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GPS  භාවිතය(Government Payroll System 7.1) 

රජයේ වැටුප් සකස් කිරීයේ පරිගණක මෘදුකාාංග භාවිතය සඳහා උපයෙස් 

GPS යනු රාජය ගිණුේ යෙපාර්තයේන්තුව විසින්ත රජයේ අමාතයාාංශ,යෙපාර්තයේන්තු සහ පළාත් සභා සඳහා 

යනාමිළයේ යෙොයෙන වැටුප් සකස් කිරීයේ පරිගණක වැඩසටහනකි. යමය සාමානය පුද්ගලික පරිගණකයක 

Windows 98 යහෝ Windows XP,යහෝ ඉන්තපසු  යමයහයුේ පද්ධති යටයත් භාවිතා කළ හැකි අතර, යමමඟින්ත සාමානය 

තීරු 132 Dot Matrix මුද්රණ යන්තරය වැටුප් යේඛන, වැටුප් පත්රිකා යනාදිය මුද්රණය කරගත හැක. ෙැන්ත යෙොහරිනු 

ලෙන්තයන්ත යමම මෘදුකාාංගයේ හතයි ෙශම එක නිකුත් කිරීම Version 7.1 වන අතර එය ෙැනට GPS  4, 5.1 , 6 යහෝ 7 

වන යවඵම භාවිතා කරන අයට තම ෙත්ත 7 වන යවළුමට පරිවර්තනය කරගත හැක. 

1. GPS මෘදුකාාංග පරිගණකයේ ස්ථාපනය කිරීම 

1. පරිගණකය පණගන්තවා වින්තයඩෝස් Windows තිරයයන්ත යඩාස් DOS තිරය ලො ගැනීමට Start → Programs → Ms-

Dos → යන මාර්ගය යහෝ  Start→Run අනුගමනය කර ලැයෙන යකාටුයේ Command  යන්තන Type කර Enter කිරීම 

මගින්ත Command Prompt යතෝරා ගන්තන. 

2. ඔෙ ෙැනට GPS භාවිතා කරන්තයන්ත නේ GPS වැඩ සටහන ස්ථාපනය කර ඇති ඩියරක්ටරියට යන්තන. ඔෙ 

අළුතින්තම GPS ස්ථාපනය කරනවා නේ GPS වැඩ සටහන ස්ථාපනය කිරීමට ඔෙ කැමති නමක් යයාො 

ඩියරක්ටරියක් නිර්මාණය කර ගන්තන. ඉන්තපසුව එම ඩියරක්ටරියට යන්තන. 

3. එම ඩියරක්ටරියේ සිට A:\GPSV7යහෝ CD එක ුල ඇති GPSCD යගානුව C:\ ුලට ඇුලත් කර C:\ GPSCD\GPSV7\ 

ඩියරක්ටරියේ නම යන්තන ටයිප් කර  Enter Key එක Press කරන්තන. (උො: ඩියරක්ටරියේ නම GPS නේ 

C:\GPS>A:GPSV7 යහෝ C:\GPS> GPSCD\GPSV7\) 

4. අනුරුව තිරයේ දිස්වන යමනුයේ පහත සඳහන්ත වරණ ුන ෙක්නට ලැයෙනු ඇත. 

1.Distination Directory 

2.Install/Upgrade to Version 7 

3.Exit Windows Installing 

යමයින්ත Destination Directory වරණය යතෝරායගන Enter යුර ක්රියාත්මක කිරීයමන්ත අනුරුව ඔෙට C:\GPSNEW 

යන ස්ථානය, GPS වැඩ සටහන ස්ථාපනය වන ඩියරක්ටරිය (Destination Directory) යලස ෙැක්යේ. ඔෙයේ 

ඩියරක්ටරිය GPS යනායේ නේ එම ඩියරක්ටරියේ නම GPS යවනුවට ටයිප් කරන්තන.(C:\GPS)ඉන්තපසුව Enter Key එක 

Press කළ විට ඔෙට නැවත ඉහත යමනුව ලැයේ.ඉන්තපසුව 2 වරණය Install /Upgrade of Version 7 යතෝරා 

ගන්තන.එවිට GPS වැඩ සටහන ස්ථාපනය වීම පටන්ත ගන්තනා අතර ටික යේලාවකින්ත පහත සඳහන්ත වරණ 2 තිරයේ 

දිස්වනු ඇත. 

1.Exit Without Converting  

2.Convert Data Files 

යමයින්ත 2 වර්ණය යතෝරා ගැනීයමන්ත (ඒ වන විටත් C:\GPS යන) ස්ථානයේ යහෝ ඔෙයේ වැටුප් ඩියරක්ටරියේ වැටුප් 

ෙත්ත තිබුණි නේ එයස් තිබුණ ෙත්ත නව වැඩ සටහනට ගැලයපන යලස පරිවර්තනය කර යහෝ එයස් යනාමැති 

නේ නව GPS මෘදුකාාංග  පිටපතක් (ෙත්ත රහිතව) ඔෙ ෙැක්ූ ඩියරක්ටරියේ යමම මෘදුකාාංගය ස්ථාපනය වීම 

නිමවනු ඇත. කලින්ත ස්ථාපනය කර තිබූ GPS වැඩ සටහන GPSV 7.1 මගින්ත වැඩි දියුණු කයේ නේ අවසර පෙ Pass 

Word වල යවනසක් සිදු යනායේ. අලූතින්ත ස්ථාපනය කයේ නේ User Id එක GPS වන අතර PassWord  එක URANUS 

යනුයවන්ත වන අතර ඔෙට යමය අවශය නේ යවනස් කර ගත හැකිය. 
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2. GPS මෘදුකාාංගයට මූලික ෙත්ත ඇුළත් කිරීම 

ප්රධාන යමනුයේ 4.Utilities උප යමනුයේ Master Files වරණය යතෝරා Enter යුර ක්රියාත්මක කළ විට ඉහත සඳහන්ත 

යතාරුරු පරිගණකයට ඇුළත් කිරීමට අවශය පහත සඳහන්ත වරණ සහිත උප යමනුව ලැයේ. 

යතාරුරු ඇුළත් කිරීම පහත සඳහන්ත පිළියවලට කළ යුුය. 

1. SITE REFERENCE FILE - ප්රධාන අාංශ/ශාඛා  

2. VOTE REFERENCE FILE- වැය විස්තර  

3. SECTION REFERENCE FILE- අාංශය  

4. AGENT REFERANCE FILE- වැටුයපන්ත යකාටස් මුෙේ ලෙන (අවකරණයන්ත යවනු ලෙන ආයතන) 

5.   LOAN REFERANCE FILE- ණය වර්ග  

6. ITEM REFERANCE FILE - වැටුප් ඉපයීම හා අඩු කිරීම 

7. ACCOUNTS REFERANCE FILE - වැය විෂය අාංක  

8. EMPLOYEE MASTER FILE - වැටුප් ලෙන්තයනෝ  

9.OTHER REFERANCE FILE - යවනත් විස්තර 

ඉහත යගානුවලට යතාරුරු ඇුළත් කිරීමට අොළ වරණය යතෝරා ගැනීමට  හැකිවන අතර ඇුළත් කළ විස්තර 

නැවත තිරයේ ෙැලීමටත් ඒවාට අවශය යවනස්කේ (F3යුර මගින්ත  කර ගැනීමටත් UTILITEES යටයත් ඇති (N)File 

Viewer වරණය මගින්ත අවශය යගානුව යතෝරා සිදු කළ හැකිය. 

3.1 ප්රධාන වැටුප් අාංශ/ශාඛා (SITES) 

ඔෙ ආයතනයේ පවතින ප රධාන වැටුප් අාංශ සඳහා එක් Site එකක් ෙැගින්ත විවෘත කළ යුුය. 

උො: කළාප අධයාපන කාර්යාලයක වැටුප් පිළියයල කිරීයේදී පාසලක් Site එකක් යේ. 

Site No 1 2 3 

Site Name Kurunegala Kandy Anuradhapura 

Address Mihidu Mawatha Kurunegala Main Street Kandy Court Road Anuradhapura 

 

2.2 වැය විස්ත්තර VOTE 

වැටුප් ගිණුේගත කිරීම සඳහා අවශය වැය ශීර්ෂ එක් එක් ප රධාන අාංශය Site යවනුයවන්ත සටහන්ත කළ යුුය. 

Site Vote No Head Program Project 

1(Kurunegala) 1 232 1 1 

1(Kurunegala) 2 232 1 2 

1(Kurunegala) 3 232 3 2 

2(Kandy) 1 232 1 1 

2(Kandy) 2 232 1 2 

2(Kandy) 3 232 3 2 
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3.3 උප වැටුප් අාංශ Sections 

ප්රධාන වැටුප් අාංශය යටයත් ඇති උප වැටුප් අාංශ Sections සඳහා Section එකක් ෙැගින්ත විවෘත කළ යුුය. 

උො: ගිණුේ අාංශය,පාලන අාංශය යනාදිය යේ. 

Site Vote No Section No Section Name 

1(Kurunegala) 1(232-1-1) 1 Accounts 

1(Kurunegala) 1(232-1-1) 2 Personnel 

1(Kurunegala) 2(232-1-2) 1 Accounts 

1(Kurunegala) 2(232-1-2) 2 Personnel 

2(Kandy) 1(232-1-1) 1 Accounts 

2(Kandy) 1(232-1-1) 2 Personel 

3.4 වැටුයපන්ත යකාටස් මුෙේ ලෙන ආයතන (Agent) 

නිළධාරීන්තයේ වැටුප් මුෙේ අවකරණය කරනු ලෙන ෙැාංකු රක්ෂණ වාරික අවකරණය කරනු ලෙන රක්ෂණ 

ආයතන, ණය වාරික කපා යවන ණය යෙන ආයතන යනාදිය සඳහා සාංයක්ත අාංක යයාො ඒ සමග ඒවා පිළිෙඳ 

විස්තර පරිගණකයට ඇුළත් කළ යුුයේ. යමම නේ හා ලිපිනයන්ත සඳහා සිගාස් මෘදුකාාංගය හා එක්ව 

පරිගණකය මගින්ත ඉයේ යෙක්පත් ලියැයවන ෙැවින්ත ඒවා ඉතාමත් නිවැරදිව සටහන්ත කිරීම අතයවශය යේ. GPS7 හි 

Agentcode එකක් අකුරු ඉලක්කේ හතරකින්ත සමන්තවිත විය යුුයේ.  

Agent code Item Code Name Address 

SE01 152 MANAGER Seylan Bank ,Kandy. 

SE02 152 MANAGER Seylan Bank ,Kurunegala 

PB01 152 MANAGER People’s Bank ,Kurunegala. 

PB02 152 MANAGER People’s Bank ,Maho. 

BC02 152 MANAGER Bank of Ceylon Kurunegala 

NSB1 152 MANAGER National Saving Bank ,Maho. 

GOBA 156 TREASURER GOBA,Colombo.  

LADY 159 TREASURER Lady Lohore Fund ,Head office,colombo 

AGRA 155 MANEGER Sri Lanka Insurance fund,Colombo.  

RB01 152 MANEGER Rural Bank Mawathagama 

SA01 152 MANEGER Sanasa Development Bank Kurunegala 

SA02 152 MANEGER Sanasa Development  Bank Wariyapola. 

BC01 152 MANAGER Bank of Ceylon,Maho. 

3.5 ණය වර්ග (Loan Referance file) 

වැටුප් ලෙන්තනන්තට යෙනු ලෙන ණය වර්ග සඳහා අකුරු පහකින්ත යුත් සාංයක්ත යයාො විස්තර ඇුළත් කළ යුුය. 

රජයේ නිළධාරීන්තයේ ණය සේෙන්තධයයන්ත පවතින නීතිරීති වලට අනුකූල යනාවීම නිසා ණය වාරික හා යපාලිය 

යෙගුණ කරන අවස්ථා වලදී ඊට ගැලයපන යලස ණය වර්ගයක් ඇුළත් කර අොල නිළධාරීන්තයේ ණය යේෂ එම 

ණය වර්ගයට මාරුකළ යුුයේ.උො:Government Payroll System V 7.1 

╔═══Pyrlocat.Dbf═════════Loan Reference File═══════════Record:[ 3/8 ]     ════════╗ 

║LNTYPE  DESCRIP   ITCODE INTR  MXINST LOANNO  STMON  ENDMON ║ 

║═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
════        ║ 

║BICYB   BICYCLE LOAN   187  4.20  100  0   200212  202012 ║ 

║DISTB   DISTRESS LOAN   188  4.20  100  3   200212  202012 ║ 

║FESTN  FESTIVAL.ADV   186  0.00  10  5   200212  202012 ║ 

║HOUSB  HOUSE LOAN   189  4.20  100  0   200212   202012 ║ 

║INDPB   INDEPTNESS LOAN  191  4.20  100  0   200212  202012 ║ 

║PROPB  PROPERTY LOAN  192  4.20  100  1  200212 202012 ║ 

║SPECF   SPECIAL.ADV   190  3.67  10  3   200212 202012 ║ 

║VEHIB   MOTOR.VEHI.LOAN  185  4.20  100 2   200212 202012 ║ 

║ ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
════╝ 

│░░░░░░░► <F3> - Edit ,<F5> - Print, <Del> - delete , <Esc> - Escape ◄░░░░░░░░│ 

└──────────Move selection bar - ↑↓. Select - ◄─┘. Esc – Exit 
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Loan Type Item Code Description Interest Rate% Maxi no of 

Installment 

VEHIB 185 Mo.Veh./Bic Loan  4.2% 999 

FISTN 186 Festival Advance 0.00 8 

BICYB 187 Bicycle Loan 4.2% 999 

DISTB 188 Distress Loan 4.2% 999 

SPECF 190 Special Advance 14.68 10 

PROPB 192 Property Loan 4.2% 999 

INDPB 191 Indeptness Loan 4.2% 999 

 

3.6 වැටුප් ඉපයීම සහ අඩුකිරීම(Item Reference File) 

Item Code Description Account  Head 

100 Basic salary 1001 

102 Arrears 1001 

104 Act Allows 1001 

105 Adjustment  Allows 1003-(i) 

112 Cost Of Living 1003-(ii) 

207 Emp. Sup Loan  

218 Dep.Sup Int 1506 

3.7 වැටුප් ලෙනන්තයේ විස්තර :Employee Master file 

වැටුප් ලාභීන්තයේ අාංක, නේ, අාංශ, වැටුප් හා අතිකාල යර්ටයන්ත  යනාදී යතාරුරු සියේල පරිගණකයට ඇුළත් 

කළ යුුය. මීට අමතරව ඔවුන්තයේ පුද්ගලික යතාරුරු ෙ අවශය නේ ඇුළත් යකාට තො ගැනීයේ පහසුව සලසා 

ඇත. 

3.8 වැටුප් වියදම් සටහන් කරන වැය විෂය විස්තර Account Reference File 

එනේ වියෙේ සටහන්ත කරන වැය විෂය විස්තර 1001,1002,1003 යනාදිය යේ.යමයස් විවෘත කරනු ලෙන වැය විෂය 

විස්තර Item Reference file හි Account Head  යන්තන යටයත් අොළ Earning Type Item සඳහා පමණක් ෙැක්විය යුුයේ. 

Creation of Account Reference File 

Table Column Heading 

1 1 1001 

1 2 1003-(i) 

1 3 1003-(ii) 

1 4 1506 

 

4.1 වැටුප් සකස් කිරීමට දත්ත ඇතුළත් කිරීම. 

වැටුප් සකස් කිරීම සඳහා අොළ මාසය පරිගණකය ෙැන ගන්තයන්ත පරිගණකයේ අන්තතර්ගත දිනය System Date 

මගිනි. යේ නිසා ඔයේ පරිගණකයේ දිනය සහ යේලාව නිවැරදි කර ගැනීම අවශය යේ. (යමය MS-Dos යටයත් Date 

නේ විධානය මගින්ත යහෝ Widows මගින්ත කළ හැක) වැටුප් ෙත්ත ඇුළත් කිරීම ප්රධාන යමනුයේ Data Entry උප 

යමනුයේ පහත සඳහන්ත වරණයන්ත යටයත් කළ හැක. 

 

Variable Data  එක් එක් වැටුප් ලෙන්තනන්තට අොළ මාසිකව යවනස් වන ඉපැයීේ හා අඩු කිරීේ එක් එක් අයිතම 

යටයත් ඇුළත් කිරීමටත් එවායේ වලාංගුතාවය පරීක්ෂා කිරීමත් (Validation Run)  
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Employee NO Item Code Amount 

1 102(Arrears) 1500 

1 130(Other All2) 1200 

2 102(Arrears) 750 

2 179(W&OP Arrears) 300 

3 102(Arrears) 1200 

3 179(W&OP Arrears) 850 

3 130(Other All2) 300 

4 130(Other All2) 300 

5 102(Arrears) 120 

5 179(W&OP arrears) 55 

6 102(Arrears) 130 

6 179(W&OP Arrears) 45 

8 Telephone Bill  150 

4.2 Remittance -වැටුප් ලෙන්තයනකු යවනුයවන්ත එක් එක් ආයතනයන්තට Agent යේෂණය කළ යුු මුෙේ සටහන්ත 

කිරීමට 

Emp No Agent No Ref no To Relation Installment 

Amount 

1 PB01 4557 To Employee 1500 

1 LADY 8900 To Employee 560 

2 PB02 578900 To Employee 500 

2 NSB1 35889 To Employee 560 

3 NSB1 988 To Employee 1900 

3 GOBA 3566 To Employee 490 

4 SE01 9302 To Employee 1200 

4 HN01 45678 To Employee 800 

5 LADY 7103 To Employee 900 

5 RB01 6432 To Employee 600 

6 BC02 8900 To Employee 700 

6 NSB1 4105 To Employee 400 

7 SE02 8999008 To Employee 700 

4.3 Loan  Data– එක් එක් වැටුප් ලෙන්තනා ලොයගන ඇති ණය විස්තර සටහන්ත කිරීමට හා Edit කිරීමට 

Loan Type Emp no Loan amount Total 

Installment 

Inst Amount Rem Inst Balance 

DISTB 1 125000  2800  125000 

DISTB 3 39000  1500  39000 

DISTB 5 130000  1850  130000 

SPECF 1 4000 10 Will be display 10 4000 

SPECF 2 4000 10 Will be display 9 3600 

SPECF 5 4000 10 Will be display 8 3200 

PROPB 10 123000  760  123000 

FESTN 3 10000 8 Will be display 8 10000 

FESTN 4 10000 8 Will be display 8 10000 

FESTN 6 7500 8 Will be display 6 10000 

PROPB 8 153000  560  153000 

VEHIB 1 230000  750  230000 

VEHIB 2 30000  400  30000 

VEHIB 3 130000  500  130000 

4.4 Other Reference File 

Item Code Value Min Max Item Percentage 

112 7800 1 100000 100 F 

161 25 25000 100000 139 F 

 8000 1 100000  F 

131 10 1 100000 1000 T 
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 ජීවන වියෙේ දීමනාව 7800 

 අග්රහාර රක්ෂණය සඳහා  125/ = අඩුකර රක්ෂණභාර අරමුෙල යවත යයාමු කරන්තන. 

 රුපියේ 25000ට වැඩි ෙල වැටුප් ලෙන නිලධාරීන්තයගන්ත රු 25 මුද්ෙර ගාස්ුවක් අයකිරීම. 

 2019 ජුලි මාසයේ සිට රු 2500 අන්තතර් දීමනාවක් යගවීම 

4.5 Static Data වැටුප් ලෙන්තනන්ත යවනුයවන්ත නිතර යවනස් යනාවන ඉපයීේ හා අඩු කිරීේ ඇුළත් කිරීමට. 

Emp No Item Code Amount 

2 163(telephone charges) 500 

3 163(telephone charges) 340 

4 104(Acting  Allows) 200 

5 105(Language allows) 400 

6 105(Language Allows) 200 

7 105(Language Allows) 150 

8 105(Language Allows) 120 

9 105(Language Allows) 390 

 

5.වැටුප් සකස් කිරීම 

ඔෙ විසින්ත ආයතනයේ නිළධාරීන්තයේ වැටුප් යගවීයේ දී අොළ වන ස්ථාවර හා මාසික ෙත්ත ඇුළත් කර නිමූ විට 

මාසික වැටුප් සකස් කිරීම සිදු කළ යුුය. වැටුප් සකස් කිරීයේ Process පියවරයන්ත ප්රධාන වශයයන්ත යකාටස් 4 කි. 

5.1 දත්ත වල වලාංගුතුතාවය පරීක්ෂා කිරීම ( Validation Run) 

මාසික ෙත්ත ඇුළත් කළ පසු ෙත්ත වල වලාංගුතාවය පරීක්ෂා කිරිම සඳහා Variable data→ Validation Run 

වරණයන්ත අනුගමනය කළ යුුය. යමහිදී වලාංගුතාවය සාර්ථක නේ validation Successful යලස පණිවිඩයක් ලැයේ. 

අසාර්ථක නේ යනාගැලපීේ අඩාංගු වාර්තාව මුද්රණය කිරිමට යහෝ ෙලා ගැනීමට හැකි යේ. Print Errors Report ඔෙ 

විසින්ත එම යනාගැලපීේ අඩාංගු වාර්තාව කියවා ෙලා සිදුවී ඇති වැරදි නිවැරදි කර නැවත validation Run කළ යුු 

යේ. 

5.2 වැටුප් යපරසැරි කිරීම Payroll Process 

යේ සඳහා E: Payroll Process යන වරණය යතෝරාගත යුුයේ. ඔෙයේ වැටුප් ෙත්ත වල වැරදි යනාමැත්යත් නේ 

Payroll Process සාර්ථකවන අතර වැරදි තියේ නේ එම වැරදි, Payroll process Control Report එකට පිටපත් කරනු 

ලැයේ. එම Report එක Report View → Error Report(ERR.RPT) වරණයන්ත යටයත් ෙැක ෙලා ගත හැකි අතර අවශය 

නේ මුද්රණය කර ගැනීමට ෙ හැකියේ. යමම error Report එයකහි ෙක්නට ඇති වැරදි නිවැරදි කර නිමූ විට නැවත 

validation Run කර payroll Process කළ යුුයි. 

5.3 අවකරණ ලැයිසිස්තුවුව පිළියයල කිරිම :Remittance List  

ඔෙ ඇුළත් කර ඇති ෙත්තවල වලාංගුතාවය හා Payroll process එක සාර්ථක වුවෙ වැරදි තිබිය හැක. එනේ 

අවකරණ වැරදි තිබිය හැක. එම වැරදි තියේෙැයි ෙැලීමට ඔෙ Special Report → 8.Remmitance List යන වරණය 

අනුගමනය කර Remittance List එක 

Run කළ යුුය. Remittance List එක Run කළ විට සාර්ථක නේ ඔෙට ඊළ`ග පියවර වන 10.Accounts summary එක 

පිළියයල කිරීම කළ හැක. Remittance List තියේ නේ ඒවා නිවැරදි කරගත යුුය. 

GPS භාවිතා කරනු ලෙන්තනන්ත Remittance List හි මුවන වැරදි නිවැරදි කිරීමට යොයහෝ විට අයපායහාසත් වන ෙව 

යපනී යගාස් ඇති කරුණකි. ඊට යේු වන්තයන්ත එම වැරදි නිවැරදි කිරීයේ පියවරයන්ත නිසි පරිදි අනුගමනය 

යනාකිරීමයි. Remittance List එක Run කිරීයේදී එහි වැරදි මු වුයන්ත නේ පහත පියවරයන්ත අනුගමනය කරන්තන. 

  O-Report Viewer යටයත් ඇති Remittance Error Report (Remerr.Rpt) එක ෙලා එහි සඳහන්තව ඇති Fatal (F) 

වැරදිවල Record Number  එක ලියා ගන්තන. නැතයහාත් Error Report  එක මුද්රණය කර ගන්තන. එම Error 

Report එක අවසානයේ පහත සඳහන්ත වගන්තතිය ෙැක්යේ. 

 Error Numbers are displayed from Remfile DBF, correct the errors Records in Pyrempma.DBF,pyrtotrm.DBF 

and pyrsords.DBF" 

යමහි සඳහන්ත Remfile.DBF යනු N.File Viewer හි ඇති Remmitance datails file එකයි. එහි ඔෙ විසින්ත Remmitance 

ඇුළත් කර ඇති ආකාරය ෙැක්යේ. එනේ Remmitance එකකට සේෙන්තධ  
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I. Item code එක 

II. Agent code එක 

III. Employee Number එක 

IV. මාසය හා 

V. Remitt කරනු ලෙන මුෙල යනාදිය යේ. 

 

Pyrempma.DBF යනු Employee Master File එකයි. Pyrtotrm.DBF යනු Remit up to total file එකයි. Pysords.DBF යනු 

Remittance Standing order යගානුවයි.ඔෙ විසින්ත Remittance Error Report එයකහි සඳහන්තව ඇති Error Report 

Number එක ලියායගන ඇත්නේ එම අාංකය සඳහන්ත Remmittance Datail File එයක් උඩ සිට පහලට ගිය විට ලැයෙන 

අොල Record Number එක හඳුනායගන ඉහත ෙක්වා ඇති යතාරුරු 5 ලියාගන්තන. ඉන්තපසුව එම අවකරණයේ 

සඳහන්ත Agent නිවැරදි නේ, Agent සිටී ෙැයි Remitance Detail File එයකන්ත පරීක්ෂා කර ගන්තන. Agent  යනාමැති නේ 

විවෘත කර ගන්තන. Remitance Detail File හි අොළ නිළධාරියායේ අාංකය යටයත් ඇති Agent වැරදි නේ, එනේ එය 

Agent Reference file  එයකහි විවෘත කර ඇති Agent code එකට යවනස් Agent code එකක් නේ හා එම Agent ට 

ඉතිරි වැටුප Net salary යවන්තයන්ත නේ නිවැරදි Agent code එක Employee master file එයකහි අොළ නිළධාරියායේ 

ඉතිරි වැටුප ෙැාංකුවට යැවීමට භාවිතා කරන SALBANK තීරුයවහි T සඳහන්ත කර ඇත්නේ ඉදිරියයන්ත ෙක්වන Agent 

code එක නිවැරදි කර ගන්තන._ අොල නිළධාරියාට Continuous Remittance කර ඇති Agent code එක වැරදි නේ 

නිවැරදි Agent code එක Agent Reference යගානුව පරීක්ෂාකර ඒ අනුව Remittance/Standing order file(Pyrord.DBF) 

නිවැරදි කර ගන්තන.Agent යනාමැතිනේ Agent විවෘත කර ගන්තන. අොල නිළධාරියාට Remit upto a total  යටයත් 

ඇු කර ඇති Agent code එක වැරදි නේ Reference  යගානුව පරීක්ෂා කර එහි සඳහන්තව ඇති යලස Agent code 

එක Remitt upto a total යගානුයේ Pyrtotrm.DBF නිවැරදි කර ගන්තන. Agent යනාමැති නේ Agent විවෘත කර ගන්තන. 

සැ:යු 1. Remittance ලැයිස්ුයේ ඇති වැරදි, Remittance Detail File(Remfile.DBF) හි ෙත්ත F3 press කර Edit 

කිරීයමන්ත නිවැරදි කළ යනාහැක. එම යගානුයේ යතාරුරු ඇත්යත් ඔෙට වැරැද්ෙට හඳුනාගැනීයේ 

පහසුව සඳහාය. 

2. Remittance Error Report  එයකහි සඳහන්ත Error Report අාංකය යනු Remittance Detail file එයක් වැරැද්ෙට 

අොල Record Number එක වන අතර එය වැරැද්ෙට අොල Employee Number එක යනායේ. 

Remittance වලට අොල වැරදි සියේලම නිවැරදි කයේ නේ ඉන්තපසුව නැවත 5.1, 5.2 හා 5.3 හි සඳහන්ත පරිදි 

ෙත්ත යපරසැරි කළ යුුයේ. 

6.වැටුප් සාරාාංශ පිළියයල කිරීම :Account Summary 

Remittance List එක නිවැරදිව Run වන්තයන්ත නේ ඊලඟට ඔෙ කළ යුත්යත් වැටුප් සාරාාංශය පිළියයල කිරිමයි. ඒ 

සඳහා L.Special Reports→ 11 Accounts Summary වරණයන්ත අනුගමනය කළ යුුයි.වැටුප සකස් කිරීයේ දී ෙත්ත 

වලාංගුතාවය පරීක්ෂා කිරීම (Validation Run)Payroll Process කිරීම හා Remittance List Run කිරීම නිවැරදිව 

සිදුවන්තයන්ත නේ Accounts Summary Run  නිවැරදි වැටුප් සාරාාංශයක් ලො ගැනීමට හැකියේ. Accounts Summary Run 

කළවිට එය සාර්ථක ූයේ නේ ඉන්තපසුව O.Report Viewer → Accounts Summary Error Report පරීක්ෂා කර එහි වැරදි 

ඇත්නේ නිවැරදි කර ගැනීීිමට කටයුු කරන්තන. වැටුප් සාරාාංශයේ මුළු වැටුප් වියෙයේ එකුව යෙදීගිය ආකාරය 

නිවැරදිෙැයි ෙලන්තන. එනේ වැටුප් සාරාාංශය උඩින්ත සඳහන්තව ඇති වැටුප් වියෙේවල එකුවට සාරාාංශය යට ඇති 

එකුවට සමානෙැයි ෙලන්තන. 

ඉහත 5.1, 5.2, හා 5.3 හා 5.4 පියවරයන්ත සියේල නිම ූ විට ඔෙට අවශය අයනකුත් Report පිළියයල කරගත 

හැකියේ. Pay sheet,Payslip,Coin Analysis ආදී එම Report අවශයනේ යකලින්තම මුද්රණය කර ගැනීමට Printer නේ 

වරණය යතෝරාගත හැකි අතර පරිගණකයේ Report(RPT) යගානුවකට ලියා තිරයේ ෙලා ගැනීීිමට හා අවශය නේ 

මුද්රණය කර ගැනීමට Spool නේ වරණය යතෝරාගත හැක. 

 

6.රජයේ නිලධාරීන්ට ලබායදන නව යේපල වාරික බැාංකුවලට යේෂණය කිරීම හා ගිණූම්ගත කිරීම.  

යමම ණය ක්රමය යටයත් ණය ලො දීම රජයේ ෙැාංකු විසින්ත සිදුකරනු ලෙන අතර ණය මුෙලින්ත අය කරනු ලෙන 

මුෙල හා යපාලිය ප්රමාණයක් පමණක් නිලධාරියායේ වැටුපින්ත අඩු කරනු ලැයේ.ෙැාංකු සමඟ වාර්ිකව එකඟ වු 

යපාලී අනුපාතය අනුව යපාලියේ යවනස (මුළු යපාලිය නිලධරියා - ෙරනු ලෙන යපාලිය )රජය විසින්ත ෙරනු ලෙයි. 

පියවරයන්ත 
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 M.Master File                   Item Reference File වර්ණයන්ත අනුගමනය කර 207 අයිතමය 

(Type=D,Data type =2) නිලධාරියායගන්ත අයකරනු ලෙන අඩුකිරීම සඳහා විවෘතකර ගන්තනා යමම අඩු 

කිරීම Pay sheet එයකහි  යපන්තවීමට අවශය නිසා ගැලයපන පරිදි COLONO හා ROWNO යතෝරා ගන්තන. 

 රජය විසින්ත ෙරනු ලෙන යපාලී ප්රමාණය ගිණුේගත කිරීයේදී එම වියෙම 1506වැය විෂයට ඇුලත් කල 

යුුය. 

Master File                 7. Accounts Reference file වරණය අනුගමය කර 1506 සඳහා ගිණූේ ශිර්ෂයක් 

ඇුලත් කර ගන්තන.( Accounts Head) 

 M.Master File  Item Reference File වරණයන්ත අනුගමනය කර රජයේ යපාලී ොයකත්වය සඳහා 218 

අයිතමය විවෘත කරගන්තන. යමහිදී ඔෙට යේ සඳහා විවෘත කල හැක්යක් 218 අයිතමය පමණි.  (Type =E 

Data=2 Acc Head =1506) 

 ඔෙ විසින්ත නිලධාරියායේ යපාලිය හා ණය මුෙලින්ත කපා ගන්තනා මුෙල සඳහා විවෘත කරනු ලඳ අයිතම 

අාංකය 207  

N.File Viwer --------Payroll Status(Pyrcntrl.DBF)-----------Display වරණයන්ත අනුගමනය කල විට ලැයෙන 

යගානුයේ SUPLOAN  යනුයවන්ත ෙක්වා ඇති යප්ලිය යටින්ත සඳහන්ත කරන්තන. 

 

 Master File-------Agent Reference File වරණය අනුගමනය කර නිලධාරින්ත කර නිලධාරීන්ත ණය මුෙේ ලොයගන ඇති 

ෙැාංකු සඳහා අවශය Agent Code  නම  හා ලිපිනයන්ත ඇුලත්කර විවෘත කර ගන්තන.යේ සඳහා Item Code යලස 

ෙැාංකු භාවිතා කරන අයිතමයන්ත (උො -152,153,154) යයාො ගන්තන.යේ සඳහා ෙැනටමත් විවෘත කර ඇති Agent code 

ෙ ඔෙට භාවිත කල හැක. 

Enter the following Department Supported Loan 

Emp No Agent Ref No Stating 

month 

No of 

Installment 

Emp 

Installment 

Dept 

Interest 

Emp 

Interest 

Total Due 

1 BC01 3899  84 800 1200 3000 450000 

2 PB01 99120  96 700 1100 2000 500000 

යමම අවකරණයන්ත සඳහා යැවිය යුු වාර්තාව ඔෙට 

L.Special Report -----------14 SupLoan Remittance  යටයත් මුද්රණය කර ගැනීම යහෝ Spool  කිරීම කල හැකියේ. 

7 රජයේ නිලධාරීන්තයේ අත්තිකාරේ ගිණූමට මුෙලින්ත ලැබීේ සටහන්ත කිරීම 

නිලධාරින්ත විසින්ත ගිණුේ යටයත් ලොයගන ඇති ණය යේකිසි යේුවක් මත මුෙලින්ත ආපසු යගවනු  ලැබිය හැක. 

C.Loan Data  වරණය යතෝරා ලැයෙන ණය ෙත්ත ඇුළු කරන තිරයේ ණය වර්ගය F2 press කර යතෝරායගන 

නිලධාරියායේ අාංකය සටහන්ත කරන්තන.යමහිදී දිනය යලස ණය මුෙේ ආපසු යගවන දිනය ෙක්වන්තන එවිට Press F5 

to view record and select with Enter යනුයවන්ත පණිවිඩයක් තිරයේ යටින්ත දිස්යේ.එවිට F5 Press කලවිට ඔෙ 

යතෝරාගත් නිලධාරියා ලොයගන ඇති යතාරුරු තිරයේ දිස්යේ.එම යතාරුරු වලින්ත අතින්ත පියවීමට යන ණය 

වර්ගය යතෝරා Enter Key Press එක  press කළවිට  “F8 Input a Direct Receipt” යන පණිවිඩය තිරයේ දිස්යේ. ඉන්තපසු 

ඔෙට වැය මුෙේ ලැබීම සටහන්ත කිරීමට අොල යතාරුරු ඇුලත් කිරීමට Data Entry  form එකක් ලැයේ. එහි ණය 

ආපසු යගවීමට අොල යතාරුරු ඇුලත් කරන්තන. 

8 ණය මුෙේ යකාටස් යගවීම ඇුලත් කිරීම. 

රජයේ නිලධාරීන්ත විසින්ත ලොගන්තනා ආපො ණය මුෙලින්ත යකාටසක් ුල වැටුයපන්ත අඩුකරගත් පසු එම යකාටස 

නැවත යගවීම යහෝ වැටුප් වර්ධක මගින්ත ණය මුෙේ ලොගත හැකි සීමාව වැඩිවු විට නව වැටුප්ට අනුව  ලොගන්තනා 

අපො ණය මුෙේ ප්රමාණය GPS වැඩසටහනට ඇුලත් කල යුුය.ණය මුෙේ යකාටස ඇුලත් කිරීයේදී ෙැනට Loan 

Data File එයකහි ඇති ණය යේෂයන්ත යවනස් යනාකර අළුතින්ත ලොගත් ණය මුෙල යවනම GPS වැඩසටහනට 

ඇුලත් කල යුුයේ.යේ සඳහා C.Loan Data  වරණය යතෝරා ලැයෙන ෙත්ත ඇුලත් කරන Data Entry Form එයකහි 

අළුතින්ත ලොගත් ණය මුෙේ යකාටස අොල විස්තර ඇුලත් කරන්තන.ඉන්තපසු Modify වරණය යතෝරා ගන්තන.ලැයෙන  

Item Type Data Type Description Row No Col No Acc.Head 

207 D 2 Static Emp SupLoan 2 18  

218 E 2 Static Dep. Sup Loan 99 99 1506 
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Modify New Record /Modify Record යන්තයනන්ත Modify New Record යන වරණය යතෝරාගන්තන.එවිට ඔෙයේ අළුත් 

ණය මුෙල යවනමත් පැරණී ණය යේෂය යවනමත් GPS වැඩ සටහයන්ත Loan Data යගානුයේ ගෙඩායේ.යමහිදී අළුත් 

ණය මුෙල ලොගත් දිනය නිවැරදි ව ෙැක්වුයේ නේ යපාළිය යවනමම ගණනය කිරීම අවශය යනායේ. Loan Data File 

එයකහි Record යෙකක් යලස ෙත්ත ඇුලත් කල මාසයේ ෙැක්යවන යමම ණය යතාරුරු GPS වැඩසටහන Month 

End කළවිට ඊලඟ මාසයේ Record ඒකෙද්ධ යේ.  

9. SLIP ක්රමය මඟින්ත වැටුප් යගවීම. 

SLIP ක්රමය (Sri Lanka Inter Bank Payment System)යටයත් වැටුප් අවකරණ සඳහා යෙක්පත් යනාලියා ෙැාංකුවට 

ඩිස්කට් එකක් මඟින්ත පමණක් ලොදීම ුලින්ත යගවීමට ෙැන්ත හැකියාව ඇත.යමහිදී සියළුම වානිජ ෙැාංකු හා ජාතික 

ඉතිරිකිරීයේ ෙැාංකුව Lanka Clear ආයතනයේ සහයයෝගය ඇතිව ලාංකායේ ඕනෑම ශාඛාවකට පැය 48 ක් ඇුලත 

මුෙේ යැවීම සිදුකරනු ලෙයි. එම ඩිස්කට් එකට අවශය යතාරුරු GPS වැඩසටහයන්ත පහත යවනස්වීේ සිදුකල 

යුුය. 

 Agent Reference file එයකහි ඇති SLIP System එකට අොල වන සෑම Agent යකයනකුටම ලොදී ඇති Bank 

code එක Branch Code එක ඇුලත් කල යුුය.යමම සාංයක්ත ඇුලත් කළ යුුයි.යමම සාංයක්ත ඇුලත් 

කල යුත්යත් Address3 යන තීරුයේ මුල පටන්ත හිස්තැන්ත 10ක් යවා ( Space Bar Press කිරීම මඟින්ත)11 වන 

ස්ථානයේ සිටියි.යමම සාංයක්ත යෙක ඇුලත් කල පසු එම  Agent ට SLIP System එකට ඇුලත් කර 

ගැනීම සඳහා අගට $ ලකුණ යයදිය යුුය. 

ෙැාංකුයේ අාංක සඳහා ඉලක්කේ 4 ක්ෙ ශාඛායේ සාංයක්ත සඳහා ඉලක්කේ 3 (ශාඛායේ අාංක යටයත් 

ෙැාංකුයේ අාංකයට අොල ඉලක්කේ ගණන යනාමැත්යත් නේ සාංයක්ත ඉදිරියට බිාංදු ඇුලත් 

කරන්තන)ලකුණ සඳහා එක් ස්ථානයක්ෙ එම සාංයක්ත යවන්ත සඳහා“-“ (ඍණ ලකුණ) ලකුණු යෙකක් යලස 

ස්ථාන 10 කින්ත යමම සාංයක්ත පෙය ඔෙ Address3 තීරුවට පරිස්සමින්ත ඇුලත් කරගත යුුයි.එවිට එම 

තීරුයේ ඉඩ ප්රමාණය නිමයේ.(Address  තීරුයේ Space 20 ක් ඇති අතර 10ක් ඔෙ ඉුරු කර සාංයක්ත 

ඉුරු ස්ථාන 10 ට ඇුලත් කල යුුය.) 

උො-  ලාංකා ෙැාංකුව, යපාේගහයවල ශාඛාව සඳහා 7010-526-$ 

   ජාතික ඉතිරිකිරීයේ ෙැාංකුව,රත්නපුරය 7719-010-$ 

 එක් එක් නිලධාරියායේ ගිණූේවලට අොල අවකරණයන්ත GPS වැඩසටහන්ත Remittance/Standing  Order File, 

Remit Up to a Total File, Employee  Master File  හා Dept Supported Loan File හි ඇුලත් කරනු ලැයේ.යමම 

යගානු 4 ට ඇුලත් කර ඇති අවකරණයන්ත සඳහා නිලධාරීන්තයේ ගිණූේ අාංකය එම යගානු 4 හිමි ඇති 

Reference No යටයත් ඇුලත් කරගත යුුයේ.  

Modification of existing data 

After the month end process enter the following data in your GPS 

1. Modification of monthly variable data 

Emp no Item no Amount 

1 182(Other Ded 4) 500 

2 182(Other Ded 4) 750 

3 102(Arrears) 1300 

4 179(W&OP) 300 

5 182(Other Ded 4) 400 

6 182(Other Ded 4) 500 

7 102(Arrears) 600 

8 182(Other Ded 4) 700 

 

     2.Modification of Static data 

Emp no Item no Amount 

1 163(Telephone) 700 

2 163(Telephone) 650 

3 104(Act Allownce) 1500 

4 104(Act Allownce) 1400 

5 162(Sp.Advance) 3400 
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6 162(Sp.Advance) 450 

7 162(Sp.Advance) 4500 

8 104(Act Allownce) 1150 

9 162(Sp.Advance) 3000 

10 162(Sp.Advance) 1250 

11 162(Sp.Advance) 3400 

     3.Modification of Remitance data 

Emp No Agent No Ref no To Relation Installment 

Amount 

1 PB01 4557 To Employee 3500 

2 PB02 578900 To Employee 1500 

3 NSB1 988 To Employee 2900 

4 SE01 9302 To Employee 3200 

5 LADY 7103 To Employee 1900 

6 BC02 8900 To Employee 2700 

7 SE02 8999008 To Employee 1700 

    4.Modification of Loan data 

Loan Type EmpNo Loan Amt total Inst Amt Rem Balance Paid date 

DISTB 3 100000 100 2000  100000 Last Month 23 

DISTB 1 80000 100 2800  80000 Last Month 20 

DISTB 5 20000 100 1850  20000 Last Month 21 

SPECF 11 4000 10  6 2600  

FISTB 13 10000 10  3 3750  

FISTB 15 10000 10  6 7500  

 

5.Enter Following Department  Sup Loan  

Emp No Agent Ref No Stating 

month 

No of 

Installment 

Emp 

installment 

Dept 

Interest 

EMP 

interest 

Total Due 

1 BC01 3899 2014/01 84 700 1100 3200 450000 

2 PB01 99120 2014/01 96 600 1000 2200 500000 
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