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ප්රධාන ලේකම්,
බස්නාහිර / මධයම / දකුණු / උතුරු / වයඹ / උතුරු මැද / ඌව / සබරගමුව / නැලගනහිර පළාත.
පළාත් පුනරාවර්තන අවශ්යතා තක්සේරු කිරී්ේ මාර්්ගෝප්ේශ් - 2019
13 සහ 19 වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංල ෝධන සහ 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනලත් දැක්ලවන
විධිවිධානයන්ට අනුකූලව ලමම මාරලගෝපලේ නිකුත් කරනු ලැලේ. විල ෂ
් ලයන්ම 1987 අංක 42 දරන
පළාත් සභා පනලත් 19 (5) සහ 20 (3) යටලත් දැක්ලවන විධිවිධානවලට ඔබලේ අවධානය ලයාමු කරවමි. ඒ ඒ
පළාත්වල ගරු ආණ්ඩුකාරවරුන් විසින් පනවන ලද පළාත් සභා මුදේ නීති සංග්රහයන්ට අනුකූලව සියලුම
මූලය පරිපාලන කටයුතු ඉටුකළ යුතුලේ.
එම නීතිවල දැක්ලවන පරිදි අදාල අවස්ථාවන්වල දී, මුදේ ලකාමිෂන් සභාලේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු අතර,
මුදේ ලකාමිෂන් සභාව විසින් වරින් වර නිකුත් කරනු ලබන මාරලගෝපලේ වලට හා චක්රලේඛවලට අනුව ක්රියා
කළ යුතුය.

1. පුනරාවර්තන අවශ්යතා ඇසේත්ේන්තුව
මූලධන ආලයෝජනයන්ලගන් අලේක්ිත සංවරධන අරමුණු ඉටු කරගැනීම පහසු කරලීම සඳහා පළාත්වල
එදිලනදා ලස්වාවන් හා ලමලහයුම් පවත්වාලගන යාම, පුනරාවරතන වියදම් මගින් ප්රධාන ව ලයන් අලේක්ෂා
කරනු ලැලේ.
පුනරාවරතන වියදම් ප්රධාන ව ලයන් ලකාටස් ලදකකි.
•
•

පුේගල පඩිනඩි
අලනකුත් පුනරාවරතන වියදම්

1.1. පුේගල පඩිනඩි
පළාත් රාජය ලස්වලේ තනතුරුවල පුේගල පඩිනඩි, ජාතික වැටුේ ප්රතිපත්තියට අනුකූලව ගණනය කළ යුතු ලේ.
“පළාත් සභාවන්හි වැටුේ හා ලස්වක සංඛයා තීරණය කිරීම” මැලයන්, ගරු ආණ්ඩුකාරවරුන් ලවත යවන
ලද ජනාධිපති ලේකම්ලේ අංක PCMD/1/4/23/1/14 දරන 2012.08.20 දිනැති ලිපිලේ සඳහන් කරුණු ලමහිදී
අදාල කරගත යුතුලේ.
1.1.1. කාරය මණ්ඩඩලවල ලපෞේගලික පඩිනඩි සඳහා වන මූලය අව යතා ඉදිරිපත් කිරීලම් දී පළාත් සභා
විෂය පථයට අයත් වන ආයතනික රාමුව හා පළාත් පාලන ආයතන වලට අදාල වන ආයතනික රාමුව
ලවන ලවනම ලගන මූලය අව යතා හඳුනාගත යුතුය.

1

1.1.2.

ආයතනික අරමුණු හා අව යතා මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සඳහා කාරය මණ්ඩඩලලේ සුදුසුකම් හා
ප්රවීණතාවයන් මනා ලලස හඳුනාලගන ඊට ගැලලපන පරිදි කාරය මණ්ඩඩලය උපරිම
කාරයක්ෂමතාවයකින් හා ඵලදායීතාවයකින් යුතුව ලස්වලේ ලයදවිය යුතුය. කාරය මණ්ඩඩලලේ
සියලුම ලස්වකයින්ට ආයතනය තුළ ස්වකීය තනතුරට අදාල කාරයභාරය පැහැදිලිව දැක්ලවන රැකියා
විස්තර ලබාදී, එම රැකියා විස්තර හා පිරිවිතර සැලකිේලට ලගන තම කාරය මණ්ඩඩලලේ රාජකාරි
කටයුතු අවස්ථානුකූලව සමාලලෝචනය කළ යුතුය. එලමන්ම, ආයතනික කාරය මණ්ඩඩලලේ ලස්වා
තත්ත්වයන් මැන බැලීමටත්, ආයතනලේ අරමුණු ප්ර ස්තව ඉටු කරගැනීම සඳහා නිරන්තර ඇගයීලම්
හා අභිලේරණ ක්රියාවන් අනුගමනය කිරීමටත්, අව ය අවස්ථාවලදී පුහුණුව හා සංවරධනය සඳහා
ලයාමු කිරීමටත්, අව ය අරමුදේ සම්පාදනය කරගැනීමටත් කටයුතු කළ යුතුය. මානව සම්පත්
සංවරධනලේ දී කාරය මණ්ඩඩලය තුළ වෘත්තීමය ව ලයන් සිදු කරනු ලබන කුසලතා සංවරධනයක් ද
අලේක්ෂා ලකලර.

1.1.3.

කළමනාකරණ ලස්වා ලදපාරතලම්න්තුව විසින් අනුමත කාරය මණ්ඩඩලය (Approved Cadre) තුළ
සැබෑ ව ලයන් ලස්වලේ නියුතු කාරය මණ්ඩඩලය (Living Cadre) සැලකිේලටලගන පුේගල පඩිනඩි
ගණන් බැලිය යුතු ලේ. තම පළාලත් ඒ ඒ ලදපාරතලම්න්තුවල / ආයතනවල අනුමත කාරය මණ්ඩඩලය
තුළ, සතය ව ලයන් වැටුේ ලැයිස්තු මඟින් වැටුේ ලබන සියලුම කාරය මණ්ඩඩලය ද, රාජය පරිපාලන
චක්රලේඛ 25/2014 අනුව කළමනාකරණ ලස්වා ලදපාරතලම්න්තුලේ අනුමැතියට යටත්ව ස්ිරකරන
ලද ලස්වකයින්, අනියම් ලස්වකයින් හා කාලීන කම්කරුවන් ද ලවනුලවන් ප්රතිපාදන ලබාදීලම්
අව යතාවය සලකා බැලීම සඳහා ඊට අදාල විස්තර ලවන් ලකාට හඳුනාගත හැකි වන පරිදි ලම් සමග
ඉදිරිපත් කර ඇති ආකෘති පත්රවලට අනුව සකස් කර මුදේ ලකාමිෂන් සභාව ලවත ලැබීමට සැලැස්විය
යුතුය. පුනරාවරතන අව යතා ඇස්තලම්න්තු ඉදිරිපත් කිරීලම් දී එකම පුේගලයා ලවනුලවන් අවස්ථා
කිහිපයක ප්රතිපාදන ඉේලීම්, පළාතින් පිටතට ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ ලස්වකයින් ඇස්තලම්න්තුවට
ඇතුලත් කිරීම ආදී තත්ත්වයන් ඇති ලනාවීමට අදාල නිලධාරීන් වගබලා ගත යුතු අතර, ඒ පිළිබඳව
ඔබලේ විල ෂ
් අවධානය ලයාමු ලකාට මුළුමනින්ම අනුමත කාරය මණ්ඩඩලය තුළ සිටින සතය කාරය
මණ්ඩඩල සඳහා පමණක් පුනරාවරතන අව යතා ඉදිරිපත් කිරීමට ක්රියා කරනලමන් ඉේලමි.

1.1.4.

ලස්වක වැටුේ වරධක, ලස්වකයාලේ කාරය සාධනය හා ඵලදායීතාවය මත ලස්වකයා විසින් උපයා
ගත යුතුය යන මූලධරමය අවධාරණය කරනු ලැලේ. වැටුේ වරධක ලබාදීලම් දී, වාරික කාරය
සාධන ඇගැයීලම් සැලැස්මකට අනුකූලව ඒ ඒ ලස්වකයා විසින් ඉටු කළ යුතු රාජකාරි හඳුනාලගන ඒ
මත ඉලක්ක ලබාදීම සහ එකී ඉලක්කයන් ළඟාකර ගැනීලම් ප්රගතිය නියමිත පරිදි ලජයෂ්ඨ
නිලධාරිලයකු මගින් ඇගයීලමන් අනතුරුව කාරය සාධනය සතුටුදායක මට්ටමක පවතින්ලන් නම්
පමණක්, වැටුේ වරධක ලබාදීම සිදු කළ යුතු ලේ.

1.1.5.

අතිකාල හා නිවාු දින වැටුේ සඳහා ලස්වලේ ලයදවිය යුත්ලත් තමන්ට නියමිත රාජකාරි ලේලාලවන්
බැහැර කාලය අතයව ය රාජකාරි ඉටු කිරීමට තිලේ නම් පමණි. කාරය මණ්ඩඩල පුරේපාු පිරවීලමන්
පසුව අතිකාල හා නිවාු දින වැටුේ ඉේලීම, පුරේපාු පිරවීමට අනුකූලව පහළ මට්ටමක තිබිය යුතු
වුවද, එය එලස් ලනාවන තත්ත්වයක් නිරීක්ෂණය වී ඇත. එලමන්ම, 2015 අයවැය ලයෝජනා යටලත්
රාජය පරිපාලන චක්රලේඛ 25/2014 අනුව කළමනාකරණ ලස්වා ලදපාරතලම්න්තුලේ අනුමැතියට
යටත්ව ලස්වක පිරිස් ස්ිරකිරිමට පියවර ගන්නා ලදි. එබැවින්, ඒ පිළිබඳව විල ්ෂ සැලකිේලක්
ලයාමු ලකාට අතිකාල සහ නිවාු දින වැටුේ ඉේලීම් ඉදිරිපත් කිරීමට වගබලා ගත යුතුය.

1.1.6.

අතයව ය අවස්ථාවන්හිදී, ලගවන අතිකාල හා නිවාු දින වැටුේ සඳහා ලස්වලේ ලයදීමට ලපර
ආසන්නතම මාණ්ඩඩලික නිලධාරියා විසින් අදාල නිලධාරීන්ලේ අතිකාල ලස්වා ලහෝ නිවාු දින වැටුේ
අව යතාවය පිළිබඳ නිසි ඇගයීමක් සිදු කිරීලමන් පසු, අමතර රාජකාරි ප්රමාණය ඉටු කිරීම සඳහා
අව ය වන අතිකාල පැය ප්රමාණය ලහෝ නිවාු දින වැඩ කිරීම පමණක් අනුමත කරගත යුතුය. ඒ
අනුව, සෑම මසකම ආරම්භලේ දී ලමම ක්රියාපිළිලවත අනුගමනය කිරීමටත්, කිසියම් ලස්වකලයකු
දිගින් දිගටම අතිකාල ලස්වලේ ලයදවීමට සිදුවන්ලන් නම්, ඒ සඳහා පරිවරතිත අතිකාල දීමනාවක්
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ලහෝ ලවනත් ක්රියාමාරගයක් අනුගමනය කිරීමටත් පියවර ගත යුතුය. ලම් සඳහා රජය විසින් නිකුත්
කර ඇති රාජය පරිපාලන චක්රලේඛ, භාණ්ඩඩාගාර චක්රලේඛ සහ ඒ සම්බන්ධලයන් අදාල අලනකුත්
උපලදස් හා මගලපන්වීම් ප්රකාරව කටයුතු කිරීමට පියවර ගත යුතුය.
1.2. ්වනත් පුනරාවර්තන වියදේ
1.2.1.

ලවනත් පුනරාවරතන වියදම් යටතට, ආයතනවල සැපයුම් හා ලස්වාවන් පවත්වාලගන යාම, නඩත්තු
කටයුතු, ලවනත් ආයතනවලට කරනු ලබන මාරුකිරීම් හා ප්රදානයන් අයත් ලේ. උපයන ආදායමින්
නඩත්තු කිරීලම් පදනම මත පිහිටුවා ඇති ආයතන සඳහා ද ප්රදාන මාරුකිරීම් සිදු කර ඇති අවස්ථා
නිරීක්ෂණය ලේ. ලවනත් ආයතනවලට කරනු ලබන මාරුකිරීම් හා ප්රදානයන්, ලවනත් පුනරාවරතන
වියදම් අව යතාවය ගණනය කිරීලම් දී පසුගිය වරෂවල සතය වියදම් ද සැලකිේලට ගත යුතු අතර,
එකී වියදම් ආයතනලේ ලස්වා සැපයීම සඳහා ලකලතක් දුරට දායක වී තිලේද යන්න පිළිබඳව නැවත
විමර නයට ලක් කළ යුතුය. ඒ අනුව, ලමම වියදම් හැකිතාක් කළමනාකරණය කර ගැනීම ඔබලගන්
අලේක්ෂා කරන අතර, ලම් සම්බන්ධලයන් රජය විසින් නිකුත් කර ඇති රාජය පරිපාලන චක්රලේඛ,
මහා භාණ්ඩඩාගාර චක්රලේඛ හා අලනකුත් උපලදස් හා මග ලපන්වීම්වලට අනුකූලව වියදම්
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සියලුම ආයතන ප්රධානීන් දැනුවත් කළ යුතුය.

1.2.2.

ඔබ විසින් 2017.12.31 දිනට අතැති බිේපත් හා මූලයමය බැඳීම් පිළිබඳ නිවැරදි තක්ලස්රුවක් සිදුකර,
2019 වරෂලේ අව යතාවය නැවත සලකා බලා, එම වරෂලේ සතය අව යතාවය ඇතුළත්ව
ලකටුම්පත් ඇස්තලම්න්තුව සැකසීමට පියවර ගත යුතුය.

2. පළාත් ආදායේ ඇසේත්ේන්තු
පළාත්වලට ලැලබන ආදායම් ලමන්ම, ආදායම් එකතු කිරීලම් ප්රගතිය හා කාරය සාධනය පළාත් මූලය
අව යතා ඇස්තලම්න්තු කිරීලමහි තවත් එක් පැතිකඩකි. 2011 වරෂලේ සිට ප්රධාන ප්රභවයන් ලදකක් යටලත්
පළාත්වලට ආදායම් ලැලේ.
i.

මහා භාණ්ඩඩාගාරලේ ලේකම් විසින් 2010 ලදසැම්බර 29 දින අංක 01/2010 දරන රාජය මූලය
චක්රලේඛයට අනුව පහත සඳහන් මූලාශ්ර වලින්, රජලයන් පළාත් සභා ලවත මාරු කරන ආදායම්.
a. ජාතිය ලගාඩනැගීලම් බේද
b. මුේදර ගාස්තු
c. ලමෝටර රථ ලියාපදිංචි කිරීලම් ගාස්තු

ii.

-

33 1/3%
100%
70%

13 වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංල ෝධනලේ නව වන උපලේඛනය තුළ පරිච්ලේද 36.1 සිට 36.20 පළාත්
වලට පවරන ලද ආදායම් මූලාශ්ර වලින් වයාපාර පිරිවැටුම් බදු හැර අලනකුත් සියලුම මූලාශ්ර යටලත්
ලැලබන ආදායම්.

පුනරාවරතන අව යතාවය ලවනුලවන් ලබාලදන සාමූහික ප්රදානය ගණනය කරනුලේ, මුළු පුනරාවරතන
අව යතාවලයන් රාජය මූලය ප්රතිපත්ති චක්රලේඛ 01/2010 ට අනුව, රජය විසින් පළාත් වලට මාරුකරන
ආදායම් සහ 13 වන වයවස්ථා සංල ෝධනයට අදාලව පළාත් ආදායම් මූලාශ්ර යටතට වැලටන වයාපාර පිරිවැටුම්
බදු හැර (ඉවත් කරන ලද) අලනකුත් සියලුම ආදායම් මූලාශ්ර වලින් ලැලබන ආදායම අු කිරීලමන් වන බැවින්,
පළාත් ලවත වයාවස්ථාලවන් පැවරී ඇති ආදායම් මූලාශ්ර වලින් උපරිම ආදායම් එකතු කර ගැනීම සඳහා සුදුසු
වැඩ පිළිලවලක් සෑම පළාතක් විසින් ම අනුගමනය කිරීම අව ය ලේ. ලම් සඳහා නව ක්රමලේද සකස් කරලගන
ඒ අනුව ක්රියා කරනු ඇතැයි අලේක්ෂා ලකලර.
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3. පළාත් පාලන ආයතනවලට මාරු කිරීේ සඳහා ඇසේත්ේන්තු
පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ලබාලදන මාරු කිරීම්වලින් මන්ී දීමනා හා කාරය මණ්ඩඩල පඩිනඩි ආවරණය
ලේ. ලම් සඳහා වන මූලය අව යතාවයන් එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනය සම්බන්ධව පහත සඳහන්
ලතාරතුරු වලින් සනාථ විය යුතුය. ( අංක 243/56 හා 2017.11.02 වන දින නිකුත් කරන ලද ගැසට් පත්රය
අනුව ලකාට්ඨා ගණන වැඩිවීම ලහ්තුලවන් වැඩිවන මන්ී සංඛයාව ලවනුලවන් ප්රතිපාදන ලවන්කරවා
ගැනීමට අව යතා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේ.)
3.1. මන්තීන්ත සඳහා දීමනා
මන්ීවරුන් සංඛයාව හා ලගවිය යුතු දීමනාව ලවනම දැක්වීම අව ය ලේ.
3.2. කාර්ය මණ්ඩල පඩිනඩි
පළාත් සභා ප්ර ස්ත කාරය මණ්ඩඩල ඇගයීම් ක්රියාවලිලේ දී, එක් එක් පළාත් පාලන ආයතන විසින්
බඳවාලගන වැටුේ ලගවන ලද කාරය මණ්ඩඩලය ප්ර ස්ත පළාත් පාලන කාරය මණ්ඩඩලයට ඇතුළත්
කරන ලදී. (මහා භාණ්ඩඩාගාරලේ ලේකම් විසින් නිකුත් කරන ලද අංක ඩීඑම්එස්/ඩී/ලපාදු/12-2 දරන
2012.12.19 දිනැති ලිපියට අනුව කටයුතු කළ යුතුය) එලමන්ම, 2015 අයවැය ලයෝජනා යටලත් රාජය
පරිපාලන චක්රලේඛ 25/2014 අනුව කළමනාකරණ ලස්වා ලදපාරතලම්න්තුලේ අනුමැතියට යටත්ව
ලස්වක පිරිස් ස්ිර කිරීමට පියවර ලගන ඇත්ලත්, පළාත් පාලන ආයතන මගින් ඉටු කරන ලස්වාවන්
සඳහා ප්ර ස්ත කාරය මණ්ඩඩලයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහායි. එලස් තිබියදීත්, අතයව ය ලස්වාවන් සඳහා
පළාත් පාලන ආයතනවල ආදායමින් වැටුේ ලගවීලම් පදනම මත මින් ඉදිරිලේ දී කාරය මණ්ඩඩල
බඳවා ගන්ලන් නම්, සාධාරණීකරණ වාරතාව සමඟ පළාත් පාලන ලකාමසාරිස්ලේ, පළාත් පාලන
විෂයභාර පළාත් අමාතයාං ලේකම්ලේ සහ ප්රධාන ලේකම්ලේ නිරලේ ය ද සහිතව කළමනාකරණ
ලස්වා ලදපාරතලම්න්තුලේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
කළමනාකරණ ලස්වා ලදපාරතලම්න්තුව අනුමත කරන ලද කාරය මණ්ඩඩල තුළ සතය ව ලයන් දැනට
සිටින කාරය මණ්ඩඩලය මත මුදේ අව යතාවය ද, ගණනය කරන ලද පළාත, පළාත් පාලන ආයතන,
අධිකාරි, වයවස්ථාපිත මණ්ඩඩලය විසින් බඳවාලගන ඔවුන් විසින්ම වැටුේ ලගවන කාරය මණ්ඩඩලය
මත ගණනය කරන ලද මුදේ අව යතාවය ද ලවන ලවනම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
3.3. ආදායේ තත්ත්වය
පළාත් පාලන ආයතනවල සතය හා ඉලක්කගත ආදායම් ලැබීම් හා වියදම් පිළිබඳව අවසාන ගිණුම්
වාරතාවක් (Final Account) ද මුදේ ලකාමිෂන් සභාව ලවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
ඉහත 3.2. හි සඳහන් ලිපියට සහ 2015 අයවැය ලයෝජනා යටලත් ලස්වය ස්ිර කිරීම් අනුව පළාත් පාලන
ආයතන මඟින් වැටුේ ලැබූ කාරය මණ්ඩඩල වලින් බහුතරයක වැටුේ මහා භාණ්ඩඩාගාරය විසින් ප්රතිපූරණය
කිරීමට පියවර ලගන ඇති බැවින්, ඒ තුළින් පළාත් පාලන ආයතන ලවත රැලඳන මුදල මහජනතාවලේ
ලස්වාවන් සඳහා ඵලදායී ලලස ලයදවීමට සුදුසු වැඩපිළිලවලක් සකස් කරගත යුතු ලේ.
4. පළාත් අරමුදල් විගණන විමසුේ
පළාත් සභා අරමුදේ භාවිතය පිළිබඳව සිදු කරන විගණන විමසුම් හා ඉදිරිපත් වන විගණකාධිපති වාරතා අනුව
පළාත් සභා මූලය විනය පිළිබඳ ගැටළු සහගත තත්ත්වයන් වරධනය වීලම් ප්රවනතාවයක් ලහළිදරේ ලවමින්
පවතී. පවතින මූලය හිඟය (Financial Constrains) ලහ්තුලවන් පළාත් සභා ලවත ලැලබන සීමිත ප්රදානයන්
අලේක්ිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීම ලවනුලවන්ම ලයාදා ගැනීලම් අව යතාව නැවතත් අවධාරණය ලකලර.
එවැනි තත්ත්වයක් යටලත්, ලැලබන සීමිත ප්රතිපාදන වාරික සැලැස්ලම් ඇතුළත් ලනාවූ වයාපෘති සඳහා ලවන්
කිරීම ලහෝ ප්රතිපාදන නියමිත කාලය තුළ භාවිතා ලනාකිරීලමන් පළාත් සභා අරමුදලේ එක්රැස් වීම් සිදු වීමට
ඉඩ දිය යුතු නැත. වරෂ අවසානලේ එකතුවූ මූලධන ප්රතිපාදන හා පුනරාවරතන ප්රදාන බැංකුවල තැන්පත්
කිරීම මඟින් උපයා ගන්නා ලපාළී ආදායම අනුමත සංවරධන සැලැස්ලමන් බාහිර කටයුතු සඳහා වියදම් ලකාට
ඇති බව විගණන වාරතා මඟින් අනාවරණය ලවයි. එබැවින්, ඉදිරි වසර සඳහා ඔබ පළාත් සභාව ලවනුලවන්
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අයවැය ඇස්තලම්න්තු සකස් කිරීමට ආයතන හා ලදපාරතලම්න්තු ප්රධානීන් දැනුවත් කිරීලම්දී ඉතා ඉහළ මූලය
විනයක් පවත්වාලගන යාම සඳහා මුදේ ලරගුලාසි හා අදාල චක්රලේඛ අනුව ක්රියා කිරීලම් දැඩි අව යතාව
අවධාරණය කළ යුතු ලේ.
5. පළාත් අවශ්යතාවයන්ත සඳහා මූලය ප්රතිපාදන ඉල්ුේ කිරීම
5.1. පළාත් මූලය ඇසේත්ේන්තු සැකසීම
5.1.1.

2019 මූලය වරෂය සහ මධය කාලීන අයවැය රාමුව සඳහා ඇස්තලම්න්තු සැකසීලම් දී ප්රධාන
ලේකම්වරුන් විසින් වාරික අයවැලයන් පළාත් අව යතා සපුරාලීමට මුදේ ලවන් කිරීම සඳහා වන
දින දර නයට (අංක 7) අනුකූලව තම පළාලත් කටයුතු සංවිධානය කරගත යුතුය. එහි සඳහන් පරිදි
කාරයභාරය හා වගකීම් පැවරීලම් දී මතු දැක්ලවන කරුණු ලකලරහි අවධානය ලයාමු කළ යුතුය.
I.

මධයකාලීන අයවැය රාමුව සඳහා මූලය අව යතා ඇස්තලම්න්තු කිරීලම් දී සැලකිේලට ගත යුතු
යැයි එකඟ වන වැදගත් කරුණු සහ විල ්ෂලයන් ලපර වරෂවල ප්රගතීන් සැලකිේලට ලගන
පළාලත් අරමුණු ඉටු කරගැනීමට හැකි වන පරිදි අව ය මූලික සැලසුම් සකස් කරගත යුතුය.

II. ඒ අනුව, මුදේ ලකාමිෂන් සභාලේ මාරලගෝපලේ යට අනුකූලව එම සැලසුම් ඉටුකර ගැනීම
සඳහා අව ය වන පළාත් අයවැය මාරලගෝපලේ සකස් කර ආදායම් හා වියදම් ශීරෂ පිළිබඳව
වගකීම් දරනු ලබන ආයතන ප්රධානීන්ට ලබාදිය යුතුය (සැ.යු. - පළාත් අව යතා ඇස්තලම්න්තු
සඳහා ප්රධාන ලේකම් විසින් නිකුත් කරන පළාත් අයවැය චක්රලේඛලේ (මාරලගෝපලේ ලේ)
පිටපතක් අප්රමාදව (2018 .02.20 දිනට ්පර) මුදේ ලකාමිෂන් සභාව ලවත එවිය යුතුය).
5.1.2.

පළාත් අමාතයාං
ලේකම්වරුන් විසින් ලස්වා තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීලම් ලයෝජනා
හඳුනාගැනීම සහ සකස් කිරීම පිළිබඳ බලතල පළාත් ලදපාරතලම්න්තු, ආයතන හා වයවස්ථාපිත
මණ්ඩඩල ප්රධානීන්ට පැවරිය යුතු අතර, වියදම් අව යතා පිළිබඳ මූලික ඇගයීමක් මත අදාල කාරයය
සිදු කළ යුතු අතර, ඵලදායී වියදම් කළමනාකරණයක් සහ මූලය විනයක් ඇති වන ලස් ක්රියා කළ
යුතු ලේ.

5.1.3.

පළාත් අමාතයාං ලේකම්වරුන් විසින් ලස්වා වැඩිදියුණු කිරීමට අදාල ලයෝජනා සම්බන්ධලයන්
වන වියදම් හා ලස්වා මණ්ඩඩල ලයදවීම් පිළිබඳව අදාල පළාත් ලදපාරතලම්න්තු හා වයවස්ථාපිත
ආයතනවල ප්රධානීන් සමඟ සමාලලෝචනය ලකාට එකඟතාවයක් ඇති කර ගත යුතුය.

5.1.4.

මුදේ, සැලසුම් හා පාලන අං භාර නිලයෝජය ප්රධාන ලේකම්වරුන් විසින් 2019 වරෂය සඳහා වන
ලයෝජනා, අදාල පළාත් අමාතයාං ලේකම්වරුන් සමඟ සාකච්ඡා ලකාට අවසන් තීරණයන්ට
එළඹීලමන් පසුව මුදේ ලකාමිෂන් සභාව ලවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

5.1.5.

නිලයෝජය ප්රධාන ලේකම් (මුදේ) විසින් මූලය අව යතා පිළිබඳව ඇස්තලම්න්තු සකස් කිරීමට ප්රථම
ප්රධාන ලේකම් විසින් පළාත් අව යතා ඇගයීලම් රැස්වීමක දී පළාත් ලදපාරතලම්න්තු හා
වයවස්ථාපිත ආයතන ඉදිරිපත් කරන මූලය ලයෝජනා සමාලලෝචනය කළ යුතුය.

5.1.6.

මුදේ ලකාමිෂන් සභාව විසින් හඳුන්වාදී ඇති ආකෘති පත්රවලට අනුකූලව පුනරාවරතන වියදම් වලට
අදාල ලතාරතුරු පළාත් ලදපාරතලම්න්තු හා වයවස්ථාපිත ආයතන විසින් සැපයීලම් වගකීම
නිලයෝජය ප්රධාන ලේකම් (මුදේ) ලවත පැවලර. පළාත් දත්ත සාරාං කිරීලම්දී අපහසුතා ඇති
ලනාවන පරිදි නියමිත ආකෘති පත්රම (Specimen) භාවිතා කිරීමට වගබලා ගත යුතු ලේ.

5.1.7.

පුනරාවරතන වියදම් ඇස්තලම්න්තු ඉදිරිපත් කළ යුත්ලත් දැනටමත් පළාත්වල ක්රියාත්මක ප්රතිඵල
පාදක කරගත් මූලධන ආලයෝජනයන්ට පිටුවහලක් වන පරිේලදනි. වැය අයිතමයන්, අමාතයාං ,
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වැය ශීරෂ, වැඩසටහන්, වයාපෘති, විෂය සංලක්තය හා විෂය විස්තර යනුලවන් වරග කර දැක්විය
යුතුය.
5.1.8.

5.1.9.

වැය ශීරෂ අනුව කරන වියදම් වරගීකරණය සැකසීම ඒ ඒ වැය ශීරෂයට නියමිත කාරයයන්හි කාරය
සාධනය ලකලරහි වගකීම හඳුනාගත හැකි වන පරිදි කළ යුතුය. නියමිත කාරය සාධනය සහිත
කාරයයන් පවරන ලද ලදපාරතලම්න්තු ගණනාවක් අධීක්ෂණය යටලත් පවත්වා ගැනීමට ඒ ඒ
අමාතයාං යට හැකිය. එවැනි ලදපාරතලම්න්තුවක් වැය ශීරෂයක් වනු ඇත.
එලස්ම, පළාත් අමාතයාං යකට ඒ යටලත් ඇති අං යකට වුවද ලස්වා සැපයීලම් වගකීම් පැවරිය
හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක දී එම අං ය, අදාල අමාතයාං වැය ශීරෂලයහි වයාපෘතියක් ව ලයන්
ලපන්විය යුතුය.

5.1.10.

එක් වියදම් ශීරෂයක් වැඩසටහන් හා වයාපෘති ව ලයන් ලබදා ලවන් කළ යුතුය. වැඩසටහනක් යනු,
ක්රියාකාරී විසරජන ඒකකයකි. ජාතික අයවැය ලදපාරතලම්න්තුව විසින් 2005 වරෂලේ දී
හඳුනාලගන ඇති වැඩසටහන් 97 ප්රකාරව ඔබලේ වැඩසටහන් ද වරගීකරණය කළ යුතුය.

5.1.11.

ප්රධාන ලේකම්වරුන් විසින් ඒ ඒ වැය විෂය සම්බන්ධලයන් පවතින වැඩසටහන්/වයාපෘති
වරගීකරණය සමාලලෝචනයට ලක් කළ යුතු අතර, වඩා ලහාඳ පරමාරථ හා වියදම් පාලනයන්
හඳුනාගැනීම සඳහා අව ය ලවනස්කම් හා සංල ෝධන ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

5.1.12.

වයාපෘති ලවන් කිරීම, විෂය සංලක්ත හා විෂය සම්බන්ධ විස්තර ව ලයන් තවදුරටත් ලබදා ලවන්
කළ යුතුය.
සේමත වයාපෘති
වයාපෘති අංක

5.1.13.

විසේතර

1

-

2

-

3

-

ආණ්ඩුකාර කාරයාලය, ප්රධාන අමාතයවරයා ලහෝ ඔහුලේ
ලපෞේගලික කාරය මණ්ඩඩල සහ සභාව.
අදාල විෂය ශීරෂවල සාමානය පරිපාලනය, ආයතන
කටයුතු මූලය කළමනාකරණලේ සැලසුම්කරණය හා
ඇගයීම.
පුහුණුව හා මානව සම්පත් සංවරධනය.

මූලය අව යතා ඇගයීලම් දී ලමම මාරලගෝපලේ සංග්රහලේ අමුණා ඇති ආකෘති පත්රවලට අනුකූලව
මූලය අව යතා ගණනය ලකාට නි ්චිත දින වකවානුවලට ලපර ඉදිරිපත් කිරීමට ක්රියා කළ යුතුය.

6. පළාත් මූලය අවශ්යතා සඳහා ඇසේත්ේන්තු ඉදිරිපත් කිරීම
6.1. පළාත් මූලය අවශ්යතා සඳහා ඇසේත්ේන්තු ඉදිරිපත් කිරීම
6.1.1.

පළාත් මූලය අව යතාවයන් මුදේ ලකාමිෂන් සභාව ලවත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා භාවිතයට ගැලනන
ආකෘති පත්ර ලම් සමඟ අමුණා ඇත. ලමම ආකෘති පත්ර පළාත් නිලයෝජය ප්රධාන ලේකම් (මුදේ)
වරුන්ලේ ලයෝජනා සහ එකඟතාවය ඇතුව සකස් කරන ලදී. එම ආකෘති පත්ර පහත පරිදි ප්රධාන
ලකාටස් පහකට වරග කර ඇත.
I.
II.

පළාත් ලදපාරතලම්න්තු / ආයතනවලට අදාල පුනරාවරතන වියදම් ඇස්තලම්න්තු (A, B හා C
වරගලේ ආකෘති පත්ර)
පළාත් පාලන ආයතනවලට මාරුකිරීම් පිළිබඳ ඇස්තලම්න්තු (D වරගලේ ආකෘති පත්ර)
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III. ආදායම් පිළිබඳ ඇස්තලම්න්තු (E වරගලේ ආකෘති පත්ර)
IV. මුදේ කළමනාකරණය පිළිබඳ ඇස්තලම්න්තු (F ආකෘති පත්ර)
V. අධිකාරි / වයවස්ථාපිත ආයතනවලට අදාල ලතාරතුරු (G, G1 ආකෘති පත්ර)
6.1.2.

2013 වරෂලේ සිට සැලසුම්කරණ අයවැය ගිණුම්ගත කිරීලම් දී හා වාරික ගිණුම් සකස් කිරීලම් දී
රජලේ අයවැය සංලක්තවලට අනුකූලව පළාත් සභාවල වැය සංලක්තයන් ද ලයාදාගත යුතු ලේ. ඒ
අනුව, ඉකුත් වසලර ලමන් පළාත් විසින් පුනරාවරතන වියදම් සඳහා භාවිත කළ යුතු වැය සංලක්ත
ඇමුණුම I මගින් දක්වා ඇත.

2019 වරෂය සඳහා වූ අයවැය ආකෘති පත්ර, පහත සඳහන් උපලදස් වලට අනුකූව සකස් කර අංක 8 හි දැක්ලවන
දින දර නයට අනුව මා ලවත එවීමට කටයුතු කරන ලමන් කාරුණිකව දන්වමි.
➢ ‘ඒ’ ආකෘති පත්රය, ලමහි පළමු මෘදු පිටපත (Soft Copy) 2018.05.31 වන දිනට ලපර එවිය යුතු අතර, එක්
එක් පළාලත් අයවැය සාකච්ඡාලවන් පසුව එකඟ වන පුේගල පඩිනඩි සංල ෝධනයන් සිදුකිරීලමන්
අනතුරුව, එහි අවසන් මෘදු පිටපත හා දෘඩ පිටපත (Hard Copy) එවිය යුතුය.
➢ ‘ඒ I’ ආකෘති පත්රය, ඉහත ‘ඒ’ ආකෘති පත්රයට අනුව සකස් කර ඇත. ලමම ආකෘති පත්රය ලපර වරෂලේ
පරිදි පළාත් සභාවටම තනි එක්ලසේ (Excel) පිටුවක් වන ලස් මෘදු පිටපත පමණක ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
පළාත් පාලන ආයතන සඳහා මාරු කිරීම්, උසාවි දඩ හා මුේදර ගාස්තු ලමහි ඇතුළත් ලනාකළ යුතු අතර,
රජලේ ලස්වකයින්ලේ ලේපල ණය සඳහා ලගවනු ලබන ලපාළිය හා රජලේ වයවස්ථාපිත ආයතන වලට
මාරු කිරීම් පමණක් ඇතුළත් කළ යුතුය.
➢ ‘ඒ II’ ආකෘති පත්රය, පළාත් පාලන ආයතන ලවත මාරු කිරීම්, මුේදර ගාස්තු හා උසාවි දඩ, රජලේ
ලස්වකයින්ලේ ලේපල ණය සඳහා ලගවනු ලබන ලපාළිය (පළාලත්ම මුළු අගය පමණක්) හා රජලේ
වයවස්ථාපිත ආයතන වලට මාරු කිරීම් (එක් එක් ආයතනයට ලවන් ලවන් ව ලයන්) ලමහි ඇතුළත් විය
යුතු අතර, ලමහි මෘදු සහ දෘඩ පිටපත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
➢ ‘ඒ III’ ‘ඒ IV’ සහ ‘ඒ V’ ආකෘති පත්රයන්ත, ‘ඒ’ ආකෘති පත්රයට අනුව සකස් කළ යුතු අතර, ඒවාලයහි මෘදු
සහ දෘඩ පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එලමන්ම, සියලුම A, A-III, A-IV හා A-V යන ආකෘති පත්ර එකිලනකට
තුලනය විය යුතුය.
➢ ‘බී’ ආකෘති පත්රය, ලමය ඉංග්රීසි කැපිටල් අකු්රන්ත (BLOCK LETTERS) සම්පූරණ කළ යුතු අතර, සෑම
පුේගලලයක් සඳහාම ඔහුලේ/ඇයලේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්ය ්ේ. ලමම
ආකෘති පත්රය පසුගිය වසලර ලමන් සම්පූරණ පළාතටම තනි එක්ලසේ (Excel) පිටුවක් ලලස ඉදිරිපත් කළ
යුතුය. ඊට අමතරව, ඉකුත් වසලර ලමන් ලමවර ද එම ආකෘති පත්රයම ශීරෂ, වැඩසටහන් සහ වයාපෘති
අනුව ලවන් ලවන් ව ලයන් ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ‘බී’ ආකෘති පත්රයන්හි මෘදු පිටපත පමණක් ඉදිරිපත්
කිරීම ප්රමාණවත් ලේ.

ලමහි 10 වන තීරුලවහි (Column 10) වැටුේ ලක්තයන් රාජය පරිපාලන චක්රලේඛ 03/2016 අනුව සඳහන් කළ
යුතු අතර, සංඛයාංක (Digits) 03 කින් දැක්විය යුතුය (උදා :- SL1). 12 තීරුව (Column 12) වන “ලහාබවන
තනතුලර ස්වභාවය” (Nature of Position Filling) පහත දැක්ලවන පරිදි අංකනය කළ යුතුය.
1
2

-

ලේ පාලන අධිකාරිය (ගරු මැති ඇමතිවරුන් හා මන්ීවරුන්)
ලේ පාලන අධිකාරිලේ ලපෞේගලික කාරය මණ්ඩඩලය

7

3

-

4

-

5
6
7
8
9

-

10

-

කළමනාකරණ ලස්වා ලදපාරතලම්න්තුව විසින් අනුමත කාරය මණ්ඩඩලය තුළ දැනට
සිටින කාරය මණ්ඩඩලය
2012 වරෂලයන් පසු බඳවාගත්, තනතුරුවල ලමලතක් ස්ිර ලනාකරන ලද
උපාධිධාරීන් (Graduate Scheme - 2012) - (උපාධිධාරීන් ස්ිර කිරීම් සියේල ලම්
වනවිට අවසන් වී ඇතැයි අලේක්ෂා ලකලර.
කාලීන කම්කරුවන් (Seasonal Laboures)
අනියම් කාරය මණ්ඩඩලය (Casual)
පුරේපාු තනතුරු
යුේධය නිසා මියගිය පළාත් රාජය ලස්වකයන් (Deceased Persons)
25/2014 චක්රලේඛය අනුව කළමනාකරණ ලස්වා ලදපාරතලම්න්තුලේ අනුමැතියට
ඉදිරිපත් කර ඇති ලස්වකයින් (සිටීනම් පමණක්)
ලකෝන්ත්රාත් පදනම මත ලස්වය කරන්නන්

අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් සඳහා ්වනම ආකෘති පත්රයක (Form C) හඳුන්තවාදී ඇති බැවින්ත, එම ්තාරුරු
‘බී’ ආකෘති පත්ර්ේ කිසි්සේත් ඇුළත් ්නාකළ යුුය. එ්සේම, පුේගල පඩිනඩි යට්ත් දැක්වන “්වනත්”
(Others) තීරු්වහි ද (Column 27) ඇුළත් ්නාකළ යුුය. 27 තීරුවට ඇතුළත් ලනාවන දුම්රිය බලපත්ර
දීමනා සහ එකවර ලගවන භාෂා දීමනා ආදිය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ‘බී’ ආකෘතිය ලමන් ලවනත් ආකෘතියක්
භාවිතා කිරීලමන්, ආකෘති පත්ර සන්සන්දනලේ දී ඇති වන පරස්පරතාවන් මගහැරීමට පිළිවන. 6/2006 වැටුේ
චක්රලේඛලේ සඳහන් 1, 2, 3, හා 4 යන ලස්වා මට්ටම් (Service Level) අතුරින් තනතුරට අදාල ලස්වා මට්ටලම්
අංකය 6 වන තීරුලවහි ඉලක්කලමන් සඳහන් කළ යුතු අතර, එම තනතුර ලහාබවන පුේගලයාලේ ලස්වා
මට්ටම 17 වන තීරුලේ එලලසින්ම ලයදිය යුතුය. ලසසු තීරු යටලත් දැක්ලවන රාජය ලස්වක වැටුේ
සංල ෝධන සඳහා රාජය පරිපාලන චක්රලේඛ අංක 03/2016 අදාල කරගත යුතුය.
‘බී’ ආකෘති්ේ 18, 19, 20 යන තීරුවල එකතුව වන මුළු වාරික වැටුප 21 තීරුලවහි දැක්විය යුතුය. එහිදී,
පුරේපාු තනතුරු සඳහා 18, 19, 20 යන තීරු හිස්ව තැබිය යුතු අතර, මූලික වැටුප පමණක් 21 තීරුලේ දැක්විය
යුතුය.
➢ ‘බී I’ ආකෘති පත්රය තුළ 2019 වරෂය ලවනුලවන් දැනට සිටින සමස්ත කාරය මණ්ඩඩලය සඳහා පුේගල
පඩිනඩි ඉේලීම් ඇතුළත් විය යුතුය. ලමහිදී, එක් එක් ලස්වා මට්ටම් වලට අදාල ලතාරතුරු ලවන් ලවන්ව
ඉදිරිපත් කිරීම අව ය ලනාවන අතර, ලස්වා මට්ටම් හතලරහිම සමස්ත සාරාං යක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
ලමම ආකෘති පත්රය සැකසීලම් දී අතිකාල හා නිවාු දින වැටුේ ‘සී’ ආකෘති පත්රලයන් ද, අලනකුත් සෑම
වියදමක්ම ‘බී’ ආකෘති පත්රලයන් ද ලබාගත යුතුය. ඊට අමතරව වන දීමනා ද ඇතුළත් ලකාට සකසන ලද
‘බී I’ ආකෘතිලේ මෘදු පිටපත හා දෘඩ පිටපත නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
➢ ‘සී’ ආකෘති පත්රය මඟින් අතිකාල හා නිවාු දින වැටුේ ඉේලීම් ශීරෂලයන් ශීරෂයට ඉදිරිපත් කළ යුතු
අතර, ලමහි මෘදු පිටපත හා දෘඩ පිටපත නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
➢ ‘ඩී’, ‘ඩී I’ ‘ඩී II’ ආකෘති පත්ර, පළාත් පාලන ආයතනවල මූලය ඉේලීම් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා හඳුන්වාදී
ඇත. ‘ඩී’ ආකෘති පත්රය පළාතට තනි එක්ලසේ (Excel) පිටුවක් ලලස ලමන්ම පළාත් පාලන ආයතනලයන්
ආයතනයට ලවන් ලවන්ව ද පිළිලයල කළ යුතු ය. ලමම ආකෘති පත්ර තුලන්ම මෘදු හා දෘඩ පිටපත් නියමිත
දිනට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
➢ ‘ඊ’ සහ ‘ඊ I’ ලලස නම් කර ඇත්ලත් පළාත් ආදායම් ආකෘති පත්ර ලේ. රජලයන් පළාත් ලවත මාරු කරන
ලද ආදායම් පිළිබඳ ලතාරතුරු ‘ඊ’ ආකෘති පත්රලයන් ද, පළාත් විසින් එකතු කරන ආදායම් පිළිබඳ ‘ඊ I’

8

ආකෘති පත්රලයන් ද ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේ. ලමම ආකෘති පත්රවල මෘදු හා දෘඩ පිටපත් නියමිත දිනට
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
➢ ‘ එෆේ ’ ආකෘති පත්රය මඟින් 2017 වරෂය සඳහා වූ මූලය ලමලහයුම් සාරාං ය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ලමහි
මෘදු හා දෘඩ පිටපත් නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
➢ ප්රඥේති යටලත් පිහිටුවා ඇති අධිකාරි / වයවස්ථාපිත ආයතනවල ලස්වක වැටුේ දීමනා පිළිබඳ ලතාරතුරු
G ආකෘති පත්රය අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඒ සමඟ ආසන්න වසර 02ට අදාල අවසාන ගිණුම් වාරතා ද
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
2019 මුදේ වරෂය සඳහා පළාත් පුනරාවරතන වියදම් අව යතා ඇගයීම සඳහා ලමම මාරලගෝපලේ ලේ
පිටපත් පළාත් අමාතයාං ලේකම්වරුන්, නිලයෝජය ප්රධාන ලේකම්වරුන්, ලදපාරතලම්න්තු ප්රධානීන් සහ
ලවනත් ආදාල නිලධාරීන්ට ලබාලදන්න.
7. වාර්ික අයවැ්යන්ත 2019 වර්ෂ්ේ පළාත් අවශ්යතා සපුරාලීමට මුදල් ්වන්ත කිරීම සඳහා දින දර්ශ්නය
අනු
අංකය

ක්රියාකාරකම / කාර්යය

අදාල ආයතනය

දිනය

01

2019 මුදේ වරෂය සඳහා මුදේ ලකාමිෂන් සභාලේ
පුනරාවරතන මාරලගෝපලේ ය පළාත් ලවත නිකුත්
කිරීම.

මුදේ ලකාමිෂන් සභාව
සහ පළාත් නිලධාරින්

2018 ලපබරවාරි
මස 01ට ලපර

02

පළාත් පුනරාවරතන උපලදස් මාලාවන් පිළිලයල කිරීම
සඳහා ප්රධාන ලේකම්වරුන්ලේ මූලිකත්වලයන් පළාත්
සභාව තුළ රැස්වීම් පැවැත්වීම.

ප්රධාන ලේකම්,
නිලයෝජය ප්රධාන ලේකම්
(මුදේ), නිලයෝජය ප්රධාන
ලේකම් (සැලසුම්)

2018 ලපබරවාරි
20 වන දිනට
ලපර

03

පළාත් විසින් ලදපාරතලම්න්තු/පළාත් ආයතන ලවත
පුනරාවරතන උපලදස් මාලාවන් යැවීම.

පළාත් සභා

2018 ලපබරවාරි
මස 28 වන දිනට
ලපර

04

2019 මුදේ වරෂය සඳහා පළාත් පුනරාවරතන මූලය
අව යතා ඇස්තලම්න්තු ප්රධාන ලේකම්වරුන් විසින්
මුදේ ලකාමිෂන් සභාව ලවත ඉදිරිපත් කිරීම.

පළාත් ප්රධාන
ලේකම්වරුන්

2018 මැයි 31
දිනට ලපර

05

පළාත් පුනරාවරතන අව යතාවයන් සමාලලෝචනය
කිරීම.

මුදේ ලකාමිෂන් සභාව

2018 ජුනි 01 සිට
ජුලි මස 16 වන
දින දක්වා

06

අගයන ලද පළාත් පුනරාවරතන අව යතාවයන් ජාතික
අයවැය ලදපාරතලම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම.

මුදේ ලකාමිෂන් සභාව
හා අයවැය
ලදපාරතලම්න්තුව

2018 ජුලි මස 31
දිනට ලපර

07

2019 මුදේ වරෂය සඳහා පළාත් මූලය පුනරාවරතන
අව යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා අව ය අරමුදේ, මුදේ
අමාතයාං ය සමඟ සාකච්ඡා කිරීම.

මුදේ ලකාමිෂන් සභාව

2018 ජුලි මස 31
දිනට ලපර
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පළාත් අව යතාවයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට දැනුම්
දීම.

මුදේ ලකාමිෂන් සභාව
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මුදේ ලකාමිෂන් සභාව විසින් පළාත් ලවත ප්රතිපාදන
දැනුම් දීම.

මුදේ ලකාමිෂන් සභාව
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2018 අලගෝස්තු
මස 31 දිනට
ලපර
2018
ලනාවැම්බර මස
30 දිනට ලපර

8. 2019 වර්ෂ්ේ මූලය අවශ්යතා ඉල්ුම ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා දින දර්ශ්නය
අනු
අංකය

01

02
03
04

05

06
07
08

ආකෘතිය / ්ල්ඛනය
වයාපෘති අනුව මූලය අව යතා ඇස්තලම්න්තු - ‘ඒ’ ආකෘති පත්රය
මූලය අව යතා ඇස්තලම්න්තු - ‘ඒ I’ ආකෘති පත්රය
‘ඒ’ ආකෘතිලේ මාරු කිරීලම් හා ප්රදානයන් අනුව පුනරාවරතන වියදම්
සාරාං ය - ‘ඒ II’ ආකෘති පත්රය
මූලය අව යතා ඇස්තලම්න්තුව - වැය විෂය සංලක්තය අනුව පළාත්
වියදම් සාරාං ය - ‘ඒ III’ ආකෘති පත්රය
කාරය මණ්ඩඩල සාරාං ය, වැඩසටහන් හා වයාපෘති අනුව පුනරාවරතන
වියදම් සාරාං ය - ‘ඒ IV’ ආකෘති පත්රය
ශීරෂ අනුව පළාත් පුනරාවරතන වියදම් සාරාං ය - ‘ඒ V’ ආකෘති පත්රය
අනුමත කාරය මණ්ඩඩලය/දැනට සිටින කාරය මණ්ඩඩලය සහ පුේගල
පඩිනඩි - 2019 ‘බී’ ආකෘති පත්රය
කාරය මණ්ඩඩල හා පුේගල පඩිනඩි - 2019 ‘බී I’ ආකෘති පත්රය
අතිකාල හා නිවාු දින වැටුේ - 2019 ‘සී’ ආකෘති පත්රය
පළාත් පාලන ආයතන වලට මාරු කිරීම - 2019 ‘ඩී’ ආකෘති පත්රය
පළාත් පාලන ආයතන වලට මාරු කිරීම් පිළිබඳ සාරාං ය - 2019 ‘ඩී I’
ආකෘති පත්රය
පළාත් පාලන ආයතන වල මූලය වාරතා - 2017, 2019 ‘ඩී II’ ආකෘති
පත්රය
මධයම රජලේ ආදායමින් පළාත් සභා වලට මාරු කිරීම් - 2019 ‘ඊ’
ආකෘති පත්රය
පළාත් ආදායම් එකතු කිරීම් - 2019 ‘ඊ I’
මූලය ලමලහයුම් සාරාං ය - 2017 ‘එෆේ’ ආකෘති පත්රය
අධිකාරි / වයවස්ථාපිත ආයතනවලට අදාල පුේගල පඩිනඩි - 2019 ‘ජී’

ඒ.ටී.එම්.යු.ඩී.බී.ලතන්නලකෝන්
ලේකම්
මුදේ ලකාමිෂන් සභාව

පිටපත් :1. ජනාධිපති ලේකම්
2. ලේකම්, මුදේ සහ ජනමාධය අමාතයාං ය
3. ලේකම්, රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයාං ය
4. අධයක්ෂ ජනරාේ, ජාතික අයවැය ලදපාරතලම්න්තුව
5. අධයක්ෂ ජනරාේ, ජාතික ක්රමසම්පාදන ලදපාරතලම්න්තුව
6. අධයක්ෂ ජනරාේ, කළමනාකරණ ලස්වා ලදපාරතලම්න්තුව
7. අධයක්ෂ ජනරාේ, භාණ්ඩඩාගාර ලමලහයුම් ලදපාරතලම්න්තුව
8. අධයක්ෂ ජනරාේ, විලේ සම්පත් ලදපාරතලම්න්තුව
9. විගණකාධිපති
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ඉදිරිපත් කළ යුු
අවසාන දිනය
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
31.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
31.05.2018
15.05.2018

