශ රකල
රේ ැයිව්තු)

රමම ණය අරමුෙ මඟි්/ නිකු කරනු බර ආපෙල ණය වම්බ්/ධ්රය්/ 2017.02.16 දිර නිකු
කරර ෙ වමෘද්ධි ණය චක්රීය අරමුෙ ක්රියල මක කිරීම වඳශල ලර උපරෙව් ශල මඟරප්/වීම්
ත්ලදුරය බල මක ලර අත්ර රමම අරමුෙ වඳශල ැරබර මලසික ැබීම් මත් අනුපලතිකල රගවීම්
කිරීමය කයයුතු කරනු බර බැවි්/ රපොරරො තු ර්වඛණරේ අනුපිළිරල මත් පමණක ණය නිකු
කිරීම් සිදු කරනු ැරේ. එරවේවුල යම් නිධ්ලරිරයකුය රරෝගලබලධ් රශේතුරල්/ පමණක අෙල වරලා
කිරීම් වහිත්ල ප්රමුඛත්ලලය බලගැනීම වඳශල ඉ්වලුම් කෂ ශැකි අත්ර ඊය අනුමැතිය බලදීම අධ්යක
ජරරල්ව විසි්/ පමණක සිදු කරනු ඇත්.
22.

රවටුප් ලගවීම
ප්රධ්ලර කලේයලය ශල සියළුම වමලජ වවිබගැ්/වීම් මධ්යව්ාලර ල ලැටුප් ප්රධ්ලර
කලේයලරය්/ රගලර අත්ර දිව්ත්රික කලේයලල රවේලරේ නියුතු නිධ්ලරී්/රේ ශල ප්රලරද්ය ය
ර්වකම් කලේයල මට්යරම් නිධ්ලරි්/රේ ලැටුප් දිව්ත්රික වමෘද්ධි කලේයලරය්/ රගලනු ැරේ.
දිව්ත්රික කලේයල වශ ප්රලරද්ය ය ර්වකම්කලේයල විසි්/ ලැටුප් රගවීරම්දී GPS ක්රමය ාලවිත්ල කෂ ෙ
ලැටුප් රජේ රඩ තු කිරීම අනිලලේරය්/ම සිදුකෂ යුතුය. 2019 ලේරේදී සියළුම කලේයල විසි්/
නිධ්ලරී්/රේ ලැටුප් ව්ලිප් ක්රමය රයොෙල ගනිමි්/ බැාංකු ගිණුම් රලත් රප්රේණය කිරීමය කයයුතු කෂ
යුතුය.

23.

පරිපාල්ය වි ෙලමන් ලගවීම් කිීමම
ජීලරරෝපලය වාංලේධ්ර ලයලපෘතිය යයර ක්රියල මක කරනු බර විවිධ් වාංලේධ්ර ලයලපෘති ලලි්/
ෙැරියශැකි පරිපලර වියෙරමහි උපරිම ලටිරලකම ශල ඒ යයර ෙැරියශැකි වියෙම් පිළිබඳල අෙල
ෙැනුල කිරීම් රමම චක්රර්වඛය ශල වමගලමීල ආේථික වවිබගැ්/වීම් වශ ග්රලමවාංලේධ්ර අාංය
විසි්/ සිදුකරනු ඇත්.

24.

ලපොදු ලවන්පත් ගිණුම
සියළුම රපොදු ත්ැ්/ප ැබීම් ශල රගවීම් පශත් ගිණුම් අාංක යයර ගිණුම්ගත් කෂයුතු අත්ර
ත්ැ්/ප රජර නිලැරදිල පල ලලරගර යමි්/ මලසිකල වැවඳීම් ලලේත්ල ඉදිරිප කිරීම සිදුකෂ යුතුය.
I.

ගිණුම් අාංකය
ගිණුරම් රම

-

6000-0-0-20-0-19
වියෙම් ප්රතිපේණය වඳශල අරමුේව ැබිම් ත්ැ්/පතු ගිණුම

II.

ගිණුම් අාංකය
ගිණුරම් රම

-

6000-0-0-18-0-111
ලයලව්ාලපිත් රගවීම් රලනුරල්/ ව ත්ලලකලලික රඳලලගැනීම්
ත්ැ්/පතු ගිණුම

III.

ගිණුම් අාංකය
ගිණුරම් රම

-

6000-0-0-16-0-113
රකෝ/ත්රල වඳශල ව රැඳවුම් මුේව ත්ැ්/පතු ගිණුම

IV.

ගිණුම් අාංකය
ගිණුරම්රම-

-

6000-0-0-13-0-123
රත්ලර පලේ්ලය්/ රලත් රැලත් රගවීම් කිරීම රලනුරල්/
ත්ලලකලලිකල රඳලලග්/රල ත්ැ්/පතු ගිණුම

V.

ගිණුම් අාංකය
ගිණුරම් රම

-

6000-0-0-2-0-168
රය්/ඩේ ත්ැ්/පතු ගිණුම
24

25.

ගිණුම් ලවබීම හා රාර්ලා කිීමම
රෙපලේත්රම්්/තුරේ වියෙම් ෙැරීම වඳශල අලය අකමුේව ඍජුලම ප්රධ්ලර කලේයලය විසි්/
දිව්ත්රික ර්වකම් කලේයල රලත් බලරෙර අත්ර දිව්ත්රික ර්වකම් කලේයල විසි්/ මරල පලරයක
යයර උප අකමුේව ප්රලරද්ය ය ර්වකම් කලේයල රලත් බල දිය යුතුය. ප්රලරද්ය ය කලේයල විසි්/
ත්ම්/ රලත් බල රෙර ෙ ප්රතිපලෙර උපරයෝගී කරරගර මලසික වියෙම් ෙැරීරම්/ අරතුරුල මලසික
ගිණුම් ලලේත්ලලක වෑම මවකම අලවලරරේදී දිව්ත්රික ර්වකම් කලේයලය රලත් බලදිය යුතුය. දිව්ත්රික
ර්වකම් කලේයල විසි්/ සියළුම ප්රලරද්ය ය ර්වකම් කලේයලල ගිණුම් වලරලාං ශල දිව්ත්රික ර්වකම්
කලේයලරේ ගිණුම් වලරලාං වමඟ ඒකලබද්ධ් රකොය මලසික ගිණුම් වලරලාංය අරතුරුල එෂැරඹර
මලවරේ 02 ලර දිරය රපර ප්රධ්ලර කලේයලය රලත් ඉදිරිප කෂ යුතුය.රම් වඳශල CIGAS
පරිගණකගත් ගිණුම් ක්රමරේෙය පමණක ාලවිත්ල රකොය ඉදිරිප කෂ යුතුය.

26.

නිල්ධ්ාරින් සෙහා සන්නිලේෙය පහසුකම් සවපයීම
රජරේ නිධ්ලරි්/ය සිය රලජකලරි කයයුතු ඉටුකිරීම පිණිව රලජය මුේව චක්රර්වඛ 03ද2014 (I)
හි වෙශ්/ මලසික උපරිම ඒකලබද්ධ් සීමලල්/ තුෂ රලජකලරි නිලලව දුරකාර ජාංගම දුරකාරය ශල
අ්/ත්ේජල වම්බ්/ධ්ත්ලලය වඳශල පශසුකම් වවල දිය ශැක.
එම චක්රර්වඛරේ වඳශ්/ ලගුරේ III(අ) රව වඳශ්/ පරිදි පශත් වෙශ්/ නිධ්ලරි්/ය මලසික
දීමරලලක ලැටුප වමග රගවිය යුතුය.
අධ්යක ජරරල්ව

-

රු. 8 000ද-

අතිරේකඅධ්යක ජරරල්ව

-

රු. 8 000ද-

ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි ද ප්රධ්ලර අාය්/ත්ර විගණක

-

රු. 5 000ද-

සියළුම අධ්යකලරු්/

-

රු. 5 000ද-

සියළුම නිරයෝජය අධ්යකලරු්/

-

රු. 4 000ද-

දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක

-

රු. 5 000ද-

ගණකලධිකලරි

-

රු. 2 500ද-

දිව්ත්රික ගණකලධිකලරි

-

රු. 2 500ද-

වශකලර අධ්යක

-

රු. 2 500ද-

පරිපලර නිධ්ලරි්/

-

රු. 2 000ද-

රමම ව්/නිරේෙර දීමරලල රගවිය ශැකරක දීපලයලප්ත් රවේලලල්/ය අය නිධ්ලරි්/ය පමණක ලර
අත්ර එරශ රලජය රවේලල රකොමි්/ වාලල විසි්/ රලර ත්රලතිරමක නිධ්ලරිරයකුය ඉශත්
ත්රතුරු ෙැරීම වෙශල විධිම ප වීම් ලිපියක නිකු කර ඇ රම් එම නිධ්ලරි්/ය ෙ දීමරලල
රගවිය යුතුය.
ඉශත් ත්රතුරුධ්ලරී්/ය අමත්ර ලරය්/ යම් නිධ්ලරිරයකු රලජකලරි වෙශල දුරකාර ාලවිත්ල කිරීම
අලයයැයි රෙපලේත්රම්්/තු ප්රධ්ලනියල තීරණය කර්/ර්/ රම් ඒ වෙශල අෙල අමලත්යලාංරේ
ර්වකම්ලරයලරේ අනුමැතිය අනිලලේරය්/ම බලගත් යුතුය.
27.

ඉන්ධ්ය දීමයාර
රෙපලේත්රම්්/තුරේ රවේලරේ නියුතු නිධ්ලරි්/ වඳශල රලජය පරිපලර චක්රර්වඛ 13ද2008 (IV) අනුල
අනුයුකත් කෂ නි ලලශර හිමි නිධ්ලරි්/ය පශත් වෙශ්/ පරිදි මලසික ඉ්/ධ්ර දීමරලලක රගලනු
ැරේ.
25

හිමිකම ල්ඳය නිල්ධ්ාරි ා

28.

අනුමල ඉන්ධ්ය ලීටර ප්රමාණ

අධ්යක ජරරල්ව

170

අතිරේක අධ්යක ජරරල්ව

170

ප්රධ්ලර ගණකලධිකලරි

140

ප්රධ්ලර අාය්/ත්ර විගණක

140

අධ්යකලරු්/

140

දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යක

140

ඉන්ධ්ය සෙහා අනුමල උපරිම
මාසික දීමයාර

මවකය අනුමත් ඉ්/ධ්ර
ප්රමලණය
X
මලවරේ පෂමු දිරය පලතිර
ඉ්/ධ්ර ලීයරයක මි

සමෘද්ධි සහයාධ්ාර
වමෘද්ධි වශරලධ්ලර බලදීරම් යල්/ත්රණය 2016 ජරලලරි 01 ලරෙල සිය පශත් වෙශ්/ පරිදි රේ.

ප්රධ්ලර කලේයලය

වමෘද්ධි ප්රජලම බැාංකුල

2019 ලේරේදී ෙ මලසිකල ප්රතිලීන්/රේ මුේව දීමරලල පමණක වමෘද්ධි බැාංකු රලත් ඍජු රප්රේණ
ක්රමය යයර බලරෙර අත්ර අනිලලේය ඉතිරිකිරීම් දීමරලල ප්රධ්ලර කලේයලරේ කෂුද්ර මය බැාංකු
අාංය රලත් ෙ රොත්රැයි අරමුෙර්ව ෙලයක මුේව ශල වමලජ ආරකණ අරමුෙර්ව ෙලයක මුේව ප්රධ්ලර
කලේයලය විසි්/ එම අරමුේව රලත් ෙ නිෙශව් කරනු ැරේ.
මලසික වශරලධ්ලර උපරිම ලලේත්ලල බලදීරම්දී දී ඇති උපරෙව් අනුල නිලැරදි ප්රතිලීන්/රේ ලලේත්ලල
බලදීමය සියළුම ප්රලරද්ය ය ර්වකම්ලරු්/ කයයුතු කෂයුතු අත්ර එහි ලගකීම මව්ාලර
කෂමරලකරුල්/ රලත් පැලරේ.සියළුම දිව්ත්රික වමෘද්ධි අධ්යකලරු්/ දිව්ත්රිකකරේ ප්රලේධ්ර
නිධ්ලරි්/රේ වම්බ්/ධීකරණය යයර මව්ාලර කෂමරලකරුල්/ විසි්/ බලරෙර උපරිම ලලේත්ල
බලරගර ඒලල ඒකලබද්ධ් කර පසු විපරම් කිරීරම් කලේයය සිදුකෂ යුතුය.වශරලධ්ලර මුෙ
වශරලධ්ලරලභියලරේ ගිණුමය එම මව තුෂදීම බැර කර ඒ පිළිබඳ විව්ත්රල මක ලලේත්ලලක වමඟ
ඉතිරි මුෙ ඊෂඟ මව 15 දිරය රපර ප්රධ්ලර කලේයලයය එවිය යුතුය.
29.

මු.ලර. 135 ටලත් ඳල්ලල් ක්රි ාත්මක කිීමම
රමහි ෙකලල ඇති මු.රර. 135 යයර පලරල ඇති බත් ඒ ඒ නිධ්ලරි්/ විසි්/ ත්රරේ පිළිපැදිය
යුතුය. රමොරම රශේතුලක නිවලල පලරල ඇති බත් සීමලල්/ ඉකමලල කයයුතු රරොකිරීමය ලගබල
ගත් යුතුය. මු.රර. 135 136 137 138 වශ 139 අනුල පිළිරලලි්/ බය දීම අනුමත් කිරීම වශතික
කිරීම වශ රගවීම යර කලේයය්/ පැලරී ඇති නිධ්ලරි්/ ත්ම ත්ම්/රේ සීමලල්/ පිළිබඳල
අලරබෝධ්රය්/ වශ ලගකීරම්/ කයයුතු කෂ යුතුය. විරේරය්/ම මු.රර. 138 යයර වශතික කිරීම
26

වඳශල බය පලරල ඇති නිධ්ලරි්/ ලවුචරයක වශතික කිරීමය රපර සියළුම කලේයය්/ වම්පේණ වී
ඇති බලය වරලා කරරගර එම රගවීම කෂ යුතුය.
එරවේම රගවීමක බය දු්/ රශෝ අනුමත් කෂ පමණි්/ වියෙම වශතික කිරීම මු.රර. 138 යයර
වශතික කිරීමය බය රෙර නිධ්ලරි්/රේ කලේය රරොලර අත්ර ඒ පිළිබෙල මරල අලරබෝධ්යකි්/
ලවුචේ වශතික කිරීමය ලගබල ගත් යුතුය. ත්ලෙ කලේය වලධ්ර ඇපකරයක රවේලල ගිවිසුමක රශෝ
රලර අලය ලියවිලි ෙ බල රගර රගවීම් කෂ යුතු අලව්ාලලක රගවීම් කිරීමය ප්රාම එම
ලියකියවිලි බල රගර ඇති බලය වරලා කරගත් යුතුය.
ඉශති්/ ෙකලල ඇති උපරෙව් ශල මඟරප්/වීම් අනුල කයයුතු කර වමෘද්ධි වාංලේධ්ර රෙපලේත්රම්්/තුල
තුෂ විධිම මය පලරයක ඇති කිරීමය ශල රෙපලේත්රම්්/තුරේ කලේයාලරය වලේාක කර ගැනීමය
බබරේ වශරයෝගය අරප්කල කරමි. වෑම වියකම මුේව රරගුලසි ආයත්ර වාංග්රශය ශල රලජය
පරිපලර ශල කෂමරලකරණ අමලත්යලාංරේ චක්රර්වඛ ශල මුේව ශල ක්රමවම්පලෙර අමලත්යලාංය මඟි්/
බල දී ඇති උපරෙව් ශල මඟ රප්/වීම් අනුල කයයුතු කර ඉශෂ මය විරයක වහිත් වාංලේධ්රයක
ඇති කර ගැනීම අප වැමරේ ජලතික ලගකීම ශල යුතුකම බලෙ බබ රලත් ේ/ලනු කැමැ රත්මි.

නිම්ව රකොයලරගෙර
අධ්යක ජරරල්ව(ලැ.බ.)
පියප

:-

01.

ර්වකම් මුේව අමලත්යලාංය

-

කල.ෙැ.පි.

02.

ර්වකම් රලජය පරිපලර අමලත්යලාංය

-

කල.ෙැ.පි.

03.

ර්වකම් ව්ලරද් කයයුතු අමලත්යලාංය

-

කල.ෙැ.පි.

04.

ර්වකම් ප්රලාමික කේමල්/ත් ශල
වමලජ වවිබගැ්/වීම් අමලත්යලාංය

-

කල.ෙැ.පි.

විගණකලධිපති

-

කල.ෙැ.පි.

05.
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