මගේඅංකය: කාගවේගවේ/V/රා.ඳරි.අමා./25/2014
රාජ්ය ඳරිඳාන වශ
ව්ලගේ කටයුතු අමාත්යාංය
නිදශව් චතුරශ්රය,
ගකොෂඹ 07.
2014.11.19
අමාත්යාං ග්කරුලරු
ගදඳාර්ත්ගරු තු ප්රධාීන
දිව්ත්රික් ල ග්කරුලරු
තාලකාලික /අනියම්(දෛනික)/ ආදේක/ දකොන්ත්රාත් ද ෝ ස න පෛනම මත බඳලා ගන්නා ෛ
දසේලකයින්ට රාජ්ය පිපපාන ක්රදඛ අකක 25/2014 යටදත් සථීරර පත්ීමම් බා ීමම සඳ ා
දතොරතුරු බා ගැනීම
ලර් 2014 ගනොලැරුබර් මව 12 ලැනි දිනැති රාජ්ය ඳරිඳාන ච්රග්
ගකගරහි

ඔබගේ

කාරුණික

අලධානය

ගයොමු

කරලමි.

ඒ

අනුල

ඔබ

අංක 25/2014
අමාත්යාංගය

/ගදඳාර්ත්ගරු තුගේ ත්ාලකාලික /අනියරු(දදනික)/ ආගේක/ ගකො ත්රාත ගශෝ වශන ඳදනම මත්
බදලා ගත ඒකාබේධ ගවේලයට බලාගත් ශැකි ත්නතුරු වහිත් නිධාරි
ඳශත් වශ
I.
II.

ව්ථීර කිරීම වරුබ ධගය

ඳරිදි කටයුතු කරන ගව කාරුණිකල ද ලමි.
රා.ඳරි.ච 25/2014 හි වශ

අධයාඳන සුදුසුකරු වපුරා තිබිය යුතුය.

දින 180 ක අ ණ්ඩ ගවේලා කායක් ල වපුරා තිබිය යුතුය.

III.

ඒකාබේධ ගවේලයට අයත ත්නතුරුල ගවේලය කර තිබිය යුතුය.

IV.

රියදුරු ත්නතුරු වශා ත්ාලකාලික /අනියරු(දදනික)/ ආගේක/ ගකො ත්රාත ගශෝ
වශන ඳදනමට ඳතවු දිනට, ගඳෞේගලික / කුලී රථ වශ ත්ාර බර ගශොණ්ඩර 24ට අඩු
ව්ගේ

ලැග

රථ ඳැදවීම පිළිබල ගමෝටර් රථ ප්රලාශන ගකොමවාරිව් ජ්නරා් ිසින

නිකුත කෂ ගමෝටර් රථ ඳැදවීගරු බඳත්රයක් ල බා තිීමම. (අලම ලගය

ී  වශ ී  1

ලාශන ඳ තිගය බඳත්රයක් ල ගශෝ නල රියදුරු බඳත්රය අනුල ීම ඳ තිගය බඳත්රයක් ල
බා ිනටිය යුතුය.)
02.

ඉශත් සුදුසුකරු වෑම ආකාරගය ම වපුරන ද ගවේලකය

ඳතිසරු ලිපි ආයත්න ප්රධානියා ිසින

වදශා ඳමණක් ල ත්ාලකාලික

නිකුත කෂ යුතුය. ත්ාලකාලික ඳතවීරු ලිපිගය ආකතතිය ගරු

වමග අමුණා ඇත්(කා.ගවේ.ගවේ ඇමුණුම 01,රියදුරු ඇමුණුම 02). එක් ල එක් ල නිධාරියා ගලනුගල
ගලන ගලනම ගගොනු වකව් කර ිසධිමත ඳතවීරු නිකුත කිරීම වශා ගරු වමඟ අමුණා ඇති ආකතති
ඳත්රයද (කා.ගවේ.ගවේ ඇමුණුම 03, රියදුරු ඇමුණුම 04) වරුපර්ණ කර ඒකාබේධ ගවේලා අධයක් ල
ජ්නරා් ගලත් එිසය යුතුය. ගගොනු වැකී ගරුදි කා.ගවේ.ගවේ ඇමුණුම 05, රියදුරු ඇමුණුම 06 හි
වශ

ලිපි ග් න ල වශතික පිටඳතද අමුණා එිසය යුතුය.

03.

ඉශත් වශ

ආකාරයට සුදුසුකරු වපුරා ගනොමැති ගවේලකය

ගලත් ිසධිමත ඳතවීරු

බාදීමට ශැකියාලක් ල ගනොමැති බැිස , ත්ාලකාලික ඳතවීරු බා දීගරුදි අදාෂ සුදුසුකරු වපුරා ඇති
බලට ඔබ ගඳෞේගලිකලම වෑහීමකට ඳත ිසය යුතුගේ.
04.

ත්ාලකාලික ඳතවීරු ලිපි නිකුත කර මාව 03 ක් ල ඉක් ලම යාමට ගඳර ිසධිමත ඳතවීරු ලිපි නිකුත

කිරීම වශා, එම

ගගොනු ඒකාබේධ ගවේලා අධයක් ල

ජ්නරා්

ගලත් ඉදිරිඳත කරන ගවද

ලැඩිදුරටත ද ලමි.

ගක් ල. වී. පී .එරු .ගේ. ගමගේ
ඒකාබේධ ගවේලා අධයක් ල ජ්නරා්

ඇමුණුම 01
තාලකාලික පත්ීමම් ලිපිය
මගේ අංකය:............................. අමාත්යාංය/ගදඳාර්ත්ගරු තුල
ගකොෂඹ.
2014.

දින.

.............................................................. මඟි ,
............................................................... මශත්ා/මශතමිය/ගමනිසය ගලත්.
ජ්ා.ශැ.අංකය :- ......................................................................................
කාර්යා දසේලක දසේලදේ III දරේණියේදේ තනතුරකට පත් රීමම
රා.ඳරි.ච්රග්

25/2014 ප්රකාරල ........................ දින ිනට ක්රියාතමක ලන ඳරිදි ඔබ

කාර්යා ගවේලක ගවේලගය III ගශ්රේණිගය

................................ ත්නතුරකට ඳත කරමි.

02. ගමය ත්ාලකාලික ඳතවීරු ලිපියක් ල ලන අත්ර, නියමිත් සුදුසුකරු වපුරා තිගේ නරු ිසධිමත ඳතවීරු
ලිපියක් ල ඒකාබේධ ගවේලා අධයක් ල ජ්නරා් ිසින
ගනොල ග

යථා කාගයදී නිකුත කරනු ඇත්. එගවේ

නරු ගමම ඳතවීම අලංගු කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත්.

03. ආයත්න වංග්රශගය ිසධිිසධාන ලටද, මුද් ගරගුාින ලටද, ගදඳාර්ත්ගරු තු නිගයෝග ලට ශා
කලි

කෂ ආණ්ඩුල ිසින

නිකුත කරනු බන ගලනත ගරගුාින වශ නිගයෝග ලටද, ඔබ යටගත

ිසය යුතුය.
04. ගමම ත්නතුරට හිමි මාිනක ලැටුප් ඳරිමාණය 11730 - 10 X 120 - 10 X130 - 10 X 145 - 12 X
160 - 17600/= කි. 2006.04.25 දිනැති අංක 06/2006 දරණ රාජ්ය ඳරිඳාන ච්රග් ගය වශ
ිසධි ිසධාන අනුල ලැටුප් ගගලනු ැගේ. ඳතවීගරු දින ිනට ලවර තුනක් ල ඇතුදී කාර්යා ගවේලක
ගවේලගය III ඳ තියට නියමිත් කාර්යක් ලමත්ා කඩඉරු ඳරීක් ලණගය

ඔබ වමත ිසය යුතුය.

05. ගමම ලිපිය ැබුණු බලත, ගමහි දැක් ලගලන ගකො ගේින යටගත ඔබ ගමම ත්නතුර භාර ග ග ද
ය න ගදවතියක් ල තුෂ දී මා ගලත් ද ල න. වාධාරණ ගශේතුලක් ල ගනොමැතිල ඉශත් වශ

ඳරිදි

රාජ්කාරියට ලාර්ත්ා කිරීමට ඔබ අගඳොගශොවත වුලගශොත ගමම ඳතවීම අලංගු ලනු ඇත්.
..........................................................
අමාත්යාං/ගදඳාර්ත්ගරු තු ප්රධානියාගේ
අතවන
මුද්රාල :-

පිටඳත් :- ඒකාබේධ ගවේලා අධයක් ල ජ්නරා්

ඇමුණුම 02
තලකාලික පත්ීමම් ලිපිය
මගේ අංකය :.............................අමාත්යාංය/ගදඳාර්ත්ගරු තුල
2014

දින

............................................. මඟි ,
............................................ මශත්ා
ජ්ා.ශැ.අ. :- ......................................
ිපයැදුරු දසේලදේ III දරේණියේදේ තනතුරකට පත් රීමම.
රාජ්ය ඳරිඳාන ච්රග් අංක 25/2014 ප්රකාරල .......................... දින ිනට ක්රියාතමක ලන
ඳරිදි රියැදුරු III ගශ්රේණිගය ත්නතුරකට ඳත කරමි.
02.

ගමය ත්ාලකාලික ඳතවීරු ලිපියක් ල ලන අත්ර නියමිත් සුදුසුකරු වපුරා තිගේ නරු ිසධිමත

ඳතවීරු ලිපියක් ල ඒකාබේධ ගවේලා අධයක් ල ජ්නරා් ිසින
ගනොල ග
03.

යථා කාගයදී නිකුත කරනු ඇත්. එගවේ

නරු ගමම ඳතවීම අලංගු කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත්.

ආයත්න වංග්රශගය ිසධිිසධාන ලටද, මුද් ගරගුාින ලටද, ගදඳාර්ත්ගරු තු නිගයෝගලට

ශා කලි

ක ආණ්ඩුල ිසින

නිකුත කරනු බන ගලනත ගරගුාින වශ නිගයෝග ලටද ඔබ යටත

ිසය යුතුය.
04.

ගමම ත්නතුරට හිමි මාිනක ලැටුප් ඳරිමාණය රු. 12,470 -10x130 - 10x145 - 10x160 -

12x170 - 18,860 ක් ල ගේ. රු. 12, 860 ට ප්රථම කාර්යක් ලමත්ා කඩඉමකි. (2006.04.25 දිනැති රාජ්ය
ඳරිඳාන චග්ර් අංක 06/2006 අනුල)
05.

ගමම ලිපිය ැබුණු බලත, ගමහි දැක් ලගලන ගකො ගේින යටගත ඔබ ගමම ත්නතුර

භාරග ග ද ය න මාගලත් ද ල න.
..................................................
අමාත්යාං / ගදඳාර්ත්ගරු තු ප්රධානියාගේ
අතවන
මුද්රාල:පිටඳත් -

ඒකාබේධ ගවේලා අධයක් ල ජ්නරා්

ඇමුණුම 03
රාජ්ය ආයතනල තාලකාලික අනියම් ආදේක ස න ස දකොන්ත්රාත් පෛනම මත බඳලා ගන්නා
ෛ කාර්යා දසේලක දසේලකයින් රාජ්ය පිපපාන ක්රදඛ අකක 25/2014 යටදත් සථථිර පත්ීමම්
බා ීමම සෛ ා දතොරතුරු බා ගැනීම
01. නම : -.............................................................................................................................
02. ජ්ාතික ශැඳුනුරුඳගත්හි වශතික කරන ද පිටඳත්ක් ල
03. ගවේලක මශත්ාගේ ත්ාලකාලික/අනියරු/(දදනික)/ආගේක /ගකො ත්රාත
ගශෝ වශන
ඳදනම මත් බලා ගත ලිපිගය වශතික කරන ද පිටඳත්
ඳතවීගරු දිනය ............................. ශා ත්නතුර ................................................
04. ඳතවීම බා දී ඇතගත කලගරකු ිසින

ද යන ලග

05. චර්යා වටශග

(ගඳොදු 226 ‘අ’) වශතික කරන ද පිටඳත් 2014.10.24 දිනට
ලැඩ කරන දින 180 වරුපර්ණ කර තිගේද ?

ඔේ

නැත්

06. උප්ඳැ න වශතිකගය වශතික කරන ද පිටඳත්
උඳ දිනය............................................ ජ්ාතික ශැඳුනුරුඳත අංකය.............................
ත්නතුරට බදලා ග නා අලව්ථාගේ ............................. දිනට ලයව ..................................

07. අධයාඳන වශතිකල වශතික කරන ද පිටඳත
ශිය කාර්ය දර්නය අූවල -: 8 ගශ්රේණිය/9 ලවර වමත ද ?
වමත ව ඳාව -: ...........................................................................................................

ඔේ

නැත්

08. බලා ගැීනම කෂමනාකරණ ගවේලා ච්රග් 33 අූවල ද ?
ඔේ

09. ඉදිරිඳත කරන වශතික ල නගමහි ගලනවක් ල ඇතනරු ඒ වදශා දිවුරුරු
ප්රකායක් ල(අමුණා ඇත්)

රාජ්ය ඳරිඳාන ච්රග් 25/2014 අූවල සුදුසුකරු වපුරා ඇති/ගනොමැති ගශින

2014.10.24 දිනට

ඒකාබේධ කාර්යා ගවේලක ගවේලගය (.......................................) ත්නතුරකට ඳතකිරීම නිර්ගේ
කරමි./ගනොකරමි.

......................................
ගදඳාර්ත්ගරු තු ප්රධානියාගේ නිර්ගේය
....................................
අමාත්යං ග්කරුගේ නිර්ගේය

නැත්

ඇමුණුම 04
රාජ්ය ආයතනල තාලකාලික අනියම් ආදේක දකොන්ත්රාත් ද ෝ ස න පෛනම මත බඳලා ගන්නා
ෛ ිපයදුරන් රාජ්ය පිපපාන ක්රදඛ අකක 25/2014 යටදත් සථථිර පත්ීමම් බා ීමම සෛ ා
දතොරතුරු බා ගැනීම
01. නම : -..............................................................................................................................................
02. ජ්ාතික ශැඳුනුරුඳගත්හි වශතික කරන ද පිටඳත්
03. ගවේලක මශත්ාගේ ත්ාලකාලික/අනියරු/(දදනික)/ආගේක /ගකො ත්රාත
ගශෝ වශන ඳදනම මත් බලා ගත ලිපිගය වශතික කරන ද පිටඳත්
ඳතවීගරු දිනය ............................. ශා ත්නතුර ................................................
04. ඳතවීම බා දී ඇතගත කලගරකු ිසින
05. චර්යා වටශග

ද යන ලග

(ගඳොදු 226 ‘අ’) වශතික කරන ද පිටඳත් 2014.10.24දිනට

ලැඩ කරන දින 180 වරුපර්ණ කර තිගේද ?

ඔේ

නැත්

06. උප්ඳැ න වශතිකගය වශතික කරන ද පිටඳත්
උඳ

දිනය............................................ ජ්ාතික ශැඳුනුරුඳත අංකය ........................................

ත්නතුරට බදලා ග නා අලව්ථාගේ............................ දිනට ලයව .............................................
07. අධයාඳන වශතිකල වශතික කරන ද පිටඳත
ශිය කාර්ය දර්නය අූවල -:

ඔේ

නැත්

8 ගශ්රේණිය/9 ලවර වමත ද ?

වමත ව ඳාව -: .............................................................................................................
08. බලා ගැීනම කෂමනාකරණ ගවේලා ච්රග් 33 අූවල ද ?
09. ක් ඉකුත වී ගනොමැති රියදුරු බඳත්රගය වශතික කරන ද පිටඳත්ක
ඔේ

10.ඉදිරිඳත කරන වශතික ල නගමහි ගලනවක් ල ඇතනරු ඒ වදශා දිවුරුරු ප්රකායක් ල
(අමුණා ඇත්)

රාජ්ය ඳරිඳාන

ච්රග්

25/2014 අූවල සුදුසුකරු වපුරා ඇති/ගනොමැති ගශින

2014.10.24 දිනට ඒකාබේධ රියදුරු ගවේලගය (.......................................) ත්නතුරකට
ඳතකිරීම නිර්ගේ කරමි./ගනොකරමි.
......................................
ගදඳාර්ත්ගරු තු ප්රධානියාගේ නිර්ගේය
....................................
අමාත්යං ග්කරුගේ නිර්ගේය

නැත්

ඇමුණුම 05
රාජ්ය ආයත්නල ත්ාලකාලික, අනියරු,ආගේක, ගකො ත්රාත ගශෝ වශන ඳදනම මත් බලා ග නා
ද කාර්යා දසේලක දසේලකයින් රාජ්ය ඳරිඳාන ච්රග් අංක 25/2014 යටගත ව්ථිර ඳතවීරු
බා දීම වදශා ගත්ොරතුරු බා ගැීනම
1. උප්ඳැ න වශතිකගය වශතික කරන ද පිටඳත්
2. ජ්ාතික ශැඳුනුරුඳගත්හි වශතික පිටඳත්ක් ල
3. ගවේලක මශත්ාගේ ත්ාලකාලික/අනියරු/(දදනික)/ආගේක /ගකො ත්රාත
වශන ඳදනම මත් බලා ගත ලිපිගය වශතික කරන ද පිටඳත්
4. චර්යා වටශග

(ගඳොදු 226 ‘අ’) වශතික කරනපිටඳත්(2014.10.24 දිනට

ලැඩ කරන දින 180 වරුපර්ණ කර තිබිය යුතුය )
5. ශිය කාර්ය දර්නගය වශතික කරන ද පිටඳත්ක් ල
6. ඉදිරිඳත කරන වශතික ල නගමහි ගලනවක් ල ඇතනරු ඒ වදශා දිවුරුරු ප්රකායක් ල
7. ගදඳාර්ත්ගරු තු ප්රධානියාගේ නිර්ගේය
8. අමාත්යං ග්කරුගේ නිර්ගේය

ඇමුණුම 06
රාජ්ය ආයත්නල ත්ාලකාලික, අනියරු,ආගේක, ගකො ත්රාත ගශෝ වශන ඳදනම මත් බලා ග නා
ද ිපයදුරන් රාජ්ය ඳරිඳාන ච්රග් අංක 25/2014 යටගත ව්ථිර ඳතවීරු බා දීම වදශා
ගත්ොරතුරු බා ගැීනම
3. උප්ඳැ න වශතිකගය වශතික කරන ද පිටඳත්
4. ජ්ාතික ශැඳුනුරුඳගත්හි වශතික පිටඳත්ක් ල
3. ගවේලක මශත්ාගේ ත්ාලකාලික/අනියරු/(දදනික)/ආගේක /ගකො ත්රාත
වශන ඳදනම මත් බලා ගත ලිපිගය වශතික කරන ද පිටඳත්
4. චර්යා වටශග

(ගඳොදු 226 ‘අ’) වශතික කරනපිටඳත්(2014.10.24 දිනට

ලැඩ කරන දින 180 වරුපර්ණ කර තිබිය යුතුය )
5. ශිය කාර්ය දර්නගය වශතික කරන ද පිටඳත්ක් ල
6. ඉදිරිඳත කරන වශතික ල නගමහි ගලනවක් ල ඇතනරු ඒ වදශා දිවුරුරු ප්රකායක් ල
7. ලංගු රියදුරු බඳත්රගය ඳැශැදිලි පිටඳත්ක් ල
8. ගදඳාර්ත්ගරු තු ප්රධානියාගේ නිර්ගේය
9. අමාත්යං ග්කරුගේ නිර්ගේය

