
රාජ්ය පරිපරා  පක්රලේඛ  ප: ප03/2022 

       

මලේේ පඅංකය : පEST ප5/4/24(XL) 

රාජ්ය පලේව ලා  පරෂා්  පවාා පශා ප 

රෂා්  පරා  පඅමාත්යාංය 

නිදශව් පකතුරස්රය ප 

ලේකොෂඹ ප07. 

 

2022.01.13 

 

අමාත්යාං පලේඛකරුල්  

රාජ්ය පඅමාත්යාං පලේඛකරුල්  

රෂා්  පප්රධාා  පලේඛකරුල්  ප 

ලේදරාර්ත්ලේරු තු පප්රධාාීන  

 

රාජ්ය නිලධරරන්ට නසහ නවිශ්රාමිකයින්්ට න.500000/-ි නමාසිි නදීමනාවක් නධබා නදීම 

 

2022.01.03 පදි  පරැලති පඅමාත්ය පම්ඩල පැසව්ීමලේරු පදී පසියලුම පරාජ්ය පනිධාරය ට පවශ පවිශ්රාමිකයක  ට ප

2022.01.01 පදි  පසිට පක්රියා් මක පල  පරිපදි පවිශ්රාම පලැප් පගණ යට පඅදාෂ පකර පලේ ොග  ා ප්.5 000/-

ක පමාසික පදීම ාලක් පලේගීමමට පතීරණය පකර පඇත්. 

 

02. රශත් පඅයලලු ට පලේමම පදීම ාල පවඳශා පහිමිකයකරු පඇත්. 

(අ) ප පමාසික පලැප් පබ  ව්ථිර/ පත්ාලකාලික/ පලේකො ත්රා්  පනිධාරය  

(ආ) පදදනික පලැප් පබ  පනිධාරය  

(ඇ) පවිශ්රාමිකයක   

 

03. ලැප් පරහිත් පනිලාඩු පබා පසිටි  පනිධාරය ට පලේමම පදීම ාල පවඳශා පහිමිකයකමක් පලේ ොමැත්. පඅල ප

ලැප් පනිලාඩු පබා පඇති පනිධාරය ට පහිමිකයලනුලේේ පලේමම පදීම ාලේල  පඅලකි. ප 

 

04. දදනික පලැප් පබ  පත්ැ ැ් ත්  පවඳශා පලේව ලයට පලාර්ත්ා පකෂ පයුතු පවරුපූර්ණ පදි  පගණ  පම ප

ලේව ලයට පලාර්ත්ා පකර පඇ්  රු පවරුපූර්ණ පදීම ාල පලේගවිය පයුතු පඅත්ර පඑලේව  පලේව ලයට පලාර්ත්ා පකර පලේ ොමැති ප

 රු පලේව ලයට පලාර්ත්ා පකෂ පදි  පගණ ට පඅනුරාතිකල පදීම ාල පලේගවිය පයුතු පය. 

 

05. කිසියරු පත්ැ ැ් ලේත්කු පවිශ්රාම පලැප් පකිහිරයක් පලේශ  පවිශ්රාම පලැපර පවම  පලැ දඹු/ පලැ දඹු පපු් ප

ශා පඅ ් ද් පවිශ්රාම පලැපරක් පලේශ  පැබුල පද පඑලැනි පත්ැ ැ් ලේත්කුට පහිමිකයලනුලේේ පද පමවකට ප්.5 000/-ක ප

එක් පදීම ාලක් පරමණි. ප 

 

06. රලති  පවිධිවිධාා  පඅනුල ප ැලත් පලේව ලලේේ පලේයොදලා පඇති පවිශ්රාමිකයක   පවඳශා පහිමිකයලනුලේේ පවිශ්රාම ප

ලැපර පවම  පහිමිකයවිය පයුතු පදීම ාල පරමණි. 

 

07. විශ්රාමිකයක   ප වඳශා ප ලේමම ප දීම ාල ප ලේගීමම ප ළිබඳබඳල ප විශ්රාම ප ලැප් ප අධායක් ප ජ් රාඛ ප විසි  ප

ලැඩිදුර පරැශැදිලි පකිරීරු පබා පලේදනු පඇත්.  

 



08. රාජ්ය පවංව්ාා පශා පලයලව්ාාළිත් පම්ඩලල පනිධාරය  පවඳශා පලේමම පදීම ාල පලේගීමම පළිබඳබඳ ප

උරලේදව් පරාජ්ය පලයාරාර පලේදරාර්ත්ලේරු තුලේඅ පඅධායක් පජ් රාඛ පවිසි  පනිකු්  පලේකලේරනු පඇත්. 

 ප 

09. ත්ල පද ප2019.04.22 පදි ැති පරාජ්ය පරිපරා  පක්රලේඛ  ප09/2019 පඅනුල පසියලුම පරාජ්ය පනිධාරය  ප

වඳශා පලේගලනු පබ  ප්.2500/- පක පමාසික පඅ ත්ර් පදීම ාල පවශ ප2013.12.31 පදි ැති පරාජ්ය පරිපරා  ප

ක්රලේඛ  ප37/2013 පඅනුල පලේගලනු පබ  පීවල  පවියදරු පදීම ාල පත්ලදුරට්  පඑලේසි  පම පක්රියා් මක පලේඅ. ප 

 

10. ලේමම පක්රලේඛ ය පමශා පාා්ඩලාගාරලේේ පඑක ත්ාල පඇතිල පනිකු්  පකරනු පැලේ.. ප 

 
 

 

ලේේ.ලේේ. ර්  සිිප 

ලේඛකරු 

රාජ්ය පලේව ලා  පරෂා්  පවාා පශා 

රෂා්  පරා  ප පඅමාත්යාංය 

 

 

 


