ඇමුණුම I

ඒකාබද්ධ ස ේලසේ නිධරයන්සේ ඳත්වීම ්ථිර කිරීම - සඳොදු උඳසෙ ්
ඳත්රිකාල
සඳොදු කරුණු
1)

ඒකාබද්ධ සවේලසේ නිධරයන්සේ ඳත්වීම ව්ථිර කිරීසේ බධරයා ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක්ෂ
ජනරාල් සේ.

2)

රාජය සවේලා සක ිෂන් වාා කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 109 ලගන්තිය ප්රකාරල රජසේ
නිධරයකුසේ ඳත්වීමක්ෂ ව්ථිර තත්ත්ලයට ඳත්ලන්සන් අදාෂ ඳත්වීම, ඳත්කිරීේ බධරයා
විසින් ව්ථිර කෂ බලට විධිමත් ලිපියක්ෂ නිකුත් කිරීසමන් ඳසුල ඳමණක්ෂ සේ. එබැවින් අදාෂ
ලිපි සල්ඛන යථා ඳරිදි නියිෂත කා සීමාල තුෂ ඉදිරිඳත් කිරීසමන් ප්රමාද වීමකින් සත රල
ඳත්වීම ව්ථිර කිරීසේ ලිපිය නිකුත් කිරීසේ ශැකියාල ඳලතී.

ඳත්වීම

ථි
් ර කිරීම

හා ඒකාබද්ධ ස ල
ේ ා අධයක්ෂ ජනරාල් සලත සයොමු කළ යුතු

ලිපි සල්ඛන.
ඉදිරිඳත් කරනු බන සියලුම ලාර්තා/සල්ඛන ල ඡායා පිටඳත් සදඳාර්තසේන්තු ප්රධානියා
සශෝ බය ඳැලර මාණ්ඩලික නිධාරිසයකු විසින් වශතික කර ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.

I සකොට
CSC I - ආකෘති ඳත්රය
සමම සකොටස හි හන් ලිපි සල්ඛන නිධරයන්සේ ඳත්වීම් දින සිට මා 06ක් ඇතුළත ඉදිරිඳත්
කළ යුතුය.

1)

නිධරයාසේ උප්ඳැන්න වශතිකසේ වශ ඳත්වීේ ලිපිසේ එකම නම වශන් විය යුතු අතර
එසව නම වශන් කිරීසේදී යේ සලනව්කමක්ෂ ඇති නේ දිවුරුේ ප්රකායක්ෂ මිනන් එය
තශවුරු කෂ යුතුය.

2)

කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 86 ලගන්තිය අනුල අංක 04 ඳරිශි්ඨය ප්රකාරල අත්වන් කෂ ලැඩ
ාාරගැනීසේ ලිපිය - සමහි ලැඩ ාාරගත් දිනය, නිධරයාසේ නම, නිධරයාසේ අත්වන,
සදඳාර්තසේන්තු ප්රධානියාසේ අත්වන ශා නිමු්ාල ඇතුෂත්ල තිබිය යුතුය.

3)

සවෞඛය 169 ආකෘතිය ප්රකාරල බා ගන්නා ද ෛලදය ලාර්තාල - සමම ලාර්තාල නිධරයා
විසින් වේපූර්ණ කෂ යුතු සක ටව ද වමඟ සක ටව් සදකකින් වමන්විත ලන අතර අදාෂ
සක ටව් සදකම ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.

4)

160 ලැනි සඳ දු ආකෘති ඳත්රය අනුල වේපූර්ණ කර සදඳාර්ලයම අත්වන් කරන ද ිවවිසුම සමහි නිධරයාසේ නම නිලැරදිල වශන් වී තිබිය යුතු අතර සදඳාර්ලයම අත්වන් කර
අදාෂ ව්ථානසේ නිමු්ාල සය දා තිබිය යුතුය.

5)

ආණ්ඩුක්රම ලයලව්ථාසේ 157 අ (7) ලන ලයලව්ථාල වශ 161 (ඈ) (iii) ලන ලයලව්ථාල අනුල
වේපූර්ණ කර සදඳාර්ලයම අත්වන් කරන ද අලනතාාලය ප්රකා කිරීසේ ප්රකාය - සමහි
නිධරයාසේ නම නිලැරදිල වශන් වී තිබිය යුතු අතර සදඳාර්ලයම අත්වන් කර අදාෂ
ව්ථානසේ නිමු්ාල සය දා තිබිය යුතුය.

6)

සඳ දු 278 ආකෘති ඳත්රය ප්රකාරල වේපූර්ණ කර සදඳාර්ලයම අත්වන් කරන ද දිවුරුම
සශෝ ප්රතිාාල - සමහි නිධරයාසේ නම නිලැරදිල වශන් වී තිබිය යුතු අතර සදඳාර්ලයම
අත්වන් කර අදාෂ ව්ථානසේ නිමු්ාල සය දා තිබිය යුතුය.

7)

සඳ දු 261 ආකෘති ඳත්රය ප්රකාරල වේපූර්ණ කර නිධරයා විසින් අත්වන් කරන ද ආයතන
වංග්රශසේ XXXIII ලන ඳරිච්සේදසේ 2 ලන ලගන්තිය යටසත් කරනු බන ලත්කේ වශ
බැරකේ ප්රකාය - නිධරයාසේ නම නිලැරදිල වශන් කර අදාෂ ව්ථානසේ නිධරයා
අත්වන් කර තිබිය යුතුය.

8)

බලාගැනීසේ සුදුසුකේ වනාථ කිරීම වශා අදාෂ ලන අධයාඳන වශතික වශ අදාෂ ලන්සන්
නේ ලෘත්තීය සුදුසුකේ වනාථ කිරීසේ වශතික/සල්ඛන - සමය සවේලාලන් අනුල සලනව් ලන
අතර එක්ෂ එක්ෂ සවේලාසේ සවේලා ලයලව්ථාල අනුල නියම කර ඇති ඳරිදි ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.

II සකොට
CSC II - ආකෘති ඳත්රය
සමම සකොටස හි හන් ලිපි සල්ඛණ නිධරයන්සේ ඳරිලා කාය / ලැඩ බැලීසම් කාය අල න්
වූ ලහාම ඉදිරිඳත් කළ යුතුය.

1)

කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 101 ලගන්තිය අනුල අංක

05

ඳරිශි්ඨය ප්රකාරල වකව්

කර

වේපූර්ණ කරන ද ඳරිලාව/ ලැඩබැලීසේ කායට අදාෂ වමාසෝචන ලාර්තා - සමහි එක්ෂ
එක්ෂ වමාසෝචන ලාර්තාල අදාෂ ලන කාඳරිච්සේදය නිලැරදිල වශන් කෂ යුතුය. තලද,
එම කාඳරිච්සේදයට අදාෂල බාගත් නිලාඩු විව්තරය ශා විනය කටයුතු වේබන්ධල වශන්
කෂ යුතුය. එසවේම ඇගයුේකරු ශා ප්රමාණනකරුසේ අත්වන ශා නිෂ මු්ාල අදාෂ ව්ථානසේ
සය දා තිබිය යුතුය.
2)

යේ නිධරසයකුසේ ඳරිලාව/ ලැඩබැලීසේ කාය කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 111 ලගන්තිය
ප්රකාරල දීර්ඝ කර තිසේනේ එම දීර්ඝ කරන ද ඳරිලාව/ ලැඩබැලීසේ කායට අදාෂල අංක
05 ඳරිශි්ඨය ප්රකාරල වකව් කර වේපූර්ණ කරන ද වමාසෝචන ලාර්තා - සමහිදීද ඉශත 1
හි වශන් ආකාරයට වමාසෝචන ලාර්තා වේපූර්ණ කර තිබිය යුතුය.

3)

53 අ ලැනි සඳ දු ආකෘති ඳත්රය අනුල වේපූර්ණ කර සදඳාර්ලය විසින්ම අත්වන් කර
යාලත්කාලීන කරන ද විශ්රාම ලැප්ප් හිිෂ නිධරයන් පිළිබ චර්යා වටශන - සමහි
නිධරයාසේ අත්වන, මාණ්ඩලික නිධාරිසේ අත්වන ශා නිෂ මු්ාල වහිතල නිලැරදි
විව්තර ඇතුෂත් කෂ යුතුය.

4)

අදාෂ සවේලා ලයලව්ථාල අනුල ඳත්වීම ව්ථිර කිරීම වශා කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ ඳරීක්ෂණය
වමත් වීම අනිලාර්ය ලන නිධාරින් වශා එම ඳරීක්ෂණය වමත් බලට නිධරයාසේ නමට
නිකුත් කෂ ලිපිසේ වශතික කරන ද පිටඳත.

5)

නිධරයා ඳරිලාව කාය තුෂ බා ඇති නිලාඩු වේබන්ධසයන් ඳශත ආකෘතිය ඳරිදි වකව්
කරන ද නිලාඩු සල්ඛනයක්ෂ ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. නිධරයාසේ ඳරිලාව කාය කාර්ය
ඳටිඳාටික රීති 111 ලගන්තිය අනුල දීර්ඝ කර ඇත්නේ එම දීර්ඝ කරන ද කායට අදාෂලද
නිලාඩු ඇතුෂත් කෂ යුතුය.

ආයතන වංග්රශසේ XII ලැනි ඳරිච්සේදසේ 8.6 ශා 8.7 උඳලගන්ති ලට අදාෂල නිලාඩු
ගණනය කෂ යුතු අතර ඳශත ලගුසේ වශන් ඳරිදි 01 ශා 02 තීරසේ ඳත්වීේ දින සිට අවුරුදු
සදකක සවේලයක්ෂ වේපූර්ණ කරන දිනය දක්ෂලා බාගත් නිලාඩු ඇතුත් කෂ යුතු අතර එම
අවුරුදු සදකක සවේලය වේපූර්ණ කෂ ලිත් ලර්සේ ඉදිරි කායට අදාෂ නිලාඩු, 03 තීරසේ
ඇතුෂත් කෂ යුතුය. එෂසෙන ඊෂඟ ලර්සේ ජනලාරි 01 දින සිට ලගුසේ 04 තීරසේ දක්ෂසලන
ඳරිදි නිධරයාට නිලාඩු දිය යුත්සත් ලිත් ලර්ය ඳදනේ කරසගනය.
නිදර්නය -: A නේ නිධරයාසේ ඳත්වීේ දිනය 2015.04.01 දින නේ,
කාය
01.
02.
03.
04.
05.

2015.04.01 - 2016.03.31
2016.04.01 - 2017.03.31
2017.04.01 - 2017.12.31
2018.01.01 - 2018.12.31
2019.01.01 - 2019.12.31

................ - .................
................ - .................
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