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ප්රාගද්ශීය ගල්කම්වරයා විසින්  ගේරීම් කමිටු පිහිටුවීම 

සුබසාධක ප්රතිලාභ තෙවීම ලැබීම සඳහා සුදුසු තැනැේතන් හඳුනාෙැනීතම් ක්ත ේත්ර 

සමීක් ණතේ තේරීම් කමිටුවට සහභාගී වන තේරීම් කමිටු නිලධාරින් සුබසාධක ප්රතිලාභ 

පනතට සහ  කමිටුතේ නියාමනයන් අනුව අයදුම්කරුතේ ප්රකාශයක් ලබාෙත යුතුතේ. තම් සඳහා 

සුබසාධක ප්රතිලාභ පනතේ නිතයෝෙ අනුව පැහැදළිකර ඇත. 

 

ගේරීම් කමිටු පේ කිරීම සහ ඒවාගයහි බලතල හා කර්තවයය 

5.1.  මණ්ඩලය විසින්, එක් එක් ප්රාතද්ශිය තේකම් තකොට්ඨාසයක් සඳහා අවශය විය හැකි  

 පරිද තේරීම් කමිටු සිංඛ්යාවක් පේ කරනු ලැබිය යුතු ය. 

  

5.2.  තේරීම් කමිටුවක් විසින්, 2 වන නිතයෝෙතේ (3) වන අනුනිතයෝෙතයහි සඳහන් 

ප්රකාශතේ නිරවදයතාව පරීක් ා කිරීම සහ නිශච්ය කිරීම කළ යුතු ය.  

 

5.3.   සෑම තේරීම් කමිටුවක්ම -       

^w& තේරීම් කමිටුතේ සභාපතිවරයා විය යුතු අදාළ ප්රාතද්ශිය තේකම් 

තකොට්ඨාසතේ අදාළ ප්රාතද්ශිය තේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත 

සහකාර ප්රාතද්ශිය තේකම්වරයා තහෝ සහකාර අධයක්  (සැලසුම්) 

තහෝ ෙණකාධිකාරවරයා, 

^wd& අදාළ ප්රාතද්ශිය තේකම් තකොට්ඨාසතේ ප්රාතද්ශිය තේකම් 

කාර්යාලයට අනුයුක්ත සමාජ තසේවා නිලධරයකු, සමෘද්ධි 

කළමනාකරු, පරිපාලන ග්රාම නිලධාරී තහෝ පරිපාලන නිලධරයා, 

සහ 

^we& (තමහි මින්මතු “සිංෙණන නිලධරයා” යනුතවන් සඳහන් කරනු 

ලබන) අදාළ ප්රාතද්ශිය තේකම් තකොට්ඨාසය තුළ තම් නිතයෝෙවල 

කාර්ය සඳහා ඉේලුම්කරුවන්තේ දේත එකතු කිරීතම්, රඳවා තබා 

ෙැනීතම් සහ ආචයනය කිරීතම් කාර්ය ඉටු කරනු ලබන රජතේ 

නිලධරයකු, 

යන තැනැේතන් තිතදනාතෙන් සමන්විත විය යුතු ය. 
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^4&  තේරීම් කමිටුතේ සාමාජිකයන් විසින්, මිය යාතමන්, ඉවේ කිරීතමන් තහෝ  

  අනයාකාරතයන් ස්වකීය ධුරය කලින් හිස් කළතහොේ මිස, ඔහු පේ කළ දන සිට 

   වසරක කාල සීමාවක් සඳහා ධුරය දැරිය යුතු අතර, එකී සාමාජිකයන් නැවත පේ 

   කිරීම සඳහා සුදුසු වන්තන් ය. 

 

^5&  යම් සාමාජිකයකු ඉේලා අස්වීම තහෝ මාරුවීම තහේතුතවන් නිශ්චිත කාල සීමාව සඳහා  

ස්වකීය ධුරය දැරීමට අතපොතහොසේ වන අවස්ථාවක, ඔහු තවනුවට තවනේ 

සාමාජිකයකු, තමා අනුප්රාප්ත වන සාමාජිකයාතේ ධුරකාලතයන් ඉකුේ තනොවී ඇති 

   ධූර කාලය සඳහා ධුරය දැරීම සඳහා පේ කරනු ලැබිය යුතු ය. 

 

^6&  මණ්ඩලය විසින්, මහා භාණ්ඩාොරතේ පූර්ව අනුමතය ඇතිව තේරීම් කමිටුතේ 

   සාමාජිකයාට දීමනා තෙවනු ලැබිය යුතු ය. 

 

^7&  අදාළ ප්රාතද්ශිය තේකම් තකොට්ඨාසතේ ප්රාතද්ශිය තේකම්වරයා විසින් තහේතු දක්වා 

  මණ්ඩලතේ උපතදස් යටතේ තේරීම් කමිටුතේ යම් සාමාජිකයකු ධුරතයන් ඉවේ කරනු 

  ලැබිය හැකි ය. 

 

^8&  පනතේ කාර්යය සඳහා අවශය විය හැකි පරිද ප්රකාශනතේ සපයා ඇති තතොරතුරුවල 

  නිරවදයතාව පරීක් ා කිරීම සහ නිශ්චය කිරීම සඳහා සිංඝණන නිලධරයා විසින් 

  ඉේලුම්කරු  පදිංචි සථ්ානය තවත යා යුතු වන්තන් ය. 

 

^9&  තේරීම් කමිටුතේ සාමාජිකයන් විසින්, පනතේ 10 වන වෙන්තිතේ විධිවිධාන   

ප්රකාරව, ඉේලුම්කරුවන්තේ ප්රකාශනවල  සපයා ඇති තතොරතුරුවල නිරවදයතාව    

පරීක් ා කිරීම සහ නිශච්ය කිරීම කරනු ලැබිය යුතු අතර, සුබසාධන ප්රතිලාභ තෙවීම් 

ලැබීම පිණිස ඔවුන්තේ මතය අනුව සුදුසුකම් ලබන ඉේලුම්කරුවන්තේ නම් ඇතුළේ 

ලැයිසත්ුවක් අදාළ ප්රාතද්ශිය තේකම් තකොට්ඨාසතේ ප්රාතද්ශිය තේකම්වරයාතේ පිටසන 

සමඟ මණ්ඩලයට ඉදරිපේ කරනු ලැබිය යුතු ය. 
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^10& ^9& වන උපනිතයෝෙතයහි සඳහන් නම් ලැයිසත්ුව තමා තවත ලැබීතමන් පසු, 

තකොමසාරිස්වරයා විසින් සුබසාධක ප්රතිලාභ තෙවීම් ලැබීම පිණිස සුදුසුකම් ලබන 

ඉේලුම්කරුවන් තතෝරාෙැනීම සඳහා එම නම් ලැයිසත්ුව මණ්ඩලය තවත තයොමු කරනු 

ලැබිය යුතු අතර, පනතේ එකතළොස්වන වන වෙන්තිය ප්රකාරව තතෝරාෙනු ලැබූ 

ඉේලුම්කරුවන්තේ ලැයිස්තුවක් ඇතුළේ දැන්වීමක් පළකරනු ලැබිය යුතු ය. 

 

පරිෙණක පද්ධතිය සඳහා ලියාපදිංචිම 

පියවර 01 –  

පළමුව සියලුම නිලධාරින් පද්ධතිතේ තේරීම් කමිටුව ලියාපදිංචි වන ස්ථානතේ 

ලියාපදිංචි වී සිටිය යුතුය. 

 පියවර 02 – 

ප්රාතද්ශිය තේකම් කාර්යාලතේ ලියාපදිංචි නිලධාරින් අදාළ කමිටුවට පේකිරීම සිදු 

කරනුතේ ප්රාතද්ශීය තේකම්වරයා විසිනි. එම නිසා කමිටුවලට නිලධාරින් පේකිරීම 

සිදුකිරීතම් කාර්යය තදවන අදයතර්දී සිදුකළයුතු ආකාරය පහත දැක්තේ. 

ප්රාතද්ශීය තේකම්වරයා විසින් සුබසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලතේ දේත පද්ධතියට පිවිස, තේරීම් 

කමිටු සම්පාදනය කිරීම පිළිබද ක්රියාවලිය පහත සඳහන් පරිදී තේ.  

 

ගේරීම් කමිටු සම්පාදනයට ගපර සිදුකර තිබිය යුතු මූලික අවශ්යතා -  

01. පළමු සාමාජිකයා,තදවන සාමාජිකයා සහ තුන්වන සාමාජිකයා ප්රාතද්ශීය තේකම්    

කාර්යාලතේ නිලධාරින් විය යුතුය. 

02. තේරීම් කමිටු සකස් කිරීමට තපර තමම නිලධාරින්  පද්ධතිතේ ලියාපදිංචි වී සිටිය යුතුය. 

03. ප්රාතද්ශීය තේකම්වරයා විසින් පද්ධතිය භාවිතතයන් තේරීම් කමිටු සකස්  කළ යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 ගේරීම් කමිටු පේ කිරීම - 
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පළමු රාමුව - 

පළමු රාමුතේ  දකුණු පසින් තපන්නුම් කරන “Selection Committee “ යන අයිතමය  

Click කරන්න.   

 

පළමු රාමුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. ඉන් පසු “Create Committee” යන අයිතමය  Click කරන්න.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. එවිට තේරීම් කමිටුව නම සහිත (Selection Committee) තදවන රාමුතේ දස්තේ.   

03. තමම රාමුතේ සඳහන් අයිතමයන් වන, කමිටුතේ නම (Committee Name ) ස්වයිංක්රීයව 

දස්තේ. තමම නම ඔබට අවශය නම්  සුදුසු තලස තවනස් කරෙත හැකිය. 

04. තමම රාමුතේ තපන්වන පළමු සාමාජිකයාතේ නම (1st Member Name)   සහ තදවන 

සාමාජිකයාතේ නම (2nd Member Name) යන ස්ථාන  Click කර Select කරන්න.  

ගදවන රාමුව 
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05. ඉන්පසු එම තතොරතුරු (Submit) තබොේතම Click කර තේරීම් කමිටු සකස් කරෙත 

හැකිය. 

 

06. තේරීම් කමිටුව Submit කිරීතමන් පසු  කමිටුව සකසව්ූ බවට පණිවිඩයක් කමිටුතේ නම 

සහිතව පද්ධතිය තුළ දස්තේ. එය තුන්වන රාමුතවන් දස්තේ. 

තුන්වන  රාමුව 

 

 

 

 

 

 

 

 ගේරීම් කමිටුවට තුන්වන සාමාජිකයා ඇතුළේ කිරීම සදහා උපගදස ්- 

 

තේරීම් කමිටුවට තුන්වන සාමාජිකයාතේ නම ඇතුළේ කිරීම සඳහා රාමුතේ සදහන් 

“Selection Committee” Click කර “View Committees”යන අයිතමය Click  කිරීතමන් 

පහත රාමුතවන් දස්තේ .  

හතරවන රාමුව  

 

 

 

 

 

 

 

07. එම රාමුතේ සඳහන් “3rd Member” යන අයිතමය අසල ඇති ධන(+) සලකුණ Click  

කිරීතමන් තුන්වන සාමාජිකයා ඇතුළේ කළ හැකිය.  
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08. තුන්වන සාමාජිකයා ඇතුළේ කිරීම සදහා ඉහත සදහන් පරිදී “3rd Member” යන 

අයිතමය අසල ඇති ධන(+) සලකුණ Click  කිරීතමන් පහත සඳහන් පස්වන රාමුව  

දස්තේ. 

          පස්වන  රාමුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. තමම රාමුතේ සඳහන් වන “GND Name”  යන අයිතමය Select  කරන්න. 

10. තමම රාමුතේ සඳහන් වන යන “Officer Name” අයිතමය මගින් තුන්වන 

සාමාජිකයාතේ නම  Select  කරන්න. 

11. ඉන් පසු එම රාමුතේ සඳහන් “Add Member” යන අයිතමය Click කිරීතමන් තුන්වන 

සාමාජිකයා කමිටුවට ඇතුළේ තේ.  

 

 කමිටු නිරීක්ෂකයන් ඇතුළේ කිරීම - (Observer) 

 

12. තේරීම් කමිටු නිරීක් කයන් ඇතුළේ කිරීම සඳහා 5 වන රාමුව තපන්නුම් කරන 

“Observer” යන අයිතමය  Click  කරන්න එවිට පහත 6 වන රාමුව දස්තේ .   

 

 

 

 

 

 

හයවන රාමුව 
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01. තමම රාමුතේ සඳහන් වන GND Name  යන අයිතමය Select  කරන්න. 

02. තමම රාමුතේ සඳහන් වන යන Officer Name අයිතමය මගින් නම  Select  කරන්න. 

03. ඉන් පසු එම රාමුතේ සඳහන් “Confirm” යන අයිතමය Click කිරීතමන් කමිටුතේ  

සාමාජිකයින්තේ නම් තපන්නුම් තකතර්. එම කමිටු නම් සහිත රාමුව පහත පරිදී දස්තේ.  

 

හේවන රාමුව 

 
 

 

 

 සැලකිය යුතු කරුණු- 

තුන්වන සාමාජිකයා ඇතුළේ කිරීමට තපර කමිටු නිරීක් කයන් ඇතුළේ කිරීමට 

(Observer) තනොහැකි වන බැවින් නිරීක් කයන් ඇතුළේ කිරීමට තපර තුන්වන 

සාමාජිකයා ඇතුළේ කළයුතුය. 


