
ගිවිසුම් පත්රය 

.................................................................................................................................................................. හි පදිංචි  

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

(මෙෙ පක්ෂය මෙහි මින්පසු “ණය ගන්නා” යයි හඳුන්වනු ලබන අතර, පද සම්බන්ධය අනුව අවකාශය ලැමබන තන්හි  

යම ෝක්ත ......................................................................................................................... ද ඔහුමේ 

උරුෙක්කාරමයෝ ද, අද්මමිනිසරාසිකාරමයෝ ද, මපාල්ෙ:කාරමයෝ ද, එෙ පාඨමයන් අදහස විය යුතු හා එෙ පාඨයට ඇතුලත් 

විය යුතු වන්නාහ) එක් පක්ෂයකටද අිංක 94, කුොරතුිංග මුනිදාස ොවත, මකාළඹ 03  යන ලිපිනමයහි ප්රධාන පරිපාලන 

කටයුතු පවත්වාමගන යනු ලබන මකාළඹ විශවවිදයාලය අමනක් පක්ෂයට ද බැඳී එෙ මදපක්ෂය අතර , මෙහිලා පහත 

සඳහන් දන හා දවස වල ඇති කර ගන්නා ලද ගිවිසුෙකි. 

1. .........................................................................................................................................................සඳහා 

ණය ගන්නාට අවශයව ඇති රුපියල් ........................................................................................................... 

(රු.................................) ක  මුදලක් වර්ෂ 202....ක් වූ ............................... ෙස ................ වැනි දා මහෝ ඊට 

මපර ණය ගන්නාට ණයට දීෙට විශවවිදයාලය එකඟ මේ.  

 

2. සඳහන් කර ඇති කාර්යය සඳහා ණය ගන්නා විසින් එෙ ණය මුදල මයදවිය යුතු අතර, මෙෙ ගිවිසුෙ යටමත් 

විශවවිදයාලය විසින් ණය ගන්නාට මදන ලද සම්ූර්ණ මුදලෙ එෙ කාර්යය සඳහා මයදන ලද බව ඔප්පු කරන 

ලියවිලි විශවවිදයාලය විසින් බලය මදනු ලබන නිළධාරියා මහෝ ඔහුමේ බලය ලත් නිමයෝජිතයා මවත වර්ෂ 

202..... ක් වූ ..................... ෙස ............... මවනි දන මහෝ ඊට මපර පරීක්ෂා කිරීෙ පිණිස ඉදරිපත් කළ යුතුය. 

 

 

3. රුපියල් ........................................................................... ක් වන එකී මුදල සියයට හතරයි දශම දදක  

(සියයට 4.2) ක් වන වාර්ික මපාළියක් ද ඇතිව එක් එක් ොසයක පළමුවැනිදාට මගවිය යුතු රුපියල් 

........................ බැගින් වූ වාරික .......... කින් සහ රුපියල් ................... ක් වූ වාරිකයකින් ද විශවවිදයාලයට 

ආපසු මගවන බවටත්, මෙෙ වාරික වලින් පළමුවැන්න එනම් 202..... වර්ෂමේ .......................... ොසමේ වාරික 

මුදල ................................. ෙස ............. වැනිදා මහෝ ඊට මපර මගවන්නටත් ණය ගන්නා මෙයින් ගිවිස එකඟ 

මේ.  

 

4. විශ්වවිදයාලයීය ද ්වකදයකු වශදයන් තමාට දෙවිය යුතුව ඇති වැටුදපන් ඉහත කී වාරික මුදල් මා ්පතා අඩු 

කර ෙැනීමට ණය ෙන්නා විසින් දකාළඹ විශ්වවිදයාලදේ මූලයාධිකාරීට දමයින් බලය පවරනු ලබන අතර, 

දමම ගිවිසුදම් පාර්ශවකරුවන් විසින් අදනයානය වශදයන් පහත  ඳහන් ප්රකාරද ගිවි  ෙනු ලැදේ.  

එනම් :- 

1. ණය ෙන්නා තවදුරටත් දකාළඹ විශ්වවිදයාලදේ ද ්වකදයකු දනාවන කල්ි දහෝ, 

2. ණය ෙන්නා මියගිය විට දහෝ, 

3. ණය ෙන්නා විසින් දමම ගිවිසුදම් වෙන්ති යම් විදියකින් කඩ කළදහාත් එවිට එම ණය මුදල 

 ම්ූර්ණදයන්ම දහෝ එවකට ඉන් අය විය යුතුව ඇති යම් වාරික මුදලක් දේ නම් එය දහෝ මීට විරුද්ධව 

දමම ගිවිසුදමි කුමක්  ඳහන් වුව ද එය දනා ලකා දකාළඹ විශ්වවිදයාලයට වහාම දෙවිය යුතු 

වන්දන්ය. 



යම ෝක්ත .................................................................................. විසින් (ණය ගන්නාමේ නෙ) 

මදදහස විසි ....................... ක් වූ .................................... ෙස ........................... මවනිදා මකාළඹ 

විශවවිදයාලමේදී අත්සන් තබන ලදී. 

 

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

                                                                                                           අයදුම්කරුමේ අත්සන 

 

සාක්ෂිකරු වන ............................................................................................... ඉදරිපිටදී  

( ාක්ෂිකරු අධයයනාාංශ / අාංශ ප්රධානී විය යුතුයි.) - නිළ මුද්රාව 

 

සාක්ෂිකරුමේ අත්සන   ....................................................................... 

ලිපි මයාමුව   ....................................................................... 

රක්ෂාව    ....................................................................... 

(නිළ මුද්රාව තබන්න) 

 

 

 

...................................................................................................... (මකාළඹ විශවවිදයාලමේ 

බලය පැවරූ නිළධාරියා) විසින් මදදහස විසි ................................ ක් වු .................................. ෙස 

......................................... මවනිදා මකාළඹ විශවවිදයාලමේදී අත්සන් තබන ලදී. 

 

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

             (මකාළඹ විශවවිදයාලමේ බලය පැවරූ නිළධාරියා 

                                      උපකුලපති /දල්ඛකාධිකාරී) 

                  (ඉහත කී ප්රකාර විශවවිදයාලය මවනුමවන්) 

 

 

 

සාක්ෂිකරු වන ...............................................................................................ෙයා / මිය ඉදරිපිටදී 

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

ලිපි මයාමුව ....................................................................... 

රක්ෂාව  නිමයෝජ්ය /මජ්යෂඨ සහකාර මූලයාධිකාරී / වැටුප්ප. 

 

 



 

ආකෘති පත්ර අංක : මූ /ණය 

ඇප බැඳුම්කරය 

සියළු දෙනා  විසින් ෙැන ගත යුතුයි. 

දැනට.......................................................................................................................................................

............................................නියුක්ත........................................................................................................

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

පදිංචි වන මම ද ඇප කරුවන් වශයෙන් (යමහි අත්සන් කරන)  .......................................................... 

.................................................................. පදිංචි ..................................... ...................................... 

.........................................................................හා ..................................... .................................. පදිංචි  

..................................................................................  වන අපි ද  යකාළඹ  විශ්වවිදයාලෙට ශ්රී ලිංකායේ 

වලිංගු මුදලින් (අකුරින්)  .............................................. ............................................................................ 

නිසි යලස හා සතය යලස  වසර පහකදී යෙවන බවට අප යදයදනාම / තියදනාම එක්ව ෙ තනි තනිවෙ බැදෙන 

අතර පිළිදවලින් අපදේ උරුමක්කාර දපෝල්මංකාර අද්මිනිස්ත්ත්රාකාර සියළුදෙනා එක්වෙ ඔවුන් එක් එක් 

දකනා දවන් දවන්වෙ දමයින් බැෙ තබමු. 

තවද එකී ඇපකරුවන් වන .................................................................................................. සහ 

............................................................................................................................... අප යමයස් 

බැයෙන්යන් “දබනිෆිකියුම් ඕර්ඩ්නනිස්ත් දස්ත්යු එක්ස්ත්කසිදයෝනිස්ත්” (beneficium ordinis seu excussionis) 

නැමැති පිළිදවලින් අය කර ගැනීදම් ප්රදයෝජනයෙ නීතිය අනුව ඇපකාරයන්ට හිි දස්ත්සු ප්රදයෝජන වරප්රස්ත්ාෙ 

හා වයාතිදර්ඩ්කයන්ෙ දමයින් අතහැර ෙමිනි. 

 

තවද 2007 යනාවැම්බර් 27 වන දන විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන යකාමිෂන් සභාව මගින් නිකුත් කරන ලද 

යකාමිෂන් සභා චක්රයේඛ අිංක 895 අනුව යමම ණෙකරු ණෙ මුදේ යපාළිෙ ද ඇතුළුව යෙවීමට අයපායහාසත් 

වුවයහාත් මායේ යපෞද්ෙලික මුදලින් ඔහු / ඇෙ යනායෙවා ඇති සිෙළුම මුදේ යෙවීමට මා බැයෙන බව ප්රකාශ 

කරමි. 

 

යකාළඹ විශ්වවිදයාලයේ යස්වයේ නියුක්ත නිළධාරිෙකු වශයෙන් තමා ලබන වැටුයපන් මාස්පතා 

කපා ෙත හැකි වන යකාටස් වශයෙන් වර්ෂෙකට සිෙෙට හතරයි දශම යදක (4.2%) බැගින් වූ යපාළිෙක් සමඟ 

ආපසු යෙවීයම් ප්රකාශිත යපායරාන්ුව පිට  ...........................................................සෙහා ප්රධාන ණෙකරු 

විසින් යකාළඹ විශ්වවිදයාලයෙන් ණෙක් ලබායෙන ඇති යහයින් 

 

ඉහත කී බැඳුම්කරයේ යහවත් යපායරාන්ු පත්රයේ වෙ නම් ඉදන් ප්රධාන ණෙකරු විසින් ඉහත කී පරිද ණෙ 

ෙන්නා ලද එකී මුදල ඉහත කී යපාළිෙ සමඟ රුපිෙේ  ................................................................................ 

(රු.....................................) බැගින් ඔහුයේ වැටුයපන් කපා ෙත හැක්කා වූද මාසික වාරික ......................... 

(               ) කින් නිසි යලස හා සතය යලස යකාළඹ විශ්වවිදයාලෙට යෙේයවාත් සහ යමහි සෙහන් යකාන්යද්සි 

සම්ූර්ණ කළ යහාත් යහෝ යස්වයෙන් අස් කිරීම යහෝ ඉේලා අස්වීම යහෝ යවනෙම් කරුණක් යහෝ යහ්තු යකාට 

යෙන ඔහු  නිලයෙන් ගිලිහුයන් වුවද ප්රධාන ණෙකරු විසින් යෙවිෙ යුතුව ඉතිරි වී තියබන මුේ මුදල එවකට 

හිඟව තිබුණාවූ ද යෙවිෙ යුතු වූද යපාළිෙක් සමඟ සම්ූර්ණයෙන් යකාළඹ විශ්වවිදයාලෙට ඉහත කී 

ඇපකරුවන් විසින් යෙේයවාත් එවිට යම් බැඳුම්කරෙ යහවත් යපායරාන්ු පත්රෙ සම්ූර්ණයෙන් බල රහිත හා 

අවලිංගු වන්යන්ෙ. එයස් යනාවුනයහාත් යමම බැඳුම්කරෙ බල සහිතව ද වලිංගුව ද ක්රිොත්මකව පවත්යන්ෙ.  

 

 

 



මීට සාක්ෂි පිණිස යමහි සෙහන් පාර්ශවෙන් විසින් වර්ෂ ............................ ක්වූ 

................................. මස ................................. වැනි යමදන යම් බැඳුම්කරෙට අත්සන් කරන ලදී. 

 

දනෙ ......................................      .................................... 

ඇපකරුයේ අත්සන 

 

ඇපකරුයේ අත්සනට සාක්ෂි 

1 වන ස්ත්ාක්ෂිකරු (අංශ ප්රධාන විය යුතුය.) 

1. සාක්ෂිකරුයේ අත්සන  ................................................................................................. 

සම්ූර්ණ නම  ................................................................................................. 

තනතුර   ................................................................................................. 

කාර්ොලීෙ ලිපිනෙ  ................................................................................................. 

 

2. සාක්ෂිකරුයේ අත්සන  ................................................................................................. 

සම්ූර්ණ නම  ................................................................................................. 

තනතුර   ................................................................................................. 

කාර්ොලීෙ ලිපිනෙ  ................................................................................................. 

 

ඉහත කී බැඳුම්කරයේ අත්සන් කිරීමට යපර “දබනිෆිකියුම් ඕර්ඩ්නනිස්ත් දස්ත්යු එක්ස්ත්කසිදයෝනිස්ත්” ” (beneficium 

ordinis seu excussionis) ෙන පාඨයේ අදහස ද එම ප්රයෙෝජනෙ අතහැර දැමීයම් විපාකෙ ද මවිසින් 

සම්ූර්ණයෙන් යත්රුම් ෙන්නා ලද බව යමයින් ප්රකාශ කරමි. 

 

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

  ඇපකරුයේ අත්සන 

 



ක ොළඹ විශව්විද්යොලය. 

ඇප රුකේ ප්ර ොශය 

ඇප රුකේ වැටුප් අං ය : ………………….. 

වැදගත් 

(I) සියළු හිස්තැන් පුරවන්න. තතොරතුරු සම්පූර්ණ කිරීතම්පදී අවශ්ය හිස්තැන් වල තනොමැත ත ෝ කිසිවක් 

තනොමැත යනුතවන් ලියන්න. 

(II) තමහි සඳ න් කරන සියළු විස්තර ඉදිරිපත් කරන දිනතේදී පවතින පරිදි විය යුතුය. 

(අ)  

1. සම්පූර්ණ නම  : 

2. පදිිංචි ලිපිනය  : 

3. තනතුර   :    අධ්යයනොිංශ්ය / අිංශ්ය : 

4. උපන් දිනය  :    5. වයස : 

6. දැනය ලබන මොසික වැටුප :        දීමනො : 

7. මුල් පත්ීතම්ප දිනය : 

8. පත්ීතම්ප ස්වභොවය : 

(I) ස්ිරද / තොවකොලිකද / ද්වවිතියනය කරන ලදද යන වග : 

(II) ස්ිර නම්ප තනතුර ත වුරු කරන ලදද යන වග  : 

9. විවො ක / අවිවො ක භොවය : 

(ආ) 

ආපසු තගීමට ඇති විශ්ව්විදයොල ණය : 

ණකයහි ස්වභොවය    මුද්ල 

(I) ආපදො ණය 

(II) තස්වක ණය 

(III) වො න ණය 

(IV) විශ්්වවිදයොල අර්. අරමුදල් ණය 

(V) පරිගනක යන්ර ණය 

(VI) තවනත් ණය 

(ඇ) 

(I) ඇපකරුතවකු වශ්තයන් දැනටමත් ඇති වගකීම : 

ඇප රු 

 නම   තනතුර   අධ්යයනොංශය / අංශය  මුද්ල 

 

 

 

ඉ ත සඳ න් ප්රකොශ්ය සෑම අතින්ම සතය වගත්, නිවැරදි වගත්, සම්පූර්ණ වගත් අිංක 40  ො 1974.11.15 දින දරණ 

සැපයීම්ප  ො මුදල් චක්රතල්ඛතයහි විධිවිධ්ොන අනුව ...................................................................තවත තදනු ලබන 

ණය මුදල සඳ ො ශ්රී ලිංකො විශ්්වවිදයොලය විසින් එම ප්රකොශ්ය විශ්්වොස කරන වග දන්නො වගත් තමයින් ප්රකොශ් කර 

සිටිමි. 

**ඉහත හිස්තැකනහි ණය ඉල්ලුම් රුකේ නම ලියන්න. 

දිනය         ............................................ 
                ඇප රුකේ අත්සන 

 

 

 

 

 

 

 



 

සහති ය 
ආයතන අංශයන් නිකුත් කිරීම සඳහො 
 

I. ඇපකරුතේ ප්රකොශ්තයහි (අ) තකොටතසහි සඳ න් තතොරතුරු ආයතන අිංශ්තයහි පවත්වොතගන යනු 

ලබන ලිපිතල්ඛන අනුව නිවැරදි බව ස තික කරමි. 

 

II. ……................................................................... ඇපකරුතවකු ීමට සුදුසු වුද, තයෝගය වුද 

තකතනකු වගටත්, ඇපකරුතේ තකොන්තද්වසි සපුරොලන්නට නියම කරනු ලැබුවත ොත්, ඒවො 

සපුරොලීමට  ැකියොවක් ඇති තකතනකු වගටත් පිළිගත  ැකිය.  
ඇපකරු විශ්රොම වැටුප් ක්රමයට ඇතුලත් කර ඇත / නැත.  

 

දිනය .....................................      ..................................... 
         ආයතන ලිපිකරු 

 

දිනය.....................................     ....................................................... 
       නිතයෝජ්ය/තජ්යෂ්ඨ ස කොර තල්ඛකොධිකොරී 

 

 

ගිණුම් අංශකයන් සම්ූර්ණ කිරීම සඳහො 

 

1. විශ්්වවිදයොල අර්ථසොධ්ක අරමුදල 

(අ) ඇපකරුතේ අර්ථසොධ්ක අරමුදල් අිංකය  : C 00 

(ආ) 31.12.202.... දිනට ගිණුතම්ප ඇති දොයක මුදල රු : .................................... 

       01.01.202.... සිට............202.. දක්වො දොයක මුදල රු: .................................... 

  එකතුව              රු: .................................... 

     75%           රු: ....................................  

සකස්කත ් : .................................... 

 

අඩුකලො 

  

ආපසු තගීමට ඇති අර්ථසොධ්ක අරමුදතල් ණය සඳ ො 

 

ආපදො ණය   රු .................................... 

තස්වක ණය   රු .................................... 

වො න ණය   රු .................................... 

වි.වි. අ. අරමුදල් ණය  රු .................................... 

පරිගනක යන්ර ණය  රු .................................... 

තවනත් ණය   රු .................................... රු .................................... 

...................................... ට ඇපකරු    රු .................................... 

 

        රු .................................... 

 

ඉ ත I අනුව ඇපයට තැබිය  ැකි වි.වි. අර්ථසොධ්ක අරමුදතල් තශ්්ෂය රු .................................... 

දැනට ඇප ී ඇති මුදල       රු .................................... 

    තශ්්ෂය     රු .................................... 

 


