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දැනුම් දීමට අවශ
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පත්වීම ලැබුණ දිනය හා පත්වීෙම් ස්වභාවය :- .....................................................................
(ස්ථීරද? විශාම වැටුප් සහිතද යන්න)
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ණය මුදල අයදුම් කල දිනට ෙසේවා කාලය :- .............................................................
අනුමත කරන ලද ණය මුදල:- .....................................................................
(අකුරින් හා ඉලක්කෙමන්).....................................................................
මාසික වැටුප :-.....................................................................
ණය මුදල ඉල්ලුම් කිරීමට ෙහේතුව :-.....................................................................

3 ණය සුරැකුම් සහතිකය නිකුත් කළ යුතු අයතන පධානියෙග් තනතුර හ ලිපිනය:(ඉංගීසි කැපිටල් අකුෙරන්)
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තනතුර :-............................................................................................................................
ලිපිනය :-...........................................................................................................................

අගහාර රක්ෂණ කමෙය් දායක මුදල වු රු.75/- ක මසික වරිකය මසෙය් වටුෙපන් අය කර ජතික රක්ෂණ භාර
අරමුදල ෙවත අඛණ්ඩව එවනු ලබන බවට ෙමයින් සහතික කරමි.
ජතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් නියමයන් හා ෙකොන්ෙදසි පිලිගනිමට කැමත්ත
පලකරමි.......................................................... .....................................................................
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*elaaia () 0114 ) 702667

10' wdh;k m%Odksshf.a iy;slh (-

අප අයතනෙය් ෙසේවය කරන………………………………uy;d$uy;añhf./ෙමනවියෙග් ණය සුරැකුම්
රක්ෂණාවරණය ඉල්ලුම් කිරිෙම් අයඳුම්පතය අවශ ය කටයුතු සඳහා ෙම් සමඟ නිර්ෙද්ශ කර ඉදිරිපත් කරමි.
අනුමත කළ ණය මුදල :- ………………………………………..
(රක්ෂණාවරණය ලබන උපරිම ණය මුදල රු.600,000/-)
ණය මුදලට අඳාල ෙපොළී අනුපාතය :- ………………………………………..
ඔහු / ඇයෙග රක්ෂණ දායක මුදල් ඇතුළුව 2006 ජනවරි සිට ආයතනෙය් දායක මුදල් ඔහු / ඇයෙග රක්ෂණ දායක
මුදල් ඇතුළුව 2006 ජනවරි සිට ආයතනෙය් දායක මුදල් ශී ලංකා මහා බැංකුෙව් අංක 4225 දරණ භාණ්ඩාගාර
නිෙයොජ ෙල්ඛම්ෙග ගිණුමට යවා ඇති අතර 2007 ජනවරි සිට අයකල මුළු දායක මුදල් uyck nexl=fú /csk
YdLdfú
033-2-001-2-2467951 orK ජතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් .sKqug අඛණ්ඩව එවා ඇත.
පසුගිය................................ මසෙය් දායක මුදල් වශෙයන් එවා ඇති මුදල රු. ......................................
ෙචක්පත් අංකය.................................... ෙචක්පත නිකුත් කල බැංකුව ........................................
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අයඳුම්පත සමග ඉදිරිපත් කල යුතු ලිපි ෙල්ඛන
1) අයඳුම්කරුෙග ජාතික හැඳුනුම්පෙත සහතික කළ ඡයා පිටපත
2)ගණකාධිකාරී විසින් සහතික කල පසුගිය මාසෙය් වැටුප් විස්තර.

