රණවිරුලන් වලනුවලන් ඉඩම් බාදීම වශා ව ෝරාගැනීමට
කුණු වටශන් කිරීවම් ඳත්රය
01.

රණවිරුලාවේ වන්නද්ධ වවේලාල (යුධ ශමුදාවේ නම් ඒකකය) : ........................................

02.
රණවිරුලාවේ ලත්මන් වවේලා ත්ලය : ........................................................................
(මියගිය / ආබාධි ල වවේලවයන් ඉලත්ල සිටින / ආබාධි ල වවේලවේ වයදී සිටින /
වවේලවේ වයදී සිටින / විශ්රාමික)
03.

රණවිරුලාවේ වවේලා අංකය : ....................................................................................

04.

රණවිරුලාවේ නිය වශෝ නතුර : ............................................................................

05.
අයදුම්කරුවේ වම්පූර්ණ නම :
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................
(මියගිය රණවිරුලකුට අදාල නම් අයදුම්කරු රණවිරුලාවේ ෂඟම ඥාතියා විය යුතුය. ෂඟම
ඥාතියාවේ වම්පූර්ණ නම වශ මියගිය රණවිරුලාවේ වම්පූර්ණ නම)
06.
අයදුම්කරුවේ ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය : ...................................................................
(මියගිය රණවිරුලකුට අදාෂල නම් අයදුම්කරු රණවිරුලාවේ ෂඟම ඥාතියා විය යුතුය. ඒවවේ නම්
ෂඟම ඥාතියාවේ ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය)
අයදුම්කරුවේ ව්ථිර ලිපිනය :
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................
(මියගිය රණවිරුලකුට අදාෂල නම් අයදුම්කරු රණවිරුලාවේ ෂඟම ඥාතියා විය යුතුය. ෂඟම
ඥාතියාවේ ව්ථිර ලිපිනය)
07.

(08,09,10 වකොටව් මියගිය රණවිරුලන්වේ ෂඟම ඥාතීන් ලන අයදුම්කරුලන්ට ඳමණක් අදාෂ
වනොවේ.)
08.

ක්රියාන්වි වවේලවේ වයදී සිටියදී ආබාධි ප්රති ය ශා කුණු : .......................................

09.

ක්රියාන්වි වවේලා කාය ශා කුණු : ..........................................................................

10.

වම්පූර්ණ කර ඇති වවේලා කාය ශා කුණු : ................................................................

11.

අයදුම්කරුවේ විලාශක අවිලාශක බල ශා කුණු : ..........................................................

12.

අයදුම්කරු විලාශක නම් කත්රයාවේ ැකකියාල ශා කුණු : ...............................................

13.

අයදුම්කරුවගන් යැවඳන්නන් ගණන ශා කුණු : ..........................................................

14.
වන්නද්ධ වවේලාලන්හි වවේලවේ නියුතුල සිටි වශෝ දැනට වවේලවේ වයදී සිටින අයදුම්කරුවේ
ඳවුවේ වලනත් ආවන්න වාමාජිකයන් ගණන ශා කුණු
(පියා/මල/පු ා/දුල/වවශෝදරයන්/වවශෝදරියන්) : ......................................................................

15.
අයදුම්කරු වතුල වශෝ විලාශක නම් කත්රයා වතු නිලාව ඉිකකිරීමට ුදදුුද ඉඩම් ප්රමාණය ශා
ඔවුනට උරුම වීමට ඇති නිලාව ඉිකකිරීමට ුදදුුද ඉඩම් පිළිබ විව් ර ශා කුණු :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................
....................................................................................................................................
16.
අම ර කරුණු :
....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................
(අයදුම්කරුවේ වලනත් ආදායම් මාර්ග, මියගිය රණවිරුලකුවේ ෂඟම ඥාතියකු නම් අයදුම්කරුවේ
ලයව ආිකයද වමහි වශන් කෂ ශැකිය.)
ප්රාවද්ය ය වේකම් වකොඨාසාවය
රණවිරුලාවේ ත්ලය (මියගිය/වලනත්)
මුළු කුණු ප්රමාණය

..................................
..................................
................./100

කුණු වටශන් කිරීමට උඳවදව් :
ප්ර්න අංක 08
ආබාධි ප්රති ය ඳවශන් වබද විට ැවබන කුණු ප්රමාණය
(උදා:- ආබාධි ප්රති ය 64 ක් නම් කුණු 13 (12.8) ක් වව) ආබාධි ප්රති ය බාදී වනොමැති
ිකගුකාලීන ආබාධි
ත්ල වනොලන ආබාධි රණවිරුලන් වශා කුණු 05 ක් ඳමණක් - කුණු 20
ප්ර්න අංක 09
ලවර 1 ක් වශා එක් කුණ බැගින් ලවර 20 ක උඳරිම කායක් වශා - කුණු 20
ප්ර්න අංක 10
යුධ / නාවික / ගුලන් ශමුදාල නිධාරින් වනොලන අවනකුත් නියින් වශා වවේලා කාය ලවර අවු: 1 කට
කුණු 0.45 බැගින් (ලවර 22 ක උඳරිම කායක් වශා)
යුධ / නාවික / ගුලන් ශමුදාල නිධාරින් වශ වඳොලිව් ශා සිවිේ ආරක්ක වවේලාලන්හි සියලු නිධාරින් වශා
වවේලා කාය අවු: 1 කට කුණු 0.28 බැගින් (ලවර 35 ක උඳරිම කායක් වශා) - කුණු 10
ප්ර්න අංක 11
විලාශක අයදුම්කරුලකු නම්, කුණු 10
ප්ර්න අංක 12
කත්රයා ව්ථිර ැකකියාලක නිර වනොවේ නම්, කුණු 10
ප්ර්න අංක 13
යැවඳන්නන් ගණන එක් අවයකුට එක් කුණ බැගින් උඳරිම 5 වදවනකු වශා - කුණු 05
ප්ර්න අංක 14
එක් අවයකුට එක් කුණ බැගින් උඳරිම වාමාජිකයන් 5 වදවනකු වශා - කුණු 05
ප්ර්න අංක 15
වමහිදී අයදුම්කරු විසින් ලාචිකල ඉිකරිඳත් කරන කරුණු වශ අදාෂ ග්රාම නිධාරි විසින් බාදී ඇති ලාර් ා
අලධානයට ක්කෂ යුතුය. ඒ අනුල ලැදගත් කරුණු වටශන් කෂ යුතු අ ර නිලවක් ඉිකකරගැනීමට ප්රමාණලත්
ඉඩම් ප්රමාණයක් (අලම ලවයන් ඳර්සව් 15) අයදුම්කරු වතුල වශෝ විලාශක නම් කත්රයා වතුල නැතිනම් වශ
උරුම වීමට වනොමැති නම් කුණු 20 ක් බාිකය යුතුය.

