ඇමුණුම01
උදා: 01
රාජ්ය් කළනාකරණ සහකාර සසේවසේ ii වන පංතියේ නිළධාරිසෙකු වශසෙන් 2016.05.27. දින විශ්රාම
ගනු ලැබූ නිළධාරිසෙකුසේ වැටුප් වර්ධක අගෙ රාජ්ය් පරිපාලන චක්රෙසේඛ අංක 3/2016හි වැටුප් ක්රෙමෙ
අනුව සකස් කිරීම.
උපන් දිනෙ
: 1956.05.27
සසේවා කාලෙ
: අවු: 25
වැටුප් ඛාණ්ඩෙ : MN2 -2016
වැටුප් චක්රඩයඛය : රා.ප. චක්රඩයඛය අංක 6/2006(1v) අනුව
වැටුප් පරිමාණෙ:

රා.ප. චක්රඩයඛය අංක 3/2016 අනුව

13,990-10*145-170*11-240*6-320*14-23,320

28,940-300*10-350*11-560*10-660*10-47,990

රා.ප.ච. 6/2006 ට අනුව අවසන් වරට ලැබූ මාසික වැටුප: රු.16,290
රා.ප.ච.අංක 3/2016 අනුව ගණනෙ කිරීම.
වර්ෂෙ

2016 වර්ෂ

2020 වර්ෂ

වැටුප් පිෙවර ගණන

05

05

වැටුප් වර්ධක දිනෙ

11/26

11/26

1.විශ්රාමගත් අවස්ථාසේදී දළ වාර්ෂික වැටුප රු.

19,770 x 12 = 237,240

33,690 x 12 = 404,280

2.මීලඟ වැටුප් පිෙවර රු.

19,976 x 12 = 239,712

34,040 x 12 = 408,480

2,472

4,200

(2,472 x 183)/366

(4,200 x 183)/366

1,236

2,100

6.විශ්රාම වැටුප් සහිද දීමනා රු.
(අදාළ වන්සන් නම් පමණී)

අදාළ සනොසේ

අදාළ සනොසේ

7.විශ්රාම වැටුප ගණනෙට අදාළ
වැටුප (1+5+6) රු.

238,476

406,380

3.වැටුප් වර්ධක සවනස රු. (2-1)
4.උපොගත් වැටුප් වර්ධක
අනුපාතික අගෙ ගණනෙ කිරීම
5.උප ා ගත් වැටුප් වර්ධක අග රු.

8.වි.වැ.ච. 3/2016 අඩු සනොකළ ප්ර*තිශදෙ

80%

80%

9.වි.වැ.ච. 3/2016 අඩු කළ ප්ර*තිශදෙ

70%

70%

10.හිමිවන අඩු සනොකළ මාසික වැටුප රු.(7 x 8)/12

15,898.40

27,092.00

11.හිමිවන අඩු කළ මාසික වැටුප රු.(7 x 9)/12

13,911.10

23,705.50

381,561.60

හිමිකම නැද

12.හිමිවන පාරිසදෝෂිකෙ රු. (7 x 8) x 2

උදා: 02
ශ්රීක ලංකා පරිපාලන සසේවසේ iii වන පංතියේ නිළධාරිසෙකු වශසෙන් 2016.04.30. දින විශ්රාම ගනු ලැබූ
නිලධාරිසෙකුසේ වැටුප් වර්ධක අගෙ රාජ්ය් පරිපාලන චක්රෙසේඛ අංක 3/2016 හි වැටුප් ක්රෙමෙ අනුව
සකස් කිරීම .
උපන් දිනෙ

:

1956.04.30

සසේවා කාලෙ

:

අවු: 30

වැටුප් ඛාණ්ඩෙ :

SL1 -2016

වැටුප් චක්රඩයඛය : රා.ප. චක්රඩ 6/2006 අනුව

රා.ප. චක්රඩ 3/2016 අනුව

වැටුප් පරිමාණෙ:

47,615-10*1,335-8*1,630-17*2,170-110,895

22,935–10*645-8*790-17*1,050-53,555

රා.ප.ච. 6/2006 ට අනුව අවසන් වරට ලැබූ මාසික වැටුප: රු. 28,740
රා.ප.ච.අංක 3/2016 අනුව ගණනෙ කිරීම.
වර්ෂෙ

2016 වර්ෂ

2020 වර්ෂ

වැටුප් පිෙවර ගණන

10

10

වැටුප් වර්ධක දිනෙ

9/01

9/01

34,918 x 12 = 419,016

59,630 x 12 = 715,560

35,701 x 12 = 428,412

60,965 x 12 = 731,580

9,396

16,020

(9,396 x 242)/366

(16,020 x 242)/366

6,212.66

10,592.46

6.විශ්රාම වැටුප් සහිද දීමනා රු.
(අදාළ වන්සන් නම් පමණී)

අදාළ සනොසේ

අදාළ සනොසේ

7.විශ්රාම වැටුප ගණනෙට අදාල
වාර්ෂික වැටුප (1+5+6) රු.

425,228.66

726,152.46

1.විශ්රාම ගත් අවස්ථාසේදී දළ වාර්ෂික වැටුප රු.
2.මීලඟ වැටුප් පිෙවර රු.
3.වැටුප් වර්ධක සවනස රු. (2-1)
4.උපො ගත් වැටුප් වර්ධක
අනුපාතික අගෙ ගණනෙ කිරීම
5.උප ාගත් වැටුප් වර්ධක අග රු.

8.වි.වැ.ච.3/2016 අඩු සනොකළ ප්ර*තිශදෙ

88%

88%

9.වි.වැ.ච.3/2016 අඩු කළ ප්ර*තිශදෙ

78%

78%

10.හිමිවන අඩු සනොකළ මාසික වැටුප රු.(7 x 8)/12

31,183.44

53,251.18

11.හිමිවන අඩු කළ මාසික වැටුප රු.(7 x 9)/12

27,639.86

47,199.90

12.හිමිවන පාරිසදෝෂිකෙ රු. (7 x 8) x 2

748,402.44

හිමිකම නැද

විශ්රා.ම යන ුප් සනව ප.තමතව්න්තු ,නම ය.ලිග. ත්ත,නවනොළඹන10.
විශ්රා.ම යන ුප් සනප.රිවතෝෂිනනහ.නම ය ණනප.රිවතෝෂිනන ව ෝධ්යවනඅ දු්පත

ආසෘතිය
I නසොටශ

වි.වු. අෝසය/ම ව ප පාතෝනතනෂිස අෝසය
(සාර්යාලීය ප්රැනයනන ය ශා ා පම වි)

අයදුම්පත අදාළ වන්නන්
විශ්රාාම ව වුප් ස ශෝන නය ය ශා ා

ම ව ප පාතෝනතනක ස ශෝන නය ය ශා ා

1. නිලයාතෝයානේ/නිලයාතෝනියනේ ශම්පූර්ප
ම ව :- ............................................................................
.....................................................................................................................................................
2. මුලකුරු ශම වඟ අගට නයනද
ම ව:(ENGLISH BLOCK LETTERS)
3. උපන් දි ය :-........................................................................................................................................
4. විශ්රාාම ව ය ය දි ය/මිය ය ය දි ය :- ...........................................................................................................
5. ශ්ථි පදිෝචි ලිපි ය :- ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. නපෞද්ගලිස දු සත අෝසය:- ..............................................................................................................

නශේවා නතො තුරු
7. අම වාත්ාෝ ය/නදපාර්තනම්න්තුව/ආයත ය :- ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................
8. විශ්රා.ම යන වනවිසනව ය නන වන ද්වද්නම යධ්ය.ම යන යවද න/නපළ.ත්න .ය.නව ය වද ?......................................
9. ආයත ය ශෘජුවම ව ශම්බන්ය සල ුකි දු සත අෝසයක් :- ....................................................................
10. ශෝන නය යට අදාල වන් ා වූ න ේතුව :- ..............................................................................................
11. ංව ෝධ්යව සනවප නතවතු න හනනි නව.ම ය න :- න............................................................................
12. ංව ෝධ්යව සනපසුනතවතු න හනනි නව.ම ය :-................................................................................
13. ංව ෝධ්යව සනපසුනතවතු න ්ථි නවිශ්රා.ම යන ුප් සන ත ?න....................................................................
14. න ංව ෝධ්යව සනපසුනතවතු න ්ථි නන නඇත් ? ................................................................................
15. ුන් ඹුන/න ුන් ඹුනපුරුෂන හනඅවත් රුන ම ය.ජිනනඅංන න :-.................................................................
16. නශේවා සාලය
ශෝන නය යට නප
අවු.
ම වාශ
දි
I

විශ්රාාම ව වුප් ස ගප යට අදාළ පුහුණු නශේවා සාලය

II

වුන්දඹු අ ත්දරු දායස මුදල් අයස ඇති
අනියම්/දදනිස නශේවා සාලය

III ශ්ථී විශ්රාාම ව වුප් ස ශත ත නශේවා සාලය
IV

විශ්රාාම ව වුප් ස ගප යට අදාළ මුළු නශේවා සාලය

ශෝන නය යට පසු
අවු
ම වාශ
දි

PD6

නාතිස ුදුනුම්පත් අෝසය
17. ශෝන නය යට න ේතුව දදනිස නශේවා සාලය එසතුවීම ව ම වත නශේවා සාලය වුඩිවීම ව

ම් එම ව දදනිස නශේවා

සාලයට අදාළව වුන්දඹු අ ත්දරු දායස මුදල් අයස ඇත්ද?..................................................................
18. අයස න ොම වුති

ම් අයසළ යුතු ප්රැම වාපය නසොපම වපද?.........................................................................

19. දදනිස නශේවා සාලයට අදාළව නව ත් ප්රැතිලාභයක් ලබානග

ඇතිද ? එය කුම වක්ද? ………………………...

.............................................................................................................................................................
20. වුප් ස ත ත නිවාඩු

ශෝන නය යට පසු

ශෝන නය යට නප
අවු.

I

ශම්පූර්ප වුප් ස ත ත නශේවා සාලය

II

විශ්රාාම ව වුප් ස ක්රලනල් 9/96 , 1/98 ශ ා.ප.ක.
4/2010 අනුව ත ලව් සල ුකි වුප් ස ත ත නිවාඩු

III

ඉ ත II නසොටශ වුප් ස ත ත නිවාඩු අඩු සළ පසු
ඉතිතෝ වුප් ස ත ත නිවාඩු

ම වාශ

දි

අවු.

ම වාශ

දි

20. ුප් සනවි ්ත
ශෝන නය යට නප

රු
I
II

III

IV

V

ශෝන නය යට පසු

ත

රු

2020.01.01 දි ට

ත

රු

විශ්රාාම ව ය දි ට වාර්ෂිස
ඒසාබද්ය වුප්ප
වයශ අවුරුදු 60 ශම්පූර්පව
විශ්රාාම ව යන්නන් ම් උපයාගත්
වුප් ස වර්යස අගය
විශ්රාාම ව වුප් ස ශත ත මනම ව ා
(ත මි ම් පම වි)
1.
2.
(මනම ව ාව කුම වක්ද යන්
පු ුදිලිව ශා න් ස න් )
විශ්රාාම ව වුප් ස ගප යට අදාළ දළ
වාර්ෂිස වුප්ප
විශ්රාාම ව ගන් ා දි ට ත මි දල
වාර්ෂිස ඒසාබද්ය වුප්පට අදාල
ාන් පතෝපාල ක්රලනල් අෝසය
(ආයත ය ශා න් ස න්නන් ම් එයට
අදාල ා.ප. ක්රලනල් ය ශා න් සල යුතුි)

21. විශ්රාාම ව ය

දි ට අදාල වාර්ෂිස වුප් ස පතෝම වාපය :- ............................................................................

22. වුප්න ස උපතෝම වයට පත් වූ දි ය :- .......................................................................................................
23. වුප්න ස උම වතෝම වය ඉක්ම වවා ඇත් ම් එයට න ේතු :- ................................................................................
24. ශෝන නධිත වුප්ප නගවීම ව ආ ම්භ සළ යුතු දි ය :- .............................................................................

ත

නාතිස ුදුනුම්පත් අෝසය
25. ප්රැති තය ගප ය කිීම ව
ශෝන නය යට
නප
අඩු
සල
%

අඩු
න ොසල
%

ශෝන නය යට
පසු
අඩු
අඩු
සල න ොසල
%
%

2020.01.01 දි ට
අඩු
සල
%

අඩු
න ොසල
%

නශේවා සාලය අවු දු 25 න න ඊට වුඩි
ම් ත මි ප්රැති තය
නශේවා සාලය අවු දු 25 ට අඩු ම් අවු 25
II ස නශේවයට ත මි ප්රැති තය
වශ 25 ට අඩු ම් ශෑම ව 6 ම වාශයක් න න
III ඊට අඩු ශෑම ව සාල සීම වාවක් ශා ා 1%
බුය න් අඩු සල යුතු ප්රැති තය (වශ 25 ට
I

වුඩි

IV

V

ම් අ ව ්ි)

වුප් ස ත ත ම වාශයක් න න ඊට අඩු ශෑම ව
සාල සීම වාවක් නවනුනවන් 0.2% බුය න්
අඩුසල යුතු ප්රැති තය (වු.වු.ක්රලනල් 9/96)
ඉ ත ගුලපීම් වලින් පසුව නිලයාතෝයාට
විශ්රාාම ව වුප් ස ගප ය කිීම ව ශා ා පද ම්
ස ගත යුතු ශුද්ය ප්රැති තය

26. ශුද්ය පාතෝනතනක ස මුදල ගප ය කිීම ව
රු.
I

ත.

ව පතෝවර්තිත පාතෝනතනක ස මුදල
(දල වාර්ක ස වුප්ප x අඩු න ොසළ ශුද්ය ප්රැති තය x 2)
ංව ෝධ්යව සනවප නපරි තමතිතනප.රිවතෝශිනනමු

II
III

ව න ංව ෝධ්යවවදදීනඅ නනළනයුතුන ය සනඅ නවී්

IV

නගවිය යුතු ත ඟ පාතෝනතනක ස මුදල

27. ආයත

ප්රැයානියානේ නිල බුෝකු ය ණුම්

ාම වය :- ...................................................................................

28. විශ්රාාමිසයානේ බුෝකු ය ණුම් අෝසය / බුෝකුව ා ා ාව :- .....................................................................
ු ගත්න
ගත්නන-න

අ . නබුංකුනගිණුව්නප. ්නවපොවත්නනපිසපතක්නඉදිරිපත්නන නයුතු .
අ .ව සනනිකුත්න වන නප්ර ධ්ය.වවදනපිසපතක්නඉදිරිපත්නන
නප්ර ධ්ය.වවදනපිසපතක්නඉදිරිපත්නන නයුතු .න

...................................................................................................... (ත තු ) නලශ නශේවය සළ/ ස මින් සිටියමන මියය ය
….................................................................................. ( ම ව) ව

අයදුම්සරුනේ නතො තුරු ශත් ා නිවු දි බවටත්,

එනම වන්ම ව ඔහුට/යුනපන් න්ට ත මි පාතෝනතනෂිස මුදල ය ණුම වට ශෘජුවම ව නප්රැේෂණයපය කිීම වට සුදුසු බවටත් නිර්නද් ස මි.
දි ය :- ....................................

............................................
ආයත  ස යානියානේ අත්ශ
ම ව ශත ත නිලමුද්රාාව

ඉ ත නතො තුරු වලට අම වත ව ශෝන නය ය සිදු ව

න ේතුව අනුව අව ් අවශ්ාා වලමන ප ත නල් ප අමුපා

එවිය යුතුය.
1. ශෝන නය ය නප අවශා යට නිකුත් ස

ලද ප්රැදා

ප්රේය

2. ශෝන නය යට පසු කර්යා ශට
3. ශෝන නය යට අදාල වුප් ස පතෝවර්ත

ලිපිය

4. උශශ් වීම් ලිපිය
5. ශෝන නය ය සිදු කිීම වට අදාල වන් ා වූ නව ත් ලිපි නල් ප උදා:- අම වාත් ම ව්ඩලල ීර ප
6. දදනිස නශේවා / පිතෝනවන්
එම ව සාලයට අදාලව අය ස
7. යුනපන් න් ශා ා නගව
වාර්තාව / උ සපුන්

ා නපෞද්ගලිස පාශල් ගුරුවරුන් ශා ා නශේවා සාලය එසතු ස ඇත් ම්
ලද දායස මුදල් විශ්ත ය
විශ්රාාම ව වුප් ස ශෝන නය න දි සිදු ස

ශ තිසය / විවා ශ තිසය

දි යට අදාල යුනපන් න්නේ

විශ්රාම වැටුප් සදපාර්තසේන්තුව, මාලිගාවත්ත, සකාළඹ 10.
විශ්රාම වැටුප් පාරිසතෝෂික හා මරණ පාරිසතෝෂික ස ෝධ්න අයදුේපත

ආකෘතිය
I නකාටස

වි.වැ. අංකය/මරණ පාරිනතෝෂික අංකය
(කාර්යාලීය ප්රනයෝජනය සඳහා පමණි)

අයදුම්පත අදාළ වන්නන්
විශ්රාම වැටුප් සංන ෝධනය සඳහා

මරණ පාරිනතෝශික සංන ෝධනය සඳහා

1. නිලධාරියානේ/නිලධාරිනියනේ සම්ූර්ණ නම :- ............................................................................
.....................................................................................................................................................
2. මුලකුරු සමඟ අගට නයනදන නම:(ENGLISH BLOCK LETTERS)
3. උපන් දිනය :-........................................................................................................................................
4. විශ්රාම ගිය දිනය/මිය ගිය දිනය :- ...........................................................................................................
5. සථිර පදිංචි ලිපිනය :- ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. නපෞද්ගලික දුරකතන අංකය:- ..............................................................................................................

නසථවා නතාරතුරු
7. අමාතාං ය/නදපාර්තනම්න්තුව/ආයතනය :- ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................
8. විශ්රාම යන විට ස ේවය කරන ලද්සද් මධ්යම රජසේද / පළාත් රාජය ස ේවසේද?......................................
9. ආයතනය සෘජුවම සම්බන්ධ කල හැකි දුරකතන අංකයක් :- ....................................................................
10. සංන ෝධනයට අදාල වන්නා වූ නහථතුව :- ..............................................................................................
11. ංස ෝධ්නයට සපර තනතුර හ නිල නාමය :- ............................................................................
12. ංස ෝධ්නයට පසු තනතුර හ නිල නාමය :-................................................................................
13. ංස ෝධ්නයට පසු තනතුර ේිර විශ්රාම වැටුප් හිතද? ....................................................................
14. ංස ෝධ්නයට පසු තනතුර ේිර කර ඇත්ද? ................................................................................
15. වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ හ අනත්දරු මාජික අංකය :-.................................................................
16. නසථවා කාලය
සංන ෝධනයට නපර
අවු.
මාස
දින
I

විශ්රාම වැටුප් ගණනයට අදාළ පුහුණු නසථවා කාලය

II

වැන්දඹු අනත්දරු දායක මුදල් අයකර ඇති
අනියම්/දදනික නසථවා කාලය

III සථීර විශ්රාම වැටුප් සහිත නසථවා කාලය
IV

විශ්රාම වැටුප් ගණනයට අදාළ මුළු නසථවා කාලය

සංන ෝධනයට පසු
අවු
මාස
දින

PD6

ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය
17. සංන ෝධනයට නහථතුව දදනික නසථවා කාලය එකතුවීම මත නසථවා කාලය වැඩිවීම නම් එම දදනික නසථවා
කාලයට අදාළව වැන්දඹු අනත්දරු දායක මුදල් අයකර ඇත්ද?..................................................................
18. අයකර නනාමැති නම් අයකළ යුතු ප්රමාණය නකාපමණද?.........................................................................
19. දදනික නසථවා කාලයට අදාළව නවනත් ප්රතිලාභයක් ලබානගන ඇතිද ? එය කුමක්ද? ………………………...
.............................................................................................................................................................
20. වැටුප් රහිත නිවාඩු

සංන ෝධනයට පසු

සංන ෝධනයට නපර
අවු.

I

සම්ූර්ණ වැටුප් රහිත නසථවා කාලය

II

විශ්රාම වැටුප් චක්රනල්ඛ 9/96 , 1/98 සහ රා.ප.ච.
4/2010 අනුව හිලව් කල හැකි වැටුප් රහිත නිවාඩු

III

ඉහත II නකාටස වැටුප් රහිත නිවාඩු අඩු කළ පසු
ඉතිරි වැටුප් රහිත නිවාඩු

මාස

දින

අවු.

මාස

දින

20. වැටුප් වි ේතරය
සංන ෝධනයට නපර

රු
I
II

III

IV

V

සංන ෝධනයට පසු

ත

රු

2020.01.01 දිනට

ත

රු

විශ්රාම යන දිනට මාසික
ඒකාබද්ධ වැටුප
වයස අවුරුදු 60 සම්ූර්ණව
විශ්රාම යන්නන් නම් උපයාගත්
වැටුප් වර්ධක අගය
විශ්රාම වැටුප් සහිත දීමනා
(හිමිනම් පමණි)
1.
2.
(දීමනාව කුමක්ද යන්න
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න)
විශ්රාම වැටුප් ගණනයට අදාළ දළ
මාසික වැටුප
විශ්රාම ගන්නා දිනට හිමි දල
වාර්ෂික ඒකාබද්ධ වැටුපට අදාල
රාජ පරිපාලන චක්රනල්ඛ අංකය
(ආයතනය සඳහන් කරන්නන් නම් එයට
අදාල රා.ප. චක්රනල්ඛය සඳහන් කල යුතුයි)

21. විශ්රාම යන දිනට අදාල මාසික වැටුප් පරිමාණය :- ............................................................................
22. වැටුනප් උපරිමයට පත් වූ දිනය :- .......................................................................................................
23. වැටුනප් උමරිමය ඉක්මවා ඇත්නම් එයට නහථතු :- ................................................................................
24. සංන ෝධිත වැටුප නගවීම ආරම්භ කළ යුතු දිනය :- .............................................................................

ත

ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය
25. ප්රති තය ගණනය කිරීම
සංන ෝධනයට
නපර
අඩු
කල
%

අඩු
නනාකල
%

සංන ෝධනයට
පසු
අඩු
අඩු
කල නනාකල
%
%

2020.01.01 දිනට
අඩු
කල
%

අඩු
නනාකල
%

නසථවා කාලය අවුරදු 25 නහෝ ඊට වැඩි
නම් හිමි ප්රති තය
නසථවා කාලය අවුරදු 25 ට අඩු නම් අවු 25
II ක නසථවයට හිමි ප්රති තය
වසර 25 ට අඩු නම් සෑම 6 මාසයක් නහෝ
III ඊට අඩු සෑම කාල සීමාවක් සඳහා 1%
බැගින් අඩු කල යුතු ප්රති තය (වසර 25 ට
I

වැඩි නම් අනව යි)

IV

V

වැටුප් රහිත මාසයක් නහෝ ඊට අඩු සෑම
කාල සීමාවක් නවනුනවන් 0.2% බැගින්
අඩුකල යුතු ප්රති තය (වැ.වැ.චක්රනල්ඛ 9/96)
ඉහත ගැලපීම් වලින් පසුව නිලධාරියාට
විශ්රාම වැටුප් ගණනය කිරීම සඳහා පදනම්
කරගත යුතු ශුද්ධ ප්රති තය

26. ශුද්ධ පාරිනතෝශික මුදල ගණනය කිරීම
රු.
I
II
III
IV

ත.

නව පරිවර්තිත පාරිනතෝශික මුදල
(දල මාසික වැටුප x අඩු නනාකළ ශුද්ධ ප්රති තය x මාස 24)
ංස ෝධ්නයට සපර පරිවර්ිත පාරිසතෝශික මුදල
නව ංස ෝධ්නසේදී අය කළ යුතු රජයට අය වීේ
නගවිය යුතු හිඟ පාරිනතෝශික මුදල

27. ආයතන ප්රධානියානේ නිල බැංකු ගිණුම් නාමය :- ...................................................................................
28. විශ්රාමිකයානේ බැංකු ගිණුම් අංකය / බැංකුව හා ාඛාව :- .....................................................................
වැදගත් -

අදාල බැංකු ගිණුසේ පා ේ සපාසත් පිටපතක් ඉදිරිපත් කල යුතුය.
අව ානයට නිකුත්කරන ලද ප්රධ්ානසේ
ප්රධ්ානසේ පිටපතක් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

...................................................................................................... (තනතුර) නලස නසථවය කළ/ කරමින් සිටියදී මියගිය
….................................................................................. (නම) වන අයදුම්කරුනේ නතාරතුරු සත හා නිවැරදි බවටත්,
එනමන්ම ඔහුට/යැනපන්නන්ට හිමි පාරිනතෝෂික මුදල ගිණුමට සෘජුවම නේෂණය කිරීමට සුදුසු බවටත් නිර්නද් කරමි.
දිනය :- ....................................

............................................
ආයතන ප්රධානියානේ අත්සන
නම සහිත නිලමුද්රාව

ඉහත නතාරතුරු වලට අමතරව සංන ෝධනය සිදු වන නහථතුව අනුව අව  අවසථථා වලදී පහත නල්ඛණ අමුණා
එවිය යුතුය.
1. සංන ෝධනය නපර අවසානයට නිකුත් කරන ලද ප්රදාන පත්රය
2. සංන ෝධනයට පසු චර්යා සටහන
3. සංන ෝධනයට අදාල වැටුප් පරිවර්තන ලිපිය
4. උසසථ වීම් ලිපිය
5. සංන ෝධනය සිදු කිරීමට අදාල වන්නා වූ නවනත් ලිපි නල්ඛණ උදා:- අමාත මණ්ඩල තීරණ
6. දදනික නසථවා / පිරිනවන් හා නපෞද්ගලික පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා නසථවා කාලය එකතු කර ඇත්නම්
එම කාලයට අදාලව අය කරන ලද දායක මුදල් විසථතරය
7. යැනපන්නන් සඳහා නගවන විශ්රාම වැටුප් සංන ෝධනනේදි සිදු කරන දිනයට අදාල යැනපන්නන්නේ
වාර්තාව / උප්පැන්න සහතිකය / විවාහා සහතිකය

