"ඇ" ආකෘතය
ශාම වැටප් අධ

ෂ ජනරාල් (පටපත් 04)

මරණ පා ෙත ෂකය ෙග ම සඳහා පතපාදන හා අංකය

ලබා ගැනීම

ආයතනෙය් නම : ............................................................................................................................................................................................................................................
1.

ෙස්වා තත්ත්වය :
i. නිලධා යාෙග්/නිලධා
ii.

ය යන අවස්ථාෙ

iii.

යෙග් නම :
දැ

තනතර හා නිල නාමය :

ය ගිය දනය :

iv. තනතර ස් ර

ශාම වැටප් සහිතද ?

v. තනතෙරහි ස් ර කර තෙ ද ?
vi.

ය යන

ට ෙ○ස්වය කරන ලද්ෙද් මධ ම රජෙය්ද / පළාත් රාජ ෙස්වෙය්ද යන්න :

vii. වැන්දඹු/වැන්දඹු ප ෂ හා අනත්ද

ශාම වැටප් අංකය :

2. ෙස්වා කාලය :
මරණ පා ෙත ෂකය සඳහා ගණන් ගත හැ

අව

මාස

දන

අව

මාස

දන

දළ ෙස්වා

කාලය ( ශාම වැටප් ෙදපා තෙ න්ත ච ෙල්ඛ අංක
9/2004 අනුව ගණනය කල යුතය)
3. වැටප් රහිත නිවාඩු :
i

ස ප ණ වැටප් රහිත ෙස්වා කාලය

ii
iii

ශාම වැටප් ෙදපා තෙ න්ත ච ෙල්ඛ අංක 9/96
අනුව හිල

කල හැ

වැටප් රහිත නිවාඩු

ඉහත ii ෙකාටෙස් වැටප් රහිත නිවාඩු අඩු

ෙමන්

පසු වැටප් රහිත නිවාඩු

4. වැටප :
පයල්
i

ය යන දනට වා ෂක ඒකාබද්ධ වැටප

ii

ශාම වැටප් සහිත දමනා (හි න

iii මරණ පා ෙත ෂකය ගණනයට
ය ගිය දනයට හි

පම )
මට අදාළ දළ වා ෂක වැටප

දළ වා ෂක ඒකාබද්ධ වැටපට අදාළ රාජ

ප පාලන වැටප් ච ෙල්ඛෙය් අංකය

ශත

5. පතශතය ගණනය

ම :
අඩු කළ %

i

ෙස්වා කාලය අව

25 ෙහ

ඇතලත් ච යට අනුව හි
ෙස්වා කාලය අව

ii

ඊට වැ න

අඩු ෙනාකළ %

පතශත

පතශතය

25 ට වඩා අඩු වන

ඇතලත් ච යට අනුව අව

ට පතශත

25 ක ෙස්වයට හි

පතශතය
ෙස්වා කාලය වසර 25 අඩු න
iii අඩු සෑම කාල සීමාව

ෙහ ඊට

සඳහා 1 % බැගින් අඩු කළ යුත

පතශතය (වසර 25 ට වැ
වැටප් රහිත මාසය

සෑම 6 මාසය

න

අනවශ ය)

ෙහ ඊට අඩු සෑම කාල සීමාව

iv ෙවනුෙවන් 0.2 % බැගින් අඩු කළ යුත පතශතය ( ශාම
වැටප් ෙදපා තෙ න්ත ච ෙල්ඛ 9/96 )
ඉහත
v

ගැලප

වලන්

පා ෙත ෂකය ගණනය

පසුව

නිලධා යාට

ම සඳහා පදන

මරණ

කර ගත යුත

ශද්ධ පතශතය
6. මරණ පා ෙත ෂකය ගණනය

ම :
පයල්

i
ii
iii

ශත

මරණ පා ෙත ෂක මුදල
(දළ වා ෂක වැටප ± අඩු ෙනාකළ ශද්ධ පතශතය ± 2)
ය ගිය දනට අදාළ වා ෂක වැටප
ඉහත i සහ ii ට අදාළ මුදල් වලන් වැ
වැ

අගය (ඒ අනුව

මුදල මරණ පා ෙත ෂකය ෙලස පදානය කල හැක)

iv රජයට අය ය යුත මුදල්
v

හි වන ශද්ධ මරණ පා ෙත ෂක මුදල

7. යැෙපන්නන්ෙග් නම සහ ලපනය :
8. ආයතන පධානියාෙග් නිල බැංක ගිනු

නාමය සහ ගිනු

ෙමම මරණ පා ෙත ෂකය ෙග ම සඳහා

පයල් .......................................................................................... ක පතපාදනය

මරණ පා ෙත ෂක අංකය

ෙවන් කරන්ෙන් න

අංකය :

මැන .
......................................................................................
ආයතන පධානියාෙග් අත්සන
නම සහිත නිල මු ාව

දනය :
(අනවශ වචන කපා හ න්න)

හා

