
ක ොළඹ විශව්විද්යොලය 
විශව්විද්යොල අර්ථසොධ  අරමුද්ල් ණය ලබො ගැනීකේ අයදුේපත්රය 

 

වැටප් අං ය ………………..……………..        ජා.හැ. අංකය ……………..………………………      ණය අංකය………………………….. 

 

1. සම්පූර්ණ නම :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..මයා / මිය / මමනවිය 

2. අ) උපන් දිනය : ……………………                   ආ)  වයස අවු :   ………………………           මාස : …………… 

3. සථිර ලිපිනය : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. මසථවය කරන අධ්යයනාංශය /අංශය : ………………………………………………….…………………………………………………………..…………..………… 

5. දැනට දරන තනතුර : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. පත්වීමම්ප සථවභාවය සථිර / තාවකාලික / අනියම්පද  :…………………………………..………………………………………………………………………………… 

7. තනතුර තහවුරු කර ඇත / නැත වග :………………………………………………….…..…………………………………………………………………………………. 

8. පත්වීමම්ප දිනය :…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

9. විශථවවිදයාල අරමුදල් අංකය :………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

10. විශ්රාම වැටුපට දායක ී තිමේද  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. පසුගිය වසමර් මදසැම්පබර් 31 දිනට අර්ථසාධ්ක අරමුදමල් මශථෂය :……………………………………………………………………………………………. 

(අර්ථසොධ  කශ්ෂ ප්ර ොශනකේ පිටපතක් අමුණන්න) 

12. දැනට ලබන මූලික වැටුප :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13.  ඉල්ුම්ප කරනු ලබන ණය මුදමල් ප්රමාණය : රු………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. ණය මුදල ලබා ගැනීමට ඇති අවශයතාවය :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. ඇප කරුවකු ඉදිරිපත්ව කරන්මන්ද යන වග :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

16. අයදුම්පකරුමේ ප්රකාශය : 

විශථවවිදයාල අර්ථසාධ්ක අරමුදලින් ණය දීම සම්පබන්ධ්මයන් නිකුත්ව කර ඇති 1988 අමේල් 04 වැනි දින දරණ විශථවවිදයාල ප්රතිපාදන 

මකාමිෂන් සභාමේ චමෙල්ඛ අංක 562 කියවා එහි ණය දීම පාලනය වන නීති රීති මහාදින් මත්වරුම්ප ගතිමි. 

තවද මාමේ අර්ථසාධ්ක අරමුදමල් බැරට ඇති මශථෂය ඇප වශමයන් තබාමගන මමම ණය මුදල නිකුත්ව කරනු ලබන බව දනිමි. 

මමානයම්ප මහථතුවක් නිසා මහෝ විශථවවිදයාල මසථවය අවසන් කිරීමට සිදුවූ අවසථථාමේ මමගන් අයීමට ඉතිරිව ඇති ණය මුදල 

(ඒ දක්වා ඇති මුල් මුදල හා මපාළිය ද ඇතුඑව) මමේ අර්ථසාධ්ක අරමුදල නිදහසථ කිරීමම්පදී අයකර ගැනීමට විශථවවිදයාලමේ 

මල්ඛකාධිකාරීට හා විශථවවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන් සභාමේ මල්කම්පට මමයින් බලය පවරමි. 

එමසථම රැකියාව කරන අවසථථාමේදී මා මිය ගිය මහාත්ව මහෝ රැකියාමවන් අසථ වූ පසු අර්ථසාධ්ක අරමුදල් මගීමට මපර මා 

මිය ගිහ මහාත්ව මමගන් අය විය යුතු ණය මුදල (මුල් මුදල හා අවසාන දින මතක් එයට අදාල මපාළියද සහිතව) මාමේ 

උරුමක්කාරයන්ට මගවිය යුතු අර්ථසාධ්ක අරමුදලින් අඩු කර ගැනීමට විශථවවිදයාලමේ මල්ඛකාධිකාරීට සහ විශථවවිදයාල ප්රතිපාදන 

මකාමිෂන් සභාමේ මල්කම්පට මමයින් බලය පවරමි. 

            

 

අයදුම්පකරුමේ අත්වසන 

 

සාක්ිකරුමේ නම  : ................................................................................... මයා / මිය / මමනවිය 

අත්වසන    : ................................................................................... 

දිනය   : ................................................................................... 

   සාක්ිකරු අධ්යයනාංශ / අංශ ප්රධ්ාන විය යුතුය. 

 

 



 

 

 ොර්යොලීය ප්රකයෝජනය සද්හො පමණි. 

ආයතන අංශකයන් සේූර්ණ  ළ යුතු ක ොටස 

මමම අයදුම්පපමතහි අංක 1,2,3,4,5,6,7,8,10 සහ 12 හි සදහන් මතාරතුරු ආයතන අංශමයහි පවත්වවා මගන යනු ලබන ලිපි මල්ඛන 

අනුව නිවැරදි බව සහතික කරමි. 

 

දිනය .........................................      ආයතනලිපිකරු .......................................... 

 

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

                                                              නිමයෝජය / මජයෂථඨ සහකාර මල්ඛකාධිකාරී / ආයතන 

 

ගිණුේ අංශකයන් සේූර්ණ  ළ යුතු ක ොටස 

නම ............................................................................ තනතුර ......................................................... 

 

01) වැටුප රු.................................................. 
 
මවනත්ව දීමනා රු.................................................. 
  
එකතුව රු.................................................. 

 

02) අඩු කිරීම්ප 

ණය (මපාළිය සමඟ ආපදා) රු.................................................. 

මසථවක රු.................................................. 

වාහන රු.................................................. 

විමශථෂ වැටුප් අත්වතිකාරම්ප රු.................................................. 

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

මවනත්ව ණය රු.................................................. 

බැංකු ණය සහ මපාළිය රු.................................................. 

සුභ සාධ්ක / වෘත්වීය සමිති අයකිරීම්ප රු.................................................. 

මවනත්ව අඩු කිරීම්ප රු.................................................. 

විශථවවිදයාල අර්ථසාධ්ක අරමුදමල් ණය රු.................................................. 

එකතුව රු.................................................. 

 

03. වැටුමපන් 60% සීමාව ..................... x 60 රු.................................................. 

 

 අඩු කළා : ඉහත 02 හි එකතුව රු.................................................. 

 

04. 60% සීමාව ඇතුලත අඩු කර ගත හැකිව ඉතිරි මුදල රු.................................................. 

 

 

 

 

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

  වැටුප් ලිපිකරු. 


