ස ේ.අ.අ. ප්රතිලාභ අයදුම් පත්රය (K අයදුම්පත්රය) ම්ූර්ණ කිරීම ...........
01. ඔබ ස ේ.අ.අ. ප්රතිලාභ අයදුම් කිරීසම්දී ස ේවය කළ සියලුම ආයතන වල ස ේවය අව න්
කර සිටිය යුතු අතර, අව ානයට ස ේවසයන් ඉවත් වූ ආයතනසයන් K අයදුම්පත්රය
ම්ූර්ණ කර ගත යුතුය.
▪ ඔබ ස ේවය කළ අව ාන ස ව
ේ ා ආයතනය ක්රීයව පවතී නම්.................
K අයදුම්පත්රය

ාමාජික නසමහි සිට ාමාජික අත් න
දක්වා සකාට ේ අයදුම්කරු විසින් ම්ූර්ණ
කළ යුතුය.

•

නම් හතික සකාට , ඇඟිලි ලකුණු,
11වන සකාට , ඩී ඇමුණුම ආයතනය
විසින් ම්ූර්ණ කර අත් න හ
නිලමුද්රාව තැබීම අනිවාර්ය සේ.

ාමාජික නසමහි විෂමතාවයක් පවතී නම් K අයදුම්පත්රසේ නම් හතික සකාට
ආයතනය මඟින් ම්ූර්ණ කිරීම අනිවාර්ය සේ. (විශාල සවන ක් පවතී නම්
අදාළ අනනයතාව නාථ කරන ආයතන ලිපි අධිකාරී, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සවත
සයාමු කර නිවැරදි කළ යුතු සේ.)

• 11 වන සකාට අව ාන ස ේවාසයෝජක විසින් ම්ූර්ණ කළ යුතුය. අදාළ
ආයතන නම, පාලන අධිකාරිය, ාමාජික නම, අව න්වරට අධිකාරී ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුවට දායක මුදල් යැවූ දිනය (සමය ස ව
ේ ය අව න් කළ දිනය හා මාන විය
යුතු අතර, විෂමතාවයක් පවතී නම් ඊට අදාළ ආයතන ලිපිය ද, ඇමිණිය යුතුය)
ඇතුළත් කළ යුතුය.
• ආයතන අංකය, පාලන අධිකාරිසේ අත් න (බලයලත් නිලධාරී) නිලමුද්රාව,
දුරකථන අංකය ඇතුළත් කළ යුතුය.
• මා 06කට වරක් දායක මුදල් සතාරතුරු යවන ආයතන ඳහා විසශේෂිතයි. සම්
කාලසේ (මා 06) අතර මැද මා යක ස ව
ේ සයන් ඉවත් වූසේ නම්, එකී මා
01,02,03,04,05ට ඇතුළත් දායක මුදල් සතාරතුරු ම්ූර්ණ කර ආයතන අංකය,
ාමාජික අංකය, ස ේවාසයෝජක නම, ස ේවාසයෝජක අත් න හා තනතුර
නිලමුද්රාව, දිනය ඇතුළත් කර නිවැරදිව ම්ූර්ණ කළ යුතුය.
• ආයතනය ක්රීය විටදී ඔබ ස ේවය කල සියලු ස ව
ේ ා ථ
ේ ානවලට අදාළව
අනුක්රමිකව ලියාපදිංචි B පත්ර ඇමිණිය යුතු අතර, B පත්රයක් සනාමැති නම්
සදපාර්තසම්න්තුව මඟින් පරීක්ෂා කර ලියාපදිංචියක් සනාමැති නම් නැවත ABH
පත්ර මඟින් ලියාපදිංචිය සිදු කළ යුතුය.

▪ ඔබ ස ේවය කළ අව ාන ස ව
ේ ා ආයතනය ව ා ඇති නම්..................
K අයදුම්පත්රය

ාමාජික නසමහි සිට ාමාජික අත් න
දක්වා සකාට ේ අයදුම්කරු විසින් ම්ූර්ණ
කළ යුතුය.

නම් හතික සකාට
ම්ූර්ණ
සනාකළ යුතු අතර, ඇඟිලි ලකුණු,
ඔබසේ ේීර පදිංචියට අදාළ ග්රාම
නිලධාරී විසින් හතික කළ යුතුය.

•

අදාළ ආයතනය වැසූ බව II වන සකාට තුළ නිර්සේශ විය යුත්සත් සදපාර්තසම්න්තු නිර්සේශය
මත පමණි.

•

අදාළ නිර්සේශය අව ාන ආයතන පිහිටි ප්රසේශයට අයත් කම්කරු කාර්යාලය මඟින් නිර්සේශ
කළ යුතු සේ.

•

ආයතනය ව ා ඇති විටක, අධිකාරී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුසවහි ාමාජික නසමහි විෂමතාවයක්
පවතී නම් සහෝ B පත්රය ලියාපදිංචි වී සනාමැති නම් හානිූර්ණ ලිපිය ම්ූර්ණ කර ග්රාම
නිලධාරී, ප්රාසේශීය සල්කම් හතික කර ආයතනය අදාළ කම්කරු කාර්යාලය මඟින් වැසූ
ආයතනයක් බව නාථ කළ යුතු සේ.

•

ව ා ඇති ආයතනයක B පත්රය ලියාපදිංචි වී සනාමැති අව ේථාවකදී සහෝ B පත්රයක් සනාමැති
අව ේථාවකදී ස ේවය කළ බවට තහවුරු කරගැනීම ඳහා ඔබ තුව තිසබන යම් සතාරතුරක්
ඉදිරිපත් කිරීම ඔබසේ ප්රතිලාභ සගවීම් කටයුතු පහසු සේ.

•

අව ාන ආයතනය ව ා ඇති විටක හානිූර්ණ ලිපියට අමතරව පුේගල වි ේතර පත්රිකාව
ම්ූර්ණ කර ග්රාම නිලධාරී, ප්රාසේශීය සල්කම් හතික කර තිබිය යුතුය. (අදාළ අංකය අව ාන
අංකය සනාසේ නම් පුේගල වි ේතර පත්රිකාව අවශය සනාසේ.)

•

අදාළ අයදුම්කරු/ අයදුම්කාරිය දැනට ේීර පදිංචිය පිටරටක නම් අදාළ හානිූර්ණය, පුේගල
වි ේතර පත්රිකාව අදාළ රසටහි ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මඟින් හතික කළ යුතුය.

02. විසේශ රටක සිට අයදුම්කරන්සන් නම් ෘජුව ස ේ.අ.අ.සගවීම් අංශය
(0112368904, 0112368911) සතාරතුරු ලබා ගත යුතුය.

මඟ

ම්බන්ධ වී

03. ඔබසේ ප්රතිලාභ අයදුම් පත්රය, ඔබසේ ී
ේ ර පදිංචියට අදාළ ප්රසේශසේ ඇති දි ත්රි
ේ ක්/ උප
කම්කරු කාර්යාලයට සපෞේගලිකව ම සගා ේ භාර දීමට කටයුතු කරන්න. ඒ සියලු
කාර්යාල මඟින් ප්රතිලාභ නිදහ ේ කිරීසම් පහසුකම් ල ා ඇත.
04.

ේ ර පදිංචියට විසේශ ගත වන ාමාජිකයින්, ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරීසේ ාමාජිකයින්
ී
(56/A, 330/N) ශ්රී ලංකා ඛනිජ සතල් නීතිගත ං ේථාසේ ාමාජිකයින් (31538/B,
3223/A, 9306/A) හ ලංකා පිඟන් ං ථ
ේ ාසේ ාමාජිකයින් (90/A) යන අයසේ අයදුම්
පත්ර නාරාසහේන්පිට ප්රධාන කාර්යාලයට භාර දීමට කටයුතු කරන්න.

05. ඉහත 23 වන වගන්ති ප්රකාරව ස ේ.අ.අ. ප්රතිලාභ ලබා ගැනීසමන් පසුව නැවත ප්රතිලාභ
ලබා ගත හැක්සක් ව ර 05ක කාල සීමාවකට පසුවය.
තවදුරටත් යම් අපැහැදිලිතාවයක් සේ නම්, ස ේ.අ.අ. සගවීම් ප්රධාන කාර්යාලය මඟ ම්බන්ධ
වීමට කාරුණික වන්න. මීට අමතරව ඔබ අයදුම් කරන සහේතුවට අදාළ ඇමුණුම් කළ යුතු සල්ඛන
පිළිබඳ සතාරතුරු ලබා ගැනිමට කම්කරු සදපාර්තසම්න්තු සවබ් පිටුව සවත පිවිස න්න.
(www.labourdept.gov.lk)

