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2019.05. 

 

ංතිදර්ක වර්දේයර් ජනරාඛ (මධයමකක්දේත්රකමානල වේඳ්  ශා ඳානකිමේ වියය  

දජය න නිදයෝජය වර්දේයර් ජනරාඛලරුන්  

නිදයෝජය වර්දේයර් ජනරාඛලරුන් 

ංධයක් (මැසි.ස.ස- දියතාල කි.යලුම ඳෂා්  වර්දේයර් ජනරාඛලරුන් 

ංධයක් (ුදදඛ  

වශකාර ංධයක්(ඳාන  

දජය න මිනින්දදෝරු ංකාකාවරලරුන්ක මිනින්දදෝරු ංකාකාවරලරුන් 

ප්රසකාර්මික ශා ඳවරඳාන නිධාවරක කාර්මික ශා ඳවරඳාන නිධාවර 

ඳවරඳාන නිධාවර දලත 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2020 

ශ්රි කාකා මුම්ම් ෂේත ්ර සාාකක  තස්වක ඕවවියකර්වරු්  ඇුළුවව  

 

මැනුේ ක්දේත්ර වශායක  දවේලය III, II, I ශා විත ්  දරේණිවලල මැනුේ ක්දේත්ර වශායකිනන් වදශා 

2020 ලාර්ෂික ව ථාන මාරුවීේ ක්රියා් මක රීම ම ි ණිවලව ප්රාදීය ය ශා මධයම ව ථාන මාරු ම්ඩලයක් 

ඳැලැ් වීමට කටයුතු කරදෙන යනු ැදේස දමහි දි  ියදේ , I ,II, III දරේණිවලල මැනුේ ක්දේත්ර වශායකිනන්දේ 

නාම දඛ නයන් දලන දලනම දඛ නෙත කර එියය යුතුයස I දරේණිවලදම මැනුේ ක්දේත්ර වශායකිනන් (මැනුේ 

ඕලර්ි.යර්ලරුන්  දවේලය කරන ව ථාන ද වශන් කර එියය යුතු ංතර මධයම මාරු ම්ඩලය මිනන් වුනන් නල 

දවේලා ව ථාන දලත ංනුයුක්ත කරනු ැදේස ලාර්ෂික ව ථාන මාරු වීේ ඳශත ඳවරදි ලනු ඇතස 

 

01ස       ස්ථාන මාරුවීම් අකදුම් කිරිම සදාා අදාක තකෝ තේිය :- 

 

I. ප්රියමනාඳ දවේලා ව ථානයක ංලම ලදයන් ලවර 03 ක් දශෝ ඊට ලැඩි කායක් දවේලය කර තිබීමස 

II. ප්රියමනාඳ දනොලන දවේලා ව ථානයක ලවර 02 කට ලැඩි කායක් දවේලය කර තිබීමස 

III. ලර්තමාන දවේලා ව ථානදම ුදඛ ඳ් වීේ දින ි.ට ලවර 02 කට ලලා ලැඩි දවේලා කායක් දවේලය කර 

තිබීමස 

IV. දකදවේ දලත්  දදඳාර්තදේන්තු ංලයතාලයට ප් රුද ් ලය බාදීම වදශා ංලයම ංලව ථාලන් ල දී 

ඉශත දකොන්දීි.ලට ඳවරබාහිරල ක්රියා රීම මට ද මධයම මාරු ම්ඩලයට ශැරීයාලක් ඳලී.ස (ඉශත 

කී කාසීමාලන් 2019ස12ස31 දිනට ෙණනය කරනු ැදේ  

1ස1 මැනුේ ක්දේත්ර වශායකිනන්දෙන් ැදබන ව ථාන මාරු ංයදුේඳ්  වක යාල වැරීඛට දෙන 

ප්රියමනාඳ ශා ප්රියමනාඳ දනොලන දකොඨානා මධයම මාරු ම්ඩලය ියි.න් ී.රණය කරනු ඇතස  දේ ංනුල 

ංලයතාල ලැඩි ඉඛීමේ ැදබන දකොඨානා ප්රියමනාඳ දකොඨානා ලදයන් ද දව ක දකොඨානා ප්රිය මනාඳ 

දනොලන දකොඨානා ලදයන් ද වකා කටයුතු කරනු ැදේස 

1ස2  ඳෂා් ලට ංදාෂ වෑම ංයදුේඳතක් ම තම ංධීක්ණ නිධාවර මගින්, ංදාෂ ඳෂා්  වර්දේයර් ජනරාඛ ක 

ංධයක් (මැසි.ස.ස  දලත ද ප්රධාන කාර්යාදම නේ දජය න නිදයෝජය වර්දේයර් ජනරාඛ (ඳාන  දලත ද 

2019ස06ස28 දිනට ප්රථම ැදබන දවේ ඉදිවරඳ්  කෂ යුතු යස   

 



02. මාරු මණ්ඩකතේ දී විත ්  අවධානක තකොමු තකතෙන කරුණු  :- 

 ලාර්ෂික මාරුවීේ ඉඛලුේ කරන ද ංයට, ව ථාන මාරුවීේ බාදීදේදී  මාරු ම්ඩලය ියි.න් ඳශත 

කරුණු දකදරහි ියදේ වැරීඛක් දයොුද කරනු ඇතස   

I. මැනුේ ක්දේත්ර වශායකලරයාදේ කැමැ් ත 

II. මැනුේ ක්දේත්ර වශායකලරයාදේ ඳ කගිය දවේලා ියව තර ලාර්තාල 

III. දදඳාර්තදේන්තුදේ ංලයතාලයස (දේ වශා ලැඩි ප්රුද ් ලයක් බාදදනු ඇතස  

IV. ලයව ංුන:53 ්  55 ්  සීමාලන් හි ි.ටින මැනුේ ක්දේත්ර  වශායකලරුන්ට ශැරීතාක් දුරට තමන් ඉඛා 

ඇති ව ථානයක් බාදීමට කටයුතු කරනු ඇතස  ලයව  ංුන:55 වපුරා ඇති මැනුේ ක්දේත්ර වශායකිනන් 

දැනට තම ෙේ ප්රදීදම ලවර 03 ක් දවේලය කර ඇ් නේ ශා වුනන් තලදුරට්  එම දවේලා ව ථානදමම 

තැබීම ංඳශ ක නේ  වුනන් මධයම මාරු ම්ඩලය මිනන් මාරු කර යැවීමට කටයුතු කරනු ැදේස 

V. ලයව ංුනස53 ඉක්ම වූ මැනුේ ක්දේත්ර වශායකලරුන්දේ ලයව 55 දී ියරාම යන බලට තශුනරු කරන 

මැනුේ ක්දේත්ර  වශායකලරුන් දලදතෝ  (ංුනස55 දී ියරාම ංදප්ක්ෂිත මැනුේ ක්දේත්ර වශායක ියකාම්  

ියරාම ඉඛලුේ ිපි ය දේ වමඉ ඉදිවරඳ්  කෂ යුතුය  වුනන් දිව රික්කය තුෂ දලන්  දවේලා ව ථානයකට 

මාරු කෂ ශැරී ුනල ද වුනන්දේ ඉඛීමමක් දනොමැතිල දිව රික්කදයන් ි ටතට මාරු දනොකෂ යුතුයස 

VI. ලාර්ෂික ව ථාන මාරු වශා කාය ෙණනය කරනු බන දදවැේබර් 31 (උදාස 2020 ලාර්ෂික ව ථාන 

මාරු ියේ වශා 2019ස12ස31 දිනට  ංුනස58 ඉක්ම වූ මැනුේ ක්දේත්ර වශායකලරුන් වුනන්දේ ඉඛිපමක් 

දනොලන කඛහි දිව රික්කය තු ුනලද මාරු දනොකෂ යුතුයසජනප්රිය දවේලා ව ථානයන්හි දවේලය කරන 

දදවැේබර් 31 ලන දිනට ලයව ංුනස59 ඉක්මවූ  මැනුේ ක්දේත්ර වශායකලරුන් ද වුනන්දේ ඉඛීමමක් 

දනොමැති කඛහි ව ථාන මාරු දනොකෂ යුතුයස  

 

 

2ස1  එදවේම උතුරු නැදෙනහිර ඳෂා් ලට ද දවේලා ංලයතාලය මත ංනුයුක්ත රීම ේ ි.දු ලනලා ඇතස   

 

03.  මාරු මණ්ඩකක පුවුත්තවන ආකාෙක :- 

 ංදාෂ මාරු ම්ඩලය ඳශත වශන් ංයුවරන් ඳැලැ් දලනු ඇතස   

3.1  දිස්ත්රිෂේ මාරු මණ්ඩකක    

 දමය ංදාෂ දජය න මිනින්දදෝරු ංකාකාවරදේ ප්රධාන් ලදයන් ඳැලැ් දලනු ඇතස  ඉදිවර ලවර වශා 

දිව රික්කය තුෂ රලා ෙනු බන ශා දිව රික්කදයන් ි ටතට මාරු කර යැදලන ංය ි බඳබ නිර්දීයක් 

ඉදිවරඳ්  රීම ම වශා දමම ම්ඩලය ඳැලැ් දේස   

3.2  දිස්ත්රිෂේ මාරු මණ්ඩක ර්ර්තේ   

I.  දිව රික් මාරු ම්ඩලදම දී ඉශත ංකක 2 හි කරුණු ඳදනේ කරෙත ශැරී ලන ංතර ඒ ංනුල දිව රික්කදයන් 

ි ටතට ව ථාන මාරු ඉඛා ඇති ංයදේ ඉඛීමේ වේබන්ධදයන් මධයම මාරු ම්ඩලයට ංලය නිර්දීයන් 

ඉදිවරඳ්  කරනු ඇතස   

II.  දිව රික් මාරු ම්ඩලය ියි.න් ඳශත වශන් ලාර්තාලන් මධයම මාරු ම්ඩලය දලත වැඳිනය යුතු යස 

 

ඕඅ   අාක 01 ආකෘති පරක 

ස්ථාන මාරු ර්ර්තේ  කෙන  :- 

ලර්තමාන දවේලා ව ථානදම දවේලා කාය ලවර 02 කට ලැඩි, ව ථාන මාරු වීමට කැමති මැනුේ ක්දේත්ර 

වශායකිනන් වශ දවේලා කාය ලවර 02 ට ංඩු දලන්  වාධාරණ දශේතුන් මත ව ථාන මාරු ඉඛන මැනුේ 

ක්දේත්ර වශායකිනන්දේ දතොරතුරු ඳමණක් දමම දඛ නයට ඇතුෂ්  ියය යුතු යස 



ස්ථාන මාරු ර්ර්තේ  තනොකෙන :- 

ලර්තමාන දවේලා ව ථානදම දවේලා කාය ලවර 02 ට ංඩු ි.යලුම මැනුේ ක්දේත්ර වශායකලරුන්දේ 

දතොරතුරු ඳමණක් දමයට ඇතුෂ්  ියය යුතු යස 

ැබී ඇති ංයදුේඳ්  ංනුල දිව රික් මාරු ම්ඩලය ියි.න් ව ථාන මාරු නිර්දී කරන ංයදේ 

උඳදඛ නය ශා මාරුවීේ නිර්දී කරනු දනොබන  ංයදේ උඳදඛ නය ංදාෂ ංයදුේඳත ද වමඉ එියය යුතු 

යස  දමම උඳදඛ නය ංකක 1 .කෘති ඳත්රයට ංනුල දලන් දලන්ල එක් එක් දරේණිවලය වශා ි බඳදය කෂ යුතු 

යස  (ඒ ංනුල .කෘති ඳත්ර ංකක 1 න් ලාර්තා 4 ක් එියය යුතු යස  

ඕආ   අාක 2 ආකෘති පරක  

 ඉශත ංකක 1 හි .කෘති ඳත්රයට නේ ඇතුෂ්  දනොුන ලර්තමාන දවේලා ව ථානදම දවේලා කාය ලවර 03 

ට ලැඩි ි.යලුම මැනුේ ක්දේත්ර වශායකලරුන්දේ දතොරතුරු ඳමණක් එක් එක් දරේණිවලය වශා දලන් දලන්ල 

ප්රදීදයන් ි ටතට ංනිලාර්යදයන්ම ව ථාන මාරු රීම මට  කදු ක ංයදේ ැිනව තුලට ඇතුෂ්  ියය යුතුයස   ඒ 

ංනුල ංකක 2 .කෘති ඳත්රය වකව  කර එියය යුතු යස (ඒ ංනුල .කෘති ඳත්ර ංකක 2 න් ලාර්තා දදකක් එියය යුතු 

යස  

ඕඇ   අාක 3 ආකෘති පරක 

 ඉශත ංකක 1 ශා 2 .කෘති ඳත්රලට නේ ඇතුෂ්  දනොුන දිව රික්කය තුෂ දවේලය කරන ංදනත්්  

ි.යලුම මැනුේ ක්දේත්ර වශායකිනන්දේ නේ එක් එක් දරේණිවලය වශා දලන් දලන්ල .කෘති ඳත්ර 3 හි ඇතුෂ්  

ියය යුතුයස  ියදේ දශේතූන් මත, එනේ ව ථාන මාරු නිදයෝජිත, ියදේ රාජකාවරල නියැදන ශා වැශැඛලු 

රාජකාවරදම නියැදන දිව රික්කය තුෂ තබාෙත යුතු මැනුේ ක්දේත්ර වශායකිනන් දමම .කෘති ඳත්ර ංකක 3 ට 

ඇතුෂ්  ියය යුතු ංතර, එදවේ තබාෙැනීමට ඇති ංලයතාල ඳැශැදිිපල දලන්  කරුණු යටද්  වශන් කෂ යුතු 

යස 

 උක්ත .කාරයට ියව තර වශන් රීම දේ දී දිව රික්කය තුෂ දවේලය කරන ඕනෑම මැනුේ ක්දේත්ර 

වශායකදයත්දේ නම, ඉශත ත්මන දශෝ දඛ නයකට ංනිලාර්යදයන් ම ඇතුෂ්  වී තිිමය යුතු ංතර, ඕනෑම 

නමක් ඇතුෂ්  වී තිිමය යු් ද්  එක් දඛ නයකට ඳමණිවලස  ඒ ංනුල නිලැරදි දව ි බඳදය කරන ද .කෘති 

ඳත්ර එවීමට දිව රික් ව ථාන මාරු ම්ඩලය ලෙබාෙත යුතු යස   

සු.යු. දිව රික් ව ථාන මාරු ම්ඩලය ඳැලැ් දලන දිනට තම ඳෂාත තුෂ ි.ටින ි.යලුම මැනුේ ක්දේත්ර 

වශායකිනන්දේ නාම දඛ නයක් (වුනන් දවේලය කරන ව ථාන ශා එහි දවේලා කාය ඇතුෂ් ල ංදාෂ ඳෂා්  

වර්දේයර් ජනරාඛ ියි.න් මා දලත එියය යුතු යස (දමය මාරු ම්ඩල .කෘති ඳත්රලට ංදාෂ දනොලන බල ද 

වැරීය යුතු යස  

3.3  මධයම ස්ථාන මාරු මණ්ඩකක :- 

  

දිව රික් මාරු ම්ඩලලට ංනුල ංදාෂ ඳෂා්  වර්දේයර් ජනරාඛ දලතින් ැදබන ව ථාන මාරු 

ංදප්ක්ෂිත ංයදුේඳ්  දඛ නය වශ ංනිලාර්ය මාරු ැිනව තු ද දමම මධයම මාරු ම්ඩලදම දී වකා 

බැදනු ඇතස  මධයම මාරු ම්ඩලදම ී.රණ ංදාෂ ංයදුේඳ්  ද වමෙ .ඳ ක ඳෂා්  මාරු ම්ඩලය දලත 

යැදලනු ඇතස   

 

3.4  පළාත් මාරු මණ්ඩකක  :- 

 

මධයම මාරු ම්ඩලදම ී.රණය ංනුල ඉදිවර ලර්ය වශා එක් එක් ඳෂාතකට ංනුමත කාර්ය 

ම්ඩලය ඳෂාත තුෂ ව ථාන ෙත රීම ම දමම ම්ඩලදම දී යිප වකා බනු ඇතස  ඒ ංනුල ඒ ඒ ංය 

ංනුයුක්ත කෂ යුතු දකොඨානාය ක දිව රික්කය, දජය න මිනින්දදෝරු ංකාකාවරන් වමෙ වූ ඳෂා්  මාරු ම්ඩලය 

ියි.න් නි චය කරනු ඇතස   

 



 

 

 

 

 

 

 





ජ්යෙ මිනින්දෝජ්දු අිිකාර ී 

......................ිිජ්රොට්ම ය 

 

මැනුම් ක්ෂ ේත්ර හායකයින්ගෂ  හථාය  මයු  යකුමම් තත්රක - 2020 

 

1. ියදුම්ර අජ්ේිවම්පූර්ණිනමිිිිි:-

 .................................................................................................... 

2. ජ්දඳ ර්තජ්ම්දෝතුිජ්වේල ිිංරය     :-

 .................................................................................................... 

3. ඳදෝතියිශ ිජ්රේණිය යිි:-  Iිජ්රේණිය යි ිIIිජ්රේණිය යි ිIIIිජ්රේණිය යි ිශේජ්ේිජ්රේණිය යි ිරලර්යරයර් 

4. උඳදෝිදිනයිි  :- .............................................................   

2019.12.31ිදිනටිලයව -: ිිවු අදුි: ි ............  ම වි: .............  දිනි:ිිි.................... 

5. මුල්ිඳත්වීජ්ම්ිදිනය  :- ............................................................... 

6. ශේල ශරි ිිශේල ශරිබල      :- ............................................................... 

7. යැජ්ඳදෝනදෝිපිළීබිශේව තරි:- 

 

  

8. ව ථිරිඳදිංචිිලිපිනයි  :-

 ...................................................................................................... 

9. ජ්වේල ිව ථ නජ්ේිලිපිනය :-

 ...................................................................................................... 

10. ඳදිංචිිලිපිනයිියත්ිප්ර ජ්ශීයිජ්ල්රම්ිජ්රොට්ම යි :-

 ................................................................ 

11. ජ්වේල ිව ථ නයිියත්ිප්ර ජ්ශීයිජ්ල්රම්ිජ්රොට්ම ය :-

 ................................................................ 

(එරමිදිව ත්රික්කයරජ්ේිවීමිිලෙිජ්නොජ්..  

12. දැනටිජ්වේලයිරරනිව ථ නය  :- ............................................................. 

 

13. එහිිජ්වේල ිර යි(2019.12.31ිදිනට ි :- ිවු අදුි: ි............ ිිිිම වි:ිි............ිදිනි:ිිි.............. 

 

14. ලත්මදෝිජ්වේල ිව ථ නයටිඳැනිණීමටිජ්ඳරිජ්වේලයිරෂිව ථ නිපිළිජ්ලලිදෝිදිනිලරල නුිවහිතලි:- 

 

 

 

 

ඥ තිිවම්බදෝධය ලයව ජ්ලනත්ිශේව තර 
   

   

   

   

ජ්රොට්ම ය ජ්වේල ිර ය ව ථ නිම  අිවීිඳැනිණිය ි
දිනය 

ව ථ නිම  අිවීිගියිිිිි
දිනය 

    

    

    

    



 

 

15. ව ථ නිම  අිඉල්ලීමටිජ්ශේතු :- 

 

I .................................................................................................................. 

II ................................................................................................................... 

III ................................................................................................................... 

 

 

 

16. ම  අිවීිය මටිරැමතිිජ්රොට්ම ි03ක්කයිපිළිජ්ලලිදෝි(එරමිව ථ නයිජ්නොශේයියුතුය.  :- 

 

I ............................................................................. 

 II ............................................................................. 

 III ............................................................................. 

 

17. ජ්ලනත්ිර අණු :- 

 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

18. මුරිජ්වේලජ්ේිජ්යදීමටිරැමතිි ිිරමැතිිබල :- ……………………………………………… 

 

ඉශතිදක්කයල ිඇතිිජ්තොරතු අිවතෙිබලත්ින්ලැරදිිබලත්ිප්රර ිරරනි. 

 

 

 

................................................ ......................................... 

ිිිිිිිියදුම්ර අජ්ේිිත්වන       ිිිිිිිිදිනය 

 

ජ්වේල ින්ෂධ රිය ජ්ේින්ර්ජ්ශය :- 

 

ිත්වන :- 

නම :- 

තනතුර :-  

දිනය : 
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