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%ාෙ23ය ෙ ක

නැ ම %ාෙ23ය ෙ ක / සහකාර
%ාෙ23ය ෙ ක

ෙදපා(තෙ #IෙV ස්
ගණකා{කා/ ෙහu ස්
ෙ ක කා(යාලෙ* %ධාන
ගණකා{කා/

%ාෙ23ය ෙ ක
කා(යාලෙ* ගණකා{කා/

ෙදපා(තෙ #IෙV ස්
ගණකා{කා/ ෙහu ස්
ෙ ක කා(යාලෙ* %ධාන
ගණකා{කා/

%ාෙ23ය ෙ ක
කා(යාලෙ* ගණකා{කා/

3

Dාම සංව=ධන අභ ාස හා
HI මධ ස්ථාන
ප=ෙFෂණ ආයතනය
අධ0 ෂ ජනරා / අධ0 ෂ අධ0 ෂ ජනරා
/ අධ0 ෂ
(;< )
අධ0 ෂ
අධ0 ෂ ජනරා
/ අධ0 ෂ
(පාලන)
.ෙයuජ0 අධ0 ෂ ෙහu %ධාන
ගණකා{කා/
/
සහකාර අධ0 ෂ
ගණකා{කා/
(වFක )/
ගණකා{කා/ (වැ|} හා ෙගB )
අධ0 ෂ
/
.ෙයuජ0 %ධාන
ගණකා{කාT/
අධ0 ෂ ෙහu සහකාර ගණකා{කා/
(වFක )/
අධ0 ෂ
ගණකා{කා/ (වැ|} හා ෙගB

කා=යය
යද සදහා බලය Qම
අYමත iTම
සහLක iTම

ෙගBම

06.

( I ) HI

මධ ස්ථාන

ෙදපා(තෙ #Iව යටෙF පාලනය වන පහත සදහ# ;<
%ධාන කා(යාලය ම # පාලනය ෙV.
HI

මධ ස්ථානය

. ලඹ ;<
සමනළ වැව ;<
මාතර ;<

මධ0ස්ථානය
මධ0ස්ථානය
මධ0ස්ථානය

මධ0ස්ථාන 2016.01.01 න

ට ඉ•රාම

KL 8ස්?@කය
මහYවර
රFන;ර
මාතර

ඉහත ;< මධ0ස්ථානවලට අදාළ ආදාය එකI iTම, යද දැTම සහ
ගත iTම ;<
මධ0ස්ථානෙ* ස්ථානභාර .ලධා/
# %ධාන කා(යාලෙ* අධ0 ෂ (;< ) ෙb අc ෂණය යටෙF
dකල ZI අතර මා ක
සාරාංශ ම # එම ග ෙදY GMබඳව %ධාන කා(යාලය ෙවත වා(තා කල
ZIය. ;< මධ0ස්ථානවල ෛද.ක ප/පාලන හා eල0 කටZI ස බ#ධව මා
# ._F කර ඇL
නැ ම ච ෙ ඛ 2015/1 ම # ලබාQ ඇL උපෙදස් අYව කටZI කළ ZIය. එ ෙනදා හ
යද දැTම
සඳහා O.ෙර. 371 (2) (අ) යටෙF ".25,000/- ක C Oද අƒමය ලබාෙදන අතර ;< මධ0ස්ථාන සඳහා
එම අƒමය යටෙF එකවර යද කළ හැi Oදල ".2000/- ෙV.
(II) Dාම සංව=ධන අභ ාස හා ප=ෙFෂණ ආයතනය
4ාම සංව(ධන අභ0ාස හා ප(ෙ*ෂණ ආයතනය සමාජ ස බලගැ#B හා Cභසාධන අමාත0ාංශය
යටෙF ස්වාcන ආයතනය වශෙය# ස්ථාGත B ඇL නOF 2016 ව(ෂෙ* එම ආයතනෙ* වැ|} සහ
ෙවනF ;නරාව(ථන යද ෙගBම සඳහා අවශ0 %Lපාදන
නැ ම සංව(ධන ෙදපා(තෙ #IෙV
වා(„ක ඇස්තෙ #Iවලට ඇIළFකර ඇත. එබැ # එම ආයතනය
# 2016 ව(ෂය සඳහා %ධාන
කා(යාලය # ෙව#කරන ලද %Lපාදන Iළ යද දැTමට වගබලා ගත ZIය.
4ාම සංව(ධන අභ0ාස හා ප(ෙ*ෂණ ආයතනය යටෙF fයාFමක වන GMමතලාව ;<
මධ0ස්ථානෙ* eල0 හා ප/පාලන කටZI ස බ#ධව අධ0 ෂ (4ාම සංව(ධන අභ0ාස හා ප(ෙ*ෂණ)
# වගk දැ/ය ZIය. 2016 ව(ෂෙ*Q ද ෙපර ව(ෂවලQ ෙම# ආදාය එකI iTම හා නැ ම
සංව(ධන ෙදපා(තෙ #Iව ෙවත ෙ%vෂණය iTම හා වා(තා iT ස බ#ධව ලබාQ ඇL උපෙදස් අYව
කටZI කළ ZIය. එෙසvම ෙසvවා සපයාගැlෙ Q ( ක ක" ෙසvවා, ආර ෂක ෙසvවා,ප …තා ෙසvවා ,
ෙල^#† ෙසvවා හා ආහාර සැපZ ) CdC ෙට#ඩ( ප/පා‡ය අYගමනය කර අYමැLය සඳහා %ධාන
කා(යාලය ෙවත ඉ /පFකළ ZIය.

4

එ ෙනදා හ
යද දැTම සඳහා O.ෙර. 371 (2) (අ) යටෙF ".25,000/- ක C Oද අƒමය
ලබාෙදන අතර එම අƒමය යටෙF එකවර යද කළ හැi Oදල ".5000/ෙV. ඒ අYව C Oද
අƒමය Gයවා ගැlමට හා අෙන_F යද දැTම සඳහා ˆ ව‰ච( අධ0 ෂ (4ාම සංව(ධන අභ0ාස හා
ප(ෙ*ෂණ) ම # ඉ•රාම %ධාන කා(යාලය ෙවත ඉ /පF කළ ZIය. 2016 ව(ෂය සඳහා 4ාම සංව(ධන
අභ0ාශ හා ප(ෙ*ෂණ ආයතනය ෙවත %Lපාදන .දහස් කර ඇFෙF GMමතලාව ;< මධ0ස්ථානෙ* ද
යද දැTම සඳහා බැ # ෙව# කරන ලද %Lපාදන 2016 ව(ෂෙ* යද දැTම සඳහා කළමනාකරණය
කර ගැlමට අධ0 ෂ (4ාම සංව(ධන අභ0ාස හා ප(ෙ*ෂණ ) කටZI කළ ZIය.

07.

ෙදපා=තෙ 0<ව ස< අර4දA ආෙයNජනය - ම
ෙදපා(තෙ #Iව සI අ{කා/වලට අයFව LŠ පහත සදහ# අරOද වල ඇL ය ම Oද
සංව(ධන eල0 ෙදපා(තෙ #IෙV 2012/1 ච ෙ ඛය අYව රාජ0 බැං_ වල පමණ තැ#පF
කළ ZIය.
01. නැ ම අරOදල ( සමෘ2{ අරOදල)
02. සමාජ ආර ෂණ අරOදල
03. නැ ම .වාස සංව(ධන ෙල^තxy අරOදල
04. නැ ම •z eල0 -G zව0 චwය අරOදල
05. බැං_ සංග %ව(ධන හා %චාරණ අරOදල
06. නැ ම බැං_ ප2ධLෙ* අ.වා(ය ඉL/iT
07. නැ ම චwය අරOදල
08. සමාජ සංව(ධන අරOදල
එම ච ෙ ඛෙ* උපෙදස් ප/ ය ම ආෙයuජන තරඟකා/ €ල ගණ# කැදවා පහත සඳහ# රාජ0
බැං_වල පමණ තැ#පF කළ ZIය.
01. ලංකා බැං_ව
02. මහජන බැං_ව
03. ජාLක ඉL/iTෙ බැං_ව
04. %ාෙ23ය සංව(ධන බැං_ව
05. .වාස සංව(ධන eල0 සංස්ථාව

ඉහත බැං_ වලට අමතරව ෙදපා(තෙ #IෙV නැ ම ජාLක සභාව ෙහu නැ ම %ජාeල බැං_ සහ
නැ ම %ජාeල බැං_ ස€L කළමනාකරණ ම+ඩලෙ* අYමැLය හා මහ භා+ඩාගාරෙ* අYමැLය
මත ෙවනF බැං_වක ෙහu ෙවනF ආෙයuජන මාධ0ක Oද ආෙයuජනය කළ හැiය.
නැ ම බැං_
# මා කව Oද ආෙයuජනය iTෙ Q තරගකා/ ෙලස €ල ගණ# කැදවා රාජ0
බැං_ වල ආෙයuජනය කළZI අතර .ය€ත නට අරOද ආෙයuජනය iTෙ වගkම
නැ ම
%ජාeල බැං_ ස€Lෙ* කළමණාක" ෙවත පවර€. නැ ම %ජාeල බැං_ ස€Lෙ* කළමණාක"
# නව ආෙයuජන ෙහu ක Gෙරන ආෙයuජන කාල %මාදය ඇL ෙන^වන ආකාරයට ආෙයuජනය
කළZI අතර සෑම ආෙයuජන •රණය ම
නැ ම %ජාeල බැං_ ස€Lෙ* කළමණාක" සහ
eලස්ථාන කළමණකා" # ඒකාබ2ධව එකඟතාවය ඇLව ආෙයuජන •රණය ම # dකළ ZIය.
එෙසv dකරY ලබන ආෙයuජන •රණ .ය€ත ප/ අවශ0 අවස්ථාවලQ පT ෂාකර බැŽම සඳහා
ෙග^Yකර තබා ගතZIය. සමස්ථ ආෙයuජන fයාව-යම අc ෂණය iTෙ වගkම %ාෙ23ය ෙ ක
ෙවත පැවෙ(.
ස්
නැ ම අධ0 ෂව"# # ස්
ක Iළ ඇL ෙදපා(තෙ #I ආෙයuජන GMබද වා(තාව
පහත සදහ# ආකෘLය ප/ සෑම මසකම 10 වන නට ෙපර, නැ ම සංව(ධන ෙදපා(තෙ #IෙV
%ධාන ගණකා{කාT කා(යාලෙ* ආෙයuජන අංශය ෙවත ලබා ය ZIය.
5

>ාෙBCය
ෙAක
ෙකP'ඨාශය

8ස්?@කය

ආෙයNජනෙF
ස්භාවය

බැං$ෙS නම

ඉහත අරOද වලට අදාළ නව ආෙයuජන ෙහu නැවත ආෙයuජනය
ස බ#ධව පහත සඳහ# ප/ %ස පාදන අYමැLය ලබාගත ZIය.
%ධාන කා(යාලය
ස්
ෙ ක
aටම
%ාෙ23ය ෙ ක ෙක^aඨාශ මaටම

-

එ@ එ@ මාසෙF
අවසාන 8නට
ආෙයNජනය කර ඇV
ෙශWෂය

d iT

කර#ෙ# න

ඒ

%ධාන කා(යාලෙ* %ස පාදන ක |ව
ස්
ෙ ක කා(යාලෙ* %ස පාදන ක |ව
%ාෙ23ය ෙ ක කා(යාලෙ* %ස පාදන
ක |ව

ආෙයuජන ක G"ණ නට පC න ට ආෙයuජනය iTමට අංශ %ධාl# වග බලාගත ZI අතර
ෙදපා(තෙ #Iව ෙවත උප/ම %Lලාභ ලැෙබන ප/ න වකවාY GMබදව මනා අවෙබuධයi# ZIව
ය ම ආෙයuජන නැවත ආෙයuජනය iTම dකළ ZIය.
08.

අVකාල, "වාZ 8න වැ[\, ගම0 1යද සහ අමතර රාජකා/ සඳහා ^මනා ෙග*ම
2016 ව(ෂෙ* ෙදපා(තෙ #Iව ෙවත ෙව# කරන ලද %Lපාදන nමා සoත බැ # අLකාල සහ
.වා• න වැ|} වැය ෂය සදහා %ධාන කා(යාලය හා ස්
කා(යාල ෙවත ෙව# ෙකෙරන
%Lපාදන ඉ මවා ෙන^යන ප/ යද කළමනාකරණය කර ගත ZIය. ඒ අYව අLකාල හා
.වා• න වැ|} ෙග ය ZFෙF ෙසvවෙ* අවශ0තාවය මත අත0ාවශ0 සහ හ
ඉ|කල ZI
රාජකා/ සදහා පමණ බව සැළiය ZIය. ගම# යද ස බ#ධ උපTම nමා පහත දැ ෙV.
ගම0 1යද

"ලධා/යාෙ_ තන<ර
ස්

නැ ම අධ0 ෂ / සහකාර අධ0 ෂ

නැ ම කළමණාක" ( නැ ම %ජාeල බැං_
හා බැං_ ස€Lවල ෙසvවෙ* .ZI)
නැ ම කළමණාක" / ගණන .ලධා/
( ස්
ගණන කටZI භාරව)
නැ ම කළමණාක" / නැ ම සංව(ධන
.ලධා/ (බැං_ අc ෂණ කටZI භාරව)

මා9ක ^මනාව `.
6,000/3,000/5,500/-

5,500/-

නැ ම කළමණාක" අෙන_F
සංව(ධන .ලධාT (උඩරට සං.අ{කා/ය)
ස බ#cකරණ .ලධාT( ද „ණ සං. අ{කා/ය)
බැං_ ගත

නැ ම සංව(ධන .ලධා/#

3,000/1,000/6

නැ ම සංව(ධන .ලධා/

1,000/-

(සමාජ සංව(ධන සහකාර)
නැ ම සංව(ධන .ලධා/

1,000/-

(ව0ාපෘL සහකාර)
වස භාර
ස්

නැ ම සංව(ධන .ලධා/#

750/-

ස බ#cකරණ .ලධා/#

3,500/-

සමෘ2{ ෙක^මසා/ස් ජනරා
ෙදපා(තෙ #Iෙව# අ#ත(4හණය ˆ %ව(ධන

3,000/-

.ලධා/# / සංව(ධන .ලධා/#
නැ ම සංව(ධන .ලධා/( කලාප සහකාර)

1,000/-

නැ ම සහනාධාර ව0ාපෘL fයාFමක කරY ලබන ස්
මaටෙ හා %ාෙ23ය මaටෙ .ලධා/#
# දර ලබන වගk සඳහා පහත සඳහ# ප/ මා ක Qමනාව ෙග ය ZIය.
"ලධා/යාෙ_ තන<ර
ස්

ෙ ක

%ාෙ23ය ෙ ක

රජෙF අර4දa0

බැං$ අර4දa0

2500/-

-

1500/-

-

ෙදපා(තෙ #IෙV ස්
ගණකා{කාT ෙන^මැL අවස්ථාවල

1750/-

%ධාන ගණකා{කාT ෙහu ෙවනF
ගණකා{කා/වරෙය_ වැඩ බලන ට
%ාෙ23ය ෙ ක කා(යාලෙ* ගණකා{කා/
සර} %ාෙ23ය ෙ ක කා(යාලය

1000/-

-

300/-

-

ඉහත ෙශv„ත තනI"වලට අදාල ෙන^වන
නැ ම කළමනාක"ව# සහ
නැ ම සංව(ධන
.ලධා/# සදහා හ සහ අත0ාවශ0ම අවස්ථාවලQ පමණ ගම# යද ෙග ය ZI අතර ඉහත ය ම
.ලධා/# සඳහා ගම# යද Qමනාව සත0 වශෙය#ම ගම# කල න ගණන අYව ෙගBමට කටZI කළ
ZIය. එවැ. ෙශvෂ ගණයට ෙන^වැෙටන .ලධා/# සඳහා මසකට ගම# යද ෙග ය හැi න ගණන
න 02 ෙන^ඉ ම ය ZIය. ගම# යද ෙගBම සඳහා අYමැLය ලබා Qමට ෙපර අවශ0 %Lපාදන
%මාණවF බවට සෑ•මකට පF ය ZI අතර ගම# යද ෙගBෙ Q ෙව# කරන ලද %Lපාදන nමාව
i d අවස්ථාවක ෙන^ඉ ම ය ZIය.
අVකාල ^මනා
"ලධා/යාෙ_ තන<ර
/යd" - ෙව#කල වාහන
/යd" - සං‘ත වාහන
-Gක" හා සමා#තර ෙසvවා
කා(යාල කා(ය සහයක
නැ ම සංව(ධන .ලධාT# (බැං_ගත)

රජෙF අර4දa0
ෙග1ය ;< >මාණය
(මා9කව) පැය
140
100
20
20

බැං$ අර4දa0
ෙග1ය ;< >මාණය
(මා9කව) පැය

20
7

අVකාල ^මනා සඳහා බලය ^ෙ "ලධා/0
පැය ගණන

>ධාන කා=යාලය

20 ද වා

අධ0 ෂ (පාලන)

40 ද වා
60 ද වා
60ට වැ’න

අLෙ(ක අධ0 ෂ
ජනරා
අධ0 ෂ ජනරා
අමාත0ාංශ ෙ ක ,
බලය පවරා ඇL
.ලධා/යා

8ස්?@ ෙAක
කා=යාලය
ස්
නැ ම
අධ0 ෂ
ස්

ෙ ක

>ාෙBCය ෙAක
කා=යාලය
%ාෙ23ය ෙ ක
ස්

අධ0 ෂ ජනරා
අමාත0ාංශ ෙ ක ,
බලය පවරා ඇL
.ලධා/යා

ෙ ක

අධ0 ෂ ජනරා
අමාත0ාංශ
ෙ ක , බලය
පවරා ඇL
.ලධා/යා

/යd" - ෙව#කළ වාහන සඳහා සහ /යd" සං‘ත වාහන සඳහා මා කව අYමත කරඇL උප/ම
අLකාල පැය සංඛ0ාව අYමත iTම ආස#නතම මා+ඩ-ක .ලධා/යාට කලහැi අතර
අෙන_F අLකාල Qමනා අYමත iTෙ බලය ඉහL# ද වා ඇත.
ෙමම ෙදපා(තෙ #Iව ෙවත ෙව#කර ඇL %Lපාදන වලට සාෙ} ෂව %ධාන කා(යාලෙ*,
ස්
කා(යාලවල, %ාෙ23ය ෙ ක කා(යාලවල මා ක අLකාල වැඩ සං ධානය කර ගැlම
අදාළ අංශ භාර මා+ඩ-ක .ලධා/#ෙb වගkම වන අතර අත0ාවශ0 හා හ රාජකා/ සඳහා
පමණ අLකාල ෙසvවෙ* ෙය^දවා ගැlම සදහා අYමැLය ලබාගත ZIය.

කා=යාල ^මනා
"ලධා 0
වස භාර හා වI ඒකක භාර නැ ම සංව(ධන
.ලධාT# ( දැනට ෙසvවා Gයස fයාFමක ෙන^වන)

මා9ක ^මනාව
".500.00

@ෙෂWd "ලධා/ ^මනා
# ද#වා එවා ඇL ප/
රාජ0 ප/පාලන හා කළමනාකරණ අමාත0ාංශ ෙ ක
නැ ම සංව(ධන ෙදපා(තෙ #IෙV ව0ාපෘL කටZI වල .රත නැ ම කළමනාක"ව#
සහ නැ ම සංව(ධන .ලධාT# ( ස්
කා(යාල සඳහා අYමත තනI" සඳහා පමණ ) ".
300/- ක මනාව ෙගBම සඳහා කටZI කළ ZIය. එම ෙගB ලබා Q ඇL %Lපාදන Iළ
කළමනාකරණය කරගත ZIය.

"වාZ 8න වැ[\
ය ම මා+ඩ-ක .ලධා/# සදහා රාජ0 ප/පාලන ච ෙ ඛ අංක 21/2013 අYව න 02 ක
උප/මයකට යටFව .වා• න වැ|} ලබා ගැlමට o€කම ඇත.
ඒ අYව අLකාල මනා , ගම# යද , .වා• න වැ|} ෙගBෙ Q ආයතන සං4හෙ* viii වන
ප/“ෙ”දය හා xiv වන ප/“ෙ”දය# • සඳහ# { ධාන හා රාජ0 ප/පාලන ච ෙ ඛ හා රාජ0
Oද ච ෙ ඛය#o සඳහ# උපෙදස් ප/ ෙගB iTමට ය ම .ලධාT# වගබලා ගත ZIය.
8

09.

>Vපාදන "දහස් - ම
ෙදපා(තෙ #IෙV යද දැTම සදහා අවශ0 %Lපාදන %ධාන කා(යාලය
# ඍ–වම ස්
ෙ ක ව"# ෙවත හා අධ0 ෂ 4ාම සංව(ධන අභ0ාස හා ප(ෙ*ෂණ ආයතනය ෙවත .දහස්
කරY ඇත. ස්
ෙ ක
# %ාෙ23ය ෙ ක ව"# සදහා අවශ0 %Lපාදන ෙව# කළ ZI
අතර ස්
කා(යාලෙ* සහ ස්
කය Iළ Go‡ ය ම %ාෙ23ය ෙ ක කා(යාල වල යද
දැTම සඳහා අවශ0 %Lපාදන %මාණවF ප/ %ධාන කා(යාලය ෙවL# ලබා ගැlම ස්
නැ ම අධ0 ෂව"#ෙb වගkමi. ෙදපා(තෙ #Iව යටෙF fයාFමක වන ය ම ;<
මධ0ස්ථාන 2015.12.01 න ට %ධාන කා(යාලය යටෙF පාලනය ෙV. ;< මධ0ස්ථානවලට
අදාළ ය ම වැ|} සහ ;නරාව(ථන යද %ධාන කා(යාලය ම # දර ලබන අතර ;<
මධ0ස්ථානවල ප/පාලන හා eල0 බලතල GMබඳ මාෙb ච ෙ ඛ අංක 2015/1 ම # අවශ0
උපෙදස් ලබාQ ඇත.
ෙදපා(තෙ #Iව සඳහා ෙවනF ආයතන ව-# ලබාෙදන %Lපාදන එම %Lපාදන ෙව# කරන ලද
ආයතනය ම # ඉ|iTමට බලාෙප^ෙර^FIවන ව0ාපෘL ෙහu වැඩසටහ# සඳහා ස්
මaටෙම# ෙව# කර ෙදY ලැෙ`.

10.

11.

භාfඩ හා ෙසWවා hල^ ගැiම
1.

වැඩ සැපZ හා ෙසvවා ඉ|කර ගැlෙ Q Oද ෙර ලා හා %ස පාදන මා(ෙගuපෙ2ශ
සං4හෙ* උපෙදස් අYව කටZI කළ ZIය. තවද 2006 %ස පාදන මා(ෙගuපෙ2ශ
සං4හෙ* සදහ# { ධාන හා එම { ධාන වලට dකර ඇL සංෙශuධනද සැළi ලට
ෙගන %ස පාදන කටZI d iTමට වගබලා ගත ZIය.

2.

%ස පාදන මා(ෙගuපෙ2ශ වලට අYව වා(„ක %ස පාදන සැලැස්ම GMෙයල කල ZI
අතර අධ0 ෂ ජනරා ෙb .(ෙ2ශය සoතව අමාත0ාංශ ෙ ක ෙb අYමැLය ඒ සදහා
ලබාගත ZIය. අYමත %ස පාදන සැලැස්ෙ GටපF භා+ඩාගාරෙ* .ෙයuජ0 ෙ ක ,
සමාජ ස බලගැ#B හා Cභ සාධන අමාත0ාංශෙ* ෙ ක හා ගණකා{පL ෙවත
ඉ /පF කළ ZI අතර සැලC කරන ලද %ස පාදන කා(යය# සංෙශuධනය වන
අවස්ථාවලQ එම සංෙශuධන සඳහා ද ඉහත ප/ අYමැLය ලබාගත ZIය

>ස පාදන කh[
>ධාන කා=යාලය - ෙදපා=තෙ 0< >ස පාදන කh[ව
අධ0 ෂ ජනරා

-

සභාපL

%ධාන ගණකා{කා/

-

සාමා—ක

මා+ඩ-ක .ලධා/ෙය

-

සාමා—ක

ගණකා{කා/ (වැ|} හා ෙගB )

-

%ස පාදන ක€| ෙ ක

සමාජ ස බලගැ#B හා Cභසාධන අමාත0ංශෙ*

9

8ස්?@ ම'ටම
2016 ව(ෂෙ* ට ෙදපා(තෙ #IෙV කටZI ස්
සඳහ# %ස පාදන ක€|ව පFකර€.
ස්

ෙ ක

ස්

ෙ ක කා(යාලෙ* %ධාන ගණකා{කා/ ෙහu

මaටෙම#

diTම සඳහා පහත

-

සභාපL

ස්

නැ ම කා(යාලෙ* ගණකා{කා/

-

සාමා—ක

ස්

නැ ම අධ0 ෂ

-

සාමා—ක

-

ෙ ක

%ස පාදන කළමණාක"

>ාෙBCය ම'ටම
%ාෙ23ය ෙ ක කා(යාල මaටෙ %ස පාදන ක |ව සඳහා පහත සඳහ# සාමා—කය#
පFකර€.
%ාෙ23ය ෙ ක

-

සභාපL

%ාෙ23ය ෙ ක කා(යාලෙ* ගණකා{කා/

-

සමා—ක

-

සාමා—ක

නැ ම කළමණාක" ( eලස්ථාන / බැං_ ස€L )

ෙදපා(තෙ #I %ස පාදන ක |ව සඳහා සාමා—කය# අධ0 ෂ ජනරා ෙb .(ෙ2ශය මත
සමාජ ස බලගැ#B හා Cභ සාධන අමාත0ාංශෙ* ෙ ක
# පFකරY ඇත. %ස පාදන කා(ය සඳහා
සහය Bම G˜ස තා ෂණ ක€| පFකළ ZI අතර %ස පාදන මා(ෙගuපෙ2ශ සං4හෙ* 2.7.5 හා 2.7.7
වග#L අYව %ස පාදන කටZFෙF ස්වභාවය අYව අධ0 ෂ ජනරා
# එම ක€| පFකළ ZIය.
ෙවළඳපල €ල සදැ<
මය යටෙF සැපZ ක"ව# ෙතuරා ගැlම සදහා YELLOW PAGES, RAINBOW
PAGES, ස්
ෙ ක කා(යාලවල හා %ාෙ23ය ෙ ක කා(යාලවල -යාප ං‘ සැපZ ක"ව#ෙb
ෙ ඛණ භා තා කළ හැiය.

12.

1යද දැ ම සදහා අjකා/ බලය හා kමාව0
hල^ ගැiෙ lමය

€ල සැද<

මය

kමාව0
අධ @ෂ ජනරාA - වැඩ - Ozා තැŠ €ලගණ# 03ට ෙන^අ•
සංඛ0ාව කැඳBෙම# ". 1,000,000/- ද වා
අධ @ෂ ජනරාA - භා+ඩ හා උපෙ2ශක ෙන^වන ෙසvවා - Ozා
තැŠ €ල ගණ# 03ට ෙන^අ• සංඛ0ාව
කැඳBෙම# ".
500,000/- ද වා
අVෙ=ක අධ @ෂ ජනරාA - භා+ඩ හා උපෙ2ශක ෙසvවා ෙන^වන
ෙසvවා - Ozා තැŠ €ල ගණ# 03ට ෙන^අ• සංඛ0ාව කැඳBෙම#
" 250,000/- ද වා
10

ෙදපා=තෙ 0< >ස පාදන කh[ව
වැඩ - Ozා තැŠ €ල ගණ# 05ට ෙන^අ• සංඛ0ාව
". 10,000,000/- ද වා

කැඳBෙම#

භාfඩ හා උපෙBශක ෙසWවා ෙනPවන ෙසWවා - Ozා තැŠ €ල ගණ#
05ට ෙන^අ• සංඛ0ාව කැඳBෙම#
".
10,000,000/- ද වා

€ල සැද<

භාfඩ හා උපෙBශක ෙසWවා ෙනPවන ෙසWවා - Ozා තැŠ €ල ගණ#
03ට ෙන^අ• සංඛ0ාව කැඳBෙම# ". 5,000,000/- ද වා

මය

8ස්?@ ෙAක කා=යාල >ස පාදන කh[ව
වැඩ - Ozා තැŠ €ල ගණ# 05ට ෙන^අ• සංඛ0ාව
". 5,000,000/- ද වා

කැඳBෙම#

භාfඩ හා උපෙBශක ෙසWවා ෙනPවන ෙසWවා - Ozා තැŠ €ල ගණ#
05ට ෙන^අ• සංඛ0ාව කැඳBෙම# ". 5,000,000/- ද වා
භාfඩ හා උපෙBශක ෙසWවා ෙනPවන ෙසWවා - Ozා තැŠ €ල ගණ#
03ට ෙන^අ• සංඛ0ාව කැඳBෙම# ". 1,000,000/- ද වා
>ාෙBCය ෙAක කා=යාල >ස පාදන කh[ව
වැඩ - Ozා තැŠ €ල ගණ# 05ට ෙන^අ• සංඛ0ාව
". 1,000,000/- ද වා

කැඳBෙම#

භාfඩ හා උපෙBශක ෙසWවා ෙනPවන ෙසWවා - Ozා තැŠ €ල ගණ#
05ට ෙන^අ• සංඛ0ාව කැඳBෙම# ". 1,000,000/- ද වා
වෘත හා තරඟකා/ €ල

මය

%ස පාදන fයා ප‡පා‡ෙය#
බැහැරව අත0වශ0 සහ හ
අවශ0තාව# මත C ව‡නාක
සoත භා+ඩ හා ෙසvවා €ලQ
ගැlම

ෙදපා(තෙ #I ෙට#ඩ( ම+ඩලය - ". 100,000,000/ද වා

අධ0 ෂ ජනරා
- ". 250,000/- ද වා
අLෙ(ක අධ0 ෂ ජනරා - ". 150,000/- ද වා
ස්
ෙ ක
- ". 100,000/- ද වා
%ාෙ23ය ෙ ක
- ". 25,000/- ද වා
අධ0 ෂ 4ාම සංව(ධන අභ0ාස හා
ප(ෙ*ෂණ ආයතනය
- ". 10,000/- ද වා

ඉහත සදහ# මaට වල %ස පාදන ක€| •රණ වල අYමත iTෙ අ{කා/ය පහL# දැ ෙV.
ෙදපා(තෙ #I %ස පාදන ක€|ව
ස්

ෙ ක %ස පාදන ක€|ව

%ාෙ23ය ෙ ක %ස පාදන ක€|ව

- ෙ ක සමාජ ස බලගැ#B හා Cභසාධන අමාත0ාංශය
- අධ0 ෂ ජනරා
-

ස්

නැ ම සංව(ධන ෙදපා(තෙ #Iව

ෙ ක
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13.

no 4දA අpම
O.ෙර. 371 (2) (අ) ප/ පහත සදහ# .ලධාT#ට C Oද අƒම ._F කළ හැක. ෙමම
C Oද අI" අƒමය භා තා ෙක^ට ෙසvවා සපයා ගැlෙ Q එකවර ™ පතi# දැ/ය හැi
යදම ඉ /ෙය# ද වා ඇත.
"ලධා/යා/ආයතනය

14.

no 4දA අpම 4දල

එකවර 1යද කළ හැ- 4දල

1. අධ0 ෂ ජනරා (සං4හ)

-

". 15,000/-

".5000/-

2. අLෙ(ක අධ0 ෂ ජනරා

-

". 10,000/-

".5000/-

3. ගණකා{කා/ (වැ|} හා ෙගB )

-

". 25,000/-

".5000/-

4. අධ0 ෂ( •z eල0 )

-

". 7,500/-

". 1000/-

5.

-

". 10,000/-

".2000/-

6. අධ0 ෂ, 4ාම සංව(ධන අභ0ාස
හා ප(ෙ*ෂණ ආයතනය

-

". 25,000/-

".5000/-

7. සහකාර අධ0 ෂ, GMමතලාව
;< මධ0ස්ථානය

-

". 25,000/-

".2000/-

8. ස්ථානභාර .ලධාT
( ;< මධ0ස්ථාන)

-

".15,000/-

".2000/-

ස්

නැ ම අධ0 ෂ

ත,කා=ය අ<` අpම
ෙශvෂ අවස්ථාවලQ O.ෙර. 371 අYව ". 100,000.00 කට ෙන^වැ’ තFකා(ය අI" අƒමය
අධ0 ෂ ජනරා ෙb අYමැLය යටෙF මා+ඩ-ක ෙhv˜ෙ* .ලධා/ෙය_ට .දහස්කළ හැiය.
තFකා(ය අI" අƒමය ලබා ගැlෙම# අනI"ව එම කා(යය .ම ˆ ගස එය Gය ය ZI අතර
එෙසv .ය€ත කාල nමාව Iළ GයB ෙන^කරන .ලධා/#ට නැවත අšL# අƒම ._F ෙන^කළ
ZIය.

15.

වාහන, ය0d හා උපකරණ අq,වැrයා, නඩ,<
1.

ඉහත ක" සඳහා O.ෙර. 785 සහ %ස පාදන මා(ෙගuපෙ2ශ සං4හය ෙකෙරo ඔබෙb
අවධානය ෙය^OකරY ලැෙ`.

2.

වාහන, ය#… ෙහu අෙන_F උපකරණ අ Fවැ’යාව# සඳහා රජෙ* වැඩෙප^ළව
ඇෙත^F එම # dකරගත ZIය.

3.

එෙසv ෙන^මැL අවස්ථාවල €ල කැඳBම යටෙF අ Fවැ’යාව# dකළ ZI අතර ඉතා
හ සහ අත0ාවශ0 අ Fවැ’යාව# පහත සඳහ# nමාව# Iල අධ0 ෂ ජනරා ෙb ඍ–
අc ෂණය යටෙF dකළ හැiය.
අ.

අධ0 ෂ ජනරා

-

". 100,000.00 ද වා

ආ.

අLෙ(ක අධ0 ෂ ජනරා

-

".

50,000.00 ද වා

ඇ.

අධ0 ෂ( පාලන)

-

".

35,000.00 ද වා

"Gය
100,000.00 ට වැ’ ය ම අ Fවැ’යාව# {මF ප/ €ල ගණ# කැදවා
ෙදපා(තෙ #I %ස පාදන ක€|ෙV අYමැLය මත dකළ ZIය. ය අ Fවැ’යාව
".200,000/- ඉ මවන සෑම අවස්ථාවකම ඒ සඳහා CdCක ලF ඉං—ෙ#"ව_ෙb .(ෙ2ශය මත
සමාජ ස බලගැ#B හා Cභ සාධන අමාත0ාංශෙ* ෙල වරයාෙb œ(ණ අYමැLය මත
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පමණ
dකළ ZI අතර {මFව €ල ගණ# කැඳවා %ස පාදන ම+ඩලෙ* අYමැLයට යටFව
d කළ ZIය.
16.

වා=sක භාfඩ සt@ෂණය
O.ෙර. 756/770 %කාර %ධාන කා(යාලෙ*, ය ම ස්
කා(යාල හා %ාෙ23ය කා(යාල වල
වා(„ක භා+ඩ ස• ෂණ කටZI d කළ ZIය. ස්
නැ ම අධ0 ෂව"# # ස්
ක
Iළ Go‡ ස්
නැ ම කා(යාල හා %ාෙ23ය නැ ම කා(යාලවල නැ ම %ජාeල බැං_
ස€L,
නැ ම %ජාeල බැං_ හා ෙදපා(තෙ #Iවට අයF ය ම ආයතනවල භා+ඩ
ස• ෂණය diTම GMබඳව වගබලා ගත ZIය. ය ම ;< මධ0ස්ථානවල වා(„ක භා+ඩ
ස• ෂණ කටZI ඉ•රාම %ධාන කා(යාලය ම # dකළ ZIය. 2015.12.31 නට භා+ඩ
ස• ෂණය 2016 ෙපබරවා/ 28 නට අවස# කල ZI අතර ස• ෂණ ම+ඩලය .T ෂණ අYව
අපහරණය, අ Fවැ’යාව ෙහu _ණා දැ•ෙම# අනI"ව එම අyත ඉ#ෙව#ž ෙප^F ව-#
ඉවF iTම 2016 මා(I 31 නට අවස# කළ ZIය. සෑම ස්
කය Iළම Go‡ ආයතන වලට
අදාළ ස• ෂණ ම+ඩල පFiTෙ -Gවල GටපF ෙදපා(තෙ #I %ධා.යා ෙවත ඉ /පF කළ
ZIය. ෙ සබැŸව ._F කරන ලද රාජ0 Oද ච ෙ ඛවල උපෙදස් ෙකෙරo ඔබෙb අවධානය
ෙය^Oකරන ෙම#ද අවධාරණය කර€.

16.1. නැV* ෙපP, වa0 අස්කර දැtම හා අ,හැර දැtම
O.ෙර.108 ට යටෙF හා. හා පා• ස බ#ධෙය# fයාකළZI බලධාT# පහත ප/ ෙV.
අමාත0ාංශ ෙ ක
අ €කතාව

,වංචාව

ෙහu

ම ෙදuෂය

ෙන^වන අවස්ථාවල

O.ෙර.105(1) o අවස්ථාව# වලQ

".1,000,000/-ද වා
". 500,000/-ද වා

අධ0 ෂ ජනරා
අ €කතාව

,වංචාව

ෙහu

ම ෙදuෂය

ෙන^වන අවස්ථාවල

".

25000/- ද වා

".

25000/- ද වා

අLෙ(ක අධ0 ෂ ජනරා /%ධාන ගණකා{කාT
අ €කතාව

,වංචාව

ෙහu

ම ෙදuෂය

ෙන^වන අවස්ථාවල

මහ භා+ඩාගාරෙ* .ෙයuජ0 ෙ ක
O.ෙර.105(1) o අවස්ථාව# වලQ
අ €කතාව

,වංචාව

ෙහu

ම ෙදuෂය

". 500,000/-ඉ මවන
ෙන^වන අවස්ථාවල

".1,000,000/-ඉ මවන

ඉහත සඳහ# නැLB€ හැර අ.
ය ම නැLB GMබඳ ෙප^Fව-# කපා හැTම සඳහා
අමත0ාංශෙ* ෙ ක ෙවත ඉ /පF කළ ZIය. සෑම ආයතනය ම හා./පා• ෙ ඛණය
නඩFI කළ ZIy.
ව(ෂය Iළ dවන හා./පා• ස(ජන
ෙ ඇIලF iTම සඳහා
වා(තා කළ ZIy.
17.

උපuත පදනම යටෙ,

තැvම සදහා ව,ක අගය - ම

උප‘ත පදනම යටෙF
තැ ෙ කා(ය සදහා 2014.12.31 නට ෙදපා(තෙ #IෙV
වFක වල ය ම ව‡නාක ගණනය කළ ZI අතර ඒ සඳහා රාජ0
ෙදපා(තෙ #IෙV
ෙප^d ච ෙ ඛ 2/176/2013 o සඳහ# උපෙදස් අYව කටZI කල ZIය. ෙමම කා(ය පහCකර
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ගැlම සදහා වFක පහත සඳහ# භා+ඩවලට අYව ව(¡කරණය කර ව‡නාක ගණනය කල
ZIය.
1. ස්ථාවර වFක

-

ෙග^ඩනැ - - BUILDING STRUCTURES
ෙ#වා ක ෙන^වන ෙග^ඩනැ - - NON RESIDENTIAL BUILDING
ෙවනF .(€ත - OTHERS STRUCTURES
ය#… හා උපකරණ - MACHINERY AND EQUIPMENT
ෙවනF ය#… හා උපකරණ - OTHERS MACHINERY AND EQUIPMENT

-

ඉඩ

2. ඉ#ෙව#ž
3. ෙවනF වFක

සෑම ස්
කා(යාලය
#ම ස්
කය Iල Go‡ නැ ම සංව(ධන ෙදපා(තෙ #Iවට
අයF ඉඩ හා ෙග^ඩනැ - ත ෙසv" ෙදපා(තෙ #IෙV %ාෙ23ය කා(යාල ම¢# ත ෙසv"
කර ව‡නාක ලබා ගත ZIය. එෙසvම එ එ ඉඩම හා ෙග^ඩනැ ල සදහා ඔ}; හා G£"පF
සහ ෙග^ඩනැ - සැලC ත ෙසv" ෙදපා(තෙ #Iව ෙවත ඉ /පF කර ෙමම කා(ය මනා
සංෙයuජනය යටෙF ඉ|කල ZIය. ත ෙසv" ෙදපා(තෙ #Iව
# ලබාග#නා ත ෙසv"
ව‡නාකෙ Gටපත ඍ–වම %ධාන කා(යාලෙ* ගණකා{කා/ (වFක ) ෙවත 2016.03.31
නට ෙපර ලබා ය ZIය.
එෙසvම ෙදපා(තෙ #Iව සI ය ම වාහන ෙවනම ඉ#ෙව#ž ෙ ඛණයක සටහ# කර
ස• ෂණ ම+ඩලය ෙවත ඉ /පF කල ZI අතර එම වාහන වල ව‡නාක ෙමuට( රථ %වාහන
ෙක^මසා/ස් ෙදපා(තෙ #IෙV ස්
කා(යාලවල ෙසvවෙ* .ZI ෙමuට( රථ පT ෂණ
.ලධා/#ෙb සහෙය# ත ෙසv" කළ ZIය. අෙන_F ස්ථාවර වFක දළ ෙවළදපල ව‡නාකම
ෙහu €ළQගF ව‡නාකම අYව ගණනය කළ ZI අතර 2015.12.31 නට ෙමම ය ම වFක වල
ව‡නාක
ස(ජන
මට ගැල¤ම සඳහා 2016.03.10 නට ෙපර %ධාන කා(යාලයට ලබා ය
ZIය. ෙමම වා(තා ඉ /පF iTෙ Q රාජ0
ෙදපා(තෙ #Iව
# හ•#වා Q ඇL
සංෙ ත යටෙF ව(¡කරණයකර ඉ /පF කල ZI අතර ය ම ස්
ගණකා{කා/ව"#
ෙමම කා(යය %OඛFව පදනම යටෙF ඉ|කල ZI බව අවධාරණය ෙකෙ(.

18.

2013.12.31 8නට ෙදපා=තෙ 0<ව ෙවත ව,ක පැව ම
2013 අංක 01 දරණ නැ ම පනෙF { ධාන ප/ 2013.12.31 නට ෙදපා(තෙ #Iව ෙවත
අ#ත(4හණය ˆ අ{කා/වල සහ ෙදපා(තෙ #Iවලට අයF ˆ ය ම වFක සහ වගk
ෙදපා(තෙ #Iව ෙවත පැව/ෙ කටZI අවස# කර ඇL අතර ය ම සංෙශuධන ව-# පCව
2015 වා(„ක භා+ඩ ස• ෂණ කටZI dකළ ZIය.
ඉඩ
ෙදපා(තෙ #Iව ෙවත අ#ත(4හණය ˆ ධ අ{කා/වලට අයF ˆ ඉඩ වල පාලනය, නඩFIව
සහ ආදාය එකI iTම එම ෙ2පළ Go‡ ස්
කෙ* ස්
ෙ ක වරයා ෙවත පැවෙ(.
ෙදපා(තෙ #I ෙවත පැව" ¥ ලංකා සමෘ2{ අ{කා/ය සI සමෘ2{ බැං_ ෙග^ඩනැ - ශාල
සංඛ0ාව ෙදපා(තෙ #Iව ෙවත පවරා ගැlෙ Q
ධ ගැට සහගත තFවය# මIB ඇත.
ෙබ^ෙහu බැං_ ෙග^ඩනැ - රජෙ* ඉඩ වල ෙග^ඩනඟා ඇL බැ # එම ඉඩ ෙදපා(තෙ #Iව
ෙවත පවරා ගැlම %ාෙ23ය ෙ ක ව" ම # හා ස්
ෙ ක ව"# ම # කටZI iTෙ
වගkම ස්
නැ ම අධ0 ෂව"# ෙවත පැවෙ(. සමෘ2{ අ{කා/ය
# €ළQ ගF
ඉඩ වල තනා ඇL ෙග^ඩනැ - ස බ#ධව ත ෙසv" ෙදපා(තෙ #Iව ෙවL# මසා ත ෙසv"
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වා(තා ලබාගැlමF එම ඉඩ වල අyLය .ර‰ කර ගැlමF ඒවාෙb ආර ෂාව GMබදවF,
වගkම GMබදවF ස්
නැ ම අධ0 ෂව"# වගබලා ගත ZIය.

19.

ණය සහ අ,Vකාර

කට;<

19.1

රජෙF "ලධා/0ෙ_ අ,Vකාර v

ම

2016 ව(ෂෙ*Q ෙදපා(තෙ #IෙV කා(ය ම+ඩලය සඳහා ර...අ. . යටෙF %Lපාදන ෙව#කර
ඇL අතර 2016 ෙශvෂ අFLකාර හා උFසව අFLකාර එම %Lපාදන IM# ෙග ය ZIය.
තවද ෙදපා(තෙ #IෙV ෙසvවෙ* .ZI Qපව0ා}ත ෙසvවා සහ ඒකාබ2ධ ෙසvවාව#ට අයF
.ලධාT# සඳහා ආපදා ණය ෙගBම ද ෙමම ¦ම යටෙF %ධාන කා(යාලය ම # පමණ
d
ෙකෙරන අතර ඒ සඳහා වන අය• පF ස්
නැ ම අධ0 ෂකෙb .(ෙ2ශය සoතව %ධාන
කා(යාලය ෙවත එ ය ZIය. ර...අ. . ම¢# ණය ෙගBෙ Q GMගF
ප‡පා‡ය අYව CC
10 ෙ ඛණ සහ පාලන ¦ පවFවාෙගන ය€# වා(තා iTම හා
කටZI dකළ ZIය.
අFLකාර
ම යටෙF ෙපර ව(ෂවල Q ෙම#ම ෙමම ව(ෂෙ* ලබා Q ඇL ණය සඳහා ˆ
මා ක අවකරණ හරස් සටහ# ව-# dකළ ZI අතර %ධාන කා(යාලය
# ._F කරY
ලබන ආපදා ණය .දහස් iTම සනාථ කරගැlෙම# පC එම ෙශvෂය#ද ණය ෙ ඛණවල සටහ#
කර ගැlමටF ආර භක ෙශvෂය# GMබඳ අවශ0 අවස්ථාවලQ %ධාන කා(යාලෙ*
අංශෙය# මසා කටZI iTමටF වගබලාගත ZI ෙV.

19.2

ෙසWවක ණය

ම

2016 ව(ෂෙ*Q ද ෙදපා(තෙ #Iගත ෙසvවකy# සඳහා ආපදා ණය ෙගBම ණය චwය අරOදල
ම # dකරන අතර 2015 ව(ෂෙ*Q හා ඊට ෙපර ලබාd# ණය Oද ව-# ඉ /යට ෙගන එන ලද
ෙශvෂ මා කව අයකර ෙවනම ෙච පF ම # අධ0 ෂ ජනරා
නැ ම සංව(ධන
ෙදපා(තෙ #Iව අංක- 208100160329837 - මහජන බැං_ව බFතරO ල ෙවත
ෙ%vෂණය කළ ZIය. එම ෙච පත සමග ණය අවකරණ ෙ ඛණයද %ධාන කා(යාලය ෙවත එ ය
ZIය.
2016 ව(ෂෙ*Q ද ආපදා ණය ෙගBම %ධාන කා(යාලය ම # d ෙකෙරන අතර අතර එ එ
ස්
කෙ* ආපදා ණය අයd පF ස්
නැ ම අධ0 ෂකෙb .(ෙ2ශය සoතව %ධාන
කා(යාලය ෙවත එ ය ZIය. ආපදා ණය ෙගBෙ Q %Oඛතාවය ලබා ය ZIන ඒ සඳහා ස්
නැ ම අධ0 ෂ
# අයd ප…ය සමඟ .(ෙ2ශය එ ය ZIය. අFLකාර
ෙ
වා(තා iTෙ සහ
තැ ෙ fයාව-ය ෙම#ම ෙසvවක ණය
ෙ ද අදාළ ෙප^FපF
ෙ ඛණ පවFවාගත ZI අතර 2015.12.31 නට ය ම ඉ /යට ෙගන එන ෙශvෂ 2016 ව(ෂෙ*
CC 10 ෙ ඛණවලට GටපF iTෙ Q ස්
නැ ම අධ0 ෂවරයා ෙප¨2ග-කවම අවධානය
ෙය^O කල ZIය.
එ එ ණය
ම යටෙF ලබා Q ඇL ණය ව(ග ෙවYෙව# පහත සඳහ# ප/ ˆ මා ක සැස•
වා(තා අදාළ මාසය අවස# B එළෙඹන මාසෙ* 10 වන නට ෙපර %ධාන කා(යාලය ෙවත ලබා
ය ZIය.

01.

ෙසvවක ණය

02.

රජෙ* .ලධාT අFLකාර

ම ම # ෙගවා ඇL ණය (පාලන

ම සහ ෙ වල ෙශvෂ ලැyස්I)

ම ම # ෙගවා ඇL ණය (පාලන

ම සහ ෙ වල

ෙශvෂ ලැyස්I)
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20.

වැ[\ ෙග*ම
%ධාන කා(යාලය ,4ාම සංව(ධන අභ0ාස හා ප(ෙ*ෂණ ආයතනය හා ය ම ;< මධ0ස්ථාන
වල වැ|} %ධාන කා(යාලෙය# ෙගවන අතර ස්
කා(යාලවල ෙසvවෙ* .ZI .ලධාT#ෙb
වැ|} ස්
නැ ම කා(යාලෙය# ෙගවY ලැෙ`.

21.

ෙපP: තැ0ප,

ම

2016 ව(ෂය සඳහා රාජ0
ෙදපා(තෙ #Iව ම # නැ ම සංව(ධන ෙදපා(තෙ #Iව
ෙවත ෙව#කර Q ඇL ෙප^d තැ#පF
අංක පහත සඳහ# ෙV. ය ම ෙප^d තැ#පF ලැ
හා ෙගB එම
අංක යටෙF
ගත කළZI අතර තැ#පF ෙලජර .වැර ව පවFවාෙගන
ය€# මා කව සැස© වා(තා ඉ /පF iTම dකළ ZIය.

I.

II.

III.

IV.

V.

22.

අංකය
ෙ නම

-

6000-0-0-20-0-19
යද %Lœ(ණය සඳහා අරOද ලැ™ තැ#පI

අංකය

-

6000-0-0-18-0-111

ෙ නම

-

ව0වස්ථාGත ෙගB
තැ#පI
ම

අංකය
ෙ නම

-

6000-0-0-16-0-113
ෙක^#…ාF සඳහා ˆ xඳ‰ Oද තැ#පI

අංකය
ෙ නම

-

6000-0-0-13-0-123
ෙතවන පා(ශ්වය# ෙවත නැවත ෙගB
තාවකා-කව රඳවාග#නා තැ#පI
ම

අංකය

-

6000-0-0-2-0-168

ෙ නම

-

ෙට#ඩ( තැ#පI

ම

ෙවYෙව# ˆ තාවකා-ක රඳවාගැl

ම

iTම ෙවYෙව#

ම

තැvම හා වා=තා - ම
# ස්
ෙදපා(තෙ #IෙV යද දැTම සඳහා අවශ0 අ Oද ඍ–වම %ධාන කා(යාලය
ෙ ක කා(යාල ෙවත ලබාෙදන අතර ස්
ෙ ක කා(යාල
# මනා පාලනය යටෙF
උප අ Oද %ාෙ23ය ෙ ක කා(යාල ෙවත ලබා ය ZIය. %ාෙ23ය කා(යාල
# තම#
ෙවත ලබා ෙදන ලද %Lපාදන උපෙයu කරෙගන මා ක යද දැTෙම# අනI"ව මා ක
වා(තාව සෑම මසකම අවසානෙ*Q ස්
ෙ ක කා(යාලය ෙවත ලබා ය ZIය. ස්
ෙ ක කා(යාල
# ය ම %ාෙ23ය ෙ ක කා(යාලවල
සාරාංශ හා ස්
ෙ ක
කා(යාලෙ*
සාරාංශ සමඟ ඒකාබ2ධ ෙක^ට මා ක
සාරාංශය අනI"ව එළැෙඹන
මාසෙ* 02 නට ෙපර %ධාන කා(යාලය ෙවත ඉ /පF කළ ZIය.( CIGAS ප/ගණකගත
මෙVදය පමණ භා තා ෙක^ට ඉ /පF කළ ZIය. )
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23.

"ලධා/0 සදහා ස0"ෙSදන පහnක සැපxම
රජෙ* .ලධා/#ට ය රාජකා/ කටZI ඉ|iTම G˜ස රාජ0 Oද ච ෙ ඛ 03/2014 (I) o
සදහ# මා ක උප/ම ඒකාබ2ධ nමාව# Iළ රාජකා/ ,.වාස dරකථන, ජංගම dරකථනය හා
අ#ත(ජාල ස බ#ධතාවය සඳහා පහCක සලසා ය හැක.
එම ච ෙ ඛෙ* සඳහ# ව ෙV III (අ) ෙලස සඳහ# ප/ පහත සදහ# .ලධා/#ට මා ක
Qමනාව වැ|ප සමග ෙග ය ZIය.
අධ0 ෂ ජනරා
අLෙ(කඅධ0 ෂ ජනරා
%ධාන ගණකා{කා/ / %ධාන අභ0#තර ගණක
ය ම අධ0 ෂව"#
ය ම .ෙයuජ0 අධ0 ෂව"#
ස්
නැ ම අධ0 ෂ
ගණකා{කා/ (වFක සහ සහනාධාර)
ගණකා{කා/ (වැ|} හා ෙගB )
ස්
ගණකා{කා/
සහකාර අධ0 ෂ
ප/පාලන .ලධා/#

-

".
".
".
".
".
".
".
".
".
".
".

8,000/8,000/5,000/5,000/4,000/5,000/4,000/2,500/2,500/2,500/2,000/-

ෙමම ස#.ෙVදන Qමනාව ෙග ය හැ ෙ ඒකාබ2ධ ෙසvවයට අයF .ලධා/#ට පමණ වන අතර
එෙහF රාජ0 ෙසvවා ෙක^€ස# සභාව # ෙවනF තරාLරමක .ලධා/ෙය_ට ඉහත තනI" දැTම සදහා
{මF පFB -Gය ._F කර ඇFන එම .ලධා/#ට ද Qමනාව ෙග ය ZIය.
ඉහත තනI"ධා/#ට අමතර වශෙය# ය .ලධා/ෙය_ රාජකා/ සදහා dරකථන භා තා iTම අවශ0
යැy ෙදපා(තෙ #I %ධා.යා •රණය කර#ෙ# න ඒ සදහා අදාළ අමාත0ාංශෙ* ෙ ක වරයාෙb
අවශ0 අYමැLය ලබාගත ZIය.
24.

ඉ0ධන ^මනාව
ෙදපා(තෙ #IෙV ෙසvවෙ* .ZI .ලධා/# සඳහා රාජ0 ප/පාලන ච ෙ ඛ 13/2008 (IV)
අYව අYZ ත කල .ල වාහන o€ .ලධා/#ට පහත සදහ# ප/ මා ක ඉ#ධන Qමනාව
ෙගවY ලැෙ`.
Khකම ලබන "ලධා/යා

අyමත ඉ0ධන zටර
>මාණය

අධ0 ෂ ජනරා

170

අLෙ(ක අධ0 ෂ ජනරා

170

%ධාන ගණකා{කා/

140

%ධාන අභ0#තර ගණක

140

අධ0 ෂව"#

140

ස්

නැ ම අධ0 ෂ

ඉ0ධන සදහා අyමත
උප/ම මා9ක ^මනාව

මසකට අYමත ඉ#ධන
%මාණය
X
මාසෙ* පළO නට පවLන
ඉ#ධන Žටරයක €ල

140
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25.

81නැ{ම සහනාධාර
නැ ම සහනාධාර ලබාQෙ යා#…ණය 2016 ජනවා/ 01 වනදා ට පහත සදහ# ප/ ෙV.

%ධාන කා(යාලය

නැ ම %ජාeල බැං_ව

2015 ව(ෂෙ* ¬. මස ට %ධාන කා(යාලය ම # ය ම සහනාධාර Oද

එ

එ

නැ ම

බැං_ව ෙවත ඍ–වම ෙ%vෂණය iTමට කටZI කරන ලද අතර එම වැඩසටහන ඉතාම සා(ථකව
fයාFමක

ය. 2016 ව(ෂෙ*Qද එම ආකාරයටම මා කව %Lලා-#ෙb Oද

අ.වා(ය ඉL/iT
අරOදෙ

දායක Oද

Qමනාව පමණ

මා කව

Qමනාව හා

නැ ම බැං_ ෙවත ලබාෙදන අතර ෙල^තxy

හා සමාජ ආර ෂණ අරOදෙ

දායක Oද

ඉ•රාම %ධාන කා(යාලය

#

එම අරOද ෙවත .දහස් කරY ලැෙ`.
2015.12.31 නට 2013/2014/2015 ව(ෂ සඳහා oඟ o‡
ෙශvෂය# .ර‰

ය ම සහනාධාර සහ අරOද වල

කර ඇL අතර 2016 ව(ෂෙ*Q සහනාධාර වැඩසටහන ප/ගණක ගතiTමට

ෙයu—ත බැ # එ

එ

නැ ම බැං_ කළමණාක"ව#

# මා කව තම දFත ප2ධLය

යාවFකාŽන කළZIය.ඒ GMබඳව eලස්ථාන කළමනාක"ව# %ාෙ23ය ෙ ක වරයා ෙවත
වගiව ZIය.
26.

4.ෙර. 135 යටෙ, බලතල +යා,මක - ම
ෙමo ද වා ඇL O.ෙර. 135 යටෙF පවරා ඇL බලතල ඒ ඒ .ලධා/#
GMපැ ය ZIය. ෙම^නම ෙහvIව

# තරෙ*

.සාවF පවරා ඇL බලතල nමාව# ඉ මවා කටZI

ෙන^iTමට වගබලා ගත ZIය. O.ෙර. 135,136,137,138 සහ 139 අYව GMෙව-# බලය Qම,
අYමත iTම, සහLක iTම සහ ෙගBම යන කා(යය# පැවT ඇL .ලධා/# තම තම#ෙb
nමාව# GMබඳව අවෙබuධෙය# සහ වගkෙම# කටZI කළ ZIය. ෙශvෂෙය#ම O.ෙර. 138
යටෙF සහLක iTම සඳහා බලය පවරා ඇL .ලධා/# ව‰චරය

සහLක iTමට ෙපර ය ම

කා(ය# ස œ(ණ B ඇL බවට සනාථ කරෙගන එම ෙගBම කළ ZIය.
එෙසvම ෙගBම

බලය d# ෙහu අYමත කළ පම˜# යදම සහLක iTම O.ෙර. 138 යටෙF

සහLක iTමට බලය ෙදන .ලධා/#ෙb කා(ය ෙන^වන අතර ඒ GMබදව මනා අවෙබuධයi#
ව‰ච( සහLක iTමට වගබලා ගත ZIය. තවද කා(ය සාධන ඇපකරය , ෙසvවා
ෙවනF අවශ0 -ය - ද ලබා ෙගන ෙගB

කළ ZI අවස්ථාවක ෙගB

Cම

ෙහu

iTමට %ථම එම

-යiය - ලබා ෙගන ඇL බවට සනාථ කරගත ZIය.
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ඉහL# ද වා ඇL උපෙදස් හා මඟෙප#B
ෙදපා(තෙ #Iව Iළ {මF eල0 පාලනය

අYව කටZI කර

නැ ම සංව(ධන

ඇL iTමට හා ෙදපා(තෙ #IෙV කා(යභාරය

සා(ථක කර ගැlමට ඔබෙb
ඔබ
සහෙයuගය අෙ} ෂා කර€. සෑම ටකම Oද
සං4හය හා රාජ0 ප/පාලන හා කළමනාකරණ අමාත0ාංශෙ* ච ෙ ඛ හා Oද

ෙර ලා , ආයතන
හා

මස පාදන

අමාFයාංශය ම¢# ලබා
බා Q ඇL උපෙදස් හා මඟ ෙප#B අYව කටZI කර ඉහළ eල0 නය
සoත සංව(ධනය

ඇL කර ගැlම අප සැමෙb ජාLක වගkම හා ZIකම බවද ඔබ ෙවත ද#වY

කැමැFෙත€.

ච#zා
ම ංහ
අධ0 ෂ ජනරා

GටපF :-

01.

ෙ ක , Oද

02.

අමාත0ාංශය

-

කා.දැ.G.

ෙ ක , රාජ0 ප/පාලන අමාත0ාංශය
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