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61. ආයතන ප්රධනියගේ නිල බංරි ගිණුම් ුංපය :- ..........................................................................
62. නිල බංරි ගිණූම් විසත ය
ඔබ ආතනය විසියෙන් ඳ සභ ගගන ය ල ලබන බංරිගිණුගම් නිල නමය-.........................................
බංරි -...............................................................
ශය/ප  ..............................................
ගිණුම් ුංපය - ....................................................................................................................... ...
...................................................................................................... (තනර ගලස ගසේ ය පල
........................................................................................................(නම
න ුය කම්පරුගේ
ගතො රරු සත හ නි  නට බ තසභ, නිළධරියත විරුද්ධ කිසියෙඳු විනය ඳරීක්ෂණයක්
ගනොඳ සභග න බ තසභ සහතිප ප මිකය. කගමන්ම ගමම ගතො රරු ඳදනම් ප ගගන විශ්රම ප් ස
ුංපයක් ලබ මන ඔහුත ත මිකය විශ්රම ප් ස ඳරිගතෝෂිපය ගගමේමතසභ මසියෙප විශ්රම ප්ඳ ගගමේම
ආ ම් කිරීමතසභ සු කසු බ නිර්ගද්ශය/ප ප මිකය.
සපස පග අ :-

ඳරීක්ෂ පග අ:-

නම................................................

තනර ................................................

ුසභසන.........................................

නටනය..................................................

නම................................................

තනර ................................................

ුසභසන...........................................

නටනය...................................................

............................................
ආයතන ප්රධනියගේ ුසභසන
(නම සත ත නිල ුණද්ර

.........................................
නටනය

තබීම ුනි ර්ය ගව්)
IVක ොටව
න්දඹු ුනසභදරු දයප ුණද අ ආඳසු ගගමේම
(ආයතනය විසියෙන් සම්පර්ණ පල තුරය

1
2
3
4
5)

විශ්රම ගන්න නිලධරියගේ සම්පර්ණ නම
න්දඹු ුනසභදරු ුංපය
දයප ුණද අ ආඳසු ගගමේමත ගහේර
ගගවිය තුර ුණදල (ගඳොලී සත ත ා ත ත
ගග න පල සීම (ප ද සියෙත ප ද දක් ද යන්න

:::::-

ඉහත නම් සහන් .......................................................... න ුය කම්පරු (ුවි හපා නටක්පසදා දරු න්
ගනොමති න්දඹු පා ග නසභ ගලස ගසේ ගයන් විශ්රම ගිය බවින් ඉහත සහන් න්දඹු ුනසභදරු
දයප ුණද අ ආඳසු ගගමේම සහ නිර්ගද්ශය/ප ප න ුත කම ගතො රරු නි  නට බ සහතිප ප මිකය.
සපස පග අ :-

නම................................................
ුසභසන.........................................

තනර ................................................
නටනය..................................................

ඳරීක්ෂ පග අ:-

නම................................................
ුසභසන...........................................

තනර ................................................
නටනය...................................................

............................................
ආයතන ප්රධනියගේ ුසභසන
(නම සත ත නිල ුණද්ර

තබීම ුනි ර්ය ගව්)

.........................................
නටනය
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විශ්රාම ලැටුප් කදඳාර් කම්න්තුකප ප්රකයෝජනය වශා

ඳරිගණප ගත පග අ :- නම................................................

ඳරීක්ෂ පග අ:-

තනර ................................................

ුසභසන.........................................

නටනය..................................................

නම................................................

තනර ................................................

ුසභසන...........................................

නටනය...................................................

ු ලමත කිරීම
ුසභසන

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

නටනය.....................................................

(විශ්රම ප් ස ුධක්ෂ ජ්න  අ ග  ල ත නම සත ත නිලුණද්ර තය ය තුරි

19

I

61

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

G"'>"'"

",g"s:l gc,", <ii>""F''"' "'21" "q~CGP'" 'OL
""1"" 1 "" '"' <ii>21"'~q~
cGP'" .69
(",,,,03 ~"" ,""Qg~<l>PGc""qcG

""P'"

lpGO;l(Q "''9C@6 g",,,,",

p'@

........................................................................................................
i,~~'"' P'" "'"'

"""'C,)

"'GF' """'C,

"''''1l'1(J) P"" C,"ppc1) PG1G @crog %<;Z GQc,1) G",Qc"" @(iJ",,,,,,,,,,,", ",gl",c~@ ""~c"'Gc",,

'89

",,1""1""'"' '" g 1",
C'@ G""~C"'GC"" GQG QQj3¥@ c9po'"

Q", ",Qc", cGP'" Qc,1) G"''''''9(J)

"G1G @crog @crog . L9

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

""J"'P'"

F'Qg~0

"'5"'" c""'"

P ,","" "''''~

",,1""1""'"' ",gQ'"

<ii>gQ'" CGP'" '99

cGP'" Q", ",Qc", CGP'" '<;9

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

""1""1",,li? ,"''''''''G'''

""J"'P"" F'Qg~0

"'5"'" c""'" P ","" @"'f:'i' P"'''''G'''

p",,1) "'''''~ ""G,""(J) @crog c'"
'9ltl9c~~

CQFW

",,,,,~,Q""GJ"'(J)

'179

@crog '£9

ltlt'S"'~eeQF89~<3~ ~ ~@Q~liD @C@q

aPG Pefc"",
69£ G''''C9 @c", "'@

"",",

""P''''

17961

:;:CG""P@

c"'@:;: """Je"'" _19""
""Sf"""'9CQ CGP'" ""I,l'~"''''
""Sf"""'9"" CGP'"
Ctl1:@~tl1:<3~ P"~@Q P"9<3P"9
(L' "'''' Z) P2C(?<:J1,l'c"'P(J) ,",crog 9"><' 8 ZO., 0'900Z

c"'@:;: <:JCG""/""@:;: 9C(?c"",,,
",@c05g 1"''''8''' 06/1717 G''''C9
GPGlp",,@19?

(6£ "'00 Z) @c"''''@ 9"'" 8@1l'1())c@Q "'''''Sf'''''''9'''

@crog c@<:J@crog c"'gcC?<:J1,l'
G~"' "'':lVe;0'''''?

,,8 ..

("" 817"'''' z) ""@ fl'1""fl'6 "'c'" "WP
(88/0£ G''''C9 )""@ @g '99"G'OO l"'OZ 900G ",<:Jc"" CGP'"
(817""" z)@gp1(J) @crog ,"''''G09P'OO

"»C9 f"'''' p",,,,<:JC!j3¥@,,<:J"'g'" c,,@c@"" <:pm", ,,1?1<:!@c6ig

(L 1 (ileo Z)@g,,,,l()) @cwg pgC(?<:J1,l',,<:JG'gl"" GS" G<;17>lpG!> OO"'G
(L "'00 Z) @gp1()) @c6ig ""@ @2'" 9G'" Ol"'''''OlC!>/@gSf"''''!> 9"""'''''

I,l' (c;, "'00 z) @g,,,,l()) @cOigOl9CGSl'!>""@ OlGC""@"'l"'Ol9=!> CGP'"

"'J"''5>'~l> Ol"'P'
Ol~ ~c!>l>

(Z,

!¥J'-"GlQ

<JaQ:l

Q\\%.fll'!' ~0idJ"'lm

C9pab
£0

SlQb

"'I"

z) ""@ 1-"125"'" Ol"'9

@c65id

8t!1Z@(J~1(l)

@c6lQ Slt!lZCts:/;0 (l;&(l)l:t:e?@Q

@~@lil

Ol

(8"'S "'(ii'''' Gc$@:;)", "'~'" @'" GG«,G'"

..................................................
"''''~
...................................................

",,,,~

................................................
9"'''''''
..................................................
••.••.••..•.•..•...•....•...•....•....•..••.••

",,,,~

"9(Q:Q;::;(g

.•...•.•.•....••..•.•.••.•...•.•..•.•..

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

iJ'>''''''

"i"'''C''' f'G'G @'W(g)
-:@Ill'1' cz@«,,,

"''''1''''

(''''g'C':;)", 9''''
G"'«,C(i)"'8~

",,~(i)?"'")

Q;::;G;lpb

@'"

-:~>0\SZ c@~gQ

'<.Q~p.;;.
@lQ:-: jf}0fSl

~CD \S2:,c.c:>gQ

""':.'" oo<lZ?F"""S Ci"'ilzf"Ii"''''l;'CQ~''' PGl<3 @c!ii@

'",,,,In ~""

P"93~ "'e,Q'" 8~ J!Z"'~'" @.06Ia@"" G:;)c,i> G"'&'J!ZWG
@.0gJ!Z'W @c,"g ~",,@gJ!Z'W @c,"g "'Gc",.0 CZW"C)@g GPcz@i> G:;)G 'p"'pC($l.0 S'i''''' ~ce:;) ($l"'~
(G.0 "'Q'G\l'i> @(i?'''' GC;)@:;)\l' "'8'''' @",)
",,,,pi> pl.0C"'\l'cC)" ",,,,,,,ci>

"''''3

",1", I""i>
",1", I""i>

i"''''Gc'''c)Fp.'''g
i"''''Gc'''c)FP.0g

'@P"" <12S'i'''''''GGe ""'''' cco 3P'G\l' 'P"'PC",.0 ",co~
G@gW.0 "a'G @c,"g P".0 GQ @'" &,'@C"'.0 :Spcco F'.09 ',8
"a'G @c,"g P".0 GQ @"" &,'@C"".0 :Spcco F'.09 '178
G@gW.0

",1"" I"'''''

~pc",

"'G'''''

"'9 <12GC0F'Gi>S'i"i>P"" "'''lepcog'' :;)O?.0 7'.05'P \l"G """,cG 7'.05'P/"'go30 <12",,,,cG\l' 7'.05'P '£8
""""1 "''''' P<12",i>,Q'@ <12"'C'@c""'" l"'P"'G @'''' :;)c~i> G"'''''''leW "G'G @cI"g '(8
..................................................................................................................
-:",:;)c"" >pili 6Ia51B . I 8
...............................................................................
'-:"'''''3 13 g030c",~ J!Z"'.0e<JG,<12
"'.0PG lpili '08
~1i€>C'" @C6lg ,fll:'9G'9ffi ,fll:G€>9S cal I'",CI:I lSZym;QI:I€>
..................................................................

-:"''''''''''c;,

..........................................................................................
8G."'w @c'"g

."'.0G'"

l"''''&,l@ffii> "'p.0g P"'G.0

J!Z" ce:;) "':;)e G@QJ!Z'w @c,"g "':;).0(,> '6L
6' l"'@il:l "'&' l@ffii> "'J'l.0g @(,>@'"

GP8'cego

l!:lltlZ/l!:lGb
ceQ o:>~l@~b

l!:l1"'/l!:l1;b

ceQ o:>~l@~i>

l!:l(ll9 palQ

J!Z"'.0co6)"", c0F'G"G "a'G

@c,"g '8L

o:>QclSZ
lJl!:lm ell~g

l!:l(ll"'pGlQ

""""1"'''''

@Q"'w e<J?.0g ~'" "':;)C<12cGF'.0'LL
......................................................
"'PG"'8 "a'G co", "'''lec@go "a'G G:;)c~i> GP"''''''' PQF' '9L
.......................................................................................................
6~P "" p<12PQF' Q.0"''''''''

@(,>6'.""i> ce:;) l"'P"'tlZ'"
P"" J!ZCO~'" GGe

G"" .c"'.0 l"'@Q

F''''? ",:;)",,,,, l"''''''''

P"'G pO.0 G@(l,,,,lw @c,"g ',L

'" ''''1''' Ii>
:;)<12C'!'G (?cG\l' "'F0.0 co", c'g~ f"')8~
@.0gpo CGF'.0 ""\l'~.0.0 '17L
@P""c"".0/@P<12:;)o "'oc"'@ G@\l"w P<12",i>:;),@ "'8' @(,>J!Z"'.0<12@F"'.0gco '£L

",In

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

",1""

-:"'''leC@'' ",In ~<12",i> @"'S'i"", p<12"''' :;)'@ <12"'C~lp~p""i> @'J!Z'G 'u
1 "''''' 6~P"" P<12",i>,Q'@ <12"'C'Ip~."'""i> @~J!Z'G cco~'" "'G7'.0 <12\l'~.0.0'1 L
"'C3P€> ISZ~~€>€>

.......

C.:l15)

c815)0C.:lm

V15) @), 0@~<W,(J)@ZSl0'C.:l25J/

e~oeJ
ZSl0'l5l:fCZSl w2SicilZSl0'C.:l25J/ m15)'~

w2SicilZSl0'C.:l25J/ i!le5C@l

w2SicilZSl0'C.:l25Jv""0'C.:l15)' 0'(J)~6v

@19@),15)0'C.:l15)'
82S:lV 0'@0'e5 ~!-l6, gZSl,"" ZSl6@.

I. 0'@m ~!-l61@>gZSl'''''ZSl @@ 0'v@.
2. @,

( ~'C.:ll5l15)C.:l)

(l5l15)2S:l6)v""0'C.:l15)'0'e50C.:l ZSl6

2015

.

~25) eJ~,@ C,@ @O"!5f/eJ~,@ C.:l,@C)

2S1C.:l@l5l
@v"!5fgZSl''''' ZSl6@.

3. 5~,@

(J)15)'15)' ~25)C) @'0'(J)15)' 615C.:lC) ~C.:leJC.:l82S:l 8C.:l~@

e,50'l5l:f9ZSl0'C.:l15)' ~C.:lZSl6(J)1~0c)

4. 60'C~

615C.:lC) ~C.:leJC.:l82S:l 0'V15)"!5f ~~C2Si

60

~cil

5~,@

(J)15)'25)'~15)C)~~'CD

@D ~25),D6~C.:l

!-lv0'w,"!5f

615C.:lC)~C.:l1)C.:l
82S:l 0'V15)"!5fi!l~c2Si evcil15) @V e8v

i!l~c~ 0,0'<0 0,8ZSl 1)~,0

@'0'<0

ZSlC)82S:lZSl6(J)15)'15)'0'@15)'ZSl,6,<SZSlD ~c'C'

3 0'6~0'd ~e;w15)' i!l~c' ~C.:lZSl6(J)"!5f
e8v

(J),15)'1)0'@l15)'eav

i!l~c'

v'80'e15)' ~C.:lZSl6(J)1~0c)

8()@.
l5lv~6C)"!5f @,0'(J)15)'
6@

i!l~c~

~15),D6~C.:l

5~,@

!-lv0'w,"!5f

ZSl,0cil @v ~!-l6, gZSl''''' ZSl6@.

'i)Wl5l gZSl'''''C.:l0'w,~15)' zSlC.:lV'@C' 2S1DI6~ @v 0'"!5f6,@l0'(J)15)

2015

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

'i)Wl5l 15)0 ~e;w15)'
'i)Wl5l gZSl'''''C.:l 0'w,~15)' zSlC.:lO,~ 0'"!5f6,@lZSl6~0'015)' e8D

D'815

5~,0

~25)
~ ~"!5f~15)'ZSl0'C@.

~!-l6, @lgZSl'''''ZSl/gZSl,GlZSl'V

2015

0~

~15)

0, 'i)~58C)~ ~"!5f~15)'ZSl615)C~.

~0,~'15)

52S1<J:!OC.:lZSl,6
/~!-l6,@l 0'ZSl,0~,5e5/~ril~/~!-l6,@l

gZSl'''''C.:lC@,(J)"!5f@CC.:lC"!5f2S1cw,5C.:l'

21

a

~

Jt

i!
Clll

fJ

~ !i
ClllCl
OJ!J"
liI ~

~W
~ fJ
~~
Cl

Clll
OJliIG
liI ~

u

~

Cl

u

fJ !J"
o-fJ

~ ~ CD
Q) Q ~
1:1'"
Cl
II

fJ~
(1l

g

fl 1$ !J"
o ,g G
Q)Clllu
l:I OJ Cl
Cllil!J"

e ~

~Clll

~

e

Clll
OJ
liI !i

W~ll. t
W

Q

"'l!J

OJ

~ ~~
0-

~fl"

~

,'-'
N

&

~
~

It
~

..
@)

0-

V>

.l>-

V-'

tv

~~

-

tl~
&

Q

CD

~iID~CD
<lJ ~ C'J<fl
~Qi0@)

!l&'(J,,~
~

CiJ

OI«J

JJfl!!>!t
o.CiJQ
8.6
Sl

& CD
.l1OCfl

~@
&

~CD
o
•
tls>
& .

~ eo

•

tl 6
& ':"

~«J
.l1O~-n

~g,,~
& tl

(I
(II~

CD
~tl«J<fl u <lJ
•..•
(lUCiJs>
•..•
Of.n.
Q,.

fl 8l Eel

tl Q & (J"
(II & CiJQl
.l1OCiJQ,.CIJ
~C'JtlCiJ
&~@fl

~

C'J

«J

011
ClCD
CiJiJ
N
W

}g"
~
@

/

tfi~~@

Be ~(D:J~ 2S)e:ll5ftj)D W:J Dz2rlsf&/ Dz2rlsl&~6zllll 5{9:J@

~O'!l<(D~2:i)

07

Dz~~

~l5):J6tj)6z mes~61
~B@

q~

8Q qOllll

tlc:o'lllCS",

qOllll'"

1

esdv0'@> 138",

2
,

esd!J@) w,6(l)d

j

~96,@) @w,' gl5l&(,D (0'es,~ 278)

4

GlBe5'25"l,D(@es,~ 160)

5

11'D25"l15)
w,Dw g2:Sl'cg liilB@) - 15711' (7) w, 161 (11't) (iii)

6

0'0'D~J:) u,ei15),D (0'es,~ 169/ 0'~~@J5 169)

7

D:sl2:Sl@>g2:Sl'cgw (@es,~ 261)

8

Dei"" ~Dw251 esZ5l(0'es,~ 226/ 0'es,~ 234/ 0'es,~ 53 ,,)

9

Gdesl 25125"l~wl5J2:Sl'"

10

Dl.11'.v.Dd0'es,~

138",

86)1 DHH.v.Dd

0'es,~ 86 ,,) 11'6~~CD

~'W2:Sl v@)

11

DI.11'.v.D1.l DI.g.11'.!J.De. 11' 2:SlW

12

~'W2:SlW'0'ro vD,wOl 8g@e;D ~,m@> ~@)

13

~6, Ges:sl w, @)6~

14

D,Qd Deiw2:Sl 25"l15)6liilB@)w, VceW25"l'"

IS

11'WJ:),es25"l
~wl5J2Sl DC 8Des:sl

16

esdB@) e5'66 liilB@e e8w

17

"",tlOlW/lll@)Z5l, 2;S)i$)~@esBW/lll~'"

18

6,eSJ5 W,/lll, g!J25"l15),D", C@, (l)l~e

19

11'1;)U18d

20

~ w 2:Sl'e;) es15)

21

gcgo~,

22

Ge6c:o'!JI'2JDci) 11'~'b 138

23

ul8d

24

e,6,v@> 8g@e; 138

25

v 25"l'" l5'l@"','(l)

26

0'e5'D", ~eie:> liilB0'@ 138

0

W,

~@>@25fwD ~lm@> ~@)
liilB@) (11',d25"l@»

~@d v@)

w, D18d (6315) l5'lD,~ Be5'15)6

0'~,'1!!l ~tlcg25"l138

gl5l0'GJ:lW25"lUci) 11'~'b 138

24

J

~(:

''''<f:Zt\'mc:l Cm
GC(QQCGrr~G00 e1~ CQ9<f:Z PC!:z~ J.'Zl"'~m[90
@£l'" QC<.9.c:lGe

G~8 9Q0

(QgceC;Q - F!Gc(QQcG rr~G00

"0,,9

cell;'c:l

C? 9(: ~19G;Q c:l"'G "'GPP(Q
@<.9. 08

J.'ZG19~ (QgceC;Q '!A

1""88 p@ :;)8 "'g;<m<:> "'J.'Zl"p?

F!(QQC?8 ;:}<f:Z"'t\'mOd

'p0J.'ZG'9~ .A

P0Q@CQ;.)lm "'t\'C" 'p0C",(Q~lm A!
8(:

(QQC?8 ;;.>@,,0(SZt\'mc:l <.9.J.'ZlQp? ,ClJ0C",(Q~lm '!i!
<.9.@;;'>0<.9.
9lm
QC<.9.c:l"'9ClmC;Q G J.'ZOdG;Q 'G:;? @<.9."0t\'G1Q

mCGg 9Q0

(QQC?8 ;;.>@,,0<f:Zt\'mOd

.!!

mCGg .!

@g~~~6@~
~l'!:z9C~€l
PQIQ @c65g .~6~~~lQ/~~~lQ
Q81G lm@QcG'6
"'~Clm cG,P0'8
"'8~

@9 @<.9.~~ <.9.9lm8[m0;Q 19 CQ<.9.(Q'L

8 Q J.'Zl'" '" '33@,(SZ£Q'" lQg . 9
,(Q0C?'" "'&'J.'ZClJGlQG (: I i'0mmoc:l

cQPGrrG .P81G @c63(r~

v

a

Cc:l\¥ @QJ.'ZlClJ@c65g'
.

Cc:l~ "''339@T
~c.J'lU@ rr~G00'Z

"'W?0Q~

"'Gc(Q@@F!"'QC<f:Z;Q'1

"'Be.>

@sg~ ~~G~ "'GPs

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය
,yq;if [dehaf Nrhryprf; FbauR
The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

භාණ්ඩාගාරය
Treasury
79
jpiwNrup

1. jpiwNrup
පහත සඳහන්ත්ර වන අයගේ දැනගැනීම සඳහා පිටපත් යවන ලදී./fPo;tUNthupd; jftYf;fhf gpujpfs; mDg;gg;gl;ld/Copy sent for
information of following1. ප්රාගේශීය ගේකම්/ gpuNjr nrayhsu;/The Divisional Secretary,…………………………………………………………………………..
2. විගණකාධිපති /fzf;fha;thsu; ehafk;/ The Auditor-General
3. අධ්යක්ෂ,වැන්ත්රදඹු අනත්දරු විශ්රාම වැටුප් කාර්යාලය/gzpg;ghsu;> tpjitfs; mdhijfs; Xa;T+jpa mYtyfk;/ The Director, Widows
& Orphans' Pensions
4. විශ්රාමිකයා / Xa;T+jpau; /The Pensioner
5. විශ්රාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජනරාේ ( සිවිේ ගේඛනාගාරයට ) /Xa;T+jpag; gzpg;ghsu; ehafk; (rptpy; gjpNtl;liwf;F)/The DirectorGeneral of Pensions (Record-Room, Civil)
6. ගණකාධිකාරී ( ගගවීම් )/ fzf;fhsu; (nfhLg;gdTfs;) The Accountant (Payments)
7. කාර්යාල පිටපත ( ගපෞේගලික ලිපිගගානුවට ) / mYtyfg; gpujp (Ratpguf; Nfhitf;F)Office copy (to personal file)

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

වි.වැ.අංකය/Xa;T+jpa ,yf;fk;/Pension No. .......................................
දිනය/ jpfjp/Date …………………………………………..……

විශ්රාම වැටුප් දෙපාර්තදේන්තුව/Xa;T+jpaj; jpizf;fsk; /DEPARTMENT OF
PENSIONS

විශ්රාම වැටුප් ප්රොනය කිරීමයි/Xa;T+jpaf; nfhil mspj;jy;/AWARD OF PENSION

අංක ...................................... සහ .................................................වන දිනය දරන ඔගේ ඉේුම් පත සම්බන්ත්රධ්වයි. විශ්රාම වැටුප්
වයවස්ථා සංග්රහගේ ..................................................වැනි වගන්ත්රතිය යටගත් ගණන්ත්ර පරීක්ෂණයට යටත්ව පහත විස්තර
ගකාට ඇති ආකාරගේ විශ්රාම වැටුපක් අනුමත කර ඇති බැව් ඔබට දන්ත්රවනු කැමැත්ගතමි.
…................... 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.
I සම්ූර්ණ නම/KOg;ngau; /Name in full:
..........................................................................................................................................................
II ජාතික හැඳුනුම් පත් අංකය/Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;/ National Identity Card No. :-......................................................................
III විශ්රාම ගත් දිනගේ දී වයස
අවුරුදු/Mz;Lfs;/…………..……Years මාස/khjq;fs;/........................ Months
Xa;T ngWifapy; taJ
Age at date of retirement
දින/ehl;fs;/……………………...Days.
IVවිශ්රාම ගත් දිනගේ දී දරමින්ත්ර සිටි තනතුර
ගස්වය/ගේණිය
…………………………………………………………………….…………....
Xa;T ngw;w jpfjpapy; tfpj;j gjtp
……………………………………………………………………………….......
Nrit/juk;
Position held at date of retirement
Service/Grade
V අදාළ වන වැටුප් චක්රගේඛ අංකය/ Vw;Gila Rw;WepUg
………………………………………………………………………….........
,yf;fமம/ Applicable Circular number
VI ගස්වා ගණය හා වැටුප් ගක්තය/Nrit tif kw;Wk; rk;gsf;
FwpaPL/Service type and salary code
VII වැටුප් පරිමාණය (මාසික) රා.ප.ච.ගේ. 3/2016 උපගේඛන I අනුව රු
…..........................................................................................................
rk;gsj; jpl;lk; (khjhe;jk;) ngh.ep.R. 3/2016 cg
ml;ltiz I ,d; gb /Salary scale (Monthly)and code
VIII විශ්රාම ගත් දිනගේ දී අදාළ වූ මාසික වැටුප් තලය (රා.ප.ච.ගේ.3/2016 උපගේඛන I අනුව)රු.
.............................................................. ..........
(2020.01.01 දිනට විශ්රාම වැටුප සංග ෝධ්නය කිරීමට අදාළ කර ගත යුතු)
Xa;T ngw;w jpfjpapy; Vw;Gila khjhe;jr; rk;gsg; gbepiy (ngh.ep.R. 3/2016 cg ml;ltiz I ,d; gb).
(01-01-2020 Me; jpfjpapy; Xa;t+jpa kPsha;tpw;fhff; fUj;jpw; nfhs;s Ntz;ba)
Monthly salary scale at the date of retirement:Rs
(Applicable for the pension revision as at 01.01.2020)
IX විශ්රාම ගත් දිනගේදී ලබමින්ත්ර සිටි මාසික වැටුප් තලය (රා.ප.ච.ගේ.3/2016 උපගේඛන II අනුව)
…………………………………………….......
Xa;T ngw;w jpfjpapy; ngw;w khjhe;jr; rk;gsg; gbepiy (ngh.ep.R. 3/2016 cg ml;ltiz II ,d; gb).
Monthly salary scale as at the pensionable date
X විශ්රාම වැටුප් සහිත දීමනා/Xa;T+jpa cupj;Js;s nfhLg;gdTfs;/ Pensionable allowances
-.............................
XI උපයාගත් වැටුප් වර්ධ්ක අගය/cioj;j rk;gs Vw;wq;fspd; ngWkjp/Earned incremental value.
.............................
XII විශ්රාම වැටුප් ගණනයට අදාල වැටුප/Xa;T+jpaf; fzpg;gPl;bw;fhd Ntjdk; /Salary relevant to computation of pension ............................
XIII ශුේධ් ගස්වා කාලය මාස ගණනින්ත්ර
Njwpa Nritf;fhyk; khjq;fspy;
දළ ගස්වා කාලය ..........................
ශුේධ් ගස්වා කාලය ...............................
Length of service (net) in months
nkhj;j Nritf;fhyk; Gross service
Njwpa Nritf;fhyk; Net service
විශ්රාම ගිය දිනය/ Xa;T ngw;w jpfjp/date of retirement }................................
විශ්රාම ගත් දිනට ගගවිය යුතු විශ්රාම වැටුප
2020.01.01 දිනට ගගවිය යුතු වැටුප 01-01Xa;;T ngw;w jpfjpapy; toq;fg;gl Ntz;ba Xa;t+jpak; 2020 Me; jpfjpapy; toq;fg;gl Ntz;ba Xa;t+jpak;
/ Payable pension salary as at retirement date
/Payable pension salary as at 01/01/2020

ප්රති තය (අඩු කළ/අඩු ගනාකළ)
Percentage (Reduced/unreduced)

පරිවර්තනය කිරීමට ගපර මාසික
විශ්රාම වැටුප
khw;w Ke;jpa khjhe;j Xa;T+jpak;
Monthly pension before commutation
(වචන වලින්ත්ර/nrhw;fspy;/in
words)
(ඉලක්කම් වලින්ත්ර/,yf;fj;jpy;/in figure)
පරිවර්තනය කිරීමට පසු මාසික විශ්රාම
වැටුප
khw;wpa gpd;du; khjhe;j Xa;T+jpak;
Monthly pension after commutation
(වචන වලින්ත්ර/nrhw;fspy;/in
words)
(ඉලක්කම් වලින්ත්ර/,yf;fj;jpy;/in figure)
පරිවර්තිත පාරිගතෝෂිකය
khw;wpa gzpf;nfhil
Commuted Gratuity
(වචන වලින්ත්ර/nrhw;fspy;/in
words )
(ඉලක්කම් වලින්ත්ර/,yf;fj;jpy;/in figure )
ප්රදානය ගගවීම ඇරඹිය යුතු දිනය
Date from which Award is payable

.....................................................
(අ.පි.බ/k. g. gh/See overleaf)

වැ.අ.වි.වැ.අංකය /tp. m. X. ,yf;fk; /W&OP Number:ගපාදු උපගදස්

1. ගමම ප්රදානය විශ්රාම වැටුප් ගදපාර්තගම්න්ත්රතුගව් දී/....................................................... ප්රාගේශීය ගේකම් කාර්යාලගේදී
ගගවනු ලැගේ. මුදේ ලබා ගැනීමට බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට විශ්රාමිකයාට දැන්ත්රවිය යුතුයි.
2. ගමම විශ්රාමිකයා යම් අවස්ථාවක විගේ රටකට යන්ත්රගන්ත්ර නම් ඒ බව වහාම ගගවීම් නිලධ්ාරියා ගවත දැනුම් ගදන ගලස
විශ්රාමිකයාට දැන්ත්රවිය යුතුයි.
3. විශ්රාමිකයා ජීවත් වන බවට වාර්ෂික පදිංචි සහතිකයක් ප්රාගේශීය ගේකම් ගවත ඉදිරිපත් කල යුතු බව විශ්රාමිකයාට
දැන්ත්රවිය යුතුයි.
4. විශ්රාම වැටුප ගවනත් පුේගලයකුට පැවරිය ගනාහැක.
5. රාජ්ය පරිපාලන චක්රදේඛ 3/2016 පරිදි 2016.01.01 සිට 2019.12.31 ෙක්වා කාලය ුල දෙවනු ලබන්තදන්ත
තමන්ත විසින්ත අවසන්ත වරට ලබාෙත් වැටුප් පියවර දේ. 2020 දී සේූර්ණ වැටුප හිමිෙන්තවනු ලබන්තදන්ත රාජ්ය
පරිපාලන චක්රදේඛ 3/2016 දේ 05-02 හි සඳහන්ත පරිදි අොළ උපදෙස් ලැබීදමන්ත පසුව පමණි.
6. 2016.01.01 සිට 2019.12.31 ෙක්වා කාලය ුල විශ්රාම වැටුප් සංද ෝධනය කරනු දනාලැදේ.
7. ගමම ප්රදානය නැවත සංග ෝධ්නයට ගහෝ වැඩිපුර ගගවීම් ගවගතාත් අයකිරීමට යටත් ගව්.
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. Xa;T+jpau; capu; tho;tjhf> tUlhe;j capu;tho; rhd;wpjnohd;wpid gpuNjr nrayhsuplk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lnkd Xa;T+jpaUf;F
mwptpj;jy; Ntz;Lk;.
4. Xa;T+jpaj;jpid NtW egUf;F ifkhw;w KbahJ.
5. nghJ eph;thfr; Rw;WepUgk; 3/2016 ,d; gb 01-01-2016 Kjy; 31-12-2019 tiuahd fhyg;gFjpapDs; toq;fg;gLtJ jq;fshy;
,Wjpahfg; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l rk;gsg; gbepiyfshFk;. 2020 ,y; nkhj;jr; rk;gsKk; chpj;jhf;fg;gLtJ> nghJ eph;thfr;
Rw;WepUg ,yf;fk; 3/2016 ,d; 05:02 ,y; Fwpg;gplg;gLk; Vw;Gila mwpTWj;jy;fs; fpilj;jjd; gpd;dh; kl;LNkahFk;.
6. 01-01-2016 Kjy; 31-12-2019 tiuapyhd fhyg;gFjpapDs; Xa;t+jpak; kPsha;T nra;ag;gl khl;lhJ.
7. ,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. Pensioner should be intimated that he must submit a life certificate to the Divisional Secretary annually
4. This pension cannot be transferable to someone else.
5. Public Administration Circular 3/2016, as paid in the period from 2016.01.01 to 2019.12.31 documents will be completed in
2020, and they have awarded salary last received salary Steps.
6. In the period from 2016.01.01 to 2019.12.31 of the pension will not be revised.
7. This award is subject to re-amendment or recovery of over-payments made, if any
8. ගවනත් අයකිරීම් සඳහා නිගයෝග/විගේෂ සටහන්ත්ර./ NtW mwtPLfSf;fhd fl;lisfs; / tpNrl Fwpg;Gfs;/Orders/remarks for any other
recoveries

.....................................................
විශ්රාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජනරාේ ගවනුවට
Xa;T+jpag; gzpg;ghsu; ehafj;jpw;fhf
for Director-General of Pensions

ප්රාගේශීය ගේකම් ගවත ගගවීම් සඳහා උපගදස්
nfhLg;gdT njhlu;gpy; gpuNjr nrayhsUf;fhd mwpTWj;jy;fs;

Payment Advice to Divisional Secretary
මගේ ලිපි අංක ...................................................................... සහ 20 ............................................... දින දරන අනුමැතිය යටගත් කලින්ත්ර ගගවා
ඇති තාවකාලික විශ්රාම වැටුප් මුදලක් ගවගතාත් එය අඩුකරගගන, යථා ප්රකාරගයන්ත්ර මුදේ ගගවන ගලස ඔගබන්ත්ර ඉේලා
සිටිනු ලැගේ. පළමු දෙවීම සිදුකිරීදේදී විශ්රාමිකයාදේ නිරවෙයතාවය සනාථ කර ෙත යුුය.
.
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 බලපත්ර පන්ත්රතිය
cupj;jhd Gifapuj mDkjpg;gj;jpu tFg;G
Class of Railway warrant entitled to

2.
3.

ඉහත ගපාදු උපගදස් සටහන්ත්ර කර ගන්ත්රන/ Nkw;fhl;lg;gl;l nghJ mwpTWj;jy;fisf; Fwpj;Jf; nfhs;sTk;/ Please note the general
advice above
පීරදානයෙන් අඩුකලයුතු අෙකිරීම්
nfhilapypUe;J Fiwf;fg;gl Ntz;ba mwtPLfs;
Recoveries to be deducted from the award

4.

ගවනත් උපගදස්/Vida mwpTWj;jy;fs;/ Any other instructions

5.

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

ජිවන වියදම් දිමනාව
tho;f;ifg; gb nfhLg;gdT
Cost of living allowance
විශ්රාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජනරාේ ගවනුවට
Xa;T+jpag; gzpg;ghsu; ehafj;jpw;fhf
for Director-General of Pensions

විශ්රාම වැටුප් තදපාර්
මාලිගාවත්

තේන්තතුව,

ආකෘතියPD 03

, තකාළඹ 10.

I තකාටස

මාසික විශ්රාම වැටුප් ප්රදානය හා විශ්රාම පාරිත

ෝෂිකය ලබා

ගැනීතේ අයදුේප
පැහැදිලි වර්ණ
ඡායාරූපයක්

විශ්රාම වැටුප් පෙපාර්තපම්න්තුපේ
ප්රපයෝජ්නය සඳහා

පමහි ඇලවිය
යුතුයි.
4.5 cm x 3.5 cm

(අයදුම්පත සම්ූර්ණ කිරීමට පපර ඇමුණුම්

අංක

හි උපපෙස් පත්රිකාව

සම්ූර්ණපයන් කියවිය යුතුය.)

නිලධාරියාතේ ත

ාරතුරු

සිවිල්

හමුදා

1. සම්ූර්ණ නම (ූජ්ය/ මයා/ මිය/ පමනවිය) *:- .....................................................................
...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................
2. සම්ූර්ණ නම ඉංග්රීසිපයන්* :(English Block letters)

3. මුලකුරු සමඟ අගට පයපෙන නම*:(ENGLISH BLOCK LETTERS)
4. උපන් දිනය

වර්ෂය :-

5. විශ්රාම ගන්නා දිනය

:-

මාසය :-

වර්ෂය :-

දිනය

මාසය :-

දිනය:6. විශ්රාම ගන්නා දිනට වයස:-

වර්ෂ :-

මාසය :-

දිනය :7. ජ්ාතික හැදුනුම්පත් අංකය* :8. ස්ී පුරුෂ භාවය :9. ස්ිර පදිංචි ලිපිනය

ස්ී :-

පුරුෂ:-

:-.........................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
10. ස්ිර පදිංචි ලිපිනය

ඉංග්රීසිපයන්*:-

:-

11. ස්ිර පදිංචි ග්රාම නිලධාරී වසම :- ...............................

අංකය :-................................

12. ස්ිර පදිංචි ප්රාපේශීය පේකම් පකාට්ඨාශය :- ....................................................................
13. ස්ිර පදිංචි දිස්ත්රික්කය

:-..........................................................................................

14. පපෞේගලික දුරකතන අංකය

නිවස:-

ජ්ංගම*:-

ජ්ාතික හැදුනුම්පත් අංකය - …………………………..
15. පපෞේගලික E-mail ලිපිනය (තිපේනම්):- .....................................................................................
16. පපෞේගලික skype ලිපිනය (තිපේ නම්) :- ............................................................................................
17. බැංකු

ගිණුම්

අංකය

(බේධ

ගිණුමක්

පනාවිය

යුතුය):-

..............................................................................
18. බැංකුපේ නම:-....................................................

(ජ්ාතික ඉතිරි කිරීපම් බැංකුව,ලංකා බැංකුව පහෝ

මහජ්න බැංකුව)

19. බැංකු ශාඛාපේ නම;- ....................................................................................................................
(බැංකු පාස්පපාපත් පිටපතක් අමුණන්න.)

20.විශ්රාමික

පාරිපතෝෂිකය

ලබා

ගැනිමට

මනාපය

පළකරමි/පනාකරමි..................................................
(පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න)

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

හි

(අමාතයාංශය/පළාත්

සභාව/පෙපාර්තපම්න්තුව)
....................................................................................................................

හි

(ආයතනපේ

නම)

........................................................................................................... (තනතුර) පලස පස්වය කළ
.....................................................................................................................................(නම)

වන

මම........................................................................................(විශ්රාම ගැන්ීමට අොල පේතුව
සඳහන් කරන්න. උො: විශ්රාම යාපම් වයසට එළඹීම

/තනතුර අපහෝසි ීම /

වවෙය පේතූන් ) 20.........

.........................මස ............. දින සිට පස්වපයන් විශ්රාම යන

බව/ විශ්රාම ගන්වා ඇති බව ෙැනුම් දී සිටිමි. එපමන්ම පමම පතාරතුරු සතය හා
නිවැරදි බවට ප්රකාශ කරන අතර විශ්රාම යෑපම්දී රජ්යට අය විය යුතු මුෙලක්
ඇපතාත් එය අය කරනු ලැබීමට කැමැත්ත ප්රකාශ කරන අතර ඒ සඳහා මාපේ
පාරිපතෝෂිතය ප්රමාණවත් පනාවන්පන් නම් එය මාසික විශ්රාම වැටුපපන් අය කර
ගන්නා බව මා සතය වශපයන්ම ෙනිමි. (රජ්යට අයවිය යුතු මුෙේ අයකර ගැනීම
සම්බන්ධපයන් වන දිවුරුම් ප්රකාශයෙ පම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි.)

දිනය :- Y Y Y Y M M D D
Dd

අයදුම්කරුපේ අත්සන

(සුපුරුදු ආෙර්ශ අත්සන පයාෙන්න)
(ඉරි පනාකැපපන පස් අත්සන් කළ
යුතුයි)

ජ්ාතික හැදුනුම්පත් අංකය - …………………………..
කලත්රයාපේ
4.5 cm x 3.5 cm
ප්රමාණපේ

II තකාටස

පැහැදිලි වර්ණ
ඡායාරූපයක්

වැන්තදඹු අනත්දරු ත

පමහි ඇලවිය
ාරතුරු ප්රකාශය (නිලධාරියා විසින්ත සේූර්ණ
යුතුයි.

කළයුතු තකාටස)

21. වැන්ෙඹු/ වැන්ෙඹු පුරුෂ අනත්ෙරු අංකය...................................................................
22. විවාහක අවිවාහක තත්වය :- ................................... විවාහ සහතිකපේ අංකය
23. කලත්රයාපේ සම්ූර්ණ නම:- ..................................................................................................
........................................................................................................................................
24. කලත්රයාපේ උපන් දිනය

වර්ෂය :-

මාසය :-

දිනය :25. කලත්රයාපේ ජ්ාතික හැදුනුම්පත් අංකය :26. විවාහ වූ දිනය
දිනය :-

වර්ෂය :-

මාසය :-

27. කලත්රයා මිය පගාස් ඇත්නම් දිනය වර්ෂය :-

මාසය :-

දිනය :(මරණ සහතිකය ඉදිරිපත්කරන්න)
28. කලත්රයාපේ රැකියාව :-………………………………………………………………………………
29. පපර විවාහයක් පැවතිපේ නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර :කලත්රයාපේ නම

උපන්
දිනය

විවාහ වූ
දිනය

ජ්ා.හැ.
අංකය

විවාහය
අවසන්
වූ ආකාරය

විවාහය
අවසන්
දිනය

1.
2.

30. ෙරුවන් පිළිබඳ විස්තර

ෙරුවාපේ නම

ස්ී
පුරුෂ
භාව
ය

උපන් දිනය
වර්ෂ මාස
දින

ජ්ා.හැ.
අංකය

රැකියාව
(තිපේනම්)

1.
2.
3.
4.
31. ආබාධිත ෙරුවන් සිටීනම් ඒ පිළිබඳ විස්තර සෙහන් කරන්න.

ෙරුවාපේ නම

ස්ී
පුරු
ෂ
භාව
ය

උපන් දිනය
වර්ෂ මාස
දින

ජ්ා.හැ.
අංකය

ආබාධිත
ස්වාභාවය

1.
2.

ඉහත පතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට ප්රකාශ කරමි.

අයදුම්කරුපේ අත්සන ................................


දිනය ........................................

වැන්ෙඹු අනත්ෙරු අංකයක් පනාමැතිනම් 2/2015 අනුව අංකයක් ලබා ගැනීමට
කටයුතු කර ඒ සමග පමම අයදුම්පත ෙ ඉදිරිපත් කරන්න.

III තකාටස

තේවා ත
(ආය

ාරතුරු

නය විසින්ත සේූර්ණ කළ යුතුයි)

32. විශ්රාම ගන්නා නිලධාරියාපේ සම්ූර්ණ නම :...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................
33. විශ්රාම

යන

දිනට

තනතුර

ඉංග්රීසිපයන්

:-

...................................................................................
(ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුරින් විය යුතුයි)
34. අමාතයාංශය/පළාත් සභාව :- ...................................................................................................
35. පෙපාර්තපම්න්තුව/ආයතනය:- ................................................................................................
36. ආයතනපේ ලිපිනය :- .............................................................................................................
(විශ්රාම

ගැන්ීපම්

කටයුතු

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

සිදු

කරන)

ෆැක්ස් අංකය :-

37. ආයතනපේ දුරකතන අංකය :38. ආයතනපේ විෙුත් ලිපිනය (E-mail) :- .............................................................................
39. නිලධාරියා අවසාන වරට පස්වපේ නියුතු ස්ථානපේ/ ආයතනපේ ලිපිනය :...............................................................................................................................................
40. නිලධාරියා ෙැනට පස්වය කරන ස්ථානපේ දුරකථන අංකය :41. පස්වය :- .....................................................

පේණිය :- ......................................................

42. රැකියා විස්තරය :- .....................................................................................................
රැකියාව
උො:- ගුරු පස්වපේ II වවෙය නිලධාරී-

විතේෂඥ

ාවය

ඉංග්රීසි/ විෙයාව/ උ.පපළ ගණිතය
අක්ෂි/ ෙන්ත/ හෘෙ පරෝග පිළිබඳ විපේෂඥ

(ඕනෑම රැකියාවක යම් විපේෂී තත්වය සඳහන් කරන්න)
43. විශ්රාමිකයින් නැවත රැකියාගත කිරීම සඳහා ජීව ෙත්ත පත්රිකාවක් තමන්
විසින් සකස්කරන ලෙ A4 ප්රමාණපේ එක් පිටපතක් පමණක් භාවිතා කර පම්
සමඟ අමුණා එීමට කටයුතු කරන්න.
44. මුේ පත්ීම් දිනය

වර්ෂය :-

මාසය :-

දිනය :-

45. ස්ීර විශ්රාම වැටුප් සහිත පත්ීම් දිනය:46. තනතුපරහි ස්ීර කර තිපේෙ :- .................................................................................................
47. විශ්රාම ගැන්ීපම් පේතුව :- ......................................................................................................
48. විශ්රාම ගන්වනු ලබන වගන්තිය:- .............................................................................................
49. විශ්රාම ගන්වන දිනය

වර්ෂය :-

මාසය :-

දිනය:50. අවසන් වරට පස්වය කළ දිනය :51. අොළ නිලධාරියා මීට පපර විශ්රාම වැටුප් ප්රොනයන් ලබා පගන ඇත්නම්
විශ්රාම වැටුප් අංකය :- ..................................................................................................
එය කුමක්ෙ? :- ...........................................................................................................
52. රාජ්ය පස්වා අර්ථසාධක ප්රොනයන් පගවා ඇත්නම් කුමන වගන්තිය
යටපත්ෙ?අොළ

ප්රොනපේ

අංකය

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

කුමක්ෙ?

53. වැන්ෙඹු අනත්ෙරු / වැන්ෙඹු පුරුෂ අනත්ෙරු අංකය(තිපේ නම්) එදිනට
අංකය:-..............................................................................................................................................
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54. තේවා කාලය පිළිබඳ විේ

ර :කාලය
සිට

දළ තේවය

දක්වා

අවු

මාස

දින

අවු

මාස

දින

විශ්රාම වැටුප් ගණනයට අොල පුහුණු
පස්වා කාලය
වැන්ෙඹු අනත්ෙරු ොයක මුෙේ අයකර
ඇති අනියම්/වෙනික වැටුප්
ස්ීර විශ්රාම වැටුප් සහිත
විශ්රාම වැටුප් ගණනයට අොල පස්වා කාලය

55. වැටුප් රහි

නිවාඩු විේ

ර :-

සම්ූර්ණ වැටුප් රහිත පස්වා කාලය
විශ්රාම වැටුප් පෙපාර්තපම්න්තු චක්රපේඛ 9/96 , 1/98 සහ
රා.ප.ච.4/2010 අනුව හිලේ කල හැකි වැටුප් රහිත නිවාඩු
ශුේධ වැටුප් රහිත නිවාඩු
56. විශ්රාම ගන්වන දිනට අොළ වැටුප් පරිමාණය හා අොළ වැටුප් චක්රපේඛ අංකය
:-.........................
...............................................................................................................................................
57. වැටුප් විේ

රය :විශ්රාම ලබාගත්

2020.01.01.දිනට

අවේථාතේදී

රු
විශ්රාම ගන්වන දිනට මාසික ඒකාබේධ
වැටුප
වයස අවුරුදු 60 සම්ූර්ණව විශ්රාම යන්පන්
නම් උපයාගත්
වැටුප් වර්ධක අගය

ශ

රු

ශ

විශ්රාම වැටුප් සහිත දීමනා
1.
2.
(දීමනාව කුමක්ෙ යන්න පැහැදිලිව සඳහන්
කරන්න)
විශ්රාම වැටුප් ගණනයට අොළ ෙළ මාසික
වැටුප

සැ.යු. :-

a. පමම අයදුම්පත් පයාමු කරන දිනට අොළ මාසපේ පහෝ විශ්රාම යෑමට
පපර මාසපේ ලබා ගන්නා වැටුප් පපතහි (Pay Slip) සහතික කරන ලෙ
පිටපතක් ඇමිණිය යුතුයි.
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ප්රතිශ

ය ගණනය කිරීම :විශ්රාම
ලබාගන්තනා
අවේථාතේ දී
අඩු කළ %

අඩුපනාක
ළ %

2020.01.01 දිනට
අඩු කළ%

අඩු
පනාකළ %

පස්වා කාලය අවුරදු 25 පහෝ ඊට වැඩි නම්
හිමි ප්රතිශතය
පස්වා කාලය අවුරදු 25 ට අඩු නම් අවුරුදු 25
ක පස්වයට හිමි ප්රතිශතය
වසර 25 ට අඩුනම් සෑම 6 මාසයක් පහෝ ඊට
අඩු සෑම කාල සීමාවක් සඳහා 1 % බැගින්
අඩුකල යුතු ප්රතිශතය (වසර 25 ට වැඩි නම්
අනවශයය)
වැටුප් රහිත මාසයක් පහෝ ඊට අඩු සෑම කාල
සීමාවක් පවනුපවන් 0.2% බැගින් අඩුකල යුතු
ප්රතිශතය (වැ.වැ. චක්රපේඛ 9/96)
ඉහත ගැලපීම් වලින් පසුව නිලධාරියාට විශ්රාම
වැටුප්
ගණනය කිරීම සඳහා පෙනම් කරගත යුතු ශුේධ
ප්රතිශතය
58. රජයට අයවීේ පිළිබඳ විේ

ර(අදාළ නිලධාරියා විශ්රාම යන දිනටම

ගණනය කිරීේ සිදු කළ යුතුයි)
විේ

රය

වටිනාකම

මුළු එකතුව
59. හිමිවන පාරිත

ෝෂික මුදල පිළිබඳ විේ

විශ්රාම වැටුප් පාරිපතෝෂික මුෙල

රය :-

= ...................... X ....................... X 2 =

විශ්රාම වැටුප් ගණනයටඅඩුපනාකල
X
අොල වාර්ෂික වැටුප ප්රතිශත අගය

58හි සඳහන් පරිදි රජ්යට
)
නිලධාරියාපගන් අය විය යුතු මුෙල
ශුේධ පාරිපතෝෂික මුෙල

=(

60. හිමිවන මාසික විශ්රාම වැටුප් පිළිබඳ විේ

=

ර :-

විශ්රාම වැටුප් ගණනයට

අඩු කළ

විශ්රාම වැටුප් ගණනයට

අඩු පනාකළ

X අොල ෙළ මාසික

ප්රතිශතය

X අොල ෙළ මාසික
12
වැටුප

ප්රතිශතය

12

වැටුප
රු.

රු.

ශත

ශත

2020.01.01 දිනට
විශ්රාම වැටුප් ගණනයට

අඩු කළ

විශ්රාම වැටුප් ගණනයට

X අොල ෙළ මාසික

ප්රතිශතය

X අොල ෙළ මාසික වැටුප ප්රතිශතය
12

12

වැටුප
රු.

අඩු පනාකළ

රු.

ශත

ශත
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III තකාටස
61. ආයතන
ප්රධානියාපේ
නිල
..........................................................................

බැංකු

ගිණුම්

අංකය

:-

62. නිල බැංකු ගිණූම් විස්තරය
ඔබ ආතනය විසින් පවත්වාපගන යනු ලබන බැංකුගිණුපම්

නිල නාමය-

.........................................
බැංකුව -...............................................................

ශාඛාව

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

ගිණුම් අංකය - ....................................................................................................................... ...
...................................................................................................... (තනතුර) පලස පස්වය කල
........................................................................................................(නම)

වන

අයදුම්කරුපේ

පතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බවටත්, නිළධාරියාට විරුේධව කිසිඳු විනය
පරීක්ෂණයක්

පනාපැවැත්පවන

බවටත්

සහතික

කරමි.

එපමන්ම

පමම

පතාරතුරු පෙනම් කරපගන විශ්රාම වැටුප් අංකයක් ලබා දී ඔහුට හිමි විශ්රාම
වැටුප් පාරිපතෝෂිකය පගීමටත් මාසික විශ්රාම වැටුප පගීම ආරම්භ කිරීමටත්
සකස් කපේ :නම................................................ තනතුර................................................

සුදුසු බව නිර්පේශ කරමි.

අත්සන.........................................

පරීක්ෂා කපේ:-

දිනය..................................................

නම................................................ තනතුර................................................
අත්සන........................................... දිනය...................................................

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

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

ආයතන ප්රධානියාපේ අත්සන

දිනය

(නම සහිත නිල මුද්රාව තැබීම අනිවාර්ය පේ)
IVතකාටස
වැන්ෙඹු අනත්ෙරු ොයක මුෙේ ආපසු පගීම
(ආයතනය විසින් සම්ූර්ණ කල යුතුය)
1) විශ්රාම ගන්නා නිලධාරියාපේ සම්ූර්ණ නම

:-

2) වැන්ෙඹු අනත්ෙරු අංකය

:-

3) ොයක මුෙේ ආපසු පගීමට පේතුව

:-

4) පගවිය යුතු මුෙල (පපාලී සහිතව/ රහිතව)

:-

5) පගවන කාල සීමාව
ඉහත

නම්

සඳහන්

(කවො සිට කවො ෙක්වාෙ යන්න):..........................................................

වන

අයදුම්කරු

(අවිවාහක/

දික්කසාෙ/ ෙරුවන් පනාමැති වැන්ෙඹුවක/ පවනත්) පලස පස්වපයන් විශ්රාම ගිය
බැවින් ඉහත සඳහන් වැන්ෙඹු අනත්ෙරු ොයක මුෙේ ආපසු පගීම සඳහා නිර්පේශ
කරන
අතර එම පතාරතුරු
නිවැරදි බව සහතික කරමි.
සකස් කපේ :නම................................................ තනතුර................................................
අත්සන.........................................
පරීක්ෂා කපේ:-

දිනය..................................................

නම................................................ තනතුර................................................
අත්සන........................................... දිනය...................................................

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

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

ආයතන ප්රධානියාපේ අත්සන

දිනය

18
(නම සහිත නිල මුේරාව තැබීම අනිවාර්ය පේ)
ජ්ාතික හැදුනුම්පත් අංකය - …………………………..

IV තකාටස

විමධයග තනාකළ විශ්රාම ගැන්තවීමකට
අදාළ අවේථා
විශ්රාම ගැන්තවීතේ තේතුව සහ වගන්තති
විනය පේතූන් මත (2 සහ 12)

අදාළ දිනය

පස්වා අකාර්යක්ෂමතාවය මත අනිවාර්ය විශ්රාම ගැන්ීම (2 සහ 15)

නිතයෝගය

අමුණන්තන
තනතුර අපහෝසි ීම/ආයතනය ඈවර කිරීම මත විශ්රාම ගැන්ීම (2 සහ 7)
වයස අවුරුදු 45ට පසුව පත්ීම් ලෙ නිලධාරීන් විශ්රාම ගැන්ීම(2 සහ 17)
විශ්රාම වැටුප් අහුරා තබා මුො හරින ලෙ මණ්ඩලපයන් පහෝ රාජ්ය සංස්ථාවකින් විශ්රාම
ගැන්ීම(2 සහ 48)

පස්වා කාලය වසර 20ක් සම්ූර්ණ ීම මත (රා.ප.ච 30/88) (2 සහ14)
රාජ්ය භාෂා ප්රතිපත්ති මත (2 සහ 48 ක)
“ට” උපපේඛණය අනුව 2.අ.අ
නිලධාරියා විශ්රාම ලබා විශ්රාම පාරිපතෝෂිකය ලබා ගැනීමට පපර මියයාම (2 සහ 39) (3.1)
උරුමකරුවන්ට
රා.ප.ච 44/90 යටපත් විශ්රාමය (2-1 අ) (2-1 ආ) (2-1 ඇ)
පුනයාධාර දීමනා/තුවාල දීමනා
2006.01.02 ට පපර විශ්රාම ගන්නා නිලධාරීන් (2 සහ 17)
වවෙය පේතූන් මත (2/14) (21/ 88 යටපත් වැටුප් ලබන)
පපෞේගලික පාසැේ හා පිරිපවන් ගුරුවරුන් විශ්රාම ගැන්ීම (පා. ගු.වි.වැ. 06)

එක්වරක් පමණක් තගවන දීමනා
පස්වා පාරිපතෝෂික
වෙනික පස්වා පාරිපතෝෂික
කරුණා සහගත දීමනා
ත්රස්තවාදී පේතු මත මිය යාම රා.ප.ච 369
1964 පපාලිස් වන්දි

විශ්රාම ගැන්තවීමක දී

වදුරටත් ලබාදිය යුතු තේවා ත

ාරතුරු

63. අවසන් වරට වැඩකල දිනය හා විශ්රාම ගන්වන දිනය අතර පවනසක් ඇත/නැත
64. පවනසක් තිපේ නම් ඒ සෙහා පේතු ඉදිරිපත් කරන්න
.............................................................
................................................................................................................................
65. පස්වා කාලය තුල පස්වා කඩීම් ඇත/නැත
66. පස්වා කඩීම් තිපේ නම් ඒ සෙහා පේතු ඉදිරිපත් කරන්න
.................................................
................................................................................................................................
1) එපස්නම් එම කාලයන් පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න
a) ......................... සිට ........................... ෙක්වා
b) ......................... සිට ........................... ෙක්වා
2) එම පස්වය කඩ වූ කාලයන් වැටුප් රහිත පස් සලකන්පන්ෙ? (ඔේ / නැත)
67. විශ්රාම විශ්රාම වැටුප් ගණනයට අොල පස්වා කාලය තුල සංස්ථා මණ්ඩල වලට
තාවකාලිකව මුො හැරීම් ඇත/නැත
68. තාවකාලික මුොහැරීම් ඇත්නම් එම කාලයට අොලව 25% විශ්රාම වැටුප් ආරක්ෂා
කර ගැනීපම් ොයකත්වය අයකර
ඇතිෙ?........................................................................................................
(ොයක මුෙේ අයකල ප්රමාණය තහවුරු කරන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය)
69. පස්වා දීර්ඝ කිරීම් ඇත / නැත
70. පස්වා දීර්ඝ කිරීම් ඇත්නම් අොල කාලය
පේතුව...............................................................................
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ජ්ාතික හැදුනුම්පත් අංකය - …………………………..

දදනික තේවය

25

71. වෙනික පස්වය සෙහා වැන්ෙඹු අනත්ෙරු ොයක මුෙේ අයකර ඇත්ෙ? ඇත / නැත
72. වැන්ෙඹු අනත්ෙරු ොයක මුෙල අයකර නැතිනම් අයකළ යුතු ප්රමාණය:.....................................
73. පාරිපතෝෂිකපයන් එම හිඟ මුෙල අයකර ගැනීමට මනාපය පලකරමි/පනාකරමි
74. වෙනික පස්වා කාලය තුල ඉරිො/ පපෝය පහෝ රජ්පේ නිවාඩු දිනවල රාජ්කාරී
කටයුතු කලයුතු ීෙ?
75. විශ්රාම ගැන්ීමට පපර වසර තුනක් ඇතුලත උසස් ීමක් පහෝ නව තනතුරක්
ලබා
ඇත්ෙ?
එම
තනතුපර්
ස්ිර
කර
ඇත්ෙ?
........................................................................................
76. ස්ිර
තනතුරට
අොලව වැටුප්
පරිමාණය
සහ
වැටුප්
පියවර...............................................
77. පස්වා කාලය තුළ විපේශ ගතීම් ඇත/නැත
විතද්ශ

වැටුප්

ග

සහි

වූ

කාලය

අනුමැතිය

වැටුප් රහි

අනුමැතිය

ලබා
ඇ

ලබා

/නැ

ඇ

/නැ

78. විශ්රාම වැටුප් වයවස්ථා සංග්රහපයන් පරිබාහිරව පවනත් විපේෂ අනුමැතියක්
යටපත් විශ්රාම ගන්වයි නම් එම විපේෂ අනුමැතිය
කුමක්ෙ?............................................................................
.............................................................................................................................
79. එපලස විශ්රාම ගැන්ීමට බලය ලබා දුන් ආයතනය:- .......................................................
80. රජ්පේ නිවාසයක පදිංචිය/රජ්පේ වාහන වැනි රජ්පේ පේපල පරිහරණය කර
ඇති අවස්ථාවක එය නැවත භාරදී ඇත/ නැත
81. එපස් භාරදී පනාමැති නම් ඊට පපර විශ්රාම වැටුප් පගීමට විපරෝධතාවයක් ඇත/
නැත
82. එපස් භාරදී පනාමැති නම් ඊට පපර විශ්රාම වැටුප් පගීමට විපරෝධතාවයක් ඇත/
නැත

තපෞද්ගලික පාසල් හා පිරිතවන්ත ගුරුවරුන්ත විශ්රාම යාතේදී
83. ගුරුවරපයක් වශපයන් ලියාපදිංචි වූ දිනය:-................................................................................
84. පුහුණු ගුරු කාලය:- ..................................................................................................................
85. විශ්රාම වැටුප් ගණනයට අොල සෑම වසරක් සෙහාම ොයක මුෙේ අයකර ඇත
/නැත
ඉහත පතාරතුරු නිවැරදි හා සතය බවට සහතික කරමි.
............................................
ආයතන ප්රධානියාපේ අත්සන

.........................................
දිනය

(නම සහිත නිල මුද්රාව තැබීම අනිවාර්ය පේ)

ඉහත ලබාදී ඇති පතාරතුරු වලට අමතරව විමධයගත පනාවන විශ්රාම ගැන්ීමකදී
විශ්රාම ගැන්ීපම් වගන්තියට අොලව ඇමුණුපම් සෙහන් ලිපි පේඛන ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.

විශ්රාම වැටුප් තදපාර්

තේන්තතුතේ ප්රතයෝජනය සඳහා

පරිගණක ගත කපේ :-නම................................................

තනතුර..............................

අත්සන......................................... දිනය........................................
පරීක්ෂා කපේ:- නම................................................ තනතුර........................................
(පපෞේගලික

අත්සන.......................................

දිනය....................................

ලිපිපගානුපේ
භාර නිලධාරියා)
අනුමත කිරීම:-

අත්සන

............................................ දිනය.......................................

(විශ්රාම වැටුප් අධයක්ෂ ජ්නරාේ පවනුවට නම සහිත නිලමුද්රාව තැබිය යුතුයි)
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ජ්ාතික හැදුනුම්පත් අංකය - …………………………..
(ඇමුණුම 04)

දිවුරුේ ප්රකාශය

.................................................................................................... යන ලිපිනපයහි
පදිංචි.................................................................................................වන මා
පබෞේධාගමිකපයකු/ කපතෝලික භක්තිකපයකු/ හින්දු භක්තිකපයකු/ මුස්ලිම්
භක්තිකපයකු වශපයන් පගෞරව බුහුමානපයන් යුතුව පමපස් දිවුරා ප්රකාශ
කරමි.

1. පමහි දිවුරුම් ප්රකාශක මම පවමි.
2. මා

.........................................................................(ආයතනය)

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

(තනතුර) වශපයන් පස්වය කර 2015................................ දින විශ්රාම ලැබූ බවත්/
විශ්රාම යාමට නියමිත බවත් ප්රකාශ කරමි.
3. විශ්රාම ගන්නා දිනට මාපගන් රජ්යට අයවිය යුතු සියලුම මුෙේ මාපේ විශ්රාම
වැටුප්

පාරිපතෝෂිකපයන්

අයකර

ගැනීමට

කටයුතු

කරගන්නා

පමන්

කාරුණිකව ඉේලා සිටිමි.
4. එපලස 3 පේෙපේ සඳහන් මුෙේ අයකරගත් පසුව විශ්රාම ගන්නා දිනට අොලව
තවදුරටත් මාපගන් රජ්යට අයවිය යුතු පවනත් මුෙලක් ඇති බව අනාවරණය
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