කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ ශ්රී ාකා තාක්ණ දවේලයට අයත් කෘෂිකර්ම උඳදේක /
ඳර්දේණ වශකාර / ඉාජිදන්රු වශකාර / කාර්මික නිධාරි/ ඳව් වමීක්ක තනතුරු දරණ
නිධාරින්දේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ඳටිඳාටිය
01. ශැඳින්වීම
ශ්රී ාකා රජාාතාන්්රික වමාජාලා ජ ජානරජාදේ රාජාය දවේලා දකොමින් වභාල විසින් 2009 දඳබරලාරි 20
ලැනි සිකුරාදා දින නිකුත් කරන ද අාක 1589/30 දරණ අති විදේ ගැවට් ඳත්රදේ ඳෂකරන ද කාර්ය
ඳටිඳාටික රීති 1 කාණ්ඩදේ XVIII ලන ඳරිච්දේදදේ 202 රීතිදේ විධිවිධාන ලට අනුකල වැකසු ශ්රී
ාකා තාක්ණ දවේලදේ කෘෂිකර්ම උඳදේක/ ඳර්දේණ වශකාර/ ඉාජිදන්රු වශකාර/ කාර්මික
නිධාරි/ ඳව් වමීක්ක තනතුරු දරණ නිධාරින් වශා දමම ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ඳටිඳාටිය වකව්
කරනු ැදේ. ඒ අනුල කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ (දමදතක් බඳැලැත් වු) තාක්ණ දවේලා
ගණල තනතුරු දරණ නිධාරින්දේ ව්ථාන මාරු වේබන්ධදයන් වු ව්ථාන මාරු ඳටිඳාටි දමයින්
අලාගු කරන අතර දමම නල ව්ථාන මාරු ඳටිඳාටිය අනුල ඉදිරිදේ  ජ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සිදු කරනු
බන බල දමයින් දන්ලමි.
02. ලාර්ෂික ව්ථානමාරු වශා යටත් ලන නිධාරීන් පිළිබ විව්තර
2.1. කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ ශ්රී ාකා තාක්ණ දවේලයට අයත්;
 කෘෂිකර්ම උඳදේක
 ඳර්දේණ වශකාර
 ඉාජිදන්රු වශකාර
 ඳව් වමීක්ක
 කාර්මික නිධාරි තනතුරු දරණ නිධාරින්
2.2. දවේලා ව්ථාන ලර්ගීකරණය
2.2.1.ඉතා ප්රියමනාඳ දවේලා ව්ථාන
ඉතා ප්රියමනාඳ දවේලා ව්ථානය ලදයන් වැය ය යුත්දත් නිධාරියා විසින් මුල්ලරට
කරන රකාය මිනන් දක්ලන, තම ඳදිාචි දිව්්රික්කය/ රදේය වශ ඳශත දවේලා ව්ථාන දේ.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ජාාතික ඳැෂෑටි නිදරෝධායන දවේලය, කටුනායක
ඳැෂෑටි නිදරෝධායන ඒකකය, දකොෂඹ ලරාය
ඳැෂෑටි නිදරෝධායන ඒකකය, කටුනායක ගුලන්දතොටුඳ
ඳැෂෑටි නිදරෝධායන ඒකකය, මත්ත ගුලන්දතොටුඳ
ඳැෂෑටි නිදරෝධායන ඒකකය, ශේබන්දතොට ලරාය

2.2.2.ප්රියමනාඳ දවේලා ව්ථාන
ඒ වදශා නිධාරින්දේ ව්ථිර ඳදිාචි දිව්්රික්කයට නවන්නතම දවේලා ව්ථානය ඳලතින
දිව්්රික්කය දශෝ රදේය ප්රිය මනාඳ දිව්්රික්කය දශෝ රදේය දව වකනු ැදේ.
2.2.3. ඳශත ව්ථානල පිහිටා ඇති කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ දවේලා ව්ථාන ප්රියමනාඳ
දනොලන දවේලා ව්ථාන ලදයන් වකනු ැදේ.


ඒ ඒ නිධාරියා වේබන්ධදයන් අදා ඉතිරි සියලුම දවේලා ව්ථාන, ප්රියමනාඳ දනොවු දවේලා
ව්ථාන දව වකනු ැදේ. ඒ ඒ නිධාරියා වේබන්ධදයන් ඉතා ප්රියමනාඳ දශෝ
ප්රියමනාඳ දනොලන ඳශත වදශන් දවේලා ව්ථාන දු්කර දවේලා ව්ථාන දවද වකනු ැදේ.
රශාග
මශඉලුප්ඳල්ම
ලවුනියාල
අලුත්තරම
ශවක

බිබි
දඳොදෂොන්නරුල
අේඳාර
බටඅත
අනුරාධපුරය

කල්පිටිය
කන්තදල්
නිකලැරටිය
ශේබන්දතොට
අරගාවි
1

අඟුණදකොඳැැව්ව
මුතුකණ්ඩිය
දමොණරාග
වමන්තුදර්
මඳුරුකැටිය
තිරුදනල්දේලී
අේබන්දතොට


ගිරාඳුරුදකෝට්දට්
වීරවි
උඩරැදැල්
මුරුන්කන්
නුලරඑළිය
ඳරන්තන්

ලනාතවිල්ලුල
මීපිළිමාන
සීතාඑළිය
කරපිාච
කරදියන්නරු

ඳශත වදශන් දිව්්රික්ක ල ඇති දවේලා ව්ථාන අති දු්කර දවේලා ව්ථාන දවද වකනු
ැදේ.
මුතිේ
ය ලිදනොච්චිය
මන්නාරම

03. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කමිටුදේ වායුතිය පිළිබ විව්තර
රාජාය දවේලා දකොමින් වභාල විසින් නිකුත් කරන ද කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 200 අනුල
ව්ථාන මාරු මණ්ඩදේ වායුතිය ඳශත දැක්දේ.
i.
ii.
iii.
iv.

අධයක් (නයතන/ ඳාන)
අදා අා භාර අධයක්ලරුන්දගන් තිදදදනක්
වශකාර අධයක් (නයතන ) / වශකාර අධයක් (ඳාන)
තනතුරට අයත් දවේලක වාඛ්යාදලන් අලම ලදයන් 15 ව ලත්
වාමාජිකත්ලය බා සිටින ලෘත්තීය වමිතිලලින්
එක් නිදයෝජිතදයකු බැගින්

- වභාඳති
- වමාජික
- වාමාජික
- වාමාජික

04. ලාර්ෂික ව්ථානමාරු දයෝජානා වමාදෝචන කමිටුදේ වායුතිය පිළිබ විව්තර
කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ දවේලදේ නියුතු මාරු මණ්ඩයට ඇතුෂත් දනොවු දජාය්න නිධාරින්
තිදදනකු කෘෂිකර්ම අධයක් ජානරාල් විසින් නේ ය රීදමන්.
4.1.

ව්ථාන මාරු දයෝජානා ලට විරුේධල දකදරන අභියාචනා වෂකා බැලීම වදශා කාර්ය
ඳටිඳාටික රීතින්හි XV111 ඳරිච්දේදදේ 210 ලගන්තිය අනුල ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු දයෝජානා
වදශා මණ්ඩ පිහිටලනු ැදේ. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වේබන්ධදයන් ඉදිරිඳත් කරනු බන
අභියාචනා වෂකා බනු බන්දන් කාර්ය ඳටිඳාටික රීතින්හි XV111 ඳරිච්දේදදේ 211
ලගන්තිය අනුකල දේ නේ ඳමණි.

4.2.

නිධාරිදයකු ඉල්ලීමක් අනුල කරන ද මාරුවීමක් අලාගු කරන දව දශෝ කල් දමන
දවට ඳසුල අභියාචනා ය රීමට එම නිධාරියාට දශෝ ඒ පිළිබද නිර්දේ ඉදිරිඳත් ය රීමට
ඒකක රධානියාට/ අදාෂ ඒකකය භාර අධයක්ට දශෝ හිමිකේ නැත. ව්ථාන මාරු නිදයෝගයට
විරුේධල දකදරන අභියාචනා වෂකා බැලීම වදශා ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු දයෝජානා වමාදෝචන
කමිටු විසින් ඳශත වදශන් කරුණු පිළිබද තලදුරටත් ඳරීක්ා කර තීරණ ගනු ඇත.
 ව්ථාන මාරුවීේ රතිඳත්ති යට අනුක දනොලන ඳරිදි කරන ද මාරුවීේ
 නිධාරින්දේ ඉල්ලීේ ඉටු දනොලනු අලව්ථා ( මනාඳ අනුල 1, 2, 3 යන දවේලා ව්ථාන
ඉල්ලීේ දව වකනු ැදේ.
 නිධරයන්දේ ඉල්ලීේ ලට ඳටශැනි දව කරන ද මාරු වීේ.
 ව්ථාන මාරුවීේ අයදුේ කරන ද දිනදයන් ඳසුල නිධරයන්ට සිදු වු ශදිසි විඳත්,
කරදර, අවනීඳ ලැනි වානුකේපිත තත්ලයන් පිළිබල පිළිගත ශැය  නිර්දේ ඉදිරිඳත්
ය රිම.
 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු දයෝජානා වමාදෝචන කමිටු තීරණ නිකුත් කෂ ඳසු ඉදිරිඳත්
කරනු බන අභියාචනා කාර්ය ඳටිඳාටික රීතින්හි XX ලන ඳරිච්දේදදේ 230 ලගන්තිය
අනුල රාජාය දවේලා දකොමින් වභාල දලත ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. වමාදෝචන කමිටුලට
ඉදිරිඳත් දනොවු අභියාචනා පිළිබ රාජාය දවේලා දකොමින් වභාල වෂකා දනොබනු
ඇත.
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05. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු බා දිදේ දි වැය ල්ට ගන්නා දලනත් දඳොදු කරුණු.
5.1.
i.

කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ කෘෂිකර්ම උඳදේක, ඳර්දේණ වශකාර, ඉාජිදන්රු
වශකාර, කාර්මික නිධාරි, ඳව් වමීක්ක තනතුරු දරන නිධාරින් දලත ඳැලරි ඇති
රාජාකාරි ශා අනුයුක්ත වී ඇති කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ නයතන ව්ථානගත වී ඇති
නකාරය වැය ල්ට දගන සියලු නිධාරින්ට වාධරණයක් ඉටු ලන නකාරදයන් දමම
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු රතිඳත්ති වකව් කර ඇත.

ii.

දමම ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අදා ලර්දේ ජානලාරි 01 ලන දින සිට බ ඳැලැත්දලන දවේ
ක්රියාත්මක විය යුතුය.

iii.

වෑම නිධාරිදයකුම ව්ථාන මාරු ය රිේ ලට යටත් ලන අතර, දිලයිදන් කලර දශෝ
රදේයක දවේලය ය රිමට යටත් දේ.

iv.

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීේ ල ජ දවේලා කාය ගණනය කරනු බන්දන් ව්ථාන මාරු කරනු
බන ලර්යට අදා දඳර ලර්දේ දදවැේබර් 31 ලන දිනට දේ ( උදා : 2020 ලාර්ෂික
ව්ථාන මාරු වදශා 2019.12.31 දක්ලා )

v.

අදා ලර්දේ ජුලි මව 01 දිනයත් දදවැේබර් 31 දිනයත් අතර කාදේ සුශද ව්ථාන මාරු
වීේ වශා ඉල්ලුේඳත්ර භාර දනොගත යුතුය .

vi.

ලෘත්තීය වමිති නිධාරීන්දේ ව්ථාන මාරු වේබන්ධදයන් නයතන වාග්රශදේ XXV
ඳරිච්දේදදේ 07 ලන දේදය අදා දේ.

vii.

කලර දශෝ නි්චිත ව්ථානයකට ව්ථාන මාරු අයදුේඳත් දනොමැති විට, කලර දශෝ
නිධාරිදයකු ව්ථාන මාරු කෂ ශැය  අතර, මාරු ය රිමට අලය අලව්ථාල ජ දමම ව්ථාන
මාරු ඳටිඳාටිදේ ලගන්ති ද ලෘත්තීය වමිති ල නිර්දේය ද වකා බනු ැබිය ශැය ය.
යේ දවේලා ව්ථානයකට ලැඩි අයදුේකරුලන් වාඛ්යාලක් අයදුේ කරන්දන් නේ දඳර දවේලා
ව්ථාන වැය ල්ට දගන ඒ අනුල රමුඛ්ත්ලය බා දේ .

viii.

ඉතා ප්රියමනාඳ, ප්රියමනාඳ, ප්රියමනාඳ දනොලන ලදයන් දවේලා ව්ථාන ලර්ග කරනු ැදේ.
ප්රියමනාඳ දනොවු රදේ තල දුරටත් දු්කර ශා අති දු්කර දවේලා ව්ථාන දව ලර්ග කරනු
ැදේ.

ix.

ඉතා ප්රියමනාඳ/ ප්රියමනාඳ දවේලා ව්ථානයක ලවර 05 ක් අඛ්ණ්ඩල දවේලය කෂ නිධාරින්
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ය රිේ ලට යටත් ලන අතර, ප්රියමනාඳ දනොවු දවේලා ව්ථානයක අලම
ලදයන් අවුරුදු 02 ක දවේලා කායක් වේපුර්ණ කර ඇති නිධාරින් ව්ථාන මාරු වීේ
ඉල්ා සිටිම වශා සුදුසුකේ බති. තල ද සුදුසුකේ බන දලනත් නිධාරින් විසින්
ඉදිරිඳත් කරන ව්ථාන මාරු අයදුේඳතකට ඉඩ වැසීම වදශා ඳමණක් ඳරිලාව
නිධාරින්දේ ව්ථාන මාරු අයදුේඳත් වකා බනු ැදේ.

x.

අයදුේකරුදලකුදේ දවේලා ව්ථානයක කාය ගණන් ගැනීදේ දි අයදුේකරු කෘෂිකර්ම
දදඳාර්තදේන්තුදේ විවිධ තනතුරු යටදත් එක් එක් දවේලා ව්ථානයන්හි සිටි දවේලා කාය
ද, ඒ ඒ දවේලා ව්ථානයන්හි මුළු දවේලා කායට එකතු දකොට ගණන් ගනු ැදේ.

xi.

ඉතා ප්රියමනාඳ/ ප්රියමනාඳ දවේලා ව්ථාන ල දවේලය කරන නිධාරින් විසින් නැලත ඉතා
ප්රියමනාඳ/ ප්රියමනාඳ දවේලා ව්ථානයකට කරනු බන ව්ථානමාරු ඉල්ලීේ වකා බනු
බන්දන් එම දවේලා ව්ථානලට ප්රියමනාඳ දනොලන දවේලා ව්ථාන ල දවේලය කරන
නිධාරින් විසින් කරනු බන ඉල්ලීේ වකා බැලීදමන් ඳසුලය.

xii.

යේ නිධාරිදයකු ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීේ ඉල්ලුේ ය රිදේ  ජ ඔහු/ඇය විසින් ඉතා
ප්රියමනාඳ/ ප්රියමනාඳ දව වශන් කර ඇති දිව්්රික්ක ල මීට දඳර දවේලය කර ඇති
දවේලා ව්ථාන ශැර දලනත් දවේලා ව්ථානලට ඉල්ලුේ කරන්දන් නේ, ඔවුන්දේ අයදුේඳත්
3

වකා බනුදේ සුදුසුකේ බන දලනත් නිධාරිදයකුදේ අයදුේඳතකට ඉඩ වැසීමට
එම ව්ථාන මාරුල බා  ජදමන් ශැය ලන්දන් නේ ඳමණි. දකදවේ වුලද, මුල්ලරට කරනු
ැබු රකාය දලනව් ය රිමට යේ නිධාරිදයකුට අලයතාලයක් තිදේ නේ ඒ වශා
පිළිගත ශැය  වාධාරණ දශේතු ඉදිරිඳත් කර නැලත රකායක් ඉදිරිඳත් කෂ ශැක.
xiii.

xiv.

xv.

xvi.

xvii.

xviii.
xix.

යේ නිධාරිදයකු ඉතා ප්රියමනාඳ/ ප්රියමනාඳය දලනව් ය රිමක් සිදු කර තිදබන අලව්ථාලක
එකී දලනව් ය රිම ඳදනේ කර දගන මාරුවීේ වකා බැලීදේ ජ දලනව් ය රිමට දඳර ඔහු
/ඇය දවේලය කර තිබු ඉතා ප්රියමනාඳ, ප්රියමනාඳ වශ ප්රියමනාඳ දනොවු දවේලා ව්ථානයද
ඇගයීේ ය රිම වශා වකා බනු ැදේ.
එක් අධයක් අායක ලවර 10 කට ලැඩි කායක් දවේලය කරන ද නිධාරීන් එම
අධයක් අාදයන් පිටතට ශා එක් දවේලා ව්ථානයක ලවර 05 කට ලැඩි දවේලා කායක්
ඇති නිධාරින් දලනත් දවේලා ව්ථානයක් දලත ද ව්ථාන මාරු ය රිමට කටයුතු කරනු
ැදේ.
යේ දවේලා ව්ථානයකට මාරුවීේ ඉල්ලීේ කර ඇති නිධාරින් වාඛ්යාලට ලඩා, උඳරිම දවේලා
කාය වේපුර්ණ කරන ද නිධාරින් වාඛ්යාලක් එම දවේලා ව්ථානදේ සිටින විට, එකී
නිධාරින්දගන් එම දවේලා ව්ථානදේ අඛ්ණ්ඩල ලැඩිම දවේලා කායක් දවේලය කර ඇති
නිධාරින්ට රමුඛ්තාලය ැදබන ඳරිදි මාරු ය රිමට යටත් කරනු ැදේ. එදවේ වුල ද එකම
දවේලා කාය වේපුර්ණ කරන ද නිධාරින් කීඳදදදනකු සිටී නේ ඉතා ප්රියමනාඳ ශා
ප්රියමනාඳ දවේලා ව්ථානල ලැඩිම දවේලා කායක් දවේලය කර ඇති නිධාරින්
ඳෂමුදලන්ම ව්ථාන මාරු ය රිමට යටත් කරනු ැදේ.
අදනකුත් ලගන්තිල දකදවේ වදශන් වුල ද ලයව අවු: 57 ක් ඉක්මවු නිධාරිදයකු ඔහුදේ
කැමැත්තය න් දතොරල ඔහුදේ ගේඳෂාත ලන දිව්්රික්කයය න් පිටතට ව්ථාන මාරු
දනොදකදර් .
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වදශා අයදුේ ය රිම ව්ථාන මාරුලට යටත් ලන නිධාරින්දේ
ලගකීමක් ලන අතර නියමිත දවේලා කාය වේපුර්ණ කර ඇති නමුත් එදවේ අයදුේ
දනොකරන නිධාරින් ව්ථාන මාරු මණ්ඩදේ අභිමතය ඳරිදි පුරප්ඳාඩු ඇති දවේලා ව්ථාන
දලතට ව්ථාන මාරු ය රීමට යටත්දේ. (දමදවේ අයදුේ දනොකරන නිධාරින් ඕනැම දවේලා
ව්ථානයක දවේලය ය රිමට කැමැති නිධාරින් දව වකා කටයුතු කරනු ැදේ.)
වාලදය දතොරතුරු වැඳයීම ශා වාලදය රකා මත ව්ථාන මාරු අයදුේ කෂ නිධාරින්ට
එදරහිල විනයානුකල කටයුතු කරනු ැදේ.
කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුදේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු මණ්ඩය දලත අදාෂ ලියය යවිලි
අදා ලර්දේ ජුලි 31 දිනට දඳර ඒකක රධානී / අධයක් මිනන් ඉදිරිඳත් ය රිමට ව්ථාන
මාරුවීේ ඉල්ලුේ කරනු බන නිධාරින් ක්රියා කෂ යුතුය.

5.2. ව්ථාන මාරු මණ්ඩයට යටත් දනොලන ව්ථාන මාරු ය රිේ.
i. දවේලා අලයතාල මත කරන ව්ථාන මාරු වීේ
ii. විනය නිදයෝගයක දශෝ විනයානුකල ක්රියාමාර්ග අලයතාලය මත දශෝ විනය දශේත මත
කරන ව්ථාන මාරු ය රිේ
iii. නිධාරියාදේ ඉල්ලීේ මත කරන සුශද ව්ථාන මාරු ය රිේ
iv. දවේලා ව්ථානදේ දලනවක් දනොලන අභයන්තර මාරු ය රිේ
v. දවේලා අලයතාලය මත රලා ගැනිේ
5.3. ව්ථාන මාරු ැබීේ වශා දවේලා ව්ථානයක දවේලදේ නියුක්ත විය යුතු කා සීමාල.
i. ඉතා ප්රියමනාඳ / ප්රියමනාඳ දවේලා ව්ථානයක ලවර 05 ක් අඛ්ණ්ඩල දවේලා කරන ද නිධාරින්
ii. ප්රියමනාඳ දනොලන දවේලා ව්ථානයක අලම ලවර 02 ය . (ව්ථාන මාරු ඉල්ලීමට සුදුසුකේ බයි)
iii. එක් දවේලා ව්ථානයක දවේලය එක්ලරක  ජ ලවර 05 කට සීමා දේ.
iv. මුළු දවේලා කාය තුෂ අලව්ථා 02 ක් ඉතා ප්රියමනාඳ දවේලා ව්ථානයක දවේලය ය රිමට අලව්ථා
බා දේ.
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v. එක් අධයක් අායක ලවර 10 කට ලැඩි කායක් දවේලය කරන ද ශා එක් ඒකකයක ලවර 05
කට ලැඩි කායක් දවේලය කරනු බන නිධාරින් අනිලාර්යදයන් අයදුේඳත් ඉදිරිඳත් කෂ
යුතුය.
vi. ඉතා ප්රියමනාඳ දවේලා ව්ථානයක ලවර 05 ක් දවේලය කර ඇති නිධාරින් අනිලාර්දයන්ම
ව්ථාන මාරු වදශා යටත් ලන්දන්ය.
5.4. මාරු ය රීම වශා වු කුණු  ජදේ ක්රමය
i. දවේලා කාය
(අ)
රජාදේ දවේලා කාය වශා (දජාය්න ශා ලැඩි කායක්
දවේලය කරන නිධාරින්ට අලව්ථාල වැසීම වශා)
(ලවරකට කුණු 01 බැිනන් උඳරිම කුණු 30)
(න)

ප්රිය මනාඳ දනොවු දවේලා ව්ථාන ල දවේලා කාය වශා
ලවරකට කුණු 02 බැිනන්ද, දු්කර දවේලා ව්ථානල
දවේලා කාය වශා ලවරකට කුණු 04 බැිනන්ද, අති
දු්කර දවේලා ව්ථාන ල දවේලා කාය වශා ලවරකට
කුණු 08 බැිනන්ද කුණු එකතු කරනු ැදේ.

(ඇ)

ඉතා ප්රියමනාඳ දවේලා ව්ථාන ල කර ඇති දවේලය වශා
ලවරකට කුණු 02 බැිනන්ද, ප්රියමනාඳ ව්ථාන ල කර
ඇති දවේලය වශා ලවරකට කුණු 01 බැිනන්ද අඩු කරනු
ැදේ.

ii. සිවිල් තත්ත්ලය

විලාශක නිධාරින්ට/ අවිලාශක නිධාරින්ට
(අවු 50 ට ලැඩි - කුණු 20 බැිනන්)

iii. දරුලන් වශා

අවිලාශක වශ රැය යා දනොකරන අවුරුදු 21 ට අඩු දරුලන්
වශා එක් දරුදලකුට (කුණු 05 බැිනන් උඳරිම කුණු
20)

iv. මාරු මණ්ඩය පිළිගතශැය 
දලනත් දඳෞේගලික දශේත

එක් කරුණකට (කුණු 05 බැිනන් උඳරිම කුණු 20)

මාරු මණ්ඩය පිළිගත ශැය  දලනත් දඳෞේගලික දශේතු
i. නිධාරියා වේබන්ධදයන් වු දවෞඛ්ය දශේතන් මත (පිළිගත ශැය  වලදය වශතික
ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.)
ii. නිධාරියා දේ /කත්රයාදේ දදමේපියන් රැක බා ගැනීම. (ග්රාම නිධාරි වශතිකයක්
මගින් ඉදිරිඳත් ක යුතුය.)
iii. නිධාරියාදේ ලැඩිදුර අධයයන කටයුතු (පිළිගත ශැය  දතොරුතුරු ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය)
iv. දරුලන්දේ විදේ දරෝගී තත්ත්ලයක් වශා (පිළිගත ශැය  වලදය වශතික වමග
දතොරතුරු ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය)
v. නිධාරියා වේබන්ධදයන් ශදිසිදේ ඇති වු විඳතක් / නඳදාලක් වශා (ව්ලාභාවික විඳත්,
කත්රයා විදයෝවීම/ නබාධ වීම ලැනි)
vi. අවුරුදු 02 කට අඩු දරුලන් සිටිම.
vii. දලනත් පිළිගත ශැය  දශේතන්

v. විදේදශේත :(අ) අවුරුදු 45 වේපුර්ණ කෂ නිධාරිදයකුට තම දවේලා කාය තු ඔහුදේ /ඇයදේ ගේ
රදේදේ දවේලය ය රිමට අලව්ථාල ැබී දනොමැති නේ
(න) ලයව අවුරුදු 57 ඉක්ම වු නිධාරින්

- කුණු 10
- කුණු 15
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vi. රදේයක සිට පිටතට මාරු බා තිබුනු නිධාරින් යලිත් එම රදේයට මාරුවීමක්
ඉල්ලීදේ ජ ලවර 01 ඳසු අවුරුදු 09 ක් දක්ලා ඳශත ඳරිදි කුණු අඩු කරනු ැදේ.
ලර් 1 – 2 අතර
ලර් 2 – 3 අතර
ලර් 3 – 4 අතර
ලර් 4 - 5 අතර
ලර් 5 – 6 අතර
ලර් 6 – 7 අතර
ලර් 7 - 8 අතර
ලර් 8 - 9 අතර

- කුණු 60
- කුණු 50
- කුණු 40
- කුණු 30
- කුණු 20
- කුණු 15
- කුණු 10
- කුණු 05

vii. වම කුණු ැබු අලව්ථාල ඉශත i (අ) වශ (ඇ) වශා දවේලය කර ඇති ලර්යකට අඩු
කායද ඳදනේ කරදගන කුණු රමාණයක් එකතු ය රීදමන් ඳසුල ලඩාත් සුදුසු
අයදුේකරු දතෝරාගනු ැදේ.
5.5 ව්ථාන මාරු අයදුේඳත්ර :
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වීේ වශා එලනු බන අයදුේඳත්ර ඇමුණුම 1 හි වශන් නකෘති ඳත්රය
අනුල වකව් කර තම ඒකක රධානියාදේ ශා අදා අධයක්දේ නිර්දේය වහිතල ඉදිරිඳත්
කෂ යුතුය. තලද එක් නිධාරිදයකු එක් අයදුේඳත්රයක් ඳමණක් ඉදිරිඳත් කෂ යුතය. අයදුේඳත්
ඉදිරිඳත් ය රිදේ ජ ඒ වදශා වකව් කර ශඳුන්ලා දදනු බන නදර් නකෘති ඳත්රයට අනුලම
වකව් කෂ අයදුේඳත් ඳමණක් ඉදිරිඳත් කෂ යුතු දේ.
ව්ථාන මාරුවීේ අයදුේ කරන නිධාරීන් ය සියේ නි්චිත දවේලා ව්ථානයකට ඳමණක්ම
ව්ථාන මාරු වී යාමට අදප්ක්ා කරන්දන් නේ අදාෂ දවේලා ව්ථානය වශ අදාෂ අධයක්
අාය යන දදකම වදශන් ය රිම සුදුසුය. තමන් ව්ථාන මාරු වී යාමට අදප්ක්ා කරන්දන්
ය සියේ දිව්්රික්කයකට / රදේයකට යාදේ අලයතාලය මත ද නැතදශොත් තමන් කැමැති
ඒකකයකට යාමට උලමනාදලන් ද යන්න අයදුේඳදත් වශන් ය රිම සුදුසුය. ඒ අනුල
තමන්දේ මනාඳය අනුපිළිදලලින් දැක්දලන ඳරිදි රදේ දශෝ කාර්යාය නේ කෂ යුතු දේ.
5.6 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වේබන්ධදයන් ඒකක රධානින්දේ / අධයක්දේ ලගකීම:
i. ව්ථාන මාරුවීේ ැබීමට ඉඩ ඇතැයි සිතන ය සියේ නිධරදයකු දවේලා අලයතාලය මත
තලත් ලර්යක තම ාඛ්ාල/ අාය තුෂ රලා ගත යුතු යැයි ඒකක රධානියා දශෝ අදාෂ
අධයක් අදශව් කරන්දන් නේ, නිර්දේශිත අයදුේඳත්ර දයොමු කරන අලව්ථාදේ ජම ඒ
පිළිබල පිළිගත ශැය  දශේතු වශන් කර ඒකක රධනීන්දේ නිර්දේ ඇතිල අධයක්
(නයතන) දලත තම ඉල්ලීම ඉදිරිඳත් කෂ යුතුදේ. අධයක් (නයතන) විසින් මාරු
කමිටුලට ඒ පිළිබල දැනුේ  ජ ක්රියා කරනු ඇත. එක් ලතාලක ජ දමම අලව්ථාල බා ජ ඇති
නිධරදයකු වශා නැලත අලව්ථාලක් බා දදනු දනොැදේ.
ii. වෑම නිධරයන් පිළිබලම නිලැරදි ශා වේපුර්ණ දතොරතුරු වැඳයීමට ඒකක රධානීන් /
අදාෂ අධයක් ලගබා ගත යුතුය. වාලදය අවේපුර්ණ දතොරතුරු වඳයා ඇති බල
දශලිවුලදශොත් ඒ පිළිබල ඒකක රධානින් / අදාෂ අධයක් ශා එම ැයිව්තු වකව් කෂ ශා
ශරි ලැරදි බන ද නිධරයන් ලගකීමට බැ ජ සිටින අතර වාලදය කරුණු ඉදිරිඳත් ය රිම
වේබන්ධල විනය ක්රියාමාර්ග ගනු ැදේ.
iii. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිදයෝග
අනුරාප්තිකයන් ඳැමිදණන දතක්
රාජාකාරි භාර ගැනීමට ශැය  ලන
විධිවිධාන ලට ඳටශැනිල කටයුතු
කටයුතු කරනු ැදේ.

මිනන් ව්ථාන මාරුවීේ බා ජ ඇති නිධරයන්
රලා දනොදගන නියමිත දින නල දවේලා ව්ථානදේ
දවේ ඔවුන් මුදා ශැරීමට කටයුතු කෂ යුතුය. දමම
කරන ඒකක රධානින් වේබන්ධදයන් විනයානුකුල
6

iv. ව්ථාන මාරු නිදයෝග ක්රියාත්මක ය රීම වේබන්ධදයන් කාර්ය ඳටිඳාටික රීතී (කාණ්ඩ අාක
01) ශා 11 ලගන්තිදේ විධිවිධාන ලටද නිධරයන්දේ අලධානය දයොමු කරවිය යුතුදේ.
v. ව්ථාන මාරුවීේ ැදේ යැයි අදප්ක්ා කරන නිධරයන්දේ රාජාකාරි කටයුතු කල් ඇතිල
නිධරයන් පුහුණු කර ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීේ නියමිත දිනට ක්රියාත්මක කරවීමට ඒකක
රධානින් විසින් කටයුතු කෂ යුතුය. දමලැනි කරුණු වේබන්ධදයන් ඳසුල දකදරන
ඉල්ලීේ වකා බනු දනොැදේ.
vi. දමම ව්ථානමාරු ඳටිඳාටිදේ වශන් විධිවිධාන ඔබදේ ඒකකදේ / අදා අාදේ සියළුම
නිධරයන් දලත දැන ගැනීමට වැැව්විය යුතුය.
vii. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ක්රියාත්මක ය රීම වේබන්ධදයන් රාජාය දවේලා දකොමින් වභාදේ
කාර්ය ඳටිඳාටික රීතීන්හි 214, 215, 216, 217 ලගන්ති ල වශන් විධිවිධාන
බඳැලැත්දලනු ඇත.
5.7 නිධාරීන්දේ ලගකීේ:
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිදයෝගයක් ැබු සියලුම නිධරදයෝ නියමිත දිනදේ ජ නල රාජාකාරී
ව්ථානය දලත දවේලය වශා ලාර්තා ය රීමට බැඳී සිටිති.
i. දමම ව්ථාන මාරු ඳටිඳාටිදේ දක්ලා දනොමැති විධි විධාන වේබන්ධදයන් රාජාය දවේලා
දකොමින් වභාදේ තීරණය අලවන් තීරණය දේ.
ii. දමම ව්ථාන මාරු ඳටිඳාටිය රාජාය දවේලා දකොමින් වභාදේ ඳටිඳාටික රීතී (කාණ්ඩ
අාක 1) හි XVIII ඳරිච්දේදදේ 202 ලගන්තිය අනුල නිකුත් කරනු ැදේ.
ඤ

06. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කා වටශන
අනු
අාකය
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

කාරණය
ව්ථාන මාරු මණ්ඩ ඳත් ය රිම
අයදුේඳත් කැවීම
නිධාරින් විසින් අයදුේඳත් ඉදිරිඳත් ය රිම
කමිටු නිර්දේ බා ගැනීම
කමිටු නිර්දේ වශා කෘෂිකර්ම අධයක් ජානරාල්දේ
අනුමැතිය බා ගැනීම
දයෝජිත ව්ථාන මාරු නිදයෝග නිකුත් ය රිම
වමාදෝචන කමිටු ඳත් ය රිම/ අභියාචනා භාර ගැනීම
වමාදෝචන කමිටු විසින් අභියාචනා ඳරීක්ා ය රිම
වමාදෝචන තීරණ වදශා කෘෂිකර්ම අධයක් ජානරාල්දේ
අනුමැතිය බා ගැනීම
ව්ථාන මාරු නිදයෝග නිකුත් ය රිම
ව්ථාන මාරු ක්රියාත්මක ය රිම

දින ලකලානු
ජුනි 30 ට දඳර
ජුනි 30 ට දඳර
ජූලි 31 ට දඳර
අදගෝව්තු 15 ට දඳර
අදගෝව්තු 31 ට දඳර
වැත්තැේබර් 30 ට දඳර
ඔක්දතෝබර් 01 ට දඳර
ඔක්දතෝේබර් 15 ට දඳර
ඔක්දතෝේබර් 31 ට දඳර
දනොලැේබර් 01 ට දඳර
ජානලාරි 01

07. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිදයෝග ලට විරුේධල අභියාචනා ඉදිරිඳත් ය රීම පිළිබද විව්තර
7.1 ව්ථාන මාරු ය රීමක් පිළිබල දදන ද නිදයෝගයකට එදරහිල ය සියේ රජාදේ නිධරදයකු විසින්
රාජාය දවේලා දකොමින් වභාල දලත අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් කරන්දන් නේ, එම අභියාචනය නකෘති
ඳත්ර ඇමුණුම 03 ( 3a ශා 3b) රකාරල ඳමණක් ඉදිරිඳත් කෂයුතු ලන්දන්ය. තලද, තමන් විසින්
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