ආකෘති පත්රය - 135 වැනි වගන්තිය යටෙත් ඉදිරිපත් කරන අභියාචනය
ලිපිනය :
දිනය :
ෙල්කම්,
සමුපකාර ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභාව.
......................................................
......................................................

සමුපකාර ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභා ෙරගුලාසි වල 135 වැනි වගන්තිය යටෙත් ඉදිරිපත්
කරන අභියාචනය
ෙමහි පහත අත්සන් කරන ................................................වන මම, මට විරුද්ධව ෙදන ලද විනය
පරීක්ෂණෙය් තීරණය සම්බන්ධෙයන් සමුපකාර ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත වහත සඳහන් කරුණු
ඉදිරිපත් කරමින් එයට සහනයක් ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලුම් කරමි.
01.

සම්පුර්ණ නම :

02.

පදිංචි ලිපිනය :

03.

ෙචෝදනා පත්රය භාරෙදන අවස්ථාෙව්දී දැරූ තනතුර :

04.

එය ස්ථිරද, තාවකාලිකද? :

05.

වැඩ තහනම් කෙළේ නම් වැඩ තහනම් කළ දිනය :

06.

පළමුවන පත්වීෙම් දිනය :

07.

උසස් වු දිනය :

08.

සමිතිෙය් නම :

09.

දඬුවම් ලැබීමට තුඩු දුන් කරුණු :

10.

ෙදන ලද දඬුවම් :

11.

ෙම් සම්බන්ධව විනය පරීක්ෂණය පැවැත්වුවාද? :

12.

එෙසේ නම් විනය පරීක්ෂණය ආරම්භ වු දිනය : ..........................................
අවසන් වු දිනය : .....................................................................................

13.

විනය පරීක්ෂණ නිලධාරියාෙග් නම සහ තනතුර :

14.

සමිතිෙය් තීරණය තමන්ට දැන්වු දිනය :

15.

අභියාචනය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කුමන ෙහේතු මතද? ඒ ෙහේතු :

16.

1.
2.
3.
4.
ඉල්ලුම්කරඅ ඉල්ලන්ෙන් කුමන සහනයක්ද?
1. නැවත ෙසේවය ලබා ගැනීමටද?
2. හිඟ වැටුප් ලපා ගැනීමටද?
3. නියම කරන ලද දඩ මුදල් ඉවත් කරවා ගැනීමටද?
4. ෙවනත් යම් සහනයක්ද? (පැහැදිලි කරන්න ) :

ඉහත සඳහන් කරුණු නිවැරදි බව සමතික කරන අතර, ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් මවිසින් කාර්මික
ආරවුල් පණෙත් 31 (ආ) වගන්තිය යටෙත් කම්කරු විනිශ්චය සභාවක් ෙවත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත්
ෙනොකළ බවද ඉදිරිෙය්දීත් ඉදිරිපත් ෙනොකරන බවද යම් අසත්ය කරුණක් ෙමහි ෙව් නම් ෙමම
අභියාචනය නිෂ්ප්රභා කිරීමට ෙහේතුවක් වන බවද දනිමි.

ඉල්ලුම්කරුෙග් අත්සන :
දිනය :
සමිතිෙය් නම :
පිටපත : සාමාන්යාධිකාරී.
 ෙදවන අභියාචනය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ෙකොමිෂන් සභා ෙරගුලාසි මාලාෙව් 135 වන වගන්තිෙය්
ප්රකාර අදාල ෙහේතු ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
අභියාචනා වෘත්තිය සමිතියක් මඟින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෙන් නම් පහත සඳහන් ෙකොටස
වෘත්තීය සමිතිය විසින් සම්පුර්ණ කළ යුතුය.
............................................................................... වෘත්තිය සමිතිෙය් සාමාජිකෙයකු
වන...........................................මහතා / මහත්මිය ෙවනුෙවන් සමුපකාර ෙසේවක ෙකොමිෂන්
සභාව ෙවත ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්.
අත්සන :
.........................................
ෙල්කම් /සභාපති
වෘත්තීය සමිතිෙය් නම :
දිනය :

