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සියළුම දිව්ත්රික් ල කම්වරලරුන්/දිව්ත්රික් ල වම්ධි   ිරේක ් ිධයක් ල නනරලමලරුන්,
දිව්ත්රික් ල වම්ධි   ිධයක් ල්ලරුන් /ප්රලකධියය කම්වරලරුන්,
දිව්ත්රික් ල වම්ධි   යෝකය්නය ිධයක් ලලරුන්/ දිව්ත්රික් ල වම්ධි   වශ්ලර ිධයක් ලලරුන්,
වම්ධි   ්ෂමණල්රුලන්/වම්ධි   වංල ධන යෝෂධලරින් කලත,

වමෘද්ධි වශනාධාරය වශා සුදුසු ම් බන ඳවුඛ ලේ ෝරා ගැනීම.
01. ශැදින්වීම.
වම්ධි   ලැඩවටශන ශ්රී ං්ලකද දරිරතලලය ිලම ්රිනන් නන්රේ් වමලන ක් ටව් විබලැැන්ීමකවර රනක
පුමුඛතම උඳලයමල ගි් වංල ධන ලැඩවටශනක් ල ලන ලැිබන්, එහි ශඳුනලැත් දු ලතල මඟශරලල ැයෝිනන් ලඩලත්
සුදුසුම පුධිැයින් ශල ඳවුම ඒ්් විබලැැන්ීමම කමමගින් ිකේක් ලල ක්ක . ඒ ිනුල ිබිබධ කශේතුන් මත
ප්රලකධියය කම්වර ක් ඨාශල මඨාටිනන් තලත්ලන වම්ධි   ප්රරේලිනන් වංඛයලල කලනුකලන් සුදුසු්වරත් නල
ඳවුම ිලුරේන් වම්ධි   වශනලධලර ලැඩපිළිකලට ඇතුෂත් කිරීමට තීරණය ්ර ඇත.

02. වමෘද්ධි වශනාධාර ශා වමාජ ආරක්ණ ඳවු ංර්ථ දැක්වීම .
කමම ඳවු ි ථ දක් ලලනුක

“මල පියල ඇතුළු ිිබලලශ් දරුලන් ශල එම ඳවුකන් යැකඳන ලැඩිහිටියන් ශල

කලනත් ියද එ්ම යෝලවක් ල තු ඳදිංචිල සිටීම” කවය. එ්ම යෝලව් කලනම ඳවුක් ල කව ්ටයුතු කිරීම
පිළිලද වලධ් රේකේ නවර (කලන් කලන්ල ැ්ශමලි් ිං් රේබීම ලැයෝ) එම ඳවු කලනම ඳවුක් ල කව වැකිය
ශැ්. තලද වම්ධි   වශනලධලර ලලදීමට ඳලද් ්රැත් ඳවුම කමඛණක

ඇතුත් වමලජි්යින් ශල වමලන

නරක් ලණ ඳවුම ිබව්තර වදශන් ියදුවරඳකත් ඇතුත් වමලජි්යින්කේ කත රතුරු වමලන ිබයයුතු ිතර, එම
වලමලජි්යින් වදශල ඳමණක් ල කමම ප්රරේලභ ලලදිය යුතු කද. කවරලන ිබටත් වම්ධි   වශනලධලර හිින සියළුම ඳවුම
කමන්ම, තදිරික දී එම හිින්ම ැබීමට යෝයිනත ඳවුම වශලද වමලන නරක් ලණ ප්රරේලභ ලලදීකවරදී කමම
ි ථ්තනය ඳදනවරල කැීමවර ්ටයුතු සිදු්ෂ යුතුකද.
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03. වමෘද්ධි වශනාධාර ලේනොැබී යන ංලව්ථා.
වම්ධි   වශනලධලරය ැබීමට නුසුදුසු ීමමට ඳශත වදශන් ්රුණු තලශම ලන ිතර, ඒ ිනුල නල තමලුවර්රුලන්
කමන්ම දැනට වම්ධි   වශනලධලර ලන ඳවුමද එම ්රුණු ලට ිදලෂ ලන්කන් නවර ඔවුන් කලත වශනලධලරය
හිින කන කද.
I.
II.

රනක කශ් කඳෞධිැලි් ිංක ව්ථිර රැකියලලක් ල ්රන වලමලජි්කයකු ඳවුම ඒ්්ය තුෂ සිටීම.
රනක

රැකියලල් යෝරත ීමම කශේතුකලන් ිබශ්රලම ලැටුඳ්ට හිින්වර කියන්කනකු ඳවුම ඒ්්ය තුෂ

සිටීම.
III.

නදලයවර උත්ඳලදන ක්රියලදලමයක් ල තුළින් තශෂ නදලයවර උඳයන විබලැැන්ීම ඇරේ ඳවුම.

IV.

රැකියල වශල ිබකධි ැතිබ මලව 06ක් ල තක් ලමල කැ ව් ඇරේ ිය වහිත ඳවුම.

V.

ග්රලමීය ්ිනටුල ිබසින් ශඳුනලැනු ලන වැකිය යුතු දදයෝ් නදලයවර ලන පුහුණු ශ්රින්යන් වහිත
ඳවුම.
උදලශරණ 

ලඩු ්ල ින්



කඳදක රු



ිබදුලි ්ල ින්



නන ්ල ින්



කම්ට රථ ්ල ින් නදී ිබකේ පුහුණු ශ්රින්යන් වහිත ඳවුම

04. වමෘද්ධි වශනාධාරාභින් ලේ ෝරා ගැනීලේම්දී වෂ ා බනු බන ප්රධාන ිරර්ණාය
i. ිධයලඳනය
ii. කවෞඛයය
iii. ඳවුකම න ථි් තත්ලය
iv. ලත්්වර
v. යෝලකවේ තත්ලය
vi. වෂ්ල ලැලිය යුතු කලනත් ්රුණු
වම්ධි   වශනලධලරලිනන් කත්රල ැැනීකවරදී එම තමලුවර්රුට ිදලෂල ග්රලමීය ්ිනටු වලමලජි්යන් කශ්
කත්රලැැනීකවර ්ිනටුල මඟින් ඇමුණුවර ිං් 01 හි වශන් ප්රරේලිනන් ශඳුනලැැනීකවර “කඳ්රමය” භලිබතල ්ෂ
යුතුය.
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23. වමෘද්ධි වශනාධාරය බාදීලේම්දී වෂ ා බනු බන ලේලනත් විලේේ

රුණු ශා වාධ

i. එ්ම යෝලව්ට වශනලධලර ඳත්රි්ල කද්ක් ල හිින කන ිබය යුතුය. (එකශත් එ්ම යෝලකවේ ඳදිංචි ීම සිටියත්
ව්ථිර ලකයන්ම කලන කලනම නශලර පිළිකය ්ර ජිලත් කලන ිබලලශ් ඳවුම කද්ක් ල නවර එම ඳවුම එකී
යෝලකවේ ජීලත් වූලද කලනම ඳවුම කද්ක් ල කව වැෂකිය යුතුය.)
ii. එ්ම යෝලකවේ සිටින ලයව් මවුපියන් කලන්්ර වශනලධලර ලලදීම කන ් යුතුය.
iii. වම්ධි   වශනලධලරය වශල හිින්වර ැබීම හිින්වර ඳත්රයක් ල මඟින්ම ඳමණක් ල ලලදිය යුතුය.
(ඇමුණුවර ිං් 02.)
iv. වම්ධි   ප්රරේලී  හිින්වරඳත දී

්ලීනනල කලනත් ලරප්රවලද ලලැැනීම වශල හිින්මක් ල කන ිබය යුතුය.

v. වශනලධලරලී  ඳවු් වලමලජි්යකු රැකියලැත ීමම/ ිබකධිැතිබම/ ල්ත්රේය් යෝයීනම ලැයෝ ්ලරණය් දී
මලව ශය් (06) වශන ්ලයකින් ිනතුරුල ඳමණක් ල වශනලධලර තලත් කිරිම වවරලන්ධකයන් වෂ්ල
ලැලිය යුතුය.
vi. වශනලධලරලිනන් න ථි් ලකයන් විබල ැැන්ීමම වශල සියළු යෝධලරින් ශල ප්රනලම වංිබධලන තක් ල්
වශැතල ්ටයුතු කිරීම ිකේක් ලල ක්ක .

24. වමෘද්ධි වශනාධාර ඉඛලුම්කිරීම , ංයදුම්ඳත් භාර ගැනීම ශා ංභියාචනා වෂ ා බැලීම.
 ංයදුම්ඳත්

ැවීම

තමලුවර්රුකේ නම, ලිපිනය, නලරේ් ශැඳුනුවරඳත් ිං්ය, ඳවුම වලමලජි්යන්කේ නවර, ලයව, ඳවුකම
නදලයවර මල ැ නදී ිබව්තර ඇතුත් ියදුවරඳත්රයක් ල ිදලෂ ලවකවර වම්ධි   වංල ධන යෝධලරි කලත,
වම්ධි   ප්රනලම ලැංකු ්ලඳ ්ල යල කශ් ප්රලකධියය කම්වර ්ල යල කලත භලරදිය යුතුකද.
තමලුවරඳතක් ල වවරපූ ණ කන ්ර ක්කරන ලලචි් තමීනමක් ල වශල ිදලෂ තමලුවරඳතක් ල ව්ව් කිරීම
වම්ධි   වංල ධන යෝධලරිකේ ලැකීමක් ල කද. තලද, කවර ලනිබටත් ිබිබධ ිිනයලචනල ශල කලනත් තමීනවර
කව කය මු්ර ඇරේ තමලුවරඳත් පිළිලලද, ිලධලනය කය මු්ෂ යුතුය.

 ංයදුම්ඳත් භාරගැනීම
වම්ධි   වංල ධන යෝධලරි ිබසින් ැකලන ියදුවරඳත්ර පිළිල කරජිව්තරයක් ල ඳලත්ලල ැත යුතු ිතර,
එහි ද දිනය, තමලුවර්රුකේ වවරපූ ණ නම, ලිපිනය, නලරේ් ශැඳුනුවරඳත් ිං්ය, ශල නංැම දුර්ථන
ිං්ය ඇතුත් ිබය යුතුය.

25. ප්රතිලාීනන් ලේ ෝරාගැනීම.
ප්රරේලී න් කත්රල ැැනීම වශල ග්රලමීය ්ිනටුලක් ල ඳත් ක්ක . එම ්ිනටුල “වමෘද්ධි වශනාධාර වශා
සුදුව්වන් ලේ ෝරා ගැනීලේම්

මිටුල” කව ශඳුන් ලන ිතර, එය ඳශත වලමලජි්යින් ිතරින් ිලම

ලකයන් වමලජි්යන් ඳව් කදකනකුකැන් වමන් ිබයයුතු කද. කමම ්ිනටුල ඳත්කිරීකවර ලය ිදල
ප්රලකධිශිය කම්වර කලත ඳලරනු ලන ිතර ්ිනටුකද ්ැදවුවර්රු කව

ිදල ලවකවර වම්ධි  

වංල ධන යෝධලරි කශ් කදඳල තකවරන්තුකද කලනත් යෝධලරිකයකු ක්රියල්ෂ යුතු කද. කමම ්ිනටුල
ඳත්්ර කන මැරේ ිලව්ථලලදී ලවවරභලර වම්ධි   වංල ධන යෝෂධලරීන් ිබසින් ග්රලමීය ්ිනටුකද තලත්
වලමලජි්යින් 4 කදකනකු වශභලගී ්රකැන සුදුසු ප්රරේලිනන් කත්රලැත යුතුකද. කවර ලනිබට වම්ධි  
වංල ධන යෝෂධලරීන් කන මැරේ ලවවර කදනවර කමම ්ල යය වශල ප්රලකධියය කම්වර ්ල යලල
වම්ධි   ිංක , වම්ධි   ප්රනලම ලැංකු විනරේ කශ් වම්ධි   ප්රනලම ලැංකුල කවේලය ්රන
යෝෂධලරිකයකු ඒ කලනුකලන් තලල්ලලි්ල කය දලල ැැනීකවර ලය ප්රලකධියය කම්වරලරුන් කලත
ඳැලක .
3

 ග්රාමීය ය

මිටුලේස වකතිතිලය

I. ප්රකධික ිබශලරව්ථලනල ිබශලරල  ඳරේ ව්ලලිනන් ලශන්කවේල, ිකනකුත් නැින් පූන්තුමන්ල
II. ඳෂලත් ඳලන නයතන මශනන යෝකය්ජිතයින්
III. ලවවරභලර වම්ධි   වංල ධන යෝධලරි

( ්ිනටුකද ්ැදවුවර්රු)

IV. ග්රලම යෝධලරි
V. න ථි් වංල ධන යෝධලරි
VI. ්්ෂි් ම ඳ ක ණ ශල යෝ්ඳලදන වශ්ලර යෝධලරි
VII. ඳවුම කවෞඛය කවේලල යෝධලරි
VIII. වම්ධි   ප්රනලම වංිබධලන නලය්යින්

26. ප්රතිලාීන ලේඛ න ව ව් කිරීම.


ග්රලමීය ්ිනටුල ිබසින් කත්රලැනු ලන ව ම ඳවුක් ල කලනුකලන්ම කමම “ප්රතිලාීනන් ලේ ෝරා ගැනීලේම්
ලේඳෝරමය” (ඇමුණුම 01) වවරපු ණ ්ෂ යුතුය.



එම කඳ්රමක

ඇතුෂත් ්රන ද ්රුණු තමලුවර්රුට/ ැ්ශ මුලි්යලට ඳැශැදිලි්රදී ඔවුන්කේ

ිත්වන් ලලැත යුතුකද. ිදල ්රුණු ිවතය ලල කශලිදරදවුලකශ ත් ප්රරේලී  කමඛනක කලනව්ීමවර
සිදුිබය ශැකිලල ඳැශැදිලි ් යුතුකද.


කමම තමලුවර ඳත්රක යෝ ිනත (ලර තැබු) කුණු ප්රමලණයම තමලුවර්රුට ිදල නවර ලලදිය යුතුකද.



එම ්රුණු ිදල කන ලන්කන් නවර “ 0 ” ිැය කයදිය යුතුකද.



ලවකවර ප්රරේලී  කමඛනය ව්ව් කිරීකමන් ිනතුරුල ග්රලමීය ්ිනටුකද කශ් කත්රීවර ්ිනටුකද ිනුමැරේය
ඒ වශල ලලැත යුතුය.



ිනතුරුල ඳශත ලගුකද ඳරිදි ප්රරේලී  කමඛනය පිළිකය ්ෂ යුතුකද.

27. බැකකු

ෂාඳ මට්ටලේම් වමෘද්ධි ප්රතිලාීන ලේඛ න වැ ීම

වම්ධි   ලැංකු ්ෂලඳය.........................................
ිනු ිං්ය

ග්රලම යෝධලරී තමලුවර්රුකේ
ලවම

ලිපිනය

ශල වවරපූ ණ නම

නලරේ්

දුර්ථන ලලදුන්

ශැඳුනුවරඳත් ිං්ය

ිං්ය

ිං්ය

4

කුණු

/2 . වශනාධාර ංනුම කිරීම.
ලවවර මඨාටිනන් ලල ැන්නල කමඛන වැකිමට ැැනීකමන් ිනතුරුල, ග්රලමීය ්ිනටුකද කශ් කත්රීවර ්ිනටුකද
යෝ කධිය ලල, ලැංකු ්ෂලඳ ්ෂමණල්රු ිබසින් ිදලෂ ප්රලකධියය කම්වර කලත කය මු ්රනු ලන ප්රරේලී 
කමඛණ ව්ල ලල තමලුවර්රු කලත වම්ධි   වශනලධලර හිින්ම ලලදීකවර ලය ප්රලකධියය කම්වර කලත
ඳැලක . කමහිදී, ඇමුණුවර ිං් 02 යටකත් වූ වම්ධි   දීමනල ප්රදලන ඳත්රය පිරිනැමීමට ්ටයුතු ්ෂ යුතුකද.

//. ප්රාලේද්ය ය ලේඛ ම් ලේ ොට්ශා මට්ටමින් වමෘද්ධි ප්රතිලාීන ලේඛ න වැ ීම.
ප්රලකධියය කම්වර ක් ඨාශලය - .............................
ිනු

ලැංකු

ිං්ය ්ෂලඳය

ග්රලම

තමලුවර්රුකේ

යෝධලරී

වවරපූ ණ නම

ලවම

ලිපිනය

ශල

නලරේ්

දුර්ථන

ශැඳුනුවරඳත්

ිං්ය

ිං්ය

ිං්ය

/0. ංභියාචනා වෂ ා බැලීම
කිසියවර තමලුවර්රුකලකු වම්ධි   වශනලධලර කන ැබීයලම යෝවල ඒ පිළිලදල ව හීම්ට ඳත්කන ලන්කන් නවර
ිදලෂ දිව්ත්රික් ල්ක

වම්ධි   ිධයක් ල කශ් දිව්ත්රික් ල කම්වර /වම්ධි   ිරේක ් ිධයක් ල නනරලම කලත තම

ිිනයලචනය ලිඛිතල තදිරිඳත් ්ෂ ශැකිය. එහිදි කදනුලන තීරණය පිළිලල ව හීම්ට ඳත් කන ලන්කන් නවර
ප්රධලන ්ල යලකයහි ිධයක් ල නනරලම කලත ිිනයලචනල කිරීකවර ශැකියලල ඇත.

/1. නල වශනාධාර ිරකුත් කිරීම
ලවවර මඨාටිනන් කමකව නල වම්ධි   වශනලධලර ලලදීකවර ලැඩපිළිකල 2021 කඳලරලලරි මව සිට නරවරභ ්
යුතු කද. ිනතුරුල 2021 මල තු මව සිට එකව කත්රල ැන්නල ප්රරේලිනන් කලත නල වම්ධි   වශනලධලර දීමනල
ප්රධලන ඳත්ර පිරිනැමීකමන් ිනතුරුල එම ඳවුම ල කත රතුරු ්මණල්රන කම ඩියුයට(CRM) ඇතුත්
් යුතුකද. 2021 මල තු මව සිට ව ම මව්ම ිලවන් දිනට ප්රරේලින ්මණල්රන කම ඩියුක

දත්ත

වැකිමට කැන වශනලධලර උඳරිම ලල තල වැ්සීමට යෝයිනතය.
එක් ල එක් ල ලවවර ල කවර ලනිබටත් විබල ැැන්වු ්ලණ්ඩයට ියත් රු 420/- වශනලධලරය ශල ිකනකුත්
වශනලධලර ලටිනල්වර නැලත වංක්ධනය ්යුතු ඳවුම කද නවර, කමම වශනලධලරලිනන් කත්රල ැැනීකවර
ක්රමකදදයම භලිබතල ්ර එකව සිදුකිරීකවර ශැකියලල ඳලතී. 2019 ල ක ජුලි මව සිට ිමතර ඳවුම වංඛයලලක් ල
ිලුරේන් වම්ධි   වශනලධලර ලැඩවටශනට ඇතුත්වු කශයින් එක් ල එක් ල ප්රලකධිශිය කම්වර ක් ඨාශල මඨාටිනන්
එම මවතු සිටි උඳරිම ඳවුම වංඛයලල වැකිමට ැයෝිනන් කමම ලැඩපිළිකල යටකත් කත්රලැනුලන ඳවුම
වශල ිලුරේන් වශනලධලර ලල දීකවර ශැකියලල ඳලරේන ිතර 2019 ල ක

ජුලි මවට ිදල උඳරිම ඳවුම

වංඛයලල තක් ලමලන ඳරිදි කිසිම ිලව්ථලල් නල වශනලධලර යෝකුත් කන ් යුතුකද. කිසියවර ලවමකින් තලත්ල
යන වම්ධි   වශනලධලර ඳවුම වංඛයලලම නල වම්ධි   වශනලධලර ලලදීකවරදී එම ලවමටම ලලදීම ිතයලලය
කන ලන ිතර, එම ප්රලකධිශිය කම්වර ලප්රකධිය තු කලනත් ලවම් සුදුසු ප්රරේලී  ඳවුක් ල කලත එම
වශනලධලරය ලල දීකවර ශැකියලල ඳලරේන ිතර, එකවේ කන ලන ිලව්ථල ලදී එම දිව්ත්රි ක් ල්ක කලනත් ප්රලකධියය
කම්වර ්ල යලයක් ල කලත එම ඳශසු්වර ලලදීකවර ශැකියලල ඳලරේ.
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/2. CRM ලේමොඩිතිය භාවි ලේයන් මාසි

වශනාධාරය, වමෘද්ධි බැකකු ලේල

ඝෘජුලේප්රේණය

කිරීම.
කමම කම ඩියුය දිනඳතල යලලත්්ලලින ලන ලැිබන් මලවයට ිදලෂල සිදුලන නල එ්තුීමවර, තලත්ිබවර, ඳදිංචිය
කලනව්ීමවර ශල නම කශ් ලටිනල්ම වංක්ධනයන් මලවක ිලවන් දිනය දක් ලලල සිදු්ෂ යුතුය. මලවයට ිදලෂ
සියලු යලලත්්ලීනන කිරීවර සිදු්ෂ ඳසු තලත්ීමවර ශල වංක්ධනයන් වවරලන්ධකයන් ලවවර මඨාටිනන් ්ෂ තමීනවර
(Request) කිසිලක් ල කන රේබිය යුතුය. ව ම මව්ම මුම දිනක දී එම මලවයට ිදලෂ වශනලධලර වශල මුදම
ලලදීකවර ලල තලල (Beneficiary Count Report – Zone Wise) CRM කම ඩියුය තුලින් වමලන නරක් ලණ ශල
සුභවලධන ිංය මඟින් ලලැනු ැකේ. ව ම දිව්ත්රික් ල ්ල යලයක් ලම තම ප්රලකධියය කම්වර ්ල යලයල
වම්ධි   ිංය භලර යෝධලරින් කමම කම ඩියුය යලලත්්ලලිනල ඳලත්ලලකැන ය ම ශල ි  ක් ලණය ්ෂයුතුය.
ව ම මුව්ථලන ්ල යලයක් ලම මලවක

ඳෂමු දිනක

( වරේ ින්තයක් ලනවර එෂකඹන වදුදල දිනක ) CRM

කම ඩියුය තුලින් (Beneficiary Count Report – Zone Wise) ලලකැන Excel කැ නුලක් ල කව ලලැත්ර
ැලඩල ්ර තලලැත යුතුය. තලද, කැ නුකද නමට ල ය ශල මලවය වශන් ්ර save ්ර තලල ැන්නල කවද
්ලරුණි්ල දන්ලින.

15. වමෘද්ධි “රන්ඳත්ාීන” (Gold Card)

ණ්ඩායම ශඳුනාගැනීම.

න ථි්මය ිරේන් විබල ැැන්ීම කවරලන ිබටත් මලසි් වම්ධි   වශනලධලර ක්රමකයන් ව්කදජ්චලකලන් තලත්ල
සිටින වශ කය්ජිත විබලැැන්ීමකවර ක්රියලලලිය තුලින් එකව මලසි් වම්ධි   වශනලධලර ක්රමකයන්
ව්ල්ැමැත්කතන් තලත්ල යන ඳවුම වම්ධි   ලැඩවටශනට ක් ලරේයක් ල වඳයිනන් දී

්ලයක් ල ිඳ වමඟ රැඳීසිටි

පිරිවක් ල කද. එමයෝවල ඔවුන් වම්ධි   ලැඩවටශන තු රලල ැයෝිනන් තලදුරටත් එක් ලල ්ටයුතු කිරීම ලඩලත්
සුදුසුකද. ඒ ිනුල, විබල ැැන්ීමකවර ්ණ්ඩලයම ඇතුෂත්ලන මලසි් රු. 420/- ් මයමය දලය්ත්ලයක් ල
ඔවුන්කැන් ලලකැන කඳර ඳරිදිම වමාජ ආරක්ණ ප්රතිලාභ, ිරලාව ලේො රැයි ප්රතිලාභ වශ ංිරලාර්ය
ඉතිලරිකිරීම් ප්රතිලාභ ඔවුන් ලේල ලලදීමට ්ටයුතු ්යුතුල ඇත.
මීට ිමතරල නරවරභක දී, 5% ක් ල ලැයෝ ිඩුකඳ ළී ිනුඳලරේ්යක් ල යටකත් උඳරිම රු. 500,000/- දක් ලලල ණය
මුදක් ල වම්ධි   ලැංකු මගින් ලලදීමට සුදුසු ලන ිතර, ඔවුන් ිබසින් සිදු්රනු ලන ජීලකන්ඳලය ලයලඳ්රේය ශල
නැලත එම ණය මුද කැීමමට ඇරේ ශැකියලල වැකිමට කැන ණය මුදකම ප්රමලණය තීරණය ්යුතු කද.
තලද, කමම ්ණ්ඩලයම ඇඟයීම්ට ක් ල්රිනන් වශරේ් ඳත්රයක් ල යෝකුත් කිරීම කමන්ම, ලැංකු ශල කලනත්
නයතන වමඟ ්ටයුතු කිරීකවරදී ඊට ක් ලරේයක් ල වැකඳකයන කව “රන්ඳත්ාීන” (Gold Card) ශැඳුනුවරඳතක් ල
යෝකුත් කිරීමටද, ්ටයුතු සිදු්යුතුල ඇත. මීට ිදල මල කැ්ඳකධි ශල ිදල කලනත් උඳකදව් තදිරික දී
ලලදීමට ්ටයුතු ්රනු ඇත.
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/4. ිරේැරු නනල  ඳරේ කැ්ශලභය රලනඳක් ල මැරේතුමන් ිබසින් දිළිදු්ම පිටුදැකීම කලනුකලන් දු්්ර ැවරමලන ශල
ිඩු නදලයවරලිනන් තක් ල්්ර ලැඩවටශන් රැවක් ල ක්රියලත්ම් ්රන කමම ිලව්ථලකදදී එම ලැඩවටශන්
වල ථ් ්රැැනීමට ඔල සියළු කදනලකේ කමකශය කවර වශල ිකේක් ලල ්රින.

ආර්. පි. බි. තිල සිරි
ිධයක් ල නනරලම
පිටඳත් :1. කම්වර, මුදම ිමලතයංය

-්ල.දැ.ව.

2. කම්වර, න ථි් පුන ජීලය ශල දරිරතලලය තුරන් කිරීකවර නනල  ඳරේ ්ල ය වලධන ල්ලය

-්ල.දැ.ව.

3. රලනය කම්වර , වම්ධි  , ැ්ශ න ථි් , ක් ලුදර මුය, ව්ලයංරැකියල,
ලයලඳලර වංල ධන ිමලතයලංය.

- ්ල.දැ.ව

4. ිබැණ්ල  ඳරේ,ිබැණ්ල  ඳරේ කදඳල තකවරන්තුල.

- ්ල.දැ.ව.

5. ප්රධලන ැණ්ල  ්ලරි, වම්ධි   වංල ධන කදඳල තකවරන්තුල

- ි.්.ව.

6. ප්රධලන ිභයන්තර ිබැණ්, වම්ධි   වංල ධන කදඳල තකවරන්තුල

- ්ල. දැ.ව.

7. සියළුම ිං ප්රධලනීන්, වම්ධි   වංල ධන කදඳල තකවරන්තුල

- ි. ්.ව.
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