
"අ" ආකෘතය ( ශාම වැටප ්අංකය  ලබා ගැනීම සඳහා ආකෘත පතය) 

( ශාම යන නිලධා යා/නිලධා නිය සින් ෙමහි 1 ෙවනි ෙකාටස පටපත් 06 න් ස ප ණ කර ඉන් 

පටපත් 05  තම ආයතන පධානියාට ද එ  පටපත  නිලධා යා/නිලධා නිය සින් ෙකලන්ම ශාම 

වැටප් අධ ෂ ජනරාල්ට ද යැ ය යුතය) 

 

01 ෙකාටස 

......................................................................................................................... (ෙදපා තෙ න්ත පධානියා ඇමතම) 

......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 

ෙසව්ෙයන ් ශාම ගැනමී සඳහා කරනු ලබන දැනු  දම 
 

........................................................................................................................................ අමාත ාංශෙය්/ෙදපා තෙ න්තෙ /පළාත් සභාෙ /මහ 

නගර සභාෙ /නගර සභාෙ /පාෙද්ශිය සභාෙ   ........................................................................................................ තනතෙරහි 

ෙස්වය කරන ......................................................................................................................................... වන මම ශාම යාෙ  වයසට එලඹ 

ඇත බැ න්/තනතර අෙහ සි ම මත/ෛවද  ෙහ්තන් මත/ වයස අව  50 ෙහ  ෙස්වා කාලය වසර 

20 ස ප ණ වන දන යන ෙද න් පළමුෙවන් එළෙඹන දනෙය්ද ශාම යාම මත/අ කරණ 

නිලධා න්ෙග් ශාම යාම අනුව ව ෂ 200.................. ව ....................................... මස ....................... දන සිට ෙස්වෙයන් 

ශාම යන බව/ ශාම ගන්වා ඇත බව දැනු  ද සි . 

 

01. ස ප ණ නම  : ............................................................................................................................................................. 

02. මුලක  සමඟ නම  : .............................................................................................................................................................. 

03. ජාතක හැ නු පත් අංකය  : .............................................................................................................................................................. 

04. ෙපෟද්ගලක ලපනය  : ............................................................................................................................................................. 

 කා යාල ලපනය  : .............................................................................................................................................................. 

05. උපන් දනය  : .............................................................................................................................................................. 

06. රකථන අංකය  : කා යාලය ...................................................... නිවස .................................................. 

07. ස්වා ප ෂයාෙග්/භා යාවෙග් නම : .............................................................................................................................................................. 

08. ශා කයා පදං ව සි න දස්ති කය : .............................................................................................................................................................. 

  

 ප ව ත පා ෙත ෂකය ලබා ගැනීමට මනාපය පල කර  / පල ෙනාකර  

 

මා සින් ඉහත සපයන ලද ෙතාරත  සත  බව පකාශ කරන අතර, මා ශාම යෑෙ ද රජයට 

අය ම  ඇෙතාත් එය ශාම වැටෙප් පා ෙත ෂකෙයන් අයකරනු ලැ මට කැමැත්ත පකාශ කරන 

අතර, ඒ සඳහා මාෙග් ප ව ත පා ෙත ෂකය පමාණවත් ෙන ○ාවන්ෙන් න  මාසික ශාම වැටෙපන් 

අයකර ගැනීමට කැමැත්ත පකාශ කර සි . 

 

................................................................................. 

නිලධා යාෙග් අත්සන 

නම : 

තනතර : 

දනය :    



"අ" ආකෘතය - 11 ෙකාටස 
ශාම වැටප් අධ ෂ ජනරාල් (පටපත් 04) 

 

ආයතනෙය් නම : ............................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1. ෙස්වා තත්ත්වය : 

 i. තනතර හා නිල නාමය : 

  අව ද්ද මාසය දනය

    ii. මුල් පත් ෙ  දනය : 

 

 iii. තනතර ස් ර ශාම වැටප් සහිතද ? ඔ නැත 
  

 iv. තනතෙරහි ස් ර කර තෙ ද ? ඔ නැත 

 

 v. ස් ර ශාම වැටප් තත්ත්වයට පත් ව දනය  

  අව ද්ද මාසය දනය

   

   

   

  අ. මධ ම රජය 

  ආ. පළාත් රාජ  ෙස්වය 

  ඉ. පළාත් පාලන ෙස්වය 

 

 vi. පළාත් රාජ  ෙස්වයට අන්ත ගහණය කර ඇතන  එම දනය : 

 vii. වැන්දඹු/වැන්දඹු ප ෂ හා අනත්ද  ශාම වැටප් අංකය : 

 

2. ෙස්වා කාලය : 
 අව මාස දන 

i ස් ර ශාම වැටප් සහිත තනතෙ  ෙස්වා කාලය    

ii ස් ර ශාම වැටප් රහති තනතෙ  ෙස්වා කාලය    

iii පහුණ කාලය (තනතරට අදාල)    

iv ෛදනික ශදධ් ෙස්වා කාලය    

v ෙවනත් ෙස්වා කාලයන්    

මු  ෙසව්ා කාලය    

  

සටහන :  

අ.   ඉහත iii හා v යටෙත් ෙස්වා කාලයන් ඇතන  ඒ සඳහා ල ත සා ෂ ඉද පත් කරන්න. 

ආ.   ඉහත ii යටෙත් ෙස්වා කාලයන් ඇතන  රාජ  ෙස්වා අ ථසාධක අරමුදල් ආපසු ෙගවා ඇත 

වගන්තය සඳහන් කරන්න. 
ඇ.   පළාත් පාලන අ ථසාධක ෙස්වෙයද නිලධා යාෙග් දායකය පමන  ආපසු ෙගවා ඇත බව සහ එම 

කාල සීමාවට වැන්දඹු අනත්ද  ශාම වැටප ් දායක මදුල් අය කර ඇත බවට සහතකය  

ඉද පත් කරන්න. 



 

3. වැටප් රහිත නිවාඩු : 

 අව මාස දන 

i ස ප ණ වැටප් රහිත ෙස්වා කාලය    

ii 
ශාම වැටප් ෙදපා තෙ න්ත ච ෙල්ඛ අංක 9/96 

අනුව හිල  ෙමන් පසු වැටප් රහිත නිවාඩු 

   

 

4. පතශතය ගණනය ම : 

 අඩු කළ 

% 

අඩු 

ෙනාකළ % 

i 
ෙස්වා කාලය අව  25 ෙහ  ඊට වැ න  පතශත ඇතලත් ච යට අනුව 

හි  පතශතය 

  

ii 
ෙස්වා කාලය අව  25 ට වඩා අඩු වන ට පතශත ඇතලත් ච යට 

අනුව අව  25 ක ෙස්වයට හි  පතශතය 

  

iii 
ෙස්වා කාලය වසර 25 අඩු න  සෑම 6 මාසය  ෙහ  ඊට අඩු සෑම කාල 

සීමාව  සඳහා 1 % බැගින් අඩු කළ යුත පතශතය (වසර 25 ට වැ  න  

අනවශ ය) 

  

iv 
වැටප් රහිත මාසය  ෙහ  ඊට අඩු සෑම කාල සීමාව  ෙවනුෙවන් 0.2 % 

බැගින් අඩු කළ යුත පතශතය ( ශාම වැටප් ෙදපා තෙ න්ත ච ෙල්ඛ 

9/96 ) 

  

v 
ඉහත ගැලප  වලන් පසුව නිලධා යාට ශාම වැටප් ගණනය ම 

සඳහා පදන  කර ගත යුත ශද්ධ පතශතය 

  

 

5. වැටප : 

 වැටප් ප මාණය : ............................................................................................................................................................ 

  පයල් ශත 

i ශාම යන දනට වා ෂක ඒකාබද්ධ වැටප   

ii 
වයස අව  60 ස ප ණව ශාම ගන්ෙන් න  උපයාගත ්

වැටප් ව ධක අනුපාත අගය 

  

iii ශාම වැටප් සහිත දමනා (හි න  පම )   

iv ශාම වැටප් ගණනය මට අදාළ දළ වැටප   

 

6. ප ව ත පා ෙත ෂකය ගණනය ම : 

පයල් ශත 

i 
ප ව ත පා ෙත ෂක මුදල 

(දළ වා ෂක වැටප  අඩු ෙනාකළ ශද්ධ පතශතය  2) 

  

ii රජයට අය ය යුත මුදල්   

iii හි වන ශද්ධ පා ෙත ෂක මුදල   

 

 



 

 

7. ආයතන පධානියාෙග් නිල බැංක ගිනු  නාමය සහ ගිනු  අංකය :  

 

 

........................................................................... දන ............................................................................... රාජ  ෙස්වෙයන් ශාම යෑම දැනු  දම කරනු 

ලැබූ ෙමම ආයතනෙය් ෙස්වය කරන ................................................................................................................................................................... 

මයා/ ය/ෙමන ය  ෙග් ශාම යාම දැනු  දම පළගත් බවත් ඔහු/ඇය ශාම වැටප් ව වසථ්ා සංගහෙය් 

..................................................................... යටෙත් ........................................................................... දනයට ශාම ගැන් ම අනුමත කරනු ලබන 

බවත් දන්වා සි . ශාම වැටප් ගණනය ෙ  කා ය ආර භ ම සඳහා ශාම වැටප් අංකය දන්වා 

එවන ෙමන් ඉල්ල . "අ" ආකෘතෙය් I සහ II ෙකාටෙස් සපයා ඇත ෙතාරත  නිව ද බව සහතක කරන 

අතරම ශාම වැටප් ව වස්ථා සංගහෙය් ධාන අනුව ෙමම නිලධා යා ශාම වැටප් අහි  වන 

වරදකට පාත වන්ෙන් න  ඔහුට/ඇයට ශාම වැටප  පදානය ෙනා මට ෙහ  ප ව ත පා ෙත ෂකය 

ෙනාෙග මට කටයුත කරන බවත් දන්ව .  
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ආයතන පධානියාෙග් අත්සන 

නම සහිත නිල මු ාව 

දනය : 

(අනවශ  වචන කපා හ න්න) 


