මසේ අක ය
எனது இய

DSD/HO/02/Ad/12/ුන:දස්.මනද2021

……………………………………........................

My No

ඔසේ අක ය
உது இய

දිනය
………………………………………

වමෘද්ධි සදඳාර්තසේන්තු චක්රසල් අක

திகதி

.2020.08.26
………………………………………

Date

Your No

2020/09

සියළුමගදිස්ත්රික්ෂගර්ාවරුන් /ගදගදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅතිරේාගඅධායක්ෂ ගන ාන්ගුන් /,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධායක්ෂ ගුන් /,
ප්රනරධිය යගර්ාවරුන් /,ග
නිරයෝනයගඅධායක්ෂ ගදගසහානාගඅධායක්ෂ ගුන් /
සම්ධිිකගාළම නාන්ු /,ගසම්ධිිකගසංුේධා ගනිලධානරි /ගඇතුළුගසියළුගනිලධානරි /ගරුත.

වමෘද්ධි වකලර්ධන සදඳාර්තසේන්තුසේ සවේලය රන සදඳාර්තසේන්තුගත
නිධාරින්සේ ලාර්ෂි ව්ථානමාරු ක්රියාලයය - 2021
සියළුමග ානනයග නිලධානරි /ර ග ුනේිකාග ස්ාන මනන්ග ්රියනමකමාග ය යග යුමකරමකග මනන්ග මඩල ලග හිටුවාුනග මග
නිේරධිශග මතය.ග රවරග සඳහනග ානනයග රසුනග රා ිෂ  /ග සභනග ානේයග පටිපනටිාග ී තිග සංග්රහර ග ග XVIIIග ු ග
පරිච්රේදර ග අදනළග ය ිකග ය ධාන ග අනුුග ාටයුතුග ාළග යුතුග අතාග ස්ාන මනන්ග මඩල ලග සඳහනග ු්මකතීයග සිෂතිග
නිරයෝන යග මගී තිගසංග්රහර ගය ිකය ධාන ගඅනුුගටටගඇතුළමකගාාගණතගයුතුය.
2021ග ුේ යග සඳහනග සම්ධිිකග සංුේධා ග රදපනේතරවර /තුරේග රදපනේතරවර /තුණතග සියළුග නිලධානරි /ර ග
ුනේිකාග ස්ාන ග මනන්ග ඉහතග ය ිකග ය ධාන ග ුලටග යටමකුග රවරග සමඟග ඉදිරිපමකග ාාග ඇතිග ුනේිකාග ස්ාන ග මනන්ග
පටිපනටියගඅනුුග්රියනමකමාගාළගයුතුය.ග
දීපගුයනප්ත තගරසුනගහනගාානබධිධාගරසුයටගඅයමකගනිලධානරි /ර ගුනේිකාගස්ාන ගමනන්මවරගප්රධාන ගානේයනලයග
හාහනගසිදුගාානුගලැරේ.ග
ාමග රසුනග ස්ාන යාග ලවර 05 ට ලැඩි ායක් සවේලය රග ඇතිග රදපනේතරවර /තුණතග සියළුග
නිලධානරි /ග අනිුනේරය /මග ුනේිකාග ස්ාන ග මනන්මවරග ඉ්ලුවරග ාළග යුතුය.ග රලසග ස්ාන ග මනන්මවරග ඉ්ලුවරග
ර ාා ගනිලධානරි /ගමනන්ගමඩල ලගතීාකුලටගහනගානනයගරසුනගරා ිෂ  /ගසභනගානේයගපටිපනටිගී තීගුලටග
රාටුමමග මතග මනන්ග මඩල ලයග ය සි /ග ුැනිග නිලධානරි /ග සවරබ /ධාරය /ග පුති ග පුාප්ත පනඩුග හනග රසුනග
අුශයතනුයග සළානග බලනග ස්ාන ග මනන්ග ාානුග ලැරේ.ග මනන්ග මඩල ලයග ය සි /ග ලබනරද ග ස්ාන ග මනන්මවරග
සවරබ /ධාරය /ග හිළිණතග හැකිග අභියනච නග මතග පමකක්ෂග යවරග සහ දනයීග තීාකයක්ෂග ලබනදීමග හිළිබඳුග
අභියනච නගමඩල ලයගසළානගබලනුගලැරේ.ග
1ලන අදියර,
අදියර,4 ලන මශ,
මශ, සවත්සිරිඳාය,
සවත්සිරිඳාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්. /1ம்
අධායක්ෂ ගන ාන්

கட்டம், 4 வது ாடி,
ாடி,செத்ெிமிபா பத்தமுல்ய /1st

අතිරේාගඅධායක්ෂ ගන ාන් (පනල ගහනගආයත )
மநலதிக
ணிப்ாளர் தலலலநனதிதி ( ிர்வாகம்/தாம்)
பணிப்பாளர்ගதலைலதிபதி
ග
Additional Director General (Admin & Establishment)
Director General
Tel011-2873799
011-2871672/2872202
Fax 011-2873996ගගගගග
011-2889002ගග
E-mail- dg@samurdhi.gov.lk
diradmin@samurdhi.gov.lk

Hot Line :0112-889007

Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla

ප්රධාන ගණකානිකානී ගගගගගගගග අධායක්ෂ ග(ක්ෂෂුද්රගුලලය)
ணிப்ாளர் (குறு ிதி )
பிதானගகணக்காளர்ගගගගග
Director ( Micro Finance)
Chief Accountant
011-2889003
011-2869742
011-2887469
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk Hot Line:0112-885582

ානේයනලයග
அலுவைகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

ව්ථානමාරු මණ්ඩ ඳශත දැක්සලන ඳරිදි ස ොටව් තුනකින් වමන්විත සේ.
1. අ /තේගදිස්ත්රික්ෂාගමනන්ගමඩල ලයග
2. දිස්ත්රික්ෂායගතුළගමනන්මවරගසඳහනගදිස්ත්රික්ෂාගමනන්ගමඩල ලය
3. ප්රනරධිය යගර්ාවරගරා ඨාසනසයගතුළගමනන්මවරගසඳහනගප්රනරධිය යගමනන්ගමඩල ල
අන්තර් දිව්ත්රික් ව්ථානමාරු මණ්ඩ වකතියය.
1.
2.
3.
4.

අතිරේාගඅධායක්ෂ ගන ාන්ග(පනල )
අධායක්ෂ ග(ක්ෂෂුද්රගුලලය)
පරිපනල ගනිලධානරිග(පනල )
ු්මකතීයගසිෂතිගනිරයෝන ය

-

(සභනපති)
(සනමනජිා)
(ර්ාවර)
(නිරයෝජිතය /)

-

(සභනපති)
(සනමනජිා)
(ර්ාවර)
(නිරයෝජිතය /)

දිව්ත්රික් ව්ථානමාරු මණ්ඩ වකතියය
1.
2.
3.
4.

දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධායක්ෂ
නිරයෝනයගඅධායක්ෂ ගදගසහානාගඅධායක්ෂ
ආයත ගාළම නාන්
ු්මකතීයගසිෂතිගනිරයෝන ය

දිස්ත්රික්ෂග මනන්ග මඩල ලයග දිස්ත්රික්ෂග ර්ාවරග දග දිස්ත්රික්ෂග සම්ධිිකග අතිරේාග අධායක්ෂ ග න ාන්ග ය සි /ග පමකග ාළග
යුතුය.
ප්රාසද්ය ය සල් ේ ස ොඨ ාව තුෂ ව්ථානමාරු මණ්ඩ වකතියය අලම ලසයන් වාමාජි යන්
04 ක් ලත් විය තිතුය.
I.
II.
III.
IV.

ප්රනරධිය යගර්ාවර
ණකානිකානරිගග
මූලස්ාන ගසම්ධිිකගාළමකනාන්ගදගමහනගසංණවර
සම්ධිිකගාළම නාන්ගරදරද නරණ /ග ක්ෂගඅරයක්ෂ
ු්මකතීයගසිෂතිගනිරයෝජිතය /

-ග
-

(සභනපති)ග
(ර්ාවර)
(සනමනජිා)
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ස්ාන ගමනන්ගමඩල ලගරුතගඉදිරිපමකගාළගයුතුගර්ඛ

I.
II.
III.

ස්ාන ගමනන්ගඅයදුවරගපත්රයග
ුනේිකාගස්ාන ගමනන්ගඅයදුවරපමකගර්ඛ යග(02ගආා්තියගඅනුු)
එ ම සවේලා ව්ථානය අවුරුදු 05 ට ලැඩිග රසුනග ානලයක්ෂග සවරපේකග ාාග ඇතිග නිලධානරි /ර ග
ර්ඛ ය.ග(03ගආා්තියගඅනුු)

අභියාචනා මණ්ඩ
ඉහතග ක්ෂග ක්ෂගමනන්ගමඩල ලගසඳහනගඅභියනච නගමඩල ලයක්ෂගදගපමකගාළගයුතුය.ගනිලධානරි /ර ගඉ්ලීවරගමතග
මනන්මවරග රහෝග රසුනග අුශයතනුයග මතග ු ග මනන්මවරග රහතුරු /ග අත්ප්ත තියටග පමකු ග නිලධානරි /ටග රමමග
අභියනච නගමඩල ලුලටගරමටුගනිශ්චිතුගසඳහ /ගාාගඇතිගානලගුාුනනුගර ඉක්ෂමුනගඅභියනච නගකිී මටග
අුස්ානුගලබනදියගයුතුය.
අභියනච නග මඩල ලර ග සභනපතිග අනිුනේරය /මග දිස්ත්රික්ෂග ර්ාවරග දග දිස්ත්රික්ෂග සම්ධිිකග අතිරේාග අධායක්ෂ ග
න ාන්ග ය යග යුතුග අතා,ග ඉතිරිග නිරයෝජිතයි /ග දිස්ත්රික්ෂග මනන්ග මඩල ලර ග නිලධානරි /මග පමකග ාාග ණැමටමටග
දිස්ත්රික්ෂගර්ාවරගදගදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅතිරේාගඅධායක්ෂ ගන ාන්ටගබලයගපුානුගලැරේ.

ස්ාන මනන්ගලබනගදීරවරගදීගහැකිගසෑමගය ටාමගනිලධානරියනටගරපෞධිණලිාගදු ්ාාතනගඅුමගු රස,ගස්ාන ගමනන්ග
කිී මග ාළග යුතුය.ග රසගවුුමකගරසුනගඅුශයතනුයග ප්රුලඛගය යගයුතුග බුගදගය රශ රය /මගසම්ධිිකගසංුේධා ග
රදපනේතරවර /තුුග මඟි /ග ඉවාග රාරා ග සියළුමග සංුේධා ග ානේයය /ටග බනධානුක්ෂග ර ු ග රලසග
ස්ාන මනන්ගසැළසුවරගකිී මගාළගයුතුය.
ව්ථානමාරු






ා වටශන

අරණෝස්තුග31ගටගරපාගස්ාන ගමනන්ගමඩල ලගපමකගකිී මගහනගස්ාන ගමනන්ගපටිපනටියගසාස්ගකිී ම.
සැප්ත තැවරබේග මසග 05ග ටග රපාග ස්ාන ග මනන්ග අයදුවරපමකග ාැඳමම.ග (මනන්ග කිී රවරග පරිපනටියටග අනුකුලුග
ඉදිරිපමකගාා ගඉ්ලීවරගපමකක්ෂගහිළිණනුගලැරේ.)
සැප්ත තැවරබේග25ගදි ටගරපාගඅදනළගනිලධානරියනගරුතගස්ාන ගමනන්ගතීාකගදැ /මමග
ඔක්ෂරතෝවරබේග05ගදි ගරතක්ෂගඅභියනච නගභනාගණැමටම.
ඔක්ෂරතෝවරබේග25ගදි ටගරපාගඅභියනච නගමඩල ලගතීාකගනිලධානරියනගරුතගදැනුවරගදීම.
(ස ොසරෝනා ලවකගතය ශා ඳාර්යසේන්තු මශ මැයලරණය නිවා වාමානය ඳිපඳාිපසයන් බැශැරල
ඉශත ාල ලානු ව ව් ර ඇය අතර, සියළු ටතිතු 2020 සදවැේබර් 31 දිනට අලවන් ෂ
තිතුය.)

නිධාරින්සේ ලගකීේ.
I.

ුනේිකාග ස්ාන ග මනන්ග නිරයෝණයක්ෂග ලැබුග සියළුමග නිලධාාය /ග නියිෂතග දි ර දීග ුග ානනානී ග ස්ාන ග
රුතගරසුයගසඳහනගුනේතනගාළගයුතුය.

II.

ුනේිකාගස්ාන ගමනන්ග්රියනමකමාගකිී මගසවරබ /ධාරය /ගානනයගරසුනගරා ිෂ  /ගසභනරේගඅංාග1589ද30ග
අතිගය රශ ගණැසඨාගපත්රර ගානේයයගපටිපනටිාගී තිග214,ග215,ග216,ග217ගුණ /තිුලගසඳහ /ගය ිකගය ධාන ග
බලපැුැමකරුනුගඇත.

III.

රමමගචක්රර්ඛර ගදක්ෂුනගර මැතිගය ිකය ධාන ගසවරබ /ධාරය /ගසම්ධිිකගසංුේධා ගරදපනේතරවර /තුරේග
අධායක්ෂ ගන ාන්ර ගතීාකයගඅුසන ගතීාකයගරේ.

IV.

රමමගචක්රර්ඛයගඅංාග1589ද30ගදාකග2009.02.20ගදි ැතිගගඅතිගය රශ ගණැසඨාගපත්රර ගපළගාා ගලදග
ානනයගරසුනගරා ිෂ  /ගසභනගානේයගපටිපනටිාගී තිගසංග්රහර ගXVIIIගපරිච්රේදර ග202ගුණ /තියගඅනුුග
නිකුමකගාානුගලැරේ.

V.

ාානබධිධාගරසුනගනිලධානරි /ර ගහනගදීපුයනප්ත තගරසුනුලටගඅයමකගනිලධානරි /ර ගුනේක ාගස්ාන ගමනන්ග
සිදුග කිී රවරදීග අදනළග ඉ්ලීවරග ඔබර ග නිේරධිශග සටුතුග මනග මඟි /ග අදනළග අමනතයනංශග හනග ආයත ග රුතග
ඉදිරිපමකගාළගයුතුය.ග

ස්ාන ග මනන්ග ඉ්ලුවරග පත්රර ග සඳහ /ග සියලුග රත ාතුන්ග නිුැාදිුග සැපයීමටග අදනළග නිලධානරි /ග ුණබලනග ණතග
යුතුග අතා,ග ප්රමනදග මග ලැරබ ග අයදුවරපමකග සළානග බලනුග ර ලැරේ.ග රහමකග ප්රමනදග මග ස්ාන ග මනන්ග ඉ්ලුවරග
ාානුගලබ ගඅයර ගරසුනගානලයගසැලකි්ලටගරණ ගඅදනළගනිලධානරි /ගපුාප්ත පනඩුගපුති ගදිුයිර /ගඕ ෑමග
රසුනගස්ාන යාටගස්ාන ගමනන්ගකිී මටගලක්ෂය යගහැකිය.ග
ප්රධාන ග ානේයනලය,ග දිස්ත්රික්ෂග ර්ාවරග ානේයනලග දග ප්රනරධිය යග ර්ාවරග ානේයනලග බැංකුග සහග ුසවරග ාාාග ය ග
සියළුගස්ාන ුලගනියිෂතගරසුාගසංඛයනුටගඅතිරික්ෂතුගකිසිමගනිලධානරිරයකුගාඳුනගණැමටමගසිදුගර ාළගයුතුග
බුදගානන්ණිාුගද /ුනගසිටිිෂ.ග
ග
රවරගසවරබ /ධාරය /ගඔබගදක්ෂු ගසහරයෝණයගඉතනගඅණයගරා ටගසළාිෂ.ග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ආේ.පී.බී.ගතිලාසිරි
අධායක්ෂ ගන ාන්
හිටපමක:1. ර්ාවර,ගසම්ධිික,ගණ්හගආේථිා,ගක්ෂෂුද්රගුලලය,ගස්ුයංගැකකියන,ගුයනපනාගසංුේධා ගහනගග-ගාන.දැ.ණැ.ස.
ඌකගඋපරයෝන ගානනයගසවරපමකගසංුේධා ගානනයගඅමනතයනංශය

වමෘද්ධි වකලර්ධන සදඳාර්තසේන්තුල
සදඳාර්තසේන්තුගත නිධාරින්සේ ලාර්ෂි ව්ථානමාරු ප්රයඳත්යය - 2021
2021ග ුේ යග ආාවරභර ග දීග ්රියනමකමාග කිී මටග සැළසුවරග ාාග ඇතිග සම්ධිිකග ාළමකනාන්ග හනග සම්ධිිකග
සංුේධා ගනිලධානරිගුනේිකාගස්ාන මනන්ගුැ සටහර /ගදීගඋපරයෝගිගාාගණ / නගප්රතිපමකතියගපහතගදැක්ෂරේ.
01.

ලාර්ෂි
i.

ii.
iii.
iv.
02.

03.

ව්ථානමාරු ඉල්ා සිටීමට හිමි ේ බන නිධාරින්

ලවර 05 ට ලැඩි ායක්ග ාමග රසුනග ස්ාන ර ග රසුයග ාාග ඇතිග නිලධානරි /ග රු මකග
රසුනග ස්ාන යාටග ස්ාන ග මනන්ග ාළග යුතුග අතා,ග රසග ර කිී රම /ග යවරග අටුතාාග ප්රතිඵලග
ඇතිු /ර /ග වරග ටුගුණකීමගආයත ගප්රධානමට /ගරුතගදගපැුරානුගඇත.ග
ුල්ග පමකමවරග දි ර ග සිටග අුමග ුශරය /ග අවුන්දුග 03ග ාග රසුනග ානලයක්ෂග සවරපුේකග ාාග ඇතිග
නිලධානරි /
ප්රියගම නපගරසුනගස්ාන යාගුසාගතු ාගරසුනගානලයක්ෂගසවරපුේකගාාගඇතිගනිලධානරි /
ප්රියග ම නපග රසුනග ස්ාන යාග ුසාග රදාක්ෂග රසුයග ාාග ඇතිග නිලධානරි /ග ුලළුග රසුනග ානලයග
ර සළානගදු ්ාාගරසුනගස්ාන මනන්ගඉ්ලනගඇතිගය ටගදී.

ලාර්ෂි ව්ථාන මාරු වශා නිධාරින් විසින් ඉල්ලීේ සනො රන ද අලව්ථාල දී සවේලා
අලයතාලය මත ඳශත වශන් නිධාරින් ලාර්ෂි ව්ථාන මාරුලට යටත් සේ.
2.1.

කිසියේ සවේලා ව්ථානය
නිලධානරි /

2.2.

ුනේිකාග ස්ාන ග මනන්ග ලැබීමටග ටුිෂාවරග ඇතිග නිලධානරි /ග සඳහනග අනුප්රනප්ත තිාය /ග රයදීරවරග දීග
ඉහතගගග2.1 නිලධානරි /ගාගසඳහනගරය දනගණැමටමටගාටයුතුගාළගයුතුය.

නිධාරින්සේ ලාර්ෂි
දක්ලනු ැසේ.

ලවර 05 ක්ග රහෝග ටටග ුැඩිග ානලයක්ෂග රසුයග සවරපුේකග ාාග ඇතිග

ව්ථානමාරුවීසේ දී ඳශත වශන්

රුණු ස සරහි ලැඩි වැෂකිල්ක්

3.1.

හැකිගසෑමගය ටමගඉ්ලුවරගපත්රර ගසඳහ /ගාාගඇතිගස්ාන ගමනන්ගඉ්ලීවරග03ග /ගඅනුහිළිරුලටගග
ප්රුලඛතනුයගලැරබ ගපරිදිගඉ /ග ාාටගස්ාන මනන්ගකිී ම.

3.2.

ගඉ්ලුවරාන්ග හනග ාලත්රයනග ය ග රදරද නමග ානනයග රසුර ග නියුක්ෂතග
රසුයගකිී මටගඅුස්ානුගලබනදීමටගඋපරිමගඋමකසනහගකිී ම.

3.3.

සෑමග ස්ාන ග මනන්ුක්ෂමග න ුනරිග 01ග දි ග සිටග බලග පැුැමකරු ග ්රියනමකමාග ාළග යුතුග අතා,ග
අනුප්රනප්ත තිායනගපැිෂරක ගරතක්ෂගප්රමනදගර ාාගස්ාන ගමනන්ගනිරයෝණගලදගනිලධානී  /ගනියිෂතග
දි ටග ුග රසුනග ස්ාන ර ග ානනානරිග සඳහනග ුනේතනග ාළග හැකිග පරිදිග ුලදනහැී මග සඳහනග සෑමග
ආයත ග ප්රධානනියකුග ය සි /මග ාටයුතුග ාළයුතුය.ග රාරසග වුුදග ය රශ ග ානනානරිග ාටයුමකතාග
අුශයතනමතග පමකක්ෂග ඉහතග ස්ාන ග මනන්ග ්රියනමකමාග කිී රවරග දි යග උපරිමග රලසග මනසයාග
ානලයක්ෂගප්රමනදගකිී මටගස්ාන ගමනන්ගමඩල ලයටගබලයගපුනුගලැරේ.ග

3.4.

ප්රියගම නපගර ු ගරසුනගස්ාන ගසඳහනගරසුනගඅුශයතනුයගමතගනිලධානරි /ගමනන්ගකිරිරවරගදීග
පළුලුගඅය ුනහාගනිලධානරි /ගද,ගරදුනුුගඅර කුමකගනිලධානරි /දගුශරය /ගරතෝානගණැමටම.

3.5.

ුයසගඅවුන්දුග58ගඉක්ෂමු ගලදගනිලධානරි /ර ගඉ්ලීමගමතගහැාගදිස්ත්රික්ෂාරය /ගහිටතටගමනන්ග
ර කිී මග( රසගවුුදගය  යගාන්ණුගසඳහනගරමයගඅදනළගර රේ.)

3.6.

ුනේිකාගස්ාන ගමනන්ගාිෂවාරේගය  යගපායටගඅයමකගු ගනිලධාාගාඩල නයවරගුලටගහනගරසුනුටග
අයමකග ානර ග නිලධාාය /රණ /ග අුමග ුශරය /ග 15%ග ාග නිරයෝන යක්ෂග සටුතග සෑමග ු්මකතියග
සිෂතියක්ෂග ය සි /මග වරග ාළග නිරයෝජිතරයක්ෂ.ග මනන්ග මඩල ලර ග සනමනජිායකුග රලසග පමකාළග
යුතුය.

වරග ාමග ප්රරධිශයාගග

3.7.

ප්රියග ම නපග රසුනග ස්ාන ුලග රසුයග ාා ග නිලධානරි /ග තුමකග ප්රියග ම නපග රසුනග ස්ාන යාටග
ාානුග ලබ ග ඉ්ලීවරග සළානග බල /ර /ග ප්රියග ම නපග ර ු ග රසුනග ස්ාන ුලග රසුයග ාළග
නිලධානරි /ර ගඉ්ලීමගසළානගබැලීරම /ගපසුුය.

3.8.

සමනනගසංුේධා ගසහානාුන් /ගහනගසමනනගආාක්ෂ කගනිලධානරි /ගස්ාන ගමනන්ගකිී රවරගදීගහැකිග
සෑමගය ටමගආයත ර ගපැුැමකමටගබනධානුක්ෂගර ු ගරසගස්ාන ගමනන්ගකිී ම.ගගග

3.9.

කිසියවරගප්රනරධිය යගර්ාවරගානේයනලයක්ෂගතුළගක්ෂෂුද්රගමූලයගබැංකුුලගරසුයගාා ගනිලධානරි /ග
ස්ාන ගමනන්ගකිී රවරගදීගබැංකුගානනානරිගුලටගබනධානගසිදුගර ු ගපරිදිගගදිස්ත්රි ක්ෂායගතුළගඅ /තේග
බැංකුග අතාමග පමකක්ෂග මනන්ාළග යුතුය.ග සුය රශක ග රහතුුක්ෂග මතග දිස්ත්රික්ෂග අධායක්ෂ ාර ග
නිේරධිශයග සටුතුග මනර ග අනුමැතියග ඇතිුග බැංකුුලග රසුයග ාා ග නිලධානරි /ග ක්ෂර ත්රයටග
ස්ාන ග මනන්ග කිී මමකග ක්ෂර ත්රර ග සිටි ග නිලධානරි /ග බැංකුග ුලටග ස්ාන ග මනන්ග කිී මමකග ාළග
යුතුය.ගගග

3.10. දිස්ත්රික්ෂායග තුළග ආයත ග හනග ුැවාප්ත ග ය  යග භනාුග ාටයුතුග ාා ග නිලධානරි /ග ස්ාන ග
මනන්මවරුලටග යටමකග ාළග යුතුග බැය  /ග මග ය  යග හිළිබඳග රු මකග නිලධානරි /ග පුහුණුග කිී මග
අතයුශයගාටයුමකතක්ෂගරසගසළානග්රියනමකමාගාලගයුතුය.ග
04. ලවේ මඨටසේ සවේලය රන වමෘද්ධි වකලර්ධන නිධාරින් ව්ථාන මාරු කිරීසේ දී ඔවුන්සේ
ඉල්ලීමක් ඇය විට ශැර ශැකි වෑම විට ම එම නිධාරින් අදාෂ ාඳසේ ආවන්නතම ලවම ට
ව්ථාන මාරු බා දීමට ටතිතු ෂ තිතුය. එසවේ වුලද යේ නිධාරිසයකු විනය සශේතූන් මත
ාඳසයන් පිටත සලනත් ාඳය ට සශෝ ප්රාසද්ය ය සල් ේ ස ොඨ ාවසයන් පිටත ව්ථාන මාරු
ෂ ශැකිය.
ඳශත දැක්සලන ව්ථානමාරුවීේ වශා මාරු මණ්ඩ නිර්සද් අලය සනොසේ.
1.
2.
3.
4.

ානේයගස්ාන ර ගරු සක්ෂගර ු ගස්ාන ගමනන්මවර
ය  යගරහතුගමතගරාරා ගස්ාන ගමනන්ය වර
රසුනගඅුශයතනුයගමතගාළගයුතුගස්ාන ගමනන්ය වර
ානර ගනිලධානරි /ර ගඉ්ලීවරගමතගාානුගලබ ගසුහදගස්ාන මනන්

රසුනගඅුශයතනුයගමතගාා ගස්ාන ගමනන්ය වරගඅදනළගු්මකතියගසිෂතිගනිරයෝජිතය /ගරුතගදැ /ය යගයුතුය.
ප්රනනග මූලග බැංකුග හනග බැංකුග සංණවරුලග නිලධානරි /ග රසුනග අුශයතනුයග මතග ස්ාන ග මනන්ග කිී රවරදීග අධායක්ෂ ග
ක්ෂෂුද්රගුලලයර ගනිේරධිශයගලබනණතගයුතුය.ගග
ය ණක ග අංශයටග අනුයුක්ෂතග ාළමකනාන්ු /ර ග ස්ාන ග මනන්මවරග සඳහනග ඉහතග පරිපනටියග රම /මග ප්රධාන ග
අභය /තාගය ණකාර ගනිේරධිශයගසැළකි්ලටගණතගයුතුය.
ය මේශ ග අංශයටග අනුයුක්ෂතග ාලම නාන්ු /ර ග ස්ාන ග මනන්ය වරුලදීග සහානාග අධායක්ෂ ග (ය මේශ )ග ර ග
නිේරධිශගලබනගණතගයුතුය.ගගග
අ /තේගදිස්ත්රික්ෂගස්ාන මනන්ගලැබුගනිලධානරි /ර ගර්ඛ ගඔක්ෂරතෝබේග30ගදි ගු ය ටගාගාගදිස්ත්රික්ෂගානේයනලග
ුලටග මමටගාටයුතුගාානුගලැරේ.
රහමකග මගර්ඛ ගලැබීමටගරපාගවුුදගඔබර ගමනන්මවරග්රියනුලියගපුමකුනරණ ගයනමටග යගබනධානුක්ෂගාාග
ර ණතගයුතුය.
ප්රමනදගමගලැරබ ගඉ්ලුවරගපත්රගහිළිබඳගසළානගර බල ගඅතාගස්ාන මනන්ගසඳහනගඅුස /ගතීාකයගණැමටරවරග
බලයගසම්ධිිකගසංුේධා ගරදපනේතරවර /තුරේගඅධායක්ෂ ගන ාන්ගසතුරේ.ගග
සවේලා

ාය ගණනය කිරිම

ුනේිකාගස්ාන ගමනන්ුලදීගානලයගණක යගාානුගලබනුර ගරපාගුේ ර ගරදසැවරබේගමසග31ගු ගදි ටයග
(2021ගුනේිකාගස්ාන ගමනන්ගමමගසඳහනග2020.12.31ගදි ට)ගග

ුන.ස්.මන.01

වමෘද්ධි වකලර්ධන සදඳාර්තසේන්තුසේ සදඳාර්තසේන්තුගත නිධාරින් අන්තර් දිව්ත්රික්,
දිව්ත්රික් ය තුෂ ප්රාසද්ය ය සල් ේ ස ොඨ ාවය තුෂ ව්ථාන මාරු කිරීසේ අයදුේඳත
ග

අ /තේගදිස්ත්රික්ෂා

දිස්ත්රික්ෂායගතුළ

ප්රන.ර්.රා ඨාසනසයග
තුළ

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග(අදාෂ සනොලන ස ොටුල

ඳා ශරින්න)

01. නිලධානරියනර ගසවරපුේකග මග

:-ගග..............................................................................................

02. නනතිාගහැඳුනුවරපමකගඅංාය

:-ගග..............................................................................................

03. ත තුා

:-ගග..............................................................................................

04. ුේතමන ග රසුනග ස්ාන යග (මූලස්ාන දුසමදබැංකුුදමහනසංණමයදක්ෂෂුද්රග ුලලයග බැංකුුග ආදීග ුශරය /)ග :-ගග
.....................................................................................................................................................
05. උප /ගදි යග

:-ගග..............................................................................................

06. 2020.12.31ගදි ටගුයස

:-ගග..............................................................................................

07. ස්ත්රීගපුන් ගභනුය

:-ගග..............................................................................................

08. නිලධානරියනගපදිංචිගස්ාන යග:-ග
i. ස්ථීාගලිහි යග ගගග
:-ග......................................................................................................
ii. තනුානලිාගලිහි යගග

:-ග......................................................................................................ගග

09. රසුනගය ස්තා
i. රසුයටගබැඳුනුගදි ය

:-ගග...............................................................

ii. ුල්ගරසුනගස්ාන ය

:-ගග...............................................................ග

iii. රසුයටගබැඳුනුගමධායය

:-ගග...............................................................

සිට - දක්ලා

මුළු සවේලා

ාය (ලවර)

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග(සියළුම සවේලා

සවේලා ව්ථානය

ා අ ණ්ඩල වටශන්

10. නිලධානරියනගය ුනහා,ගඅය ුනහා,ගුැ /දඹු,ගදික්ෂාසනදගබු

දිව්ත්රික් ය

රන්න)

:-ගග..........................................................

i. ය ුනහාග වරගාලත්රයනර ග මගග :-ගග...............................................................
ii. ාලත්රයනගැකකියනුාගනියුතුග වර,
ගගගරසුයගාා ගඅමනතයනංශයගදගරදපනේතරවර /තුුගදගරු මකග:-ගග.....................................................
iii. ත තුා
:-ගග...............................................................
iv. රසුනගස්ාන ය :-ගග...............................................................ග
v. දන්ු /ගණක ගහනගඔවු /ර ගුයසග:1. ග....................................................................................
2. ග....................................................................................
3. ග....................................................................................
4. ග...................................................................................

vi.

පනස්ගය ගදන්ු /ගරුරත මකගඔවු /ගදැ ටගඉරණනුමගලබ ගපනස්ග:1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
4. ....................................................................................

11.

i. අ /තේගදිස්ත්රික්ෂගස්ාන ගමනන්ගුලදිගමනන්ය මටගාැමතිගදිස්ත්රික්ෂාග03ගක්ෂගහිළිරුලි /ග වරගාා / .
ප්රධාන ග ානේයනලයටග දග ඉ්ලුවරග ාළග හැකියග (අ /තේග දිස්ත්රික්ෂග ස්ාන ග මනන්ය වරග ඉ්ලනග ඇතිග නිලධානරි /ග
පමකයි)ග
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
ii. දිස්ත්රික්ෂායග තුළග ස්ාන ග මනන්ය වරග ුලදීග රසුයග කිී මටග ාැමැතිග ග ප්රනරධිය යග ර්ාවරග රා ඨාසනසග 03ග ක්ෂගග
වරගාා / .ග(දිස්ත්රික්ෂායගතුළගස්ාන ගමනන්මවරගඉ්ලනගඇතිගනිලධානරි /ගසඳහනගපමණි.)
දිව්ත්රික් ය

ප්රා.සල්.ස ොඨ ාවය

1
2
3
iii. ප්රනරධිය යගර්ාවරගරා ඨාසනසයගතුළගස්ාන ගමනන්ය වරගුලගදීගබැංකුගරහෝගුසවරග 03ගක්ෂග වරගාා / .ගමහනග
සංණමයග හනග මූලස්ාන යග දග ඉ්ලුවරග ාළග හැකිය.ග (ප්රනරධිය යග ර්ාවරග රා ඨාසනසයග තුළග ස්ාන ග මනන්මවරග
ඉ්ලීවරගාළගනිලධානරි /ගසඳහනගපමණි.
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
12.

ස්ාන ගමනන්ය වරගඉ්ලීමටගරහතුුගරාටිරය /ගපැහැදිලිුගසඳහ /ගාා / .

....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ඉහතගදක්ෂුනගඇතිගරත ාතුන්ගසතයගබුටගප්රානශගාාිෂ.
....................................................
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග....................................................
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගදි යගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගඅයදුවරාන්ර ගඅමකස

අන්තර් දිව්ත්රික්
අදනළගර

/ දිව්ත්රික්

තුෂ / ප්රාසද්ය ය සල් ේ ස ොඨ ාය තුෂ නිර්සද්ය

ු ගරා ටසගාපනගහරි / .

දිව්ත්රික් සල් ේ / දිව්ත්රික් වමෘද්ධි අධයක්
සුදුසුගඅනුප්රනප්ත තියකුගසටුතුගදගාටුතුගස්ාන ගමනන්ය මගනිේරධිශගාාිෂගදගර
....................................................

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

දි යගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ාාිෂ

....................................................
ග

ප්රනරධිය යගර්ාවරග

අධයක් නනරාල් (වමෘද්ධි වකලර්ධන සදඳාර්තසේන්තුල)
සුදුසුගඅනුප්රනප්ත තිරයකුගසටුතුගදගාටුතුගස්ාන ගමනන්ය මගනිේරධිශගාාිෂගදගර
....................................................

ාාිෂ.

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග....................................................

දි යගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගදිස්ත්රික්ෂගර්ාවරග(දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධායක්ෂ )
මාරු මණ්ඩ නිර්සද්ය
සුදුසුගඅනුප්රනප්ත තිාරයකුගසටුතගදගාටුතුගස්ාන ගමනන්ය මගනිේරධිශගාාිෂගදගර
............................................

ගගගග

ාාිෂ.
ගගගගගග............................................

මනන්ගමඩල ලගර්ාවරගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගමනන්ගමඩල ලගසභනපති
............................................

ගගගගගගගගගගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග............................................

දි යගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගදි ය
මාරු මණ්ඩ වාමාජි යාසේ නම

අත්වන

1. ................................................................

ගගගගගග................................

2. ................................................................

ගගගගගග................................

3. ................................................................

ගගගගගග................................

4. ................................................................

ගගගගගග................................

