
 

පළාත් කර්මාන්ත අධ්යක්ෂ, 
කර්මාන්ත සංවර්ධ්න දෙපාර්තදේන්ුව, 

ඌව පළාත් සභාව. 

පහසු ගෙවීගේ ක්රමය යටගේ ගේෂකර්මාන්ත ගෙදිපිළි හා ෙෘහභාණ්ඩ ලබාෙැනීගේ අයදුේපත 20----- 

ඉහත සඳහන් ණය ක්රමය යටදත් ඔබ දෙපාර්තදේන්ුදවන් නිකුත් කරනු ලබන දරදිපිළි/ගෘහ භාණ්ඩ ලබාගැනීම සඳහා 

පහත නේ සඳහන් මා අයඳුේ කරමි.  

▪ සේුර්ණ නම--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ තනුර---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ තනුර ස්ථීරෙ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ රාජකාරී ලිපිනය------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

▪ දපෞද්ගලික ලිපිනය--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ ජාතික හැදුනුේපත් අංකය------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ දුරකථන අංකය     රාජකාරී----------------------- දපෞද්ගලික---------------------------------------------------------- 

▪ වැටුප් ලබාගන්නා කාර්යාලය---------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ වැටුප් අංකය----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ මාසික වැටුප----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ දමම විදේෂ ණය ක්රමය යටදත් කර්මාන්ත සංවර්ධ්න දෙපාර්තදේන්ුදවන් ලබාගන්නා දරදිපිළි වටිනාකම වාරික 08 

කින්ෙ/ගෘහ භාණ්ඩ වටිනාකම වාරික10 කින් මාදේ වැටුදපන් අවකරණයක් දලස පසුපිදේ සඳහන් දකාන්දද්සි වලට 

යටත්ව දගවීමට දපාදරාන්දු දවමි. 

දිනය-------------------------                                                                                              අත්සන--------------------------      

(අනිවාර්ගයන් ඔබ පැමිගෙන විට අයදුේපත සමඟ ජාතික හැදුනුේපගතහි ඡායා පිටපතක් සහ වැටුේ විස්තෙයක් රැගෙන 

ආයුතුය/ වැටුේ ලබාෙන්නා කාර්යාලගේ ආයතන ප්රධානියා/ෙෙකාධිකාරි විසින් අයදුේපත නිර්ගේශ කල යුතුය ) 

ඇපකරුගේ ප්රකාශය 

ඇපකරුදේ සේූර්ණ නම  

ස්ථිර ලිපිනය  
 

තනුර  

දස්ථවා ස්ථථානදේ නම/ලිපිනය  

ජාතික හැදුනුේපත් අංකය  

දුරකථන අංකය රාජකාරි                                                         දපෞද්ගලික 

මුලික වැටුප  

වැටුප් අංකය  

 

ඉහත විස්ථතර ෙක්වා ඇති -----------------------------------------------මයා/මිය/දමනවිය කර්මාන්ත සංවර්ධ්න 

දෙපාර්තදේන්ුදවන් ලබාගත් නිෂ්පාෙනවල වටිනාකම දගවීම සමිබන්ධ්ව ඉහත නේ සඳහන් මා ඇපකරු දවමි. අොළ 

නිලධ්ාරියා කිසියේ දේුවක් මත  එම මුෙල් දනාදගවන්දන් නේ එම හිඟ මුෙල මාදේ වැටුදපන් අයකර ගැනීමට ඇප 

දවමි.යේ දේුවක් මත වැටුදපන් අයකිරීමට දනාහැකි වුවදහාත්  මුෙලින් දගවීමට ඇප දවමි. 
 

                                                                                                                                                      ------------------------- 

                                                                                                                                                      ඇපකරුදේ අත්සන 

ආයතන ප්රධානියාගේ නිර්ගේශය 

                     කර්මාන්ත සංවර්ධ්න දෙපාර්තදේන්ුදවන් භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට ඉල්ුේ කර ඇති  ඉහත නේ සඳහන් 

නිළධ්ාරියා/නිළධ්ාරිණිය හා ඇපකරු දමම ආයතනදේ දස්ථවය කරන ස්ථිර නිලධ්ාරීන් බව සහතික කරමි.ඉහත 

නිලධ්ාරියා/නිළධ්ාරිණිය විසින් ලබා ගැනීමට අදප්ක්ිත දරදිපිළි/ගෘහභාණ්ඩ සඳහා ඔබ විසින් ෙැනුේදුන් වහාම  අොළ  මුෙල 

වාරික වශදයන්  අොළ නිලධ්ාරියා/නිළධ්ාරිණිය දේ වැටුදපන්  අවකරණය කර ඔබ දවත දයාමු කිරීමට කටයුු කරමි. 
 

එදමන්ම ඉහත ඉල්ුේකරුදේ ඉල්ීමට අනුව 40% වැටුප් සීමාවට යටත්ව මාසික ණය අවකරණ සීමාව රු-------------------විය 

යුු බව සඳහන් කරමි. එම සීමාව ුල අොළ වාරික මුෙල ඔහුදේ/ඇයදේ වැටුදපන් අවකරණය කර සෑම මසකම 30 වන දිනට 

දපර ඔබ දවත එවීමට කටයුු කරමි.යේ  දේුවක් මත වාරික මුෙල ණයකරුදගන් අයකිරීමට අපහසු වුවදහාත් ඔබදේ 

ෙැනුේීම මත ඇපකරුදගන් අයකිරිමට එකඟ දවමි.ණයකරු දහෝ ඇපකරු ස්ථථානමාරු වී ගියදහාත් ඒ බව ෙැනුේීමට 

කටයුු කරමි. 
 

                                                                                                                               ---------------------------------------- 

                                                                                                                                                 ආයතන ප්රධ්ානියාදේ අත්සන 

                                                                                                                                                         ( නිල මුද්රාව) 

කාර්යාලීය ප්රගයෝජන සඳහා 

රු----------------------- මුෙල් සීමාවට යටත්ව ඉහත අයදුේකරු දවත පහසු දගවීදේ ක්රමය යටදත් භාණ්ඩ  නිකුත් කිරීම 

අනුමත කරමි. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

  කර්මාන්ත අධ්යක්ෂ/ගණකාධිකාරි/පරිපාලන නිලධ්ාරී 



 

 

 

ක ොන්කේසි - 

 

• ණයකරු විසින් මිල දී ගනු ලබන වටිනාකමට අදාළ මාසික වාරිකය තම වැටුපෙන් අඩු කර ෙළාත් කර්මාන්ත 

සංවර්ධන පදොර්තපේන්ුව පවත පේෂණය කරන බවට වගබලා ගත යුුය. 

 

• Payroll වැඩසටහපන් යේිසි ප්රමාද පදෝෂයක් පහේු පකාට පගන වැටුප් අවකරණයක් පලස වාරිකය පයාමු 

ිරීමට පනාහැිවූපේ නේ, එම මුදල අත්ිට මුදලින් පගවීමට ණයකරු බැදී සිටි. 

 

 

 

• පදොර්තපේන්ුව විසින් නියම කරනු ලබන නිශ්ේිත කාලසීමාව ුළ ණයකරු පේ යේ වාරික මුදලක හිඟයක් 

පෙන්නුේ කරන්පන් නේ පදොර්තපේන්ුව විසින් නියම කරනු ලබන දඩ මුදලකට යටත්ව අදාළ වාරිකය 

පගවීමට ණයකරු බැදී සිටි. 
 

 

පමම පකාන්පේසි වලට යටත්ව ඉහත නේ සඳහන් මා ඔබ පදොර්තපේන්ුපවන් පරදිිළි/ගෘහ භාණ්ඩ මිල දී 

ගැනීමට එකඟ පවමි. 

 

 

 

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

             දිනය                                                                                     අයදුේකරු පේ අත්සන 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


