










ඇමුණුම 01 

රජයට අයවිය යුතු අයවීම් පිලිබඳ වාර්ථාව 

I ආයතනය මගින් රජයට අයවිය යුතු අයවීම් 

අයවීම මුදල 
1. දේපල ණය  
2. ආපදා ණය  

3. උත්සව අත්තිකාරම්  

4. විද ේෂ අත්තිකාරම්  

5. විද ේෂ අත්තිකාරම් දපොලිය  

6. වැඩිපුර දෙවන ලද වැටුප්  

7. වැඩිපුර දෙවන ලද දීමනා  

8. දඩ මුදල්  

9. වැටුප් රහිත 
       නිවාඩු සදහා අයකිරීම් 

 

10. දවනත් (..........................................)  

11. දවනත් (..........................................)  

12. දවනත් (..........................................)  
 

II   විශ්රාම වැටුප් දදපාතමතදම්තුවටවඅ අයවිය තුවට අයමම් 

1. දදනික/පුහුණු/අභ්යාසලාලා/ස/මාමාවාක/ක/නක්න්ාත් ස නසලාාවා කාලය සලාද ා ව්න්ද අ අනත් සද ද දායක මුද  

(විශ්රාම ව්ප් ච ්රන   //000   ා 0/003/ අුවව  
 

A ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් සහිත පත්මම සදහා වාතමක ක වැටුප  

B දදනික/පුහුණු/අභ්යාසලා/ස/මාමාවාක/ක/දකොතුාත් දසේවා කාලය  

C 
නිලධාරියා සදහා අයවිය තුවට වැතුදඹු අනත්දරු ප්රති තය (6% or 7%)  

D 
දදනික/පුහුණු/අභ්යාසලා/ස/මාමාවාක/ක/දකොතුාත් දසේවා කාලය සහා 

අයවිය තුවට වැතුදඹු අනත්දරු දායක මුදල  

(පහත සදහතු සමීකරණය බලතුන) 

 

E අයාතනය මගිතු අයකර ඇති මුදල  

F 
ස්ථිර දසේවා කාලය සදහා අයවිය තුවට වැතුදඹු අනත්දරු දායක මුදල   

(අයකර නැත්නම් පමණි) 
 

G 
වැතුදඹු අනත්දරු දායක මුදල් සදහා පාරිදතෝක කදයතු අයවිය තුවට මුදල 

(D-E+F) 
 

 

 

 

 

 

 දපොලිය ෙණනය කරන විඅ, ස්ථිර වැටුප් සහිත පත්මම් දිනදේ ක/අ විශ්රාම ෙතුවන දිනය දවාවා කාලය ණණ 

කිරීදමතු ලබා ෙත තුවටය. 

𝑍 =

(

 
 

ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් සහිත ආරම්භ්ක
වාතමක ක වැටුප

12

)

 
 
× (6% දහෝ 7%)(දදනික දසේවා කාලය මාස) 

වැ.අ.දායක මුදල් සමඟ දපොළිය (D) =  z + ( z  X 4%) 



 

2. විශ්රාම වැටුප් දායක මුදල් (TPS දපෞේෙලික /පිරිදවතු/විද ේෂ පාසල් සදහා) 
           (ඇමුණුම 04 අනුව ) 

H  TPS සදහා අයවිය තුවට මුදල් ප්රමාණය  

I ආයතනය මගිතු අයකර ඇති මුදල් ප්රමාණය 
 

J පාරිදතෝක කදයතු අයවිය තුවට මුදල් ප්රමාණය 
 

 

3. දසේවක අතමථ සාධක අරමුදදල් ප්රදානදයතු රජදේ දායකත්වය වන 60% හා ඊඅ අදාල 4% දපොලිය (ෙණනය 
කර දවාවතුන) 

K රජදේ දායකත්වය 60% 
 

L විශ්රාමිකයකයාඅ දෙවන ලද මුදල් ප්රමාණය 40% 
 

M මුළු දායකත්වය (100%)  

රජදේ  දායකත්වය ආයතනය මගිතු අයකර ඇත්ද? 
 

 ඔව්                 නැත    
 

අයකර ඇත්නම් දතොරවටරු ඉදිරිපත් කරතුන. 

 

N අතමථසාධක අරමුදල සදහා පාරිදතෝක කදයතු අයවිය තුවට ප්රමාණය  
 

 

4. දසේවා කාලය වටල ේමතීය පදනම මත දවනත් ආයතනයකඅ මුදා හැරීදම්දි එම කාල මාමාව විශ්රාම වැටුප් 
ෙණනයඅ දයොදා ෙැනීම සදහා අයකල තුවට දායක මුදල 

දෙවන ලද වැටුදපතු 25% අයකර තිදේද? 
ඔව්                       නැත 
 

අයකර ඇත්නම් දතොරවටරු ඉදිරිපත් කරතුන. 

 

O අයකර නැත්නම් පාරිදතෝක කදයතු අයකර ෙැනීම සදහා ෙණනය කර ඉදිරිපත් 
කරතුන. 

 

 

නිලධාරියාදේ /නිලධාරිනියදේ දපෞේෙලික ලිපි දෙොනුව අනුව හා ආයතනය සවට ලිපිදල්ඛණ අනුව 

සකස්කර පරීවාෂා කරන ලදී. 

සකස් කදල් - (විෂය ලිපිකරු)   පරීවාෂා කදල්- ( ාඛා ප්රධානී) 

අත්සන -     අත්සන           - 

නම      -          නම            - 

 
ඉහතිතු සදහතු ක/යළුම අයමම් පාරිදතෝක කදයතු අයකල තුවටය.  

නිවැරදි බවඅ සහතික කරමිකය. 

 

ගණකාධිකාරී 

නම සහිත නිලමුද්රාව 

P විශ්රාම වැටුප් දදපාතමතදම්තුවටව සදහා අයවිය තුවට මුළු අයමම් ප්රමාණය ( G+J+N+O) 
 



ඇමුණුම 02 

නිලාඩු ලාර්තාල 

1. සවේලා කාය තු විසේ ගත වීම් ලට අදා නිලාඩු ලාර්තාල 

විසේ ගත වූ 
කාය 

ලැටුප් වහිත අනුමැතිය බා 
ඇත/නැත 

ලැටුප් රහිත අනුමැතිය බා 
ඇත /නැත 

     

     

 

2. ේවිතිය පදනම මත මුදාශැර ඇත්නම් සවේලා කාය පිලිබද සතොරතුරු 

ේවිතීය පදනම මත මුදා ශරින 
ද කාය 

25% දායක මුදල් අයකර 
තිසේද?/නැත්ද? 

අයකර ඇත්නම් සෙක්පත් අංකය 
ශා දිනය 

   

   

 

3. සවේලය ශැරයාම් පිලිබද සතොරතුරු 

සවේලය ශැර සගොව් ඇති කාය අඩලැටුප් ලැටුප් රහිත 
   

   

 

4. විසේ නිලාඩු පිලිබද සතොරතුරු 

විසේ නිලාඩු අනුමත කාය අඩලැටුප් ලැටුප් රහිත 
   

   

වකව් කලේ -(නිලාඩු ලිපිකරු)             පරීක්ා කලේ-(ාඛා ප්රධාී/පපිපපාන ිලධාරී) 

අත්වන-     අත්වන- 

නම -       නම - 

ඉශතින් වදශන් සියළුම ල ොරතුරු ිලධාිපයාලේ පිලධාිපිලයලේ ලපෞද්ගලික ලිපි ලගොනුල අනුල ිලලැරදි බල වශතික 

කරමි. 

 

ආය න ප්රධාිල 

නම වහි  ිලමුද්රාල 

 

 

(ආය න ප්රධාී/ විසින්ම වශතික ක යුතුය.එලවේ ලනොලන අලව්ථාල ආපසු ශරලා එවීමට කටයුතු කරනු ැලේ.) 

 



ඇමුණුම 03 

විශ්රාම ටුප් ග නයට අ ාලාස ව ාටා ලාස  නයට  රීම් ව ටාතාවාට 

 

 සිට දක්වා අවුරුදු මාස දින 

1 ස්ථීර විශ්රාම වුප් ස සත ක ලා ය   
   

2 
අනියම්/ආදේශල(වි.වු.ච.9/2004 අනුව ගණනය ල  
යුතුය) 

  
   

3 පුහුණු/අභ්යාස ා/ස/මාමාවාසිල   
   

4 
අනුමක අර්ථසාධල අරමුද ට දායල වූ දලොන්ත්රාත 
දසේවා ලා ය 

  
   

5 ලළ ව ාටා ලාස  
   

 

6 සම්පූර්ණ වුප් ස රත ක නිවාඩු (ඇමුණුම 01 අනුව)   
   

7 
විශ්රාම වුප් ස දදපාර්කදම්න්තු චක්රදඛ  9/9  සහ1/98 
අනුව සියළුම නි ධාරින් සදහා ත  ව් ල  හුකි වුප් ස 
රත ක නිවාඩු අවුරුේදල ලා ය 

  
   

8 

විශ්රාම වුප් ස දදපාර්කදම්න්තු චක්රදඛ  9/9 ‚1/98 සහ 
රා.ප.ච.4/2010 අනුව අවුරුදු 30ට වුඩි දසේවා ලා යක් 
ත මි නි ධාරින් සදහා ත  ව් ල  හුකි වුප් ස රත ක 
නිවාඩු  

  

   

9 ශුේධ වුප් ස රත ක නිවාඩු [ 6 - (7+8) ] 
   

 

10 ශුේධ දසේවා ලා ය   (5-9) 
   

 

නි ධාරියාදේ /නි ධාරිනියදේ දපෞේගලිල ලිපි දගොනුව අනුව හා ආයකනය සතු ලිපිදඛ ණ අනුව සලස්ලර 

පරීක්ෂා ලරන  දී.  

සලස් ලදඛ: (විෂය ලිපිලරු)             පරීක්ෂා ලදඛ  : (ශා ා ප්රධාී//පරිපා න නි ධාරී) 
අතසන       :                අතසන          :  
නම        :      නම                : 
 
 
ඉහක දකොරතුරු මාදේ දපෞේගලිල ලිපිදගොනුවට අනුව නිවුරදි බව පිළිගනිමි. 
 
................................................. 
විශ්රාමිල මහකා / මහතමිය / දමනවිය 
නම              :      ජා.හු.අංලය : 
 
ඉහක දකොරතුරු නි ධාරියාදේ/නි ධාරිනියදේ දපෞේගලිල ලිපිදගොනුවට අනුව නිවුරදි  බව සහතිල ලරමි. 
 
 
 
.................................... 

ආ වට ප්රධාාිය ා  
(නම සත ක නි  මුද්රාව අනිවාර්යය) 
 

(ආ වට ප්රධාාී  විින්මම  තිකල ලස ුතුය එසව ා වට ටට ාට ථාාටස ආසු  තවටා සීමමඅ ලඅුතුය ලවු  සුව.එ  

 
 
 



ඇමුණුම 04 

පපෞද්ගලික පාසැල් /පිරිපෙන්/ විප ේෂ පාසැල් සදහා ෙැන්දඹු  /ෙැන්දඹු පුරුෂ ,අනත්දරු  (W&PO )හා විශ්රාම ෙැටුප් 

දායක මුදල් (TPS) ගනනය කිරීම 

නම: 

පත්වීපේ දිනය: 

විශ්රාම ගැන් ද දිනය: 

 

ෙැන්දඹු /ෙැන්දඹු පුරුෂ , අනත්දරු  දායක මුදල් පත            

ලර්ය ලැටුප ජන. පපබ. මාර්තු අපරේ. මැයි ජූනි ජූලි අපගෝ. වැප්. ඹක්. පනොලැ. පෙවැ. 
              

              
අයවිය යුතු මුෙ              -     රතිශ -2003.01.01 පපර 2% 

අයකරන ෙ මුෙ            -      2003.01.01 සිට  6% 

 ලදුරටත් අයවිය යුතු මුෙ- 

    

විශ්රාම ෙැටුප් දායක මුදල් පත            

ලර්ය ලැටුප ජන. පපබ. මාර්තු අපරේ. මැයි ජූනි ජූලි අපගෝ. වැප්. ඹක්. පනොලැ. පෙවැ. 
              

              
අයවිය යුතු මුෙ              -     රතිශ -2012.02.03 පපර 2% 

අයකරන ෙ මුෙ            -      2012.02.03 සිට  6% 

 ලදුරටත් අයවිය යුතු මුෙ-     

ඉශ  වෙශන් ොයක මුෙල් චර්යා වටශන් පත්ර වශ රතිශ  ලට අුවල නිලැරිවල වකව  කර පීකක්ා කරන ී. 

වකව  කපල් - (විය ලිපිකරු)       පීකක්ා කපල්- (ාඛා රධාාී) 

අත්වන -         අත්වන           - 

නම      -          නම     - 
 

ඉශතිශන් වෙශන් සියළුම ප ොරතුරු නිලැරිව බල වශතිශක කරමි. 

 

 

ගණකාධිකාීක 

නම වහි  නි මුද්රාල 
 


