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පහත සඳහන් වන අයෙග් දැනගැනීම සඳහා පිටපත් යවන ලදී./fPo;tUNthupd; jftYf;fhf gpujpfs; mDg;gg;gl;ld/Copy sent for
information of following1. පාෙද්ශීය ෙල්කම්/ gpuNjr nrayhsu;/The Divisional Secretary,…………………………………………………………………………..
2. විගණකාධිපති /fzf;fha;thsu; ehafk;/ The Auditor-General
3. අධ්යක්ෂ,වැන්දඹු අනත්දරු විශාම වැටුප් කාර්යාලය/gzpg;ghsu;> tpjitfs; mdhijfs; Xa;T+jpa mYtyfk;/ The Director, Widows
& Orphans' Pensions
4. විශාමිකයා / Xa;T+jpau; /The Pensioner
5. විශාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ( සිවිල් ෙල්ඛනාගාරයට ) /Xa;T+jpag; gzpg;ghsu; ehafk; (rptpy; gjpNtl;liwf;F)/The DirectorGeneral of Pensions (Record-Room, Civil)
6. ගණකාධිකාරී ( ෙගවීම් )/ fzf;fhsu; (nfhLg;gdTfs;) The Accountant (Payments)
7. කාර්යාල පිටපත ( ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුවට ) / mYtyfg; gpujp (Ratpguf; Nfhitf;F)Office copy (to personal file)
වි.වැ.අංකය/Xa;T+jpa ,yf;fk;/Pension No. .......................................
දිනය/ jpfjp/Date …………………………………………..……
.......................................................................

විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව/Xa;T+jpaj; jpizf;fsk; /DEPARTMENT OF PENSIONS
විශාම වැටුප් පදානය කිරීමයි/Xa;T+jpaf; nfhil mspj;jy;/AWARD OF PENSION
අංක ...................................... සහ .................................................වන දිනය දරන ඔෙබ් ඉල්ලුම් පත සම්බන්ධවයි. විශාම වැටුප් ව්යවස්ථා සංගහෙය්
..................................................වැනි වගන්තිය යටෙත් ගණන් පරීක්ෂණයට යටත්ව පහත විස්තර ෙකොට ඇති ආකාරෙය් විශාම වැටුපක් අනුමත කර
ඇති බැව් ඔබට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
…................... Me; jpfjpapd; ……….…......... k; ,yf;f cq;fs; tpz;zg;gk; rhu;ghf Xa;T+jpag; gpukhzf; Fwpg;Gf;fspd;
…..................................... Mk; gpuptpd; fPo; fzf;Fg; gupNrhjid nrt;it ghu;g;gjw;fikthf> fPNo tpgupf;fg;gl;Ls;sthW xU
nfhil mDkjpf;fg;gl;Ls;snjd;gij cq;fSf;F mwptpf;fpNwd;.
With reference to your Application No. .............................….................of …......................................... , I would like to inform you with
pleasure that an Award as per details given below has been sanctioned under section …........................................ of the Pension Minute
subject to Audit Verification.
සම්පූර්ණ නම/KOg;ngau; /Name in full: .............................................................................................................................................................
ජාතික හැඳුනුම් පත් අංකය/Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;/ National Identity Card No. :-..........................................................................
විශාම ගත් දිනෙය් දී දරමින් සිටි තනතුර හා ෙසේවය/පන්තිය
Xa;T ngWifapy; tfpj;j gjtp Nrit/tFg;G
Appointment held and service / class at date of retirement
වැටුප් කාණ්ඩය/rk;gsj; njhFjp /salary segment
විශාම ගත් දිනෙය් දී වයස
Xa;T ngWifapy; taJ
Age at date of retirement

…………………………………………………………………….…….....
}………………………………………………………………………………..

අවුරුදු/Mz;Lfs;/…………..……Years මාස/khjq;fs;/........................Months
දින/ehl;fs;/……………………...Days.

විශාම ගත් දිනෙය් දී ලබමින් සිටි වාර්ෂික වැටුප:රු.
Xa;T ngWifapy; Mz;Lr; rk;gsk;: &gh.
Annual salary at date of retirement: Rs.

-...................................

විශාම වැටුප් සහිත දීමනා/Xa;T+jpa cupj;Js;s nfhLg;gdTfs;/ Pensionable allowances
-...................................
උපයාගත් වැටුප් වර්ධක අගය/cioj;j rk;gs Vw;wq;fspd; ngWkjp/Earned incremental value.
-...................................
විශාම වැටුප් ගණනයට අදාල වැටුප/Xa;T+jpaf; fzpg;gPl;bw;fhd Ntjdk; /Salary relevant to computation of pension -...................................
ශුද්ධ ෙසේවා කාලය මාස ගණනින්
(Njwpa) Nritf;fhyk; khjq;fspy;
Length of service (net) in months
විශාම ගිය දිනය/ Xa;T ngw;w jpfjp /date of retirement }................................
පදානය ෙගවීම ඇරඹිය යුතු දිනය
nfhil toq;f Muk;gpf;f Ntz;ba jpfjp
Date from which Award is payable
පරිවර්තනය කිරීමට ෙපර මාසික විශාම වැටුප
khw;w Ke;jpa khjhe;j Xa;T+jpak;
Monthly pension before commutation
(වචනවලින්/nrhw;fspy;/in words)
(ඉලක්කම්වලින්/,yf;fj;jpy;/in figure)
පරිවර්තනය කිරීමට පසු මාසික විශාම වැටුප
khw;wpa gpd;du; khjhe;j Xa;T+jpak;
Monthly pension after commutation
(වචනවලින්/nrhw;fspy;/in words)
(ඉලක්කම්වලින්/,yf;fj;jpy;/in figure )
පරිවර්තිත පාරිෙතෝෂිකය
khw;wpa gzpf;nfhil
Commuted Gratuity
(වචනවලින්/nrhw;fspy;/in words )
(ඉලක්කම්වලින්/,yf;fj;jpy;/in figure )

(අ.පි.බ/k. g. gh/See overleaf)

වැ.අ.වි.වැ.අංකය /tp. m. X. ,yf;fk; /W&OP Number:ෙපොදු උපෙදස්
1. ෙමම පදානය විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දී/....................................................... පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය්දී ෙගවනු ලැෙබ්. මුදල් ලබා
ගැනීමට බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට විශාමිකයාට දැන්විය යුතුයි.
2. ෙමම විශාමිකයා යම් අවස්ථාවක විෙද්ශ රටකට යන්ෙන් නම් ඒ බව වහාම ෙගවීම් නිලධාරියා ෙවත දැනුම් ෙදන ෙලස විශාමිකයාට දැන්විය යුතුයි.
3. තාවකාලික විශාම වැටුප් ෙගවා ඇෙතොත් එය අඩු කිරීමට කියා කල යුතුයි.
4. විශාමිකයා ජීවත් වන බවට වාර්ෂික පදිංචි සහතිකයක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත ඉදිරිපත් කල යුතු බව විශාමිකයාට දැන්විය යුතුයි.
5. විශාම වැටුප ෙවනත් පුද්ගලයකුට පැවරිය ෙනොහැක.
6. ෙමම පදානය නැවත සංෙශෝධනයට ෙහෝ වැඩිපුර ෙගවීම් ෙවෙතොත් අයකිරීමට යටත් ෙව්.
nghJ mwpTWj;jy;fs;
1. ,f;nfhil Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpy; / …......................... gpuNjr nrayfj;jpy; nfhLg;gdT nra;ag;gLk;. gzj;jpidg;
ngWtjw;fhf tq;fpf; fzf;nfhd;wpid Muk;gpf;Fk;gb Xa;T+jpaUf;F mwptpj;jy; Ntz;Lk;.
2. ,t; Xa;T+jpau; VNjDk; re;ju;g;gj;jpy; ntspehnlhd;wpw;F nry;thuhapd; mJ gw;wp cldbahf nfhLg;gdT mYtyUf;F
njupag;gLj;Jk; gb Xa;T+jpaUf;F mwptpj;jy; Ntz;Lk;.
3. jw;fhypf Xa;T+jpak; toq;fg;gl;bUg;gpd; mjidf; Fiwf;f eltbf;if vLf;f Ntz;Lk;.
4. Xa;T+jpau; capu; tho;tjhf> tUlhe;j capu;tho; rhd;wpjnohd;wpid gpuNjr nrayhsuplk; rku;gg
; pj;jy; Ntz;Lnkd
Xa;T+jpaUf;F mwptpj;jy; Ntz;Lk;.
5. Xa;T+jpaj;jpid NtW egUf;F ifkhw;w KbahJ.
6. ,f;nfhilahdJ kPs; jpUj;jj;jpw;F my;yJ kpiff; nfhLg;gdTfs; ,Ug;gpd; kPs; mwtPl;bw;Fk; cl;gl;lJ.

General Advice
1. This award is payable at the Department of Pensions / Divisional Secretariat , …............................................................. Pensioner should
be informed to open a bank account for remittance of pensions.
2. The pensioner should immediately notify the paying authority the fact in the event of his going abroad.
3. Action should be taken to deduct the provisional pensions, if paid.
4. Pensioner should be intimated that he must submit a life certificate to the Divisional Secretary annually
5. This pension cannot be transferable to someone else.
6. This award is subject to re-amendment or recovery of over-payments made, if any
7. ෙවනත් අයකිරීම් සඳහා නිෙයෝග/විෙශේෂ සටහන්./ NtW mwtPLfSf;fhd fl;lisfs; / tpNrl Fwpg;Gfs;/Orders/remarks for any other
recoveries

.....................................................
විශාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙවනුවට
Xa;T+jpag; gzpg;ghsu; ehafj;jpw;fhf
for Director-General of Pensions

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත ෙගවීම් සඳහා උපෙදස්
nfhLg;gdT njhlu;gpy; gpuNjr nrayhsUf;fhd mwpTWj;jy;fs;

Payment Advice to Divisional Secretary
මෙග් ලිපි අංක ...................................................................... සහ 20 ............................................... දින දරන අනුමැතිය යටෙත් කලින් ෙගවා ඇති
තාවකාලික විශාම වැටුප් මුදලක් ෙවෙතොත් එය අඩුකරෙගන, යථා පකාරෙයන් මුදල් ෙගවන ෙලස ඔෙබන් ඉල්ලා සිටිනු ලැෙබ්. පළමු ෙගවීම
සිදුකිරීෙම්දී විශාමිකයාෙග් නිරවද්යතාවය සනාථ කර ගත යුතුය.
.
20.......................... Me; jpfjpa …............................ Mk; ,y. vdJ fbjj;jpdhy; mDkjpf;fg;gl;lthW VyNt nrYj;jpAs;s
jw;fhypf cgfhur; rk;gsj;ijf;; fopj;J> mjw;fpzq;f nfhLg;gdT nra;jy; Ntz;Lk;. Kjw; nfhLg;gdtpid
Nkw;nfhs;Sifapy; Xa;T+jpaupd; milahsj;ij cWjpg;gLj;jpf; nfhs;Sjy; Ntz;Lk;.
.
Deducting any provisional pension if already paid under the approval of my letter No. …............................................ of
20........./............./..............., you are requested to make payment in proper manner. Pensioner's identity should be verified when making the
first payment.
1.

හිමි දුම්රිය බලපත පන්තිය
cupj;jhd Gifapuj mDkjpg;gj;jpu tFg;G
Class of Railway warrant entitled to

2.
3.

ඉහත ෙපොදු උපෙදස් සටහන් කර ගන්න/ Nkw;fhl;lg;gl;l nghJ mwpTWj;jy;fisf; Fwpj;Jf; nfhs;sTk;/ Please note the general
advice above
පදානෙයන් අඩුකලයුතු අයකිරීම්
nfhilapypUe;J Fiwf;fg;gl Ntz;ba mwtPLfs;
Recoveries to be deducted from the award

4.

ෙවනත් උපෙදස්/Vida mwpTWj;jy;fs;/ Any other instructions

5.

20............................................. සිට 20..........................................දක්වා ෙගවූ වැටුප් විස්තර
20...................... Kjy; 20...................... tiuapyhd epYitj; njhiff; fzpg;gPL
Arrears computed up to ….......................20.... … from …................... …..... 20.............
ඒකාබද්ධ වැටුප
jpul;ba rk;gsk;
Consolidated salary

ජිවන වියදම් දිමනාව
tho;f;ifg; gb nfhLg;gdT
Cost of living allowance

විශාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙවනුවට
Xa;T+jpag; gzpg;ghsu; ehafj;jpw;fhf
for Director-General of Pensions

