ඳත්වීභ ව්ථිර කිරීභ

ඇමුණුභ 02

ඇමුණුභ 2

ඇමුණුම් අංක

1. (i). නිධාරියාගේ නභ : …………………………………………...…

(ii).ඳත්වීම් අංකය: CS/DOS/……….…..

2. (i) ඳත්වීම් දිනය

(ii). ලැඩ බාර ගැනීගම් දිනය: …………...…

: ……………………………….

කාර්යාලීය
ප්රඳගයෝජ්යනය
වශා ඳභකයි.

1, 2

(ඳත්වීම් ලිපිය,අංක 4 ඳරිශි්ටය)
3. උප්ඳැන්න වශතිකය ශා චර්යා වටශන අනුල උඳන්දිනය වැවගේ. (උඳන් දිනය: ………………………..)

3, 4

4. නගම් ගලනවක් ඇත්නම් දිව්රුම් ප්රඳකාය / නභ ගලනව් කිරීභට අදා වංගෝධිත උප්ඳැන්න වශතිකය
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5. උඳාධි වශතිකය (උඳාධිය ලංගු දිනය : .............................)

6

උඳාධි වශතිකගේ විව්තරාත්භක ප්රඳතිප වටශන

7

උඳාධිය විගේ වි්ල විදයායක නම් වි.වි.ප්රඳ.ගකො. වබාල පිළිගත් ඵලට ලිපිය

8

වි්ල විදයාය භන්න් උඳාධිය වනාක කිරීගම් ලිපිය අනුල උඳාධිය වම්ර්ර්ක කර (ඇත. /නැත.) .........

9

6. කාර්යක්භතා කඩඉම් විබාගය වභත් ව දිනය: ..........................................
2015.05.09

2016.12.22

2018.06.30

10
10A
10B
10C

2019.11.30

7. ඳරිලාව කාය තුෂ ඵාගත් ලැටුප් රහිත වශ අඩ ලැටුප් වහිත නිලාඩු (ප්රඳසූතත නිලාඩු ශැර)
ලර්ය

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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2020

ලැටුප් රහිත නිලාඩු දින ගකන
අඩ ලැටුප් නිලාඩු දින ගකන

12, 12A, 12B,
12C, 12D

8. රාජ්යය ගවේලා ගකොිෂන් වබා කාර්ය ඳිපඳාිපක රීති අනුල ලාර්ෂික වභාගෝචන ලාර්තා
(නිසි ඳරිදි වම්ර්ර්ක කරන ද අංක 05 ඳරිශි්ටය )

9. විනයානුකූ දඬුලම් ඵා ඇතිදැයි යන්න පිළිඵ විව්තර:

13

(ගකිපගයන්) ………………………………………………………………………………………
10. වලදය ඳරීක්ක ලාර්තාල වතුටුදායකය: (ඔව්./නැත.)...................................
11.
දිවුරුභ/ප්රඳතිාාල
(ගඳොදු 278)

ලත්කම් ඵැරකම් ප්රඳකාය
(ගඳොදු 261)

න්විව්නාල (ගඳොදු 160)

14

අලනතබාලය ප්රඳකා කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්ර6භ ලයලව්කාගව් 161 ලයලව්කාල)
15,16,17,18

අදාෂ ඇමුණුම් අංක අනුල ගභභ නිධාරියාගේ ලියවිලි පිළිගලළින් අමුකා ඇති අතර ඳත්වීභ .................දින සිට ව්ථිර
කිරීභ නිර්ගේ කරිෂ.
අමුකා ගනොභැති ඇමුණුම් අංක
ගදඳාර්තගම්න්තු ප්රඳධානියාගේ අත්වන ශා දිනය : …………………………………………………….......
ඳශත වශන් කර ඇත.
නිමුද්රාාල
:
.........................................
..............................................
....
කාර්යාලීය ප්රඳගයෝජ්යනය වශා ඳභකයි.
කාර්ය ඳරිඳාිපක රීති 110 අනුල ඳරිලාව කාය ..........................දින සිට ......................දින දක්ලා දීර්ඝ ගව්.
කාර්ය ඳරිඳාිපක රීති 111 අනුල ඳරිලාව කාය ..........................දින සිට ......................දින දක්ලා දීර්ඝ ගව්.
ගගොනුගව් ඇති ගතොරතුරු අනුල ඉශත ගතොරතුරු නිලැරදි ඵලත්, ............................දින සිට ඳත්වීභ ව්ථිර කිරීභට /ඉශත ඳරිදි ඳරිලාව කාය දීර්ඝ
කිරීභට අනුභැතිය වශා ඉදිරිඳත් කරිෂ.
අත්වන:……………………...........
උඳගදව්/ නිගයෝග:
නභ:………………………………………..........
දිනය:…………………………………….

1.
2.

ඳත්වීභ ව්ථිර කිරීභ / ඳරිලාව කාය දීර්ඝ කිරීභ අනුභත කරිෂ. / ගනොකරිෂ.
.................................
වැ.යු. ආකෘතිය වම්ර්ර්ක කිරීභ වශා උඳගදව් ඳසුපිගටහි වශන්ල ඇත

ආකෘතිය වම්ර්ර්ක කිරීභ වශා උඳගදව්
1. ඳත්වීම් ලිපිය අනුල මුකුරු වභඟ නභ ශා ඳත්වීම් අංකය ලිවිය යුතුයි.
2. (i) ඳත්වීම් ලිපිය අනුල ඳත්වීභ ක්රිතයාත්භක ලන දිනය වශන් කෂ යුතුයි.
(ii) ලැඩ බාර ගත් දිනය/ලැඩ බාර ගැනීභ ක්රිතයාත්භක ලන දිනය වශන් කෂ යුතුයි.
(ii)උප්ඳැන්න වශතිකගේ වශන් උඳන්දිනය වශ චර්යා වටශගන් උඳන්දිනය නිලැරදිදැයි ඳරීක්ාගකොට භාණ්ඩලික නිධරයාගේ ශා
නිධරයාගේ අත්වන තඵා තිගේ දැයි ඳරීක්ා කෂ යුතුයි.
3.ඳත්වීම් ලිපිය, උප්ඳැන්න වශතිකය ගශෝ අගනකුත් වශතිකල/ගේඛනල නගම් ගලනව්කම් ඇත්නම් දිවුරුම් ප්රඳකායක්, වංගෝධිත
උප්ඳැන්න වශතිකය ගශෝ ඊට අදා ගලනත් ගේඛන ගලගතොත් ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.
4.උඳාධිය ලංගු දිනය ශා වි්ලවිදයාය භන්න් උඳාධිය වනාක කර ඇති/නැති ඵල වටශන් කෂ යුතුයි. තලද, උඳාධිය විගේ වි්ලවිදයායක
නම් උඳාධිය වනාක කරගැනීභට වි්ලවිදයාය පිහිිප රටට අදා තානාඳති කාර්යාය/භශගකොභවාරිව් කාර්යාය ශරශා ගශෝ එභ වි්ල
විදයාය පිහිිප රගටහි තානාඳති කාර්යායක්/භශ ගකොභවාරිව් කාර්යායක් ගභරට පිහිටා ගනොභැති නම්, විගේ කටයුතු අභාතයාංගේ ප්රඳදත
අංගේ වම්ඵන්ධිකරකය භන්න් එභ කාර්යය ඉටුකර ගැනීභට කටයුතු කෂ ශැකිය.
5.නිධරයා කාර්යක්භතා කඩඉම් ඳරීක්කය වම්ර්ර්ක කරන ද දිනය වශන් කෂ යුතු අතර එක් එක් විය වභත් වී ඇති දිනයන් වකුණු
කෂ යුතුයි.
6.නිධරයා එක් එක් ලවර තු ඵා ඇති ප්රඳසූතත නිලාඩු ගනොලන ලැටුප් රහිත නිලාඩු දින ගකන වශ අඩ ලැටුප් දින ගකන වශන් කෂ යුතුයි.
නිධරයා ඳරිලාව කාය වම්ර්ර්ක කරන දිනය දක්ලා කාර්ය ඳිපඳාිපක රීති අනුල ලාර්ෂික වභාගෝචන ලාර්තා ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.
7.නිධාරියා විනය දඬුලම් ඵා තිගේ නම්, විනයානුකූල කටයුතු කිරීභට ආරම්බ කර තිගේ නම් ගශෝ විනයානුකූල කටයුතු කිරීභට
අගප්ක්ා කරන්ගන් නම් ඒ පිළිඵල ගතොරතුරු ගකිපගයන් වශන් කෂ යුතුයි.
8.වලදය ඳරීක්ක ලාර්තාල ඳරීක්ා ගකොට නිධරයා ගවේලයට සුදුසුද යන්න වශන් කෂ යුතුයි.

9.ගඳොදු 278, ගඳොදු 261, ගඳොදු 160, ආණ්ඩුක්ර6භ ලයලව්කාගව් වශ 161 ලයලව්කාල අනුල අලනතබාලය ප්රඳකා කිරීභ අමුකා තිගේද යන්න
වකුණු කෂ යුතුයි .
10.ඳත්වීභ ව්ථිර කිරීභට නිර්ගේශිත දිනය වශන් කෂ යුතුයි.

11 .ගදඳාර්තගම්න්තු ප්රඳධානියා/ ආයතන ප්රඳධානියාගේ අත්වන, දිනය වශන් කර නිමුද්රාාල තැබිය යුතුය.

අමුකා එවිය යුතු ගේඛන
ඇමුණුම්
අංකය

ඇමුණුභ

ඇමුණුභ 1

ඳත්වීම් ලිපිය (වශතික කරන ද පිටඳතක්)

ඇමුණුභ 2

4 ඳරිශි්ටය (මුේ පිටඳත ගශෝ වශතික කරන ද පිටඳතත්)

ඇමුණුභ 3

උප්ඳැන්න වශතිකය (වශතික කරන ද පිටඳතක්)

ඇමුණුභ 4

යාලත්කාලීන කරන ද චර්යා වටශන (වශතික කරන ද පිටඳතක්)

ඇමුණුභ 5

නගම් ගලනවක් ඇත්නම් දිවුරුම් ප්රඳකාය(මුේ පිටඳත) /නභ ගලනව් කිරීභට අදා වංගෝධිත උප්ඳැන්න වශතිකගේ
වශතික කරන ද පිටඳතක්

ඇමුණුභ 6

උඳාධි වශතිකය (වශතික කරන ද පිටඳතක්)

ඇමුණුභ 7

උඳාධි වශතිකගේ විව්තරාත්භක ප්රඳතිප වටශන (වශතික කරන ද පිටඳතක්)

ඇමුණුභ 8

උඳාධිය විගේ වි්ල විදයායක නම් වි.වි.ප්රඳ.ගකො. වබාල පිළිගත් ඵලට ලිපිය(වශතික කරන ද පිටඳතක්)

ඇමුණුභ 9

වි්ල විදයායභන්න් උඳාධිය වනාක කිරීගම් ලිපිය (මුේ පිටඳත)

ඇමුණුභ 10,
10A,…..

කාර්යක්භතා කඩඉම් විබාගගේ ප්රඳතිප වටශන් (මුේ පිටඳත්/වශතික ක පිටඳත්) කාර්යක්භතා කඩඉම්
විබාගගේ ප්රඳතිප වටශන් (මුේ පිටඳත්/වශතික ක පිටඳත්)

ඇමුණුභ 11,
11A,…

නිලාඩු ලාර්තා(මුේ පිටඳත්)

ඇමුණුභ 12,
12A,…

රාජ්යය ගවේලා ගකොිෂන් වබා කාර්ය ඳිපඳාිපක රීති 5 ලන ඳරිශි්ඨය අනුල වභාගෝචන ලාර්තා (මුේ පිටඳත්/වශතික
ක පිටඳත්)

ඇමුණුභ 13,
13A,….

විනයානුකූ දඬුලම් ඵා ඇතිදැයි යන්න පිළිඵ විව්තර (විනය දඬුලම් ගනොභැති ඵලට ගදඳාර්තගම්න්තු ප්රඳධානියාගේ
වශතිකය/ගචෝදනා ඳත්රන ශා විනය නිගයෝග පිටඳත්)

ඇමුණුභ 14

වලදය ඳරීක්ක ලාර්තාල (වශතික කරන ද පිටඳතක්)

ඇමුණුභ 15

ගඳොදු 278 වශතික කරන ද පිටඳතක්

ඇමුණුභ 16

ගඳොදු 261 වශතික කරන ද පිටඳතක්

ඇමුණුභ 17

ගඳොදු 160 වශතික කරන ද පිටඳතක්

ඇමුණුභ 18

අලනතබාලය ප්රඳකා කිරීභ (ආණ්ඩු ක්ර6භ ලයලව්කාගව් 161 ලයලව්කාල) වශතික කරන ද පිටඳතක්

පිටඳත් ගව ඉදිරිඳත් කරන සියලු ගේඛන, මුේ පිටඳත ශා වවා ඵා වතය පිටඳතක් ගව තශවුරු කර (පිටුලක ගදඳවභ වටශන්ල ඇති
ගේඛන, ගදඳවභ වශතික කෂ යුතුයි.) අත්වන වශ නිමුද්රාා ල වහිතල ඉදිරිඳත් කරන්න

