අනුරාධ සෙසනවිරත්න අනුේමරන පදනම - ලයලේාා මාාල
1 00 නාමය
අනුයාධ සසනවියත්න අනු්භයන ඳදනභ
2 00 ාාංජනය

3 00 පරමාර්ා
1. අනුයාධ සසනවියත්න යටට භාජඹට කශ සේා ගසේලනඹ කිරීභ,
එතුභාසේ සේඹ අගඹ කයන පිරි එකතු වී ඔහුසේ දර්ලනඹ ව ැඩ
පිළිසර ඉදිරිඹට සගන ඹාභ සනුසන් ංවිධාන ගත වීභ.
2. විල්විදයාරඹ, ඉහාවාඹ, විවාය්නානඹ ව ජන භාජඹ ්රිත
අනුයාධ සසනවියත්න භවතා කශ කී දෑ ම්ඵන්ද ලිඛීත, ප්රකාිතත ව
විදුත් සතතයතුරු එකතු කිරීභ ව භතු ඳයර ය සනුසන් ංයෂණ ඹ.
1. අනුයාධ සසනවියත්න භවතා විසින් යචිත ඳදනභ තු සිඹලු
සඳතත්ඳත් වා ලිපි සේඛන ්යෂණා කිරීභ වා ංයෂණ ඹ කිරීභ.
2. අනුයාධ සසනවියත්න භවතා විසින් යචිත සිඹලු සඳතත්ඳත් වා ලිපි
සේඛන අලය විසටක නැත ප්රකාලඹට ඳත් කිරීභ.
- අනුයාධ සසනවියත්න භවතා භඟ ම්ඵන්ද සිටි සද් විසද්
මිතුයන් ම්ඵන්ද කය සගන මහුසේ ක්රිඹාකායකම් ව කැභැත්ත
අධයඹනඹ කිරීභ.
3. ඔහුසේ නාභසඹන් අධයාඳන, භාජ, ං්කෘහාක, අංල ්යෂණා කිරීභ
ව එකී අංල ර දියුණු වා කශ වැකි කාර්යඹන් සතඹා ඵරා ඒ
වා දාඹක වීභ.

4 00 ොමාජිකත්ලය
1) ාභාජිකත්ඹ විෘත නමුත් බාඳහාතුභා සවෝ තුමිඹ විසින් නම්
කයන රද, කායක බා විසින් අනුභත කයනු රඵන ඕනෑභ අසඹකුට
ඳදනසම් ාභාජිකත්ඹ රඵා ගත වැකිඹ.
2) අනුයාධ සසනවියත්න යටට භාජඹට කශ සේා ගසේලනඹ කිරීභ
ඳදනසම් අයමු
සවයින් බාඳහාතුභා සවෝ තුමිඹ කායක බාසේ
අනුභැහාඹ හිත එතුභා ජීත් සිටිඹදී ඉතාභ මීඳ ඳවුසේ
ාභාජිකසඹකුට උරුභඹෂණනු ඇත.
බාඳහාතුභාසේ සවෝ බාඳහාතුමිඹසේ නිශ කාරඹ ය 05කි.
කායක බාසේ භනාඳඹ අනු ාය ග න තීය ඹ නු ඇත. ඳදනභ
විසින් ඳත්නු රඵන ාර්ෂික භවා බාසේදී බාඳහාතුභා සවෝ
තුමිඹසේ අනිාර්ඹ කැභැත්ත ඳදනම් කයසගන ඳත් කයනු රඵන අතය
එභ සිඹප තනතුරු වා නිශ කාරඹ යකි.

5 00 නිළධාරී මණ්ඩය
1) බාඳහා
2) උඳ බාඳහා
3) සේකම්
4) උඳ සේකම්
5) බාණ්ඩාගාරික
6 00 රැේවීම්
6.01 ලාර්ශික මහා ෙභා රැේවීම්.
1) භවා බා ාර්ිතක එෂණ යෂණ ඳභ ෂණ ඳත්නු රඵන අතය
අතයාලය සවේතුෂණ භත අහාසර්ක ැස්වීභෂණ ඳැැත්විඹ වැකිඹ.
2) ාර්ිතක භවා බා ැස්වීභ පිලිඵ භකට ත් සඳය දැන්විඹ යුතුඹ.
3) අදාර භවා බා ැස්වීසම් නයාඹ ඳරසේ  දශ ටවනෂණ ැස්වීම් දිනට
සඳය සිඹලු ාභාජිකයින් වට රැසඵන්නට ැරැ්විඹ යුතුඹ.

4) අහාසර්ක ැස්වීම් ර කටයුතු එභ ැස්වීම් කැවීසම් සුවිසලේ
අයමු ට ඳභ ෂණ සීභා විඹ යුතුඹ.
5) භවා බාට එන සඹෝජනා ැස්විම් දිනට ද දිනකට සඳය
රැසඵන සේ සේකම් සත ලිඹා එවිඹ යුතු අතය ඒා නයාඹ ඳරඹට
ඇතුරත් කය ාභාජිකයින්ට රු්වීභට සඳය දැනුම් සදනු ඇත.
නයාඹ ඳරඹට ඇතුරත් කරුණු වමුසේ නැසගන අතුරු සඹෝජනා
වා සභඹ ඵර සනතඳැැත් සේ.
6) අලය ග ූරය ඹ ාභාජික ංඛයාසන් තුසනන් එකකි. එසේ
වුද ය ඳවකට යෂණ ගරු බාඳහා ඳත් සකසයන භවා බාට,
එසේ ඳත් කයනු රඵන භිකඹන් ඇතුලු ාභාජික ංඛයාසන්
තුසනන් සදකෂණ ත් ඳැමි සිටිඹ යුතුඹ.
7) සිඹලු ාභාජිකයින් ඳැමිණීසම් සේඛනසඹහි අත්න් කිරීසභන් සිඹ
ඳැමිණීභ නාන කර යුතුඹ.
6 02 විධායක ෙභා රැේවීම
1) භා තුනකට යෂණ ත් විධාඹක බා ැස් විඹ යුතුඹ. විසලේ
සවේතු භත ැස්වීම් ාය ග න අඩු ැඩි කයගත වැකිඹ.
2) ැස්වීභ ඳැැත්වීභ වා ගරු බාඳහා සවෝ උඳ බාඳහා , සේකම්
සවෝ උඳ සේකම්, බාණ්ඩාගාරික ඇතුශත්  නිරධාරීන් තුන්
සදසනෂණ ත් ඳැමි සිටිඹ යුතුඹ.
3) විධාඹක ැස්වීම් ාභාජිකයින් ඳැමිණීසම් සේඛනසඹහි අත්න්
කිරීසභන් සිඹ ඳැමිණීභ නාන කර යුතුඹ.
7 00 ලයලේාා ොංස ධනය
සභභ ය්නා ංසලෝධනඹ කිරීභ සවෝ සන් කිරිභ සවෝ අරංු
කිරීභ භවා බා ැස්වීභකදී ම්ූරර් ාභාජික ංඛයාසන් තුසනන්
සදකක ඡන්දඹ විඹ යුතු අතය රංු ය්නා ගරු බාඳහා ව ගරු
සේකම් අත්නින් ප්රකාලඹට ඳත්විඹ යුතුඹ.එහි පිටඳත් අාර සිඹලු භ
අංල සත රැසඵන්නට ැරැ්විඹ යුතුඹ.

