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සියලුම අමාත්යාං ලේකරුලරු
පෂාත් ප්රධාාන ලේකරුලරු
ලදපාර්ත්ලරු තු ප්රධාාීන

ලැ දඹු/ ලැ දඹු පුරු ශා අනත්දරු දායක මුදේ අයකිරීම පිළිබඳ විව්ත්ර ලපෞද්ගලික
ලිපිලගොනුලට ඇතුෂත් කිරීම
1898 අංක 01 දරන ලැ දඹු අනත්දරු විශ්රාම ලැප් ආ ා ා පනත් ශා 1983 අංක 24 දරන ලැ දඹු පුරු
අනත්දරු විශ්රාම ලැප් ආ පනත් අනුල වෑම රාජ්ය නිධාාරිලයකුම ලැ දඹු අනත්දරු විශ්රාම ලැප් ආ ක්රමයට
දායක වීම අනිලාර්ය ලේ. ඒ අනුල වෑම ායත්න ප්රධාානිලයකුම ත්මා යටලත් ලන නිධාාරී ලේ
ලැ දඹු අනත්දරු දායක මුදේ අයලන බල ත්ශවුරු කර ගත් යුතුය. ලර්ත්මානලේ දී විශ්රාමික
නිධාරය ට විශ්රාම ලැප්ප වශ දායක මුදේ ාපසු ලගවීරු නියමිත් කාය තුෂ ලගවීමට ලනොශැකි
වීමට ඔවු ලේ ලවලා කාය තුෂ ලැ දඹු/ ලැ දඹු පුරු ශා අනත්දරු දායක මුදේ අයව බලට ලන
ලත්ොරතුරු ලපෞද්ගලික ලිපි ලගොනුලලහි ඇතුෂත්ල ලනොතිබීම ප්රධාාන ලශතුල්  ලව ශුනනාලගන ඇත්.
02.
ලපර ලර්ය වඳශා ලැ දඹු අනත්දරු දායක වීම පිළිබඳ විව්ත්ර වරුපූර්ණ කිරීමට ලවර
ලදකක වශන කාය්  බාලදනු ැලේ.
03.
ලවර ලදකක වශන කාය තුෂ විශ්රාම යන නිධාාරී ට පමණ්  අලම ලලය ලවර 10 ක
කාය්  තුෂ ලැ දඹු අනත්දරු විශ්රාම ලැප් ආ අරමුදට අඛඩව ල දායක වී ඇති බල ත්ශවුරු ල ල
නරු ශා අඛඩව ල දායක වී ඇති බල නිරී් ණය ල ල නරු විශ්රාම ලැප් ආ ලදපාර්ත්ලරු තුලට ම
ලත්ොරතුරු ලයොමු කිරීම ප්රමාණලත් ලේ.
04.
ප්රමාදයකි ලත්ොරල විශ්රාම යන නිධාරය ලේ ප්රතිාභ කිනනමි බාදීම ත්ශවුරු කිරීම
පිණිව ලැ දඹු/ ලැ දඹු පුරු ශා අනත්දරු දායක මුදේ අයකිරීම වරුබ ධාලය ශා ලාර්ත්ා කිරීම
වරුබ ධාලය පශත් ක්රියාමාර්ග ගැීනමට අදාෂ බධාාරී කටයුතු කෂ යුතු ය.
(අ) නිධාාරියා විශ්රාම ගැ වීමට ප්රථමම ඔුගලේ/ ඇයලේ ලපෞද්ගලික ලිපි ලගොනුල පරී් ා කර
ලිපි ලගොනුලේ අඩුපාඩු වරුපූර්ණ කිරීම ශා රජ්යට අයවීරු වරුබ ධාලය ත්ශවුරු කර
ගැීනම.
(ා) ලැ දඹු/ ලැ දඹු පුරු ශා අනත්දරු විශ්රාම ලැප් ආ ක්රමලේ වාමාිකකත්ලය බාලගන
ඇති දැනට ලවලලේ නියුතු වෑම නිධාාරිලයකුලේ ම මුේ පත්වීරු දින සිට ඔවු ලවලය
කෂ ායත්න ලලි ඔුගට/ ඇයට අදාෂල ලැ දඹු/ ලැ දඹු පුරු ශා අනත්දරු දායක
මුදේ නිසි පරිදි අයකර ඇති බලට ලත්ොරතුරු බා ලගන ලපෞද්ගලික ලිපි ලගොනුලට
ඇතුෂත් කිරීම.

(ඇ) නිධාාරිලයකු/ නිධාාරිනියකලේ වෑම ව්ථමාන මාරුවීමක දී ම ත්ම ායත්නය තුෂ
ඔුගලේ/ ඇයලේ ලැප්ලප ලැ දඹු/ ලැ දඹු පුරු ශා අනත්දරු දායක මුදේ අයකිරීරු
වරුබ ධා ලාර්ත්ා ඇමුණුම 02 හි ද් ලා ඇති ාකෘතියට අනුල වරුපූර්ණ කර
ලපෞද්ගලික ලිපිලගොනුලට ඇතුෂත් කර නල ලවලා ව්ථමානය ලලත් ලපෞද්ගලික ලිපි
ලගොනුල මාරු කිරීමට කටයුතු කිරීම.
(ඈ) ද්විතීයන පදනම මත් ලන මුදාශැරීරුල දී විශ්රාම ලැප් ආ හිමිකම ාර් ා කර ගැීනම
වඳශා ලගවිය යුතු 25% ශා ලැ දඹු/ ලැ දඹු පුරු ශා අනත්දරු දායක මුදේ 6%
ලශෝ 7% අයකිරීරු වරුබ ධා ලාර්ත්ා ලපෞද්ගලික ලිපි ලගොනුලට ඇතුෂත් කිරීම.
05.
ලර්ත්මාන ලවලා ව්ථමානයට පැමිණීමට ලපර ලවලය කෂ ලවලා ව්ථමානය මඟි අයකරන
ද ලැ දඹු/ ලැ දඹු පුරු ශා අනත්දරු විශ්රාම ලැප් ආ දායක මුදේ පිළිබඳ විව්ත්ර ඇතුෂත් කරන
ාකාරය වරුබ ධාල උදාශරණය්  ලරු වමඟ ඇති ඇමුණුම 01 මඟි ද් ලා ඇති උපලදව් මාාලේ
අංක 04 යටලත් ද් ලා ඇත්.
06.
ඉශත් වඳශ උපලදව් පරිදි කටයුතු ලනොකිරීම ලශතුලල
කිසියරු නිධාරලයකුලේ විශ්රාම
ලැප්ප නියමිත් දිනට ලගවීමට ලනොශැකි වුලලශොත් ම ප්රමාදය වරුබ ධාලය අදාෂ ායත්න
ප්රධාානියා ලගකීලම බැලඳන බල ද ලැිනදුරටත් අලධාාරණය කරමි.

ලේ.ලේ.රත්නසිරි
ලේකරු
රාජ්ය ලවලා පෂාත් වභා ශා
පෂාත් පාන අමාත්යාංය

ඇමුණුම 1
ලැ දඹු/ ලැ දඹු පුරු අනත්දරු විශ්රාම ලැප් ආ දායක මුදේ අය කිරීම පිළිබඳ ාකෘතිය (ඇමුණුම 2)
වරුපූර්ණ කිරීම වඳශා උපලදව්:
1. ාකෘති පත්රලේ අංක 03 හි වඳශ

කා සීමාල ලව ඔබ ායත්නලේ ලැප් ආ ලගවීම ාරරුභ

කරනු ැබූ දින සිට නිධාරයා ව්ථමාන මාරු වී යන දිනය ( නරු ඔබ ායත්නලේ ලැප් ආ ලගවීම
අලව
2.

ලන දිනය) ද් ලා කා සීමාල අදාෂ ලේ.

ලවම යරුකිසි නිධාාරිලයකු ලවර 05්  ඉ් මලා ම කාර්යාලේම ලවලය කර ල

නරු

ම ලවර 5 ඉ් මලන ලවලර් ලදවැරුබර් 31 දිනට ඊෂඟ ලාර්ත්ාල වරුපූර්ණ කෂ යුතුය.
2.1.

යරුකිසි නිධාාරිලයකු ලවර 5 කට අඩු කායකදී ලලනත් කාර්යායකට ව්ථමාන
මාරු බන විට ඔුග/ ඇය ම ායත්නය තුෂ ලවලය කෂ අලව

මාවය ද් ලා

ලාර්ත්ාල්  වැකසිය යුතුය.
3. කිසියරු නිධාරයකුට

ඔබ ායත්නය මඟි

ලැප් ආ ලගවීම ාරරුභ කරනු ැබූ දින සිට

චක්රලේඛය නිකුත් කෂ දින ද් ලා කාය ලවර 5 ඉ් මල ල

නරු ම මුළු කාය වඳශාම

්  ලාර්ත්ාල්  වැකසිය යුතුය.
4. ාකෘති පත්රලේ අංක 04 ලග තිලේ ලගුලේ කා සීමාල

ලල

කිරීම පිළිබඳ උදාශරණය් 

පශත් දැ් ලේ.
කාර්යා කාර්ය ලවලය - III ප තිලේ ලවලය කෂ අලයකුලේ ලැ දඹු අනත්දරු දායක මුදේ
ගණනය කෂ යුතු ාකාරය පශත් වඳශ


අනු
අංකය

ලේ.

ලැප් ආ ලර්ධාක දිනය මැයි 1 ලනදා ලේ.

කා සීමාල

ලැප් ආ
ලගවීලරු
ව්ලභාලය

ලාර්ෂික
ඒකාබද්ධා
ලැප්ප

අයකෂ ලැ දඹු/
ලැ දඹු පුරු
අනත්දරු දායක
මුදේ

සිට

ද් ලා

රු.

රු.

I.

2000.05.01
2001.05.01
2002.05.01

2001.04.30
2002.04.30
2002.07.23

ලැප් ආ වහිත්

40 800.00
41 760.00
42 720.00

2448.00
2505.60
590.96

II.

2002.07.24

2002.12.31

අ ලැප් ආ

21 360.00

1124.96

III.

2003.01.01

2003.03.31

ලැප් ආ රහිත්

-

640.80

ද්විතීයන
පදනම මත්
ලවලය කරන
ද කා
වඳශා (25%)
රු.

2003.04.01
2003.05.01
2003.07.01
2004.01.01
2004.05.01

2003.04.30
2003.06.30
2004.03.31
2004.04.30
2004.06.30

VI.

2001.01.01

2003.06.30

VII.

2004.07.01

2004.12.31

IV.
V.

ලැප් ආ වහිත්
ද්විතීයන
පදනම මත්
මුදා ශැරීම
ලැිනපුර ලගව
ලැප් ආ
ලැප් ආ වහිත්

42 720.00
43 650.00
43 650.00
58 680.00
59 640.00

213.60
436.50
1309.50
1173.60
596.40

10 000.00

(600.00)

59 640.00

1789.20

VIII.

අයකර ඇති ලැ දඹු අනත්දරු මුළු මුද

12 229.12

IX.

පැරණි ලවලා ව්ථමාන ලට අදාෂ අය කිරීරු

XXXX

X.

අද ලන ලත්්  අය කර ඇති මුළු ලැ දඹු අනත්දරු දායක
මුද

VIII + IX

වැ.යු. - විශ්රාම ලැප් ආ චක්රලේඛ 3/2008 ශා 2/2013 අනුල වකව් කර ඇත්.
ලැප් ආ රහිත් ශා අ ලැප් ආ වඳශා ද ලැ දඹු අනත්දරු දායක මුදේ ලව 6% අඩු කර ඇත්.

ඇමුණුම 2
මලේ අංකය:............
දිනය:...........
.........................
(ායත්න ප්රධාාීන)

ලැ දඹු /ලැ දඹු පුරු ශා අනත්දරු දායක මුදේ අයකිරීම පිළිබඳ විව්ත්රය
පශත් නරු වඳශ
කරමි.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

අනු
අංකය
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)
(VII)
(VIII)

අයලේ ලපෞද්ගලික ලිපිලගොනුලට ඇතුෂත් කිරීම වඳශා ලමම ලාර්ත්ාල ඉදිරිපත්

නිධාරයාලේ නම
:ත්නතුර
:ලැප් ආ ලගලන ද කාසීමාල :දායක මුදේ අයකෂ කාසීමාල:හිඟ දායක මුද්  ඇත්නරු ඒ පිළිබඳ විව්ත්ර :අයකරන ද ලැ දඹු/ලැ දඹු පුරු ශා අනත්දරු විශ්රාම ලැප් ආ දායක මුදේ පිළිබඳ විව්ත්රය

ලාර්ෂික
ලැප් ආ ලගවීලරු
ඒකාබද්ධා
ව්ලභාලය
ලැප්ප

කා සීමාල

සිට

ද් ලා

රු.

ද්විතීයන
අය කෂ ලැ දඹු/ පදනම මත්
ලැ දඹු
පුරු ලවලය
අනත්දරු දායක කරන ද
මුදේ
කා වඳශා
(25%)
රු.

7. ඉශත් වඳශ විව්ත්ර නිලැරදි බලත් පලතින විධිවිධාාන අනුල ලැ දඹු/ ලැ දඹු අනත්දරු
විශ්රාම ලැප් ආ දායක මුදේ නිලැරදිල අයකර අදාෂ ාදායරු ශීර්යට බැර කර ඇති බලත්
ලමයි ත්ශවුරු කරමි.
.......................................
(ගණකාධිකාරී)
(නි මුද්රාල)
8. ඉශත් ද් ලා ඇති පරිදි නිධාරයාලේ ලැ දඹු/ ලැ දඹු පුරු අනත්දරු විශ්රාම ලැප් ආ දායක
මුදේ නිසි පරිදි අයකර ඇති බල වශතික කරමි.
..........................................
(ලදපාර්ත්ලරු තු ප්රධාාීන)
(නි මුද්රාල)
පිටපත්:- නිධාාරියා

