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

