
ස ේවා නියුක්තයන්සේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය 

ආර්  1/ආර්  4 සරේෂණ න නිස දන භාවිතසේ දී  
ස ේවාසයෝජකයින් විසින් පිළිපැදිය යුතු උපසද ් 
 
1980 අංක 46 දරණ ස ේවා නියුක්තයන්සේ භාර අරමුදල් පනසේ විධිවිධාන අනුව,  ස ේවාසයෝජකයින් විසින් 
සෙෙ අරමුදල සවත ොසිකව දායක මුදල් සෙවීසේ දී පහත   ඳහන් උපසද ් නිසි පරිදි පිළිපදින සෙන් දැනුේ 
සදමු. 
 

 

01     සෙෙ අරමුදලට දායක මුදල් සෙවන ස ේවාසයෝජකයින් විසින්  ෑෙ ො යකෙ තෙ ස ේවානියුක්තයින්  
 සවනුසවන් ඔවුන්සේ මුළු ඉපැයීේවලින් 3% ක ප්රොණයක් සෙෙ  ෙණ්ඩලයට සෙවිය යුතු අතර  ෑෙ 
 ො යක්  ඳහාෙ සෙවිය යුතු මුදල ඊළෙ ො සේ අව ාන වැඩ කරන දින සහෝ එදිනට සපර සෙෙ 
 ෙණ්ඩලයට ලැබිය යුතු සේ. 
 

02      ෑෙ දායක මුදල් සෙවීෙක්  ෙඟෙ  ආර්  1 සහෝ ආර්  4 සප්රේෂණ නිසේදනය ඉදිරිපේ කල යුතුයි. 
 ස ේවක   ංඛ්යාව 1ට ට අ ස ස ේවාසයෝජකයින් විසින් ආර්  4 සප්රේෂණ නිසේදනය ද  1ටට වැඩි ස ේවක 
  ංඛ්යාවක්  සිටින ආයතන විසින් ආර්  1 සප්රේෂණ නිසේදනය ද භාවිතා කළ යුතුසේ.  
 

03 ආර්  1 සප්රේෂණ නිසේදන ෙගින් දායක මුදල් සෙවනු ලබන ස ේවාසයෝජකයින් කිසිෙ අව ්ථාවක 
 ස ේවක   ංඛ්යාව 1ට ට අ ස වුව ද ආර්  4 සප්රේෂණ  නිසේදන ෙගින් දායක මුදල් සෙවීෙ සනොකළ යුතුය.  
 

04 ආර්  1 සප්රේෂණ නිසේදනය භාවිතා කරන ස ේවාසයෝජකයින් විසින් එක් එක්   ාොජිකයාසේ දායක 
 මුදල් වි ්තරය ආකෘති II වාර්තා ෙගින් අර්ධ වාර් ෂිකව  ාොජික ගිණුේ අංශය සවත පහත දැක්සවන 
 පරිදි ඉදිරිපේ කළ යුතුයි.   
 

   කාලසීමාව            එවිය යුතු දිනය 

 

  ජනවාරි සිට ජුනි දක්වා ආකෘති  II  අසෙෝ ්තු ෙ  අව ානයට සපර 

  (පළමුවන අර්ධ වර්ෂය) 
 

  ජුලි සිට සද ැේබර් දක්වා ආකෘති  II  ඉදිරි ව සර් සපබරවාරි ෙ  

  (සදවන අර්ධ වර්ෂය)    අව ානයට සපර 

 

 සේ  ඳහා අවශය වි ්තර ුරරකථන අංක 011 2369ට96 ෙගින් කළෙණාකරු -  ාොජික ගිණුේ 
 (විශාල  කාණ්ඩය) සවතින් ලබාෙත හැක.  
 

05 ස ේවක  ංඛ්යාව 1ට ට වැඩිවීෙ නි ා සප්රේෂණ නිසේදනය ආර්  4 සිට ආර්  1 ට සවන ් කරන 
 අව ්ථාවල දී එෙ සවන ් කිරීෙ අනිවාර් යසයන්ෙ ජනවාරි සහෝ ජූලි යන ො වල දී ආරේභ කළ යුතු 
 අතර ඊට සපර ඒ බව සෙෙ    ෙණ්ඩලය සවත දැනුේදිය යුතුයි.  (ුරරකථන අංක 0112ට81704 දිගුව 
 623) 
 

 

06 ඉදිරිපේ කරන  ෑෙ   සප්රේෂණ නිසේදනයකෙ ස ේවාසයෝජකයාසේ අේ න,  දුරකථන අංකය හා  
  ඊ-සේල් ලිපිනය  (ඇේනේ)   ඳහන් කළ යුතුයි.  
 

07 ආර්  4 සප්රේෂණ  නිසේදනවල ස ේවකයන්සේ මුලකුරු  ෙඟ නෙ,   ාොජික අංකය  හ ජාතික 
 හැඳුනුේපේ අංකය   ඳහන් කළ යුතු අතර එෙ වි ්තර  ෑෙ ො යකෙ ඉදිරිපේ කරන සප්රේෂණ 
 නිසේදනවලට  ොන විය යුතුයි. 



 

 

 

08 සෙක්පේ “ස ේවා නියුක්තයන්සේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය” නමින් ලිවිය යුතු අතර ෙතුදාතෙ 
 සෙක්පේ භාර  ෙනු සනොලැසේ.  අ ේපුර් ණ සෙක්පේ  හ සප්රේෂණ නිසේදන ෙණ්ඩලය සවත 
 ඉදිරිපේ කිරීෙ සහේතුසවන් සහෝ ප්රොදවී ොසික දායක මුදල් ෙණ්ඩලය සවත සෙවීෙ සහේතුසවන් 
 ෙණනය වන අධිභාර සෙවීසේ වෙකීෙ  ස ේවාසයෝජකයින් විසින් භාරෙත යුතුයි. සප්රේෂණ 
 නිසේදනවල විෙ ා ඇති සියළුෙ සතොරතුරු නිවැරදිව  ඳහන් තළ යුතුයි. 
 

09 සප්රේෂණ නිසේදන  හ ආකෘති II වාර්තාවන් භාවිතසයන් සතොරව ඉක්ෙනින්  හ පහසුසවන් සෙවීේ 
 කිරීෙ  හ ස ේවක වි ්තර ඉදිරිපේ කිරීෙ  ඳහා අන්තර් ජාල පහසුකේ  ල ා ඇති බැවින් එෙ 
 ක්රෙය භාවිතා කරන සෙන් ඉල්ලා සිටිමු.   වැඩි වි ්තර  ඳහා ුරරකථන අංක 011 2368ට08 
 ෙගින් මුලය කළෙණාකරු (දායක මුදල් ැස ්කිරිේ) අෙතන්න. 
 

 

10 මුදලින් සෙෙ අරමුදලට සෙවීේ කරන ස ේවාසයෝජකයින්ට ලංකා බැංකුව - සටොරින්ටන්  ශාඛ්ාව, 
 ලංකා  බැංකුව - පිටසකොටුව අධිසරේණි ශාඛ්ාව සහෝ ෙහජන බැංකුව - නා රාසහේන්පිට ශාඛ්ාවට 
 පමනක් සෙවීේ කිරීෙට පහසුකේ   ල ා ඇත. 
 

11 ඉහත  ඳහන් ක්රෙ ෙගින් දායක මුදල් සෙවීෙට සනොහැකි ස ේවාසයෝජකයින්ට පෙණක් මුදල් 
 ඇණවුේ භාවිතා කළ හැකි අතර මුදල් ඇණවුේ  ොරු කරන කාර්යාලය සකොළඹ  යනුසවන් ලබාෙත 
 යුතුයි. 
 

 

12 සෙක්පේ  හ මුදල් ඇණවුේ ෙණ්ඩලසේ  ප්රධාන කාර් යාලයට, ප්රාසේශීය කාර්යාලයන්ට සහෝ 
 සකොළඹ 01,  ලංකා බැංකු ට වන නෙර ශාඛ්ා සෙොඩනැගිල්සල් පිහිටි ස ේ. නි. භා.  අරමුදල් සෙක්පේ 
 භාරෙැනීසේ කාර්යාලයට භාරදිය හැක. 
 

 

13 ස ේවකයින්ට වැටුප්/සේතන සෙවීෙට සපර  ඉදිරි මා   ඳහා දායක මුදල් සෙවීම ස ේවා 
 නියුක්තයන්සේ භාර අරමුදල් පනතට පටහැනි බැවින් ස ේවාසයෝජකයින් එස ේ සනොකළ  යුතු අතර 
 යේ සහයකින්  එස ේ සෙවීේ කළසහොේ නැවත අදාළ ස ේවාසයෝජකයින් සවත එෙ සෙවීේ හරවා 
 යවනු ලැසේ. 
 

 

14 ස ේවාදායකයින් සවනුසවන් වැරදීෙකින් සහෝ අතිරික්ත වශසයන් සෙෙ අරමුදලට මුදල් සෙවා 
 ඇති අව ්ථාවල දී ඒවා නැවත ලබා ෙැනීෙ  ඳහා ෙණ්ඩලයට කරනු ලබන ඉල්ලීේ එෙ මුදල් 
 සෙවු දින සිට  අවුරුද්දක් ඇතුලත ඉදිරිපේ කළ යුතුයි.  එවැනි ඉල්ලීේ නියමිත කාලසීොව 

 ඇතුලත සනොවන අව ්ථාවල දී වැඩිපුර සෙවා ඇති මුදල් ආපසු සෙවීෙ සනොකරනු ඇත. 
 

 

1ට ආයතනසේ නෙ සහෝ ලිපිනය සවන ්වන අව ්ථාවල දී  හ ආයතනය ව ා දෙන අව ්ථාවල දී ඒ 
 බව ලියාපදිංචි තැපෑසලන් පහත  ඳහන් ලිපිනයට දැන්විය යුතුසේ. 
 

 

සේ  ේබන්ධව තවුරරටේ වි ්තර සහෝ පැහැදිළි කිරිේ අවශය සේ නේ ුරරකථන අංක 011 2368160, 011 
2ට03911 සහෝ 011 2ට81704 ෙගින් විෙ න්න. 
 

 හකාර  ාොනයාධිකාරි  -  දායක මුදල් ැස ්කිරිේ හා අධිභාර 

ස ේවා නියුක්තයන්සේ භාර අරමුදල් ෙණ්ඩලය 

10 වන ෙහල  කේකරු ෙහසල්කේ කාර් යාලය 
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