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ප්රැධාන ලේකම්,
...................................ලපළනත
පළාත් පුනරාවර්තන අවශ්ය.තා තක්ස ේරු කිරීසේ මාර්ස ෝපසේශ්ය - 2016
13ල ව ල ආණ්ඩුක්ර.ම ල වය්ව්ථානල ්ශේධ ධා ේ ල ් ල 1987ල අශමල 42ල දර ල පළනත්ල ්භනල ප ේත්ල දැක්ේව ල
විධිවිධාන යන්ටලඅනුකූලවලේම ම ලම නර්ේ

පේේධලනිකුත්ලමරනුලලැේේ.ලලවිේධේෂේයන්ම ල1987ලඅශමල42ලදර ල

පළනත්ල්භනලප ේත්ල19ල(5)ල් ල20ල(3)ලයටේත්ලදැක්ේව ලවිධිවිධාන වලටලඔබේේලඅවධාන යලේයොමුලමරවමි.ල
ඒලඒලපළනේත්ලආණ්ඩුමනරවරුන්ලවිසින්ලප ව ලලදලපළනත්ල්භනලමුදකලනීතිල්ශග්ර  යන්ටලඅනුකූලවලසියලුම ල
මූලය්ලපිපපනල ලමටයුතුලඉටුමළලයුතුේේ.
එම ල නීතිවලල දැක්ේව ල පිපදිල අදනලල අව්ථානවන්වලදී,ල මුදකල ේමොමිෂන්ල ්භනේේල අනුම ැතියල ලබන තල යුතුල
අතර,ලමුදකලේමොමිෂන්ල්භනවලවිසින්ලවිපන්ලවරලනිකුත්ලමරනුලලබ ලම නර්ේ

පේේධවලටලඅනුවලක්රිතයනලමළල

යුතුය.
ල
1. පුනරාවර්තන අවශ්ය.තා ස තතසේ්තුවව
පළනත්ල මූලධා ල ආේය ජ යන්ේ න්ල අේේක්ෂිතල ්ශවර්ධා ල අරමුණුල ඉටුල මර ැනීම ල ප සුල මරලීම ල ්ඳ නල
පළනත්වලල එදිේ දනල ේ්ේවනවන්ල නල ේම ේ යු්ල පවත්වනේ
වධේයන්ලඅේේක්ෂනලමරනුලලැේේ.
පු රනවර්ත ලවියද්ලප්රැධාන ලවධේයන්ලේමොට්ථලේදමි.


පුේ ලලපඩි ඩි



අේ කුත්ලපු රනවර්ත ලවියද්

1

ල යනම ,ල පු රනවර්ත ල වියද්ල ම ගින්ල ප්රැධාන ල

1.1. පුේ ල පඩිනඩි
පළනත්ලරනජය්ලේ්ේවේ ලත තුරුවලලපුේ ලලපඩි ඩි,ලජනතිමලලවැටුේලප්රැතිපත්තියටලඅනුකූලවල න යලමළලයුතුල
ේේ.ල “පළනත්ල ්භනවන්හිල වැටුේල නල ේ්ේවමල ්ශඛ්යය්නල රණරනයල ිමම ”ල ම ැේයන්,ල රුල ආණ්ඩුමනරවරුන්ල ේවතල
යව ල ලදල ලජ නධිපතිල ේකම්ේේල අශම PCMD/1/4/23/1/14 දර ල 2012.08.20ල දි ැතිල ලිපිේ ල ්ඳ න්ල
මරුණුලේම හිදීලඅදනලලමර තලයුතුේේ.
මනර්යලම ණ්ඩලවලලේපෞේ ලිමලපඩි ඩිල්ඳ නලව ලමූලය්ලඅවධය්තනලඉදිිපපත්ලිමේ්දීලපළනත්ල්භනල
විෂයලපායටලඅයත්ලව ලආයතනිමලරනමුවල නලපළනත්ලපනල ලආයත ලවලටලඅදනලලව ලආයතනිමල
රනමුවලේව ලේව ම ලේ

ලමූලය්ලඅවධය්තනල ුන න තලයුතුය.

1.1.2. ආයතනිමල අරමුණුල නල අවධය්තනල මුුනන්ල පමුණුවනල ැනීම ල ්ඳ නල මනර්යල ම ණ්ඩලේ ල සුුනසුම්ල නල
ප්රැවීනතනවයන්ල ම  නල ේල්ල

ුන නේ

ල ඊටල

ැලේප ල පිපදිල මනර්යල ම ණ්ඩලයල උපිපම ල

මනර්යක්ෂම තනවයින්ල නල ඵලදනයීතනවයින්ල යුතුවල ේ්ේවේ ල ේයදවියල යුතුය.ල ල මනර්යල ම ණ්ඩලේ ල
සියලුම ල ේ්ේවමයින්ටල ආයත යල තුළල ්ථවකීයල ත තුරටල අදනලල මනර්යභනරයල පැ ැදිලිවල දැක්ේව ල
රැියනලවි්ථතරලලබනදී,ලඑම ලරැියනලවි්ථතරල නලපිිපවිතරල්ැලිකලටලේ

ලතම ලමනර්යලම ණ්ඩලේ ල

රනජමනිපලමටයුතුලනිරන්තරවල්ම නේල ච යලමළලයුතුය.ලලඑේම න්ම ,ලආයතනිමලමනර්යලම ණ්ඩලේ ල
ේ්ේවනලතත්ත්වයන්ලම ැ ලබැලීම ටත්,ලආයත ේ ලඅරමුණුලප්රැධ්ථතවලඉටුලමර ැනීම ල්ඳ නලනිරන්තරල
ඇ යීේ්ල

නල අභිේප්රැේරනල ක්රිතයනවන්ල අනු ම  යල ිමම ටත්,ල අවධය්ල අව්ථානවලදීල පුුණණුවල

නල

්ශවර්ධා යල්ඳ නලේයොමුලිමම ටත්,ලඅවධය්ලඅරමුදකල්්පනද යලමර ැනීම ටත්ලමටයුතුලමළලයුතුය.ලල
ම න වල ්්පත්ල ්ශවර්ධා ේ ල දීල මනර්යල ම ණ්ඩලයල තුළල වෘත්රණම යල වධේයන්ල සිුනල මරනුල ලබ ල
කු්ලතනල්ශවර්ධා යක්ලදලඅේේක්ෂනලේමේර්.
1.1.3. අනුම තල මනර්යල ම ණ්ඩලයල Approved Cadre තුළල ්ැබෑල වධේයන්ල ේ්ේවේ ල නියුතුල මනර්යල
ම ණ්ඩලයල

ල ්ැලිකලටල ේ

ල පුේ ලල පඩි ඩිල නන්ල බැලියල යුතුල ේේ.ල ල තම ල

පළනේත්ල ඒල ඒල ේදපනර්තේ්න්තුවල/ආයත වලල අනුම තල මනර්යල ම ණ්ඩලයල තුළ,ල ්තය්ල වධේයන්ල
වැටුේල ලැයි්ථතුල ම ඟින්ල වැටුේල ලබ ල සියලුම ල මනර්යල ම ණ්ඩලයල ද,ල රනජය්ල පිපපනල ල චක්ර.ේකඛ්යල
25/2014ල අනුවල මළම  නමරනල ේ්ේවනල ේදපනර්තේ්න්තුේේල අනුම ැතියටල යටත්වල ්ථථිරමර ල ලදල
ේ්ේවමයින්, අනිය්ල ේ්ේවමයින්

නල මනලී ල ම්මරුවන්ල දල ේවනුේවන්ල ප්රැතිපනද ල ලබනදීේ්ල

අවධය්තනවයල ්ලමනල බැලීම ල ්ඳ නල ඊටල අදනලල වි්ථතරල ේවන්ල ේමොටල ුන න තල ැිල ව ල පිපදිල ේ්ල
්ම  ලඉදිිපපත්ලමරලඇතිලආමෘතිලපත්රවවලටලඅනුවල්ම්ථල මරලමුදකලේමොමිෂන්ල්භනවලේවතලලැීමම ටල
්ැලැ්ථවියලයුතුය.ලලඉකුත්ලව්රවලලඉදිිපපත්ලවූලපු රනවර්ත ලඅවධය්තනලඇ්ථතේ්න්තුලවිධථේකෂනයල
ිමේ්ල දීල එමම ල

ම ල යටේත්ල අව්ථානල ිහිපයමල ප්රැතිපනද ල ඉකලී්ල මරල තිුණණුල අතර,ල පළනතින්ල

පිටතටල්ථාන ලම නරුවී්ලලැබූලේ්ේවමයින්ේේල ්ලඉවත්මරලේ ොතිබූලබැේලනිමක්ෂනයලවිය.ලලඑවැනිල
තත්ත්වයන්ලඇතිලේ ොවීම ටලඅදනලල නිලධානමන්ලව බලනල තල යුතුල අතර,ලඒලපිළිබඳවලඔබේේලවිේධේෂල
අවධාන යල ේයොමුල ේමොටල මුළුම නින්ම ල නිවැරදිල මනර්යල ම ණ්ඩලල ්ඳ නල පම නක්ල පු රනවර්ත ල
අවධය්තනලඉදිිපපත්ලිමම ටලක්රිතයනලමර ලේම න්ලඉකලමි.
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1.1.4. ේ්ේවමලවැටුේලවර්ධාම,ලේ්ේවමයනේේලමනර්යල්නධා යල නලඵලදනයීතනවයලම තලේ්ේවමයනලවිසින්ලඋපයනල
තලයුතුයලය ලමූලධාර්ම යලඅවධානරනයලමරනුලලැේේ.ලලවැටුේලවර්ධාමලලබනදීේ්ලදී,ලවනර්ෂිමලමනර්යල
්නධා ලඇ ැයීේ්ල්ැලැ්ථම මටලඅනුකූලවලඒලඒලේ්ේවමයනලවිසින්ලඉටුලමළලයුතුලරනජමනිපල ුන නේ

ල

ඒල ම තල ඉලක්මල ලබනදීම ල ් ල එකීල ඉලක්මයන්ල ළඟනමරල ැනීේ්ල ප්රැ තියල විපන්ල වරල ේජය්ෂථඨල
නිලධානිපේයකුලම ගින්ලඇ යීේම න්ලඅ තුරුවලමනර්යල්නධා යල්තුටුදනයමලම ට්ටම මලපවතින්ේන්ල ්ල
පම නක්,ලවැටුේලවර්ධාමලලබනදීම ලසිුනලමළලයුතුලේේ.
1.1.5. අතිමනලල නල නිවනඩුල දි ල වැටුේල ්ඳ නල ේ්ේවේ ල ේයදවියල යුත්ේත්ල තම න්ටල නියමිතල රනජමනිපල වලින්ල
බැ ැරල වූල අතය්වධය්ල රනජමනිපල ඉටුල ිමම ටල තිේේල ්ල පම ි.ල 2013ල ව්ේර්ල දීල ක්රිතයනත්ම මල ප්රැධ්ථතල
මනර්යලම ණ්ඩලලතක්ේ්ේරුවටලඅනුව,ලමනර්යලම ණ්ඩලලපුරේපනඩුලපිරවීේම න්ලපසුවලඅතිමනලල නලනිවනඩුල
දි ල වැටුේල ඉකලීම ,ල පුරේපනඩුල පිරවීම ටල ්ම  නමීවල ප ළල ම ට්ටම මල තිබියල යුතුල වුවද,ල එයල එේ්ේල
ේ ොව ල තත්ත්වයක්ල නිමක්ෂනයල වීල ඇත.ල එේම න්ම ,ල 2015ල අයවැයල ේය ජ නල යටේත්ල රනජය්ල
පිපපනල ල චක්ර.ේකඛ්යල 25/2014ල අනුවල මළම  නමරනල ේ්ේවනල ේදපනර්තේ්න්තුේේල අනුම ැතියටල
යටත්වල ේ්ේවමල පිිප්ථල ්ථථිරිිපම ටල පියවරල ේ

ල ඇත. එබැවින්,ල ඒල පිළිබඳවල විේධේෂල ්ැලිකලක්ල

ේයොමුලේමොටලඅතිමනලල් ලනිවනඩුලදි ලවැටුේලඉකලී්ලඉදිිපපත්ලිමම ටලව බලනල තලයුතුය.
1.1.6. අතය්වධය්ල අව්ථානවන්හිදී,ල ේ ව ල අතිමනලල නල නිවනඩුල දි ල වැටුේල ්ඳ නල ේ්ේවේ ල ේයදීම ටල ේපරල
ආ්න් තම ල ම නණ්ඩලිමල නිලධානිපයනල විසින්ල අදනලල නිලධානමන්ේේල අතිමනලල ේ්ේවනල ේ

ල නිවනඩුල දි ල

වැටුේලඅවධය්තනවයලපිළිබඳලනිසිලඇ යීම ක්ලසිුනලිමේම න්ලපසු,ලඅම තරලරනජමනිපලප්රැම නනයලඉටුලිමම ල
්ඳ නල අවධය්ල ව ල අතිමනලල පැයල ප්රැම නනයල ේ

ල නිවනඩුල දි ල වැඩල ිමම ල පම නක්ල අනුම තල මර තල

යුතුය.ල ල ඒල අනුව,ල ්ෑම ල ම ්මම ල ආර්භේ ල දීල ේම ම ල ක්රිතයනල පිළිේවතල අනු ම  යලිමම ටත්,ල ිසිය්ල
ේ්ේවමේයකුල දිගින්ල දි ටම ල අතිමනලල ේ්ේවේ ල ේයදවීම ටල සිුනවන්ේන්ල
අතිමනලල දීම  නවක්ල ේ

්,ල ඒල ්ඳ නල පිපවර්තිතල

ල ේව ත්ල ක්රිතයනම නර් යක්ල අනු ම  යල ිමම ටත්ල පියවරල තල යුතුය.ල ල ේ්ල

්ඳ නල රජයල විසින්ල නිකුත්ල මරල ඇතිල රනජය්ල පිපපනල ල චක්ර.ේකඛ්ය,ල භනණ්ඩන නරල චක්ර.ේකඛ්යල ් ල ලඒල
්්බන්ධාේයන්ල අදනලල ේව ත්ල උපේද්ථල නල ම  ල ේපන්වී්ල ප්රැමනරවල මටයුතුල ිමම ටල පියවරල තල
යුතුය.ලල
ල
1.2. අසනකුත් පුනරාවර්තන වියදේ
1.2.1. අේ කුත්ල පු රනවර්ත ල වියද්ල යටතට,ල ආයත වලල ්ැපයු්ල නල ේ්ේවනවන්ල පවත්වනේ

ල යනම ,ල

ඩත්තුල මටයුතු,ල ේව ත්ල ආයත ල වලටල මරනුල ලබ ල ම නරුිම්ල නල ප්රැදන යන්ල අයත්ල ේේ.ලල
අේ කුත්ලපු රනවර්ත ලවියද්ලඅවධය්තනවයල න යලිමේ්ලදීලපසුගියලවර්ෂවලල්තය්ලවියද්ලලදල
්ැලිකලටල තලයුතුලඅතර,ලඑකීලවියද්ලආයත ේ ලේ්ේවනල්ැපයීම ල්ඳ නලේමේතක්ලුනරටලදනයමලවීල
තිේේදල යන් ල පිළිබඳවල ැවතල විම ර්ධ යටල ලක්ල මළල යුතුය.ල ල ඒල අනුව,ල ේම ම ල වියද්ල ැිතනක්ල
මළම  නමරනයල මරල ැනීම ල ඔබේ න්ල අේේක්ෂනල මර ල අතර,ල ේ්ල ්්බන්ධාේයන්ල රජයල විසින්ල
නිකුත්ලමරලඇතිලරනජය්ලපිපපනල ලචක්ර.ේකඛ්ය,ලම  නලභනණ්ඩන නරලචක්ර.ේකඛ්යල නලලඅේ කුත්ලඋපේද්ථල නල
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ම  ල ේපන්වී්වලටල අනුකූලවල වියද්ල මළම  නමරනයල ිමම ල ්ඳ නල සියලුම ල ආයත ල ප්රැධානනීන්ල
දැනුවත්ලමළලයුතුය.ලල
1.2.2. ඔබල විසින්ල 2014.12.31ල දි ටල අතැතිල බිකපත්ල නල මූලය්ම යල බැීම්ල පිළිබඳල නිවැරදිල තක්ේ්ේරුවක්ල
සිුනමර,ල 2016ල වර්ෂේ ල අවධය්තනවයල

ැවතල ්ලමනල බලන,ල එම ල වර්ෂේ ල ්තය්ල අවධය්තනවයල

ඇතුළත්වලේමටු්පත්ලඇ්ථතේ්න්තුවල්ැමසීම ටලපියවරල තලයුතුය.ල

2. පළාත් ආදායේ ස තතසේ්තුව
පළනත්වලටල ලැේබ ල ආදනය්ල ේම න්ම ,ල ආදනය්ල එමතුල ිමේ්ල ප්රැ තියල නල මනර්යල ්නධා යල පළනත්ල මූලය්ල
අවධය්තනල ඇ්ථතේ්න්තුල ිමේම හිල තවත්ල එක්ල පැතිමඩි.ල ල 2011ල වර්ෂේ ල සිටල ප්රැධාන ල ප්රැභවයන්ල ේදමක්ල
යටේත්ලපළනත්වලටලආදනය්ලලැේේ.ල
ම  නල භනණ්ඩන නරේ ල ේකම්ල විසින්ල 2010ල ේද්ැ්බර්ල 29ල දි ල අශමල 01/2010ල දර ල රනජය්ල මූලය්ල
චක්ර.ේකඛ්යයටලඅනුවලප තල්ඳ න්ලමූලන්ර0ලවලින් ලරජේයන්ලපළනත්ල්භනලේවතලම නරුලමර ලආදනය්.ල
ජනතියලේ ොඩ ැගීේ්ලබේද -

33ල1/3%

මුේදරල න්ථතු -

100%

ේම  ටර්ලරාලලියනපදිශචිලිමේ්ල න්ථතු -

70%

13ලව ලආණ්ඩුක්ර.ම ලවය්ව්ථානල්ශේධ ධා ේ ල වලව ලඋපේකඛ්ය යලතුළලපිප්ඡේදදල36.1ලසිටල36.20ල
පළනත්ලවලටලපවර ලලදලආදනය්ලමූලන්ර0ලවලින්ලවය්නපනරලපිිපවැටු්ලබුනල ැරලඅේ කුත්ලසියලුම ලමූලන්ර0ල
යටේත්ලලැේබ ලආදනය්.ල
පු රනවර්ත ලඅවධය්තනවයලේවනුේවන්ලලබනේද ල්නමූහිමලප්රැදන යල න යලමරනුේ ,ලමුළුලපු රනවර්ත ල
අවධය්තනවේයන්ල රනජය්ල මූලය්ල ප්රැතිපත්තිල චක්ර.ේකඛ්යල 01/2010ල ටල අනුව,ල රජයල විසින්ල පළනත්ල වලටල ලබනේද ල
ආදනය්ල ් ල 13ල ව ල වය්ව්ථානල ්ශේධ ධා යටල අදනලවල පළනත්ල ආදනය්ල මූලන්ර0ල යටතටල වැේට ල වය්නපනරල
පිිපවැටු්ල බුනල ැරල අේ කුත්ල සියලුම ල ආදනය්ල මූලන්ර0ල වලින්ල ලැේබ ල ආදනයම ල අඩුල ිමේම න්ල ව ල බැවින්,ල
පළනත්ල ේවතල වය්නව්ථානේවන්ල පැවමල ඇතිල ආදනය්ල මූලන්ර0ල වලින්ල උපිපම ල ආදනය්ල එමතුල මරල ැනීම ල ්ඳ නල
සුුනසුලවැඩලපිළිේවලක්ල්ෑම ලපළනතක්ලවිසින්ලම ලඅනු ම  යලිමම ලඅවධය්ලේේ.ලලේ්ල්ඳ නල වලක්ර.ම ේේදල්ම්ථල
මරේ

ලඒලඅනුවලක්රිතයනලමරනුලඇතැයිලඅේේක්ෂනලේමේර්.ලලල

3. පළාත් පාලන ආයතනවලට මාරු කිරීේ ඳහා ස ත
ත සේ්තුව
පළනත්ල පනල ල ආයත ල ්ඳ නල ලබනේද ල ම නරුල ිම්ල වලින්ල ම න්ත්රීඇල දීම  නල නල මනර්යල ම ණ්ඩලල පඩි ඩිල
ආවරනයලේේ.ලලේ්ල්ඳ නලව ලමූලය්ලඅවධය්තනවයන්ලඑක්ලඑක්ලපළනත්ලපනල ලආයත යල්්බන්ධාවලප තල
්ඳ න්ලේතොරතුරුලවලින්ල් නාලවියලයුතුය.ල
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3.1. ම්තත්රීථ්ත ඳහා මනමනා
ම න්ත්රීඇවරුන්ල්ශඛ්යය්නවල නලේ වියලයුතුලදීම  නවලේව ම ලදැක්වීම ලඅවධය්ලේේ.ල
3.2. කාර්ය මණ්ඩල පඩනඩි
පළනත්ල්භනලප්රැධ්ථතලමනර්යලම ණ්ඩලලඇ යී්ලක්රිතයනවලිේ ලදී,ලඑක්ලඑක්ලපළනත්ලපනල ලආයත ලවිසින්ල
බඳවනලේ

ලවැටුේලේ ව ලලදලමනර්යලම ණ්ඩලයලප්රැධ්ථතලපළනත්ලපනල ලමනර්යලම ණ්ඩලයටලඇතුළත්ල

මර ල ලදී.ල ල (ම  නල භනණ්ඩන නරේ ල ේකම්ල විසින්ල නිකුත්ල මර ල ලදල අශමල ඩීඑ්එ්ථ/ඩී/ේපොුන/12-2ල
දර ල 2012.12.19ල දි ැතිල ලිපියටල අනුවල මටයුතුල මළල යුතුය)ල එේම න්ම ,ල 2015ල අයවැයල ේය ජ නල
යටේත්ල රනජය්ල පිපපනල ල චක්ර.ේකඛ්යල 25/2014ල අනුවල මළම  නමරනල ේ්ේවනල ේදපනර්තේ්න්තුේේල
අනුම ැතියටල යටත්වල ේ්ේවමල පිිප්ථල ්ථථිරල ිමම ටල පියවරල ේ

ල ඇත්ේත්,ල පළනත්ල පනල ල ආයත ල

ම ගින්ල ඉටුල මර ල ේ්ේවනවන්ල ්ඳ නල ප්රැධ්ථතල මනර්යල ම ණ්ඩලයක්ල ්ථානපිතල ිමම ල ්ඳ නයි.

එේ්ේල

තිබියදීත්,ලඅතය්වධය්ලේ්ේවනවන්ල්ඳ නලපළනත්ලපනල ලආයත වලලආදනයමින්ලවැටුේලේ වීේ්ලපද ම ල
ම තල මින්ල ඉදිිපේ ල දීල මනර්යල ම ණ්ඩලල බඳවනල න්ේන්ල ්,ල ්නධානරණීමරනල වනර්තනවල ්ම ඟල පළනත්ල
පනල ල ේමොම ්නිප්ථේේ,ල පළනත්ල පනල ල විෂයභනරල පළනත්ල අම නතය්නශධල ේකම්ේේල ් ල ප්රැධාන ල
ේකම්ේේල නිර්ේේධයල දල ්හිතවල මළම  නමරනල ේ්ේවනල ේදපනර්තේ්න්තුේේල අනුම ැතියටල ඉදිිපපත්ල
මළලයුතුය.
මළම  නමරනල ේ්ේවනල ේදපනර්තේ්න්තුේවන්ල අනුම තල මර ල ලදල මනර්යල ම ණ්ඩලේයන්ල ්තය්ල
වධේයන්ල දැ ටල සිටි ල මනර්යල ම ණ්ඩලයල නල මුදකල අවධය්තනවයල ද,ල පළනත්ල පනල ල ආයත ල විසින්ල
බඳවනේ

ලඔවුන්ලවිසින්ම ලවැටුේලේ ව ලමනර්යලම ණ්ඩලයල නලමුදකලඅවධය්තනවයලදලේව ලේව ම ල

ඉදිිපපත්ලමළලයුතුය.ල
3.3. ආදායේ තත්ත්වය
පළනත්ල පනල ල ආයත වලල ්තය්ල නල ඉලක්ම තල ආදනය්ල ලැීම්ල නල වියද්ල පිළිබඳවල වනර්තනවක්ල දල
මුදකලේමොමිෂන්ල්භනවලේවතලඉදිිපපත්ලමළලයුතුය.
ඉ තල3.2.ලහිල්ඳ න්ලලිපියටල් ල2015ලඅයවැයලේය ජ නලයටේත්ලේ්ේවයල්ථථිරලිම්ලඅනුවලපළනත්ලපනල ල
ආයත ලම ඟින්ලවැටුේලලැබූලමනර්යලම ණ්ඩලලවලින්ලබුණතරයමලවැටුේලම  නලභනණ්ඩන නරයලවිසින්ලප්රැතිූරර්නයල
ිමම ටල පියවරල ේ

ල ඇතිල බැවින්,ල ඒල තුළින්ල පළනත්ල පනල ල ආයත ල ේවතල රැලේඳ ල මුදලල ම  ජ තනවේේල

ේ්ේවනවන්ල්ඳ නලඵලදනයීලේල්ලේයදවීම ටලසුුනසුලවැඩපිළිේවලක්ල්ම්ථලමර තලයුතුලේේ.ලල

4. පළාත් අරමුදල් වි ණන විමසුේ
පළනත්ල්භනලඅරමුදකලලභනවිතයලපිළිබඳවලසිුනලමර ලවි න ලවිම සු්ල නලඉදිිපපත්ලව ලවි නමනධිපතිලවනර්තනල
අනුවලපළනත්ල්භනලමූලය්ලවි යලපිළිබඳල ැටළුල්

තලතත්ත්වයන්ලවර්ධා යලවීේ්ලප්රැව තනවයක්ලේ ළිදරේල

ේවමින්ලපවරණ.ලලපවති ලමූලය්ලහිඟයල

ේ ේතුේවන්ලපළනත්ල්භනලේවතලලැේබ ලසීමිතල

ප්රැදන යන්ලඅේේක්ෂිතලඉලක්මල්පුරනල ැනීම ලේවනුේවන්ම ලේයොදනල ැනීේ්ලඅවධය්තනවල ැවතත්ලඅවධානරනයල
5

ේමේර්.ලලඑවැනිලතත්ත්වයක්ලයටේත්,ලලැේබ ලසීමිතලප්රැතිපනද ලවනර්ෂිමල්ැලැ්ථේ්ලඇතුළත්ලේ ොවූලවය්නපෘතිල
්ඳ නලේවන්ලිමම ලේ

ලප්රැතිපනද ලනියමිතලමනලයලතුළලභනවිතනලේ ොමරලපළනත්ල්භනලඅරමුදේකලඑක්රැ්ථලවී්ල

සිුනලවීම ටලඉඩලදියලයුතුල ැත.ලලවර්ෂලඅව්න ේ ලඑමතුවූලමූලධා ලප්රැතිපනද ල නලපු රනවර්ත ලප්රැදන ලබැශකුවලල
තැන්පත්ලිමම ලම ඟින්ලඋපයනල න් නලේපොළීලආදනයම ලඅනුම තල්ශවර්ධා ල්ැලැ්ථේම න්ලබනහිරලමටයුතුල්ඳ නල
වියද්ලේමොටලඇතිලබවලවි න ලවනර්තනලම ඟින්ලඅ නවරනයලේවයි.ලලඑබැවින්,ලඉදිිපලව්රල්ඳ නලඔබලපළනත්ල
්භනවල ේවනුේවන්ල අයවැයල ඇ්ථතේ්න්තුල ්ම්ථල ිමම ටල ආයත ල නල ේදපනර්තේ්න්තුල ප්රැධානනීන්ල දැනුවත්ල
ිමේ්දීල ඉතනල ඉ ළල මූලය්ල වි යක්ල පවත්වනේ

ල යනම ල ්ඳ නල මුදකල ේරුලලනසිල නල අදනලල චක්ර.ේකඛ්යල අනුවල

ක්රිතයනලිමේ්ලදැඩිලඅවධය්තනවලඅවධානරනයලමළලයුතුලේේ.ල

5. පළාත් අවශ්ය.තාවය්ත ඳහා ූලල. ්රකතිපපාදන ලල්ුමේ කිරීම
5.1. පළාත් ූලල. ස තතසේ්තුව කකීම
5.1.1.ල

2016ල මූලය්ල වර්ෂයල ් ල ම ධාය්ල මනලී ල අයවැයල රනමුවල ්ඳ නල ඇ්ථතේ්න්තුල ්ැමසීේ්ල දීල ප්රැධාන ල
ේකම්වරුන්ලවිසින්ලවනර්ෂිමලඅයවැේයන්ලපළනත්ලඅවධය්තනල්පුරනලීම ටලමුදකලේවන්ලිමම ල්ඳ නල
ව ල දි ල දර්ධ යටල (අශමල 7)ල අනුකූලවල තම ල පළනේත්ල මටයුතුල ්ශවිධාන යල මර තල යුතුය.ල ල එහිල
්ඳ න්ල පිපදිල මනර්යභනරයල නල ව කී්ල පැවමේ්ල දීල ම තුල දැක්ේව ල මරුණුල ේමේරහිල ලඅවධාන යල
ේයොමුලමළලයුතුය.ල
I. ම ධාය්මනලී ලඅයවැයලරනමුවල්ඳ නලමූලය්ලඅවධය්තනලඇ්ථතේ්න්තුලිමේ්ලදීල්ැලිකලටල තල
යුතුලයැයිලඑමඟලව ලවැද ත්ලමරුණුල් ලවිේධේෂේයන්ලේපරලවර්ෂවලලප්රැ රණන්ල්ැලිකලටල
ේ

ල පළනේත්ල අරමුණුල ඉටුල මර ැනීම ටල ැිල ව ල පිපදිල අවධය්ල මූලිමල ්ැලසු්ල ්ම්ථල

මර තලයුතුය.
II. ඒලඅනුව,ලමුදකලේමොමිෂන්ල්භනේේලම නර්ේ

පේේධයටලඅනුකූලවලඑම ල්ැලසු්ලඉටුමරල ැනීම ල

්ඳ නල අවධය්ල ව ල පළනත්ල අයවැයල ම නර්ේ

පේේධල ්ම්ථල මරල ආදනය්ල නල වියද්ල ීරර්ෂල

පිළිබඳවලව කී්ලදරනුලලබ ලආයත ලප්රැධානනීන්ටලලබනදියලයුතුයල(්ැ.යු.ල-ලපළනත්ලඅවධය්තනල
ඇ්ථතේ්න්තුල ්ඳ නල ප්රැධාන ල ේකම්ල විසින්ල නිකුත්ල මර ල පළනත්ල අයවැයල චක්ර.ේකඛ්යල
(ම නර්ේ

පේේධ)ල පිටපතක්ල 2015.03.31ල දි ටල ේපරල මුදකල ේමොමිෂන්ල ්භනවල ේවතල එවියල

යුතුය).
5.1.2.

පළනත්ල අම නතය්නශධල ේකම්වරුන්ල විසින්ල ේ්ේවනල තත්ත්වයන්ල වැඩිදියුණුල ිමේ්ල ේය ජ නල
ුන න ැනීම ල් ල්ම්ථලිමම ලපිළිබඳලබලතලලපළනත්ලේදපනර්තේ්න්තු,ලආයත ල නලවය්ව්ථානපිතල
ම ණ්ඩලල ප්රැධානනීන්ටල පැවිපයල යුතුල අතර,ල වියද්ල අවධය්තනල පිළිබඳල මූලිමල ඇ යීම ක්ල ම තල අදනලල
මනර්යයලසිුනලමළලයුතුලඅතර,ලඵලදනයීලවියද්ලමළම  නමරනයක්ල් ලමූලය්ලවි යක්ලඇතිලව ලේ්ේල
ක්රිතයනලමළලයුතුලේේ.ලල
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5.1.3.

පළනත්ල අම නතය්නශධල ේකම්වරුන්ල විසින්ල ේ්ේවනල වැඩිදියුණුල ිමම ටල අදනලල ේය ජ නල
්්බන්ධාේයන්ලව ලවියද්ල නලේ්ේවනලම ණ්ඩලලේයදවී්ලපිළිබඳවලඅදනලලපළනත්ලේදපනර්තේ්න්තුල
නලවය්ව්ථානපිතලආයත වලලප්රැධානනීන්ල්ම ඟල්ම නේල ච යලේමොටලඑමඟතනවයක්ලඇතිලමරල තල
යුතුය.ල

5.1.4.

මුදක,ල්ැලසු්ල නලපනල ලඅශධලභනරලනිේය ජය්ලප්රැධාන ලේකම්වරුන්ලවිසින්ල2016ලවර්ෂයල්ඳ නල
ව ල ේය ජ න,ල අදනලල පළනත්ල අම නතය්නශධල ේකම්වලරුන්ල ්ම ඟල ්නම්ඡඡනල ේමොටල අව්න්ල
රණරනයන්ටලඑළඹීේම න්ලපසුවලමුදකලේමොමිෂන්ල්භනවලේවතලඉදිිපපත්ලමළලයුතුය.ල

5.1.5.

ලනිේය ජය්ල ප්රැධාන ල ේකම්ල (මුදක)ල විසින්ල මූලය්ල අවධය්තනල පිළිබඳවල ඇ්ථතේ්න්තුල ්ම්ථල ිමම ටල
ප්රැාම ලප්රැධාන ලේකම්ලවිසින්ලපළනත්ලඅවධථලයතනලඇ යීේ්ලරැ්ථවීම මලදීලපළනත්ලේදපනර්තේ්න්තුල නල
වය්ව්ථානපිතලආයත ලඉදිිපපත්ලමර ලමූලය්ලේය ජ නල්ම නේල ච යලමළලයුතුය.ල

5.1.6.

මුදකල ේමොමිෂන්ල ්භනවල විසින්ල ුනන්වනදීල ඇතිල ආමෘතිල පත්රවවලටල අනුකූලවල පු රනවර්ත ල වියද්ල
වලටල අදනලල ේතොරතුරුල පළනත්ල ේදපනර්තේ්න්තුල නල වය්ව්ථානපිතල ආයත ල විසින්ල ්ැපයීේ්ල
ව කීම ලනිේය ජය්ලප්රැධාන ලේකම්ල(මුදක)ලේවතලපැවේර්.ල

5.1.7.

පු රනවර්ත ල වියද්ල ඇ්ථතේ්න්තුල ඉදිිපපත්ල මළල යුත්ේත්ල දැ ටම ත්ල පළනත්වලල ක්රිතයනත්ම මල
ප්රැතිඵලල පනදමල මර ත්ල මූලධා ල ආේය ජ යන්ටල පිටුව ලක්ල ව ල පිපේේදනි.ල ල වැයල අයිතම යන්,ල
අම නතය්නශධ,ලවැයලීරර්ෂ,ලවැඩ්ට න්,ලවය්නපෘති,ලවිෂයල්ශේක්තයල නලවිෂයලවි්ථතරලයනුේවන්ලවර් ල
මරලදැක්වියලයුතුය.

5.1.8.

වැයල ීරර්ෂල අනුවල මර ල වියද්ල වර්ගීමරනයල ්ැමසීම ල ඒල ඒල වැයල ීරර්ෂයටල නියමිතල මනර්යයන්හිල
මනර්යල්නධා යලේමේරහිලව කීම ල ුන න තල ැිලව ලපිපදිලමළලයුතුය.ලලනියමිතලමනර්යල්නධා යල
්හිතලමනර්යයන්ලපවර ලලදලේදපනර්තේ්න්තුල න නවක්ලඅධීක්ෂනයලයටේත්ලපවත්වනල ැනීම ටල
ඒලඒලඅම නතය්නශධයටල ැිය.ලලඑවැනිලේදපනර්තේ්න්තුවක්ලවැයලීරර්ෂයක්ලවනුලඇත.ල

5.1.9.

එේ්ේම ,ල පළනත්ල අම නතය්නශධයමටල ඒල යටේත්ල ඇතිල අශධයමටල වුවල දල ේ්ේවනල ්ැපයීේ්ල ව කී්ල
පැවිපයල ැිය.ලලඑවැනිලඅව්ථානවමලදීලඑම ලඅශධය,ලඅදනලලඅම නතය්නශධලවැයලීරර්ෂේයහිලවය්නපෘතියක්ල
වධේයන්ලේපන්වියලයුතුය.

5.1.10. එක්ලවියද්ලීරර්ෂයක්ලවැඩ්ට න්ල නලවය්නපෘතිලවධේයන්ලේබදනලේවන්ලමළලයුතුය.ලලවැඩ්ට

ක්ල

යනු,ලක්රිතයනමනමලවි්ර්ජ ලඒමමයි.ලලජනතිමලඅයවැයලේදපනර්තේ්න්තුවලවිසින්ල2005ලවර්ෂේ ලදීල
ුන නේ

ලඇතිලවැඩ්ට න්ල97ලප්රැමනරවලඔබලේේලවැඩ්ට න්ලදලවර්ගීමරනයලමළලයුතුය.ලල

5.1.11. ප්රැධාන ල ේකම්ලවරුන්ල විසින්ල ඒල ඒල වැයල විෂයල ්්බන්ධාේයන්ල පවති ල වැඩ්ට න්/වය්නපෘතිල
වර්ගීමරනයල ්ම නේල ච යටල ලක්ල මළල යුතුල අතර,ල වඩනල ේ ොඳල පරම නර්ාල නල වියද්ල පනල යන්ල
ුන න ැනීම ල්ඳ නලඅවධය්ලේව ්ථම්ල නල්ශේධ ධා ලඉදිිපපත්ලමළලයුතුය.ල
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5.1.12. වය්නපෘතිලේවන්ලිමම ,ලවිෂයල්ශේක්තල නලවිෂයල්්බන්ධාලවි්ථතරලවධේයන්ලතවුනරටත්ලේබදනලේවන්ල
මළලයුතුය.ල
ේමත ව.ාපතතිප
ව.ාපතතිප අ ක
1 -

වි තතර
ආණ්ඩුමනරලමනර්යනලය,ලප්රැධාන ලඅම නතය්වරයනලේ

ලඔුණේේල

ේපෞේ ලිමලමනර්යලම ණ්ඩලල් ල්භනව.
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අදනලලවිෂයලීරර්ෂවලල්නම න ය්ලපිපපනල ය,ලආයත ලමටයුතුලමූලය්ල
මළම  නමරනේ ල්ැලසු්මරනයල නලඇ යීම .
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පුුණණුවල නලම න වල්්පත්ල්ශවර්ධා ය.

5.1.13. මූලය්ල අවධය්තනල ඇ යීේ්ල දීල ේම ම ල ම නර්ේ

පේේධල ්ශග්ර  ේ ල අමුනනල ඇතිල ආමෘතිල පත්රවවලටල

අනුකූලවලමූලය්ලඅවධය්තනල න යලේමොටලනිධථචිතලදි ලවමවනනුවලටලේපරලඉදිිපපත්ලිමම ටලක්රිතයනල
මළලයුතුය.

6. පළාත් ූලල. අවශ්ය.තා ඳහා ස තතසේ්තුව ලදිරිපත් කිරීම
6.1. පළාත් ූලල. අවශ්ය.තා ඳහා ස තතසේ්තුව ලදිරිපත් කිරීම
6.1.1.

පළනත්ල මූලය්ල අවධය්තනවයන්ල මුදකල ේමොමිෂන්ල ්භනවල ේවතල ඉදිිපපත්ල ිමම ල ්ඳ නල භනවිතයටල
ැේ

ල ආමෘතිල පත්රවල ේ්ල ්ම ඟල අමුනනල ඇත.ල ල ේම ම ල ආමෘතිල පත්රවල පළනත්ල නිේය ජය්ල ප්රැධාන ල

ේකම්ල (මුදක)ල වරුන්ේේල එමඟතනවයල ඇතුවල ්ම්ථල මර ල ලදී.ල ල එම ල ආමෘතිල පත්රවල ප තල පිපදිල
ප්රැධාන ලේමොට්ථලප මටලවර් ලමරලඇත.
I.

පු රනවර්ත ලවියද්ලඇ්ථතේ්න්තුල(

නල ලවර් ේ ලආමෘතිලපත්රව)

II. පළනත්ලපනල ලආයත ලඇ්ථතේ්න්තුල( ලවර් ේ ලආමෘතිලපත්රව)
III. ආදනය්ලපිළිබඳලඇ්ථතේ්න්තුල( ලවර් ේ ලආමෘතිලපත්රව)
IV. මුදකලමළම  නමරනයලපිළිබඳලඇ්ථතේ්න්තුල( ලආමෘතිලපත්රව)

6.1.2.

2013ලවර්ෂේ ලසිටල්ැලසු්මරනලඅයවැයලගිණු් තලිමේ්ලදීල නලවනර්ෂිමලගිණු්ල්ම්ථලිමේ්ල
දීල රජේ ල අයවැයල ්ශේක්තලවලටල අනුකූලවල පළනත්ල ්භනවලල වැයල ්ශේක්තයන්ල දලේයොදන තල යුතුල
ේේ.ල ල ඒල අනුව,ල ඉකුත්ල ව්ේර්ල ේම න්ල පළනත්ල විසින්ල පු රනවර්ත ල වියද්ල ්ඳ නල භනවිතල මළල යුතුල
වැයල්ශේක්තලඇමුණුම ල ම ඟින්ලදක්වනලඇත.ල
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2016ල වර්ෂයල ්ඳ නල වූල අයවැයල ආමෘතිල පත්රව,ල ප තල ්ඳ න්ල උපේද්ථල වලටල අනුකූවල ්ම්ථල මරල අශමල 8ල හිල
දැක්ේව ලදි ලදර්ධ යටලඅනුවලම නලේවතලඑවීම ටලමටයුතුලමර ලේම න්ලමනරුිමවලදන්වමි.

 ‘ඒ’ ආකතතිප පත්රතය, ේම හිල පළමුල ම ෘුනල පිටපතල

2015.06.01ල ව ල දි ටල ේපරල එවියල යුතුල

අතර,ල එක්ල එක්ල පළනේත්ල අයවැයල ්නම්ඡඡනේවන්ල පසුවල එමඟල ව ල පුේ ලල පඩි ඩිල ්ශේධ ධා යන්ල
සිුනිමේම න්ලඅ තුරුව,ලඑහිලඅව්න්ලම ෘුනලපිටපතල නලදෘඩලපිටපතල

ලඑවියලයුතුය.

 ‘ඒ ’ ආකතතිප පත්රතය, ඉ තල ‘ඒ’ ආමෘතිල පත්රවයටල අනුවල ්ම්ථල මරල ඇත.ල ල ේම ම ල ආමෘතිල පත්රවයල ේපරල
පිටුවක්ලව ලේ්ේලමතදු පිටපත පමණක්ලඉදිිපපත්ල

වර්ෂේ ලපිපදිලපළනත්ල්භනවටම ලතනිලඑක්ේ්කල

මළල යුතුය.ල ල පළනත්ල පනල ල ආයත ල ්ඳ නල ම නරුල ිම්,ල උ්නවිල දඩල නල මුේදරල න්ථතුල ේම හිල ඇතුළත්ල
ේ ොමළල යුතුල අතර,ල රජේ ල ේ්ේවමයින්ේේල ේේපලල නයල ්ඳ නල ේ වනුල ලබ ල ේපොළියල නල රජේ ල
වය්ව්ථානපිතලආයත ලවලටලම නරුලිම්ලපම නක්ලඇතුළත්ලමළලයුතුය.

 ‘ඒ ’ ආකතතිප පත්රතය, ලපළනත්ලපනල ලආයත ලේවතලම නරුලිම්,ලමුේදරල න්ථතුල නලඋ්නවිලදඩ,ලරජේ ල
ේ්ේවමයින්ේේලේේපලලනයල්ඳ නලේ වනුලලබ ලේපොළියල(පළනේත්ම ලමුළුලඅ යලපම නක්)ල නලරජේ ල
වය්ව්ථානපිතලආයත ලවලටලම නරුලිම්ල(එක්ලඑක්ලආයත යටලේවන්ලේවන්ලවධේයන්)ලේම හිලඇතුළත්ල
වියලයුතුලඅතර,ලේම හිලම ෘුනල් ලදෘඩලපිටපතලඉදිිපපත්ලමළලයුතුය.
 ‘ඒ

’ ‘ඒ

’ හ ‘ඒ ’ ආකතතිප පත්රතය්ත, ‘ඒ’ලආමෘතිලපත්රවයටලඅනුවල්ම්ථලමළලයුතුලඅතර,ලඒවනේයහිල

ම ෘුනල් ලදෘඩලපිටපත්ලඉදිිපපත්ලමළලයුතුය.

 ‘බී’ ආකතතිප පත්රතය, ේම යලල ග්රී්සි ක කකපිටල් අකුසර්ත (

) ්්ූරර්නලමළලයුතුලඅතර,ල

්ෑම ලපුේ ලේයක්ල්ඳ නම ලඔුණේේ/ඇයේේලජනතිමල ැුනනු්පත්ලඅශමයලඇතුළත්ලිමම ල අනිවාර්ය සේ.
ේම ම ලආමෘතිලපත්රවයලපසුගියලව්ේර්ලේම න්ල්්ූරර්නලපළනතටම ලතනිලඑක්ේ්කල

පිටුවක්ලේල්ල

ඉදිිපපත්ල මළල යුතුය.ල ල ඊටල අම තරව,ල ඉකුත්ල ව්ේර්ල ේම න්ල ේම වරල දල එම ල ආමෘතිල පත්රවයම ල ීරර්ෂ,ල
වැඩ්ට න්ල් ලවය්නපෘතිලඅනුවලේවන්ලේවන්ලවධේයන්ලදලඉදිිපපත්ලමළලයුතුය.ලල‘බී’ලආමෘතිලපත්රවයන්හිල
ම ෘුනලපිටපතලපම නක්ලඉදිිපපත්ලිමම ලප්රැම නනවත්ලේේ.

ේම හිල 10ල ව ල රණරුේවහිල
දැක්වියලයුතුය උදනල:-ල

ල වැටුේල ේක්තයන්ල ්ඳ න්ල ිමේ්දීල ්ශඛ්යය්නශම
.ලල12ලරණරුව

ලව ල“ේ ොබව ලත තුේර්ල්ථවභනවය”

ලප තලදැක්ේව ලපිපදිලඅශම යලමළලයුතුය.
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ල 03ල ින්ල

1-

ේේධපනල ලඅධිමනිපයල( රුලම ැතිලඇම තිවරුන්ල නලම න්ත්රීඇවරුන්)

2-

ේේධපනල ලඅධිමනිපේ ලේපෞේ ලිමලමනර්යලම ණ්ඩලය

3-

මළම  නමරනලේ්ේවනලේදපනර්තේ්න්තුවලවිසින්ලඅනුම තලදැ ටලසිටි ලමනර්යලම ණ්ඩලය

4-

5

2012ලවර්ෂේයන්ලපසුලබඳවන ත්,ලත තුරුවලලේම ේතක්ල්ථථිරලේ ොමර ලලදලඋපනධිධානමන්
ල-ලඋපනධිධානමන්ල්ථථිරලිම්ලසියකලල2016ලව ලවිටලඅව්න්ලවීල
ඇතැයිලඅේේක්ෂනලේමර්.ල
මනලී ලම්මරුවන්ල

6

අනිය්ලමනර්යලම ණ්ඩලයල

7

පුරේපනඩුලත තුරු

8

යුේධායලනි්නලමියගියලපළනත්ලරනජය්ලේ්ේවමයන්

9

-

25/2014ලචක්ර.ේකඛ්යයලඅනුවලමළම  නමරනලේ්ේවනලේදපනර්තේ්න්තුේේලඅනුම ැතියලල
ලබන ැනීම ටලනියමිතලේ්ේවමයන්ල

අතිමනලල නල නිවනඩුල දි ල වැටුේල ්ඳ නල ේව ම ල ආමෘතිල පත්රවයක්ල ුනන්වනදීල ඇතිල බැවින්,ල එම ල ේතොරතුරුල ‘ීම’ල
ආමෘතිලපත්රවේ ලිසිේ්ේත්ලඇතුළත්ලේ ොමළලයුතුය. එේ්ේම ,ලපුේ ලලපඩි ඩිලයටේත්ලදැක්ේව ල“ේව ත්”ල
ලරණරුේවහිලද

ඇතුළත්ලේ ොමළලයුතුය. ල25ලරණරුවටලඇතුළත්ලලේ ොව ලුන්ිපයලබලපත්රවල

දීම  නල ් ල භනෂනල දීම  නල ආදියල ඉදිිපපත්ල ිමම ල ්ඳ නල ‘ීම’ල ආමෘතියල ේම න්ල ේව ත්ල ආමෘතියක්ල භනවිතනල
ිමේම න්,ල ආමෘතිල පත්රවල ්න්්න්ද ේ ල දීල ඇතිල ව ල පර්ථපරතනවන්ල ම 

ැමම ටල පිළිව .ල ල 1/2006ල වැටුේල

චක්ර.ේකඛ්යේ ල ්ඳ න්ල 1,ල 2,ල 3,ල නල 4ල ය ල ේ්ේවනල ම ට්ට්ල

ල අතුිපන්ල ත තුරටල අදනලල ේ්ේවනල

ම ට්ටේ්ල අශමයල 6ල ව ල රණරුේවහිල ඉලක්මේම න් ්ඳ න්ල මළල යුතුල අතර,ල එම ල ත තුරල ේ ොබව ල
පුේ ලයනේේලේ්ේවනලම ට්ටම ල17ලව ලරණරුේේලඑේලසින්ම ලේයදියලයුතුය. ඉකුත්ලව්ේර්ල19ලරණරුවලයටේත්ලඑක්ල
ේමොටල දැක්වූල වනර්ෂිමල වැටුේල නල වැටුේල වර්ධාමල ේම වරල ේවන්වල ේවන්වල දැක්වීම ටල අම තරල රණරුල (19ල න20ල
රණරු)ලඇතුළත්ලේමොටලතිේේ.
 ‘බී ’ ආකතතිප පත්රතය තුළල2016ලවර්ෂලයලේවනුේවන්ලදැ ටලසිටි ල්ම ්ථතලමනර්යලම ණ්ඩලයල්ඳ නලපුේ ලල
පඩි ඩිල ඉකලී්ල ඇතුළත්ල වියල යුතුය.ල ල ේම හිදී,ල එක්ල එක්ල ේ්ේවනල ම ට්ට්ල වලටල අදනලල ේතොරතුරුල ේවන්ල
ේවන්වලඉදිිපපත්ලිමම ලඅවධය්ලේ ොව ලඅතර,ලේ්ේවනලම ට්ට්ල තේරහිම ල්ම ්ථතල්නරනශධයක්ලඉදිිපපත්ල
මළලයුතුය.ලලේම ම ලආමෘතිලපත්රවයල්ැමසීේ්ලදීලඅතිමනලල නලනිවනඩුලදි ලවැටුේල‘සී’ ආමෘතිලපත්රවේයන්ලද,ල
අේ කුත්ල ්ෑම ල වියදම ක්ම ල ‘ීම’ල ආමෘතිල පත්රවේයන්ල දල ලබන තල යුතුය.ල ල ල ඊටල අම තරවල ව ල දීම  නල දල
ඇතුළත්ලේමොටල්ම්

ලදල‘ීමල ’ලආමෘතිේ ලම ෘුනලපිටපතල නලදෘඩලපිටපතලනියමිතලදි ටලඉදිිපපත්ලමළල

යුතුය.ල
 ‘ී’ ආකතතිප පත්රතය ම ඟින්ලඅතිමනලල නලනිවනඩුලදි ලවැටුේලඉකලී්ලීරර්ෂේයන්ලීරර්ෂයටලඉදිිපපත්ලමළලයුතුල
අතර,ලේම හිලම ෘුනලපිටපතල නලදෘඩලපිටපතලනියමිතලදි ටලඉදිිපපත්ලමළලයුතුය.
 ‘ඩී’, ‘ඩී ’ ‘ඩී

’ ආකතතිප පත්රත, පළනත්ල පනල ල ආයත වලල මූලය්ල ඉකලී්ල ඉදිිපපත්ල ිමම ල ්ඳ නල

ුනන්වනදීලඇත.ලලේම ම ලආමෘතිලපත්රවලතුේන්ම ලම ෘුනල නලදෘඩලපිටපත්ලනියමිතලදි ටලඉදිිපපත්ලමළලයුතුය.
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 ‘ඊ’ හ ‘ඊ ’ ේල්ල ්ලමරලඇත්ේත්ලපළනත්ලආදනය්ලආමෘතිලපත්රවලේේ.ලලරජේයන්ලපළනත්ලේවතලම නරුල
මර ල ලදල ආදනය්ල පිළිබඳල ේතොරතුරුල ‘ඊ’ ආමෘතිල පත්රවේයන්ල ද,ල පළනත්ල විසින්ල එමතුල මර ල ආදනය්ල
පිළිබඳල‘ඊල ’ලආමෘතිලපත්රවේයන්ලදලඉදිිපපත්ලමළලයුතුලේේ.ලලේම ම ලආමෘතිලපත්රවවලලම ෘුනල නලදෘඩලපිටපත්ල
නියමිතලදි ටලඉදිිපපත්ලමළලයුතුය.

 ‘ එෆත ’ ආකතතිප පත්රතය ම ඟින්ල 2014ල වර්ෂයල ්ඳ නල වූල මූලය්ල ේම ේ යු්ල්නරනශධයල ඉදිිපපත්ල මළල යුතුය.ලල
ේම හිලම ෘුනල නලදෘඩලපිටපත්ලනියමිතලදි ටලඉදිිපපත්ලමළලයුතුය.

‘ඒ

’ හා ‘බී ’ ආකතතිප පත්රතය්ති ්්ූරර්නල මර ල ලදල පළමුල නල ේදව ල රණරුවලල ම ෘුනල නල දෘඩල පිටපත්ල

2015.05.01ල දි ටල ප්රැාම ල මුදකල ේමොමිෂන්ල ්භනවල ේවතල ලැීමම ටල ්ැලැ්ථවියල යුතුය.ල ල එම ල ආමෘතිල පත්රවල
ේදේමහිල අව්න්ල පිටපත්ල ඉදිිපපත්ල ිමේ්දීල ද,ල ේපරල ්්ූරර්නල මර ල ලදල පළමුල ව ල නල ේදව ල රණරුල
ේ ොේව ්ථවලතිබියලයුතුය.ල

2016ල මුදකල වර්ෂයල ්ඳ නල පළනත්ල මූලධා ල අවධය්තනල ඇ යීේ්ල ම නර්ේ

පේේධය,ල මුදකල ේමොමිෂන්ල ්භනව

විසින්ල යානමනලේ ල දීල ඔබල ේවතල එවීම ටල මටයුතුල ේමේර්.ල ල මරුනනමරල ේම ම ල ම නර්ේ

පේේධේ ල පිටපත්ල

පළනත්ලඅම නතය්නශධලේකම්වරුන්,ලනිේය ජය්ලප්රැධාන ලේකම්වරුන්,ලේදපනර්තේ්න්තුලප්රැධානනීන්ල් ලේව ත්ල
ආදනලලනිලධානමන්ටලලබනේදන් .

11

7. වාර්ෂික අයවකසය්ත පළාත් අවශ්ය.තා පුරාීමමට මුදල් සව්ත කිරීම ඳහා දින දර්ශ්යනය

අනු
අ කය

ක්රිඅයාකාරකම / කාර්යය

අදාල ආයතනය

දිනය

01

2016ලමුදකලවර්ෂයල්ඳ නලමුදකලේමොමිෂන්ල්භනේේල
පු රනවර්ත ලම නර්ේ පේේධයලපළනත්ලේවතලනිකුත්ල
ිමම .

මුදකලේමොමිෂන්ල්භනවල
් ලපළනත්ලනිලධානිපන්ල

02

පළනත්ලපු රනවර්ත ලඋපේද්ථලම නලනවන්ලපිළිේයලලිමම ල
්ඳ නලප්රැධාන ලේකම්වරුන්ේේලමූලිමත්වේයන්ලපළනත්ල
්භනවලතුළලරැ්ථවී්ලපැවැත්වීම .ලලලලලලලලල

ප්රැධාන ලේකම්,ලනිේය ජය්ල
2016ලම නර්තුලම ්ල
ප්රැධාන ලේකම්ල(මුදක),ල
28ලව ලදි ටල
නිේය ජය්ලප්රැධාන ලේකම්ල
ේපර
(්ැලසු්)

03

පළනත්ලවිසින්ලේදපනර්තේ්න්තු/පළනත්ලආයත ලේවතල
පු රනවර්ත ලඋපේද්ථලම නලනවන්ලයැවීම .ල

පළනත්ල්භනල

2016ලම නර්තුලම ්ල
28ලව ලදි ටල
ේපර

04

2016 මුදකලවර්ෂයල්ඳ නලපළනත්ලපු රනවර්ත ලමූලය්ල
අවධය්තනලඇ්ථතේ්න්තුලප්රැධාන ලේකම්වරුන්ලවිසින්ල
මුදකලේමොමිෂන්ල්භනවලේවතලඉදිිපපත්ලිමම .

පළනත්ලප්රැධාන ල
ේකම්වරුන්ල

2016ලජුනිලම ්ල15ල
දි ටලේපරල

05

පළනත්ලපු රනවර්ත ලඅවධය්තනවයන්ල්ම නේල ච යල
ිමම .ල

මුදකලේමොමිෂන්ල්භනවල

2016ලජුනිලම ්ල20ල
සිටලඅේ ෝථතුලල
ම ්ල15ලදි ලදක්වනල

06

අ ය ලලදලපළනත්ලපු රනවර්ත ලඅවධය්තනවයන්ලජනතිමල
අයවැයලේදපනර්තේ්න්තුවටලඉදිිපපත්ලිමම .ල

මුදකලේමොමිෂන්ල්භනවල නල
2016ලඅේ ්ථතුල
අයවැයල
ම ්ල31ලදි ටලේපරල
ේදපනර්තේ්න්තුවල

07

2016ලමුදකලවර්ෂයල්ඳ නලපළනත්ලමූලය්ලපු රනවර්ත ල
අවධය්තනවයන්ල්පුරනලීම ල්ඳ නලඅවධථලයලඅරමුදක,ලමුදකල
අම නතය්නශධයල්ම ඟල්නම්ඡඡනලිමම .

මුදකලේමොමිෂන්ල්භනවල

2016ල්ැේතැ්බර්ල
ම ්ලල15ලලදි ටල
ේපර

08

මුදකලේමොමිෂන්ල්භනවලවිසින්ලපළනත්ලේවතලප්රැතිපනද ල
දැනු්ලදීම .ල

මුදකලේමොමිෂන්ල්භනවල

2016ල්ැේතැ්බර්ල
ම ්ල30ලදි ටලේපරල

09

පළනත්ලඅවධය්තනවයන්ලඅති රුලජ නධිපතිතුම නටලදැනු්ල
දීම .ල

මුදකලේමොමිෂන්ල්භනවල

2016 ්ැේතැ්බර්ල
ම ්ල30ලදි ටලේපරල

12

2016ලම නර්තුලම ්ල
20ලව ලදි ටල
ේපර

8. ූලල. අවශ්ය.තා ලල්ුමම ලදිරිපත් කිරීම ඳහා දින දර්ශ්යනය
අනු
අ කය

01

02
03

04

05

06
07

පිටපත්
ණන

ලදිරිපත් කළ යුුව
අව ාන දිනය

වය්නපෘතිලඅනුවලමූලය්ලඅවධය්තනලඇ්ථතේ්න්තුල-ල‘ඒ’ ආමෘතිලපත්රවය

01

15.06.2015

මූලය්ලඅවධය්තනලඇ්ථතේ්න්තුල-ල‘ඒ ’ ආමෘතිලපත්රවයල

01

15.06.2015

01

15.06.2015

01

15.06.2015

01

15.06.2015

ීරර්ෂලඅනුවලපළනත්ලපු රනවර්ත ලවියද්ල්නරනශධයල-ල‘ඒ ’ ආමෘතිලපත්රවය

01

15.06.2015

අනුම තලමනර්යලම ණ්ඩලය/දැ ටලසිටි ලමනර්යලම ණ්ඩලයල් ලපුේ ලල
පඩි ඩිල-ල2016ල‘බී’ ආමෘතිලපත්රවයල

01

15.06.2015

මනර්යලම ණ්ඩලල නලපුේ ලලපඩි ඩිල-ලල2016ල‘බී ’ ආමෘතිලපත්රවය

01

15.06.2015

අතිමනලල නලනිවනඩුලදි ලවැටුේල-ල2016ල‘ී’ ආමෘතිලපත්රවයල

01

15.06.2015

පළනත්ලපනල ලආයත ලවලටලම නරුලිමම ල-ල2016ල‘ඩී’ ආමෘතිලපත්රවයල

01

15.06.2015

01

15.06.2015

01

15.06.2015

01

15.06.2015

පළනත්ලආදනය්ලඑමතුලිම්ල-ල2016ල‘ඊ ’

01

15.06.2015

මූලය්ලේම ේ යු්ල්නරනශධයල-ල2014 ‘එෆත’ ආමෘතිලපත්රවයල

01

15.06.2015

ආකතතිපය / සල්ඛනය

‘ඒ’ ආමෘතිේ ලම නරුලිමේ්ල නලප්රැදන යන්ලඅනුවලපු රනවර්ත ලවියද්ල
්නරනශධයල-ල‘ඒ ’ලආමෘතිලපත්රවයලලලලලලලලල
මූලය්ලඅවධය්තනලඇ්ථතේ්න්තුවල-ලවැයලවිෂයල්ශේක්තයලඅනුවලපළනත්ලවියද්ල
්නරනශධයලල-ල‘ඒ ’ ආමෘතිලපත්රවයල
මනර්යලම ණ්ඩලල්නරනශධය,ලවැඩ්ට න්ල නලවය්නපෘතිලඅනුවලපු රනවර්ත ල
වියද්ල්නරනශධයල-ල‘ඒ ’ ආමෘතිලපත්රවයලලලල

පළනත්ලපනල ලආයත ලවලටලම නරුලිම්ලපිළිබඳල්නරනශධයල-ල2016ල‘ඩී ’
ආමෘතිලපත්රවයල
පළනත්ලපනල ලආයත ලවලලමූලය්ලවනර්තනල-ල2014,ල2016ල‘ඩී ’ ආමෘතිල
පත්රවයල
ම ධාය්ම ලරජේ ලආදනයමින්ලපළනත්ල්භනලවලටලම නරුලිම්ල-ල2016ල‘ඊ’ ආමෘතිල
පත්රවය

ඩේ.එ්ඡ.මුනසිශ
ේකම්
මුදකලේමොමිෂන්ල්භනවල
පිටපත් :1. ජ නධිපතිලේකම්ල
2. ේකම්,ලමුදකලඅම නතය්නශධයල
3. ේකම්,ලරනජය්ලපිපපනල ,ලපළනත්ලපනල ල නලපළනත්ල්භනල් ලප්රැජනතනන්ත්රීඇයලපනල යලපිළිබඳලඅම නතය්නශධය
4. අධාය්ක්ෂලජ රනක,ලජනතිමලඅයවැයලේදපනර්තේ්න්තුවල
5. අධාය්ක්ෂලජ රනක,ලජනතිමලක්ර.ම ්්පනද ලේදපනර්තේ්න්තුවල
6. අධාය්ක්ෂලජ රනක,ලමළම  නමරනලේ්ේවනලේදපනර්තේ්න්තුවල
7. අධාය්ක්ෂලජ රනක,ලභනණ්ඩන නරලේම ේ යු්ලේදපනර්තේ්න්තුවල
8. අධාය්ක්ෂලජ රනක,ලවිේේධල්්පත්ලේදපනර්තේ්න්තුව
9. වි නමනධිපතිල
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