විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තුවට
2020/2021ැටතමෂයැසඳහාැ
සුරයු්කරුටතු හා පකොතුත්රාත්කරුටතුැලියාරදිංචිැකිරීම ව
2020/2021 ලර්ය වශළ භළණ්ඩ, සවේලළ වෆඳයීම ශළ ස ොන්ත්රළත් බළ ගෆනීමට බළසඳොසරොත්තු ලන,
සුදුසු ම් ත් වෆඳයුම් රුලන් වශ ස ොන්ත්රළත් රුලන් ලියළඳදිංචිය වශළ අයදුම්ඳත් ෆලනු ෆසේ.

භාණ්ඩැසුරයීම ව
1. සම්ව, පුටු, අල්මළරි, ලිපිසගොනු ෆබිනට් ආදී ළර්යළ උඳ රණ (ලළසන්, දෆල,ප්ළවහටික්)
2. ළර්යළ ටයුතු වශළ අලය යන්ත්ර සත්ර (ුද්රණ යන්ත්ර, ාළයළ පිටඳත් යන්ත්ර, සෆක්වහ යන්ත්ර,
ඳරිගණ යන්ත්ර, ඳරිසෝ න යන්ත්ර)
3. ලිපි ්රලය (A4, අනු පිටඳත් ස ොෂ, සඳොත්, ඳන්, සයිල් ලර වශ අසනකුත් ළර්යළ ලිපි ්රලය)
4. ලළශන ටයර්, ටියුේ ශළ අමතර ස ොටවහ
5. ආරක්ෂිත ෆමරළ ඳද්ධති
6. දුර ථන වශ අමතර ස ොටවහ
7. විදුලි ශළ විදුලි උඳ රණ අමතර ස ොටවහ
8. ලළයු වමී රණ යන්ත්ර ශළ අමතර ස ොටවහ

ටුඩැහාැපසේටාැසුරයීම ව
1. සගොඩනෆගිලි ඉදකිරීම්, අළුත්ලෆඩියළ කිරීම්, නඩත්තු කිරීම්.
2. ජ ළන්දු ලෆෆක්වීම. (Water Proofing)
3. ුද්රණ සවේලළ (රබර් ුද්රළ, නළම පුලරු, සඳොත්, අරළධනළ ඳත්ර, ඇතුළු ුද්රණ ටයුතු)
4. ළර්යළ යන්ත්ර සුත්ර අලුත්ලෆඩියළ කිරීම (යතුරු ලියන, ුද්රණ යන්ත්ර, ාළයළ පිටඳත් යන්ත්ර, සෆක්වහ
යන්ත්ර, ඳරිගණ යන්ත්ර)
5. විදුලි උඳ රණ අලුත්ලෆඩියළ කිරීම (ලළයු වමී රණ යන්ත්ර, ආරක්ෂිත ෆමරළ ඳද්ධති,ුද්රණ
යන්ත්ර, ාළයළ පිටඳත් යන්ත්ර, සෆක්වහ යන්ත්ර, ඳරිගන යන්ත්ර)
6. ඳරිගණ ජළ වහථළපිත කිරීම වශ අලුත්ලෆඩියළ කිරීම.
7. අභයන්තර විදුලි ඳද්ධති ව වහ කිරීම ශළ ලයරින් ඇදීම.
8. ගිනි නිවීසම් උඳ රණ වඳයළ වවි කිරීම.
9. ඳවිත්රතළ සවේලළල /ගලි ලලල් හිවහ කිරීම, ආශළර ඳළන වෆඳයීම.
10. ලළශන නඩත්තු ශළ අළුත්ලෆඩියළ කිරීම/පින්තළරු කිරීම.
11. සවේලළ ගිවිසුම් ( වහලයිංක්රීය සදොර, විදුලි සවෝඳළනය, විදුලි ජන ය ලළයු වමී රණ යන්ත්ර)
12. ේද වි ළන ඳද්ධති අලුත්ලෆඩියළල
13. සගලතු අිං රණය ශළ බිම් ගල් ඇල්ලීම.
14. ආඳන ළළ සවේලළ
වෆඳයුම් රුසලකුට එක් සවේලළලක්, වෆඳයුමක් සශෝ ඊට ලෆඩි විංඛ්යළලක් වශළ ලියළඳදිංචි විය ශෆකි
අතර, ඒ අනුල ඕනම සවේලළ සශෝ වෆඳයීම් එ ක්, සද ක් සශෝ තුනක් වදශළ රු 600.00
ුදදක් ද
අතිසර් එක් එක් සවේලළලක් සශෝ වෆඳයීමක් වශළ රු 200.00 ක් බෆගින් ආඳසු සනොසගලන ගළවහතුලක්
ිං ළ බෆිංකු තෆසරොසබන් ළඛ්ළසේ 7041641 විශ්රළම ලෆටුප් අධයක් ජනරළල් නමට බෆර ලන සවේ
සගවීමට සශෝ සඳ.ල 9.00 සිට ඳ.ල 3.00 දක්ලළ සේළලන් තුදී මළලිගළලත්ත, ස ොෂඹ 10, විශ්රළම ලෆටුප්
සදඳළර්තසම්න්තුසේ සිේලන මශසල් පිහිටි ුදය අිංයට සගවීම සිදු  ශෆකිය.

ුද්රළ තෆබු ල  ගණන් 2020/03/23 දන සශෝ ඊට සඳර ඳශත වදශන් ලිපිනය සලත ලියළඳදිංචි තෆඳසන්
සශෝ සදඳළර්තසම්න්තුසේ සිේලන මශසල් තබළ ඇති සටන්ඩර් සඳට්ටියට බශළලීම සිදු  ශෆකිය.
ලියළඳදිංචි
වීම
වශළ
අයදුම්ඳත
සදඳළර්තසම්න්තුසේ
ුදය
http://pensions.gov.lk/index.php?lang=en සලේ අඩවිසයන් බළ ගත ශෆකිය.
ලෆඩි විවහතර 0112472182 ඇමතීසමන් බළ ගත ශෆකිය.
වභළඳති
සදඳළර්තසම්න්තු සුළු රවම්ඳළදන
විශ්රළම ලෆටුප් සදඳළර්තසම්න්තුල
මළලිගළලත්ත
ස ොෂඹ 10

ල ටුල

අිංසයන්

සශෝ

සුරයු්කරුටතුැලියාරදිංචිැකිරීප්ැඅයදු්රේැැ2020/2021
විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තුවට
1ැටනැපකොටස:ැසම වාගප්ැපේොරවරුැැ(අනිලළර්යය - අයදුම් රු විසින් පිරවිය යුතුය)
වමළගසම්/ස ොන්ත්රළත් රුස
නම

ලයළඳළර ලියළඳදිංචි/ඉක්ටඩ්
අිං ය

ලියළඳදිංචි

ෂ දනය

ලයළඳළර ආයතනසල ලිපිනය

ජිංගම දුර ථන අිං ය

දුර ථන අිං ය
ඊසම්ල් (විදුත්) ලිපිනය
සෆක්වහ අිං ය
ලයළඳළර ලර්ගය
ලයළඳළරසල වහලභළලය

මීට සඳර භළණ්ඩ, ලෆඩ ශළ
සවේලළ වඳයළ ඇති රළජය
ආයතන

සලේ අඩවිය
සීල ත වමළගම්

තනි ලයළඳළර

ශවුල් ලයළඳළර

සලනත්

නිහඳළද යළ

සවේලළ

බයත් නිසයෝජිත

සලනත්

1.
2.
3.
4.
5.

ණය ඳශසු ම් වෆඳයිය ශෆකි
ළ සීමළල.
ලියළඳදිංචි ගළවහතු සගලන ද
බෆිංකු ළඛ්ළල
රිසිට්ඳත් අිං ය
ලියළඳදිංචි වීමට බළසඳොසරත්තු ලන භළණ්ඩ,ලෆඩ ශළ සවේලළ වෆඳයීම
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

( රුණළ ර වෆඳයීමට අදශවහ

රන

ළණ්ඩ වශළ “√” වකුණු

ර භළණ්ඩ ශළ සවේලළ ෆයිවහතුල අුදණන්න)

2ැටනැපකොටස:පටනත්ැපේොරවරුැැ(අනිලළර්යය - අයදුම් රු විසින් පිරවිය යුතුය)
ඳශත සතොරතුරු අුදණළ තිබීම අනිලළර්යය සේ.
වමළගම් ඳෆති ඩ (Company Profile)
ලයළඳළර/ වමළගම් ලියළඳදිංචි කිරීසම් වශති ය
අධයක් මණ්ඩය, හිල  රුලන් සශෝ ශවුල් රුලන්ස සතොරතුරු ශළ ජළති ශෆඳුනුම්ඳත් අිං ය
මූය තත්ත්ලය (ඳසුගිය ලර්සල වශති
ෂ මූය ර ළන)
බයත් නිසයෝජිත සව නිහඳළද යළ සලනුසලන් ගනුසදනු කිරීමට බය ඳලරළ ඇති බලට වශති ය
ලියළඳදිංචි වීමට අසප්ක්ළ රන නිහඳළදන/ සවේලළ වශළ ඳසුගිය ලවසර් ගනුසදනු ෂ
ගනුසදනු රුලන්ස නම් වශ ලිපිනයන් ඇතුත් ලයළඳළර ෆයිවහතුලක්. (ස ොන්ත්රළත්තු ල ලටිනළ ම්
වමග)
ලියළඳදිංචි ගළවහතු සගලන ද රිසිට්ඳත










ඒ
ය පිරිලෆය ඳදනම් රසගන ල  ගණන් ඉදරිඳත් කිරීමට එ ඟ සේද
(ඔේ / නෆත)
ඉල්ලීමක් ෂසශොත් භළණ්ඩ වළම්ඳ බළ දීමට එ ඟසේද
(ඔේ / නෆත)
අදළෂ ලන ඕනම තෆන සලනම ල  ගණන් සද ක් ඉදරිඳත් කිරීමට එ ඟ සේද
(ඔේ / නෆත)
1.තළක්ණි අිංය
2. මූය අිංය
4. රවම්ඳළදන ්රියළලලිසලදී විශ්රළම ලෆටුප් සදඳළර්තසම්න්තුසේ ්රියළ ඳටිඳළන්න් අනුගමනය කිරීමට ඔබ
එ ඟ සේද
(ඔේ / නෆත)
1.
2.
3.

අලම ලසයන් සයොුද වමළගම් / ඳළරිසභෝගි
සම වාගම ව /රාරිපභෝගිකයා

වම්බන්ධතළ 2ක් දක්ලන්න (Non Related Referees)

නම වැහාැේනවර

දුරකථනැඅිංකය

1)

2)

මම / අඳ විවන් වඳයනු බන ඉශත සතොරතුරු වතය වශ නිලෆරද බල මම / අපි සමයින් ර ළ රල / රුද.
ඉශත සතොරතුරු ල යම් සලනවක් සිදු ව විටදීත්, එබඳු සලනවහ ම් සිදු රන විටත් විශ්රළම ලෆටුප්
සදඳළර්තසම්න්තුල සලත දෆනුම් දීමට මම / අපි තලදුරටත් එ ඟ සලල /සලුද.

.........................................
නම වශ අත්වන

.................................................
නම වශ අත්වන

............................................
වමළගම් රබර් ුද්රළල

ක

ොන්කේසි

1. භාණ්ඩ හා සේවා පිළිගැනීසේ සහෝ ප්රතික්සේඳ කිරීසේ අයිතිකය විශ්රාම වැටුප්
සදඳාර්තසේන්තුව සතුය.
2. වයාඳාල යායාඳංචි ස සහතිකේසඡ යායා පිතඳත්, වැට් බදු සහතිකේය සහ අතීත
ේාර්ය සාධනය සනාථ ේලන සවනත් සේඛන සා්ෂි අයදුේඳත සමඟ ඉංරිඳත්
ේළ යුතුය. සමහි යායාඳංචි සය සහා ඉේලුේ ේලන ලජසඡ සදඳාර්තසේන්තු,
මණ්ඩල, සචිේථා සහෝ අර්ධ ලාජය යයතන ඉහත යාපි සේඛන ඉංරිඳත් කිරීම
අවශ්ය සන ස.. ුසුදදුුද අයදුේේරුවන්ස
යායාඳංචි ස ගාේතුව යඳුද සගවුස
සන ලැසේ.
3. වයාඳාල යායාඳංචි ස කිරීසේ සහතිකේය යතසත් සහන් ේල ිතික ඳරිං වයාඳාලසඡ
ේවභාවය අුසව සැඳයිය හැකි භාණ්ඩ සහෝ සේවාවන්ත ඳමණ් අදාළ අයදුේඳත
ිතුළත් ේළ යුතුය.
4. සතෝලාගත්,යායාඳංචි ස සැඳයුේේරුවන්සගන් මිල ගණන් ේැවුස ලබන නමුත්
ඳවත්නා තත්වයන් යතසත් අසනකුත් සැඳයුේේරුවන්සගන් මිල ගණන් ේැවා
පිළිගැනීසේ අයිතිකයද විශ්රාම වැටුප් සදඳාර්තසේන්තුව සතුය.
5. අවශ්යතාවය පිළිබව ිසි  ඳරිං දැුසේ දුන් විත මිල ගණන් ඉංරිඳත් කිරීමත
අසඳ සහ සත් වන සැඳයුේේරුවන් සහෝ ිණවුම ලබා දුන් ඳුද ිසයමිත ස.ලාවත
සැඳයීමත සහ ලබා දීමත අසඳ සහ සත් වන සැඳයුේේරුවන් සහ අදාළ පිරිවිතල
හා ිසයැංයත අුසකූල සන වන සැඳයුේ ඉංරිඳත් ේලණු ලබන සැඳයුේේරුවන්
අසාදු සේඛණගත ේලුස ලැසේ .
6. සැඳයුම ලබා දීමත සඳල අදාල සැඳයුම සහා සගවීේ අවශ්ය සැඳයුේේරුවන්
යායාඳංචි ස සන විය යුතුය. අවම වශ්සයන් ංන 30 ේ ේාලය් සහා ණය
ඳහුදේේ ලබා ංය යුතුය.
7. සැඳයුේේරුවන් යායාඳංචි ස ේල ගැනීසමන් ඳුද වුවද සමහි
සේ න්සේි වලත
එේඟ
සන වන
සැඳයුේේරුවන්
සවසත ත්
සැඳයුේේරුස නම යායාඳංචි ස ලැයිේතුසවන් ේඳා හරිුස ිත.

සහන්
එවැිස

8. යායුේ ේවලසඡ ඉහල වේ ඳස සේලවල “සැඳයුේේරුවන් යායාඳංචි ස කිරීම
2020/2021” යුසසවන් සහන් ේල යායාඳංචි ස තැඳෑසලන් සහෝ සදඳාර්තසේන්තුස.
ි .වන මහසේ තබා ිතික සතන්ඩර් සඳට්ටියත බහාලීම ේළ යුතුය.

