සසේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් 30% පූර්ව ප්රතිලාභ සෙවීම සඳහා
මූලික සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීසම් අයදුම්පත
1. මුලකුරු සමඟ නම :-.........................................................................................................................
2. මුලකුරු වලින් හැදින්සවන නම් :-......................................................................................................
3. ලිපිනය :-..........................................................................................................................................
4. පාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :
5. දුරකතන අංකය :6. ඔබ දැනට සසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායක වන සාමාජිකසයක් ද ? ඔව් / නැත
සසේවා සයෝජක අංකය

අක්ෂරය

සාමාජික අංකය

වර්තමාන සසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් අංකය
මීට සපර සසේවය කරන ලද ආයතන වල
සසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් අංක

7. ප්රතිලාභ ඉල්ුම් කිරීසම් අරමුණ (නිවාස කාර්යය ද? වවදය ප්රතිකාර කාර්යය ද? යන වෙ) :........................................................................................................................................................
8. ඔබ මීට සපර සසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ඇපයට තබා නිවාස ණයක් ලබාසෙන තිසේද? ඔව් / නැත
ඉහත සඳහන් කළ සතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට සහතික කරමි.
..................................
..................................
දිනය
සාමාජිකයාසේ අත්සන
සමම අයදුම්පත නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර ඔබ විසින් ඔබ පදිංචි ප්රසේශයට ආසන්නතම කලාප කම්කරු
කාර්යාලසේ (පසු පිටුසවහි සඳහන් කර ඇත) පිහිටි සසේ.අ.අ. 30% ප්රතිලාභ සෙවීම් අංශයට අතින්/තැපෑසලන්
භාර දිය යුතුය. අයදුම්පසතහි සඳහන් සතාරතුරු පරීක්ෂා සකාට ඉන් අනතුරුව මූලීක සුදුසුකම් සපුරා ඇති
සාමාජිකයන් සඳහා පමණක් ප්රතිලාභ අයදුම්පත් සහ උපසදසේ පත්රිකා නිකුත් කරනු ලැසේ.
සමම අයදුම්පත මඟින් සසේ.අ.අ. 30% ප්රතිලාභය අයදුම්කිරීමට අවශය මූලික සුදුසුකම් (පසු පිටුසවහි සඳහන් කර
ඇත) පමණක් පරික්ෂා කරන බැවින් අදාල මූලික සුදුසුකම් ඔබ විසින් සපුරා ඇති බවට සෑහිමකට පත් වන්සන්
නම් පමණක් ඔබට කම්කරු සදපාර්තසම්න්තුසව් www.labourdept.gov.lk නිල සවේ අඩවිය සවත පිවිස “එසේ”
ආකෘති පත්රය හා අසනකුත් සල්ඛන බාෙත කර ෙත හැක.
වැඩි විසේතර සඳහා : ප්රධාන කාර්යාලය - (011 2368917,011 2368252 ,011 2368350, 0112368251)

කම්කරු අමාතයංශය
කම්කරු සදපාර්තසම්න්තුව
2012 අංක 02 දරන පනතින් සංශ ෝධනය කළ 1958 අංක 15 දරන ශසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත අනුව
දැනට ශසේවශේ නියුක්තව සිටින ශසේවක අර්ථසාධක අරමුදශල් සෑම සාමාජිකශයකු සඳහාම නිවාස/වවදය
ප්රතිකාර කාර්යයන් සඳහා ශසේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් 30% පූර්ව ප්රතිලාභ ශෙවීම

සමම ප්රතිලාභය අයදුම් කිරීම සඳහා පහත මූලික සුදුසුකම් සපුරා තිබීම අනිවාර්ය සව්.
i.
ii.
iii.

දැනට සසේවසේ නියුක්තව සිටීම. (එනම්, සසේවක අර්ථසාධක අරමුදසල් සක්රිය සාමාජිකසයකු වීම)
වසර දහයකට සනාඅඩු කාලයක් සඳහා අරමුදලට දායක මුදල් සෙවා තිබීම.
සපෞේෙලික ගිණුසම් ඔහුසේ බැරට රුපියල් ලක්ෂ තුනකට සනාඅඩු මුදලක් තිබීම. (එනම්, ශ්රි ලංකා මහ
බැංකුව විසින් විෙණනය කරන ලද සාමාජික ගිණුම් සශේෂය රු. ලක්ෂ තුනකට සනාඅඩු විය යුතුය.)

“නිවාස” කාර්යය යන්නට සාමාජිකයා විසින්
i.
ii.
iii.
iv.
v.

සාමාජිකයාට අයත් ඉඩමක නිවසක් ඉදිකිරීම
නිවාසයක් ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩමක් මිලදී ෙැනීම
නිවාස සේපළක් මිලදී ෙැනීම
නිවාස සේපළක් මත ඇති උකසක් සේරුම් කිරීම සහෝ
අනුමත බැංකුවකින් ලබාෙත් නිවාස ණයක ඉතිරි මුදල සේරුම් කිරීම ඇතුලත් සව්.

“වවදය ප්රතිකාර” යන්නට
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

හෘදය සැත්කම
බයිපාසේ සැත්කම
සැත්කම ඇතුළුව පිළිකා සඳහා ප්රතිකාර
වකුෙඩු බේධ කිරීම් සහෝ සැත්කම්
සිසසේරියන් සැත්කම සහෝ
අනතුරක් සිදුවීම සහේතු සකාටසෙන දින දාහතරකට සනාඅඩු කාලයක් සරෝහල් ෙතව සිටීම, ඇතුලත්
වන අතර සාමාජිකයා , කලත්රයා සහ දරුවන් සවනුසවන් ප්රතිලාභ ඉල්ුම් කල හැකිය.

ඉහත කාර්යය වලින් යම් කාර්යයක් සඳහා ලබා ෙත හැකි උපරිම මුදල් ප්රමාණය රුපියල් මිලියන සදකක්
(රු. 2,000,000.00) සනාඉක්මවිය යුතුය.
•

“එසේ” අයදුම්පත හා අශනකුත් ශල්ඛන භාරදීය යුතු කලාප හා දිසේික් කම්කරු කාර්යාල
i.
සකාළඹ දිසේත්රික්කය - කම්කරු මහ සල්කම් කාර්යාලය, නාරාසහේන්පිට, සසේවක අර්ථසාධක
අරමුදල් 30% ප්රතිලාභ සෙවීම් අංශය (දුර: 011-2501249, 011-2368251, 011-2368252)
ii. කුරුණෑෙල දිසේත්රික් කම්කරු කාර්යාලය, කුරුණෑෙල (දුර: 037-2223590, 0372223141)
iii. උතුරු මැද කලාප කම්කරු කාර්යාලය, අනුරාධපුරය (දුර: 025-2050290, 025-2234537)
iv.
සබරෙමුව කලාප කම්කරු කාර්යාලය, අවිසේසාසව්ල්ල (දුර: 036-2222308)
v. දකුණු කලාප කම්කරු කාර්යාලය, ොල්ල (දුර: 091-2244649, 091-2232341)
vi.
ඌව කලාප කම්කරු කාර්යාලය, බදුල්ල (දුර: 055-2231510)
vii.
බසේනාහිර කලාප II කම්කරු කාර්යාලය, කළුතර(දුර: 034-2224854, 034-2229511)
viii.
මධයම කලාප කම්කරු කාර්යාලය, මහනුවර (දුර: 081-2200422, 081-2204503)
ix.
උතුර කලාප කම්කරු කාර්යාලය, යාපනය (දුර: 021-2217703, 021-2226333)
x. නැසෙනහිර කලාප කම්කරු කාර්යාලය, ත්රිකුණාමලය (දුර: 026-2227390, 026-2227395)
xi.
බසේනාහිර කලාප III කම්කරු කාර්යාලය, ෙම්පහ (දුර: 033-2234252, 033-2226862)
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