
අඅඅඅ” ආකෘ�ය  ආකෘ�ය  ආකෘ�ය  ආකෘ�ය ((((�ශා�ශා�ශා�ශාම වැ�� අංකය� ලබා ගැ�ම සඳහා ආකෘ� පතම වැ�� අංකය� ලබා ගැ�ම සඳහා ආකෘ� පතම වැ�� අංකය� ලබා ගැ�ම සඳහා ආකෘ� පතම වැ�� අංකය� ලබා ගැ�ම සඳහා ආකෘ� පතයයයය))))    
    

(�ශාම යන �ලධා�යා/�ලධා��ය ��  ෙම" 1 ෙකොටස %ටප& 06 '  ස()*ණ කර ඉ  %ටප& 05 � තම 
ආයතන පධා�යාට ද එ� %ටපත� �ලධා�යා/�ලධා��ය ��  ෙක2 ම �ශාම වැ�� අධ3�ෂ ජනරා6ට ද 
යැ�ය 78ය.) 
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���������������. (ෙදපා*තෙ( 8 පධා�යා ඇම:ම) 
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ෙසේවෙය  �ශාෙසේවෙය  �ශාෙසේවෙය  �ශාෙසේවෙය  �ශාම ගැ�ම සඳහා කර< ලබන දැ<( =මම ගැ�ම සඳහා කර< ලබන දැ<( =මම ගැ�ම සඳහා කර< ලබන දැ<( =මම ගැ�ම සඳහා කර< ලබන දැ<( =ම....    

 

���������අමාත3ාංශෙ?/ෙදපා*තෙ( 8ෙ@/පළා& සභාෙ@/මහ නගර සභාෙ@/නගර සභාෙ@/පෙCDය 

සභාෙ@��������������.තන8ෙර" ෙසේවය කරන �������������.වන මම 
�ශාම යාෙ( වයසට එලඹ ඇ� බැ�  / තන8ර අෙහෝ� Gම මත / ෛවද3 ෙහේI  මත / වයස අJKL 50 ෙහෝ 
ෙසේවා කාලය වසර 20 ස(M*ණ වන Nන යන ෙද'  පළOෙව  එළෙඹන Nනෙ? = �ශාම යාම මත / අPකරණ 

�ලධා� ෙQ �ශාම යාම අ<ව ව*ෂ 201��..� R ��.මස ��.. Nන �ට ෙසේවෙය  �ශාම යන බව / �ශාම 
ග වා ඇ� බව දැ<( = �ST. 
 

1. ස()*ණ නම   :-������������������������������........... 

2. ස()*ණ නම (ඉංV� කැ%ට6 අW� ) :-��������������������������. 

��������������������.���������������������.. 

3. OලWර සමඟ නම  :- ��������������������������������..... 

4. OලWර සමඟ නම (ඉංV� කැ%ට6 අW� ) :-������������������������... 

5. ජා�ක හැZ<(ප& අංකය :- �����������������������������....... 

6. ෙපෞCග2ක 2%නය :-. ��������������������������������.... 

7. ෙපෞCග2ක 2%නය (ඉංV� කැ%ට6 අW� ) :-�����������������������.... 

 ������������������������������������������ 

8. කා*යාල 2%නය :-. ����������������������������������. 

9. කා*යාල 2%නය (ඉංV� කැ%ට6 අW� ) :-������������������������.. 

 ������������������������������������������ 

10. උප  Nනය  :-. ������������������������������������ 

11. Lරකථන අංකය  (ෙපෞCග2ක) :- �������������������������.���� 

12. Lරකථන අංකය ( කා*යාලය ) :- �����������������������������. 

13. ස්වාT MKෂයාෙQ/භා*යාවෙQ නම  :-. ��������������������������... 

14. �ශාTකයා පNංbව �Sන Nස්c�කය :- . ������������������������.......... 
 

ප�ව*dත පා�ෙතෝeකය ලබා ගැ�මට මනාපය පල කරTපල කරTපල කරTපල කරT / පල ෙනොකරTපල ෙනොකරTපල ෙනොකරTපල ෙනොකරT    
    

 

මා ��  ඉහත සපයන ලද ෙතොර8K සත3 බව පකාශ කරන අතර, මා �ශාම යෑෙ(= රජයට අයGම� ඇෙතො& එය 
�ශාම  වැ�ෙ� පා�ෙතෝeකෙය  අයකර< ලැgමට කැමැ&ත පකාශ කරන අතර, ඒ සඳහා මාෙQ ප�ව*iත 
පා�ෙතෝeකය පමාණව& ෙනොව  ෙ  න( මා�ක �ශාම වැ�ෙප  අයකර ගැ�මට කැමැ&ත පකාශ කර �ST. 
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නම : 
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 “අ” ආකෘ�ය - 11 ෙකොටස 
 

�ශාම වැ�� අධ3�ෂ ජනරා6 ( %ටප& 04 ) 
  

ආයතනෙ? නම       :-  ����������������������������������.     
 
01 . 01 . 01 . 01 . ෙසේවා ත&&වයෙසේවා ත&&වයෙසේවා ත&&වයෙසේවා ත&&වය   :  

i. �ශාම ග ව< ලබ ෙ  �ශාම වැ�� සංගහෙ? Wමන වග �ය යටෙ& ද? :-����������.......... 

ii. තන8ර හා �ල නාමය :-��������������������������������.. 

iii. තන8ර ස්iර �ශාම වැ�� ස"තද? :-���������������������������� 

iv. තන8ෙර" ස්iර කර �ෙkද? :- �����������������������������...     

v. �ශාම යන �ට ෙසේවය කරන ලCෙC මධ3ම රජෙ?ද / පළා& රාජ3 ෙසේවෙ?ද ය න :-    

 ���������������������������������.��������.. 

vi. වැ දl / වැ දl MKෂ හා අන&දK �ශාම වැ�� අංකය :_- ����������������............ 

    

    

2.  2.  2.  2.  ෙසේවා කාලය ෙසේවා කාලය ෙසේවා කාලය ෙසේවා කාලය      
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Nන 

 
�ශාම වැ �ප සඳහා ගණ  ගත හැ' දළ ෙසේවා කාලය (�ශාම වැ �� 
ෙදපා*තෙ( 8 චකෙ6ඛ අංක 9/2004 අ<ව ගණනය කල 78ය) 

    
                

    
    

    
    

 
 

3. 3. 3. 3. වැ�� ර"ත �වාp වැ�� ර"ත �වාp වැ�� ර"ත �වාp වැ�� ර"ත �වාp   
අJKL 

 
මාස 

 
Nන 
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ස()*ණ වැ�� ර"ත ෙසේවා කාලය 
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�ශාම වැ�� ෙදපා*තෙ( 8 චකෙ6ඛ අංක 9/96 අ<ව "ල@ කල 
හැ' වැ�� ර"ත �වාp 

            

    
i i ii i ii i ii i i     

 
ඉහත 11 ෙකොටෙසේ වැ�� ර"ත �වාp අp 'qෙම  පr වැ�� ර"ත 
�වාp 

            

 

 

4. 4. 4. 4. වැ�ප වැ�ප වැ�ප වැ�ප ::::        

වැ�� ප�මාණය:   
K%ය6 

 
ශත 
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�ශාම යන Nනට වා*eක ඒකාබCධ වැ�ප 

        

    
i ii ii ii i     

 
වයස අJKL 60 ස()*ණව �ශාම ග ෙ   න( උපයා ග& වැ�� 
ව*ධක අ<පාත අගය 

        

    
i i ii i ii i ii i i     

 
�ශාම වැ�� ස"ත =මනා ( "(න( පමs) 

        

    
i vi vi vi v    

 
�ශාම වැ�� ගණනය 'qමට අදාළ දළ වැ�ප 

        

 

�ශාම ග නා Nනයට "T දළ වා*eක ඒකාබCධ වැ�පට අදාළ රාජ3 
ප�පාලන වැ�� චක ෙ6ඛෙ? අංකය 

    



5555....    පපපප�ශතය ගණනය 'qම�ශතය ගණනය 'qම�ශතය ගණනය 'qම�ශතය ගණනය 'qම    
අp කළ % අp ෙනොකළ % 

iiii     
ෙසේවා කාලය අJKL 25 ෙහෝ ඊට වැv න( ප�ශත ඇ8ල& චකයට 

අ<ව "T ප�ශතය 

        

i ii ii ii i     
ෙසේවා කාලය අJKL 25 ට වඩා අp වන �ට ප�ශත  ඇ8ල& චකයට 

අ<ව අJKL 25 ක ෙසේවයට "T ප�ශතය 

        

i i ii i ii i ii i i     

ෙසේවා කාලය වසර 25 ට අp න( සෑම 6 මාසය� ෙහෝ ඊට අp සෑම 

කාල xමාව� සඳහා 1 % බැy  අp කල 78 ප�ශතය 

( වසර 25 ට වැv න( අනවශ3ය) 

        

i vi vi vi v    

වැ�� ර"ත මාසය� ෙහෝ ඊට අp සෑම කාල xමාව� ෙව<ෙව  0.2 % 

බැy  අp කළ 78 ප�ශතය (�ශාම වැ�� ෙදපා*තෙ( 8 චකෙ6ඛ 

9/96 ) 

        

vvvv    
ඉහත ගැළz( ව2  පrව �ලධා�යාට �ශාම වැ�� ගණනය 'qම 

සඳහා පදන( කරගත 78 {Cධ ප�ශතය 

        

 

6. 6. 6. 6. ප�ව*�ත පා�ෙතෝeකය ගණනය 'qමප�ව*�ත පා�ෙතෝeකය ගණනය 'qමප�ව*�ත පා�ෙතෝeකය ගණනය 'qමප�ව*�ත පා�ෙතෝeකය ගණනය 'qම    

    
K%ය6 ශත 

iiii     
ප�ව*�ත පා�ෙතෝeක Oදල 

( දළ වා*eක වැ�ප x අp ෙනොකළ {Cධ ප�ශතය x 2 ) 

        

i ii ii ii i     රජයට අය�ය 78 Oද6         

i ii ii ii i iiii     "Tවන {Cධ පා�ෙතෝeක Oදල         

 

7 . 7 . 7 . 7 . ආයතන පආයතන පආයතන පආයතන පධා�යාෙQ �ල බැංW y|( නාමය සහ y|( අංකයධා�යාෙQ �ල බැංW y|( නාමය සහ y|( අංකයධා�යාෙQ �ල බැංW y|( නාමය සහ y|( අංකයධා�යාෙQ �ල බැංW y|( නාමය සහ y|( අංකය :   

  ����������������������������������.�������� 
 

  ෙමම ආයතනය ෙසේවය කරන �����������������..  මයා/ Tය /ෙමන�ය ෙQ �ශාම 

යෑෙ( දැ<( =ම %}ග& බව& ඔ� / ඇය ඉහත 1 (i) ෙ�දය යටෙ& ����������������� 

Nනයට �ශාම ගැ Gම අ<මත කර< ලබන බව& / අ<මත 'qමට අවශ3 කට78 කර< ලබන  බව& ද වා �ST. 

�ශාම  වැ�� ගණනය 'qෙ( කා*යය ආර(භ 'qම සඳහා අවශ3 �ශාම වැ�� අංකය ද වා එවන ෙම  ඉ6ලT.  

“අ” ආකෘ�ෙ? 1 සහ 11 ෙකොටෙසේ සපයා ඇ� ෙතොර8K �වැරN බව සහ�ක කරන අතරම �ශාම වැ�� ව3වසථ්ා 

සංගහෙ? �P�ධාන අ<ව ෙමම �ලධා�යා �ශාම වැ�� අ"T වන වරදකට පාත ව ෙ  න( ඔ� / ඇය ෙවත 

�ශාම වැ�ප� පදානය ෙනො'qමට ෙහෝ ප�ව*dත  පා�ෙතෝeකය ෙනොෙගGමට ෙහෝ කට78 කරන බව& ද වT. 
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Nනය: 

( අනවශ3 වචන කපා හ� න ) 

 


