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1. රාජ්ය සසේවස  වැටුප් 
 

යේපුද්ගලයකුතමාවිසින්කරනරාජ්කාරිවඳහාලබනප්රනානමඇගීමම වඳහානියමිතයටුපපේලටබීමයි. 

අනුය රාජ්ය ේව යේ  ව්ථිර, තායකාලික, අනියේ, ේකොන්ත්රාත් හා නදනික පදනම මත ේව යය කරන

නිලනරයන්වඳහාආයතනවංග්රහයහාරාජ්යපරිපාලනක්රේඛ විධිවිනානපරිදිවිවිනයටුප්පරිමාණනියම

කරඇත. 

 

රාජ්ය ේව යේ  යටුප් වකව් කිරීේේ ්රියායලිය අේනකුත් රාජ්කාරි ේමන්ම මනා යගමෙේමන් කළ යුතු

කා්තයයකි. වඳහාඅදාළයනනනතිකවිධිවිනාන,ක්රේඛ උපේදව්හායටුප්වටකසීේේ්රමේේදයමටනවින්

අයේබ නකරේනොගටනීමනිවාඇතටේරාජ්යනිලනරයන්ටතමාටනියටරදියලටබියයුතුයටුපපයත්ේනොලටේබන

අයව්ථාේමන්ම,තයත්වමහරනිලනරයන්ටවතයේලවමලටබියයුතු යටුපපටයඩායටඩියටුපපේලටබීේේසිදුවීේ

දයා්තතාවීඇත. එබටවින්රාජ්ය ේව යේ යටුප්වටකසීේේ්රියායලියිළිබබඳයමනාඅයේබ නයේතිබීමඉතා

යටදගත්යනඅතරේමය වඳහායනමඟේපන්වීමකි. 

 

රාජ්ය සසේවස  වැටුප් පිළිබඳ ියධිියරාන සසොයා ගත හැරී ආකාරය 

 

රාජ්ය ේව යේ  පරිපාලනමය කා්තයයන් වඳහා අත්යටල වපයන ප්රනානම අත්ේපොත, අමාතය ම්ඩඩලේ 

අධිකාරය යටේත් රාජ්ය පරිපාලන විපය ාාර අමාතයාංධේ  ේඛකේයරයා විසින් නිකුත් කරන “ආයතන

වංග්රහය”යි.එහිI යටනිකා්ඩඩේ  VIIයටනිපරිච්ේේදේ යටුප්වකව්කිරීමවඳහාමඟේපන්යනවිධිවිනාන

ඇතුළත්ේේ. ඊටඅමතරයරාජ්යප්රතිපත්තිමයීරරණමතයටුප්වංේධ නනයකරනඅයව්ථායලදීඅදාළයන

ේයනත්උපේදව්  අයව්ථායලදීනිකුත්කරනරාජ්යපරිපාලනක්රේඛ මිනන්ේහ විධිමත්අනුමීරන්මත

නිකුත්කරනේයනත්ක්රේඛ මිනන්ලබාේද්. 

   

රාජ්ය සසේවස  වැටුප් තීර ය රීම ස  බලරරය්  

 

යටුප්නිගමනයකිරීේේකා්තයයජ්ාතිකයටුප්ේකොමිපන්වාාේේනි්තේද්ධඅනුයහාප්රතිපත්තිමයීරරණයේ

ගතයුතුඅයව්ථායලදීඅමාතයම්ඩඩලේ දඅනුමතියමතආයතනඅනයේපජ්නරාඛහාමහාාා්ඩඩාගාරේ 

අයයටයඅනයේපජ්නරාඛමනාවේබන්ධීකරණේයන්්රියාත්මකකළයුතුකරුණකි. අනුයයටුප්වේබන්න

ීරරණගටනීේේ්රියායලිේ  දීවේබන්නයනප්රනානමබලනරයන්ේලවපහතබලනරයන්හඳුනාගතහටකිය. 

 

1. අමාතයම්ඩඩලය 

2. ජ්ාතිකයටුප්ේකොමිපන්වාාය 

3. මහාාා්ඩඩාගාරය 

4. ආයතනඅනයේපජ්නරාඛ 

 

වැටුප් පිළිබඳ සෙොදු කරුණු..... 
 

 යේතනතුරේවඳහා යටුපපවහයටුප් පරිමාණයීරරණයකිරීම, පයත්නා යටුප් යුහයටඅනුකූලය

ජ්ාතිකයටුප්ේකොමිපන්වාාේේනි්තේද්ධහාමහාාා්ඩඩාගාරේ එකඟතායමතසිදුේකේ්ත. 
 

 එේව අනුමතකළගාවත්ුප්රමාණහායටුප්පරිමාණඅනුයයටුප්ේගයනුඇත.විධිමත්අනුමතියකින්

ේතොරයඑමඅනුමතගාව්තුප්රමාණේහ පරිමාණේයනව්කළේනොහටකිය. 
 

 මහා ාා්ඩඩාගාරේ කළමනාකරණ ේව යා අනයේප ජ්නරාඛ විසින් අනුමතකරන, යටුප් පරිමාණ

නියමයනටතිඅලුත්තනතුරුයලටයටුප්පරිමාණනියමකිරීමවඳහායනසියලුමඅලුත්ේය ජ්නාගටන

ඉහත පරිදි කටයුතු කළ යුතු අතර, එයටනි පූ්තය එකඟතායේ ේනොමටතිය එම ේය ජ්නා ඊළඟ මුදඛ

ය්තපේ ඇව්තේේන්තුයලටඇතුළත්කළේනොහටකිය. 
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 යේයටුපපේප්රතිේධ නනයකළවිටඑේව කළයුතුබයටකරනලදනිේය ගේ අන්අයුරකින්නිධ්චිත

යධේයන්වඳහන්කරනටත්නේප්රතිේධ ධිතයටුප්්රියාත්මකයන්ේන්එමප්රතිේධ නනයනිේය ගකළ

දිනසිටය. 
 

 නියාඩුඅනුමතකරේනොේගනේව යයටේනොපටමිණිකාලපරිච්ේේදයේවේබන්නේයන්නිලනරේයකුට

විරුද්නයගතහටකිවිනයානුකූල්රියාමා්තගකුමේවදයදඔට ටඑමකාලපරිච්ේේදයේයනුේයන්යටුප්

කිසියේේගවියේනොහටකිය. 
 

 යටඩ තහනේකරනු ලටබ සිටිනනිලනරේයකුේේ පඩිනඩි ීරරණයකරනුේ ආයතන වංග්රහේ VII 

යටනිපරිච්ේේදේ 7යගන්තියඅනුයය. 
 

 සියතනතුරඅත්හටරගියනිලනරේයකුටතනතුරඅත්හටරගියදාසිටකිසිමයටුපපේහිමිේනොේේ.එේව ම

ඔට ටේගවියයුතුකයරමුදලකින්වදයද,කලින්දටන්වීමේේනොකිරීමේයනුේයන්මවකයටුපපටවමාන

මුදලේඅයකරගනුඇත. 
 

 රාජ්ය ේව යය වඳහා වෑම තනතුරකටම අදාළ වූ යටුප් පරිමාණයේ තිේේ. 2006.01.01 දින සිට

්රියාත්මකයනරාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 06/2006හාඑහිවංේධ ධිතක්රේඛ යන්මගින්හාරාජ්ය

පරිපාලනක්රේඛ 03/2016මගින්හඳුන්යාදීඇතිවිධිවිනාන,යටුප්ේේතඅංකහායටුප්පරිමාණ

ේේ යන විට රාජ්ය ේව යේ  යටුප් වේබන්නය ්රියාත්මකය පයීර. ේේ අනුය 2006.01.01ට ේපර

තනතුරුවඳහායටුප්පරිමාණයන්යා්තෂිකයටුප්පරිමාණයේලව්රියාත්මකයති අඅතර2006.01.01

දිනසිටවෑමතනතුරකටම්රියාත්මකයන්ේන්මාසිකයටුප්පරිමාණයන්ය. අනුය,රාජ්යේව යයට

ිළවිේවන ඔබ රාජ්ය ේව යේ  තිේබන යටුප් ේේත අංක හා යටුප් පරිමාණ වේබන්නය යේ

අයේබ නයේලබාතිබියයුතුය. 

 

1.1 වැටුප් සක්ත අාංක 

 

දටනට්රියාත්මකයනයටුප්ේේතඅංකයන් යාඅදාළයනතනතුරුවඳහාඋදාහරණකිහිපයේපහතපරිදි

දටේේේ. 

 

PL - ප්රාථමිකේර ණිේ තනතුරුදඋදා-රියදුරු,කා්තයාලේව යකේව යයයටනි) 

MN - කළමනාකරණේව යානිලනාරීේව යය,වංය්තනනනිලනාරිේව යයආශ්රිතේව යායන් 

MT - තාේපණවහයක,ේහද,අතුරු,පරිපූරකනයදයේව යායන් 

MP - ලියාපදිංචි/වහකාරනයදයනිලනාරි 

SL - ශ්රීලංකාපරිපාලනේව යයයටනිවිනායකනිලනාරීන්/නයදයනිලනාරීන් 

RS - ේපොලිව්හානියාමනේව යා 

GE - ශ්රීලංකාරරු,විදුහඛපතිේව යයහාරරුඋපේද්ධකේව යය 

SF - නීතිපති,ේවොලිසිට්තජ්නරාඛ 

 

ේේආකාරයටරාජ්යේව යේ අනුමතවෑමතනතුරේවඳහාමනියමිතයටුප්ේේතඅංකයේපයතින

අතරමවෑමතනතුරකටමනියමිතයටුප්පරිමාණයේදපයීර. 

 

උදාහරණ- කළමනාකරණේව යානිලනාරීතනතුර 

 යටුප්ේේතඅංකය-MN2-2016ද2016.01.01සිට) 

 යටුප්පරිමාණය-28,940-10x300-11x350-10x560-10x660-47,990 

(ේමමයටුප්පරිමාණයතුළකළමනාකරණේව යානිලනාරීතනතුේ්ත III, II හා I

ේර ණිතුනමඇතුළත්ේේ.) 
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  අනුය යටුප් පරිමාණයේ යේ තනතුරකට හිමි දීමනා රහිත ආරේාක යටුපප ිළයයේරනුත් එම

තනතුරටහිමියටුප්ය්තනකයන්ේේඅගයහාඊටහිමිඋපරිමයටුප්ිළයයේරනුත්වමන්විතේේ. 

 

 

 

 

    ආරේාක යටුප්ය්තනකයලඅගයහා උපරිම 

 යටුපප යටුප්ය්තනකවං යාය යටුපප 

 

1.2 මාසයක සකොටසක් සඳහා වැටුප් ග නය රීම ම 

 

රාජ්යනිලනරයන්ේේපත්වීේ දිනයමාවයකපළමු දිනේනොයනඅයව්ථා දතිේේ. එේව  අතරමටද දිනයක

රාජ්ය ේව යයට පත් යන නිලනරයකුේේ යටුපප, ඔට  එම මාවේ  ේව යය කරන දින ගණන එම මාවේ 

වේපූ්තණ දින ගණනට අනුපාතිකය ගණනය ේකේ්ත. එේමන්ම යේ මාවයක දින ගණනකට යටුප් රහිත

නියාඩුමතඅයකිරීේකරගටනීමටදසිදුයනඅයව්ථායලදීදඉහතපරිදිම්රියාකරනුලටේේ. 

 

උදාහරණය1 

රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 03/2016අනුයමවකටරු. 28,940/-කආරේාකයටුපපේහිමිතනතුරකට “A” 

නටමටත්තා2020.01.08දිනසිටපත්කරසිටියි.ඔට ට2020ජ්නයාරිමවයටුපපේගයනුේ පහතපරිදිය. 

 

ජ්නයාරිමවේව යයකරනදිනගණනද08සිට31දේයා) =24 

ජ්නයාරිමවයටුපප      =රු.28,940x 24 

            31 

          =රු.22,405.16 

 

ේේ වටහන ආරේාේ දීම ප්රකාධ කළ පරිදි රාජ්ය නිලනරයන්ේේ යටුප් හා වේබන්න විධිවිනාන

ඇතුළත්යන්ේන් රාජ්ය නිලනරයන්ේේ පරිපාලනමය කටයුතු වඳහා මග ේපන්යන ප්රනානම ේමේහයුේ

අත්ේපොතේලවවලකනආයතනවංග්රහේ VIIයටනිපරිච්ේේදය වහඊටඅමතරයකාලීනයනිකුත්කරන

රාජ්ය පරිපාලන ක්රේඛ  හා ේයනත් උපේදව් මාලායලයි. ආයතන වංග්රහේ  VII යටනි පරිච්ේේදේ 

විධිවිනාන අතර පහත යගන්ීරන්හි විධිවිනාන යටඩිදුර කියයා අයේබ න කරගටනීම රාජ්ය ේව යේ  කුමන

තනතුරකේව යයකළ දඔබටයටදගත්යනුේනොඅනුමානයි. 

 

1.3 ආයතන සාංග්රහස  VII වැිල ෙරිච්සේසස  ඔබ ියදු්  රීයියය යුළි වැසගත් වග් ති 

 

යටුප් හා වේබන්න විධිවිනාන ිළිබබඳය ප්රනාන යධේයන්මආයතන වංග්රහේ VII යටනි පරිච්ේේදය මනා

ේලවකියයාඅයේබ නකරගතයුතුඅතරඉන්යටඩිපුරාාවිතයනයගන්තිපහතපරිදිය. 
 

 4යගන්තිය - පයතින යටුප් පරිමාණයේ ප්රතිේධ නනය කිරීමකදී/ අන්ත්තග්රහණයකදී යටුපප

වකව්කළයුතුආකාරය 

 5යගන්තිය - උවව්කිරීමකදීයටුපපවකව්කළයුතුආකාරය 

 9යගන්තිය - රාජ්ය ේව යේ  ව්ථිර ේහ  තායකාලික තනතුරක සිට රාජ්ය ේව යේ  ේයනත්

තනතුරකටවිධිමත්පරිදිපත්වූනිලනරේයකුටපූ්තයතනතුරේයනුේයන්“යටුප්

ය්තනකයාසි”ලබාදීමවේබන්නවිධිවිනාන 

 10යගන්තිය - යටුප්ය්තනකයහාවේබන්නවිධිවිනාන 

 12යගන්තිය - යටඩබටලීේේේහ රාජ්කාරිඉුපකිරීේේපත්වීමක දී අදාළදීමනායවකව්කළයුතු

ආකාරය 

රු.28,940-10x300-11x350-10x560-10x660 – 47,990 
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02. කය ්  සැරූ තනළිරට ආෙසු ෙත් රීම ස  දී සගවන වැටුෙ 
 

- විනයකරුණුමතේපරතනතුරටයයන්ේන්නේයටුපපනිධ්කයකළයුත්ේත්එමෙවිනයනිේය ගේ 

විේධ පේයන්වඳහන්ේකොටඇතිපරිද්ේදනි. 
 

- තනතුරඅේහ සිකිරීම,අතිරිේතවීමමතකලින්දටරූතනතුරකටපත්කළවිට,එේව ආපසුපත්කිරීේේ

දීඔට ේේයටුපපවියයුත්ේත්ඔට කලින්දටරූතනතුේ්තේහ ේර ණිේ දිගටමේව යයේකොට,එමෙයටුප්

පරිමාණේ යටුප් ය්තනකඋපයා ගත්ේත්නේලටබියයුතුයති අ යටුපපය.නමුත්එම යටුපප ේගවිය

හටේේේ,එයඔට එේව ආපසුපත්කරනුලබනඅයවථ්ාේේදීදරමින්සිටිතනතුේ්තඅයවන්යරට ලබමින්

සිටියටුපපටයඩාඅධිකේනොේේනේපමණි.කා්තයක්ෂමතාකඩඉමබානායේයන්ේන්නේ වඳහානිසි

බලනරයාේයතින්වහනයේලබාගතයුතුය.එේමන්මනයතනතුේ්තයටුප්ය්තනකවිලේබනයකළ

කාලපරිච්ේේදයේේේනේඑමකාලපරිච්ේේදය,පූ්තයතනතුේ්තයටුපපිළහිුපවීේේදීදවටලකිඛලටගත

යුතුය. 
 

- නිලනරේයකුතමාේේමඉඛලීමමතේපරතනතුරටආපසුයන්ේන්නේහා වඳහා අනුමතියලටබී

තිේේ නේ, එය අලුත් පත්කිරීමේ ේව  වලකා එේව  ආපසු පත් කරනු ලට අ තනතුරට අයත් යටුප්

පරිමාණේ  නිලනරයා නය තනතුරට මුදා හරින ලද අයව්ථාේේ දරමින් සිටි ේර ණිේ / පන්තිේ 

ආරේාකයටුප්ිළයයේ්තිළහිුපයනුලටේේ.එේව වදයදයේවිේධ ෂිතේහ තුපයීරනේේමයටේයනව්ය

යටුපපීරරණයකිරීමටආයතනඅනයේපජ්නරාඛටබලයඇතිබයටයයතිේ්ත යේඇත. 
 

- රාජ්යේව යේයන්පරිබාහිරයරාජ්යප්රතිපත්තිමයේහ තුමතමුදාහටරඇතිනිලනරේයකුඔට ේේනිතය

තනතුරටආපසුපත්කරනුලබනවිටඔට ිළහිුපවියයුත්ේත්එමතනතුේරහිඔට දිගටමේව යයේකොට

එමතනතුරටඅයත්යටුප්පරිමාණේ යටුප්ය්තනකඔට උපයාගත්ේත්නේඔට ටලටබියයුතුයතිබුණු

යටුපපමතය.දකා්තයේපමතාකඩඉේනිදහව්කරගටනීමේහ  වඳහාවහනකාලයේලබාගතයුතු

ය.) 
 

- රාජ්යප්රතිපත්තිමයේනොයනේහ තුමතමුදාහටරඇතිනිලනරේයකුනිතයතනතුරටආපසුපත්කරනු

ලට අ විට ඔට  මුදා හරින අයව්ථාේේ දී අන්තිමට ලබමින් සිටි යටුපේපහි ිළහිුපයනු ලටේේ. මුදාහළ

කාලයටයටුප්ය්තනකයාසිහිමිේනොේේ. 
 

- යටඩතහනේකළ විට ේගවියයුතු යටුපපවේබන්නයආයතනවංග්රහේ XLVIII යටනි පරිච්ේේදේ 

31:11සිට31:17දේයාඋපයගන්තිඅදාළේේ.ේමහිදීවිනයබලනරයාේේීරරණයයටදගත්ේේ. 
 

 ේව යේයන්පහකළවිටකේනොේගවූයටුපපහිමිේනොේේ. 

 ඊටපහළදඬුයමේනේේගවීමේහ ේකොටවේේගවීමවිනයබලනරයාවිසින්ීරරණයකරනු

ලටේේ. 

 නි්තේද ෂිනේරඳයාගන්නාලදපඩිනඩිඔට ටේගයනුඇත. 

 ේමමවිධිවිනානයතායකාලික/අනියේනිලනරයන්ටඅදාළේනොේේ. 
 
 

03. නැවත සසේවයට ගැනීස  දී වැටුප් සගවීම 
 

- ඉඛලා අව්වීම/පරියාව පත්වීම අේහ සි කිරීම/ධූරය හටර යාම/ේව යේයන් පහ කිරීම, යටඩ, හටසිරීම

අවතුුපදායකවීමමතේව යයඅයවන්කිරීමයනේේේහ තූන්මතරජ්යයටේත්කලින්කරඇතිේව යය

අයවන්කරනුලටබ සිටිනනිලනරේයකුපසු අයව්ථායක එමතනතුේ්තම ේහ නයතනතුරකනටයත

ේව යේ ේයොදයනුලබන්ේන්නේඔට ේේේපරේව යයටකිසිදුප්රතිලාායේහිමිේනොේේ. 
 

- අනියා්තයවිරාමගටනීේේයයවටේපරවිරාමගත්රජ්ේ නිලනරේයකුනටයතේව යේ ිළහිුපයන්ේන්

නේ අනියා්තයවිරාමගටනීේේයයවටඑළේ නතුරුඔට ටේගයනවිරාමයටුපපඅවදරාතටබියයුතුය. 
 

- ේකොන්ත්රාත්පදනමමතනටයතේව යේ ේයොදයන්ේන්නේය්තතමානේ  රාජ්ය පරිපාලනක්රේඛ 

03/2018අදාළේේ.දේමමවිධිවිනානකලින්කලටේයනව්වියහටකිය.) 
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04. වැටුප් ෙරිමා යක් රතිසශ රනය රීම ස දී වැටුප් ෙරිවේතනය රීම ම 
 

 විධිවිනානය ආයතන වංග්රහේ  VII යටනි පරිච්ේේදේ  4 යගන්තිේ  විධිවිනාන 

ේහ  විේධ පේයන් වඳහන් කර ඇත්නේ එම වඳහන් කර ඇති

විධිවිනානය 
 

 ්රියාත්මකයනදිනය ක්රේඛ ේ  වඳහන් දිනය ේහ  නිධ්චිත දිනයේ ේනොේේ නේ

ක්රේඛ යනිකුත්කළදිනය 
 

 ේයොදාගතයුතුයටුපප අදාළ ප්රතිේධ නනය ්රියාත්මක යන දිනට ේපර දින, පටරණි යටුප්

පරිමාණේ අයවන්යරටලදයටුපප 
 

 ඉදිරියටුප්ය්තනකදිනය විේධ පේයන්දේයාේනොමටතිනේ,ප්රතිේධ නනය ්රියාත්මකයනදිනය 

 

පිහිටුියය යුළි වැටුප් පියවර : 
 

- අයවන්යරට ලද යටුපප, නය යටුප් පරිමාණේ  ආරේාක යටුපපට අඩු නේ, නය යටුප් පරිමාණේ 

ආරේාකයටුප්ිළයයර 
 

- අයවන්යරටලත් යටුපප, නය යටුප් පරිමාණේ  ිළයයරකට අනුරූපනේ,ආවන්න ඊළඟ ඉහළ යටුප්

ිළයයර 
 

- අයවන්යරටලත්යටුපප,නයයටුප්පරිමාණේ යටුප්ිළයයරයඛේදකේඅතරටඅයත්නේනයයටුප්

පරිමාණේ ආවන්නඉහළයටුප්ිළයයර 
 

 

05. දසස් රීම මක දී වැටුප් ෙරිවේතනය රීම ම 
 

රාජ්යේහ ේප ද්ගලිකේහ කුමනආයතනයකේව යයකළද,නිලනරයකුටඋවව්වීමේලටබීමඔට ේේේහ 

ඇයේේවතුටටේහ තුයනබයපටයසීමඅතිධේය ේතියේේනොේේ. වමඟමතමාටලටේබනයටුපපඉහළයාම,

යරප්රවාදයේම්ටටමින්ඉහළයාම,වමාජ්තත්ත්යයයටඩිවීමආදීකාරණාරාශියකින්නිලනරයායේම්ටටමකින් 

අභිේප්ර රණයේේ. ේමහිදී රාජ්ය ේව යේ යේඋවවව්ීමේලබාදීේේ දී ේමන්මනයබඳයා ගටනීමක දී වලකා

බටේලනප්රනානකරුණුකිහිපයේඇත. අතරින්, 

- අනුමතතනතුරේතිබීම. 

- එමෙඅනුමතතනතුේ්තපුර්පාඩුයේතිබීම. 

- අයධයප්රතිපාදනතිබීම. 

- විධිමත්යඅනුමත,නිධ්චිතබඳයාගටනීේ/උවව්වීේ්රමේේදයේතිබීම. 

ආදීකරුණුප්රනානයධේයන්වඳහන්කළහටකිය. 
 

සමහි අරමු , දසස්වීමක් ිලසා රාජ්ය ිලලරරසයකුට ලැසබන දුයු  හිමික  පිළිබඳ සාකච්ඡා රීම ම සනොව, 

දසස්වීමත් සමඟ වැටුප් ෙරිවේතනය ිලවැරව ව දුදු කරගැනීම සඳහා මඟ සේ වීමක් රීම මයි. 
 

උවව්කිරීමකදීයටුප්පරිය්තතනයකළයුතුආකාරයආයතනවංග්රහේ VII යටනි පරිච්ේේදේ  5යගන්තිේ 

දේයාඇත.1985යවේ්තප්රකාශිතආයතනවංග්රහේ වූඉහතයගන්තිය1994.02.11දිනටතිරාජ්යපරිපාලන

ක්රේඛ 11/94හා2000.03.02දිනටතිරාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 07/2000අනුයවංේධ නනයවූඅතර,2013

යවේ්තනිකුත්කළආයතනවංග්රහේ VII යටනිපරිච්ේේදේ 5යගන්තියටඑමවංේධ නනඇතුළත්කරඇත. 
 

 අනුයයේනිලනරේයකුඋවව්වීමේලදවිටඑමෙඋවව්වීම්රියාත්මකයනදිනටේපරදින (සමහිදී වැටුප් 

ෙරිවේතනය සඳහා සයොසා ගත යුත්සත් දසස්වී  ය පිය ලස ව නයට තමා ලබමි්  දුටි වැටුෙ සනොව, දසස්වීම 

්රියාත්මක වන ව නට සෙර ව න අසාළ පුද්ගලයා ලබමි්  දුටි වැටුෙ ය.)ලබමින්සිටියටුපපපදනේකරේගන

පහතපරිදිඋවව්වූතනතුේ්තයටුපපපරිය්තතනයසිදුේකේ්ත. 



 

8 
 

 නිලනරේයකුඋවව්වීේලටබුේේ,ව්ථායරයටුපපේහිමිඑනේයටුප්ය්තනකරහිතතනතුරකටනේඑමෙ

නියතයටුපපඔට ටඋවව්වීේේදීහිමිේේ. 

 

 නිලනරේයකුඋවව්වීමලට අතනතුේ්තයටුපප,යටුප්ය්තනකවහිතයටුප්්රමයේනේපහතනියමයන්

අනුගමනය කරනුඇත. ේමහිදී 2000.01.01 දිේනන් පසුය නිලනරේයකු ලබන වෑම උවව්වීමක දීම,

උවව්වීම ලද දිනයට ේපර යටුප් ය්තනක දිනේ  සිට උවව්වීේ දිනය දේයා දඋවව්වීම යටුප් ය්තනක

දිනේ ම සිදු ේනොවූයා නේ) උපයාගත් යටුප් ය්තනකේ  අගයට වමාන මුදලනිලනරයාට ේයනම ම

ේගයනඅතර,එමඋපයාගත්යටුප්ය්තනකඅගයඋවව්වීේේදීලබනයටුප්ිළයයරීරරණයකිරීමටඅදාළ

කරේනොගනී. 

 

I. උවව්වීේලබනඅයව්ථාේේදීනිලනරයාඅයවානයධේයන්ලට අයටුපපඋවව්වූතනතුේ්තයටුප්

පරිමාණේ ආරේාකයටුපපට,එේයටුප්ය්තනකයකින්ේහ ඊටයටඩියටුප්ය්තනකගණනකින්

අඩුයන්ේන්නේඔට ටහිමියන්ේන්නයයටුප්පරිමාණේ ආරේාකයටුප්ිළයයරයි. ේමහිදී

වංවන්දනයකරනයටුප්ය්තනකඅගයවියයුත්ේත්උවව්වූතනතුේ්තයටුප්ය්තනකඅගයය. 

 

 උදා: කිසියේ නිලනරේයකු 12,210-10x130-10x145-10x160-12x170-18,600 යටුප්

පරිමාණය හිමිA නේ තනතුරක රු.12,340/-ක මාසික යටුපපේ ලබමින් සිටින විටක

13,990-10x145-11x170-6x240-14x320–23,230 යටුප් පරිමාණය හිමි B නේ

තනතුරකටඋවව්වීඇතටයිඋපකඛපනයකළේහොත්,Aතනතුේ්තලබමින්සිටියටුපප,B

තනතුේ්ත ආරේාක යටුපපට යඩා යටුප් ය්තනකයකට යඩා යටඩි ගණනකින් අඩු නිවා

(රු.13,990-12,340=1,650)ඔට තටබියයුත්ේත්Bතනතුේ්තආරේාකයටුප්ිළයයේ්තය.

එනේරු.13,990/-කමාසිකයටුප්ිළයයේ්තය. 

 

II. උවව්වීේලබන අයව්ථාේේනිලනරයා අයවාන යධේයන්ලට අ යටුපප,නය යටුප් පරිමාණේ 

ආරේාකයටුපපටයඩාඅඩුයන්ේන්,උවව්වූතනතුේ්තයටුප්ය්තනකඅගයටයඩාඑේයටුප්

ය්තනකයකඅගයටඅඩුප්රමාණයකින්නේඔට නයයටුප්පරිමාණේ ආරේාකිළයයේ්තතබා

අතිේ්තකයටුප්ය්තනකයේේගයයි. 

 

උදා: ඉහත උදාහරණේ ම නිලනරයා A තනතුේ්ත රු.13,900/-ක මාසික යටුපපේ ලබමින්

සිටිේ නේහාඉහතවඳහන්යටුප්පරිය්තතනයහිමිතනතුරටමඋවව් වූේේනේඔට 

උවව්වීමමතරු.14,135/-හිිළහිුපයනුඇත. 

 

III. උවව්වීේලබනඅයවථ්ාේේදීනිලනරයාඅයවානයධේයන්ලට අයටුපපනයයටුප්පරිමාණේ 

යටුප්ිළයයරයන්අතරටගටේන්නේ,ඔට ආවන්නඉහළයටුප්ිළයයේ්තතබනුලබනඅතර,

ඔට ටඅතිේ්තකයටුප්ය්තනකයේදහිමිේේ. 
 

උදා: ඉහත උදාහරණේ ම නිලනරයා A තනතුේ්ත රු.14,030/-ක මාසික යටුපපේ ලබමින්

සිටිේ නේහාඉහතවඳහන්යටුප්පරිමාණයහිමිතනතුරටමඋවව්වූේේනේඔට උවව්

වීමමතපහතපරිදියටුප්ිළයයරහිමිේේ. 
 

උවව්වීමලබනවිටලබමින්සිටියටුපප  =රු.14,030/- 

උවව්වූතනතුේ්තිළහිුපයනයටුපප  =රු.14,135/- 

අතිේ්තකයටුප්ය්තනකවමඟයටුපප  =රු.14,280/- 

 

IV. උවව්වීේලබනඅයවථ්ාේේදීනිලනරයාඅයවානයධේයන්ලට අයටුපපනයයටුප්පරිමාණේ 

ආරේාකයටුපපටේහ යටුප්ිළයයරකටඅනුරූපේේනේඔට ආවන්නඉහළයටුප්ිළයයේ්ත

තබනුලටේේ. 
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උවව් වීම මත යටුප් පරිය්තතනයකළ පසු, එම නිලනරයාේේ ඉදිරි යටුප් ය්තනක දිනය යන්ේන් උවවව්ීම

්රියාත්මක යන දිනය යි. එේමන්ම උවව්වීම ලට අ තනතුේ්ත, අදාළ නිලනරයා ිළහිුපයන යටුප් ිළයයර, එම

තනතුේ්තකා්තයේපමතාකඩඉේයටුප්ිළයයරඉේමයන්ේන්නේයටුපේපහිිළහිුපවීමවේබන්නේයන්උපේදව්ද

කා්තයේපමතාකඩඉමවඳහාවහනකාලයේලබාදීමවේබන්නයනිසිබලනරයාවිමවාීරරණයකරනුඇත. 

 

එේමන්මකිසියේනිලනරේයකුතමාේේපූ්තයතනතුේ්තයටුප්ය්තනකදිනේ දීමඋවව්වීමේලබන්ේන්නේ

එහිදීපළමුය,පූ්තයතනතුේ්තයටුප්ය්තනකයඋපයාේගනඇත්නේඑයලබාදී, අනුයලටේබනඅගයමත

උවව්වීේ මත යටුප් පරිය්තතනය කළ යුතු ය. එේමන්ම, නිලනරයකුේේ යටුපප ප්රතිේධ නනයේ හා උවව්

කිරීමේඑකම දිනකටේයේදනවිටක දීනිලනරයාේේයටුපප ප්රතිේධ ධිතයටුපපටපරිය්තතනයකර  අනුය

උවව්වීේමතයටුප්පරිය්තතනයකිරීමේහ ,උවව් වීමමතයටුප්පරිය්තතනයකර,එදිනට අනුයයටුප්

ප්රතිේධ නනයකිරීමේහ යනආකාරේදේකන්නිලනරයාටයඩායාසිදායක්රමයටසිදුකළයුතුය. 

 

 

06.වැටුප් වේරකය 
 

සමොකක්ස ස  වැටුප් වේරකය....? 

 

යටුප් ය්තනකයේ අයිතියාසිකමේ ේලව ලටබීමට රජ්ේ  නිලනරේයකුට හිමිකමේ නටති බය අප ේහොඳින්

දන්නා කරුණකි. එය සිය රාජ්කාරි කටයුතු කා්තයේපමය, අනලව්ය ඉුපකර, අදාළ කාල සීමාය තුළ

මුළුමනින්මේව යයකිරීේමන්උපයාගතයුත්තකි. යටුප්ය්තනකයඅයිතියේේනොවූයද, යටුප්ය්තනකයේලබා

දීමරාජ්යනිලනරයන්අභිේප්ර රණයකරනප්රනානකාරණයේේලවවටලකියහටකිය. නිවාම හාවේබන්න

ඔේේදටනුමටඅත්යටලේවටපීමමේමහිඅරමුණයි. 

 

6.1  වැටුප් වේරක කාලීමමාව 

 

රාජ්යනිලනරේයකුේේයටුප්ය්තනකකාලසීමාය යනුේ , යටුප් ය්තනකයේලබා දුන්ේහ  යටුප්ිළයයරේ

ීරරණයකරනලදදිනේ සිටපටන්ේගනඊළඟයටුප්ය්තනකයේගවීමටනියමිතදිනයටේපරදිනයේතේ

කාලසීමායයි. 
 

උදා: ‘A’ නමටත්තා 2019.01.06 දින රාජ්ය ේව යයට එේවීඇත.ඔට ේේ යටුප් ය්තනකකාලසීමාය

යනුේ 2019.01.06දිනසිට2020.01.05දිනදේයාකාලසීමායයි. 

 

6.2 වැටුප් වේරක ව නය 

 

යේයටුප්ය්තනකයේලටබියයුතුවූලිත්දිනයේමයින්අදහව්ේකේ්ත.යේනිලනරේයකුේේයටුප්ය්තනකදිනය

ේලවේපබරයාරි29දිනයේයදුනේහොත්,එමනිලනරයන්ඊළඟයටුප්ය්තනකදිනයමා්තතු01හාේපබරයාරි29

යනදිනඅතරේයනව්ේේ. 
 

උදා: 2016.02.29 පළමුපත්වීමයටයිඋපකඛපනයකළවිටදී 

 2017.03.01 පළමුයටුප්ය්තනකයදඋපයාගත්විට) 

 2018.03.01 ේදයනයටුප්ය්තනකයදඋපයාගත්විට) 

 2019.03.01 තුන්යනයටුප්ය්තනකයදඋපයාගත්විට) 

 2020.02.29 හතරයනයටුප්ය්තනකයදඋපයාගත්විට) 

 

o කිසියේ නිලනරේයකු යටුප් ය්තනකය උපයා ේගන ඇත්නේ එම නිලනරයා වඳහා යටුප් ය්තනකය

අනුමත කිරීම අදාළ බලනරයා විසින් සිදු කරන අතර, යේකිසි නිලනරේයකු වේබන්නය එයටනි

වහතිකයේලබාදියේනොහටකිනේයටුප්ය්තනකයේගවීමප්රතිේේප පකළහටකිය. 
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6.3 වැටුප් වේරකයක් සගවීම රතික්ස ේෙ කරන ්රම 

   

යටුප්ය්තනකයේේගවීමප්රතිේේප පකිරීමපහත්රමඅතරින්එේ්රමයකටසිදුකළහටකිය.එනේ, 

1. යටුප්ය්තනකයතායකාලිකයඅත්හිුපවීම. 

2. යටුප්ය්තනකයනතරකිරීම. 

3. යටුප්ය්තනකයඅඩුකිරීම. 

4. යටුප්ය්තනකයවිලේබනයකිරීම. 

 

ේමමෙආකාරයන්අ්තථනිරූපණයටරදිආකාරයටේයොදාගටනීමහාඅ්තථකථනයකිරීේදසිදුයනබටවින්දටන්

අිළේේඑකඑකේිළිබබඳයවාකච්ඡාකරබලමු. 

 

6.3.1 වැටුප් වේරකය තාවකාය කව අත්හිටුවීම 

 

ේමයින්අදහව්යන්ේන්කිසියේකාලපරිච්ේේදයේතුළයේනිලනරේයකුේේයටුප්ය්තනකයේනොේගයා

තබා, එමකාල පරිච්ේේදය අයවානේ  දී එම යටුප් ය්තනක ේගවීමනිසි බලනරයා විසින් අනුමතකළ

ේහොත්එමයටුප්ය්තනකය,ලටබීමටනියමයති අදිනසිටඑමනිලනරයාටේගවීමය.ේමේව යටුප්ය්තනක

තායකාලිකයඅත්හිුපවීම යනවිටත්ප්රදානයකරඇතියටුප්ය්තනකයඅත්හිුපවීමේහ ලටබීමටනියමිතය

තිේබනයටුප්ය්තනකඅත්හිුපවීමේහ වියහටකිය. 

 

උදා: කළමනාකරණ ේව යා නිලනාරී ේව යේ  III පංතිේ  නිලනරේයකු යන ‘A’ නමටත්තා,

2011.04.01දිනරාජ්යේව යේ පත්වීේලබාඇත.ඔට ේේපළමුයටුප්ය්තනකය2012.04.01දින

සිට ලටබීමට නියමිතය. කළමනාකරණ ේව යා නිලනාරී ේව යේ  III යන පංතිේ  ආරේාක

මාසික යටුපපරු.13,990/- යන අතර, මාසික යටුප් ය්තනකයක යටිනාකමරු.145/-කි. ඔට ේේ

යටුප්ය්තනකයමාව 03කකාලයේවඳහා අත්හිටවූවිටඔට ටජූලි 01 දිනේතේලටේබනුේ 

රු.13,990/-යටුපපයනඅතර,ජූලි01දිනඑමයටුප්ය්තනකයේගවීමටීරරණයකළේහොත්ඔට ට

යටුප් ය්තනකය ලටබිය යුතු අේප්ර ඛ 01 දින සිට ඔට ට රු.14,135/-ක මාසික යටුපපේ ේගයනු

ලටේේ.එේමන්මඅේප්ර ඛ,මටයිහාජුනිමාවයලේනොේගයාරඳයාගත්රු.145/-බටගින්මාව03ක

යටුප්ය්තනකමුදලදරු.435/-)දඔට ටේගයනුලටේේ. 

 

ේමහිදීනිලනරයාේේ, 

- යටුප්ය්තනකදිනයේයනව්ේනොේේ. 

- මූලයමයපාඩුයේදසිදුේනොේේ. 

 

o ේමයටනිප්රතිේේප පකිරීමේේය ගයයන්ේන්පහතඅයව්ථායලදීය. 

1. යටුප්ය්තනකවහතිකයනිකුත්කිරීේේයගමෙම දරනබලනරයාට,තමාේයතඉදිරිපත්වූකරුණු

අනුයඑමවහතිකයඅත්වන්කළේනොහටකිනමුත්අයවානනිේය ගයේලබාදීමටේපරනිලනරයා

ිළිබබඳයවමීපනිරීේපණයේකිරීමටඅදහව්කරනවිට. 

2. යටුප්ය්තනකයනතරකිරීමවදයමනායටයඩාබරපතලදඬුයමේේලවවලකනවිට. 

3. යටුප් ය්තනකය තායකාලිකය අත්හිුපවීේමන් තත්ත්යය යටඩි දියුණු වීමට ඉඩ ඇති විට යටනි

අයව්ථායලදීය. 

 

6.3.2 වැටුප් වේරකය නතර රීම ම 

 

ේමයින්අදහව්කරන්ේන්කිසියේකාල පරිච්ේේදයේතුළ යටුප් ය්තනකයේ ේනොේගයා තබා, එමකාල

පරිච්ේේදය අයවානේ  දී එය අනුමත කළේහොත්,නතර කර තිබූ කාලයට රඳවා ගත් මුසල සනොසගවා

අනුමතකළදිනසිටේගවීමය. 
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 උදා: ේපරඋදාහරණේ මනිලනරයාට2012.04.01දිනටහිමියටුප්ය්තනකයමාව03කකාලයේ

නතර කේළ  නේ හා එම කාලය අයවානේ  අනුමත කේළ  නේ ඔට ට ජූලි 01 සිට රු.

14,135/-මාසිකයටුපපේලටේේ.නමුත්,රඳයාතබාගත්මාව03කයටුප්ය්තනකයටිනාකම

ඔට ටහිමිේනොේේ. 
 

o ේමය යඩා ේය ගය යන්ේන් විේධ පේයන් දේයා ඇති යරදයඛ වඳහා හා විලේබනය කිරීම

බරපතලදඬුයමේේලවවටලේකනේපොදුඅකා්තයේපමතායයටනිඅයව්ථායලදීය. 
 

ේමහිදීනිලනරයාේේ, 

- යටුප්ය්තනකදිනයේයනව්ේනොේේ. 

- නමුත්,මූලයමයපාඩුයේසිදුේේ. 

 

6.3.3 වැටුප් වේරකය අඩු රීම ම 

 

ේමයින්අදහව්කරන්ේන් යනවිටත්ේගයාඇතියටුප්ය්තනකයේඅඩුකිරීමය. 
  

 උදා:   ඉහතඋදාහරණේ මවඳහන්නිලනරයාේේයටුප්ය්තනකයජූනිමාවේ සිටමාව03කටඅඩු

කිරීමටීරරණයකේළ නේ,ඔට ේේයටුපපජූනි01දිනසිටරු.13,990/-කමාසිකයටුපපටඅඩුකරන

අතර,2012වට්තටේබ්ත01සිටනටයතයටුප්ය්තනකයේගවීමටීරරණයකරන්ේන්නේයිබත්රු.

14,135/-ක මාසික යටුපපට පත්ේේ. ේමමකරුණ පහත උදාහරණය මිනන් යඩාත් පටහටදිලි යනු

ඇත. 
  

 2012.03.31දිනටලදමාසිකයටුපප    රු.13,990/- 

 2012.04.01යටුප්ය්තනකයඅනුමතකළපසුමාසිකයටුපප  රු.14,135/- 

 2012.05.01        රු.14,135/- 

 2012.06.01        රු.13,990/- 

 2012.07.01        රු.13,990/- 

 2012.08.01        රු.13,990/- 

 2012.09.01        රු.14,135/- 
  

ේමහිදීනිලනරයාටමාව03කයටුප්ය්තනකයටිනාකමටවමානමුදලේඅහිමිවීේමන්මූලයමයපාඩුයේසිදු

ේේ. ඉහතඋදාහරණේ වාකච්ඡාකරනලද්ේද්කිසියේනිලනරේයකුටේගයනුලට අයටුප්ය්තනකයේ

යටුප්ය්තනකකාලසීමායතුළමාවකිහිපයකටඅඩුකිරීේේදීඇතියනප්රතිලලයිළිබබඳයය.නමුත්විනය

නිේය ගයේමතයවරකිහිපයකයටුප්ය්තනකඅඩුකිරීමදසිදුකළහටකිය.වාමානයේයන්යටුප්ය්තනක

අඩුකිරීම ේය ගය යන්ේන් යටුප් ය්තනකයේනතරකිරීේේ ීරරණයේ මාවයේඇතුළත දී ්රියාත්මක

ේනොයනඅයව්ථායලදීය. 

 

6.3.4 වැටුප් වේරකය ියල බනය රීම ම 
 

රජ්ේ නිලනරේයකුතමයෘත්ීරයජීවිතේ දී,සියයටුපපවේබන්නේයන්මුට ණේදනඉතාමඅයාවනායන්ත

අයව්ථාය ේලව ේමය වඳහන් කළ හටකි ය. එනේ, ේමයින් අදහව් යන්ේන් ලටබීමට නියමිත යටුප්

ය්තනකයේවදහටමඑමනිලනරයාටේනොේගයානයත්යාතටබීමයි.ේමහිදීසිදුයනපාඩුයනිලනරයාතම

තනතුේ්තේහ ේර ණිේ උපරිමයටුප්ිළයයරටඑළේ නතුරුදිගටමබලපානුලටේේ. 
 

 යටුප් ය්තනක කාල සීමාය තුළ යටුප් ය්තනකය තායකාලිකය අත්හිුපවීම, නතර කිරීම ේහ  අඩු කිරීම

වේබන්නයමාව01සිටමාව12 දේයාවූඕනෑමමාවගණනේේයනුේයන්නිේය ගලබා දීමටඅනුමත

කරනබලනරයාහටහටකිඅතර,විලේබනයවේබන්නයනිේය ගකළහටේේේඑේයරකදීමාව06කේහ 

මාව 12කකාලයේවඳහා පමණි. දවිනයනිේය ගයේ ේහ කා්තයේපමතාකඩඉේ විාාග අවමත්වීමේ

යටන්නකදීහටර) 

මාව 03ක කාලයේ
වඳහායටුප්ය්තනකඅඩු
කිරීම 
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6.4 වැටුප් වේරකය අනුමත කරන හා රතික්ස ේෙ කරන බලරරය්   
 

6.4.1 වැටුප් වේරකය අනුමත කරන බලරරය්  

 

යේනිලනරේයකුතමාටහිමියටුප්ය්තනකයඋපයාගත්බයටඅදාළබලනරයාවෑහීමකටපත්යන්ේන්නේ,

ඔට ට/ඇයට එම යටුප් ය්තනකය ේගවිය හටකි ය. ේමහිදී එේව  උපයා ගත් බයට වෑහීමකට පත් වී, යටුප්

ය්තනකයප්රදානයකළහටකිබලනරයන්පහතපරිදිේේ. 

 

වැටුප් වේරකය අසාළ වන ිලලරර වේගය රසානය කර් ස්  කුදස යන වග 

 අමාතයාංධයක ේව යය කරන සියලු රාජ්ය

නිලනරයන් 
 

 පළාත්වාාේව යයටමුදාහරිනලදසියලුරාජ්ය

නිලනරයන් 
 

 රාජ්යවංව්ථා,ම්ඩඩලආදියවඳහාද්විීරයනය

කරනලදසියලුමරාජ්යනිලනරයන් 

 
 

 ේදපා්තතේේන්තුයකේව යයකරනසියලුරාජ්ය

නිලනරයන් 
 

 ේදපා්තතේේන්තුප්රනානියා 

 අදාළ අමාතයාංධ ේඛකේයරයා ේහ  බලය

පටයරූනිලනරයන් 
 

 පළාත්වාාේේප්රනානේඛකේයරයාේහ බලය

පටයරූනිලනරයා 
 

 අදාළ රාජ්ය වංව්ථාය, ම්ඩඩලය ආදිය අයත්

අමාතයාංධේඛකේයරයාේහ බලයපයරනලද

නිලනරයා 
 

 ේදපා්තතේේන්තු ප්රනානියා ේහ  බලය පයරන

ලදනිලනරයා 
 

 අදාළඅමාතයාංධේඛකේ 
 

 

6.4.2 වැටුප් වේරක රතික්ස ේෙ කරන බලරරය්  
 

සසේවාව/තනළිර රතික්ස ේෙ කරන බලරරයා 

 ශ්රීලංකාපරිපාලනේව යය/ශ්රීලංකාඉංජිේන්රු

ේව යය/ ශ්රී ලංකා විදයාත්මක ේව යය/ ශ්රී ලංකා

යාව්තු විදයාඥ ස ේව යය/ ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාර

ේව යය/ශ්රීලංකා්රමවේපාදනේව යය 
 

 අේනකුත් දීප යයා්ත ේව යායල නිලනරයන්

වඳහා 
 

 දීප යයා්ත ේව යායන් ේනොයන ේයනත්

මා්ඩඩලිකේර ණිේ නිලනරයකු 
 

 අමාතයාංධයක ේව යය කරන ේයනත් සියලු

රාජ්යනිලනරයන් 
 

 ේදපා්තතේේන්තුයක ේව යය කරන අේනකුත්

රාජ්යනිලනරයන් 

 රාජ්යපරිපාලනවිපයාාරඅමාතයාංධේඛකේ 

 
 

 

 

 
 

 අදාළේව යායාාරඅමාතයාංධේඛකේ 

 
 

 අදාළඅමාතයාංධේඛකේ 

 
 

 අමාතයාංධේඛකේ 

 
 

 ේදපා්තතේේන්තුප්රනානියා 

 

 

ඉහතින් වඳහන් කළ බලනරේයකු විසින් ේමම ලිිළේ  පළමු ේකොටේව  දටේවූ ආකාරයලින් කුමන ේහ 

ආකාරයකටයටුප්ය්තනකයේගවීමප්රතිේේප පකළවිටක,එමප්රතිේේප පකිරීේේනිේය ගේයන්වෑහීමකට

පත්ේනොවූනිලනරේයකුටරාජ්යේව යාේකොමිපන්වාායටඅභියාකනයේඉදිරිපත්කළහටකිඅතරපළාත්රාජ්ය

නිලනරයන්ේේ අභියාකනා බලනරයා ේලව     පළාත් රාජ්ය ේව යා ේකොමිපන් වාායලට/ ගරු

ආ්ඩඩුකාරයරුනටකටයුතුකළහටකිය. 
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1යනයටුප්ය්තනකයඋපයාගත්විට 

2යනයටුප්ය්තනකයඋපයාගත්විට 

3යනයටුප්ය්තනකයඋපයාගත්විට 

මතක තබා ගත යුතු තයත් යටදගත් කාරණයේ යන්ේන් කා්තයේපමතා කඩඉම වමත් වීම යටනි ේහ තුයේ

ේනොයන ේයනත් ේහ තුයේ මත යටුප් ය්තනකය ප්රතිේේප ප කරන විටක, යටුප් ය්තනකය ප්රතිේේප ප කරන

බලනරයාත්, යටුප් ය්තනක වහතිකයනිකුත්කරන බලනරයාත් එකම තටනටත්ේතකු ේනොයන අයව්ථායල දී

යටුප්ය්තනකයප්රතිේේප පකිරීමටඅයධයවූවිේටකයටුප්ය්තනකවහතිකයනිකුත්කිරීේේබලනරයාවිසින්, 
 

- ප්රතිේේප පකිරීමටේහ තුය 
 

- ප්රතිේේප පකළයුතුආකාරයිළිබබඳතමනි්තේද්ධය 
 

- ප්රතිේේප පකළයුතුකාලය 
 

ිළිබබඳයකරුණුඇතුළත්වවිව්තරයා්තතායේප්රතිේේප පකිරීේේබලනරයාේයතඉදිරිපත්කළයුතුය. 

 
 

07. කාේයක් මතා කතඉම හා වැටුප් වේරක 
  

රාජ්යේව යේ ේබොේහ තනතුරුවඳහායවරකිහිපයේතුළකිසියේකඩඉමේේහයත්කා්තයේපමතාකඩඉමේ

පයතිනබයඔබේහොඳින්දන්නාකරුණකි.ේමයවිාාගයේේහ ේයනත්්රමේේදයේවියහටකිය. 
 

1. රජ්ේ නිලනරයාේේපත්වීමව්ථිරකිරීමවඳහාේහ  
 

2. ඉහළතනතුරකටඋවව්කිරීමවඳහාේහ  
 

3. කිසියේ නිධ්චිත යටුප් ිළයයරේ ඉේමයා යාම වඳහා ේහ  කා්තයේපමතා කඩඉේ අයධයතා

වපුරාලියයුතුය. 

 

  අනුය, රාජ්ය නිලනරේයකු තම ේව යා යයයව්ථාේේ ේහ  බඳයා ගටනීේ පරිපාටිේ  ේහ  උවව් කිරීේේ

පරිපාටිේ  වඳහන් කා්තයේපමතා කඩඉේ   නියමිත කාලය තුළ දී වමත් වීම ඔට ේේ ේහ  ඇයේේ ඉදිරි

යෘත්ීරයජීවිතයටබලපානප්රනානවානකයේේලවහටඳින්වීමඅතිධේය ේතියේේනොේේ. 

  

7.1 ිලයමිත කාලය ළිළ දී කාේයක් මතා කතඉ  සමත් සනොවීම මත වැටුෙට තති  වන 

බලෙෑම 

  

ඉහත වඳහන්කළ පරිදි තමන්ටනියමිතකා්තයේපමතාකඩඉේමන්වමත් වීමට ේනොහටකි වදයේහොත් යටුප්

ය්තනකවිලේබනයකිරීමටසිදුේේ.ේමේව යටුප්ය්තනකවිලේබනයකරනකාලපරිච්ේේදයවියයුත්ේත්එම

සුදුසුකම ලබා ගටනීමට ේහ  එම කා්තයේපමතා කඩඉම වමත් වීමට ේහ  නියමිතය ති අ වාමානය කාල

පරිච්ේේදයටයටඩිේයන් වඳහාගන්නාලදකාලපරිච්ේේදයයි. 
 

උදා:  A නේතටනටත්තා2011.01.06දිනතමමුඛපත්වීමලබාඇතිබයත්,තමතනතුරටහිමි4යනයටුප්

ිළයයරටඑළඹීමටේපරතමපළමුකා්තයේපමතාකඩඉමවමත්වියයුතුබයත්උපකඛපනයකරමු. 

අනුයනිලනරයාේේයටුපපවේබන්නපහතතත්ත්යයඇතිේේ. 

  

මුඛපත්වීම 

 2011.01.06    පළමුයටුප්ිළයයර 

   
 

 2012.01.06    ේදයනයටුප්ිළයයර 

  
  

 2013.01.06 ේතයනයටුප්ිළයයර 

 
 

2014.01.06 හතර වන වැටුප් පියවර 
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ේේඅනුයඉහතඋපකඛපනමත2014.01.06දිනනිලනරයාකා්තයේපමතාකඩඉේයටුප්ිළයයරටඑළේ න

අතර,එමයටුප්ිළයයරලබාදීමටනේ,එනේ3යනයටුප්ය්තනකයලබාදීමටනේනියමිතකා්තයේපමතා

කඩඉම2014.01.06දිනටේපරවමත්වියයුතුය.නමුත්යේේහයකින්නිලනරයාඑමකා්තයේපමතාකඩඉේ

විාාගයවේපූ්තණකරඇත්ේත්2014.05.02යටයිඋපකඛපනයකළේහොත්,ඔට ේේයටුප්ය්තනකය2014.01.06

සිට2014.05.02දේයාගත්යටඩිපුරකාලේයන්විලේබනයකළයුතුේේ. අනුයඔට ේේඉදිරියටුප්ය්තනක

දිනයයන්ේන්05.02දිනය. 

 

එේමන්ම කිසියේ නිලනරේයකුේේ වැටුප් වේරක ව නය, කාේයක් මතා කතඉම සමත් වීමට ිලයමිතව තිබූ 

අවසාන ව නයම සනොවන ියටකඑමවමත්වියයුතුදිනේයන්ඔේබටයේනිලනරේයකුඅදාළසුදුසුකේවේපූ්තණ

කරන්ේන්නේඑයටනිනිලනරේයකුේේයටුප්ය්තනකයවිලේබනයකළයුතුආකාරයආයතනවංග්රහේ VII

යටනි පරිච්ේේදේ 10:5හිේදයනඋපයගන්තියයටේත්දේයාඇත. අනුයකිසියේනිලනරේයකුේේයටුප්

ය්තනකදිනය,කා්තයේපමතාකඩඉමවමත්වීමටනියමිතඅයවානදිනයේනොේේනේඑමඅයවානදිනටයඩා

යටඩිපුරගත්කාලයකින්,කා්තයේපමතාකඩඉමවමත්වියයුතුඅයවානදිනයටපසුයඑළේ නයටුප්ය්තනකය

විලේබනයකළයුතුය. 

 

ේමයපහතඋදාහරණයමිනන්පටහටදිලිකරගටනීමටඋත්වාහකරමු. 

 

උදාහරණය 

A නේනිලනරයා 2006.05.08 දින රාජ්ය ේව යේ  පත්වීමේලබාඇති බයත්, ඔට ේේ පළමුකා්තයේපමතා

කඩඉමවමත්වීමවඳහා2010.12.31 දිනදේයාවහනකාලයේලබා දීඇතිබයත්,ඔට සියකා්තයේපමතා

කඩඉමවේපූ්තණකරගන්ේන්එමෙදිනයදපසුවී2011.10.01දිනබයත්උපකඛපනයකරන්න.නිලනරයාේේ

ඉදිරියටුප්ය්තනකදිනයකයදාද? 

 

විවඳුම 

නිලනරයාේේමුඛපත්වීේදිනය : 2006.05.08 

 අනුයඉදිරියටුප්ය්තනකදිනය : 05.08 

කා්තයේපමතාකඩඉමවමත්වියයුතුඅයවානදිනය : 2010.12.31 

කා්තයේපමතාකඩඉමවමත්යනදිනය : 2011.10.01 

කා්තයේපමතාකඩඉමවමත්වීමවඳහායටඩිපුරගත්කාලය : ද2011.10.01-2010.12.31) 

  දින273 

 

 අනුයේමමනිලනරයාේේකා්තයේපමතාකඩඉමවමත්වියයුතුදිනයද12.31)නිලනරයාේේයටුප්ය්තනක

දිනයම ද05.08) ේනොයන බටවින්, වමත් විය යුතුය ති අ දිනේයන් ද2010.12.31) අනතුරුය එළේ න යටුප්

ය්තනකයද2011.05.08)යටඩිපුරගත්දින273කින්විලේබනයකළයුතුය. අනුයඊළඟයටුප්ය්තනකදිනය

යනුේ 2012.02.05දිනය. 

 

දටන්ඔබටයටුප්ය්තනකයනුකුමේද?යටුප්ය්තනකයඅනුමතකරන්ේන්කවදද?යටුප්ය්තනකයප්රතිේේප ප

කරන්රමේමොනයාද? වඳහායනබලනරයන්කවදද?යනයගේමන්මකා්තයක්ෂමතාකඩඉේයටුප්ිළයයර

මත යටුප් ය්තනකයට හා යටුප් ය්තනක දිනයට සිදුයන බලපෑම ිළිබබඳය ද දළ අයේබ නයේ ලටබී ඇතටයි

විධ්යාවකරමු. 
 

 

08. වැටුප් වේරක වාදු 
 

රජ්යයටේත්වථ්ිර ේහ තායකාලික පදනමේයටේත්කලින්ේව යයකරඇතිනිලනරේයකු රජ්යයටේත්ම

අලුත් තනතුරකට පත් වූ විට තම පූ්තය ේව යය ේයනුේයන් ආයතන වංග්රහේ  VII වැිල ෙරිච්සේසස  9 

වග් තිස විධිවිනානයලටයටත්යයටුප්ය්තනකයාසිලබාදියහටකිය. 



 

15 
 

සමහිදී පූේව සසේවයට අසාළව, වැටුප් වේරක වාදු ලබා දීමට අසාළ කර සනොග් නා කාල ෙරිච්සේස, 

 

- නයතනතුරවඳහාසුදුසුකේලබාගටනීමඋේදවාකරඇතිපූ්තයේව යයටඅයත්කාලපරිච්ේේද 

- පහතවඳහන්සිද්ධියකටේපරේව යයකරඇතිකිසිමකාලපරිච්ේේදයේේහ කාලපරිච්ේේද, 

 අකා්තයේපමතායනිවාවිරාමගටන්වීම 

 ේව යේයන්ඉඛලාඅව්වීම 

 පරියාසිකපත්වීමේඅයවන්කිරීම 

 ධූරයහටරයාම 

 ේව යේයන්පහකිරීම 

 යටඩේහ හටසිරීමඅවතුුපදායකවීමනිවාේව යයඅයවන්කිරීම. 
 

- අවතුුපදායකයටයියා්තතාගතකිසිමකාලපරිච්ේේදයේ 

 දඑනේ,යේකිසිකාලපරිච්ේේදයේතුළයටුප්ය්තනකතායකාලිකයඅත්හිුපයාේහ අඩුකරේහ 

නයතාේහ විලේබනයකරඇත්නේඑයටනිකාලපරිච්ේේදයන්) 
 

- යේ ේව යා කාල පරිච්ේේදයකට පසුය එම කාලයට යඩා දී්තඝ කාලයකින් ේව යය කටඩී

පටයතුනේහොත්එයටනිකාලපරිච්ේේද 
 

- මාව06කටඅඩුේව යාකාලපරිච්ේේද 
 

- නිලනරයාපත්වීසිටිනඅලුත්තනතුරටයඩාතත්ත්යේයන්පහළතනතුරකේව යයකරඇතිකාල

පරිච්ේේද දඑේහත් ේේ වඳහා යයාතිේ්ත යේ පයතින අතර යේ නිලනරේයකු සිය ේව යේ 

කටඩීමකින් ේතොරය එක තනතුරකින් ේයනත්තනතුරකට පත්ය යන විට, කලින් දටරූ තනතුේ්ත

යටුප්පරිමාණයඅලුත්තනතුේ්තයටුප්පරිමාණයටයඩාඉහළේහ වමතත්ත්යේ ේහ ේනොවදණ

දපහතකාලපරිච්ේේදවඳහායටුප්ය්තනකයාසිදියහටකිය. 
 

 නයතනතුේ්තආරේාකයටුපපටයඩායටඩිව්ථායරයටුපපේලබමින්ේව යයකරඇතිකාල

පරිච්ේේදේයනුේයන් 
 

 නය තනතුේ්ත ආරේාක යටුපප ේහ  ආරේාක යටුපපට යටඩි යටුප් ිළයයරයල යටුපපේ

ලබමින්ේව යයකරඇතිකාලපරිච්ේේදේයනුේයන්) 

 

- නයතනතුරවඳහාඑයකටපටයතියටුප්පරිමාණේ ආරේාකයටුපපටයඩාඅඩුයටුපපේලබමින්

ේව යයකරඇතිකාලපරිච්ේේදවඳහායටුප්ය්තනකයාසිදියහටේේේඅදාළපුද්ගලයාපත්කරනු

ලටබ ඇති නය තනතුරට යඩා ඉහළ තත්ත්යේ  ේහ  අලුත් තනතුර හා වම තත්ත්යේ  ේහ 

තනතුරකේව යයකරඇතිකාලපරිච්ේේදවඳහාපමණි. 

 

නමුත්  

 ේේඅනුයඉහතවිධිවිනානපරිදියටුප්ය්තනකයාසිලබා දියහටකිකාලපරිච්ේේදයපළමුයහඳුනාගත

යුතුය. ඉන්අනතුරුයඑමකාලසීමායවඳහා එමෙකාලපරිච්ේේදයතුළයලංරයපටයති යටුප්පරිමාණ

අනුය කාලයතුළනිලනරයාටයටුප්ේගයනුලටබුේේනේඔට ටඋපයාගතහටකියති අයටුප්ගණනය

කළයුතුය. 

 

 ඉහතපරිදිගණනයකළවිටලටේබනයටුපපේහ නිලනරයානයතනතුරටපත්වීමටේපරපූ්තයතනතුේ්ත

අයවානයටලබාගත්යටුපපේහ යනේදේකන්කුමේේහ අඩුයටුපප,නයතනතුේ්තනිලනරයාිළහිුපයන

යටුප්ිළයයරනිගමනයවඳහාේයොදාගතයුතුය. 

 

 සමසසේ නව තනළිසේ වැටුප් පියවර ිලගමනය සඳහා අසාළ කර ග් නා වැටුෙ  සසොයා ගත් ෙසු ෙහත 

ියධිියරාන ෙරිව  නව තනළිසේ වැටුප් පියවර තීර ය කළ යුළිය. 
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- අදාළකර ගත යුතු යටුපප,නය තනතුේ්තආරේාක යටුපපට යඩා අඩුනේආරේාක යටුපප මත

ිළහිුපවියයුතුය. 
 

- අදාළකරගතයුතුයටුපප,නයතනතුේ්තයේකිසියටුප්ිළයයරකටවමානේේනේඔට ඊළඟයටුප්

ිළයයේරහිිළහිුපවියයුතුය. 
 

- අදාළකර ගත යුතු යටුපප,නය යටුප් පරිමාණේ  යේකිසි ිළයයරේ ේනොයන්ේන්නේආවන්න

ඉහළයටුප්ිළයයේ්තිළහිුපවියයුතුය. 
 

- නයතනතුරටපත්වූදින,ඉදිරියටුප්ය්තනකදිනයේේ. 

 

 සමම ියධිියරාන ්රියාත්මක රීම ස දී ෙහත කරුණු ස සැලරීේලට ගත යුළිය. 
 

- කිසිමනිලනරේයකුටඔට පත්වීසිටිනතනතුේ්තආරේාකයටුපපටයඩාඅඩුයටුපපේේනොලටබිය

යුතුය. 
 

- එේමන්මනයතනතුේ්තඋපරිමයටයඩායටඩියටුපපේදේනොලටබියයුතුය 
 

- එේමන්ම,නිලනරේයකුකලින්දටරූතනතුරටයඩාපහළතත්ත්යේ තනතුරකටපත්වූවිට,යටුප්

ය්තනකයාසිලබාදීමවඳහාිළිබගතහටකිඔට ේේමුළුේව යාකාලයමඑමපහළතනතුේ්තමසිටිේ 

නේලටබියයුතුයති අයටුපපටයඩායටඩියටුපපේකිසිමනිලනරයකුටේනොලටබියයුතුය. 
 

- එේමන්මයටුප්ය්තනකයාසිලබාදුන්නදයේනිලනරේයකුේපරතනතුේ්තඅයවන්යරටලදයටුපප

මනයතනතුේ්තදීේනොලටබීමටදඉඩඇත.එයයටුප්විපමතායේේලවේනොවටලේේ. 

 

 

09. වැත බැලීස  හා රාජ්කාරි ඉටු රීම ස  වැටුෙ ග නය රීම ම 
 

එේ රජ්ේ  නිලනරේයකුේේ රාජ්කාරි, අදාළ තනතුර පුර්පාඩු වීම ේහ  ේකටි කලකට අදාළ නිලනරයා

ේව යේයන්විධිමත්අනුමතියේලබාඉයත්යසිටිනවිටකපහතප්රනාන්රම03න්එකේමිනන්සිදුකරගතහටකි

ය. 

1. යටඩආයරණයටසුදුසුනිලනරේයකුපත්කිරීම. 

2. යටඩබටලීමටසුදුසුනිලනරේයකුපත්කිරීම. 

3. රාජ්කාරිඉුපකිරීමටසුදුසුනිලනරේයකුපත්කිරීම. 
 

ේමහිදීයටඩආයරණයටපත්යනනිලනරේයකුටකිසිදුඅතිේ්තකපාරිරමිකයේහිමිේනොයනඅතරේමහිප්රනාන

අරමුණ යටඩ බටලීම හා රාජ්කාරි ඉුපකිරීම වඳහා පත්කරනනිලනරේයකුට අදාළ යන යටුපප වකව් කිරීම

ිළිබබඳයඔබයදටනුේයත්කිරීමය. 
 

කිසියේතනතුරකයටඩබටලීම/රාජ්කාරිඉුපකිරීමවඳහාරජ්ේ නිලනරේයකුපහතඅයව්ථායලදීපත්කළහටකි

ය. 

- අදාළ ආයතනේ  අනුමත කා්තය ම්ඩඩලය තුළ ේව යේ  නිරතය සිටි නිලනරේයකු විධිමත්

අනුමතියේමතකිසියේකාලසීමායේඑමතනතුේ්තේව යේයන්ඉයත්වීඇතිවිටක 

- කිසියේආයතනයකඅනුමතකා්තයම්ඩඩලයතුලපුර්පාඩුයේපයතිනවිටකඅදාළපත්කිරීේ

බලනරයාවිසින්එමතනතුරටව්ථිරනිලනරේයකුපත්කරනේතේ 

 

ේමහිදීේමමපත්කිරීේවඳහාබලයපයතින්ේන්ෙත් රීම   බලරරයාට පමණි.එහිදීවැත බැලීස  ෙත්වීමක්

ලබාදියහටේේේයටඩබටලීමටනියමිතතනතුරටඅදාළේව යායයයව්ථාේේ/බඳයාගටනීේේපරිපාටිේ වඳහන්

සියලුසුදුසුකේවපුරාඇති,තමනිතයතනතුේ්තවථ්ිරකරනලද,අදාළතනතුරටවමානේහ ආවන්නපහළ

තනතුරකේහ ේව යේ ේයදීසිටිනනිලනරයකුටපමණි.එයටනිසුදුසුකේවපුරාඇතිනිලනරේයකුේනොමටති

විටකයඩාත්සුදුසුරජ්ේ නිලනරයා,එමතනතුේ්තරාජ්කාරි ඉටු රීම මවඳහාපත්කිරීේබලනරයාවිසින්පත්

කළහටකිය. 
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ේමහි දී රාජ්කාරි ඉුප කරන නිලනරේයකුට හිමි යන්ේන්, එමෙ තනතුේ්ත නිලනරේයකු යටඩ බටලීම වඳහා

පත්කරනලද්ේද්නේේගයනඅතිේ්තකදීමනාේයන්2/3කි. 

 

9.1 වැත බැලීස  වැටුෙක් සගියය හැරී අවස්ථා 

 

රාජ්යේව යේ නිතයතනතුරේ දරනනිලනරේයකුේයනත්තනතුරකයටඩබටලීමටපත්කරනුලටබුයේහොත්

පහතකරුණුවේපූ්තණවීඇත්නේඔට ටයටඩබටලීේේයටුපපේලටබීමටහිමිකමතිේේ. 
 

- ඔට යටඩබටලීමටපත්කරනතනතුරඔට දරනනිතයතනතුරටයඩාතත්ත්යේයන්ඉහළතනතුරේ

වියයුතුය.නටතේහොත්, 
 

- එම තනතුර ඔට  දරන නිතය තනතුරට “වම තත්ත්යේ ” තනතුරේ නේ ඔට  ව්යමෙය නිතය

රාජ්කාරියලටඅතිේ්තකයධේයන්එහියටඩබටලියයුතුය. 
 

- යටඩබටලීමටපත්කරනතනතුරපූ්තණකාලීනවූද,ළඟදීමපූ්තණකාලීනනිලනරේයකුපත්කිරීමට

අදහව්කරඇත්තාවූදතනතුරේවියයුතුය. 
 

- නිසිපත්කිරීේබලනරයාවිසින්විධිමත්යපත්කරනුලබාතිබියයුතුය. 
 

- යටඩබටලීේේයටුපපේගවීමවඳහාඅදාළඅමාතයාංධේඛකේේේඅනුමතියලබාේගනතිබියයුතුය. 
 

- අ ්ඩඩයමාවයකටේනොඅඩුකාලයේයටඩබටලියයුතුය. 

 

9.2 වැත බැලීස  වැටුෙ ග නය රීම ම 
 

යටඩබටලීේේපත්වීමේදප්රනානආකාර02කින්ලබාදියහටකිය. අනුයපහතඅයව්ථාේදකවඳහන්කළහටකි

ය. 
 

1. තනතුරකපූ්තණකාලීනයයටඩබලනවිට 
 

2. නිතයතනතුේ්තරාජ්කාරියලටඅමතරයයටඩබලනවිට 
 

9.2.1 ිලලරරසයකු තනළිරක පූේ කාලීනව වැත බලන ියට  
 

කිසියේනිලනරේයකුතමතනතුරටයඩාඉහළතනතුරකපූ්තණකාලීනයයටඩබටලීමවඳහාපත්කරඇතිවිටක

යටඩබටලීේේයටුපපගණනයකිරීම,ඔට /ඇයදටනටනිතයතනතුේ්තලබනයටුපපඅනුයප්රනානආකාර02කට

අයත්ේේ. 
 

 (අ)   ිලලරරයකුසේ ිලතය තන ළිසේ වැටුෙ ඔහු වැත බලන තනළිසේ ආර භක වැටුෙට වතා අඩුසේ න ,  

 
යටඩබටලීේේයටුපප=නිතයතනතුේ්තයටඩබලනතනතුේ්තනිතයතනතුේ්තයටුප් 

 ආරේාකයටුපප+ආරේාකයටුපප+පරිමාණයමතඋපයාේගන 

    2  2  ඇතිසියලුමයටුප්ය්තනක 

 
 

ේමයපහතඋදාහරණයමිනන්යඩාත්පටහටදිලිේේ. 
 

උදා1:- 

A මහතාශ්රීලංකාපරිපාලනේව යේ  III යනපංතිේ නිලනරේයකුේේ.ඔට රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 

03/2016 අනුය ේේ යන විට රු. 54,290/-ක වේපූ්තණ මාසික යටුපපේ ලබමින් සිටියි. ඔට ය ශ්රී ලංකා

පරිපාලනේව යේ  I යනපංතිේ තනතුරක රාජ්කාරි ඉුපකිරීමවඳහා පූ්තණකාලීන පදනමින්පත්කර

සිටියි.රාජ්කාරිඉුපකිරීමමතඔට ටමවකටලටේබනඅමතරදීමනායගණනයකරන්න.පහතේතොරතුරුද

ඔබේයතදීඇත. 
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ශ්රීලංකාපරිපාලනේව යේ III පංතිේ ආරේාකමාසිකයටුපප=රු.47,615/- 

ශ්රීලංකාපරිපාලනේව යේ Iපංතිේ ආරේාකමාසිකයටුපප=රු.76,175/- 

 

පිළිළිර 

ේමහිදීපළමුයේමමනිලනරයාඉහතතනතුේ්තපූ්තණකාලීනයයටඩබටලීමටපත්කරනලද්ේද්නේහිමියන

දීමනායගණනයකළයුතුය.එමෙදීමනාේයන්2/3කමාසිකදීමනායේරාජ්කාරිඉුපකිරීමේයනුේයන්හිමි

ේේ. 
 

ේමමනිලනරයාදටනටලබනමාසිකයටුපප,රාජ්කාරිඉුපකරනතනතුේ්තආරේාකමාසිකයටුපපටයඩාඅඩුය. 

 අනුය, 

 
යටඩබටලීමටපත්කේළ නේනිතයතනතුේ්තයටඩබලනතනතුේ්තනිතයතනතුේ්ත 

 යටඩබටලීේේයටුපප=ආරේාකයටුපප+ආරේාකයටුපප+යටුප්පරිමාණයමත 

උපයාේගනඇති 

22සියලුමයටුප්ය්තනක

  

  =රු.47,615+රු.76,175+රු.6,675  

  22 

  =රු.23,807.50+රු.38,087.50+රු.6,675 

  =රු.68,570/- 

 

 අනුයයටඩබටලීේේදීමනාය   =රු.68,570-රු.54,290 

      =රු.14,280/- 
 

 අනුයරාජ්කාරිඉුපකිරීේේමාසිකදීමනාය =රු.14,280x 2/3 

      =  රු.9,520.00 

  

දආ)  නිලනරේයකුසියතනතුරට යඩා ඉහළතනතුරකපූ්තණකාලීනය යටඩ බලනවිටකඑම යටඩ

බලනතනතුේ්තආරේාකයටුපපටයඩාේහ එයටවමානයටුපපේ දටනටමත්ලබන්ේන්නේ,ඔට ේේනිතය

තනතුේ්තයටුපපටඅමතරයිලතය තනළිසේ වැටුප් ෙරිමා සය්  වැටුප් වේරක සසකකට සමාන මුසලක් කකළි 

කළ ියට ලැසබන මුසල ේහ යටඩබලනතනතුේ්තඋපරිමයටුපපයනේදේකන්කුමේේහ අඩුමුදලහිමිේේ. 

 

උදා2:- 

රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 03/2016අනුය,කළමනාකරණේව යානිලනාරීේව යේ Iපංතිේ රු.44,690ක

වේපූ්තණ මාසික යටුපපේ ලබන නිලනරේයකු කළමනාකරණ ේව යා නිලනාරී ේව යේ  අධි පංතිේ 

තනතුරක පූ්තණ කාලීනය යටඩ බටලීමට පත් කර සිටියි. කළමනාකරණ ේව යා නිලනාරී ේව යේ  අධි

පංතිේ ආරේාක මාසික යටුපප රු. 41,580/-ේ හා කළමනාකරණ ේව යා නිලනාරී ේව යේ  I පංතිේ 

මාසිකයටුප්ය්තනකයකයටිනාකමරු.660/-ේනේඔට ටහිමියනමාසිකයටඩබටලීේේදීමනායමෙයද? 

 

පිළිළිර 

ේමහිදීනිතයතනතුේ්තදටනටලබනමාසිකයටුපපයටඩබලනතනතුේ්තආරේාකයටුපපටයඩායටඩිය. 

නිවාඔට ටහිමියන්ේන්නිතයතනතුේ්තයටුප්ය්තනක02කයටිනාකමටවමානඅමතරදීමනායකි. 

 එනේ,රු.660x 2 

  රු.1,320/- 
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9.2.2 ිලලරරසයකු ස්ථිර තනළිරක් සරන අතරළිර දී තවත් තනළිරක වැත බලන ියට 

 

නිලනරේයකු ව්ථිර තනතුරේ දරන අතරතුර දී තයත් තනතුරක යටඩ බලන්ේන් නේ ඔට ට නිතය තනතුේ්ත

යටුපපටඅමතරයයටඩබලනතනතුේ්තආරේාකයටුපේපන්25%ේහිමිේේ. 

 

උදා3:- 

A නේ නිලනරයා ශ්රී ලංකා පරිපාලන ේව යේ  III පංතිේ  නිලනරේයකි. ඔට  දටනට රාජ්ය පරිපාලන

ක්රේඛ  03/2016 අනුය රු. 50,285/-ක වේපූ්තණ මාසික මූලික යටුපපේ ලබන අතර, ඔට  ශ්රී ලංකා

පරිපාලන ේව යේ  III පංතිේ  ම තයත් තනතුරකනිතය තනතුේ්ත රාජ්කාරියලට අමතරය යටඩ බටලීම

වඳහාපත්කරඇත.මාසිකයටඩබටලීේේදීමනායගණනයකරන්න. 

 

යටඩබටලීේේදීමනාය=ශ්රීලංකාපරිපාලනේව යේ ආරේාකයටුපපx 25% 

   =රු.47,615 x ¼ 

   =රු.11,903.75 

 

ඔට  යටඩ බටලීමට පත් ේනොකර රාජ්කාරි ඉුපකිරිම වඳහා පත්කේළ  නේ, පහත පරිදි රාජ්කාරි ඉුපකිරීේේ

මාසිකදීමනායහිමිේේ. 

 

රාජ්කාරිඉුපකිරීේේදීමනාය =ශ්රීලංකාපරිපාලනේව යේ ආරේාකයටුපපx 25/100න්2/3 

     =රු.47,615  x ¼න්2/3 

     =රු.47,615  x1/6 

     =රු.7,935.83 
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සෙොදුසේ රාජ්ය සසේවස  වැටුප් සාංසශ රනය් ට අසාළ  

රාජ්ය ෙරිොලන ච්රසේ  පිළිබඳ නාමාවය ය 

 

අනු 

අාංකය 

ච්රසේ  අාංකය ච්රසේ ය ිලකුත් 

කරන ලස ව නය 

ච්රසේ  ියධිියරාන 

්රියාත්මක වන ව නය 

01 ාා්ඩඩාගාරක්රේඛ 770 1969.09.15 1969.10.01 
 

02 රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 96 1975.07.09 1975.04.01 
 

03 රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 197 

[රා.ප.ක. 197දI) සිට 197(VIII) දේයා වංේධ නන

වහිතය] 

1981.12.29 1982.01.01 

 

04 රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 327 

[රා.ප.ක. 327දI) සිට 327(V) දේයා වංේධ නන

වහිතය] 

1986.05.02 1986.01.01 

 

05 රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 387 

[රා.ප.ක. 387දI) සිට 387(V) දේයා වංේධ නන

වහිතය] 

1987.12.11 1988.01.01 

 

06 රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 37/92 

[රා.ප.ක.37/92දI)සිට37/92(III)දේයාවංේධ නන

වහිතය] 

1992.12.24 1993.01.01 

 

07 රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 2/97 

[රා.ප.ක. 2/97දI) සිට 2/97(V) දේයා වංේධ නන

වහිතය] 

1997.01.15 1997.01.01 

 

08 රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 15/2003 

[රා.ප.ක.15/2003දI)වංේධ නනවහිතය] 

2003.12.30 2004.01.01 

 

09 රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 09/2004 

[රා.ප.ක. 09/2004දI) සිට 09/2004(III) දේයා

වංේධ නනවහිතය] 

2004.12.27 2004.12.01 

 

10 රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 06/2006 

[රා.ප.ක. 06/2006දI) සිට 06/2006(XII) දේයා

වංේධ නනවහිතය] 

2006.04.25 2006.01.01 

    

11 රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ  28/2010 

[රා.ප.ක.28/2010දI)වංේධ නනයවහිතය] 

2010.12.31 2011.01.01දිනසිටහිඟ

යටුප්ේගවීමටයටත්ය

2007.06.01දිනසිට

්රියාත්මකේේ. 
 

12 රාජ්යපරිපාලනක්රේඛ 03/2016 

[රා.ප.ක. 03/2016දI) සිට 03/2016(III) දේයා

වංේධ නනවහිතය] 

2016.02.25 2016.01.01 

 


