
அபசாங்க ிர்யாகச் சுற்ிக்கக : 28/2022 

 

எது இக்கம் : EST-6/03/LEA/3162(1)  

பாது ிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள்,  

நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம் 

பகாளம்பு 07. 

 

2022.12.17 

 

அகநச்சுக்கின் பசனார்கள் 

நாகாண சககின் ிபதந பசனார்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

 

சசகயமூப்பு நற்றும் ஓய்வூதினத்திற்கு ாதிப்ில்ாத யககனில் அபச  

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு காிதி ட்டப்டிப்க சநற்பகாள்யதற்கு  

சம்நற் லீவு யமங்குதல் 

 

தாயிதிக் சகாகயனின் XII ஆம் அத்தினானத்தின் 15:1:1 உறுப்புகபகன ின்யருநாறு 

திருத்துயதற்கும், 16:16 எ புதின உறுப்புகபபனான்க ின்யருநாறு சசர்ப்தற்கும் 

2022.09.12 ஆந் திகதி இடம்பற் அகநச்சபகய கூட்டத்தில் முடிவுபசய்னப்ட்டுள்து. 

 

15:1:1 எவ்யாானினும், முதுநாி அல்து அதற்கு சநநா ட்டப்டிப்கத் 

பதாடர்ந்த ின்ர், காிதி ட்டப்டிப்கத் பதாடப அபச 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு உள்ாட்டில் 3 ஆண்டுகள் யகபனில் சசகய மூப்பு 

நற்றும் ஓய்வூதினத்திற்கு கணக்கிடப்டக்கூடினயாறு சம்நற் லீவு 

யமங்கப்ட முடியும். 

தகடனற் தயி உனர்வு அல்ாத தயி உனர்வு பதாடர்ா பயற்ிடநாது, 

உத்திசனாகத்தபால் பற்றுக்பகாள்ப்ட்ட சம்நற் லீவு காத்தில் 

இருந்தாலும், அல்து அந்த உத்திசனாகத்தர் சம்நற் லீவு காத்கத ிகவு 

பசய்து நீ சசகயக்கு சமூகநித்ததன் ின்பாக இருந்தாலும், அல்து 

யிதிக்கப்ட்ட கடமுக ஒளங்குயிதிகனப் ின்ற்ி உத்திசனாகத்தர் 

சம்நற் லீவு காத்கத முடிவுறுத்தி  சசகயக்கு சமூகநித்ததன் ின்ர் 

அடுத்துயரும் திகதி முதல் கடமுகப்டுத்தப்டும் யககனில் அப்தயி உனர்வு 

யமங்கப்ட சயண்டும்.   

 

16:16 தாயிதிக் சகாகயனின் XII ஆம் அத்தினானத்தின் 16:1:2 நற்றும் 16:1:3 

உறுப்புகபகின் கீழ் காிதி ட்டப்டிப்கத் பதாடப சம்நற் பயிாட்டு 

லீயிகப் பற்றுக்பகாள்ளும் உத்திசனாகத்தர்களுக்கு அவ்யாறு 

பற்றுக்பகாள்ளும் சம்நற் பயிாட்டு லீவு காத்திற்காக சநச உள் 

16:8, 16:9,16:10 நற்றும் 16:11 உறுப்புகபகில் குிப்ிடப்ட்டுள் ஏற்ாடுகள் 



ஏற்புகடனதாகாது என்துடன், அந்த சம்நற் பயிாட்டு லீவு காம் 

அயர்கின் சசகய மூப்பு நற்றும் ஓய்வூதினத்கத கணக்கிடுயதற்கா 

சசகயக்காநாக கணக்கிடப்ட சயண்டும். 

 

தகடனற் தயி உனர்வு அல்ாத தயி உனர்வு பதாடர்ா பயற்ிடநாது, 

உத்திசனாகத்தபால் பற்றுக்பகாள்ப்ட்ட சம்நற் லீவு காத்தில் 

இருந்தாலும், அல்து அந்த உத்திசனாகத்தர் சம்நற் லீவு காத்கத ிகவு 

பசய்து நீ சசகயக்கு சமூகநித்ததன் ின்பாக இருந்தாலும், அல்து 

யிதிக்கப்ட்ட கடமுக ஒளங்குயிதிகனப் ின்ற்ி உத்திசனாகத்தர் 

சம்நற் லீவு காத்கத முடிவுறுத்தி  சசகயக்கு சமூகநித்ததன் ின்ர் 

அடுத்துயரும் திகதி முதல் கடமுகப்டுத்தப்டும் யககனில் அப்தயி உனர்வு 

யமங்கப்ட சயண்டும்.   

 

02.  தாயிதிக் சகாகயனின் XII ஆம் அத்தினானத்தின் 15 ஆம் அல்து 16 ஆம் 

ிாிவுகின் ஏற்ாடுகின்டி, ஏற்கசய உள்ாட்டு அல்து பயிாட்டு சம்நற் 

லீயிகப் பற்று காிதி ட்டப்டிப்கத் பதாடரும் அங்கீகாிக்கப்ட்டசம்நற் லீவு 

காத்கத கடக்காத உத்திசனாகத்தர்களுக்கும், இந்த சுற்ிக்ககனின் யிதிகள் கடமுகக்கு 

யரும் திகதிக்குப் ின்பா அந்த சம்நற் லீவு காத்திக அயர்கின் சசகய மூப்பு 

நற்றும் ஓய்வூதினத்கத கணக்கிடுயதற்கா சசகயக்காநாக கணக்கிட சயண்டும்.  

 

03.  தயி அல்து சசகயக்காக அங்கீகாிக்கப்ட்ட ஆட்சசர்ப்பு கடமுகனில் அல்து 

சசகய ிபநாணக் குிப்ில் காிதி ட்டத்கதப் பற்ிருக்க சயண்டும் என் 

ஏற்ாடுகக உள்டக்காத ஒரு தயிகன யகிக்கும் அல்து சசகயகனச் சசர்ந்த ஒரு 

அபசாங்க உத்திசனாகத்தருக்கு இதன் ின்ர் காிதி ட்டப்டிப்ிற்காக சநற்கூின 

யிதிகின்டி நட்டுசந காிதி ட்டப்டிப்ிற்காக லீவு அனுநதிக்கப்ட சயண்டும் 

என்கத இதன் மூம் யலியுறுத்துகிசன். 

   

04.  இந்த சுற்ிக்கக ஏற்ாடுகள் 2022.09.12 ஆந் திகதி முதல் கடமுகக்கு யரும்.  

 

ஒப்ம்./ எம்.எம்.ி.சக. நானாதுன்ச 

பசனார் 

பாது ிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள், 

நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

 

பதாகசசி இக்கம் : 0112-699399 

பதாககல் இக்கம்  : 0112-692156 

 நின்ஞ்சல் முகயாி : ade-vi@pubad.gov.lk 
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