ශී ලංකා පජාතාන්ති
පජාතාන්තික
ජාතාන්තික
සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආයතන සංගහ
සංගහය
I වැනි කාණ්ඩය

අමාත මණ්ඩලෙය් අධිකාරය යටෙත් රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලදී.

2013

ආයතන සංග්රහය
I වැනි කාණ්ඩය
ආයතන සංග්රහයේ යෙෙ කාණ්ඩය අොතය ෙණ්ඩයයේ අුමෙියය තියව නිුත්  කනුම යැය.
1985 09 01 දින නිුත්  කනන යද යෙෙ කාණ්ඩයට එදින සිට 2012 12 31 දින දක්වා අොතය
ෙණ්ඩයයේ අුමෙියය ෙත නිුත්  කනන යද සියලුෙ නාජ්ය රිපරායන ක්රයේඛ තතුළ්  කනමින් යෙය
නිුත්  යකයේ
2
2009.04.02 දින සිට, යෙෙ කාණ්ඩයේ අංක I සිට V යතක් රිපච්යේදයන්හි සඳහන්
විධිවිධාන සම්බන්ධයයන් ෙධයෙ නජ්යේ නියධනයන්ට අදාළ වුමයේ එදින සිට බයා් ෙක 1589/30
හා 2009 02 20 දිනැිය අියවිය ේෂ ගැසට් රත්රයේ රළකනන යද නාජ්ය යසේවා යක මිෂන් සාා කාේය
රටිරාටික රීිය යේ
3
අේථ නිරූරණයේදී තියවන සැක උරදවන තැන් හා ගැටළු ද යෙහි
විධිවිධානයන්යගන් ආවනණය යන වන කරුණු ද ආයතන අධයක්ෂ ජ්නනාේ යවත යය ු  කළ ුතතු ය

පී.බී. අබේබ ෝන්
යේකම්
නාජ්ය රිපරායන සහ සවවයශ කටුතතු අොතයාං ය
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සාමාන
ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් කාර්ය පරිපාටි සහ පත්කිරීම්
මාරුකිරීම්
මාස්පඩි, තාවකාලික තත්ත්වය, ස්ථිර තත්ත්වය සහ විශාම වැටුප් හිමිකම පදානය කිරීම
මුදාහැරීම, කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යැවීම හා ෙසේවය අවසන් කිරීම
ෙසේවා ෙල්ඛන, වාර්තා සහ සහතික
වැටුප්
අතිකාල දීමනා, නිවාඩු දවස් සහ නිවාඩු දවස් සඳහා වැටුප් හා දීමනා
ගාස්තු
ජූරි සභිකයන්ට, සාක්ෂිකරුවන්ට, නිල ෙනොලත් මෙහස්තාත්වරුන්ට, හදිසි මරණ
පරීක්ෂකවරුන්ට සහ විවිධ ෙසේවා ෙවනුෙවන් කරන ෙගවීම්
පතිපූර්ණ සහ වන්දි
නිවාඩු
දුම්රිය බලපත
දිවයින ඇතුළත රාජකාරි ගමන්
අධයන, අභාස ෙහෝ රාජකාරි කටයුතු සඳහා පිටරට යෑම
නිවාඩු ගමන්
අනුගහ වාර පෙව්ශ පත
නිල නිවාස
රජෙය් නිවාස
නිවාඩු බංගලා
ආරක්ෂක ඇඳුම් හා නිල ඇඳුම්
ශුභ සාධක පහසුකම්
ඇතැම් වර්ගවල ෙලඩ ෙරෝගවලින් ෙපෙලන රජෙය් නිලධරයන්ට විෙශේෂ අනුගහ සහ ඒ
පිළිබඳ ෙකොන්ෙද්සි
වැටුප් ණය සහ අත්තිකාරම්
වෘත්තීය සංගම්වල සාමාජිකයන්ට අනුගහ
නිලධරයන්ෙග් කායික ෙයෝගතාව පිළිබඳ ෛවද පරීක්ෂණය සහ ෛවද උපචාරය
ලිපි ගනුෙදනු කිරීෙම් මාර්ග
පරිපාලන කාර්ය පරිපාටි සහ විධි
ඉඩම් අත්කර ගැනීම, ආෙයෝජන හා උකස්
රජෙය් නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව සතු බලතල
සමිති සමාගම් පවත්වාෙගන යාෙම් සහ අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම
ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම
නීති උපෙදස් හා නීති කියා මාර්ග
රජෙය් නිලධරයන්ෙග් ශුභ සාධක සංගම්වලට රජෙය් නිලධරයන් මුදාහැරීම
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I වැනි පරිච්ෙඡ්දය

සාමාන
1.

අර්ථ නිරූපණ

“පත් කිරීෙම් බලධරයා” යන්ෙනන්, අමාත මණ්ඩලය ෙහෝ ආණ්ඩුකම වවස්ථාෙවහි
58(1) වගන්තිය පකාරව පත් කිරීම පිළිබඳ ස්වකීය බලතල රාජ ෙසේවා ෙකොමිසම මගින් පවරනු ලැබ
ඇති අමාතාංශයක ෙල්කම්වරෙයකු ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු ෙහෝ ෙවනත් රාජ
නිලධරෙයකු අදහස් ෙකෙර්.
“පත් කිරීම” යන්ෙනන් අදහස් කරන්ෙන්, දැනට රාජ ෙසේවාෙවහි නියුක්තව නැති
තැනැත්ෙතකුට මුලින්ම ෙදන පත්වීමක් වශෙයන් රාජ ෙසේවෙයහි වැටුප් සහිත යම්කිසි තනතුරක්
පසුව ස්ථිර කරනු ලැබීමට යටත්ව ෙහෝ යටත් නැතිව පදානය කිරීම ය. එෙසේ නැතෙහොත්, රාජ
ෙසේවෙයහි නියුක්තව සිටින තැනැත්ෙතකුට, පසුව ස්ථිර කරනු ලැබීමට යටත්ව ෙහෝ යටත් නැතිව,
තදනන්තරව ෙදන පත්වීමක් ෙනොෙහොත් උසස්වීමක් ෙනොෙහොත් වැටුෙපහි වැඩිවීමක් ද ඇතිවන මාරු
වීමක් වශෙයන් ෙහෝ සිය තත්ත්වය පිළිබඳව සිදුෙකෙරන ෙවනසක් වශෙයන් ෙහෝ (උදා:-අනියම්
නිලධරෙයකුට තාවකාලික ෙහෝ ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කිරීම ෙහෝ තාවකාලික නිලධරෙයකුට ස්ථි ර
තත්ත්වය පදානය කිරීම ෙමනි.) රාජ ෙසේව ෙයහි වැටුප් සහිත කිසියම් තනතුරක් පදානය කිරීම ය.
“පුරවැසියා” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම වවස්ථාෙවහි අර්ථ නිරූපිත පරිදි ශී ලංකාෙව් පුරවැසිෙයකි.
“ඒකාබද්ධ ෙසේවා” යන පාඨෙයන් රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය, රජෙය් භාෂා
පරිවර්තක ෙසේවය, ශී ලංකා පුස්තකාලයාධිපති ෙසේවය, ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ
ෙසේවය, සංවර්ධන නිලධාරී ෙසේවය, රියැදුරු ෙසේවය, කාර්යාල කාර්ය සහායක ෙසේවය අදහස් ෙකෙර්.
“කියාත්මක වන දිනය” යන්ෙනන් අදාළ බලධරයා විසින් අනුමත කර ඇති පරිදි වැටුප්
ෙගවීම ඇරඹිය යුතු දිනය අදහස් ෙකෙර්.
“නිලධරෙයකුෙග් පඩිනඩි” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්, වැටුප්, රාජකාරි දීමනා,
ෙපෞද්ගලික දීමනා යන ෙම්වාත් ගමන් වියදම් දීමනා, පවාහන වියදම් දීමනා ෙහෝ සංයුක්ත දීමනා බඳු
පතිපූරණ ෙගවීම්වල ස්වභාවය ෙනොදරන ෙවනත් ඕනෑම දීමනාවකුත් ය.
“ගාස්තු” යන්ෙනන් වැටුප් සහ අනුමත දීමනා හැර කවර ෙහෝ මාර්ගයකින් වුවත් ෙකෙරන
ෙසසු සියලුම ෙගවීම් අදහස් ෙකෙර්.
“ක්ෙෂේත නිලධරයා” යන්ෙනන් පධාන වශෙයන්ම ක්ෙෂේත කටයුතු පැවරී ඇති, එක් විෙශේෂ
ස්ථානයකට සීමා ෙනොවන, වැඩබිම්වලට නිතිපතා යා යුතු, අධීක්ෂණ ස්වභාවෙය් රාජකාරි පැවරී ඇති
පරීක්ෂණ, චාරිකා යනාදිය සිය රාජකාරියට ඇතුළත් වූ රාජ නිලධරෙයකු අදහස් ෙකෙර්.
“ස්තී පුරුෂ ෙභ්දය” පද සම්බන්ධය අනුව ෙවනත් ආකාරයකට ෙත්රුම්ගත යුතු වුවෙහොත්
මිස, පුරුෂවාචී වශෙයන් දක්වා ඇති තන්හි ස්තීන් ද ගැෙනන අතර නිලධරෙයකුෙග් භාර්යාව පිළිබඳව
සඳහන් වන කල්හි ඉදින් එම සඳහන නිලධාරිනියක් සම්බන්ධෙයන් නම්, ඉන් අදහස් වනුෙය් ඇෙග්
ස්වාමිපුරුෂයා ය.
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I වැනි පරිච්ඡේදය]
“දෙපාර්තදේන්තු ප්රධාාියාා” ාන පාඨදාන් 1 වැිය පරිශිෂ්ටදාහි ලැයිස්තු ගත ද ොට ෙක්වා
ඇති දෙපාර්තදේන්තු ප්රධාාියදාු  දෙසස් ද දර් දමාතාාංශයක්ාක් සේධන්ධාදාන් නේ
“දෙපාර්තදේන්තු ප්රධාාියාා” ාන්දනන් දෙසස් ද දෙන්දන් දමාතාාංශයක්දාහි ද් ේවොා ා
“වැටුප් වර්ධා දිනා” ාන්දනන් ාේ වැටුප් වර්ධා ාක් ලැබිා යුතු වූ ලිත් දිනා දෙසස්
ද දර් වැටුප් වර්ධා ාක් දගවීමට ියාමිත දිනා දපධෙවාරි මස 29 වැියොට දාදුනදසොත් වැටුප්
වර්ධා දිනා මාර්තු 1 වන දිනා සා දපධෙවාරි 29 වැිය දිනා දතෙ දවනස් විා සැකි ා
“වැටුප් වර්ධා
ාල සීමාව” ාන්දනන් එක් වැටුප් වර්ධා ාක් ලධා දුන් දසෝ වැටුප් පිාවෙක්
තීෙණා ෙන ලෙ දිනදාහි සිට පටන්දගන ඊළඟ වැටුප් වර්ධා ා දගවීමට ියාමිත දිනාට දපෙ
දිනා දතක් ාල සීමාව දෙසස් ද දර් දමම ආාතන සාංග්රසාට දුවව වැටුප් වර්ධා දිනද
දවනසක් ළදසොත් මිස ඉසත කී ාල පරිච්දේො සාමාන වශයක්දාන් වර්ෂාක් දවයි
“සැතපුේ ු ලිා” ාන්දනන් ොජ ාරිදාහි දාදී සිටිා දී මසා මාර්ගදාහි ගමනාගමනා සා
ප්රවාසනා සහසා ෙෙුව ලධන විාෙේ ප්රතිූරෙණා කිීමේ වශයක්දාන් දගවන ුදෙල දෙසස් ද දෙන දතෙ
එාට දමෝටර් ෙථ සැතපුේ ු ලිා, දමෝටර් සයි ් සැතපුේ ු ලිා දසෝ ධයිසි ් සැතපුේ ු ලිා
දාත් දේ එා තීෙණා ෙුව ලධන්දන් ගමනාගමනා දසෝ ප්රවාසනා ළ සැතපුේ ගණනට දොළ
ගාස්තු ප්රමාණා දුවව ා
දොළ දමාතවොා (ද) “දොළ දමාතවොා” සස “දොළ දමාතාාංශයක්ා” ාන්දනන් පිළිදවළින් දොළ ොජ
ියලධාොා දසේවා ෙන දෙපාර්තදේන්තුව දසෝ දවනත් ආාතනාක් භාෙවන්නා වූ
දමාතවොා සා දමාතාාංශයක්ා දෙසස් ද දර්
(ආ) ඒ ාධද්ධා දසේවාව ට දාත් ියලධාෙදාු  සේධන්ධාදාන් නේ “දොළ දමාතවොා”
ාන්දනන් දෙසස් ද දෙන්දන් ොජ පරිපාලන විෂා භාෙ දමාතවොා ා
(ඇ) දමාතාාංශයක්ාක් ාටතට දනොගැදනන දෙපාර්තදේන්තුවක් සේධන්ධාදාන් වූ ්හි පත්
කිීමම ජනාධිපතිවොා විසින්
ෙුව ලැධ ඇත්නේ, පසත (ඈ)ට ාටත්ව, “දොළ
දමාතවොා” ාුව ජනාධිපතිවොා දේ
(ඈ) පාර්ලිදේන්තුදේ සභානාා වොාදේ ාර්ාාලා සේධන්ධාදාන් “දොළ දමාතවොා”
ාුව පාර්ලිදේන්තු සභානාා වොා වශයක්දාන් පත් ෙුව ලැධ ඇති දමාතවොා දේ
මාසි

“ප්රාථමි මට්ටදේ ියලධාොා” ාන්දනන් දෙසස් ද දෙන්දන්, තමාදේ ස්ථාවෙ වැටුප දසෝ
වැටුදපහි ආෙේභ වැටුප රු 12,470/- දසෝ ඊට දඩු වූ ොජ ියලධාෙදාු  දේ

ොජ භාෂා ප්රතිපත්තිා සේධන්ධාදාන් “නව ප්රදේශයක් ාා” ාන්දනන් දෙසස් ද දෙන්දන්,
1956 සැප්තැේධර් මස 24 වැිය දින දසෝ එාට පසුව ොජ දසේවදාහි තනතුෙ ට පළුදදවන්ම පත්
ෙුව ලැබුවා වූ ෙ, “ආදී ප්රදේශයක් දාු ” වශයක්දාන් දනොසැලද න්නා වූ ෙ ියලධාෙදාකි
“ියලධාොා” ාන්දනන් පසත ෙැක්දවන පරිදි දර්ථ ියරූපණා ද ොට ඇති “ොජ
ියලධාෙදාු ” දෙසස් ද දර්
එනේ: දධි ෙණ ියලධාෙදාු  සැෙ, ජනෙජා ාටදත් වැටුප් හිමි
වූ තැනැත්දතකි
එදසත්
I.
II.

ජනාධිපතිවොා
ථානාා වොා
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III.

ඇමතිවරෙයක්

IV.
V.

නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයක්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්

VI.

ආණ්ඩුකම වවස්ථා සභාෙව් සාමාජිකෙයක්

VII.

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිෙයක්

VIII.

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකෙයක්

IX.

අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසෙම් සාමාජිකෙයක්

X.
XI.

රාජ ෙසේව ා ෙකොමිසෙම් සාමාජිකෙයක්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහෙල්කම්

XII.

මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

XIII.

ජනාධිපතිවරයාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් සාමාජිකෙයක්

XIV. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහෙල්කම්වරයාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් සාමාජිකෙයක්
XV.

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවට පත් කරන ලද
නිලධරෙයකු

XVI. යුද හමුදාෙව් ෙහෝ නාවික හමුදාෙව් ෙහෝ ගුවන් හමුදාෙව් ෙහෝ සාමාජිකෙයක්
XVII. රාජ සංස්ථාවක/වවස්ථාපිත මණ්ඩලයක ෙහෝ රජයට පවරාගත් ආයතනයක ෙසේවා
නියුක්ත වූෙවකු
යන ෙමොවුහු රාජ නිලධර සංඛාෙවහිලා ෙනොගැෙනති.
“උසස් කිරීම්” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් රාජ ෙසේවෙයහි තනතුරක් දරන නිලධරෙයකු
පත් කිරීෙම් අනුමත පරිපාටියකට අනුව ඔහු දරන තනතුරට ෙහෝ ඔහු අයත්වන්නා වූ පන්තියට
ෙනොෙහොත් ෙශේණියට වඩා ඉහළ තනතුරකට, පන්තියකට ෙනොෙහොත් ෙශේණියකට පත් කිරීම ය.
තනතුර “සම තත්ත්වෙය් තනතුරක්” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් සංසන්දනය ෙකෙරන තනතුෙර්
වැටුප් වර්ධක වටිනාකමට යටත් පිරිෙසයින් සමාන වූ වැටුප් වර්ධක වටිනාකමකින් යුක්ත වූ ද, එම
තනතුෙර් උපරිම වැටුපට ෙනොඅඩු උපරිම වැටුපක් ඇත්තා වූ ද තනතුරකි.
“පහළ තත්ත්වෙය් තනතුරක්”යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් සංසන්දනය ෙකෙරන තනතුෙර්
ආරම්භක වැටුප, වැටුප් වර්ධක වටිනාකම, උපරිම වැටුප යන ෙම් තුනම ෙහෝ එයින් ඕනෑම
ෙදකක් ෙහෝ අඩු පමාණයන්ෙගන් යුත් තනතුරකි.
“ඉහළ තත්ත්වෙය් තනතුරක්” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් සංසන්දනය ෙකෙරන
තනතුෙර් ආරම්භක වැටුපට හා වැටුප් වර්ධක වටිනාකමට යටත් පිරිෙසයින් සමාන වූ ආරම්භක
වැටුපක් හා වැටුප් වර්ධක වටිනාකමක් ද, එම තනතුෙර්ම උපරිම වැටුපට වඩා වැඩි උපරිම වැටුපක් ද
ඇති තනතුරකි. සංසන්දනය ෙකෙරන තනතුෙර් උපරිම වැටුපට වඩා වැඩි වූ ෙහෝ ඊට සමාන වූ ෙහෝ
ස්ථාවර වැටුපක් ඇති තනතුරක් ද ඉහළ තත්ත්වෙය් තනතුරකි.
“රාජ සංස්ථාව” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්, දීමනා වශෙයන්, ණය වශෙයන් ෙහෝ
ෙවනත් ආකාරයකින් රජය විසින් මුළුමනින්ම ෙහෝ ෙකොටසක් වශෙයන් ලබා දුන් අරමුදල් ෙහෝ
පාග්ධනය ෙයොදවා, සමාගම් ආඥා පනත හැර ෙවනත් කවර ෙහෝ ලිඛිත නීතියක් මගින් ෙහෝ ඒ
යටෙතහි පිහිටුවනු ලැබ ඇත්තා වූ ෙහෝ පිහිටවනු ලබන කවර ෙහෝ සංස්ථාවක්, මණ්ඩලයක් ෙහෝ
ෙවනත් ආයතනයකි.
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I වැනි පරිච්ෙඡ්දය]
පරිච්ෙඡ්දය]
“රජෙය් නිවාඩු” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්, ඉරු දින, පසෙළොස්වක ෙපොෙහෝ දින ෙහෝ
1971 අංක 29 දරන පනත යටෙතහි රජෙය් නිවාඩු දිනයක් වශෙයන් පකාශයට පත් ෙකෙරන ෙවනත්
කවර ෙහෝ දිනයකි.
“නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැනීම” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් රාජ ෙසේවෙයන් අස් වී ගිය
නිලධරෙයකු රාජ ෙසේවෙයහි තනතුරකට පත් කිරීම ය.
“නැවත ෙසේවෙයහි පිහිටුවීම” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් වැඩ තහනම් කරනු ලැබ ඇති
ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබුවා වූ ෙහෝ සිය පරිවාස පත්වීම අවසන් කරනු ලැබුවා වූ ෙහෝ තනතුර
හැර ගියා වූ ෙහෝ නිලධරෙයකු රාජ ෙසේවෙය් තනතුරක යළි පිහිටුවීම ය.
“වැටුප” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් ඒකාබද්ධ වැටුප ය.
“ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්, එම අවශතාව සඳහා
අමාත මණ්ඩලය විසින් ෙහෝ ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් විසින් අනුමත කරන ලද්දා වූ පරිපාටියකි.
(2009.04.02 දිෙනන් පසුව නම් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද්දා වූ
පරිපාටියකි.)
ෙල්කම් (අ)

ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් සම්බන්ධෙයන් “ෙල්කම්” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් එම
ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාර අමාතාංශෙයහි ෙල්කම් ය.

(ආ) තනතුරක් ෙහෝ නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් නම් ඉන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් එම තනතුර
ෙහෝ නිලධරයා අයත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම් ය.
(ඇ) අමාතාංශයක් යටෙතහි වර්ග කර නැති ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් සම්බන්ධෙයන් වූ කල්හි,
ෙවනත් ආකාරයකට නියම කර නැත්නම් ඉන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් අදාළ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා ය.
“මාණ්ඩලික නිලධරයා”ෙග් වැටුප සම්බන්ධව 2006.01.01 දින සිට කියාත්මක නව වැටුප්
වහය යටෙත් කර ඇති විගහයන් අදාළ ෙව්.
තනතුරක් ෙහෝ නිලධරෙයකු ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් “තත්ත්වය” යන්ෙනන් අදහස්
ෙකෙරන්ෙන් එම තනතුර ෙනොෙහොත් නිලධරයා අනියම් ද, තාවකාලික ද, ස්ථිර ද නැතෙහොත් විශාම
වැටුප් සහිත ද යන්නයි.
“අධයනය ෙහෝ අභාස” යන පාඨයට ශිෂත්ව, අධිශිෂත්ව, අධයන චාරිකා, නිරීක්ෂණ
චාරිකා, සංචාරක පදාන, සම්මන්තණ ෙහෝ අභාස මාතයක් අන්තර්ගත වූ සහ/ෙහෝ නිලධරෙයකුෙග්
සුදුසුකම්, දැනුම ෙහෝ කෘතහස්තතාව වැඩිකරන්නා වූ ෙවනත් ඕනෑම පදානයක් ෙහෝ ඇතුළත්
වන්ෙන් ය.
“ද්විතීය මට්ටෙම් නිලධරයා” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්, මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු
ෙනොවන්නා වූ ද, සිය මාසික වැටුෙපහි ආරම්භක වැටුප රු.13,120/-ට ෙනොඅඩු වූ ද නිලධරෙයකි.
“මාරු කිරීම” යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් වැටුෙපහි ෙවනසක් සිදු ෙනොෙකොට
නිලධරෙයකු එක් තනතුරක සිට ෙවනත් තනතුරකට යැවීම ෙහෝ එකම අමාතාංශෙයහි ෙහෝ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි එකම ෙසේවෙය් ෙහෝ එකම ෙශේණිෙය් එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයක් කරා
යැවීමයි.
6

[I වැනි පරිච්ඡේදය
“නාගරික බල මණ්ඩලය” යන්නනන් අදහස් නකනෙන්නන් මහා නගෙ සභාවක් නහෝ නගෙ
සභාවකි.

2.

ආයතන සංග්රහයය රනු  බනන සංඡ ෝධන

2:1 ආයතන සංග්රහය නකනෙන සියලුම සංන ෝධන පත්රිකාවල අක්රමිකක අංක නයොදක් ලබන
අතෙ ඒවා ොජ්ය පරිපාලන විෂය භාෙ අමාතයාං නයලේ න්කරයවෙයා විසින් ුත් කර කෙක් ල.න .
2:2 එම සංන ෝධන පත්රිකා ලද වි අ අදා පාඨය නහෝ වගන්තිය තීන්නතන් සංන ෝධනය නකො
සංන ෝධන පත්රිකානඅ අංකය ඒ අයිනනන් ලියා ුතසි අක්පිළිනව
සංන ෝධන පත්රිකා ල.යිස්තුනවලේ ද
ස හනක් නකො එය සංන ෝධන පත්රිකා ල.යිස්තුව ිමිකයය යුතු ය.
2:3 සංන ෝධන පත්රිකාවක් ුත් කර කෙක් ල. ව වි එය ුතයමිකත ස්නානනයලේ අණා ා ඒ පිළිබ
ස හනක් සංන ෝධන පත්රිකා ල.යිස්තුනවලේ ලියා ත.යය යුතු ය. පෙ
පිටු ඉවකර නකො අ පසුව
ද.නග.නීම අව ය ුවවනහොකර බලාගත හ.කිවක් පියස නප නවනස් කිරීනරය පත්රිකාවල ිමිකයය
යුතු ය.
2:4 අනයාකාෙයකින් ස හන් කෙ න.කරනරය සංන ෝධන රියාකරමක වක්නේ එම සංන ෝධන
පත්රිකාවල දක්වා ිති පරිදි ුත් කර කෙක් ලබන දිනනේ සි ය.
2:5 නදපාර්තනරයන්තුවක නනොනහොකර උපකාර්යාලයක ප්රධාුතයා විසින් තම කාර්යාලනේ ුතයුතු
අය ුත් කර කෙන ලද ආයතන සංග්රහනේ පි පකර පිළිබ ව ඉන්නවන් රියක් තබා ග.නීනරයකරඅ ආයතන
සංග්රහය ුත් කර නකනෙන සියලුම සංන ෝධන යාවකරකාීනනව තබා ග.නීනරයකර වගකීම ද.රීම
ුතලධෙනය්  ප.වරිය යුතු ය.

3.

ඡනදා හයැරීම

3:1 තම කාර්යාලය ල.බී ිති ආයතන සංග්රහනේ පි පකර නබදා දී ිති අන්දම ද.ක්නවන
න්ඛනයක් නදපාර්තනරයන්තුවක නහෝ උප කාර්යාලයක ප්රධාුතයා විසින් තබා ගත යුතු ය.
3:2 අතිනර්ක පි පකර අව ය ුවවනහොකර ෙජ්නේ ප්රකා න කාර්යාං නයලේ අිකකාරිවෙයා නවතින්
මිකල දී ගත යුතු නඅ.

4.

නබතබ ක්රියාමමර කිරීම

4:1 ආයතන අධයක්ෂ ජ්නෝ විසින් රියාකරමක ක හ.කි කවෙ නහෝ බලතලයක් රියාකරමක
කිරීම දඅ ආයතන අධයක්ෂ ජ්නෝ විසින් දිය හ.කි කවෙ නහෝ අක්මතියක් දීම ද ොජ්ය පරිපාලන
විෂය භාෙ අමාතයාං නයලේ න්කරයවෙයා හ.කි වන්නන් ය.
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II වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් කාර්ය පරිපාටි සහ පත් කිරීම්

1.

සාමාන

2.

බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය

3.

පුරප්පාඩු පසිද්ධ කිරීම

4.

පත් කිරීෙම් බලය

5.

පත් කිරීම හා උසස් කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පරිපාටිය

6.

පත් කිරීම් ෙහෝ උසස් කිරීම් සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු පූර්ව ෙකොන්ෙද්සි

7.

රාජ ෙසේවයට පත් කිරීම පිළිබඳ නුසුදුසුකම්

8.

පත්වීෙම් ලිපිය

9.

නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැනීම

10. පත් කිරීෙම් දී අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාටිය
11. පරිවාස කාලය
12. පත්වීම් සම්බන්ධෙයන් බලපාන ෙපොදු ෙකොන්ෙද්සි
13. වැඩ බැලීෙම් පත්වීම
14. ෙජෂ්ඨතාව
15. කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
16. ෙදපාර්තෙම්න්තු විභාග
17. ෙසේවා මුක්ත භටෙයකුට ෙදනු ලබන අනුගහ

9
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II වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් කාර්ය පරිපාටි සහ පත් කිරීම්
1.

සාමාන

1:1 රාජ ෙසේවයට නිලධරයන් පත් කිරීෙම් බලය ආණ්ඩුකම වවස්ථාව යටෙත් අමාත
මණ්ඩලය ෙවත පැවරී ඇත.
1:2 පත් කිරීමක් ෙහෝ උසස් කිරීමක් කළ හැක්ෙක් අනුමත ෙසේවක සංඛාෙව් තනතුරකට පමණි.
අලුත් තනතුරු ඇති කිරීම ෙහෝ ෙසේවක සංඛාව වැඩි කිරීම මහා භාණ්ඩාගාරෙය් කළමනාකරණ
ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් කාර්යයක් වන අතර ඒ සඳහා අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාටිය ඔහු
නියම කරනු ඇත.
1:2:1 ගාස්තු ෙගවීෙම් පදනම පිට පත් ෙකෙරන උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ ෙරජිස්ටාර්වරු
වැනි නිලධරයන් හැර කිසිම පුද්ගලෙයකු ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමතිය රහිතව නිර්ෙව්තනික
පදනමක් පිට රජෙය් ෙසේවෙයහි ෙයොදා ෙනොගත යුතු ය.
1:3 තනතුරු ෙශේණිගත කිරීම හා ඒවාට නිල නාම දීම, රාජ ෙසේවෙය් දැනට පවත්නා වැටුප්
ව]හය තුළම වැටුප් පරිමාණ, පඩි ෙහෝ ෙව්තන පමාණ නියම කිරීම, දීමනා, ගාස්තු සහ අෙනකුත්
සියලුම පඩිනඩි තීරණය කිරීම සහ ෙසේවය පිළිබඳ ෙපොදු ෙකොන්ෙද්සි හා නියමයන් පැනවීම ආයතන
අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් කාර්යයන් වන අතර ඒ කරුණු පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීම සඳහා ඔහුෙග්
අනුමතිය ලබා ගත යුතු ය. නව තනතුරක් ඇති කරනු ලබන කල්හි රාජ ෙසේවෙයහි දැනට පවත්නා
වැටුප් ව]හය තුළම වූ වැටුප් පරිමාණයක් එම තනතුරට නියම කළ ෙනොහැකි නම් මහා
භාණ්ඩාගාරෙය් කළමනාකරණ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් විසින් ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙගන් ද
විමසා එම තනතුර සඳහා අලුත් වැටුප් පරිමාණයක් නියම කළ යුතු ය.
1:3:1 කළමනාකරණ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත යවන යම් අලුත් ෙයෝජනාවකින්
(මු.ෙර. 71 බලන්න) 1:3 වගන්තිෙය් සඳහන් කරුණු හා සම්බන්ධ යම් ෙවනසක් සිදුවන්ෙන් නම්
එම ෙයෝජනාෙව් ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් විෂය ක්ෙෂේතයට අයත් කරුණු සම්බන්ධෙයන්
අනුමතිය ඉල්ලමින් එහි පිටපතක් ඔහුට යැවිය යුතු ය.
1:4 තනතුරක නිල නාමය අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙය් සඳහන් පරිදිම විය යුතු අතරම, එය
එෙලසම වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තුවලත් ඉල්ලුම්පත් කැඳවා පළ කරන දැන්වීෙමහිත් පත් කිරීෙම්
ලිපිෙයහිත් සඳහන් විය යුතු ය. ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් ද මහා භාණ්ඩාගාරෙය් කළමනාකරණ
ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් ද අනුමතිය රහිතව එකී නිල නාමය ෙවනස් ෙනොකළ යුතු ය.
1:5 පත් කිරීෙම් බලතල පවරා ෙදනු ලැබ ඇති බලධරෙයකු තමන්ට එම බලතල පවරා දුන්
බලධරයාෙග් උපෙදස් සැමවිටම අනුගමනය කළ යුතු අතර එම බලතල කියාත්මක කිරීෙමහිලා ඔහු
එම බලධරයාට ෙකලින්ම වගකිව යුතු ය.
1:6 සෑම පත් කිරීමක්ම කළ යුත්ෙත් 2:2 සිට 2:5 දක්වා වූ උප වගන්තිවල දැක්ෙවන අන්දමට
අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියට අනුකූලව ය.
1:7 හදිසි අවශතාවක් නිසා තාවකාලික තනතුරකට ෙහෝ ස්ථිර තනතුරකට අනියම් පදනමක්
මත යම් කිසිෙවකු පත් කිරීම (IV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 3 වගන්තිය බලන්න) ෙහෝ යම් තනතුරක් නිත
වශෙයන් දරන නිලධරයා ෙසේවයට ෙනොපැමිණීම නිසා එම තනතුෙර් රාජකාරි ආවරණය කරනු පිණිස
ආෙද්ශකෙයකු පත් කිරීම ෙහෝ අවශ වූ විට ඒ සඳහා සලකා බැලිය යුත්ෙත් අනුමත බඳවා ගැනීෙම්
පරිපාටිය යටෙත් එම තනතුරට සුදුසුකම් ඇත්තා වූ පුද්ගලෙයකු පමණකි.
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1:8 උසස් කිරීම උපයාගත යුත්ෙත් සතුටුදායක හැසිරීෙමන් යුක්තව සතුටුදායක ෙලස ෙසේවය
කිරීෙමන් හා බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි නියම ෙකොට ඇති පරිදි කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණයකින් ෙහෝ ෙයෝගතා පරීක්ෂණයකින් සමත්වීම, නියමිත අධාපන, වෘත්තිය ෙහෝ ශිල්පීය
සුදුසුකම් ලබාගැනීම ෙහෝ වැටුප් පරිමාණෙයහි නියමිත ලක්ෂයකට පැමිණීම වැනි සියලුම
ෙකොන්ෙද්සි ද සපුරාලීෙමනි.
1:9 පත් කිරීමක් ෙහෝ උසස් කිරීමක් කියාත්මක වන දිනය වූ කලී පත් කිරීෙම් ලිපිෙයහි සඳහන්
කර ඇති දිනයත්, නිලධරයා නව තනතුෙරහි මුල්වරට රාජකාරි බාරගත් දිනයත් යන ෙම් දින ෙදකින්,
1:10 උප වගන්තියට යටත්ව, පසුව එන දිනය ෙව්. එෙහත් එම දිනය කිසි විෙටකත් තනතුර ඇති කළ
දිනයට ෙහෝ පුරප්පාඩු වූ දිනයට ෙහෝ කලින් දිනයක් ෙනොවිය යුතු ය. (6:1 වගන්තිය බලන්න)
1:10 පත් කිරීෙම් බලධරෙයකු විසින් ෙමොනයම් ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ ආයතන අධක්ෂ
ජනරාල්ෙග් අනුමතිය රහිතව පත්වීමක් ෙපරදාතම ෙනොකළ යුතු ය.
1:10:1 පත්වීමක් ෙපරදාතම කිරීමට ෙහේතු කිසිවක් ඇෙතොත් පත් කිරීෙම් බලධරයා එම ෙහේතු
ද දක්වමින් ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් අදාළ අමාතාංශෙය් ෙල්කම් මගින් ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්
ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එබඳු ඉල්ලීමකට පහත දැක්ෙවන ෙකොන්ෙද්සි ද සම්පූර්ණ වී තිබිය යුතු
ය.
1:10:2 පත්වීම ෙපරදාතම කිරීමට ෙයෝජනා කරන්ෙන් යම් දිනක සිට ද, එදින සිට අදාළ
තනතුෙරහි නිත පුරප්පාඩුවක් තිබිය යුතු ය.
නිදර්ශනය - විශාම පූර්ව නිවාඩු පිට සිටින නිලධරෙයකුෙග් තනතුර ඔහු නියම වශෙයන්ම
විශාම යන ෙතක් පුරප්පාඩු ෙනොෙව්.
1:10:3 පත්වීමක් ෙපරදාතම කිරීමට ෙයෝජනා කරන්ෙන් යම් දිනකට ද එදිනට අදාළව
පවතින බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි පකාර එකී පත්වීම සඳහා අවශ සියලු සුදුසුකම් එම
නිලධරයා ලබා තිබිය යුතු ය.
1:10:4 ඒ සඳහා පත් කිරීම් බලධරයා විසින් නිසි පරිදි නිකුත් කරනු ලැබූ ලිපියකින් වැඩ
බලන පත්වීමක් ෙදනු ලැබූ නිලධරයා එකී කලින් දිනෙය් සිට අදාළ තනතුෙර් සියලුම රාජකාරි
අඛණ්ඩව ඉටුකර තිබිය යුතු ය.
1:10:5 බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි සඳහන් "බඳවා ගැනීෙම් කමය" අනුව නිත පත්වීම
සඳහා ෙතෝරාෙගන තිබිය යුතු ය.
1:11 පහත දැක්ෙවන අවස්ථාවන්හි දී කවර ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ ෙපරදාතම කිරීමක් ෙනොකළ යුතු
ය.
1:11:1 එවැනි ෙපරදාතම කිරීමක් ෙහේතුෙවන් අදාළ නිලධරයාට, එම තනතුරට
ෙහෝ ෙශේණියට ඔහුට ෙපර පත්කළ නිලධරෙයකුට වැඩි ෙජෂ්ඨත්වයක් හිමිවන්ෙන් නම් ෙහෝ එම
තනතුරට ෙතෝරා ගැනීෙම් දී ෙදනු ලැබූ ෙජෂ්ඨත්ව පිළිෙවෙළහි යම් ෙවනසක් ඇතිවන්ෙන් නම්;
1:11:2 නිත පත්වීම ෙදනු ලැබූෙය් තරග විභාගයක පතිඵල මත නම්.
1:12 යම්කිසි ෙසේවයක ඒ ඒ පන්ති ෙහෝ ෙශේණි අතර ස්ථාවර අනුපාතයක් පවත්නා පරිදි
පංතිෙයන් පංතියට නැතෙහොත් ෙශේණිෙයන් ෙශේණියට ෙකෙරන උසස් කිරීම් සම්බන්ධෙයන් වූ විට
එම උසස් කිරීම්, එම ෙසේවය පාලනය වන වවස්ථාෙව් ෙනොෙහොත් එම ෙසේවයට අදාළ බඳවා ගැනීෙම්
ෙහෝ උසස් කිරීෙම් පරිපාටිෙයහි විධිවිධානවලට යටත්ව පුරප්පාඩු ඇති වූ දිනවල සිට බලපාන පරිදි
කියාත්මක කළ හැකි ය. එෙතකුදු වුවත් පුරප්පාඩුව වහාම පුරවනු පිණිස උසස් කිරීමට සුදුසු
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නිලධරෙයකු නැතැයි පත් කිරීෙම් බලධරයා සලකන්ෙන් නම් ඔහු විසින් නියම කරන මතු දිනයක සිට
නිලධරෙයකු එම පුරප්පාඩුව පුරවන ෙලස නියම කළ හැක. එෙලස උසස් කරනු ලබන නිලධරයාට
සිය අලුත් පත්වීෙම් වැටුප ලැෙබනුෙය් එම දිනෙය් සිට පමණි.
1:13 උසස්වීමක් ලබන නිලධරෙයකු රාජ ෙසේවෙයන් බැහැර ෙවනත් තනතුරක ෙසේවය සඳහා
තාවකාලිකව මුදා හැර තිබීම නිසා ඔහුට නව පත්වීෙම් රාජකාරි බාර ගැනීමට ෙනොහැකි වන්ෙන් නම්
එම උසස්වීම කියාත්මක වන දිනය ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් විසින් තීරණය කරනු ඇත.
1:14 ස්ථිර කරනු ලැබීම, උසස් කරනු ලැබීම සහ/ෙහෝ කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක් පසු කිරීම වැනි
කාරණයක් සඳහා නිලධරෙයකු විභාගයකින් සමත් වූ විට, ඔහු එම විභාගෙයන් සමත් වූ දිනය
වශෙයන් කියාත්මක විය යුත්ෙත්, ඔහු එම අවශතාව සම්පූර්ණ කරන විභාගය ආරම්භ වන දිනයයි.
ෙකෙසේ ෙවතත් නියමිත දිනට එම විභාගය පැවැත්වීමට ෙනොහැකි වුවෙහොත් සාමාන පරිදි විභාගය
පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දිනය ද, විභාගය පැවැත්වීම පමාදවීමට ෙහේතූන් ද සැලකිල්ලට ෙගන
විභාගය සමත්වීම කියාත්මක වන දිනය ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් විසින් තීරණය කරනු ඇත.

2.

බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය

2:1 රාජ ෙසේවෙය් සෑම තනතුරකටත්, ඉදින් යම් තනතුරක් කිසියම් ෙශේණියකට ෙනොෙහොත්
ෙසේවයකට අයත් වන්ෙන් නම් ඒ සෑම ෙශේණියකට ෙනොෙහොත් ෙසේවයකටත්, තනතුෙරහි වැටුප්
පරිමාණය, අවශ සුදුසුකම්, වයස් සීමාවන් සහ අදාළ අෙනකුත් විස්තර නිශ්චිතව ඇතුළත් කර අදාළ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියක් පිළිෙයළ කර 2:2 සිට 2:5 දක්වා වූ උප වගන්ති
පකාර අනුමතිය ලබාගත යුතු ය.
2:1:1 රාජ ෙසේව ෙයහි තනතුරක් සඳහා දැනටමත් අනුමත කර ෙගන ඇති බඳවා ගැනීෙම්
පරිපාටි ඉදිරිෙය් දී කළ හැකි සංෙශෝධනයන්ට යටත්ව තවදුරටත් බලපැවැත්ෙව්.
2:1:2 ෙමහි 2 වැනි පරිශිෂ්ටෙයහි දැක්ෙවන ආකෘතිය අනුව බඳවා ගැනීෙම් ෙකටුම්පත්
පරිපාටි පිළිෙයළ කළ යුතු ය.
2:1:3 යම්කිසි ෙසේවයකට අදාළ බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය එම ෙසේවයට අදාළ වවස්ථා
සංගහයට ඇතුළත් කළ හැකි වන අතර එම වවස්ථා සංගහය අමාත මණ්ඩලෙය් අධිකාරය
යටෙත් නිකුත් කළ යුතු ය. උදා : ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් වවස්ථා සංගහය.
2:2 සෑම බඳවා ගැනීෙම් ෙකටුම්පත් පරිපාටියක්ම පිටපත් තුනකින් යුක්තව අදාළ අමාතාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා විසින් ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
2:3 ෙල්කම්වරයාෙග් ද අදහස් විමසා කරනු ලැබිය හැකි යම් යම් සංෙශෝධනයන්ට යටත්ව
ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් විසින් එම පරිපාටිය අනුමත කරනු ඇත.
2:4 අදාළ අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා හා ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් අතර ෙම් සම්බන්ධෙයන්
මතෙභ්දයක් ඇතිවුවෙහොත් පරිපාටිය පිළිෙයළ කළ අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා එම කාරණය
නිෙයෝගයක් සඳහා අමාත මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි විශාල
ෙවනස්කමක් කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති විටක ෙයෝජිත ෙවනසට තමන් එකඟවුවත් එම පරිපාටිය
අනුමතිය සඳහා අමාත මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් විසින් අදාළ
ෙල්කම්වරයාට ෙයෝජනා කරනු ඇත.
2:5 යම් යම් සංෙශෝධන ගැන අදාළ ෙල්කම්වරයා සහ ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් එකඟ
වුවෙහොත් ෙහෝ යම් යම් සංෙශෝධන කරන ෙලස අමාත මණ්ඩලය නියම කළෙහොත් ෙහෝ එම
සංෙශෝධන බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙය් ඇතුළත් ෙකොට එම පරිපාටිෙයහි අවසාන අනුමත පරිපාටිය
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සහතික කළ යුතු ය.
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2:6 සහතික කරන ලද බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි පිටපත් ෙදකක් ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්
ෙවත එවිය යුතු ය.
2:7 බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියක නියම කර ඇති සුදුසුකම් ඇති පුද්ගලයන් යම්කිසි අවස්ථාවක
හිඟවීම වැනි තාවකාලික පශ්න විසඳීෙම් මාර්ගයක් වශෙයන් පරිපාටිය ෙවනස් ෙනොකළ යුතු ය. එබඳු
අවස්ථ ාවල දී නියමිත සුදුසුකම් ෙනොමැති නිලධරයන් බඳවා ගැනීම සඳහා පරිපාටිෙයන් බාහිරව
කටයුතු කිරීමට අදාළ අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය
ලබාගත යුතු ය.
2:7:1 එෙසේ අනුමත පරිපාටිෙයන් පරිබාහිර කියා මාර්ගයක් අනුගමනය කිරීමට අදහස් කරන
විට එම කියා මාර්ගය ද, ඊට ෙහේතු ද නියම වශෙයන්ම සඳහන් කරමින් අනුමත පරිපාටියට ෙයොමු
දක්වා ඒ සඳහා අවසරය පතන අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
2:8 ෙසෞන්දර්යය, සාහිත සහ කීඩා ක්ෙෂේතයන්හි තනතුරු වැනි විෙශේෂ තනතුරු වර්ගයක්
සම්බන්ධෙයන් බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියක් ෙනොමැතිව, එෙහත් ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් පූර්ව
අනුමතිය සහිතව එවැනි ක්ෙෂේතයක විෙශේෂ නිපුණතාවක් ඇති පුද්ගලයන්ෙගන් වරණාත්මකව
පත්වීමක් කළ හැක. එෙතකුදු වුවත්, එවැනි පත් කිරීමක් ෙකොන්තාත් පදනම මත විය යුතු අතර, එෙසේ
පත් කරනු ලබන පුද්ගලෙයකුට ස්ථිරත්වය සඳහා හිමිකම් නැත්ෙත් ය.
2:9 අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියක් සංෙශෝධනය කිරීමට අවශ වුවෙහොත් ෙයෝජිත
සංෙශෝධන පිළිබඳ උප ෙල්ඛනයක් ද සංෙශෝධිත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි ෙකටුම්පතක් ද සමග
අදාළ අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ
යුතු ය.
2:9:1 සංෙශෝධනය කළ යුතු වන පවත්නා ෙකොටස ද ෙයෝජිත සංෙශෝධන ද සංෙශෝධන
කිරීමට ෙහේතු ද පහත දැක්ෙවන තීරු යටෙත් සංෙශෝධනය පිළිබඳ උප ෙල්ඛනෙයහි අන්තර්ගත
විය යුතු ය.
ෙඡ්ද අංක, දැනට තිෙබන ෙපළ, ෙයෝජිත සංෙශෝධන, ෙහේතු.
2:9:2 සංෙශෝධිත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටි ෙකටුම්පෙතහි ෙයෝජිත සංෙශෝධන අන්තර්ගත
ෙකොට ඒවා යටින් රතු ඉරි ඇඳ ෙපන්විය යුතු ය.
2:10 එබඳු සංෙශෝධිත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටි සම්බන්ධෙයන් 2.5 සහ 2.6 උප වගන්තිවල
විධිවිධාන අදාළ ෙව්.
2:11 යම් තනතුරකට අදාළව ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් සමග පසුව ෙකෙරන සෑම
ලිපිගනුෙදනුවක දීම අවසාන වරට අනුමත කළ බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙය් පිටපතක් ද එවිය යුතු ය.

3.

පුරප්පාඩු පසිද්ධ කිරීම

3:1 පහත සඳහන් අවස්ථාවල දී හැර රාජ ෙසේවෙය් සියලුම පුරප්පාඩු සඳහා පත් කිරීෙම්
බලධරයා විසින් අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියට අනුකූලව පසිද්ධ දැන්වීම් මගින් අයදුම්පත්
කැඳවිය යුතු ය. (3 වැනි පරිශිෂ්ටය බලන්න)
3:1:1

අමාත මණ්ඩලය විසින් ෙකලින්ම කරනු ලබන පත් කිරීම්;

3:1:2

එෙසේ පසිද්ධ කිරීම අනවශ යැයි අමාත මණ්ඩලය විධාන කරන අවස්ථාවල දී;
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3:1:3 බඳවා ගැනීම පසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම් මගින් කිරීම අවශ නැති බවට 1978.09.06
දින වන විට විධිවිධාන සලසා තිබුණු අවස්ථාවල දී;
3:1:4

වැඩ බැලීෙම් පත් කිරීමක් කරන විට.

3:2 ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙහෝ ෙසේවාවක් ඇතුළත ෙකෙරන උසස්වීම් සම්බන්ධව ෙහෝ නියමිත
විෙශේෂ සුදුසුකම් ඇති පුද්ගලයින්ෙග් සංඛාව අඩුකම නිසා පසිද්ධ දැන්වීම් පළ කිරීම
අවශ ෙනොවන්ෙන් යැයි පත් කිරීෙම් බලධරයා තීරණය කරන විෙශේෂ අවස්ථ ාවන්හි දී ෙහෝ පසිද්ධ
දැන්වීම් පළ කිරීම අවශ ෙනොවනු ඇත.
3:3 එෙසේ පසිද්ධ දැන්වීම් පළ කරන ලද තනතුරු සඳහා ඉල්ලුම්පත් ලැබුණු විට බඳවා ගැනීෙම්
පරිපාටිෙයහි නියමිත සුදුසුකම් ඉල්ලුම්කරුට තිෙබ්දැයි ෙසොයා බැලීමට සෑම ඉල්ලුම්පතයක්ම පරීක්ෂා
කර ඒවා උප ෙල්ඛනගත කළ යුතු ය. ෙමය කළ යුත්ෙත් පත් කිරීෙම් බලධරයාෙග් කාර්යාලෙයහි ය.
එෙහත් බඳවා ගැනීම විභාගයක් මගින් ෙකෙරන අවස්ථ ාවල දී පත් කිරීෙම් බලධරයා එම විභාගය
පිළිබඳව දැන්වීම් පළ කළ යුතු අතර එම විභාගය විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පැවැත්විය යුතු
ෙව් නම් එම ඉල්ලුම්පත් බාර ගැනීම, පරීක්ෂා කිරීම හා උප ෙල්ඛනගත කිරීම විභාග ෙකොමසාරිස්
ජනරාල් විසින් කරනු ඇත.

4.

පත් කිරීෙම් බලය

4:1 පත් කිරීෙම් බලය අමාත මණ්ඩලය ෙවත පැවරී ඇති අතර අමාතාංශයක අතිෙර්ක
ෙල්කම්වරෙයකු, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු, දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම්වරෙයකු සහ ෙජෂ්ඨ
සහකාර ෙල්කම්වරෙයකු සම්බන්ධෙයන් අමාත මණ්ඩලය ෙමම බලතල ෙකලින්ම කියාත්මක
කරනු ඇත.
4:2 අනිකුත් සියලුම වර්ගවල රජෙය් නිලධරයන් පත් කිරීෙම් බලය අමාත මණ්ඩලය විසින්
රාජ ෙසේව ා ෙකොමිසමට පවරා ඇත.
4:2:1 පහත සඳහන් නිලධරයන් හැර රාජ ෙසේවෙය් මාණ්ඩලික ෙශේණියට අයත් අෙනකුත්
සියලුම නිලධරයන් පත් කිරීෙම් බලය රාජ ෙසේවා ෙකොමිසම අමාතාංශ ෙල්කම්වරුන්ට පවරා
ඇත.
(අ)

ඒකාබද්ධ ෙසේවයකට ෙනොගැෙනන, විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ
මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන්
පත් කිරීෙම් බලධරයා ජනාධිපති ෙල්කම්වරයා ය.

(ආ)

අමාතාංශයක් යටතට ෙනොගැෙනන සහ ඒකාබද්ධ ෙසේවයකට අයත් ෙනොවන
මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් පත් කිරීෙම් බලධරයා
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ය.

4:2:2 ඒකාබද්ධ ෙසේවයකට අයත් මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් පත්
කිරීෙම් බලධරයා රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ය.
4:3 ෙමහි 4:2:1 උප වගන්තිෙයහි ඇතුළත් ෙනොවන පත් කිරීෙම් බලතල රාජ ෙසේවා ෙකොමිසම
විසින් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්ට/බලය පවරනු ලැබ ඇති රජෙය් නිලධරයන්ට පවරා තිෙබ්.
ඒකාබද්ධ ෙසේවයකට අයත් නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් පත් කිරීෙම් බලය ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ
ජනරාල්ට පවරා ඇත.
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5.

පත් කිරීම හා උසස් කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පරිපාටිය
5:1

ඉහත 4:1 වගන්තිෙයහි සඳහන් තනතුරු පිළිබඳව.

5:1:1 එම තනතුරක පුරප්පාඩුවක් ඇති වන බව දැනගන්නට ලැබුණ වහාම නැතෙහොත් එබඳු
අලුත් තනතුරක් ඇති කරනු ලැබූ වහාම ෙල්කම්වරයා අදාළ අමාතවරයා මගින් හැකි අවස්ථාවල
නිර්ෙද්ශයක් ද සහිතව අමාත මණ්ඩලය ෙවත වාර්තා කළ යුතු ය.
5:1:2 ඉදින් පත් කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ ෙකෙරන නිලධරයා ඒකාබද්ධ ෙසේවයකට අයත් නම්
අදාළ අමාතාංශය භාර අමාතවරයා විමසමින් රාජ පරිපාලන අමාතවරයා විසින් එබඳු දැනුම්
දීම් ෙකෙරනු ඇත.
5:1:3 පත් කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ ෙකෙරන නිලධරයා ෙවනත් අමාතාංශයක ෙසේවෙයහි
නියුක්ත රාජ නිලධරෙයකු නම් අදාළ අමාතවරයා විසින් ස්වකීය නිර්ෙද්ශය කළ යුත්ෙත් එම
නිලධරයා ෙසේවය කරමින් සිටින අමාතාංශය භාරව සිටින අමාතවරයාෙග් අදහස් විමසා
බැලීෙමන් ඉක්බිතිව ය.
5:2

ෙමහි 4:2:1 වගන්තිෙයහි සඳහන් තනතුරු පිළිබඳව.

5:2:1 මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් තනතුරක පුරප්පාඩුවක් ඇති වන බව දැනගන්නට ලැබුණු
වහාම ෙහෝ එවැනි අලුත් තනතුරක් ඇති කළ විට එම තනතුර ෙනොපමාව පිරවීමට තමා නිර්ෙද්ශ
කරන්ෙන් ද නැද්ද යන්න දක්වමින් ඒ බව ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා පත් කිරීෙම් බලධරයා ෙවත
වාර්තා කළ යුතු ය. එබඳු පුරප්පාඩුවක් වහාම පිරවීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා නිර්ෙද්ශ
ෙනොකරන්ෙන් නම් ඔහු ඊට ෙහේතු දැක්විය යුතු ය.
5:2:2 එම පුරප්පාඩුව පිරවීම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා නිර්ෙද්ශ කරන්ෙන් නම් අනුමත
බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය, එම පරිපාටිය අනුව පිළිෙයළ කළ දැන්වීම් ෙකටුම්පතකුත් සමග ඉදිරිපත්
කළ යුතු ය.
5:2:3

පත් කිරීෙම් බලධරයා එම නිෙව්දනය ආණ්ඩුෙව් ගැසට් පතෙයහි පළ කරවිය යුතු ය.

5:2:4 පත් කිරීෙම් බලධරයා ඉල්ලුම්පත භාරෙගන සෑම ඉල්ලුම්පතයක්ම පරීක්ෂා ෙකොට
ඉල්ලුම්කරුවන්ෙග් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර බලා ඉල්ලුම්පත උප ෙල්ඛන ගත ෙකොට, බඳවා ගැනීෙම්
පරිපාටිෙයහි නියම ෙකොට ඇති පරිදි ෙත්රීම් මණ්ඩලයක් පත් කරවා ගනු සඳහා විධිවිධාන ෙයදිය
යුතුෙව්.
5:2:5 බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි නියමිත ඕනෑම ෙත්රීම් මණ්ඩලයක් පත් කිරීෙම්
බලධරයා විසින් පත් ෙකෙරනු ඇත.
5:2:6 එබඳු ෙත්රීම් මණ්ඩලයක් සාමානෙයන් සභාපති ද ඇතුළුව රාජ නිලධරයන් වන
සාමාජිකයන් පස්ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත විය යුතු ය. අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි ෙවනත්
ආකාරයකට නියම කර නැත්නම් එබඳු මණ්ඩලයක යටත් පිරිෙසයින් එක් සාමාජිකෙයකුවත්
පුරප්පාඩුව පවත්නා අමාතාංශෙයන් ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පරිබාහිර වූ අමාතාංශයක ෙහෝ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක නිලධරෙයකු විය යුතු ය.
5:2:7 ෙත්රීම් මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශය ලැබුණු විට අදාළ පත් කිරීෙම් බලධරයා පත් කිරීම
කරනු ඇත.
5:3 විභාගයක් නිම වූ විට ෙත්රීම් මණ්ඩලය ලවා අයදුම්කරුවන් පරීක්ෂා කරවීම පිණිස පත්
කිරීෙම් බලධරයා විසින් විධිවිධාන ෙයොදනු ලැෙබ්. අයදුම්කරුවන් ලිඛිත විභාගෙය් දී ලබාගත් ලකුණු
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ෙත්රීම් මණ්ඩලයට ෙනොසැපයිය යුතු ය. එෙතකුදු වුවත් බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි ෙවනත්
ආකාරයකට නියම කර නැත්නම්, එම මණ්ඩලය ලවා පරීක්ෂා කරවීම සඳහා අයදුම්කරුවන් සීමිත
සංඛාවක්, ඔවුන් ලිඛිත විභාගෙය් දී ලබාගත් ලකුණු පදනම් කරෙගන ෙතෝරාගැනීමට පත් කිරීෙම්
බලධරයාට හැකි ය.
5:3:1 ෙත්රීම් මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශ ලැබුණු විට පත් කිරීෙම් බලධරයා අයදුම්කරුවන් ලිඛිත
විභාගෙය් දී සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය් දී ලබාගත් ලකුණු අනුව කුසලතා අනුපිළිෙවළ නිශ්චය කර
ගත යුතු ය.
5:3:2
5:4

ඉන්පසු පත් කිරීෙම් බලධරයා පත් කිරීම කරනු ඇත.

ෙමහි 4:3 වගන්තිෙයහි සඳහන් තනතුරු පිළිබඳව.

5:4:1 අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි පුරප්පාඩු පිරවීමට
පත් කිරීෙම් බලධරයා කියා කරනු ඇත.
5:4:2 පත් කිරීෙම් බලධරයා අවශ විෙටක පුරප්පාඩු පසිද්ධ කරවා අයදුම්පත් ලබාෙගන,
අයදුම්කරුවන්ෙග් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර, අයදුම්පත් උප ෙල්ඛනගත ෙකොට, ඔහු විසින් පත් කරනු
ලැබූ ෙත්රීම් මණ්ඩලයක් ලවා පරීක්ෂා කරවීමට විධිවිධාන ෙයොදනු ඇත. පුරප්පාඩු සුළු සංඛාවක්
සඳහා විශාල සංඛාවක් අයදුම් කළ විට, එම සංඛාව 25ට වැඩිවන අවස්ථාවල දී සෑම
පුරප්පාඩුවකටම පස් ෙදෙනකු වන අනුපාතයට කැඳවනු ලබන සංඛාව සීමා කිරීමට පත් කිරීෙම්
බලධරයාට හැකි ය.
එෙසේ වුව ද උසස්වීම් මගින් පුරප්පාඩු පිරවීම සම්බන්ධෙයන් ෙමය බල ෙනොපානු ඇත.
5:4:3 එබඳු ෙත්රීම් මණ්ඩලයක් සභාපති ද ඇතුලුව යටත් පිරිෙසයින් රාජ නිලධරයන් වන
සාමාජිකයින් තිෙදනකුෙගන්වත් සමන්විත විය යුතු අතර අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි
ෙවනත් ආකාරයකට නියම කර ඇත්නම් මිස එම සෑම මණ්ඩලයකම යටත් පිරිෙසයින් එක්
සාමාජිකෙයකුවත් පුරප්පාඩුව පවත්නා අමාතාංශෙයන් ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පරිබාහිර වූ
අමාතාංශයක ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තුවක නිලධරෙයකු විය යුතු ය.
5:4:4
ඇත.

ෙත්රීම් මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශයන් ලැබුණු විට පත් කිරීෙම් බලධරයා පත් කිරීම කරනු

5:5 මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් තනතුරකට නිලධරෙයකු උසස් කිරීම, බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය අනුව
ෙල්කම්වරයා සිදු කරයි.
5:6 මාණ්ඩලික ෙනොවන ෙශේණිෙය් තනතුරකට උසස් කිරීම, අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය
අනුව අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සිදු කරයි.

6.

පත් කිරීම් ෙහෝ උසස් කිරීම් සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු පූර්ව ෙකොන්ෙද්සි

6:1 පත් කිරීමකට ෙහෝ උසස් කිරීමකට ෙපර පහත දැක්ෙවන ෙකොන්ෙද්සි සම්පූර්ණ වී ඇති
බවට පත් කිරීෙම් බලධරයා සෑහීමකට පත්විය යුතු ය.
6:1:1 එම තනතුර මහා භාණ්ඩාගාරෙය් කළමනාකරණ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් අනුමත
කර ඇති බව,
6:1:2

ඒ සඳහා මුදල් පතිපාදනය කර ඇති බව,
17

II වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

6:1:3 නියම වශෙයන්ම ෙසේවක සංඛාෙවහි පුරප්පාඩුවක් ඇති බව, (පුරප්පාඩු ඇතිවන්ෙන්
නව තනතුරක් ඇති කර තිෙබන විටක ෙහෝ පවත්නා තනතුරක් දරන පුද්ගලයාෙග් ෙසේවය අවසන්
කර තිෙබන විෙටක ෙහෝ පමණි. විශාම ගැනීමට නියමිත නිලධරෙයකු විශාම පූර්ව නිවාඩු පිට
සිටින කාලය තුළ ෙහෝ යම් තනතුරක් දරන නිලධරෙයකු වැටුප් රහිත නිවාඩුපිට සිටින ෙනොෙහොත්
තාවකාලිකව මුදාහැර තිෙබන කාලය තුළ ෙහෝ පුරප්පාඩුවක් ෙනොපවතී.)
6:1:4

තනතුෙර් අවශතාවය තවදුරටත් පවතින බව,

6:1:5

අදාළ පත්වීම/උසස්වීම අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියට අනුකූල වන බව,

6:1:6

පත් කිරීම/උසස් කිරීම සඳහා තමාට නිසි පරිදි බලය ලැබී ඇති බව,

6:2 නිලධරෙයකුෙග් උසස්වීම සම්බන්ධෙයන් තීරණය ගැනීමට පමාදවීම ෙහේතුෙකොට ෙගන එම
තීරණය ගනු ලබන විට එම නිලධරයා ෙසේවෙය් ෙනොසිටින්ෙන් නම් ෙහෝ ඔහු මියෙගොස් ඇත්ෙත් නම්,
එම පමාදය සම්බන්ධෙයන් එම නිලධරයා කිසිදු ආකාරයකින් වගකිව යුතු ෙනොවන විට, තීරණය
ගැනීෙම් දිනය වන විට එම නිලධරයා විශාම ෙගොස් ෙහෝ මියෙගොස් තිබුණ ද, එම උසස්වීම
සම්බන්ධෙයන් ඔහුට ඇති හිමිකම් පරීක්ෂා කිරීෙමන් පසු නියමිත දින සිට එම උසස්වීම දිය යුතු ය.
ෙමය අදාළ වනුෙය් ෙසේවාවක ෙශේණිෙයන් ෙශේණියට ෙකෙරන උසස්වීම් සම්බන්ධෙයන් පමණි.
6:3 අමාත මණ්ඩලය පත් කිරීෙම් බලධරයා වන අවස්ථ ාවල දී 5:1:1 වගන්තිය අනුව කියා
කිරීමට ෙපර 6:1:1 සිට 6:1:4 දක්වා වගන්ති යටෙත් ඇති විධිවිධාන සම්පූර්ණ කර ඇති බවට
සෑහීමකට පත්වීම අදාළ අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා සතු වගකීම ෙව්.

7.

රාජ ෙසේවයට පත් කිරීම පිළිබඳ නුසුදුසුකම්

7:1 අකාර්යක්ෂමතාව නිසා අනිවාර්යෙයන් විශාම ගන්වනු ලැබුවා වූ ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහකරනු
ෙවනුවට සානුකම්පික විකල්පයක් වශෙයන් විශාම ගන්වනු ලැබුවා වූ ෙහෝ විනය පරීක්ෂණයකින්
අනතුරුව ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබූ නැතෙහොත් ෙසේවය අවසන් කරනු ලැබුවා වූ ෙහෝ සිය තනතුර
අතහැර ෙගොස් ෙමහි V වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 7 වගන්තිය යටෙත් යළි ෙසේවයට පැමිණීමට අවසර
ෙනොෙදනු ලැබුවා වූ ෙහෝ පුද්ගලෙයක් රාජ ෙසේවෙය් පත්වීමක් ලැබීමට නුසුදුස්ෙසකු වනු ඇත.
එබඳු පුද්ගලන්ෙග් ලැයිස්තුවක් ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් විසින් කලින් කල නිකුත් කරනු ලැෙබ්.
ෙමම පුද්ගලයන් යළි ෙසේවයට ෙනොගැනීමට වගබලා ගනු පිණිස අකාරාදී පිළිෙවළට සැකසූ
ෙමොවුන්ෙග් නම් ලැයිස්තුවක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවල තබාගත යුතු ය. (V වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 8 වගන්තිය
බලන්න)
7:1:1 අයදුම් කරනු ලබන තනතුර සඳහා නියමිත ඉහළම රාජ භාෂා පවීණතා
පරීක්ෂණවලින් නිදහස් කිරීමට හිමිකම් ලබන සුදුසුකම් පසු කලක දී ලබා තිෙබ් නම් මිස, නියමිත
රාජ භාෂා පවීණතා පරීක්ෂණ සමත්වීමට අෙපොෙහොසත්වීම නිසා පරිවාස/පරීක්ෂණ කාලයකට
යටත්ව ෙදන ලද සිය පත්වීම අවසන් කරනු ලැබූ, සිංහල ෙහෝ ෙදමළ ෙනොවන භාෂා මාධයකින්
රජෙය් ෙසේවයට ඇතුළත්ව සිටි නව පෙව්ශක නිලධරෙයකු නුසුදුස්ෙසකු ෙව්.
7:2 රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතවරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව අදාළ අමාතවරයා පනවන
නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් ද, ඔහුෙග් අනුමතිය ඇතිව ද මිස ශී ලංකාෙව් පුරවැසිෙයකු ෙනොවන
පුද්ගලෙයකු රාජ ෙසේවයට පත් කළ ෙනොහැකි ය.
7:2:1 යම්කිසි විෙශේෂ තනතුරකට ශී ලංකාෙව් පුරවැසිෙයකු ෙනොවන පුද්ගලෙයකු පත් කළ
යුතු යැයි අදාළ අමාතවරයා තීරණය කර තිෙබන කල්හි එම පත්වීම කළ යුත්ෙත් රාජ ෙසේවයට
නිලධරයන් පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් නියම කර ඇති ෙපොදු විධිවිධානවලට අනුකූලව ය.
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7:3 උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ ෙරජිස්ටාර්වරුන් වැනි නිර්ෙව්තනික ධූර දරන පුද්ගලයන් එකී
නිර්ෙව්තනික පත්වීම කරන බලධරයාෙගන් ෙනොවිමසා අන් කිසිම අතිෙර්ක ධූරයක් දැරීමට පත්
ෙනොකළ යුතු ය.

8.

පත්වීෙම් ලිපිය

8:1 තනතුරකට පත් කරනු ලබන සෑම පුද්ගලෙයකුටම (ෛදනික පදනමක් මත ඉතා සීමිත
කාලයක් සඳහා දවස් පඩිපිට ෙසේවයට ගන්නා අනියම් කම්කරුෙවකු හැර) ඔහුෙග් ෙසේව ය පිළිබඳව
නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි සම්පූර්ණ වශෙයන් දැක්ෙවන පත්වීෙම් ලිපියක් හැකිතාක් දුරට 4 වැනි
පරිශිෂ්ටෙයහි දැක්ෙවන අදාළ පත්වීෙම් ලිපි ආකෘතිය අනුව සුදුසු පරිදි පිළිෙයළ කර නිකුත් කළ යුතු
ය.
8:2 අමාත මණ්ඩලය විසින් ෙකලින්ම ෙකෙරන පත්වීම් සම්බන්ධෙයන් වූ කල්හි අමාත
මණ්ඩලෙය් ෙල්කම්වරයා ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන් පත්වීම් ලිපි නිකුත් කළ යුතු ය.
8:2:1

ෙසසු සියලුම පත් කිරීම්වල දී පත් කිරීෙම් බලධරයා පත්වීම් ලිපි නිකුත් කළ යුතු ය.

8:2:2 පත්වීෙම් ලිපි ෙකටුම්පතක් සාමානෙයන් ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත ෙයොමු
කිරීම අවශ ෙනොවන නමුත් යම්කිසි දුෂ්කරතාවක් ෙහෝ සැකයක් ඇති වුවෙහොත් ඒ සම්බන්ධෙයන්
ඔහුෙග් උපෙදස් ලබාගත හැකි ය.
8:3 පත් කරනු ලැබ සිටින තැනැත්තා පස්තූත තනතුෙර් රාජකාරි භාර ගැනීමට ෙපර පත්වීෙම්
ලිපිය තමා ෙවත ලැබුණ බවත්, එම ලිපිෙයහි දැක්ෙවන නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් තමා
තනතුර භාර ගන්නා බවත් සඳහන් ලිපියක් ඔහුෙගන් ලබාගත යුතු ය.
8:4 උසස් කිරීමක්, පත් කිරීමක් ෙලස සැලෙකන අතර 4 වැනි පරිශිෂ්ටෙයහි දැක්ෙවන ආකෘතිය
පරිදි පත්වීෙම් ලිපියක් නිකුත් කළ යුතු ය. එෙතකුදු වුවත් උසස් කරනුෙය් එකම ෙසේවෙය් පංතියකින්
ෙහෝ ෙශේණියකින් ෙවනත් පංතියකට ෙහෝ ෙශේණියකට නම්, උසස් කළ දිනය හා උසස් කරනු ලැබූ
පංතිය ෙහෝ ෙශේණිය ද අලුත් පංතිෙය් ෙහෝ ෙශේණිෙය් ඔහු පසු කළ යුතු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් ද
සඳහන් කරමින්, ඒ නිලධරයා උසස් කළ බවට ලිපියක් ඔහුට යැවීම පමාණවත් ය.
8:5 ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් සහ කළමනාකරණ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය
ඇතිව තනතුරක නිලනාමය ෙවනස් කළ විට රාජකාරිවල පඩිනඩිවල ෙහෝ ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සිවල
ෙවනසක් ෙනොවුවෙහොත් අලුත් පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් කිරීම අවශ නැත. පදවි නාමය ෙවනස් කළ
බවත්, පත් කිරීෙම් අෙනක් ෙකොන්ෙද්සි ෙනොෙවනස්ව පවත්නා බවත් අදාළ නිලධරයාට ලිපියකින්
දැන්වීම පමාණවත් ය.

9.

නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැනීම

9:1 රජෙය් ෙසේවෙයන් විශාම ගිය තැනැත්ෙතකු රජෙය් ෙසේවෙය් තනතුරක නැවත ෙසේවෙය්
ෙයදවීමට ෙහෝ රාජ සංස්ථාවක ෙසේවෙය් ෙයදවීමට ෙහෝ අමාත මණ්ඩලෙය් පූර්ව අනුමතිය ලබා
ගත යුතු ය.
9:1:1 වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ කිරීමට ෙපර රජෙය් ෙසේවෙයන් විශාම ෙගන ඇති
තැනැත්ෙතකු රජෙය් ෙසේවෙය් තනතුරක නැවත ෙයදවීමට ෙහෝ රාජ සංස්ථාවක ෙසේවෙය්
ෙයදවීමට ෙහෝ අති විෙශේෂ ෙහේතු ඇති බවට අමාත මණ්ඩලය සෑහීමකට පත්වුවෙහොත් මිස ඔහු
එෙසේ නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවනු ෙනොලැෙබ්.
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9:2 ෛවද ෙහේතූන් මත විශාම ගැන්වූ නිලධරෙයකු ඔහු විශාම ගැන්වූ තනතුෙරහි ෙහෝ
ෙශේණිෙයහි ෙහෝ පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීමට පත් කිරීෙම්
බලධරයාට පුළුවන.
9:2:1

විශාම ගත් අවස්ථාෙව් දී ඔහුට වයස අවුරුදු 50 සම්පූර්ණ වී ෙනොතිබිය යුතු ය.

9:2:2

විශාම ගත් දිනෙය් සිට යටත් පිරිෙසයින් අවුරුද්දක්වත් ඉකුත් වී තිබිය යුතු ය.

9:2:3 විශාම ගැනීමට ෙපර ඔහුෙග් වැඩ හා හැසිරීම සතුටුදායක වී තිබිය යුතු ය. (එෙතකුදු
වුවත් නිලධරයාෙග් වැඩ අසතුටුදායක තත්ත්වයක පැවතිෙය් ඔහුෙග් අයහපත් ෙසෞඛ තත්ත්වය
නිසා නම් නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැනීමට එය බාධාවක් ෙනොවිය යුතු ය.)
9:2:4 විධිමත් පරිදි සංස්ථාපිත ෛවද මණ්ඩලයක්, ඔහුෙග් ෙසෞඛ තත්ත්වය ෙයෝග
බවට පසුව තීරණය ෙකොට තිබිය යුතු ය.
9:2:5 නිලධරයා විශාම ගන්වා ඇත්ෙත් ස්නායුගත ෙහෝ මානසික ආබාධයක් නිසා නම්
ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමතිය ලබා ගත යුතු ය.
9:3 නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් දී ෙගවිය යුතු වැටුප තීරණය කළ යුත්ෙත් VII වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 8 වගන්තිය අනුව ය.
9:4 නැවත ෙසේවයට බඳවා ගනුෙය් කවර නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් ද යන වග දැක්ෙවන
පත්වීෙම් ලිපියක් නැවත ෙසේවයට බඳවා ගනු ලැබූ නිලධරයාට නිකුත් කළ යුතු ය. (4 වැනි
පරිශිෂ්ටෙයහි V සහ VI ආදර්ශ ආකෘති බලන්න.)

10. පත් කිරීෙම් දී අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාටිය
10:1 රාජ ෙසේවෙය් ස්ථිර තනතුරක් ෙනොදරන පුද්ගලෙයකු, ස්ථිර පත්වීමකට ෙහෝ ස්ථිර
ෙසේවයකට පත් කිරීෙම් අදහස ඇතිව පරිවාස කාලයක් සහිත පත්වීමකට ෙහෝ තාවකාලික වශෙයන්
ෙතෝරා ෙගන ඇති කල්හි එෙසේ ෙතෝරා ෙගන ඇති අෙප්ක්ෂකයාට 169 ෙපොදු ආකෘති පතය සම්පූර්ණ
ෙකොට කිට්ටුම ආෙරෝගශාලාව භාරව සිටින ආණ්ඩුෙව් ෛවද නිලධරයාට (ෙකොළඹ නම්
මහාෙරෝගශාලාෙව් බාහිර ෙරෝගීන් පිළිබඳ අංශෙය් ෛවදවරයාට; මහනුවර ෙහෝ ගාල්ෙල් ෙහෝ නම්
එම ආෙරෝගශාලාෙව් ෛවදවරයාට) බාර දී ෛවද පරීක්ෂණයකට ඉදිරිපත් වන ෙලස පුරප්පාඩුව
ඇති වී තිෙබන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා නියම කළ යුතු ය. ෙම් පරීක්ෂණය සඳහා කිසිම
ගාස්තුවක් අය කරනු ෙනොලැෙබ්.
10:2 ෛවද නිලධරයා පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙසෞඛ 169 ආකෘති පතය පුරවා ස්වකීය
ආයතනෙය් පධානියාෙග් මාර්ගෙයන් එය තම ෙකොට්ඨාශෙය් පාෙද්ශීය ෙසෞඛ ෙසේවා අධක්ෂ ෙවත
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. පාෙද්ශීය ෙසෞඛ ෙසේවා අධක්ෂ ඒ වාර්තාව සම්පූර්ණ ෙකොට, ඉදින්
අෙප්ක්ෂකයා පත් කරනු ලැබීමට සුදුසු කායික තත්ත්වයකින් සිටින බව ෙපනී ෙගොස් ඇත්නම් නියමිත
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත ද, නුසුදුසු කායික තත්ත්වයකින් සිටින බව ෙපනී ෙගොස් ඇත්නම්
ෙසෞඛ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත ද ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ෙසෞඛ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත
එය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවෙහොත්, අෙප්ක්ෂකයා පත්කරනු ලැබීමට සුදුසු ද එෙසේ නැතෙහොත් ඔහු
පිළිබඳව වැඩිදුරටත් ෛවද පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු ද යන්න ෙසෞඛ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට දැනුම් දිය යුතු ය.
10:3 ෙසෞඛ 169 ආකෘති පතෙය් ලියන ලද ෛවද වාර්තාව ලැෙබන ෙතක් අලුෙතන් පත්කර
ඇති කිසිම නිලධරෙයකුට වැටුප් ෙනොෙගවීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වග බලා ගත යුතු ය. එෙසේ
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වුවද, පමාදය සිදුවන්ෙන් අදාළ නිලධරයාෙග් වරදක් නිසා ෙනොෙව් නම් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට
සිය අභිමතය පරිදි වැටුප් ෙගවීමට පුළුවන.
10:4 පත් කරනු ලැබීමට සුදුසු කායික ෙයෝගතාවක් එම පුද්ගලයාට ෙනොමැති බව ෙපනී
ගියෙහොත් තාවකාලික වශෙයන් ඔහුට ෙදන ලද පත්වීම අවලංගු කළ යුතු ය. එෙහත් ඔහු වැඩකර ඇති
දවස් ෙවනුෙවන් වැටුප් ලබා ගැනීෙම් අයිතිය ඔහුට තිෙබ්.
10:5 තාවකාලික තනතුරකට පත් කරනු ලබන තැනැත්ෙතකුට ආණ්ඩුෙව් ෛවද නිලධරෙයකු
ෙවත ෙගොස් ෛවද පරීක්ෂණයක් කරවා ගන්නා ෙලස නියම කළ යුතු ය. ෛවද නිලධරයා
ෙසෞඛ 169 ආකෘති පතෙයහි තම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනු ඇත. ස්ථිර තනතුරකට පත් කරනු ලැබූ
විට ෙහෝ අන්තර්ගහණය කරනු ලැබූ විට ෙහෝ ෙදවැනි වරටත් ෛවද පරීක්ෂණයකට භාජනය වන
ෙලස එබඳු තැනැත්ෙතකුට නියම ෙනොකළ යුතු ය.
10:6 ස්ථිර ෙහෝ තාවකාලික ෙහෝ අනියම් පදනමක් මත ෙහෝ රාජ ෙසේවයට පත් වූ නිලධරෙයකු
එවැනි තනතුරකට පත්වී මාසයක් ඇතුළත ආණ්ඩුකම වවස්ථාෙව් 7 වන උප ෙල්ඛනෙයහි නියමිත
පකාර පහත දක්වා ඇති ආකෘති පතය අනුව පතිඥා ෙහෝ දිවුරුම ෙහෝ දී අත්සන් කළ යුතු ය.
............................................ වන මම, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
වවස්ථාව ආරක්ෂා ෙකොට අනුගමනය කරන බවට ද, ශී ලංකාෙව් ෙද්ශය තුළ ෙවනම රජයක්
පිහිටුවීමට, ෙකලින්ම ෙහෝ අනාකාරයකින්, ශී ලංකාව තුළ දී ෙහෝ ඉන් පිටත දී ආධාරදීම,
අනුබලදීම, අනුගහය දැක්වීම, මුදල් ෙයදවීම, ෛධර්යය දීම ෙහෝ ෙද්ශනා කිරීම ෙනොකරන බවට ද
ෙගෞරව බහුමානෙයන් යුක්තව පකාශ ෙකොට පතිඥා ෙදමි/දිවුරුම් ෙදමි.
......................
අත්සන
20 ...............මස ................. වන දින
....................................දී මා ඉදිරිපිට දී
අත්සන - ............................................
නම හා පදවි නාමය - ..........................
...........................................................
10:6:1 පවත්නා නීතිය යටෙත් පතිඥාව ෙහෝ දිවුරුම ෙහෝ ගැනීමට බලය ඇති නිලධරයන්ට
අතිෙර්කව පහත සඳහන් වර්ගවල නිලධරයන්ට ද පතිඥාව ෙහෝ දිවුරුම ෙහෝ ගත හැකි ය.
(අ) ආයතන සංගහෙය් අර්ථ නිරූපණය කර ඇති පරිදි රාජ ෙසේවෙය් මාණ්ඩලික
ෙශේණිෙය් නිලධරෙයකු.
(ආ) සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරෙයකුෙග් නිලයට අඩු ෙනොවන නිලයක් දරන
නිලධරෙයකු.
(ඇ) සන්නද්ධ ෙසේවාවන්ට අයත් අධිකාර ලත් නිලධරෙයකු.
(ඈ) රාජ සංස්ථාවක විධායක ෙශේණිෙය් නිලධරෙයකු.
10:6:2 තමාෙග් පත්වීම ලැබී මසක් ඇතුළත පතිඥාව ෙහෝ දිවුරුම දී අත්සන් තැබීම කළ යුතු
බවත්, එෙසේ ෙනොකළ තැනැත්ෙතකු එකී ෙසේවෙයන් ෙහෝ නිලෙයන් පහවන බවත්, පත්වීම්
ලිපිෙයහි අඩංගු විය යුතු ය.
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10:6:3 පතිඥාව ෙහෝ දිවුරුම ෙහෝ දී අත්සන් කිරීමට නියමව ඇති යම් තැනැත්ෙතකු නියමිත
දින ෙහෝ එයට කලින් ෙහෝ එෙසේ ෙනොකළෙහොත් ඔහු පිළිබඳව රාජ පරිපාලන විෂය භාර
අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට වාර්තා කළ යුතු ය. එවැනි වාර්තාවක අදාළ තැනැත්තාෙග් නම හා
තනතුරු නාමය, අමාතාංශය, ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සඳහන් කළ යුතු ය. නියමිත කාල සීමාව තුළ දී
පතිඥාව ෙහෝ දිවුරුම ෙහෝ දී අත්සන් ෙනොකිරීමට ෙහේතු දැක්ෙවන අදාළ තැනැත්තාෙගන් ලබා ගත්
පකාශයක් ද, එම වාර්තාව සමග එවිය යුතු ය. එම පතිඥාව ෙහෝ දිවුරුම ෙහෝ දී අත්සන්
ෙනොකිරීමට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙහේතු පිළිබඳව ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා තමාෙග් නිරීක්ෂණ ද
එවැනි වාර්තාවක දක්වා එවිය යුතු ය. එවැනි වාර්තා සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුකම වවස්ථාෙව්
165(2) වවස්ථාෙව් විධිවිධාන අනුව කටයුතු කරනු ඇත.
10:6:4 පතිඥාව/දිවුරුම දී අත්සන් කරන ආකෘතිය අදාළ තැනැත්තාෙග් ෙපෞද්ගලික
ලිපිෙගොනුෙව් තැන්පත් කළ යුතු අතර, ඒකාබද්ධ ෙසේවයකට අයත් නිලධරෙයකුෙග් එබඳු වාර්තා
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් විසින් ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුෙවහි ෙගොනු කර තැබිය යුතු ය.
10:6:5 පතිඥාව ෙහෝ දිවුරුම ෙහෝ දී අත්සන් කර ඇති බවට නිලධරයාෙග් චරියා සටහෙනහි
සටහනක් කළ යුතු අතර එවැනි සෑම සටහනකටම වගකිව යුතු නිලධරෙයකුෙග් ෙකටි අත්සන
ෙයදිය යුතු ය; මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු පිළිබඳව වන කල්හි එවැනි සටහනක් ඔහුෙග් ෙපෞද්ගලික
වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුෙවහි ඇතුළත් කළ යුතු අතර එහි එම කාර්යය සඳහා නම් කළ වගකිව
යුතු නිලධරෙයකුෙග් ෙකටි අත්සන ෙයදිය යුතු ය.
10:7 මාසික ආරම්භක වැටුප රු.13,060ට අඩු ෙනොවූ තනතුරකට, හුෙදක්ම තාවකාලික වශෙයන්
ෙනොව එයට ෙවනස් පදනමක් මත පත් කරනු ලැබුවා වූ ද, ෙසේවෙයන් ඉල්ලා අස්වීෙම් දී ඒ බව කල්
ඇතුව දැනුම් දීමට ලිඛිත නීතියකින් නියම වී නැත්තා වූ ද, සෑම නිලධරෙයකුම තනතුරක් බාර ගන්නා
විට 160 ෙපොදු ආකෘති පතෙයහි ගිවිසුමකට අත්සන් කළ යුතු ය.
10:8 නිලධරයා විසින් සම්පූර්ණ ෙකොට අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම් පතය ඔහු ෙසේවය කරන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙගොනු කර තබාගත යුතු ය. එෙහත් ඒකාබද්ධ ෙසේවයකට අයත් නිලධරෙයකුෙග්
ගිවිසුම් පතය ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් භාරෙය් තබා ගැනීම සඳහා ඔහුට යැවිය යුතු ය.
10:9 ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමට නියමිත නිලධරෙයකු තනතුරට පත් කිරීෙමන් පසුව හැකි පමණ
ඉක්මනින් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා, ඇප මුදල් පමාණය ඔහුට දන්වා පත් කිරීෙමන් මාස ෙදකක්
ඇතුළත එය තැන්පත් කරන ෙමන් ඔහුෙගන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය. මාස 3ක් ඇතුළත එම මුදල
තැන්පත් කිරීමට ඔහු අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ඔහුෙග් වැටුප් ෙගවීම නැවැත්විය යුතු අතර
රාජ නිලධරයන්ෙග් (ඇප) ආඥාපනෙත් 8(2) වැනි වගන්තිය (352 වැනි අධිකාරය) යටෙත් පියවර
ගත හැකි ය.
10:10 නිලධරෙයකුෙග් උපන් දිනය සනාථ කර ගැනීෙම් දී ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් ෙහෝ ඔහු නිසි
පරිදි බලය පවරා ඇති නිලධරෙයකු ෙහෝ නිකුත් කර ඇති උප්පැන්න සහතිකයක් ෙහෝ වයස පිළිබඳ
විෙශේෂ සහතිකයක් ෙහෝ මිස ෙවනත් කිසිම ලියවිල්ලක් ෙනොපිළිගත යුතු ය. එෙතකුදු වුවත් විශාම
වැටුප් හා පාරිෙතෝෂික ෙගවීෙම් පමාද වළක්වාලීෙම් අදහසින් විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළ
විෙශේෂ විධිවිධාන අවලංගු ෙනොෙකෙර්.
10:11 ආණ්ඩුකම වවස්ථාෙව් IV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් භාෂාව පිළිබඳ විධිවිධාන පිළිපදින බවට
රජෙය් නිලධරෙයකු වගබලා ගත යුතු ය. එය 5 වැනි පරිශිෂ්ටෙයහි දක්වා ඇත.

11. පරිවාස කාලය
11:1 ස්ථිර තනතුරකට කරන සෑම පත්වීමක්ම අවුරුදු තුනක පරිවාස කාලයකට යටත් ෙව්.
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11:2 යම්කිසි නිලධරෙයකු පරිවාස කාලයකට යටත් ෙකොට පත් කිරීෙම් අදහස වනුෙය්, ඉදින්
ඔහු ස්වකීය පත්වීෙම් ලිපිෙයන් බැඳුනු යුතුකම් ෙනොපිරිෙහලා ඉටු කරමින් තමාෙග් හැසිරීෙමන් ද,
කාර්යක්ෂම ෙලස ෙසේවය කිරීෙමන් ද, තමා රාජ ෙසේවෙයහි රඳවා ගනු ලැබීමට සුදුස්සකු බව සනාථ
කළෙහොත් රාජ ෙසේවෙයහි රඳවා ගනු ලැබීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව, ෙසේවෙයහි ස්ථිර කරනු ලැබීමට
කළින් ඒ නිලධරයා තුළ ඇති කර වීම ය. විෂමාචාරය නිශ්චිතව ඔප්පු කළ ෙනොහැකි නමුත් මානසික
හා ෙවනත් දුර්වලතා නිසා රාජ ෙසේවෙයන් බැහැර කළ යුතුව තිෙබන ෙකෙනකු, පමාද ෙනොවී ඔහුට
ෙවනත් රැකියාවක් ෙසොයා ගැනීමට හැකි වන පරිදි, ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීමට පරිවාස කාලයට යටත්ව
පත් කිරීම නිසා ඉඩ සැලෙසේ.
11:2:1 පරිවාස කාලයකට යටත් ෙකොට පත් කරනු ලබන නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් මතු
දැක්ෙවන කියා මාර්ගය අනුගමනය කළ යුතු ය:- නිලධරෙයකු පරිවාස කාලයකට යටත් ෙකොට
පත් කරනු ලබන්ෙන් ඔහුට අයත් වැඩ කටයුතු ඉෙගන ගැනීමට ඉඩ සලසමින් ඔහු ස්ථිර ෙසේවෙයහි
රඳවා ගැනීමට සුදුසුදැයි පරීක්ෂාකර බැලීම සඳහා බව සැලකිල්ලට ගත යුතු ය. රාජකාරි පිළිබඳ
පළපුරුද්ද ලබා ගැනීමට සෑම පහසුකමක්ම ඔහුට සැලසිය යුතුවා පමණක් ෙනොව ඔහු නිබඳවම
සානුකම්පිත නිරීක්ෂණය හා මග ෙපන්වීම යටෙත් තබා ගත යුතු ද ෙව්.
පරිවාස කාල සීමාව තුළ දී, ඉදින් නිලධරයා ස්ථිර ෙසේවෙයහි රඳවා ගැනීෙම් ෙයෝගතාව පිළිබඳ
සැක ඇතිවන පරිදි ඔහු ෙකෙරහි යම් යම් ගති පැවතුම් පවත්නා බව ෙපනී ගියෙහොත් ෙනොපමාව
ඔහුට ඒ බව දන්වා අවශ දැනමුතුකම් දී ඔහුෙග් අඩුපාඩු මගහරවා ගැනීමට හැකි සෑම ආධාරයක්ම
දිය යුතු ය. දිගින් දිගට කරෙගන ගියෙහොත් නිලධරයා ෙසේවෙයහි ස්ථිර කිරීම වැළකී යන අන්දෙම්
බරපතල කියාවක් ෙහෝ පැහැර හැරීමක් ෙහෝ හැසිරීම ෙනොෙහොත් චරිතය පිළිබඳ කිසියම් ෙදෝෂයක්
ෙහෝ ගැන නිලධරෙයකුට අවවාද කරන විට එම අවවාද කිරීම ලියවිල්ලකින් කළ යුතු අතර,
අවවාදය ලැබුණු බවට නිලධරයාෙගන් අත්සන් ලබාගත යුතු ය. එෙසේ කළ යුතු වන්ෙන්
නිලධරයාෙග් අඩුපාඩු ගැන ඔහුට කල්තබා දැනුම් දී එම අඩුපාඩු මගහරවා ගැනීමට ඔහුට
අවස්ථ ාවක් ෙදන ලද්ෙද් ද යන්න ගැන පසුව පශ්නයක් පැන නැගීමට ඉඩක් ඇති ෙනොවනු පිණිස
ය.
11:2:2 තම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පරිවාස කාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලැබ සිටින්නා වූ ද,
ෙසේවෙය් මුල් අවුරුද්ද සම්පූර්ණ කර ඇත්තා වූ ද, සෑම නිලධරෙයකු පිළිබඳවම ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානිෙයකු වාර්තා පිළිෙයළ කරවිය යුතු ය. ෙදවැනි අවුරුද්ද අවසානෙය් දී ද එබඳුම වාර්තාවක්
පිළිෙයළ කරවිය යුතු ය. ෙමම වාර්තා පරිස්සමින් සලකා බලා අවශ යැයි ෙපනී යන්ෙන් නම්
නිලධරයා ෙකෙරහි යම් අඩුපාඩුවක් දක්නට ඇෙතොත්, ඒ ගැන ඔහුට අවවාද දිය යුතු ය. පරිවාස
කාලය අවසන් වීමට හය මාසයකට කලින් නිලධරයා පිළිබඳ අවසාන වාර්තාවක් පිළිෙයළ කළ
යුතු ය. නිලධරයා ෙසේවෙය් ස්ථිර කිරීෙම් නිසි බලධරයා ඒ නිලධරයාෙග් පරිවාස කාලය අවසන්
වීමට කලින් යෙථෝක්ත වාර්තා තුනම සලකා බලා නිලධරයා ෙසේවෙයහි ස්ථිර කිරීෙම් ෙහෝ ඔහුෙග්
පරිවාස කාලය දීර්ඝ කිරීෙම් ෙහෝ නිෙයෝගයක් දිය යුතු ය.
11:2:3 පරිවාසය පිට සිටින නිලධරෙයකුෙග් පරිවාස කාලය අවසන්වීෙම් දී ඔහු ෙසේවෙයහි
ස්ථිර කිරීමට ෙහෝ ඔහුෙග් පරිවාස කාලය දීර්ඝ කිරීමට ෙහෝ පරිවාස පත්වීම අවසන් කිරීමට ෙහෝ
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වගබලා ගත යුතු ය. ෙම් කවර තීරණයක් වුවද, අදාළ නිලධරයාට දැනුම්
දිය යුතු ය.
11:2:4 පරිවාසය පිට සිටින නිලධරෙයකු විසින් කරන ලද අකමිකතාවක් ගැන කර ෙගන යන
යම් පරීක්ෂණයක් ඒ නිලධරයාෙග් පරිවාස කාලය අවසන් වීමට මත්ෙතන් නිම කළ ෙනොහැකි
විෙටක නිලධරයා ෙසේවෙයහි ස්ථිර කිරීම ගැන සලකා බැලීම, ඒ පරීක්ෂණය නිම වන ෙතක් පමාද
කිරීම ෙයෝග ෙනොෙව්. එවැනි අවස්ථාවක දී පස්තුත කරුණ ගැන සලකා බලා නිලධරයාෙග්
පරිවාස පත්වීම අවසන් කිරීම ෙහෝ ඔහුෙග් පරිවාස කාලය දීර්ඝ කිරීම ෙහෝ කළ යුතු ය.
11:3 රාජ ෙසේවෙය් ස්ථිර තනතුරක ෙසේවෙයහි ස්ථිර කරන ලද නිලධරෙයකු ෙවනත් ස්ථිර
තනතුරකට පත් කරනු ලැබූ විට, එම අලුත් තනතුෙර් පරිවාස කාලයක් ෙසේවය කිරීමට සාමානෙයන්
23

II වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

නියම ෙනොෙකෙර්. එෙහත් සිය අලුත් තනතුරට ඔහු ෙයෝගදැයි නිගමනය කරනු පිණිස පථමෙයන්
ඔහු එම තනතුෙර් නිශ්චිත කාල පරිච්ෙඡ්දයක් වැඩ බැලීමට පත් කිරීමට පත් කිරීෙම් බලධරයාට
පුළුවන.
11:3:1 වැඩ බලන කාල පරිච්ෙඡ්දය නිගමනය කිරීෙම් දී අලුත් තනතුෙර් ස්ථිර කිරීම සඳහා
නියම කිරීමට ඉඩ ඇති යම් ෙකොන්ෙද්සි ඇත්නම් ඒවා සපුරාලීමට නිලධරයාට සාමානෙයන්
අවශ වන කාලයත්, ඔහුෙග් නිත තනතුර හිස්ව තබා ගත හැකි කාලයත් සැලකිල්ලට ගත යුතු
ය.
11:3:2 වැඩ බලන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ නිලධරයාෙග් නිත තනතුර හිස්ව තබා ගැනීමට එම
තනතුරට අදාළ පත් කිරීෙම් බලධරයා එකඟ ෙනොවන්ෙන් නම් පත් කිරීම කළ යුත්ෙත් පූර්ව
තනතුරට ෙපරළා යාෙම් අයිතිය රහිතව පරිවාස/පරීක්ෂණ කාලයකට යටත්ව ය.
11:4 පරිවාස කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ දී කිසිම ෙහේතුවක් ෙනොදක්වා නිලධරයාෙග් පත්වීම අවසන්
කිරීමට පත් කිරීෙම් බලධරයාට බලය තිෙබ්. එෙසේම 11:3 උප වගන්තිය යටෙත් තනතුරක වැඩ බැලීම
සඳහා පත් කරන ලද නිලධරෙයකු, ඉදින් ඒ වැඩ බලන කාලය ඇතුළත ඔහුට නිත තනතුරට ෙපරළා
යාෙම් අයිතිය ඇත්නම් කිසිම ෙහේතුවක් ෙනොදක්වා ඔහුෙග් නිත තනතුරට ෙපරළා යැවීමට ෙහෝ
ඔහුෙග් ෙසේවය අවසන් කිරීමට ෙහෝ පුළුවන.
11:4:1 එෙතකුදු වුවත් එබඳු නිලධරෙයකුට පත්වීම අවසන් කිරීෙම් ලිපිය ලැබුණු දින සිට
මාස 06ක් ඇතුළත ඒ පිළිබඳ අභියාචනයක් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කළ
හැකිය.
11:5 පරිවාස කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙනොෙහොත් වැඩ බැලීෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය් දී
නිලධරයාෙග් වැඩ හා හැසිරීම සතුටුදායකව පැවති බව නිශ්චය කරනු ලැබුවෙහොත් ද එම තනතුෙර්
ස්ථිර කිරීම සඳහා වන සියලුම අවශතා ඔහු සපුරා ඇත්නම් ද නිසි බලධරයා ඔහු එම තනතුෙර් ස්ථිර
කළ යුතු ය.
11:6 ෙසේවෙය් ස්ථිර කිරීම නිෙයෝග කිරීෙම් නිසි බලධරයා පත් කිරීෙම් බලධරයා ෙව්.
11:7 ෙසේවෙයහි ස්ථිර කිරීම පිණිස නිලධරයා සෑම අතින්ම ෙයෝග බවට සහ සුදුසුකම් ලබා ඇති
බවට තීරණය කරනු ෙනොලැබුවෙහොත් පත් කිරීෙම් බලධරයා ඒ නිලධරයාෙග් පත්වීම අවසන් කළ
යුතු ය. එෙසේ නැතෙහොත් 11:9 ෙහෝ 11:10 උප වගන්තියට යටත්ව ඔහුෙග් පරිවාස කාලය ෙහෝ වැඩ
බලන කාලය ෙහෝ තවදුරටත් දීර්ඝ කළ යුතු ය. එෙතකුදු වුවත්,
11:7:1 පත් කිරීෙම් බලධරයා ඉදින් පත් කිරීෙම් බලය පවරනු ලැබ ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානිෙයකු නම් ඔහු ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමතිය රහිතව පරිවාස කාලය වර්ෂයකට වැඩි
කාලයකින් දීර්ඝ ෙනොකළ යුතු ය.
11:7:2 ස්ථිර කිරීෙම් අදහස ඇතිව තනතුරක වැඩ බැලීම සඳහා ෙමහි 11:3 උප වගන්තිය
යටෙත් පත් කරන ලද නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් වූ විට ඔහුෙග් නිත තනතුරට අදාළ පත්
කිරීෙම් බලධරයාෙග් එකඟත්වය ෙනොමැතිව පත් කිරීෙම් බලධරයා එම නිලධරයාෙග් වැඩ බැලීෙම්
කාලය දීර්ඝ ෙනොකළ යුතු ය. වර්ෂයකට වැඩිෙයන් කාලය දීර්ඝ කිරීමට අදහස් කරන්ෙන් නම්
අදාළ ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමතිය ද ලබා ගත යුතු ය.
11:8 පරිවාස කාලයකට යටත්ව පත් කරන ලද නිලධරෙයකුෙග් පත්වීම ස්ථිර කරනු ලබන
කල්හි, 11:9 සහ 11:10 උප වගන්තිවලට යටත්ව, ඔහුෙග් පත්වීම ස්ථිර කළ යුත්ෙත් පරිවාස
කාලයකට යටත්ව ඔහු පත් කරන ලද දින සිට ය.
11:9 පත්වීෙමහි ස්ථිර කරනු ලැබීම සඳහා යම් නිලධරෙයකු නියමිත කාලය තුළ, එනම් මුල්
පරිවාස කාලය තුළ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වී තිෙබන්ෙන් ඔහුෙග් පාලන විෂය ඉක්මවා
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සිටි ෙහේතු නිසා නම් ෙසේවෙයහි ස්ථිර කරනු ලැබීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ඔහුට හැකිවනු පිණිස
ඔහුෙග් පරිවාස කාලය සාධාරණ කාල සීමාවකින් දීර්ඝ කළ හැකි ය. එෙසේ දීර්ඝ කළ කාල පරිච්ෙඡ්දය
තුළ ඔහු ස්ථිර කිරීම සඳහා අවශ සුදුසුකම් ලබාගත ෙහොත් ඔහු ස්ථිර කළ යුත්ෙත් පරිවාස කාලයට
යටත්ව ඔහු පත්කළ දින සිට ය. ෙමහි දී ඔහුෙග් වැටුපට ෙහෝ ෙජෂ්ඨතාවට හානියක් සිදු ෙනොෙව්.
11:10
පත්වීෙමහි ස්ථිර කරනු ලැබීම සඳහා යම් නිලධරෙයකු තමාට පාලනය කරගත හැකි
ෙහේතු නිසා නියමිත කාලය තුළ, එනම් මුල් පරිවාස කාලය තුළ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අෙපොෙහොසත්
වී ඇති නමුත් 11:7 වගන්තිය යටෙත් දීර්ඝ කරන ලද පරිවාස කාලය තුළ දී ඔහු ස්ථිර කරනු ලැබීම
සඳහා අවශ සුදුසුකම් ලබා ගතෙහොත් පහත දැක්ෙවන අයුරු කටයුතු කළ යුතු ය.
11:10:1 මුල් පරිවාස කාලය අවසානෙය් ඔහුට ලැබීමට නියමිත වැටුප් වර්ධකය මුලින්
සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ඉඩ දී තිබූ කාල සීමාවට වැඩිෙයන් ගත් කාල පරිච්ෙඡ්දයට සමාන
කාලයකින් විලම්බනය කළ යුතු ය.
11:10:2

ඔහු පත් කරනු ලැබූ දින සිට කියාත්මක වන ෙසේ ඔහු පත්වීෙමහි ස්ථිර කළ යුතු ය.

11:10:3 ඔහුෙග් ෙශේණිෙයහි ෙහෝ ෙසේවෙයහි ඔහුෙග් ෙජෂ්ඨතාව නිගමනය කළ යුත්ෙත්
ෙසේවෙයහි ස්ථිර කරනු ලැබීම සඳහා ඔහු සුදුසුකම් ලැබූ දිනය අනුව ය.
11:10:4 එබඳු නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් වූ කල්හි, ඔහු ෙසේවෙයහි ස්ථිර කරනු ලැබීම
ඉදින් පමාද ෙනොවුෙය් නම්, ඔහුට ලැබිය හැකිව තිබුණු වැටුප පතිසාධනය කිරීෙම් පශ්නය මුල්
පරිවාස කාලය අවසන් වූ දින සිට වර්ෂ පහක් ඉක්ම ගිය විට, එෙසේ ඉක්ම ගිය දින සිට මාස හයක්
තුළ දී නිලධරයා ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළෙහොත් රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතාංශෙය්
ෙල්කම්වරයාෙග් සැලකිල්ලට භාජනය වනු ඇත. ඔහු ඉදිරිපත් කරන කරුණු අනුව ඔහුෙග් වැටුප
පතිසාධනය කිරීම මැනවැයි රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා තීරණය
කළෙහොත් එෙසේ තීරණය කළ දින සිට, නිසි කාලය තුළ ඔහු ෙසේවෙයහි ස්ථිර කරන ලද්ෙද් නම්
ඔහුට ලැබිය හැකිව තිබුණු වැටුප් ලැබීමට ඔහුට ඉඩ ෙදනු ලැෙබ්. එෙහත් ලැබිය යුතුව තිබුණ
ෙජෂ්ඨතාව ඉතා විෙශේෂ අවස්ථාවල දී හැරුණු විට පතිසාධනය ෙනොකළ යුතු ය.

12. පත්වීම සම්බන්ධෙයන් බලපාන ෙපොදු ෙකොන්ෙද්සි
12:1
සෑම රජෙය් නිලධරෙයකුම මුදල් ෙරගුලාසි, ආයතන සංගහය, ෙදපාර්තෙම්න්තු නිෙයෝග
ෙහෝ ෙරගුලාසි සහ කලින් කල නිකුත් කරනු ලබන අෙනකුත් නිෙයෝග ෙහෝ ෙරගුලාසි යන ෙම්වාට
යටත් ෙව්.
12:2
ස්ථිර හා විශාම වැටුප් හිමි තනතුරක් දරන පුද්ගලෙයකු අවස්ථාෙවෝචිතව වැන්දඹු හා
අනත්දරු විශාම වැටුප් අරමුදලට ෙහෝ වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම වැටුප් අරමුදලට ෙහෝ දායක
මුදල් ෙගවිය යුතු ය.
12:2:1 වැන්දඹු හා අනත්දරු විශාම වැටුප් අරමුදලට ෙහෝ වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම
වැටුප් අරමුදලට දායක මුදල් ෙගවීෙම් පදනම පහත දැක්ෙවන පරිදි ෙව්.
(1) පාථමික හා ද්වීතීය මට්ටම් දක්වා - 6% (මාසික ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් සියයට හයයි.)
(2) තෘතීය හා ෙජෂ්ඨ මට්ටම් දක්වා - 7% (මාසික ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් සියයට හතයි.)
12:2:2 ෙමහි 12:2:1 උප වගන්තිෙයහි සඳහන් වන මාසික වැටුප යනුෙවන් අදහස් කරනුෙය්
ඕනෑම විශාම වැටුප් සහිත දීමනාවක් ඇතුළත්, මාසික නව ඒකාබද්ධ වැටුප ය.
12:3
ස්ථිර එෙහත් විශාම වැටුප් අහිමි තනතුරක් දරන එෙසේ නැතෙහොත් තාවකාලික සහ මාස්
පඩි සහිත තනතුරක් දරන පුද්ගලෙයකු තමාෙග් වැටුෙපන් 8%ක දායක මුදලක් රාජ ෙසේව ා අර්ථ
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සාධක අරමුදලට ෙගවිය යුතු ය. එබඳු පත්වීමක් දරන තැනැත්ෙතකුට තම මනාපය පරිදි ඊට අමතරව
තම මාසික වැටුෙපන් 8% දක්වා වූ දායක මුදලක් රාජ ෙසේවා අර්ථ සාධක අරමුදලට ෙගවිය හැකි ය.
ෙම් සෑම අවස්ථාවක දී ම ෙමම දායක මුදල ෙවනුෙවන් ඔහුෙග් වැටුෙපන් 12%ක් රජය ෙගවනු ඇත.
12:4
කම්කරු ෙශේණිවල I සිට III දක්වා වූ පන්තිවල, ස්ථිර හා විශාම වැටුප් හිමි තනතුරකට
පත් කිරීම් කළ යුත්ෙත් IV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් නියමිත ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව ය.
12:5
යම් ෙහේතුවක් නිසා ස්ථිර තනතුරකට තාවකාලික ෙහෝ අනියම් පදනමක් මත පත්වීමක්
කළ විට නැතෙහොත් තාවකාලික තනතුරකට අනියම් පදනමක් මත පත්වීමක් කළ විට ඒ පත්වීමට
බලපාන ෙකොන්ෙද්සි නියම කළ යුත්ෙත් පත්වීෙමහි ස්වභාවය අනුව මිස තනතුෙර් තත්ත්වය අනුව
ෙනොෙව්. (IVවැනි පරිච්ෙඡ්දය බලන්න)
12:6
ෙල්කම්වරයා විසින් තීරණය කරනු ලබන ආකාරයකට රජෙය් නිලධරයන්ෙග් (ඇප)
ආඥා පනත අනුව යම්කිසි මුදල් පමාණයක ඇපයක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස රජෙය් නිලධරෙයකුට
නියම කරනු ලැබිය හැක.
12:7
දිවයිෙන් ඕනෑම ෙපෙදසක ෙසේවය කරන ෙලස ඕනෑම රජෙය් නිලධරෙයකුට නියම
කරනු ලැබිය හැකි ය.
12:8
ස්ථිර ෙහෝ තාවකාලික ෙහෝ තනතුරකට පත් කරනු ලබන සෑම පුද්ගලෙයකුම ෙමම
පරිච්ෙඡ්දෙය් 10:1 සිට 10:5 දක්වා වූ උප වගන්තිවලට අනුව රජෙය් ෛවද නිලධරෙයකු විසින්
කරනු ලබන ෛවද පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව දිවයිෙන් ඕනෑම පෙද්ශයක ෙසේවය කිරීමට ශාරීරික
වශෙයන් ෙයෝග බවට සහතික කරවා ගත යුතු ය.
12:9
සෑම නිලධරෙයකුම ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම වවස්ථාෙව්
IV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන සහ රජෙය් භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීෙමහිලා කලින් කල
පනවනු ලබන අෙනකුත් නීති, ෙරගුලාසි හා වවස්ථා ද පිළිපැදිය යුතු ය. (5 වැනි පරිශිෂ්ටය බලන්න.)
12:10 ස්ථිර ෙහෝ තාවකාලික තනතුරු දරන්නා වූ ද, රජෙය් භාෂා පතිපත්ති කාර්යය
සම්බන්ධෙයන් රජෙය් ෙසේවෙයහි නව පෙව්ශකෙයකු වන්නා වූ ද, රාජ ෙසේවයට බැඳුණු භාෂා
මාධය රාජ භාෂා ෙදකින් කුමක් ෙහෝ ෙනොවන්නා වූ ද, සෑම නිලධරෙයකුම සිය පත්වීෙම් දිනෙය්
සිට වසර තුනක් ඇතුළත කවර ෙහෝ රාජ භාෂාවකින් නියමිත පවීණතා පරීක්ෂණ එනම්, I, II හා III
ෙශේණිෙය් පරීක්ෂණවලින් සමත් විය යුතු ය. ෙකෙසේ ෙවතත්, එක් රාජ භාෂාවකින් තමාෙග් පාලනය
යටෙත් ඇති රාජ ආයතනයකට ෙහෝ ෙසේවයකට ඇතුළත් කරගනු ලබන රජෙය් නිලධරෙයකුට සිය
ධූරෙය් රාජකාරි ඉටුකිරීම සඳහා අෙනක් රාජ භාෂාෙව් ද පමාණවත් දැනීමක් ලබා ගැනීම අවශ යැයි
පත් කිරීම් බලධරෙයක් අදහස් කරන්ෙන් නම්, එම ෙසේවයට ඇතුළත් කර ගැනීෙම් ෙහෝ ෙසේවෙය් ස්ථිර
කිරීෙම් ෙහෝ ෙකොන්ෙද්සියක් වශෙයන් එවැනි දැනීමක් ලබා ගත යුතු යැයි නියම කිරීම සඳහා එම
තනතුෙර්/ෙසේවෙය් බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය/ෙසේවා වවස්ථාව සංෙශෝධනය කරවා ගැනීමට කියා කළ
යුතු ය. ෙමම ෙකොන්ෙද්සිය එම තනතුෙරහි/ෙසේවෙයහි පත්වීම් ලිපිවල ද ඇතුළත් කළ යුතු ය.
12:10:1 කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයකු රාජ භාෂා පවීණතාව ලබා ගැනීෙම් අවශතාෙවන් නිදහස්
කරනු ලැෙබ්. ෙකෙසේ ෙවතත් යම්කිසි පත් කිරීම් බලධරෙයකුට තමාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහෝ
ෙසේවා ස්ථානෙය් සිටින යම් කනිෂ්ඨ ෙසේවයකයන් ගණයකට රාජ භාෂාවක අවම නිපුණත්වයක්
අවශ යැයි හැෙඟන්ෙන් නම් ඔහු එවැනි ෙකොන්ෙද්සියක් නියම කිරීමට පථම රාජ පරිපාලන
විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් අවසරය ලබාගත යුතු ය. එවැනි ෙවනස් කිරීමකට
අවසර දීමට ෙපර රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා අදාළ අමාතංශ
ෙල්කම්වරුන්ෙග් අදහස් විමසිය යුතු ය.
12:10:2 රාජ භාෂාවක් විෂයෙයහි පවීණතාව ලබා ගත යුතු යැයි නියම කරන සෑම නව
පෙව්ශක නිලධරෙයකුටම ඔහුෙග් පත්වීම ලැබීෙමන් පසු රාජ භාෂාවක පවීණතාව ලබා ගැනීම
පිණිස මාස හයක කාලයක් සඳහා පූර්ණ වැටුප් සහිත පහසුකම් සැලසිය යුතු ය. ඉන් අනතුරුව
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අදාළ ප්රවීණතා විභාගයට ඔහු ඡපනී සිටිය යුතු අතර එම විභාගඡයන් අසමත් වුවඡ ොත් පූර්ණ
වැටුප් සහිත මාස යක කාල පරිච්ඡේදඡයන් පසු ඒ සමඟම එළඡෙන අවුරුදු ඡදකක කාල
පරිච්ඡේදය තුළ තමාඡේ සාමානය රාකකාරිවල නිරතඡවමින් සිටිය දී එම විභාගඡයන් සමත් වීමට
ඔහුට අවස්ථාව සලසා ඡදනු ලැඡේ. නියමිත අවුරුදු ඡදක මාරක කාල පරිච්ඡේදය තුළ
විභාගඡයන් සමත් වීමට ඡනො ැකි වුවඡ ොත් ඔහුඡේ ඡසේවය අවසන් කරනු ලැඡේ.
12:10:3 එක් රාකය භාාාවක ප්රමාණවත් දැනීමක් ති  නිලරරඡයු  අඡනක් රාකය භාාාඡවහි
ප්රමාණවත් දැනීමක් ලාා ගැනීම ිරරිගන්වනු ිණිසස රකඡ ඡදපාර්තඡනන්තුවක් ඡ
රාකය
පරිපාලන විාය භාර අමාතයාාංශයේ ඡ ඡ්කනවරයා විසින් ිණත්ගත් නයතනයක් පවත්වනු ලාන
පූර්ණ කාලීන භාාා පාඨමාලාවලට ස භාගිවීම සඳ ා ය මාසයක වැටුප් සහිත විඡශයේ ේා නිවාඩු
නිලරරයාඡේ ඉ්ලීම මත ඡසේවඡ අවශයේ යතාවන්ට යටත්ව ලාාිරය යුතුඡේ. ඡමය ඡමම
පරිච්ඡේදඡ 12:10:2 උප වගන්ි ය යටඡත් ඡදනු ලාන නිවාඩුවලට අමතරව ය.
12:10:4 නියමිත රාකය භාාා ප්රවීණතා විභාගය සමත්වීමට ඡනො ැකිවීඡන ඡ ේතුව නිසාම
පමණක් තම පත්වීඡන ස්ථිර කර ඡනොමැි  වූ ඡදමළ මාරයඡයන් රකඡ ඡසේවයට තතුළත් කරගනු
ලැබූ සියලුම නිලරරයන් 1988.12.23 වැනි ිරන සිට සිය තනතුරුවල ස්ථිර කළ යුතු ය. එඡසේ ස්ථිර
කරනු ලාන අවස්ථාඡේ දී නිලරරයා සිටි ඡරේිසය තුළ අත්හිටුවන ලද ඡේතනාක ක අන් සියලුම
අයුරින් උපයාඡගන තත්නන ඔහුට නපසු ලාා ිරය යුතු ය. එඡසේ ඡ යින් නිලරරයාට එකී
ඡේතනාක ක ඡනොඡවනස්ව ඡගවන ලද්ඡද් නන නිලරරයා එළඡෙන වැටුප් ිණයවඡරහි ිණහිටුවන
නමුත් ඡේතනාක කවල කවර ඡ හිඟ මුදලක් ඡනොඡගවනු තත.
12:10:5 නදී ප්රඡේශයේ ක නිලරරඡයු  ඡකයා්ඨ පාඨශයේ ාලා ස ි ක පර විභාගයට අවශයේ ය
තත්ත්වඡ සිාං ල ඡ ඡදමළ භාාා විභාගයකින් සමත් වී තත්නන ඡදවන භාාාව ිණත්ාඳ විභාගය
සමත් වීඡමන් ඔහු නිද ස් කළ ැකි ය. එඡසේ නිද ස් කළ ැක්ඡක් එම නිලරරයා සමත් වූ
විභාගඡ භාාා විායය එම තනතුරට අදාළ ාඳවා ගැනීඡන පරිපාටිඡ /ඡසේවා වයවස්ථාඡේ එඡසේ
නිද ස් කිරීම සඳ ා නියම කර ති  භාාා මාරයය වන්ඡන් නන පමිස.
12:10:6 ඡදවන භාාාව ිණත්ාඳ නියමය ක්රියාත්මක කිරීඡන ඡ ේතුව නිසා වැටුප් වැවීවීන
ප්රි ලාභ අහිමි වූ කවර ඡ නිර ප්රඡේශයේ ක නිලරරඡයු ට එකී අහිමි වූ ප්රි ලාභ හිඟ මුද් ඡගවීමක්
ඡනොමැි ව 1980 ජූලි 9 ිරන සිට ලාා ිරය යුතු ය.
12:11 පරිවාස කාලයකට යටත්ව ඡ ඡසේවඡයහි ස්ථිර කිරීඡන අද ස ති ව කිසියන කාලයක
වැඩ ාැලීමට ඡ පත් කරනු ලාන සෑම සිාං ල ඡ ඡදමළ ඡනොවන මාරයයකින් ඡසේවයට තතුු වූ
නිලරරඡයු ම රාකය භාාාවකින් ස්වකීය රාකකාරි කටයුතු කිරීමට තරන ප්රමාණවත් දැනුමක් එම
කාලය තතුළත දී ලාාගත යුතු ය.
12:11:1 7:1:1, 12:9, 12:10, 12:10:1, 12:10:2, 12:10:3 ස
වික විරාන 1988.12.23 ඡවනි ිරන සිට ාලපැවැත්ඡවනු තත.

12:11 යන උප වගන්ි වල

12:11:2 සෑම නිලරරඡයු ම ඡසේවයට/තනතුරට පත්වී වසර 5ක් තුළ අදාළ තනතුරට නියම
කර ති  ඡදවනි රාකය භාාා ප්රවීණතාව (තනතුරට නියමිත මට්ටම) ලාා ගත යුතු ය. නියමිත
කාලය තුළ ප්රවීණතාව ලාා ඡනොගන්නා නිලරරයන්ඡේ වැටුප් වර්රක නතර ඡේ.
12:12 මාස් පවී ලාන නිලරරඡයු  සිය පත්වීම අත ැර දැමීමට අද ස් කරන විට ඉිරන් පත්වීන
ලිිණඡයහි මාසයකට වැවී ක් දීමක් කළ යුතු ාව සඳ න් කර නැත්නන යටත් ිණරිඡසයින් මාසයක් වත්
කලින් ලිඛිතව දැනුන ිරය යුතු ය. එඡසේ නැතඡ ොත් ඒ ඡවනුවට මාසයක වැටුප ඡගවිය යුතු ය.
12:12:1 මාස් පවී ලාන නිලරරඡයු ඡේ ඡසේවය (ඔහුඡේ පත්වීඡන ඡකොන්ඡද්සි අනුව)
අවසන් කිරීමට රකය අද ස් කරන විට එම ඡසේවකයාට මාසයක් ක් ිරය යුතු ය. එඡසේ නැතඡ ොත්
ඒ ඡවනුවට මාසයක වැටුප ඡගවිය යුතු ය.
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13. වැඩ බැලීෙම් පත්වීම
13:1 රාජ ෙසේවෙය් සෑම වැඩ බැලීෙම් පත් කිරීමක්ම කළ යුත්ෙත් ෙමහි පහත නියමිත
ආකාරයටය:(අ)

නීතිමය විධානයන් යටෙත් හැරුණු විට රජෙය් නිලධරෙයකුට අතිෙර්ක තනතුරක
පූර්ණ රාජකාරි ඉටු කිරීමට ෙහෝ රජෙය් ෙසේවෙය් සහ රාජ සංස්ථාවක එක් තනතුරකට
වැඩි තනතුරු ගණනක රාජකාරි ඉටු කිරීමට අවශ වන්ෙන් නම් අමාත මණ්ඩලෙය්
අනුමතිය සහිතව,

(ආ) අමාත මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ෙනොලැබූ නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් වන විට,
තනතුරක් නිත වශෙයන් දරන තැනැත්තා නැති අතර ෙහෝ තාවකාලික ඇබෑර්තුවක්
පිරවීමට ෙහෝ තම රාජකාරිවලට අමතරව තනතුරක වැඩ බැලීමට පත් කිරීමට පත්
කිරීෙම් බලධරයාෙග් අනුමතිය සහිතව.
13:1:1 ෙමහි 4:1 වගන්තිෙය් සඳහන් තනතුරුවලට වැඩ බැලීමට පත් කිරීෙම් දී 5:1:2 සිට
5:1:3 දක්වා වූ උප වගන්තිවල දැක්ෙවන කාර්ය පරිපාටිය අනුගමනය කළ යුතු ය.
13:1:2 වැඩ බැලීෙම් පත්වීම සඳහා නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන නිලධරයාට අනුමත බඳවා ගැනීෙම්
පරිපාටිය අනුව සෑම අතින්ම සුදුසුකම් තිෙබ්ද යනු පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතු ය.
13:2
කිසියම් ධූරයක් තාවකාලිකව පුරප්පාඩු වූ පමණින්ම එහි වැඩ බැලීම සඳහා ෙකෙනකු පත්
ෙනොකළ යුතු ය. තාවකාලික වශෙයන් පුරප්පාඩු වූ තනතුරක රාජකාරි කටයුතු කාර්යක්ෂමතාවට
හානියක් ෙනොවන පරිදි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අෙනක් නිලධරයන් අතර ෙබදා දීමට හැකි කිසිදු
අවස්ථ ාවක දී වැඩ බැලීෙම් පත් කිරීමක් ෙනොකළ යුතු ය. නිලධරෙයකුෙගන් අෙප්ක්ෂා කරන
නිපුණත්වයන් ෙමෙහයවීෙමන් සාධාරණව ඉටු කරවා ගත හැකි රජෙය් ඕනෑම ෙසේවයක්, එම ෙසේවය
නිලධරයාෙග් සාමාන රාජකාරි පථයට එකෙහලාම අයත් ෙනොවූව ද, අතිෙර්ක ෙගවීමකින් ෙතොරව
ඉටු කරන ෙලස රජෙය් නිලධරෙයකුට නියම කිරීමට රජයට බලය තිෙබ්.
13:3
වැඩ බැලීෙම් පත් කිරීමක් කළ යුත්ෙත් නිත පත්වීමක් කරන ෙතක් තාවකාලික
පතිකර්මයක් වශෙයන් පමණි. තනතුරට පූර්ණ කාලීන නිලධරෙයකුෙග් ෙසේවය අවශ නම් නිත පත්
කිරීම ෙනොපමාව කළ යුතු ය. එෙහත් පූර්ණ කාලීන නිලධරෙයකුෙග් ෙසේවය අවශ ෙනොෙව් නම් 13:2
උප වගන්තිෙය් දැක්ෙවන පරිදි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අෙනක් නිලධරයන් අතර රාජකාරි ෙබදා දිය යුතු
ය.
13:4
පුරප්පාඩු වී තිෙබන තනතුරක වැඩ බැලීම සඳහා එම තනතුර දැරීමට සෑම අතින්ම පූර්ණ
සුදුසුකම් ෙනොලත් නිලධරෙයකු පත් ෙනොකළ යුතු ය.
13:4:1 නියමිත සුදුසුකම් ලබා ගැනීෙම් විභාගයකින් හා/ෙහෝ කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින්
සමත්වීමට අෙපොෙහොසත් වීම නිසා සිය නිත තනතුෙර්, ෙශේණිෙය් ෙහෝ පංතිෙය් යම් වැටුප්
ලක්ෂයක් පසු කිරීමට අෙපොෙහොසත් වූ නිලධරෙයකු ඊට වඩා ඉහළ තනතුරක වැඩ බැලීම සඳහා
පත් ෙනොකළ යුතු ය.
13:5
බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි නියමිත සුදුසුකම් ලත් නිලධරෙයකු ෙනොසිටී නම් ද, පුරප්පාඩු
වී තිෙබන තනතුර වහාම පිරවිය යුතුෙව් නම් ද එම තනතුෙර් "රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීම" සඳහා
වඩාත්ම සුදුසු නිලධරයා පත්කළ හැකි ය.
13:6
තනතුරක වැඩ බැලීම සඳහා ෙහෝ තනතුරක රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා ෙහෝ
පත්කරන ලද නිලධරෙයකුෙග් පඩිනඩි තීරණය කළ යුත්ෙත් වැඩ බැලීෙම් වැටුප් සම්බන්ධ
නියමයන්ට අනුකූලව ය.
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13:7
තනතුරක වැඩ බැලීමට ෙහෝ තනතුරක රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීමට නිලධරෙයකු පත්
කිරීෙම් බලධරයා විසින් පත් කර ඇත්ෙත් නම් මිස ඔහුට අතිෙර්ක පාරිශමිකයක් ෙනොෙගවිය යුතු ය.
පුරප්පාඩු වූ තනතුරක රාජකාරි කටයුතු ආවරණය කිරීම සඳහා ෙයොදා ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තුමය වැඩ
පිළිෙවළක් යටෙත් එම රාජකාරි කටයුතු ආවරණය කරන නිලධරයාට අතිෙර්ක පාරිශමිකයක්
ලැබීමට හිමිකම් නැත.

14. ෙජෂ්ඨතාව
14:1
පත් කිරීෙම් දී ෙජෂ්ඨතාව; ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ඕනෑම පන්තියක ෙහෝ ෙශේණියක
නැතෙහොත් ෙසේවයක ෙජෂ්ඨතාව නිගමනය කළ යුත්ෙත් 1:9 සිට 1:14 දක්වා වූ උප වගන්තිවල
විගහ කර ඇති පරිදි ඒ පංතියට ෙහෝ ෙශේණියට පත් කිරීම ෙහෝ උසස් කිරීම කියාත්මක වන දිනය
අනුව 11:10 උප වගන්තියට යටත්ව ය.
14:2
නිලධරෙයකු අයත් ෙශේණියක ෙහෝ පංතියක ෙහෝ ඔහුෙග් ෙජෂ්ඨතාව ෙවනස් කළ
හැක්ෙක් පහත සඳහන් අවස්ථාවල දී පමණි:
නියමිත දිනෙය් දී කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් සමත් වීමට අෙපොෙහොසත් වූ විට;
ඔහුෙග් පරිවාස කාලය දීර්ඝ කරනු ලැබූ විට (11:10 උප වගන්තිය බලන්න) ෙහෝ;
විනයානුකූල දඬුවමක් වශෙයන් ෙජෂ්ඨතාෙවන් පහළ දැමීමට නිෙයෝගයක් කර ඇති විට.
14:3
කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යැවීෙම් දී ෙජෂ්ඨතාව: යම් නිලධරෙයකු කලින් දැරූ
තනතුරට ෙපරළා යවනු ලැබූ විට එම තනතුෙර් ෙහෝ ෙශේණිෙය් ෙහෝ ඔහුෙග් ෙජෂ්ඨතාව තීරණය කළ
යුත්ෙත් පහත දැක්ෙවන නියමයන් අනුව ය:
14:3:1 විනයානුකූල පියවරක් වශෙයන් යම් නිලධරෙයකු තරාතිරෙමන් පහළ දමා ඔහු කලින්
දැරූ පහළ ෙශේණියකට ෙහෝ තනතුරකට ෙපරළා යවනු ලැබූ විට එෙසේ ෙපරළා යවනු ලබන එම
පහළ ෙශේණිෙය් ෙහෝ තනතුෙර් ඔහුෙග් ෙජෂ්ඨතාව නිගමනය කළ යුත්ෙත් විනය
බලධරයාෙග් නිෙයෝගය අනුව ය.
14:3:2 ධූරයක් අෙහෝසි කිරීම නිසා ෙහෝ සාතිරික්ත වීම නිසා ෙහෝ යම් නිලධරෙයකු අදාළ
පත් කිරීම් බලධරයාෙග් අනුමතිය ඇතිව, ඒ නිලධරයා කළින් දැරූ තනතුරට ෙහෝ ෙශේණියට
ෙපරළා යවනු ලැබූ විට, ඒ තනතුෙර් ෙහෝ ෙශේණිෙය් ෙහෝ ඔහුෙග් ෙජෂ්ඨතාව එකී තනතුෙර් ෙහෝ
ෙශේණිෙය් ඔහුෙග් මුළු ෙසේවා කාලය පදනම් ෙකොටෙගන ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ද
ඇතිව නිගමනය කළ යුතු ය. මින් අදහස් කරනුෙය් ඒ තනතුෙර් ෙහෝ ෙශේණිෙය් ඔහුෙග් ෙසේවා
කාලයට සමාන වූ ෙහෝ ඊට වැඩි වූ ෙසේවා කාලයක් ඇති සියලුම නිලධරයන්ට වඩා ඔහු කනිෂ්ඨ
වන බවය. ඔහු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයකින් සමත් වී නැත්නම් එම පරීක්ෂණෙයන්
සමත් වී උසස් කරනු ලැබූ නිලධරෙයකුෙග් ෙජෂ්ඨතාවට ඉහළ ෙජෂ්ඨතාවක් ඔහුට ෙනොලැබිය
යුතු ය.
14:3:3 යම් නිලධරෙයකු ඔහුෙග් ඉල්ලීම පිට හා අදාළ පත් කිරීම් බලධරයාෙග් අනුමතිය
ඇතිව, ඒ නිලධරයා කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යවනු ලැබූ විට, එය අලුත් පත් කිරීමක් ෙලස
සලකා ඔහු ෙපරළා යවන ලද දිනය අනුව ඔහුෙග් ෙජෂ්ඨතාව නිගමනය කළ යුතු ය. එෙතකුදු
වුවත් VII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 6:3:1 උප වගන්තිෙය් නියමයන්ට අනුව ආයතන අධක්ෂ
ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ඇතිව වැටුප් පරිමාණෙය් ආරම්භක පියවරට වඩා ඉහළ පියවරක ඔහු
තබන්ෙන් නම්, ඔහු එකී තනතුර අත්හළ අවස්ථාෙව් දී එම තනතුෙර් ඔහු ෙසේවය කර ඇති
කාලයත්, එම වැටුප් පරිමාණෙය් ආරම්භක පියවරට පත් කරන ලද නිලධරෙයකු ඉහත සඳහන්
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ඉහළ පියවරට එළඹීමට ගතවන කාලයත් යන ෙම් ෙදකින් අඩු කාලයට අනුව ඔහුෙග් ෙජෂ්ඨතාව
ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ඇතිව තීරණය කළ හැකි ය.
14:3:4 රාජ ෙසේවෙයන් පරිබාහිර ෙසේවයක් සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩුපිට තාවකාලිකව
මුදාහළ නිලධරෙයකු (V වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 2 වගන්තිය බලන්න) නියමිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
පරීක්ෂණවලින් සමත් වී ඇත්නම් ද, ඔහුට ෙදන ලද වැටුප් රහිත නිවාඩුව විශාම වැටුප් වවස්ථාෙව්
කාර්යයන් සඳහා රජෙය් පතිපත්තිය පිළිබඳ කරුණු උඩ ෙදනු ලැබුවා ෙසේ සලකන්ෙන් නම් ද, සිය
තනතුෙර් ෙහෝ ෙශේණිෙය් ඔහුෙග් ෙජෂ්ඨතාවට හානියක් ෙනොෙව්.
14:3:5 වැටුප් රහිත නිවාඩුව විශාම වැටුප් වවස්ථාෙව් 10 (1) වගන්තිෙය් කාර්යයන් සඳහා
රජෙය් පතිපත්තිය පිළිබඳ කරුණු උඩ ෙදනු ලැබූවක් ෙනොෙව් නම් ෙහෝ එෙසේ ෙදනු ලැබූවක් ෙසේ
ෙනොසැලෙකන්ෙන් නම් ෙහෝ නිලධරයා තාවකාලිකව මුදා හරිනු ලැබ සිටි කාල පරිච්ෙඡ්දය
ෙජෂ්ඨතාව සඳහා ගණන් ෙනොගත යුතු අතර තාවකාලිකව මුදා හරිනු ලැබූ දිනය වන විට ඔහු එම
තනතුෙරහි ෙහෝ ෙශේණිෙයහි ෙහෝ ෙසේවය කර තිබුණු මුළු කාල පරිච්ෙඡ්දයට වැඩි කාල
පරිච්ෙඡ්දයක්, ඔහු තම පැරණි තනතුරට ෙපරළා එන දිනය වන විට, ෙසේවය කර ඇති නිලධරයන්ට
වඩා ඔහු කනිෂ්ඨ වනවා ඇත.
14:4 නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් දී ෙජෂ්ඨතාව - නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් දී
ෙජෂ්ඨතාව නිගමනය කළ යුත්ෙත් පහත දැක්ෙවන උප වගන්තිවල නියමයන්ට අනුකූලව ය.
14:4:1 විශාම ගිය නිලධරෙයකු, ඔහු විශාම ගැනීෙම් දී දැරූ තනතුරටම ෙහෝ ෙශේණියටම ෙහෝ
නැවත ෙසේවයට බඳවා ගනු ලැබූ විට ඔහුෙග් ෙජෂ්ඨතාව නිගමනය කළ යුත්ෙත් ඔහු විශාම ගත්
දිනය දක්වා එම තනතුෙරහි ෙනොෙහොත් ෙශේණිෙයහි ෙසේවය කර ඇති කාලය අනුව ය.
14:4:2 නිලධරෙයකු විශාම ගැනීෙම් දී දැරූ තනතුර ෙහෝ ෙශේණිය ෙහෝ හැර ෙවනත්
තනතුරක ෙහෝ ෙශේණියක ෙහෝ නැවත ෙසේවයට බඳවා ගනු ලැබූ කල්හි ඔහුෙග් ෙජෂ්ඨතාව
නිගමනය කළ යුත්ෙත් ඔහු නැවත ෙසේවයට ගනු ලැබූ දිනය අනුව ය.
14:4:3 ඉල්ලා අස්වීම, තනතුර අතහැර යාම ෙහෝ වැඩ ෙනොෙහොත් හැසිරීම අසතුටුදායක වීම
යන ෙම් ෙහේතුවක් නිසා පූර්ව ෙසේවය අවසන් කරනු ලැබූ නිලධරෙයකු නැවත ෙසේවයට බඳවා ගනු
ලබන කල්හි සිය පූර්ව ෙසේවය පදනම් ෙකොට ෙජෂ්ඨත්වය සඳහා කිසියම් අයිතිවාසිකමක් කියා
පෑමට ඔහුට හැකිකමක් නැත්ෙත් ය. ඔහුෙග් ෙජෂ්ඨතාව තීරණය කළ යුත්ෙත් ඔහු නැවත
ෙසේවයට ගත් දිනය අනුව ය.

15. කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
15:1 (i)

රාජකාරි ස්වභාවය සහ වගකීම් සැලකිල්ලට ෙගන අවශ තනතුරු සම්බන්ධෙයන්
පමණක් කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක්/කඩඉම් බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියට/ෙසේවා
වවස්ථාවට ඇතුළත් කළ යුතු ය.

(ii)

වැටුප් පරිමාණය නියම කිරීෙම් දී එහි 04 වන වැටුප් පියවරට එළඹීමට ෙපර පළමු
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් විය යුතු බව ද, ෙදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක් නියම
කරන්ෙන් නම්, එය 07 වන වැටුප් පියවර එළඹීමට ෙපර සමත්විය යුතු බව ද සඳහන්
කළ යුතු ය.

(iii) (අ)

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය, ලිඛිත පරීක්ෂණයක් ද වෘත්තීය
පරීක්ෂණයක් ද වාචික පරීක්ෂණයක් ද නැතෙහොත් ඒවාෙය් සම්මිශණයක් ද
යන්න පිළිබඳව ෙතොරතුරු සඳහන් කළ යුතු ය.
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(ආ) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ලිඛිත පරීක්ෂණයක් නම්, ඒ සඳහා ඇතුළත් කරන
විෂයයන් ද ඒ එකිෙනක විෂයය සඳහා වන විෂයය නිර්ෙද්ශයන් ද සවිස්තරව
සඳහන් කළ යුතු ය.
(ඇ) එෙසේම එම පරීක්ෂණය වෘත්තීය පරීක්ෂණයක් නම් නැතෙහොත් ඉහත (අ)
සඳහන් පරිදි සම්මිශණයක් නම් එම පරීක්ෂණය සඳහා ඇතුළත් වන විෂයය
සීමාව ද සඳහන් කළ යුතු ය.
(ඈ) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය වාචික පරීක්ෂණයක් නම්, ඔවුන්ෙගන්
වාචිකව පරීක්ෂා කිරීමට අදහස් කරන්ෙන් කුමන අංශ පිළිබඳ දැනුම ද යන්න
සඳහන් කළ යුතු ය.
(ඉ) සියලුම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්, වර්ෂයකට කී වතාවක් පවත්වනු ලබන්ෙන් ද
ඒවා පවත්වනු ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින් ද යන්න සඳහන් කළ යුතු ය.
(ඊ)

ලිඛිත පරීක්ෂණයක් නම් ඒ සඳහා ඇති එකිෙනක විෂයෙයන් සමත්වීම සඳහා
ලබා ගත යුතු අවම ලකුණු පමාණයත්, වෘත්තීය/වාචික පරීක්ෂණයක් නම්
නැතෙහොත් ඉහත (III) (අ) සඳහන් පරිදි සම්මිශණයක් නම් ඉන් සමත්වීම
සඳහා ලබා ගත යුතු අවම ලකුණු පමාණයත් ෙවන ෙවනම පැහැදිලිව සටහන්
කළ යුතු ය.

(උ) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සඳහා විෂයයන් කීපයක් ඇති අවස්ථාවක එම විෂයයන්
සියල්ල එකවර සමත්විය යුතු ද, ෙනොඑෙසේ නම් ඒ ඒ විෂයයන් සඳහා ඊට පසු
අවස්ථ ාවල දී ෙපනී සිට සමත්වීම සෑෙහේ ද, යන්නත් සඳහන් කළ යුතු ය.
(iv) යම් තනතුරක නිලධරෙයකු ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධරයන් සඳහා
පැවැත්ෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සඳහා ෙපනී සිට, ඉන් සමත්වීම සෑෙහන බව
අදාළ අමාතාංශෙය් ෙල්කම් තීරණය කරන්ෙන් නම් ඒ බව බඳවා ගැනීෙම්
පරිපාටිෙය් සඳහන් කළ යුතු අතර ඊට ෙපර,
(අ)

ඒ සඳහා ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ද, විභාග ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්ෙග් එකඟත්වය ද ලබා ගත යුතු ය.

(ආ) එම විභාගය ගැසට් කිරීෙම් දී - අදාළ නිලධරයන්ට ඒ විභාගයට ෙපනී සිටීමට
ඉඩ ලැෙබන ෙසේ, අවශ වන කරුණු ගැසට් නිෙව්දනයට ඇතුළත් කරවීමට
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල් සමග සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කර ගත යුතු
ය.
(ඇ) එවැනි බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටි අනුමතිය සඳහා ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත
එවීෙම් දී ඉහත (අ) හි සඳහන් අනුමතිය හා එකඟත්වය ලබා ගත් ලිපිවල
සහතික කළ පිටපත් ද යා කර එවිය යුතු ය.
(v)

එෙසේම යම් තනතුරක් දරන නිලධරයන්, ෙවනත් තනතුරක් දරන නිලධරයන්
ෙවනුෙවන් පැවැත්ෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකට ෙපනී සිට සමත්වීම සුදුසු බව
අමාතාංශ ෙල්කම් විසින් තීරණය කරනු ලබන්ෙන් නම්, ඒ බව බඳවා ගැනීම්
පරිපාටිෙය් සඳහන් කළ යුතු අතර, ඊට ෙපර ඉහත (iv) වගන්තිෙයහි සඳහන් පරිදි
නියමිත බලධරයන්ෙග් අනුමතිය ද, විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්ෙග් එකඟත්වය ද
ලබා ගත යුතු අතර බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටි, අනුමත කිරීම සඳහා ආයතන අධක්ෂ
ජනරාල් ෙවත එවීෙම් දී ඉහත (iv) (අ) හි සඳහන් අනුමතිය හා එකඟත්වය ලබා ගත්
ලිපිවල සහතික කළ පිටපත් ද යා කර එවිය යුතු ය.
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(vi) ඉහත iv හා v සඳහන් පරිදි ෙවනත් ෙසේවාවකට අයත් නිලධරයන් තවත් ෙසේවාවකට
අයත් ෙසේවා වවස්ථාවක්/බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියක් යටෙත් පැවැත්ෙවන
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගයකට ෙපනී සිටින අවස්ථාෙව් දී, එකී ෙසේවා
වවස්ථාව/බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය යටෙත් එම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සඳහා
ලැෙබන යම් සහනයක් ඇත්නම්, එම සහන ලබා ගැනීම සඳහා එෙසේ ෙපනී සිටින
අයට ඉඩ ෙනොලැෙබ්. හුෙදක් ඔවුනට ලැෙබන්ෙන් එකී කාර්යක්ෂමතා විභාගයට
ෙපනී සිටීම සඳහා වූ අවසරය පමණකි.
(vii) යම්කිසි තනතුරක කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය වන්ෙන් පශ්චාත් උපාධියක්/
ඩිප්ෙලෝමා සහතිකයක් ලබා ගැනීම ෙහෝ, ෙවනත් අධාපන සහතිකයක්/වෘත්තීය
සහතිකයක් ලබා ගැනීම නම්,
(අ)

එම පශ්චාත් උපාධිය/ඩිප්ෙලෝමා සහතිකය/ෙවනත් අධාපන සහතික ෙහෝ
වෘත්තීය සහතික රජය පිළිගත් ආයතනයකින් ලබා ගත් සහතිකයක් විය යුතු
අතර, එම සහතිකය ලබා ෙදන ආයතනෙය් නම හා ඩිප්ෙලෝමා සහතිකයක් නම්
ඊට අයත් වූ කාල පරිච්ෙඡ්දය ද සඳහන් කළ යුතු ය.

(ආ) රජෙය් ආයතනයක් මගින් පවත්වනු ලබන විභාගයක් නම්, එම විභාගය
පවත්වන ආයතනය ඇතුළු එම විභාගය පිළිබඳ විස්තර සඳහන් කළ යුතු ය.
(viii) ගුරු ෙසේවෙය් නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් වන කල ඔවුන්ෙග් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම
වන්ෙන් සම්මන්තණ, සම්ෙම්ලන ආදියට සහභාගි වී සහතික ලබා ගැනීම නම් ඒ
කුමන සම්මන්තණ ද, සම්ෙම්ලන ද යන්නත්, ෙකොපමණ සම්මන්තණ, සම්ෙම්ලන
පමාණයකට සහභාගි වී සහතික ලබා තිබිය යුතු ද යන්නත් සඳහන් කළ යුතු ය.
(ix) නියමිත දිනට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පැවැත්වීම සඳහා පත් කිරීම් බලධරයා ද/
පරිපාලන බලධරයා ද/ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ද සම වගකීමකට බැඳී සිටිනු ඇත.
(x)

වයස අවුරුදු 45 සම්පූර්ණ වීම මත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගවලින් නිදහස්
ෙනොකරන අතර, වයස සම්පූර්ණ වීම මත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගවලින් නිදහස්
කිරීෙම් විධිවිධාන බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිවල ෙහෝ ෙසේවා වවස්ථාවල ඇතුළත්
ෙනොකළ යුතු ය.

15:2 කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්බට උසස් කිරීම පාලනය වන්ෙන් අදාළ තනතුර, ෙශේණිය
ෙහෝ ෙසේවය පිළිබඳ බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය/ෙසේවා වවස්ථාව මගිනි.
15:3 කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්බට නිලධරෙයකු උසස් කිරීමට කලින් එෙසේ උසස් කරනු
ලැබීමට ඔහුට සෑම ආකාරයකින්ම සුදුසුකම් තිෙබන බවට සහතිකයක් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
විසින් දිය යුතු ය. කාර්යක්ෂමතා කඩඉමට ඉහළින් වූ වැටුප් පියවර ෙගවන පළමුවන පඩි ලැයිස්තුවට
ෙමම සහතිකය ඇමිණිය යුතු ය. ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු සම්බන්ධෙයන් වූ විට ෙම් සහතිකය
දිය යුත්ෙත් ෙල්කම්වරයා විසිනි.
15:4 කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් ඔබ්බට උසස්වීම සඳහා නියමිත ෙකොන්ෙද්සි සියල්ලම
නිලධරයා සපුරා ඇතැයි ද, අදාළ පරිදි ඊළඟ කාර්යක්ෂමතා කඩඉමට ෙහෝ ස්වකීය වැටුප් පරිමාණෙය්
උපරිමයට ෙහෝ පැමිෙණන්නට කලින් ගත වන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ දී ඔහුට පවරනු ලැබිය හැකි
කවර රාජකාරියක් වුවද කාර්යක්ෂම ෙලස කිරීමට නිලධරයාට හැකියාව ඇතැයි ද අවස්ථාවට අදාළ
පරිදි අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට ඒත්තු ගියෙහොත් මිස යෙථෝක්ත
සහතිකය ෙනොදිය යුතු ය.
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15:4:1 කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්බට උසස් කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සියක් වශෙයන්
විභාගයකින් සමත් විය යුතුව තිෙබන විට ඒ විභාගෙයන් සමත් වූ දිනය එම සහතිකෙය් සඳහන්
කළ යුතු ය.
15:4:2 විභාගය සමත් වූ දිනය වශෙයන් කියාත්මක විය යුතු දිනය සම්බන්ධෙයන් 1:14 උප
වගන්තිය බලන්න.
15:5 යම් නිලධරෙයකු කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්බට උසස් කිරීම සඳහා ෙයෝග නැතැයි
තීරණය කළෙහොත් ඒ බව ද, ඒ තීරණයට ෙහේතූන් ද නිලධරයාට ලියා දැන්විය යුතු ය. ඒ තීරණය ඔහු
එම කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් සමත් වන ෙතක් වැටුප් වර්ධක විලම්බනය කිරීමක් වශෙයන්
කියාත්මක විය යුතු ය. එෙසේ උසස් කිරීම සඳහා ඔහු සුදුසු යැයි නිශ්චය කරන ෙතක් ඔහුෙග් පශ්නය
සෑම වර්ෂයකම අග දී ෙහෝ අවශ නම් ඊට කලින් ෙහෝ සලකා බැලිය යුතු ය.
15:5:1 යම්කිසි විෙශේෂ ෙහේතුවක් නිසා නිලධරෙයකුට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගෙයන්
සමත්වීම සඳහා නියමිත කාලය, ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ඇතිව තවත් කාල
පරිච්ෙඡ්දයකින් දීර්ඝ කරනු ලැබූ විට එෙසේ දීර්ඝ කරනු ලැබූ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ දී
(කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් ඔබ්බට ඇති) සිය වැටුප් වර්ධක ලබා ගැනීමට ඔහුට ඉඩදිය හැකි ය.
එෙසේ දීර්ඝ කරනු ලැබූ එකී කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ දී ඔහු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගෙයන් සමත්
ෙනොවුවෙහොත් දීර්ඝ කරනු ලැබූ එකී කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය් දී ෙගවීමට නියමිත වැටුප්
වර්ධකය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගෙයන් සමත් වීම සඳහා දීර්ඝ කරනු ලැබූ කාල පරිච්ෙඡ්දයට
වැඩිපුර ගත වූ කාලයට සමාන කාලයකින් විලම්බනය කළ යුතු ය.
15:6
කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්බට උසස් ෙනොකළ යුතු යැයි ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානිෙයකු කරන තීරණයකට විරුද්ධව රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා
ෙවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නිලධරෙයකුට පුළුවන. එෙහත් එෙසේ උසස් කරනු ලැබීමට
සුදුසුකම් වශෙයන් නියම කර තිෙබන විභාගයකින් සමර්ථ වීමට ෙනොහැකි වීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන
නිලධරෙයකුෙග් උසස්වීම නතර කර ඇති අවස්ථාවල දී එබඳු අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැකි
ය.
15:7
ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය් ද, ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් ද, ශී ලංකා විදාත්මක
ෙසේවෙය් ද නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්බට උසස් කිරීම පිළිබඳ
ඕනෑම තීරණයක් ගත යුත්ෙත් රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසිනි.
15:8
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයකින් සමත්වීෙම් අවශතාෙවන් නිලධරෙයකු නිදහස්
කළ හැක්ෙක් රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට පමණි. එබඳු නිදහස් කිරීමක්
කියාත්මක වනුෙය් ඊට අවසර දුන් දින සිට පමණි. ඒ ෙහේතුෙවන් නිලධරෙයකුට අතීතයට බලපාන
ආකාරයට පතිලාභ හිමි ෙනොෙව්.

16. ෙදපාර්තෙම්න්තු විභාග
16:1
ෙසේවෙයහි ස්ථිර කිරීම, උසස් කිරීම, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්වලින් උසස් කිරීම ආදිය
සඳහා නියමිත ෙදපාර්තෙම්න්තු විභාග සඳහා පරිපාටි සකස් කළ යුතු ය. එබඳු විභාග නියමිත දිනවල
පැවැත්වීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වගබලා ගත යුතු ය.
16:2
ඒ සියලුම විභාග පරිපාටි අදාළ අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා අනුමත කළ යුතු අතර උචිත
අවස්ථ ාවල දී අනුමතිය සඳහා ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත ඉදිරිපත් කරන බඳවා ගැනීෙම් ෙහෝ
උසස් කිරීෙම් පරිපාටිවලට ඒවා අන්තර්ගත කළ යුතු ය.
16:3 විභාගය පවත්වන දිනය ඒ සඳහා ඉල්ලුම්පත බාර ගන්නා අවසාන දිනට යටත් පිරිෙසයින්
සති තුනකටවත් ෙපර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙහෝ ශී ලංකා
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ඉංජිෙන්රු ෙසේවය සහ ශී ලංකා විදාත්මක ෙසේවය පිළිබඳව නම්, පිළිෙවළින් ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු
ෙසේවා මණ්ඩලෙය් සභාපති ද, විදාත්මක ෙසේවා මණ්ඩලෙය් ෙල්කම් ද රජෙය් ගැසට් පතය මගින්
දැනුම් දිය යුතු ය.

17. ෙසේවා මුක්ත භටෙයකුට ෙදනු ලබන අනුගහ
17:1 රාජ ෙසේවෙයහි ෙහෝ රාජ සංස්ථාවන්හි රැකියාවක් ලබාදීමට අදහස් කරන සන්නද්ධ
ෙසේවාවක ෙසේවා මුක්ත භටයින්ට පහත දැක්ෙවන අනුගහ දිය යුතු ය : (අ)

වයස :- ෙසේවා මුක්ත භටෙයකුෙග් වයසින් ඔහු නිත හමුදාෙව් ෙසේවය කළ කාල
පරිච්ෙඡ්දය අඩු කළ විට, අයදුම් කරන තනතුරට නියමිත උපරිම වයස් සීමාව තුළට
පැමිණීමට ඔහුට හැකිවන්ෙන් නම් එහි කාල සීමාව ඔහුෙග් වයසින් අඩු කිරීම.

(ආ) අධාපන සුදුසුකම් :- තනතුරකට අදාළ බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි දක්වා ඇති අවම
අධාපන සුදුසුකම්වලට පහළින් ඇති ඊළඟ තත්ත්වයන්ට අඩු කිරීම.
(ඇ) කාර්මික සුදුසුකම් :- කාර්මික සුදුසුකම් තක්ෙසේරු කරන විට සන්නද්ධ ෙසේවාවල කාර්මික
අංශයන්හි ෙසේවය කළ කාලය තුළ ලබා ගත් නිපුණත්වය හා පළපුරුද්ද සැලකිල්ලට
ගැනීම.
(ඈ) පත් කිරීෙම් දී වැටුප :- VII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන අදාළ ෙව්.
17:2
ෙමම වගන්තිෙය් කාර්යය සඳහා "ෙසේවා මුක්ත භටෙයකු" යනුෙවන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්
විශාම ගැනීෙමන් ෙහෝ ස්වකීය ෙසේවා කාලය අවසාන කිරීෙමන් ෙහෝ සන්නද්ධ ෙසේවයකින් ඉවත් වූ
නිලධරෙයකු ෙහෝ භටෙයකු ය.
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III වැනි පරිච්ෙඡ්දය
මාරු කිරීම්
1. සාමාන
2. මාරු කිරීම් නිෙයෝග කරන බලධරයා
3. මාරු මණ්ඩල
4. මාරු කිරීම් පිළිබඳ කල් දීම
5. අභියාචන මණ්ඩල
6. මාරු කිරීෙම් කටයුතු පිළිබඳ කාලසටහන
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III වැනි පරිච්ෙඡ්දය
මාරු කිරීම්
1.

සාමාන

1:1 සිරිත් පරිදි සිදු ෙකෙරන කාර්යයක් වශෙයන් මාරු කිරීමක් ෙනොකළ යුතු ය. මාරු කිරීමක්
සාමාන'ෙයන් සිදු කළ යුත්ෙත් පිය මනාප ෙනොවන කාර්ය ස්ථානයක ෙසේවය කිරීෙමන් පසු
පියමනාප කාර්ය ස්ථානයක ෙසේවය කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන ෙලස යම්කිසි නිලධරෙයකු කර
ඇති ඉල්ලීමක් ඉටුකිරීම පිණිස ය. එෙසේ නැතෙහොත් නිශ්චිත පරිපාලනමය කරුණු ෙහේතු ෙකොටෙගන
ය.
1:2 මාරු කිරීම් සිදුකළ යුත්ෙත් මාරු මණ්ඩලය විසින් ෙදපාර්තෙම්න්තුවල විෙශේෂ අවශ'තා සහ
කාර්මික ෙවනස්වීම්වලට අනුකූල වන පරිදි සමාෙලෝචනය කිරීෙම් අවශ'තාව සැලකිල්ලට ගනිමින්
සකස් කරනු ලබන මාරු කිරීම් පරිපාටිය අනුව ය.
1:3 මාරු කිරීෙම් නිෙයෝගයක් ලැබ සිටින නිලධරෙයකුට නියමිත දින සිට ඔහුෙග් අලුත් කාර්ය
ස්ථානයට යා හැකි වන පරිදි සෑෙහන තරම් කලින් පිටත් වී යාමට ඉඩ දිය යුතු ය.
1:4 මාරු කිරීම් පිළිබඳ විෙශේෂ පරිපාටි ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට සහ ෙපොලිස් ෙසේවාවට, ෙමම
පරිච්ෙඡ්දෙය් 4 වගන්තිය බල ෙනොපානු ඇත.

2.

මාරු කිරීම් නිෙයෝග කරන බලධරයා

2:1 රාජ' නිලධරෙයකු මාරු කිරීම පිළිබඳ බලතල ආණ්ඩුකම ව'වස්ථාව මගින් අමාත'
මණ්ඩලය ෙවත පවරා ඇත.
2:2 අමාත' මණ්ඩලය මගින් පත් කරනු ෙනොලබන රාජ' නිලධරයන් හා සම්බන්ධ බලතල
අමාත' මණ්ඩලය මගින් රාජ' ෙසේවා ෙකොමිසමට පවරා ඇති අතර, රාජ' ෙසේවා ෙකොමිසම මාරු
කිරීම් පිළිබඳ බලතල රාජ' නිලධරයන්ට පවරා ඇත.
2:3
වර්ගය

මාරු කිරීෙම් බලධරයා

1. ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා, දිස්තික් ෙල්කම්/
දිසාපති, අතිෙර්ක ෙල්කම්, අමාත'ාංශයක
ෙජ'ෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම්

: අමාත' මණ්ඩලය

2. ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්හි මාණ්ඩලික ෙශේණියක
රජෙය් නිලධරයා:
(අ) අමාත'ාංශෙයන් පිටතට

: රාජ' පරිපාලන විෂය
අමාත'ාංශෙය් ෙල්කම්

(ආ) අමාත'ාංශය තුළ

: අදාළ අමාත'ාංශෙය් ෙල්කම්

(ඇ) ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තුළ

: ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
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වර්ගය
3.

(අ)

මාරු කිරීෙම් බලධරයා

ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්ට ෙනොගැෙනන : අදාළ අමාත'ාංශෙය් ෙල්කම්,
මාණ්ඩලික ෙශේණියක රජෙය් නිලධරයා
අමාත'ාංශයක්
යටතට
ෙනොගැෙන්නම් ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා

(ආ) ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්ට ෙනොගැෙනන, : ජනාධිපති ෙල්කම්
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ
මැතිවරණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
මාණ්ඩලික ෙශේණියක රජෙය් නිලධරයා
4.

ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්හි මාණ්ඩලික ෙශේණියක
ෙනොවන රජෙය් නිලධරයා
(අ) අමාත'ාංශයකින් පිටතට

: ඒකාබද්ධ
ජනරාල්

ෙසේවා

අධ'ක්ෂ

(අ) අමාත'ාංශයක් තුළ

: අදාළ අමාත'ාංශෙය් ෙල්කම්

(ඇ) ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තුළ

: ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා

5. ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්ට ෙනොගැෙනන්නා වූත්,
මාණ්ඩලික ෙශේණියක ෙනොවන්නා වූත්, රජෙය්
නිලධරයා:
(අ) අමාත'ාංශය තුළ

: අදාළ අමාත'ාංශෙය් ෙල්කම්

(ආ) ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ

: ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා

2:4 අමාත'ාංශයක් තුළ ෙකෙරන, ඒකාබද්ධ ෙසේවාෙව් නිලධරෙයකුෙග් මාරු කිරීම, රාජ'
පරිපාලන විෂය භාර අමාත'ාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට දැනුම් දිය යුතු ය.

3.

මාරු මණ්ඩල

3:1 ෙමහි 3:2 උප වගන්තිෙය් සඳහන් අවස්ථාවල දී හැර ෙසසු අවස්ථාවල දී මාරු කිරීමක්
නිෙයෝග කරන බලධරයා කියාකළ යුත්ෙත් මාරු මණ්ඩලයක උපෙදස් පිට ය. 3:2 උප වගන්තිෙය්
සඳහන් අවස්ථ ාවල දී මාරු කිරීම් නිෙයෝග කළ යුත්ෙත් හුෙදක් අදාළ බලධරයාෙග් අභිමතය අනුව ය.
3:2 මාරු මණ්ඩල පහත සඳහන් වර්ගවල මාරු කිරීම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු ෙනොකළ යුතු ය:
කාර්ය ස්ථානෙය් ෙවනසක් සිදු ෙනොවන මාරු කිරීමක්,
විනය ෙහේතු පිට ෙකෙරන මාරු කිරීමක්,
ෙසේවෙය් අවශ'තාව අනුව කළ යුතු මාරු කිරීමක්,
මාරු කළ හැකි ෙසේවකයන් 25ෙදෙනකුට අඩු ගණනක් සිටින ෙදපාර්තෙම්න්තුවක මාරු
කිරීමක්.
3:3 මාරු කළ හැකි ෙසේවකයන් 25ෙදෙනකු ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් සිටින සෑම
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විසින්ම මාරු මණ්ඩල එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් පිහිටුවිය යුතු ය.
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3:4 එකම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක විවිධ ෙසේවාවලට අයත් මාරු කළ හැකි ෙසේවකයන් සංඛ'ාව,
ෙවන ෙවනම මාරු මණ්ඩල පිහිටුවීමට තරම් විශාල වන විට ඒ එක් එක් ෙසේවෙය් නිලධරයන් සඳහා
එක් එක් මණ්ඩලය බැගින් පිහිටුවිය යුතු ය. (උදාහරණයක් වශෙයන් ෙසෞඛ' ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ෛවද'වරුන්, ෙහදියන් ආදී නිලධරයන් මාරු කිරීෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් කියාකළ යුත්ෙත් ඒ
එක් එක් ෙසේවය සඳහා පිහිටුවා ඇති මණ්ඩල මගිනි.)
3:5 (අ) ෙමම මාරු මණ්ඩලයක්, ස්ථාන මාරු අභියාචන මණ්ඩලය සඳහා නම් කරන ලද
නිලධරෙයකු හැරුණු විට කළමනාකරණ අංශෙය් නිෙයෝජිතයන් ෙදෙදෙනකු (එනම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙජ'ෂ්ඨ නිෙයෝජ' පධානිෙයකු සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආයතන කටයුතු භාර
මාණ්ඩලික නිලධරයා) ෙගන් ද
(ආ) (i) ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහෝ පස්තුත ෙසේවෙය් ෙහෝ නියුක්ත මුළු නිලධර සංඛ'ාෙවන් සියයට
15ක් ෙහෝ ඊට වැඩි සාමාජික පිරිසක් සිටින යෙථෝක්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙනොෙහොත් ෙසේවාවට අදාළ
එක් එක් වෘත්තීය සංගමෙය්:
ෙහෝ
(ii) පූර්ණකාලීනව වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා නිලධරෙයකු මුදාහැර ඇති එක් එක් වෘත්තීය
සංගමෙය්
ෙහෝ
නිෙයෝජිතෙයකුෙගන් ද සමන්විත විය යුතු ය.
3:6 යම්කිසි අමාත'ාංශයක් යටෙත් පවත්නා ෙදපාර්තෙම්න්තු අතෙර් පියමනාප කාර්ය
ස්ථානයන්හි ෙසේවය කිරීමට ලැෙබන ඉඩ පස්ථාවන් පිළිබඳව බලවත් විෂමතාවක් පවතී නම්, එම
අමාත'ාංශෙය් ෙසේවය කරන්නා වූ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය ආදී ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්ට අයත්
වන නිලධරයන්ට පියමනාප කාර්ය ස්ථානයන්හි ෙසේවය කිරීමට ඇති ඉඩ පස්ථාවන් වඩා ෙහොඳින්
ෙබදී යන ෙසේ, අමාත'ාංශය ඇතුළත පිහිටි ෙදපාර්තෙම්න්තු අතර නිලධරයන් මාරු කිරීම සඳහා එම
අමාත'ාංශෙය් මාරු මණ්ඩලයක් පිහිටුවිය යුතු ය.
3:7 ඒකාබද්ධ ෙසේවාවල නිලධරයන් එක් අමාත'ාංශයකින් තවත් අමාත'ාංශයකට මාරු කිරීම
පිළිබඳ කටයුතු කළ යුත්ෙත් ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ'ක්ෂ ජනරාල් විසින් පිහිටුවනු ලබන මාරු මණ්ඩල
විසිනි.
3:8 එක් එක් මාරු මණ්ඩලය ෙවනත් කරුණු ද ඇතුළුව පහත සඳහන් කරුණු සැලකිල්ලට
ගනිමින් මාරු කිරීෙම් පරිපාටියක් සකස් කළ යුතු ය.
3:8:1 සියලුම කාර්ය ස්ථාන “ඉතා පියමනාප”, “පියමනාප” සහ “පියමනාප ෙනොවන”
යනුෙවන් ගණ තුනකට ෙබදිය යුතු ය. සාමාන'ෙයන් පියමනාප කාර්ය ස්ථානයක් වන්ෙන්
පාසැල්, නිවාස ආදී විවිධ පහසුකම් ඇත්තා වූ කාර්ය ස්ථානයකි. එෙසේ නැතෙහොත් නිලධරයන්
කවුරුත් පාෙහේ මාරු වී යාමට බලවත් කැමැත්තක් දක්වන ෙවනයම් කාර්ය ස්ථානයකි.
3:8:2 එක් එක් ගණයට අයත් කාර්ය ස්ථානයක ෙසේවය කළ යුතු උපරිම කාල පරිච්ෙඡ්දය
නියම කළ යුතු ය. (උදාහරණ වශෙයන් ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය පියමනාප ෙනොවන කාර්ය
ස්ථානයක නම් අවුරුදු 2ක් ද, “ඉතා පියමනාප” කාර්ය ස්ථානයක නම් අවුරුදු 4ක් විය හැකි ය.)
3:8:3 යම්කිසි නිලධරෙයකු එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් ෙවනත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට මාරු
කරනු ලැබ අලුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කිසියම් කාර්ය ස්ථානයකට පත් කර යවන විට, ඒ
නිලධරයා කලින් ෙසේවය කළ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල විවිධ ගණවලට අයත් කාර්ය ස්ථානවල ෙසේවය
කර ඇති කාල පරිච්ෙඡ්ද ද සැලකිල්ලට ගත යුතු ය. ෙමෙසේ කිරීම අවශ' වන්ෙන් යම්කිසි
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක යම්කිසි උප කාර්යාලයක ෙසේවය කළ යුතු කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසන් වීමට
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නියමිතව පවත්නා විටක ෙවනත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක එම කාර්ය ස්ථානෙයහිම පිහිටි උප
කාර්යාලයකට මාරුවීමක් ලබා ගැනීෙමන් එකම කාර්ය ස්ථානෙයහි දීර්ඝ කාලයක් ෙනොකඩවා
ෙසේවය කිරීම සඳහා නිලධරයන්ට ෙයොදා ගත හැකි උපකම වළක්වනු පිණිස ය.
3:8:4 දුර බැහැර වූ ද, පියමනාප ෙනොවන්නා වූ ද කාර්ය ස්ථානයන්හි ෙසේවය සඳහා
නිලධරයන් ෙතෝරා ගැනීෙම් දී, පාසල් යන දරුවන් ඇති විවාහක නිලධරයන්ට වඩා අවිවාහක
පිරිමි නිලධරයන් ද, පාසල් යන දරුවන් නැති විවාහක නිලධරයන් ද හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම
ෙතෝරා ගැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතු ය. පාසල් යන දරුවන්ෙග් සංඛ'ාව සහ ඔවුන්ෙග් වයස්
පමාණයන් ද සැලකිල්ලට ගත හැකිෙව්.
3:8:5 එබඳු විෙශේෂ කරුණු සම්බන්ධෙයන් දැඩි වූත්, ස්ථිර වූත් නීතිරීති පැනවිය ෙනොහැකි
ය. එෙහයින් ෙසේවෙය් ස්වභාවය අනුව ඒ ෙසේවයට අයත් නිලධරයන් මාරු කිරීෙම් පරිපාටිය
පිළිෙයළ කර ගැනීමට එක් එක් මාරු මණ්ඩලය කටයුතු කළ යුතු ය. සමහර ෙදපාර්තෙම්න්තුවල
නිලධරයන් මාරු කිරීෙම් පරිපාටි පිළිෙයළ කිරීෙම් දී එවැනි කරුණු ඇතුළත් කිරීම පාෙයෝගික
ෙහෝ පඥාෙගෝචර ෙහෝ ෙනොවන්නට පුළුවන.
3:8:6 සාමාන'ෙයන්, හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම තමා පදිංචි පෙද්ශෙය් තනතුරකට
නිලධරයා පත් කළ යුතු ය. ඔහු පදිංචි දිස්තික්කෙයන් පිටතට මාරුවීමක් දිය යුත්ෙත් (එවැනි මාරු
කිරීමක් අවශ' වන) විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකට පසු වරදකරු වූ අවස්ථාවල පමණකි.
3:9 මාරු මණ්ඩලය විසින් නිශ්චය කරන ලද මාරු කිරීෙම් පරිපාටිය ද, එම මාරු කිරීෙම්
පරිපාටිය පසු අවස්ථාවක දී යම් ෙලසකින් පතිෙශෝධනය කරනු ලැබුවෙහොත් එවැනි පතිෙශෝධන ද
අදාළ සියලුම නිලධරයන්ට දැන්විය යුතු ය.
3:10 ඉහත දැක්වූ ආකාරෙය් මාරු කිරීෙම් පරිපාටිය ෙසේවෙය් අවශ'තාවන්ට යටත්වනු ඇත.
පරිපාලන කටයුතු නිරාකූලව හා කාර්යක්ෂමව කරෙගන යාම අතිශයින්ම වැදගත් ෙව්. එෙහයින් මාරු
කිරීම් කියාත්මක කළ යුත්ෙත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක වැඩ කටයුතුවලට අවම බාධාවක් සිදුවන අයුරින්
ය.
3:11 මාරු මණ්ඩලෙය් තීරණ ෙවනස් ෙකොට, එෙසේ ෙවනස් කිරීමට ෙහේතු මාරු මණ්ඩලයට
දැනුම් දීමට මාරු කිරීෙම් බලධරයාට පුළුවන.

4.

මාරු කිරීම් පිළිබඳ කල් දීම

4:1 හැකිතාක් දුරට සෑම මාරු කිරීමක්ම කියාත්මක විය යුත්ෙත් එක් එක් අවුරුද්ෙද් ජනවාරි
මස 1 වැනි දින සිට ය. තම දරුවන් යැවීමට සුදුසු පාසල් ෙසොයා ගැනීමට ද, තමන්ෙග් පදිංචියට
ෙගවල් ෙදොරවල් පිළිෙයළ කර ගැනීමට ද, නිලධරයාට ඉඩකඩ ලැෙබන පරිදි මාරු කිරීම් පිළිබඳ
යටත් පිරිෙසයින් ලිත් මාස 2ක්වත් කල් දිය යුතු ය. මාරු කිරීම් පමාද කරනු ලබන විට ෙහෝ අවලංගු
කරනු ලබන විට එවැනි පමාද කිරීම් ෙහෝ අවලංගු කිරීම් ගැන ද යටත් පිරිෙසයින් මාසයකටවත් කලින්
දැනුම් දිය යුතු ය.
4:2 ෙනොවැළැක්විය හැකි යම්කිසි ෙහේතුවක් නිසා, මාරු කිරීමක් පිළිබඳව මසකට අඩු කල් දීමක්
කිරීමට ෙහෝ මාරු කිරීමක් අවලංගු කිරීම නැතෙහොත් පමාද කිරීම පිළිබඳව දින 3කට අඩු කල් දීමක්
කිරීමට ෙහෝ සිදුවූ විට XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 24:12 උප වගන්තිෙය් සඳහන් නියමයන් පිළිපැදිය යුතු
ය.
4:3 මාරු කිරීමක් නිෙයෝග කිරීෙම් දී ෙහෝ අවලංගු කිරීෙම් දී ෙහෝ පමාද කිරීෙම් දී ඒ පිළිබඳව
ෙකෙරන්ෙන් ෙකටි කල්දීමක් නම් ඒ ෙහේතුෙකොටෙගන රජයට අතිෙර්ක වියදමක් දැරීමට සිදුවන බව
ඒ මාරු කිරීම නිෙයෝග කරන, අවලංගු කරන ෙහෝ පමාද කරන බලධරයා සිත්හි තබාගත යුතු ය.
(XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 24 වගන්තිය බලන්න) එෙහයින් ඉතා හදිසි වූ ද ෙනොවැළැක්විය හැකි වූ ද
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[III වැනි පරිච්ෙඡ්දය

අවස්ථ ාවන්හි දී මිස ෙකටි කල් දීමකින් මාරු කිරීමක් නිෙයෝග කිරීම ෙහෝ අවලංගු කිරීම ෙහෝ පමාද
කිරීම ෙහෝ ෙනොකිරීමට වග බලාගත යුතු ය. මාරු කිරීමක් නිෙයෝග කිරීෙම් දී ෙහෝ අවලංගු කිරීෙම් දී
ෙහෝ පමාද කිරීෙම් දී ෙකටි කල් දීමකින් එෙසේ කිරීම වැළැක්විය හැකිව තිබිය දීත් ඒ ගැන ෙනොතකා
ෙකටි කල් දීමකින් එෙසේ කර ඇත්නම් ඒ නිසා ආණ්ඩුවට දරන්නට සිදුවන අතිෙර්ක වියදම්, ඊට
වගකිව යුතු නිලධරයාෙගන් XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 24:13 උප වගන්තිය යටෙත් අය කර ගත හැකි
ය.

5.

අභියාචන මණ්ඩල

5:1 මාරු මණ්ඩලයක ෙසේවය කළ නිලධරෙයකු හැරුණු විට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින්
නම් කරන ලද ෙජ'ෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධරෙයකුෙගන් සහ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙගන්,
අභියාචන මණ්ඩලයක් සමන්විත විය යුතු ය.
5:2 අභියාචනයක් ගැන සලකා බලනු ලබන්ෙන් ෙයෝජිත මාරු කිරීම, මාරු මණ්ඩලෙය් මාරු
කිරීෙම් පරිපාටියට පටහැනි බවට ෙහෝ මුල් මාරු නිෙයෝගය ෙවනස් කිරීමට තරම් සාධාරණ වන
අයුරින් අදාළ තත්ත්වයන් ෙවනස් වී ඇති බවට ෙහෝ අදාළ මාරු කිරීම නිසා විෙශේෂ ස්වභාවයකින් යුතු
වූද, ඉතා බරපතල වූ ද ෙපෞද්ගලික දුෂ්කරතා පැන නැෙගන බවට ෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කරෙතොත්
පමණකි.
5:3 මාරු කිරීම් අභියාචන මණ්ඩලයට විසඳුමක් ලබාදිය ෙනොහැකි අවස්ථා සම්බන්ධෙයන්
තීරණ ගැනීමට අමාත'ාංශ ෙල්කම්වරයාට පූර්ණ හා අවසාන බලය පැවෙර්.

6.

මාරු කිරීෙම් කටයුතු පිළිබඳ කාල සටහන

6:1 සෑම අවුරුද්දක දීම අෙගෝස්තු 15 වැනිදාට ෙපර මාරු මණ්ඩලයට ලැෙබන ෙසේ මාරුවීම්
සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවිය යුතු ය. මණ්ඩලය භාරගත යුත්ෙත් එම මණ්ඩලය පිළිෙයළ කර ඇති මාරු
කිරීෙම් පරිපාටියට අනුකූලව ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීම් පමණකි.
6:2 මණ්ඩලය විසින් මාරු කිරීමට තීරණය කරන ලද නිලධරයන්ෙග් නම් ලැයිස්තුව, එක් එක්
අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් පළමුවැනිදා වන විට ඒ ඒ නිලධරයන් ෙවත යැවිය යුතු ය.
6:3 අභියාචන මණ්ඩලයට ඔක්ෙතෝබර් මස 15 වැනිදා පමණ වන ෙතක් අභියාචනා භාර ගත
හැකි ය.
6:4 අභියාචන මණ්ඩලෙය් අවසාන තීරණය ෙනොවැම්බර් මස 1 වැනිදාට ෙපර අදාළ
නිලධරයන්ට දැනුම් දිය යුතු ය.
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IV වැනි පරිච්ෙඡ්දය
මාස් පඩි, තාවකාලික තත්ත්වය, ස්ථිර තත්ත්වය සහ විශාම වැටුප් හිමිකම
පදානය කිරීම
1. තනතුරක ෙහෝ නිලධරෙයකුෙග් ෙහෝ තත්ත්වය
2. ආෙද්ශකයා, අනියම් නිලධරයා, තාවකාලික නිලධරයා සහ ස්ථිර නිලධරයා
යන පාඨවල අර්ථ නිරූපණය
3. අනියම් පදනම මත බඳවා ගැනීම
4. තාවකාලික තත්ත්වය සහ මාස් පඩි පදානය කිරීම
5. ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කිරීම
6. විශාම වැටුප් හිමි තනතුර සහ විශාම වැටුප් හිමිකම
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IV වැනි පරිච්ෙඡ්දය
මාස් පඩි, තාවකාලික තත්ත්වය, ස්ථිර තත්ත්වය සහ විශාම වැටුප් හිමිකම
පදානය කිරීම
1.

තනතුරක ෙහෝ නිලධරෙයකුෙග් ෙහෝ තත්ත්වය

තනතුරක් ෙහෝ නිලධරෙයක් ෙහෝ පිළිබඳ “තත්ත්වය” යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් එම තනතුර
ෙහෝ නිලධරයා අනියම් ද, තාවකාලික ද, ස්ථිර ද, නැතෙහොත් විශාම වැටුප් හිමි ද යන්නයි.
1:1
තනතුරක තත්ත්වය - යම් තනතුරක් ඇති කරන විට ඒ තනතුර අනියම් විය යුතු ද,
තාවකාලික විය යුතු ද, නැතෙහොත් ස්ථිර විය යුතු ද යන්න එම තනතුර ඇති කරනු ලබන අවස්ථාෙව් දී
එය ඇති කරන බලධරයා විසින් නිර්ණය කරන අතර, එම කාරණය, එෙසේ තනතුරක් ඇති කළ බව
අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දන්වන විට සඳහන් කරනු ඇත. තනතුරක තත්ත්වය ඇස්තෙම්න්තුවල
සෑමවිටම සඳහන් ෙනොවීමට ඉඩ ඇත. එබැවින් යම් තනතුරක් සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තු
සෑමවිටම කියා කළ යුත්ෙත් ඒ තනතුර අනුමත කරන අවස්ථාෙව් දී එය අනුමත කළ බලධරයා විසින්
ෙදන ලද උපෙදස් අනුව ය. යම් සැකයක් ඇති වුවෙහොත් කළමනාකරණ ෙසේවා අධMක්ෂ
ජනරාල්ෙගන් විමසා පැහැදිළි කරවා ගත යුතු ය.
එක්තරා කාල සීමාවකින් පසුව අවසන් වන තාවකාලික ස්වභාවෙය් ෙයෝජනා කමවල ආවස්ථිත
වැඩ ඉටුකිරීම සඳහා ඇති කරන ලද තනතුරු අනියම් තනතුරු හැටියට සැලකිය යුතු ය.
1:2
නිලධරෙයකුෙග් තත්ත්වය - “අනියම්”, “තාවකාලික”, “ස්ථිර” සහ “විශාම වැටුප් හිමි”
යන ෙම් පාඨ, නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් ෙයෙදන විට ඒවායින් ඔහුෙග් පත්වීෙම් ස්වභාවයත්
පත්වීෙම් නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සිත් හැඟෙවයි. එෙහත් ඔහු දරන තනතුෙරහි තත්ත්වය ඒවායින්
සෑමවිටම ෙනොහැඟෙවන්නට පුළුවන.

නිදර්ශන :
1:2:1 ස්ථිර තනතුරකට ස්ථිර පදනමක් පිට නිලධරෙයකු පත් කරන තුරු අතුරු පූරක පියවරක්
වශෙයන් අනියම් පත්වීමක් දිය හැකි ය. එබැවින් එවැනි අවස්ථාවක දී තනතුර ස්ථිර වන අතර එම
තනතුර දරන්නා අනියම් නිලධරෙයක් ෙවයි.
1:2:2
පුළුවන.

එපරිද්ෙදන්ම ස්ථිර තනතුරකට තාවකාලික පදනමක් මත ෙකෙනකු පත් කිරීමට ද

1:2:3 ස්ථිර තත්ත්වය ලබා ගත් නිලධරෙයකු එම ස්ථිර තත්ත්වය ලබා ගැනීෙමන් පසුව වුවද
තවදුරටත් තාවකාලික තනතුරක නියුක්ත කරවිය හැකි ය. එපරිද්ෙදන්ම තාවකාලික තත්ත්වය ලබා
ගැනීෙමන් පසුව ද තාවකාලික නිලධරෙයකු තවදුරටත් අනියම් තනතුරක නියුක්ත කරවිය හැකි ය.
ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙයහි 4 හා 5 වගන්තිවලට අනුව අනියම් නිලධරෙයකු තාවකාලික තත්ත්වය ලැබීෙම්
ෙහෝ තාවකාලික නිලධරෙයකු ස්ථිර තත්ත්වය ලැබීෙම් ෙහෝ පතිඵලයක් වශෙයන් ෙමෙසේ සිදුවිය හැකි
ය.
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2. ආෙද්ශකයා, අනියම් නිලධරයා, තාවකාලික නිලධරයා සහ ස්ථිර නිලධරයා යන
පාඨවල අර්ථ නිරූපණය
2:1
ආෙද්ශකයා යනු නිතM වශෙයන් පුරවා ඇති තනතුරක, ඒ තනතුර දරන්නා යම් සීමිත
කාලයක් එම තනතුෙර් රාජකාරි සඳහා ෙනොපැමිෙණන කල්හි ඒ තනතුෙර් රාජකාරි ඉටු කිරීමට
ෙයොදවනු ලබන තැනැත්ෙතකි. උදාහරණයක් වශෙයන්, නිතM මුරකරු නිවාඩු ෙගොස් ඇති විට
ආෙද්ශක මුරකරුෙවකු ෙයදවිය හැකි ය. ඔහුෙග් පත්වීම අවශMෙයන්ම දවස් පඩි ෙගවීෙම් පදනම පිට
ෙකෙරන හුදු අනියම් පත්වීමක් විය යුතු ය.
2:2
අනියම් නිලධරයා යනු අනියම් තනතුරක් ෙලස අනුමත ෙකොට ඇති තනතුරකට දවස් පඩි
පිට ෙකටි කාල සීමාවක් සඳහා අනියම් පදනම මත පත් කරනු ලැබ ඇති තැනැත්ෙතකි. එෙසේ
නැතෙහොත් තාවකාලික ෙහෝ ස්ථිර තනතුරක් තාවකාලික පදනම පිට නැතෙහොත් ස්ථිර පදනම පිට
පුරවන ෙතක් අතුරු පූරක පියවරක් වශෙයන් පත්කරනු ලැබ ඇති තැනැත්ෙතකි.
2:3
තාවකාලික නිලධරයා යනු තාවකාලික තනතුරක් වශෙයන් අනුමත ෙකොට ඇති
තනතුරකට තාවකාලික නිලධරෙයකු වශෙයන් පත් කරනු ලැබ ඇති තැනැත්ෙතකි. එෙසේ නැතෙහොත්,
යම් අනියම් තනතුරක ෙසේවෙයහි ෙයදීෙම් ෙහේතුෙවන් තමා තාවකාලික තත්ත්වය සඳහා සුදුසුකම්
ලබා ගත්ෙත් ද ඒ අනියම් තනතුෙරහිම තවදුරටත් ෙසේවය කරන නමුත් 4 වගන්තිය අනුව තාවකාලික
තත්ත්වය පදානය කරනු ලැබ සිටින අනියම් නිලධරෙයකි.
2:4
ස්ථිර නිලධරයා යනු ස්ථිර තනතුරක් වශෙයන් අනුමත කර ඇති තනතුරකට පරිවාස
කාලයක් පිළිබඳව පවත්නා ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව ස්ථිර නිලධරෙයකු වශෙයන් පත් කරනු ලැබ
ඇති තැනැත්ෙතකි. එෙසේ නැතෙහොත්, යම් අනියම් තනතුරක ෙනොෙහොත් තාවකාලික තනතුරක
ෙසේවෙයහි ෙයදී සිටීෙම් ෙහේතුෙවන් තමා ස්ථි ර තත්ත්වය ලබා ගත්ෙත් ද එම තනතුෙරහි තමා
තවදුරටත් ෙසේවය කරන නමුත් 5:1, 5:2 ෙහෝ 5:3 දරන උප වගන්ති යටෙත් ස්ථිර තත්ත්වය පදානය
කරනු ලැබ ඇත්තා වූ තැනැත්ෙතකි.

3. අනියම් පදනම මත බඳවා ගැනීම
3:1

අනියම් තනතුරකට බඳවා ගැනීම කළ යුත්ෙත් හුෙදක්ම අනියම් පදනම මත ය.

3:2
අනියම් නිලධරෙයකු ෙහෝ ආෙද්ශකෙයකු බඳවා ගත හැක්ෙක් ඒ සඳහා විධි වූ පරිදි බලය
ලබා ගැනීෙමන් පසු දවස් පඩි ෙගවීෙම් පදනම මත පමණකි. තමන් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙසේවෙය් ෙයදවිය
යුතු යැයි ඉල්ලා සිටීමට එවැනි නිලධරෙයකුට කිසිදු හිමිකමක් නැත. ෙසේවයට බඳවා ගන්නා
අවස්ථ ාෙව් දී ෙම් බව ඔහුට පැහැදිළි කර දිය යුතු ය.
3:3
අනුමත ස්ථිර ෙසේවක සංඛMාෙවහි පුරප්පාඩුවක් ස්ථිර පදනම මත පුරවන ෙතක්, ඒ
පුරප්පාඩුවට අනියම් පදනමක් මත නිලධරෙයකු බඳවා ගැනීෙමන් වැළකිය යුතු ය. එෙහත් හදිසි
අවශMතාව නිසා අතුරු පූරක අනියම් පත්වීමක් කරනු ලැබුවෙහොත්, අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය
අනුව ස්ථිර නිලධරෙයකු පත් කිරීමට වහා පියවර ගත යුතු ය. හැකි තාක් දුරට එබඳු පුරප්පාඩුවක්
මාසයක් ඇතුළත පිරවිය යුතු ය. ෙකෙසේ වුවද එම පුරප්පාඩු තුන් මාසයක් ඇතුළත පිරවිය යුතු ය.
3:4
විකල්ප රැකීරක්ෂා අවස්ථාවක් ෙනොමැත්ෙත් නම් යම් නිශ්චිත වMාපෘතියක/කාර්යයක/
කටයුත්තක ෙසේවෙය් නියුක්ත අනියම් නිලධරෙයකුෙග් ෙසේවය, එම වMාපෘතිය/කාර්යය/කටයුත්ත
නිම කිරීම සඳහා ගත වන කාලය ෙකෙතක් වුවද එය නිම කළ විට/අත් හැර දැමූ විට අවසන් කළ යුතු
ය.
3:5
වාරිකව අවශM වන ෙසේවයක් (උදාහරණයක් වශෙයන් කෘෂිකාර්මික ෙගොවිපළක්) සඳහා
බඳවා ගැනීම සෑමවිටම කළ යුත්ෙත් අනියම් පදනමක් මත ය.
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3:6
ෛදනික වැටුප් මත සිටින කවර ෙහෝ අනියම් නිලධරෙයකුෙග් වයස අවුරුදු 55න් ඔබ්බට
වන ෙසේවා කාලයක් විශාම වැටුප් සංගහය යටෙත් කිසිදු පාරිෙතෝෂිකයක් ෙගවීම සඳහා ගණන් ගනු
ෙනොලැෙබ්.

4. තාවකාලික තත්ත්වය සහ මාස් පඩි පදානය කිරීම
4:1
ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්ට අයත් තනතුරක පුරප්පාඩුවකට පත්කර ඇති කිසිම අනියම්
නිලධරෙයකුට, ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධMක්ෂ ජනරාල්ෙග් නිශ්චිත උපෙදස් පිට මිස මාස් පඩි ෙහෝ
තාවකාලික තත්ත්වය ෙහෝ ස්ථිර තත්ත්වය ෙහෝ පදානය ෙනොකළ යුතු ය.
4:2
තාවකාලික තනතුරක් වශෙයන් අනුමත ෙකොට ඇති තනතුරකට පත් කරන ලද
නිලධරෙයකු එම තනතුරට අදාළ මාස් පඩි කමයට ඇතුළත් කළ යුතු ය.
4:3
පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි සම්පූර්ණ වූ විට අනියම් නිලධරෙයකුට මාස් පඩි ද තාවකාලික
තත්ත්වය ද පදානය කරනු ලැෙබ්.
ඔහු ශී ලංකාෙව් පුරවැසිෙයකු විය යුතු ය.
ෙම් අනුගහය පදානය කිරීමට ෙපර ගත වූ පස් අවුරුද්ද තුළ ඔහුෙග් වැඩ සහ හැසිරීම සතුටුදායක වී
තිබිය යුතු ය. ඔහු අවුරුදු 10ක් ෙසේවය කර තිබිය යුතු අතර ෙම් අවුරුදු 10 තුළ ඔහු වැඩට පැමිණි
දවස් ගණන 2,520කට ෙනොඅඩු විය යුතු ය. නිලධරයා වැඩට පැමිණි දවස් ගණන 2,520ට අඩු වන
කල්හි, ඔහු ෙම් අනුගහය ලැබීමට සුදුස්සකු වනුෙය්, වැඩට පැමිණි දවස් ගණන 2,520 සම්පූර්ණ
වන දිනෙය් දී ය. (සම්පූර්ණ පඩි සහිත නිවාඩු ලබාෙගන ඇති ඕනෑම දින ගණනක් සහ සම්පූර්ණ
පඩි සහිත පසිද්ධ නිවාඩු ෙමම කාර්යය සඳහා “වැඩට පැමිණි දවස්” වශෙයන් ගණන් ගනු ලැෙබ්.)

5. ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කිරීම
5:1
එකම තනතුෙරහි තාවකාලික නිලධරෙයකු වශෙයන් ෙනොකඩවා අවුරුදු 5ක් ෙසේවය කර
තිෙබන නිලධරෙයකුට, ඔහුෙග් ෙසේවය සතුටුදායක වී නම්, එම තනතුෙරහි ස්ථිර තත්ත්වය පදානය
කරනු ලැෙබ්.
5:2
එක් තාවකාලික තනතුරකින් ෙවනත් තාවකාලික තනතුරකට ගිය නිලධරෙයකුට, එම
තනතුරුවල අවුරුදු 7කට ෙනොඅඩු මුළු අඛණ්ඩ ෙසේවයක් ඇත්නම් ද, ඔහුෙග් ෙසේවය සතුටුදායක නම්
ද, ඔහු අන්තිමට දැරූ තනතුෙරහි ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කරනු ලැෙබ්.
5:3
තනතුරු කීපයක කඩින් කඩ තාවකාලික තත්ත්වෙයන් ෙසේවය කළ නිලධරෙයකු,
තාවකාලික තත්ත්වෙයන් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙසේවය කර ඇති කාල පරිච්ෙඡ්දවල එකතුව අවුරුදු
දහයකට ෙනොඅඩු නම් ද, ඔහුෙග් ෙසේවය කැඩී පැවතුන කාල පරිච්ෙඡ්දවල එකතුව අවුරුදු පහකට අඩු
නම් ද, ඔහුට ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කරනු ලැෙබ්. ඔහුෙග් ෙසේවය සතුටුදායක නම් පත් කිරීෙම්
බලධරයාෙග් අභිමතය පරිදි ඔහු අන්තිමට දැරූ තනතුෙරහි ෙහෝ ඔහු කලින් ෙසේවය කර ඇති ඊට
සමාන නැතෙහොත් ඊට පහළ ෙශේණියකට අයත් තනතුරක ෙහෝ ස්ථිර තත්ත්වය ඔහුට පදානය කරනු
ලැෙබ්.
5:4
ඉහත සඳහන් විධිවිධාන යටෙත් ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කරනු ලැබූ තාවකාලික
නිලධරෙයකුෙග් ෙසේවය තවදුරටත් අවශM ෙනොවන විටක ඔහු ෙසේවෙයන් විශාම ගැන්විය හැකි ය.
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5:5
ඉහත සඳහන් විධිවිධාන යටෙත් නිලධරෙයකුට පදානය කරනු ලබන ස්ථිර තත්ත්වය,
ඔහුට එම ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කරනු ලබන්ෙන් යම් තනතුරක් විෂයෙයහි ද එම තනතුර හා
සම්බන්ධව පවතී. ඔහුට එම තත්ත්වය භුක්ති විඳිය හැක්ෙක් ඔහු එම තනතුෙරහි සිටින තාක් පමණකි.
5:6
එක් තනතුරක ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කරනු ලැබූ නිලධරෙයකු ස්ථිර ෙනොවන ෙවනත්
තනතුරකට ගියෙහොත් 5:7 උප වගන්තිෙයහි විධිවිධාන අදාළ වන අවස්ථාවන්හි දී හැර අෙනකුත්
අවස්ථ ාවන්හි දී කලින් තනතුර විෂයෙයහි ඔහුට හිමිව තිබූ ස්ථිර තත්ත්වය ඔහුට අහිමි වන්ෙන් ය. ඔහු
මාරු වී ගිය අලුත් තනතුර තාවකාලික එකක් නම්, එහිලා ඔහුට ස්ථිර තත්ත්වය ලැෙබන්ෙන් ඔහු එම
අලුත් තාවකාලික තනතුෙරහි අවුරුදු 2ක් ෙනොකඩවා ෙසේවය කළ පසුව ය.
5:7
එක් තනතුරක ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කරනු ලැබූ නිලධරෙයකු එම තනතුෙරන්
ෙකළින්ම උසස් ෙකෙරන ඊළඟ තනතුරට පත් කරනු ලැබූ විට (උදාහරණය: ii ෙශේණිෙය් “ආ”
ඛණ්ඩෙය් ගබඩා භාරකරුෙවකු ii ෙශේණිෙය් “අ” ඛණ්ඩෙය් ගබඩා භාරකරු තනතුරට උසස් කරනු
ලැබීම) එම අලුත් තනතුර තාවකාලික එකක් වුවද එම අලුත් තනතුෙරහි ඔහුෙග් ස්ථිර තත්ත්වය
ඔහුටම ෙපෞද්ගලික වූ එකක් ෙලසින් රැෙකන්ෙන් ය. අලුත් තනතුර අනියම් එකක් නම් ෙමම
අනුගහය අදාළ ෙනොෙව්.
5:8
ඉහත 5:1 හා 5:3 උප වගන්තිවල කුමක් සඳහන් වුවද, දැනට ෙසේවෙය් සිටින තාවකාලික/
අනියම් නිලධරෙයකු, ඔහු පත් කරනු ලැබූ තනතුර ෙහෝ ෙශේණිය සඳහා වන බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙය්
දක්වා ඇති අවම සුදුසුකම් ඔහුට තිෙබ් නම් සහ තාවකාලික පදනමක් ෙහෝ අනියම් පදනමක් ෙහෝ ඒ
ෙදකම මත එබඳු තනතුරක අවුරුදු 3ක අවම ෙසේවා කාලයක් ඔහුට ඇත්නම් හා ඔහුෙග් වැඩ, පැමිණීම
සහ හැසිරීම සතුටුදායක ෙව් නම් එම තනතුෙර්ම ෙහෝ ෙශේණිෙය්ම ස්ථිර ෙසේවක සංඛMාෙව් පුරප්පාඩු
පිරවීම සඳහා අන්තර්ගහණය කළ හැකි ය. අවුරුදු තුනක ෙසේවා කාලය තුළ නිලධරෙයකුෙග් පැමිණීම
දින 750ට අඩු නම් ෙමම අනුගහය සඳහා ඔහු සුදුස්සකු වන්ෙන්, පැමිණීෙම් දින 750 සම්පූර්ණ කරන
දිනෙය් දී ය.
5:9
පුහුණු මිනිස් බලය පිලිබඳ දැනට පවත්නා හිඟය නිසා පුහුණු හා අර්ධ පුහුණු
කම්කරුවන් සම්බන්ධෙයන් ඉහත 5:8 උප වගන්තිෙයහි දැක්ෙවන අවම ෙසේවා සුදුසුකම ලිහිල් කළ
හැකි ය.
5:10
ෙජ=ෂ්ඨතාව - ඉහත සඳහන් විධිවිධාන අනුව ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කරනු ලැබූ
නිලධරෙයකුෙග් ෙජMෂ්ඨතාව තීරණය කරනු ලබන්ෙන් ඔහුට ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කරනු ලැබූ
දිනය අනුව ය.
5:11
පරිවාස කාලය - ෙසේවෙයහි ස්ථිර තත්ත්වය පිරිනමන ලද නිලධරෙයකු II වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 11 වගන්තිෙයහි දක්වා ඇති පරිදි පරිවාස කාලයට යටත් වනු ඇත.

6. විශාම වැටුප් හිමි තනතුර සහ විශාම වැටුප් හිමිකම
6:1
ස්ථිර තනතුරක් අවශMෙයන්ම විශාම වැටුප් හිමි තනතුරක් ෙනොවන්ෙන් ය. විශාම වැටුප්
හිමි තනතුරක් වශෙයන් සැලෙකන්ෙන් විශාම වැටුප් වMවස්ථාව යටෙත් උප ෙල්ඛනගත කරන ලද
ස්ථිර තනතුරක් පමණකි. විශාම වැටුප් වMවස්ථාව යටෙත් තනතුරක් එෙලස උප ෙල්ඛනගත කරනු
ලබන්ෙන් රාජM පරිපාලන විෂය භාර අමාතMාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් බලය පිට ය.
6:2
විශාම වැටුප් හිමි නිලධරෙයකු වනාහි විශාම වැටුප් වMවස්ථාෙව් 2 වන වගන්තිය යටෙත්
විශාම වැටුප් හිමි තනතුරක් ෙලස උප ෙල්ඛනගත කර ඇති තනතුරකට විශාම වැටුප් හිමි
නිලධරෙයකු හැටියට පත් කරනු ලබන තැනැත්ෙතකි.
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6:3 විශාම වැටුප් හිමි තනතුරක් දරන තැනැත්ෙතකු අවශMෙයන්ම විශාම වැටුප් හිමි
තැනැත්ෙතකු ෙනොවන්ෙන් ය. උදාහරණයක් වශෙයන්, විෙශේෂ ෙහේතු නිසා විශාම වැටුප් හිමි
තනතුරකට ගිවිසුමක් පිට ෙහෝ විශාම වැටුප් අහිමි පදනම මත ෙහෝ පත්වීමක් දිය හැකි ය.
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V වැනි පරිච්ෙඡ්දය
මුදා හැරීම, කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යැවීම හා ෙසේවය අවසන් කිරීම
1.

රජෙය් ෙසේවෙය් ෙවනත් තනතුරකට පත් කිරීම සඳහා මුදා හැරීම

2.

රජෙය් ෙසේවෙයන් පරිබාහිර වූ ෙසේවයක් සඳහා මුදා හැරීම

3.

කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යැවීම

4.

ඉල්ලා අස්වීම

5.

විශාම ගැන්වීම

6.

ෙසේවය අවසන් කිරීම

7.

තනතුර අත් හැර යාම

8.

ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබූ නිලධරයන් පිළිබඳ වාර්තාව හා සුචිය
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V වැනි පරිච්ෙඡ්දය
මුදා හැරීම, කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යැවීම හා ෙසේවය අවසන් කිරීම
1.

රජෙය් ෙසේවෙය් ෙවනත් තනතුරකට පත් කිරීම සඳහා මුදා හැරීම

1:1
රජෙය් ෙසේවෙය් තනතුරක් දරන යම් නිලධරෙයක් රජෙය් ෙසේවෙය් ෙවනත් තනතුරක්
ලබා ගැනීමට අදහස් කරයි නම්, තමා දරන තනතුෙරන් මුදවා ගත යුතු ය.
1:2
එෙසේ මුදා හරිනුෙය් පත් කිරීෙම් බලධරයා විසිනි. ඒ සඳහා වූ ඉල්ලීම් එකී බලධරයා ෙවත
යැවිය යුත්ෙත් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මඟිනි.
1:3
සිය අනාගත සුබසිද්ධිය අෙප්ක්ෂා කරන නිලධරෙයකු මුදා හැරීම පහත සඳහන්
අවස්ථ ාවල දී හැර, පත් කිරීෙම් බලධරයා සාමානGෙයන් පතික්ෙෂේප ෙනොකළ යුතු ය.
1:3:1
එකී තනතුෙර් ෙහෝ
බැඳුම්කරයකට යටත්ව සිටින විට,

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්

ෙහෝ

ෙසේවය

කිරීමට

නිලධරයා

1:3:2
ඔහු බැඳුම්කරයකට යටත්ව ෙනොසිටිය ද, සිය තනතුෙර් රාජකාරි ඉටු කිරීමට ඔහු
විෙශේෂෙයන් පුහුණු කරවනු ලැබ ඇති විට,
1:3:3
රජය යටෙත් ෙවනත් තනතුරකට ඔහුෙග් ෙසේවය තවදුරටත් ලැෙබතැයි සිතා
සෑහීමකට පත්විය ෙනොහැකි තරමට ඔහු මුදා හැරීම නිසා එකී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ
කටයුතුවලට හානියක් සිදු වන විට.
1:4 ඉහත 1:3:1 හා 1:3:2 උප වගන්ති යටෙත් සඳහන් කරන ලද පරිදි නිලධරයා දරන
තනතුෙරහි රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා ඔහු විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබා ඇති විට, අලුත් තනතුරක ෙසේවය
සඳහා ඔහු මුදා හැරිය යුත්ෙත් එම පුහුණුව ඔහු අෙප්ක්ෂා කරන අලුත් තනතුෙරහි දී ෙකළින්ම
පෙයෝජනවත් ෙව් නම් පමණකි.
1:5 නිලධරෙයකු මුදා හැරීෙමන් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතුවලට සැලකිය යුතු
පමාණයක අවහිරයක් ෙවෙතොත් ඔහු මුදා හැරීමට ෙපර, එෙසේ නැතිනම් ඔහු මුදා හැරීම පත් කිරීම්
බලධරයා ෙවත නිර්ෙද්ශ කිරීමට ෙපර, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ඒ සඳහා අදාළ ෙල්කම්ෙග්
අනුමතිය ලබාගත යුතු ය.
1:6 රජෙය් ෙසේවෙය් ෙවනත් තනතුරකට නිලධරෙයකුෙග් ෙසේවය අවශG වනුෙය් තාවකාලික
වශෙයන් පමණක් නම් ඔහු එම තනතුෙර් වැඩ බැලීමට පත් කළ යුතු අතර II වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 13
වගන්තිෙය් විධිවිධාන ඒ සම්බන්ධෙයන් අදාළ ෙව්.

2.

රජෙය් ෙසේවෙයන් පරිබාහිර ෙසේවයක් සඳහා මුදා හැරීම

2:1
රජෙය් ෙසේවෙයන් පරිබාහිරව ෙසේවය සඳහා (උදාහරණයක් වශෙයන් රාජG සංස්ථාවක)
නිලධරෙයකු මුදා හැරිය හැක්ෙක්, පත් කිරීම් බලධරයාෙග් අවසරය සහ ඒ සංස්ථාව ෙහෝ මණ්ඩලය
ෙහෝ සංස්ථාපනය කරන ලද නීතිෙයන් නියම වන පරිදි එකඟත්වය ලබාගත යුතු ෙවනත් බලධරෙයකු
ඇත්නම් ඔහුෙග් ද අවසරය ඇතිව පමණකි.
2:2 රාජG සංස්ථාවකට තාවකාලිකව මුදා හරිනු ලබන කාල සීමාව තුළ දී, රාජG
නිලධරෙයකුෙග් විශාම වැටුප් අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීමටත්, මුළුමනින්ම මුදා හැරීම්
53

V වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

සම්බන්ධෙයන් නම් රජය යටෙත් කර ඇති ෙසේවය ෙවනුෙවන් විශාම වැටුප් සංගහය යටෙත් හිමිවන
පතිලාභ පදානය කිරීමටත්, එවැනි සියලු මුදා හැරීම් සඳහා ආයතන අධGක්ෂ ජනරාල්ෙග් ද
එකඟත්වය අවශG ෙව්.
2:3 මුදා හැරීම සඳහා (තාවකාලිකව ෙහෝ ස්ථිරව) ඉල්ලීමක් 6 වැනි පරිශිෂ්ටෙය් දී ඇති ආදර්ශ
ආකෘතිය අනුව, නිලධරයා ස්ථිර තනතුරකට පත් කල බලධරයා විසින් ඔහුෙග් අමාතGාංශෙය් ෙල්කම්
හා නිලධරයා මුදා හැරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන රාජG සංස්ථ ාව අයත් අමාතGාංශෙය් ෙල්කම් ද මගින්
කළ යුතු ය.
2:4 වයස අවුරුදු 53 ඉක්ම වූ නිලධරෙයකු ෙමහි පහත සඳහන් අවස්ථාවන්හිදී හැරුණු විට රාජG
සංස්ථාවක ෙසේව ය සඳහා තාවකාලිකව ෙහෝ ස්ථිරව මුදා ෙනොහැරිය යුතු ය.
2:4:1
එම තනතුරට පත් කළ හැකි සුදුසු ෙවනත් නිලධරෙයකු අදාළ මණ්ඩලෙය්/සංස්ථාෙව්
ෙසේවෙයහි ෙනොමැති විට ; සහ
2:4:2
විශාමලත් නිලධරෙයකු හැෙරන්නට රාජG සංස්ථාෙව් තනතුරට පිටස්තරින් බඳවාගත
හැකි සුදුසු පුද්ගලෙයකු ෙනොමැති බව තනතුරට අදාළ බඳවා ගැනීෙම් නිෙව්දනය පළ කරනු
ලැබීෙමන් පසු ෙපනී ෙගොස් ඇති විට.
2:5 නිලධරයා මුදාහරිනුෙය් තාවකාලික වශෙයන් නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් පහත දැක්ෙවන
ෙකොන්ෙද්සි බල පැවැත්ෙව්:2:5:1
අවුරුදු 2කට වැඩි කාලයකට එෙසේ මුදා ෙනොහැරිය යුතු ය. එෙසේ තාවකාලිකව මුදා
හරින ලද කාල සීමාව අවසන් වන්නට මත්ෙතන් තමා කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා පැමිණීමට
ෙහෝ (තම ෙසේවය ස්ථිරව ලබා ගැනීමට එම රාජG සංස්ථාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නම්) ඒ රාජG
සංස්ථාෙව් ෙසේවයට ස්ථිරව මුදා හරිනු ලැබීමට ෙහෝ මනාපය ඔහු පළ කළ යුතු ය.
2:5:2
නිලධරයා මුදා හරින ලද්ෙද් රජෙය් වුවමනාව ෙහෝ රාජG පතිපත්තිමය ෙහේතු ෙහෝ
අනුව නම්, විශාම වැටුප් වGවස්ථා සංගහෙය් 10(1) වැනි වගන්තිෙය් කාර්යයන් සඳහා ඔහු රාජG
පතිපත්තිමය ෙහේතු අනුව වැටුප් රහිත නිවාඩුපිට සිටින ෙසේ සැලකිය යුතු ය.
2:5:3
රාජG සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා තාවකාලිකව මුදා හරිනු ලබන රජෙය් නිලධරෙයකු
සම්බන්ධෙයන් විශාම වැටුප් දායක මුදල වන්ෙන් ඔහුෙග් නව ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් 25% කි. දායක
මුදල ෙපේෂණය කළ යුතු යැයි නියම කර තිෙබ් නම්, කුමන කරුණක් සඳහා වුවත් තාවකාලිකව
නිදහස් කර ඇති සෑම අවස්ථාවක දීම ෙමය අදාළ වන්ෙන් ය.
2:5:4
මුදා හරිනුෙය් නිලධරයාෙග්ම ඉල්ලීම පරිදි නම් ඔහුට වැටුප් රහිත නිවාඩු දිය යුතු
අතර විශාම වැටුප් වGවස්ථා සංගහෙය් 10(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් වූ පතිලාභ ඔහුට හිමි ෙනොෙව්.
ඔහු මුදා හරිනු ලැබ සිටින කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී ඇති වන කිසිම පුරප්පාඩුවකට උසස් කිරීම සඳහා
ඔහු සැලකිල්ලට ගනු ෙනොලැෙබ්.
2:5:5
තාවකාලිකව මුදාහළ නිලධරෙයකු රජෙය් ෙසේවෙයහි තමා කලින් දැරූ තනතුරටම
ෙපරළා පැමිණීෙම් දී බල පැවැත්ෙවන්ෙන් ෙමහි VII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 6:4 හා 6:5 උප
වගන්තිවලත් II වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 14:3:4 හා 14:3:5 උප වගන්තිවලත් දක්වා ඇති ෙකොන්ෙද්සි ය.
2:6
නිලධරෙයකු රාජG සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා ස්ථිරව මුදා හරිනු ලැබුවෙහොත්, ඔහු මුදා
හැරීම පිළිබඳ නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි පාලනය විය යුත්ෙත් එකී රාජG සංස්ථාව සංස්ථාපනය කරන
ලද වGවස්ථාෙවන් හා විශාම වැටුප් වGවස්ථා සංගහෙයහි ඊට අදාළ විධිවිධාන වලිනි.
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2:7 ස්ෙව්ච්ඡා බල හමුදාෙව් ෙහෝ ස්ෙව්ච්ඡා උප ෙසේවෙය් සාමාජිකෙයකු වීමට අදහස් කරන
නිලධරෙයකු ෙහෝ එම බල හමුදාෙව් ෙහෝ උප ෙසේවෙය් සාමාජිකෙයකු වන එවැනි තැනැත්ෙතකු,
යුද්ධ හමුදාපතිෙග් ලියවිල්ලක් ෙහෝ එවැන්නක් නිකුත් කිරීමට ඔහු ෙවනුවට නිසි පරිදි බලය
පැවෙරන යම් බලධරෙයකුෙග් ලියවිල්ලක් මත, නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු අතර එම නිලධරයාට
ලැබීමට හා ඉටු කිරීමට නියම කරනු ලබන සංගාමික පුහුණුව හා සංගාමික ෙසේවය ලැබීමට හා ඉටු
කිරීමට ද හැකි වනු පිණිස නිසි පහසුකම් සියල්ල සලසා දිය යුතු ය.
2:8 විෙද්ශ රැකියාවක් (විෙද්ශ ආණ්ඩුවක් ෙහෝ ජාතGන්තර සංවිධානයක් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික
ෙසේවා ෙයෝජකයකු ෙහෝ යටෙත් වුවද) බාර ගැනීමට නිලධරෙයකු වැටුප් රහිත නිවාඩු පිට මුදාහරින
විට XII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 16 වගන්තිෙය් විධිවිධාන අදාළ ෙව්.

3.

කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යැවීම

3:1
රජෙය් ෙසේවෙයහි ෙහෝ ඉන් පිටස්තරව ෙහෝ ෙවනත් තනතුරක් බාර ගැනීම සඳහා සිය
තනතුර අත්හැරියා වූ නිලධරෙයකුටවත්, ස්ථිරව මුදා හරිනු ලැබූ නිලධරෙයකුටවත් තමා කලින් දැරූ
තනතුරට ෙපරළා පැමිණීමට අයිතියක් නැත.
3:2
ඉදින් එබඳු නිලධරෙයකුට ඔහු කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා පැමිණීමට අවසර ෙදෙතොත්,
එෙසේ එම තනතුරට පත් කරනු ලැබීම, සියලුම කාර්යයන් සඳහා ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයන්
පිටස්තරව කරන ලද අලුත් පත්වීමක් ෙලස සැලකිය යුතුවාක් හැර එබඳු සෑම අවස්ථාවක දීම ඒ සඳහා
පත් කිරීෙම් බලධරයාෙග් සහ ආයතන අධGක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ලබා ගත යුතු ය.
3:3
කලින් දැරූ තනතුරටම ෙපරළා පැමිණීමට නිලධරයාට අවසර දුන් විට,
ඔහුෙග් ෙජGෂ්ඨතාව, ෙමහි II වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 14 වගන්තිය මගින් ද ඔහුෙග් වැටුප් VII වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 6 වගන්තිය මගින් ද තීරණය විය යුතු ය.

4.

ඉල්ලා අස්වීම

4:1
පත් කිරීෙම් බලධරයාට, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මගින් මාසයක් කල් දී ෙහෝ ඒ
ෙවනුවට මාසයක වැටුප ෙගවා ෙහෝ නිලධරෙයකුට සිය තනතුෙරන් ඉල්ලා අස්වීමට පුළුවන.
4:2
නිලධරයාෙග් ඉල්ලා අස්වීම බාර ගැනීම පත් කිරීෙම් බලධරයා පතික්ෙෂේප කළ කල්හි
නිලධරයා රාජකාරියට පැමිණීම නැවැත් වුවෙහොත්, එෙලස රාජකාරියට පැමිණීම නැවැත් වූ දිනෙය්
සිට ඔහු තනතුර හැර ගියා ෙසේ සැලකිය යුතු ය. (7 වගන්තිය බලන්න)
4:3
විශාම වැටුප් හිමි නිලධරෙයකු ඉල්ලා අස් වුවෙහොත්, විශාම වැටුපකට ෙහෝ
පාරිෙතෝෂිකයකට ෙහෝ ඇති අයිතිවාසිකම් සියල්ල ද, පසු කලක දී රජය යටෙත් යළිත් රැකියාවක්
ලබා ගතෙහොත් ඉල්ලා අස්වීමට ෙපර කරන ලද ෙසේවයට හිමි අෙනක් ඵල පෙයෝජන ද ඔහුට අහිමි වන
බව, විශාම වැටුප් හිමි නිලධරෙයකුෙග් ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය ලැබුණු විට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
එම නිලධරයාට ලියා දැන්විය යුතු ය.
4:3:1
එෙමන්ම ඔහුෙග් ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය පිළිගතෙහොත් ඉන් පසුව එය අස්කර ගැනීමට
එවන ඉල්ලුම් පත් සලකා ෙනොබලන බව ද ඔහුට දැන්විය යුතු ය.
4:3:2

ඉහත කී කරුණු තමාට දන්වන ලද බවට ලිඛිත පකාශයක් ඔහුෙගන් ලබාගත යුතු ය.
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4:4
පත් කිරීෙම් බලධරයා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙනොවන කල්හි, පත් කිරීෙම් බලධරයා
විසින් පිළිගනු ලැබීම සඳහා ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන විට 4:3 උප වගන්තිෙය්
නියමයන් තමා විසින් පිළිපදින ලද බව ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සඳහන් කළ යුතු ය.
4:5

ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය පිළිගත් විට ඒ බව අදාළ නිලධරයාට ලියා දැන්විය යුතු ය.

4:6
ඉල්ලා අස්වීමට ෙපර තමා විසින් කරන ලද ෙසේවාවන්ෙග් පතිඵලයක් වශෙයන් ලැෙබන
සියලුම හිමිකම් සහ පතිලාභ ඉල්ලා අස්වන නිලධරෙයකුට අහිමි ෙවයි. ෙකෙසේ නමුත්, ෙසේවෙයන්
ඉල්ලා අස් වී යළිත් ෙසේවයට බැඳුනු නිලධරෙයකුෙග් වැඩ හා හැසිරීම සතුටුදායකව පැවතුණි නම්
ෙසේවෙයන් ඉල්ලා අස්වීමට ෙපර වූ ෙසේවා කාලය, විශාම වැටුප් කාර්යයන් සඳහා පමණක් සලකා
බලනු ලැෙබ්. (VII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 8:1 උප වගන්තිය බලන්න)

5.

විශාම ගැන්වීම

5:1 රාජG නිලධරෙයකුෙග් විශාම ගැන්වීම, රජෙය් හා අධිකරණ නිලධරයන්ෙග් (විශාම
ගැන්වීෙම්) ආඥා පනත ද, ඒ යටෙත් පනවන ලද වGවස්ථා ද යටෙත් පාලනය ෙවයි.
5:2

නිලධරෙයකුෙග් ෛවකල්පික විශාම ගැන්වීෙම් වයස අවුරුදු 55 ෙව්.

5:3 පහත සඳහන් උප වගන්තිවල දැක්ෙවන විධිවිධානවලට යටත්ව වාර්ෂිකව ෙසේවා දීර්ඝ
කිරීමකින් ෙතොරව අවුරුදු 57 දක්වා නිලධරෙයකුට ෙසේවෙය් ෙයදී සිටීමට හැකියාව ඇත.
5:3:1
වයස අවුරුදු 55 ඉක්ම වූ නිලධරෙයකුට තමන්ෙග් අභිමතය පරිදි අවම වශෙයන් මාස
තුනකට ෙපර අදාළ පත් කිරීම් බලධරයාට දැනුම් දීමක් කර විශාම යෑමට හැකියාව ඇත.
5:3:2
වයස අවුරුදු 55 ඉක්ම වූ නිලධරෙයකුෙග් කාර්යක්ෂමතාව හා ෙසේවා තත්ත්වය
සතුටුදායක ෙනොවන බව පත් කිරීම් බලධරයා තීරණය කරන්ෙන් නම්, මාස තුනක කල් දීමකින්
පසුව නිලධරයා විශාම ගැන්වීෙම් බලය පත් කිරීම් බලධරයා සතු ය.
5:4 ෙසේවා දිගුව පිළිබඳව පත් කිරීම් බලධරයා විසින් ලබා දී ඇති නිෙයෝගයක් සම්බන්ධව එම
නිෙයෝගයට පාත වූ නිලධරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනයක සඳහන් කරුණු මත අදාළ
වන පරිදි අභියාචන බලධාරිත්වය දරන අමාතG මණ්ඩලයට ෙහෝ රාජG ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට එම
නිෙයෝගය පතිෙශෝධනය කිරීමට ෙහෝ ෙවනස් කිරීමට ෙහෝ අෙහෝසි කිරීමට ෙහෝ බලය ඇත.
5:5 පහත සඳහන් විධිවිධානවලට යටත්ව ෙසේවෙය් අවශGතාවය මත රජෙය් ෙසේවකෙයකුෙග්
ෙසේවය වයස අවුරුදු 57 සිට 60 දක්වා දීර්ඝ කිරීෙම් අධිකාරී බලය පත් කිරීම් බලධරයා සතු ය.
5:5:1 වයස අවුරුදු 57න් පසු ෙසේවය කිරීමට අදහස් කරන නිලධරෙයකු තම ෙසේවය දීර්ඝ
කිරීම සඳහා වූ ඉල්ලුම්පතය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මගින්, පත් කිරීම් බලධරයා ෙවත වාර්ෂිකව
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. පළමු ෙසේවය දීර්ඝ කිරීම සඳහා වූ ඉල්ලීම නිලධරයාෙග් වයස අවුරුදු 57
සම්පූර්ණ වන දිනට මාස හයකට ෙපරත්, ඉන් පසුව වයස අවුරුදු 60 දක්වා වන ෙසේවා දීර්ඝ කිරීම්
සඳහා වූ ඉල්ලීම් ෙසේවා දිගුව ආරම්භ වන දිනට මාස තුනකට ෙපරත් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එම
ඉල්ලීම් පිළිබඳව සලකා බලා පත් කිරීම් බලධරයා විසින් ෙසේවා දිගුව ලබා දීම පිළිබඳව තීරණය
කළ යුතු ය.
5:5:2
පත් කිරීම් බලධරයා අමාතG මණ්ඩලය වන අවස්ථාෙව් දී 5:5:1 උප වගන්තිෙය්
සඳහන් පරිදි නියමිත දිනට ෙපර අදාළ අමාතGාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත ෙසේවා දිගුව සඳහා වූ ඉල්ලීම
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ෙල්කම්වරයා විසින් අදාළ අමාතGවරයා විමසා ෙසේවා දිගුව ලබා දීම පිළිබඳව

56

[V වැනි පරිච්ෙඡ්දය

තීරණය කළ යුතුය. ෙසේවා දිගුව පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නම් එෙසේ කිරීමට තුඩුදුන් ෙහේතු දක්වමින්
අදාළ අමාතGවරයා එම තීරණය අමාතG මණ්ඩලය ෙවත ෙයොමු කළ යුතු ය.
5:5:3
නිලධරෙයකුෙග් ෙසේවය දීර්ඝ කරන කාල සීමාව ඔහුට දැන්විය යුතු අතර, එක්වරකට
වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයකින් ෙසේවය දීර්ඝ ෙනොකළ යුතු ය.
5:6
විනය නිෙයෝගයක් ෙනොවන්ෙන් නම්, නිලධරෙයකුෙග් විශාම වැටුප් සඳහා ගණන් ගත
හැකි ෙසේවා කාලය, අවුරුදු දහයකට වඩා අඩු වන්ෙන් නම් අවුරුදු දහය සම්පූර්ණ වන දිනය ෙහෝ
නිලධරෙයකුෙග් වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වන දිනය ෙහෝ යන දින ෙදෙකන් පළමුව එළෙඹන දිනට
ෙපර ඉහත විධිවිධාන යටෙත් නිලධරෙයකු විශාම ගැන්වීමට අදාළ බලධරයා කටයුතු ෙනොකළ යුතු ය.

6.

ෙසේවය අවසන් කිරීම

6:1 තාවකාලික තනතුරක් දරන නිලධරෙයකුෙග් ෙසේවය කිසිම ෙහේතුවක් ෙනොදක්වා ඕනෑම
අවස්ථ ාවක දී අවසන් කිරීමට පත් කිරීම් බලධරයාට පුළුවන.
6:2 පරිවාසික පත්වීමක්, කිසිම ෙහේතුවක් ෙනොදක්වා ඕනෑම අවස්ථාවක දී අවසන් කිරීමට පත්
කිරීම් බලධරයාට පුළුවන.

7.

තනතුර අත් හැර යාම

7:1
නිවාඩු ලබා ෙනොෙගන රාජකාරියට ෙනොපැමිෙණන නිලධරෙයකු එෙලස ෙනොපැමිණි දින
සිට සිය තනතුර අත් හැර ගියා ෙසේ සළකනු ලැෙබ්. ඒ බව එකී නිලධරයාට ලියාපදිංචි කළ තැපෑෙලන්
ෙහෝ ෙපෞද්ගලිකව ලිපියක් බාර දීෙමන් ෙහෝ වහාම දැන්විය යුතු ය.
7:2
ෙමම වගන්තිය යටෙත් තනතුර අත හැර යාෙම් නිෙයෝගය නිකුත් කිරීම විනය බලධරයාට
ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියකු වන මාණ්ඩලික නිලධරෙයකුට ෙහෝ කළ හැකි ය.
7:3
නිලධරයාට විරුද්ධව ෙචෝදනා ඉදිරිපත් ෙනොකළ යුතුවාක් ෙමන්ම, නිවාඩු ෙනොෙගන
ෙනොපැමිණ සිටීම ගැන ඔහුෙගන් නිදහසට කරුණු විමසීම ද ෙනොකළ යුතු ය.
7:4
සෑෙහන කාල සීමාවක් ඇතුළත දී, (“සෑෙහන කාල සීමාව” යනු මාස තුනකි.) ඔහු/ඇය
සිය කැමැත්ෙතන්ම තම නිදහසට කරුණු කියා සිටියෙහොත්, විනය රීතීන්ට අනුකූලව, නිසි විනය
බලධරයා ඒ කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. එෙසේ සලකා බැලීෙමන් පසු ඔහුට නැවත ෙසේවයට
පැමිණීමට අවසර දීම ෙහෝ අවසර ෙනොදීම ෙහෝ එකී බලධරයාට කළ හැකි ය. (XLVIII වැනි
පරිච්ෙඡ්දය ද බලන්න)

8.

ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබූ නිලධරයන් පිළිබඳ වාර්තාව හා සුචිය

8:1
නිලධරෙයකු අකාර්යක්ෂමතාව ෙහේතු ෙකොටෙගන විශාම ගැන් වූ විට ෙහෝ ෙසේවෙයන්
පහකිරීම ෙවනුවට ගන්නා සානුකම්පික පියවරක් වශෙයන් විශාම ගන්වනු ලැබූ විට ෙහෝ ෙසේවෙයන්
පහකළ විට ෙහෝ තාවකාලික පත්වීමක් ෙහෝ පරිවාසයට ෙනොෙහොත් පරීක්ෂාවට යටත් පත්වීමක් ෙහෝ
දරමින් සිටිය දී යම් විෂමාචාර කියාවන් නිසා ෙසේවය අවසන් කළ විට ෙහෝ තනතුර අත් හැර ගිය විට
ෙහෝ ඒ බව ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා අපමාදව ආයතන අධGක්ෂ ජනරාල්ට දැන්විය යුතු ය. ඔහු
විසින් එබඳු නිලධරයන් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් කලින් කලට සියලුම ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට යැවිය යුතු ය.
8:2 එබඳු නිලධරයන්ෙග් නම් පිළිබඳ අකාරාදී පිළිෙවළට සකස් කළ සුචියක් ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා හා පත් කිරීෙම් බලධරයා විසින් තබා ෙගන ඔවුන් යළිත් ෙසේවයට ෙනොගන්නා බවට වගබලා
ගත යුතු ය.
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VI වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ෙසේවා ෙල්ඛන, වාර්තා සහ සහතික
1.

සාමාන

2.

චරියා සටහන් පතය

3.

ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුව

4.

ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව

5.

ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුව/ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව

6.

රහස වාර්තාව

7. ෙසේවා සහතිකය
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VI වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ෙසේවා ෙල්ඛන, වාර්තා සහ සහතික
1.

සාමාන

1:1 යම්කිසි නිලධරයකුෙග් චරියා සටහන් පතෙයහි ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුෙවහි ෙහෝ
වාර්ෂික කාර්යසාධන/වැඩ වාර්තාෙවහි ෙහෝ රහස8 වාර්තාෙවහි ෙහෝ එම නිලධරයාට අහිතකර වූ යම්
සටහනක් ලියූ විට ඒ බව ඔහුට දැන්විය යුතු ය.
1:2 ඉහත 1:1 උප වගන්තිෙයහි සඳහන් නියමය ඉටු කර ඇති බවට සහතිකයක් ද එකී අහිතකර
සටහන අඩංගු ෙල්ඛනෙයහි ලිවිය යුතු ය; එෙසේ නැතෙහොත් එම ෙල්ඛනයට ඇමිණිය යුතු ය.
1:3 නිලධරයකුෙග් විශාම වැටුප් තීරණය ෙකොට ෙගවීම සඳහා අවශ8 වන ෙල්ඛන විශාම වැටුප්
අධ8ක්ෂ ජනරාල් නිකුත් කරන උපෙදස්වලට අනුකූලව ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විසින් තබාගත යුතු ය.
නිලධරයා අවසානෙය් දී විශාම ගන්නා විට විශාම වැටුප් අනුමත කිරීෙම් පමාදයන් මඟහැරවීම සඳහා
ෙම් ෙල්ඛන පවත්වාෙගන යාම ෙකෙරහි උපරිම සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතු ය.
1:4 රාජ8 නිලධරයකුෙග් චරිතය හා ෙසේවය පිළිබඳ නිල ලියකියවිල්ලක් එම නිලධරයාට ලබා
ගැනීමට ඉඩ ෙනොතැබිය යුතු ය.

2.

චරියා සටහන් පතය

2:1 ස්ථීර වශෙයන් ෙහෝ පරිවාසයට යටත් ෙකොට ෙහෝ ගිවිසුමක් පිට ෙහෝ යම් නිලධරයකු
තනතුරකට පත් ෙකෙරන විට ඒ නිලධරයා ෙවනුෙවන් චරියා සටහන් පතයක් වහාම පිළිෙයළ කළ
යුතු ය. එම නිලධරයා ඊට කලිනුත් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙසේවය කර ඇත්නම්, තාවකාලික වශෙයන් ෙහෝ
ෙවනත් තත්ත්වයකින් ෙහෝ කලින් කර ඇති එකී ෙසේවය පිළිබඳව නිලධරයා ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි
ස්ථානවල ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් විසින් විධිමත් පරිදි සහතික කරන ලද විස්තර ඇතුළත් චරියා
සටහන් පත ෙගන්වා ගැනීමට, එකී නිලධරයා අලුතින් පත් වූ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා විසින්
අවශ8 පියවර වහාම ගත යුතු ය. ඉන්පසු ෙමම චරියා සටහන් පත එම නිලධරයාට ෙපන්වා ඒවාෙය්
සඳහන් විස්තර නිවැරදි බවට ඔහුෙගන් සහතිකයක් ලබා ගත යුතු ය.
2:2 ඒ ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල අවශ8තාවන්ට ගැලෙපන පරිදි ෙවනස් ෙකොට පිළිෙයළ කරගත්
ආකෘති පතවල චරියා සටහන් පත තබා ගනු ලබන දුම්රිය, ෙපොලිස්, මිනින්ෙදෝරු හා අධ8ාපන යන
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල නිලධරෙයකු ද, 3:1 වගන්තිෙය් පකාර ෙපෞද්ගලික වාර්තා ලිපිෙගොනුවක් තබා
ගනු ලැබිය යුතු වන නිලධරෙයකු ද හැර විශාම වැටුප් හිමි තනතුරකට ස්ථීර ෙලස පත් ෙකෙරන ෙසසු
නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් “53 අ” දරන ෙපොදු ආකෘති පතෙයහි චරියා සටහන් තබා ගත යුතු ය.
2:3 මාසික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකුෙග් චරියා සටහනක් 234 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතෙය්ත්,
දවස් පඩි ලබන නිලධරෙයකුෙග් චරියා සටහනක් “226 අ” දරන ෙපොදු ආකෘති පතෙය්ත් සටහන් කර
තබා ගත යුතු ය. රාජ8 ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදලට දායක මුදල් ෙගවන නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන්
ඔහුෙග් රාජ8 ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදල් අංකය ද, රාජ8 ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදලට දායක මුදල්
ෙගවීම ආරම්භ කළ දිනය ද සඳහන් කළ යුතු ය.
2:4 පවත්වාෙගන යන ෙල්ඛනවල තබාගන්නා සටහන් වගකිව යුතු නිලධරෙයකු විසින් පරීක්ෂා
කර බලනු ලැෙබ් ය යන විශ්වාසය පිට දුම්රිය, ෙපොලිස්, මිනින්ෙදෝරු හා අධ8ාපන යන
ෙදපාර්තෙම්න්තු චරියා සටහන් පත තබා ගැනීෙම් නියමෙයන් නිදහස් කරනු ලැෙබ්. එක් එක්
නිලධරයාට ෙගවන ලද වැටුප් පිළිබද විස්තරත්, ෙදන ලද අඩ වැටුප් නිවාඩු හා වැටුප් රහිත නිවාඩු
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පිළිබද විස්තරත් අඩංගු ෙකොට ඒ ෙල්ඛනවල සහතික කළ පිටපත් හරි වැරදි බැලීම පිණිස කලින් කල
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැවිය යුතු ය. ෙසේවෙයන් විශාම ගන්නා සෑම නිලධරෙයකුෙග්ම
විශාම වැටුප් ඉල්ලුම්පත සමග ඒ ඒ නිලධරයාට අදාළ එම පිටපත අන්තිෙම් දී විශාම වැටුප් අධ8ක්ෂ
ජනරාල් ෙවත යැවිය යුතු ය.
2:5 බාර දුන් විදුලි පණිවුඩ ගණන අනුව පණිවුඩ ගාස්තු ෙගවනු ලබන විදුලි පණිවුඩකරුවන්ෙග්
ෙසේවා සටහන් තබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් දැන් පවත්නා කමය දිගටම පවත්වාෙගන යා හැකිය.
2:6

පහත සඳහන් අය ෙවනුෙවන් චරියා සටහන් පත තබා ගැනීම අවශ8 නැත: -

අනියම් ආෙද්ශකයකු ෙවනුෙවන් - එෙතකුදු වුවත් කවර ෙහෝ ෙශේණියක කටයුතු ඉටු කිරීම
පිණිස නිතර ෙයොදාගන්නා අනියම් ආෙද්ශකෙයකු යථා කාලෙය් දී ඒ ෙශේණියට අන්තර්ගහණය
කරනු ලැබීමට ඉඩ ඇත්නම් ඔහු ෙවනුෙවන් අදාළ වන පරිදි 234 ෙහෝ “226 අ” දරන ෙපොදු ආකෘති
පතෙය් චරියා සටහන් තබා ගත යුතු ය.
තාවකාලික ෙහෝ අනියම් වූ ද, දවස් පඩි ලබන්නා වූ ද, නිලධරෙයකු පසුව ෙවනත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙසේවයට ගනු ලබන විට ඔහු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර එකී
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සැපයීමට හැකිනම් එබඳු නිලධරෙයකු ෙවනුෙවන්,
ෙකොන්තාත්තු යටෙත් “ගිවිසුම්” පිට ෙසේවෙයහි ෙයොදවනු ලබන කම්කරුෙවකු ෙවනුෙවන් එෙතකුදු වුවත් කෑලි ගණනට ආණ්ඩුෙවන් ෙකළින්ම වැටුප් ෙගවනු ලබන කම්කරුෙවකු
ෙවනුෙවන් වාර්තාවක් තබා ගත යුතු ය.
2:7 නිලධරයකුෙග් චරියා සටහන් පතය සාමාන8ෙයන් තබා ගන්ෙන් අදාළ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි ය. එෙතකුදු වුවත් ඒකාබද්ධ ෙසේවාවක නිලධරයකුෙග් චරියා සටහන් පතය
පිටපත් ෙදකකින් යුක්ත ෙකොට තබා ගත යුතු ය. මින් එක් පිටපතක් ඒ නිලධරයා ෙසේවය කරන අදාළ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ද, අනික් පිටපත ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ8ක්ෂ ජනරාල් විසින් ද තබා ගත යුතු ය.
2:8 ඒකාබද්ධ ෙසේවාවක නිලධරයකුෙග් චරියා සටහන් තබා ගැනීම පිණිස ෙමහි 2:9:3 උප
වගන්තිෙය් සඳහන් විස්තර එකී නිලධරයා ෙසේවය කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා විසින්
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ8ක්ෂ ජනරාල් ෙවත මාස්පතා වාර්තා කළ යුතු ය.
2:9

චරියා සටහන් පතයක් තබා ගත යුත්ෙත් පහත සඳහන් විධිවිධාන අනුව ය.

2:9:1
චරියා සටහන් පත තැබිය යුත්ෙත් යතුරු ලා වැසිය හැකි ස්ථානයක ය. සාමාන8ෙයන්
ෙම් චරියා සටහන් පත අකාරාදී පිළිෙවළට සකස් ෙකොට තැබිය යුතු ය.
2:9:2
ඊට විස්තර ඇතුළත් කිරීෙම් සහ එය සුරක්ෂිතව තබා ගැනීෙම් කාර්යය ෙජ8ෂ්ඨ
ලිපිකරුෙවකුට/ෙජ8ෂ්ඨ රාජ8 කළමනාකරණ සහකාරවරෙයකුට පැවරිය යුතු ය. චරියා සටහන්
පතය ආරක්ෂා සහිතව තබා ගැනීමත් එහි සටහන් කර ඇති කරුණුවල නිරවද8තාවත්
සම්බන්ධෙයන් එම ලිපිකරු/රාජ8 කළමනාකරණ සහකාරවරයා වගකිව යුතු ය.
2:9:3
ෙමහි 2:10 උප වගන්තිෙය් දැක්ෙවන ආකාරෙය් සියලු ෙවනස්වීම් පිළිබඳව ද, අඩ
වැටුප් නිවාඩු සහ වැටුප් රහිත නිවාඩු පිළිබඳව ද ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා නිෙයෝග නිකුත් කළ
වහාම ඒ මුල් නිෙයෝගය ආශෙයන් චරියා සටහන් පතෙය් අදාළ ෙතොරතුරු සටහන් කළ යුතු ය.
පශංසා හා ෙදෝෂදර්ශන පිළිබඳ ෙතොරතුරු “230 ආ” දරන ෙපොදු ආකෘති පතෙය් ලියා චරියා සටහන්
පතය සමග ෙගොනු කර තැබිය යුතු ය.
2:9:4
චරියා සටහන් පතයක් ආරම්භ කරන විටම නිලධරයාෙග් උපන් දිනය එහි සටහන්
කළ යුතු ය. එය සටහන් කළ යුත්ෙත් නිලධරයාෙග් වියදමින් ලබා ෙගන ඉදිරිපත් කළ යුතු වූ
උප්පැන්න සහතිකයක් ෙහෝ ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් විසින් නිකුත් කර ඇති අනුමාන වයස් සහතිකයක්
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ෙහෝ පරීක්ෂා කිරීෙමනි. චරියා සටහන් පතෙයහි ලියනු ලබන ෙමම සටහනට මාණ්ඩලික
නිලධරෙයකු විසින් තම ෙකටි අත්සන තැබිය යුතු ය. උපන් වර්ෂය පමණක් දන්නා අවස්ථාවල දී
උපන් දිනය වශෙයන් සැලකිය යුත්ෙත් එම වර්ෂෙය් ජූලි මස 1 වැනි දා ය. එවැනි අවස්ථාවල දී
“ජූලි මස 1 වැනිදා” කල්පිත දිනයක් බවට චරියා සටහන් පතෙයහි සටහනක් ලිවිය යුතු ය.
2:9:5
චරියා සටහන් පතෙයහි කරනු ලබන සෑම සටහනක්ම ඊට අදාළ මුල් නිෙයෝගය සමග
සසඳා බලා එය නිවැරදි බවට මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු විසින් තම ෙකටි අත්සන තැබිය යුතු ය.
එකී සටහන් ලිවීෙම් කාර්යය ෙනොපිරිෙහලා කරනු ලැෙබ්ද යන්නත්, අවශ8 සියලුම නිලධරයන්
ෙවනුෙවන් චරියා සටහන් පත යථා පරිදි ආරම්භ කර තිෙබ්ද යන්නත් බලාගැනීමට කලින් කල,
එනම් යටත් පිරිෙසයින් තුන් මසකට වරක් බැගින්වත්, මාණ්ඩලික නිලධරයකු විසින් පරීක්ෂා කළ
යුතු ය.
2:9:6
මාණ්ඩලික නිලධරෙයකුට ෙහෝ පධාන ලිපිකරුට/පධාන රාජ8 කළමනාකරණ
සහකාරට ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් බලය පවරන ලද ෙවනත් පුද්ගලෙයකුට ෙහෝ
හැර ෙවන කිසිම නිලධරෙයකුට චරියා සටහන් පතයක් බැලීමට ඉඩ ෙනොතැබිය යුතු ය. බලයලත්
යම්කිසි මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු ඉදිරිපිට දී අවුරුදු පහකට වරක් තම චරියා සටහන් පතය බැලීමට
සෑම නිලධරෙයකුටම ඉඩ දිය යුතු ය. චරියා සටහන් පතෙය් සඳහන් විස්තර නිවැරදි බවට
සහතිකයක් එවැනි සෑම පරීක්ෂා කිරීමකටම පසු නිලධරයාෙගන් ලබා ගත යුතු ය.
2:9:7
මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් විනය කටයුතු කරන ෙලස ඉල්ලා
අමාත8ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත වාර්තා කිරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකුට සිදුවන කවර විෙටක
දී වුවද අදාළ නිලධරයාෙග් චරියා සටහන් පතෙය් සහතික පිටපතක් ද ඒ වාර්තාවට අමුණා යැවිය
යුතු ය.
2:9:8
එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක සිට තවත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට යම් නිලධරෙයකු මාරු
කරනු ලබන විට ඔහු ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඔහුෙග් චරියා සටහන් පතෙය්
පිටපතක් පිළිෙයළ ෙකොට එය එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි තබා ෙගන එහි මුල් පිටපත “රහස8” යැයි
සලකුණු කළ ලියුම් කවරයක බහා ඔහු මාරු වී ගිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැවිය යුතු ය.
2:9:9
නිලධරෙයකු විශාම ගන්නා විට ඔහුෙග් චරියා සටහන් පතය විශාම වැටුප ගණන්
බැලීම සඳහා පිළිෙයළ කරනු ලබන විස්තර පතිකාවට අමුණා ෙකළින්ම විශාම වැටුප් අධ8ක්ෂ
ජනරාල් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
2:10 සෑම පත් කිරීමක් සම්බන්ධෙයන්ම වැඩ බැලීෙම් හා පරිවාසික පත්වීම ඇතුළු සියලුම
පත්වීම්, ෙසේවෙයහි ස්ථීර කිරීම, පරිවාසික හා වැඩ බැලීෙම් පත්වීෙම් කාලය දීර්ඝ කිරීම හා අවසන්
කිරීම, මාරු කිරීම (කාර්ය ස්ථානෙය් ෙවනසක් ෙහෝ පඩිනඩිවල ෙවනසක් ෙහෝ ඇති ෙනොවන පරිදි
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ඇතුළත ෙකෙරන මාරු කිරීම් හැර), උසස් කිරීම, මුදා හැරීම, වැටුප් වර්ධක
අනුමත කිරීම, අත්හිටුවීම, නැවැත්වීම, අඩු කිරීම ෙහෝ විලම්භනය කිරීම, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්වලින්
උසස් කිරීම ෙහෝ එම උසස් කිරීම් අනුමත ෙනොකිරීම, වැඩ තහනම් කිරීම, තාවකාලිකව අත්හිටුවීම,
තත්ත්වෙයන් පහත දැමීම, වැටුප් ෙහෝ දීමනා අඩු කිරීම, ෙසේවෙයන් පහකිරීම, ඉල්ලා අස්වීම, විශාම
ගැනීම, නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීම හා මරණය යන ෙම්වා පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා විසින් විගණකාධිපති ෙවත වාර්තා කළ යුතු ය.
2:10:1 කාර්යස්ථානය ෙවනස්වන අයුරින් නිලධරෙයකු මාරු කරන විට ඒ නිලධරයාෙග්
ගමන් වියදම් දැරිය යුත්ෙත් ආණ්ඩුෙව් අරමුදල්වලින්ද, එෙසේ නැතෙහොත් ඒ නිලධරයාම විසින්ද
යන්න සඳහන් කළ යුතු ය.
2:10:2 “ෙවනස්වීම්” පිළිබඳ ෙමම වාර්තාව ඊට අදාළ මාසය ෙගවී ගිය වහාම 228 වැනි ෙපොදු
ආකෘති පතෙයහි ලියා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
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2:10:3 “හිස්” වාර්තා ෙනොඑවිය යුතු ය. එෙහත් අවසාන වරට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවට පසු ඒ
එක්කම ගත වූ මාසය ෙවනුෙවන් කිසිවක් වාර්තා කිරීමට ෙනොතිබුණු බව, ඊළඟට එවන
වාර්තාෙවහි සඳහන් කළ යුතු ය.

3.

ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුව

3:1 පහත සඳහන් සෑම නිලධරයකු ෙවනුෙවන්ම “230 අ” දරන ෙපොදු ආකෘති පතෙය් ලියා
පිළිෙයළ කළ ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනු තබාගත යුතු ය.
ජනාධිපතිතුමා ෙහෝ අමාත8 මණ්ඩලය ෙහෝ විසින් යම්කිසි ස්ථීර තනතුරකට පත් කරනු ලැබූ
නිලධරෙයකු, මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු වශෙයන් පත්වීමක් දරන ඒකාබද්ධ ෙසේවාවකට අයත්
නිලධරෙයකු, මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු වශෙයන් පත්වීමක් දරන ෙදපාර්තෙම්න්තුමය
ෙශේණියකට අයත් නිලධරෙයකු.
3:2

ෙමම ලිපිෙගොනු තබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතුවන බලධරයන් පහත දැක්ෙව් :-

ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරනු ලැබූ නිලධරෙයකු

..

ජනාධිපති ෙල්කම්

අමාත8 මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලැබූ නිලධරෙයකු

..

අමාත8 මණ්ඩල ෙල්කම්

ඒකාබද්ධ ෙසේවයක නිලධරෙයකු

..

රාජ8 පරිපාලන විෂය භාර
අමාත8ාංශෙය් ෙල්කම්

ෙසසු සියලු නිලධරයන්

..

ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා

3:3 ඉහත 3:2 යටෙත් සඳහන් කරනු ලැබූ ෙසසු සියලු නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් ෙමම
ලිපිෙගොනුව තබා ගැනීෙම් වගකීම දරන ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් එම ලිපිෙගොනුෙව් ද, ඊට පසු
එම ලිපිෙගොනුෙව් ඇතුළත් කරන සියලුම සටහන්වල හා ෙවනස් කිරීම්වල ද ෙදවැනි පිටපතක් අදාළ
අමාත8ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත යැවිය යුතු ය.

4.

ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව

සෑම නිලධරෙයකුම සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනු තබා ගත යුතු ය. (ෙපෞද්ගලික වාර්තා
සටහන් ලිපිෙගොනු සම්බන්ධෙයන් ෙමන් ෙම් සඳහා විෙශේෂ වූ ආකෘති පතයක් ෙනොමැත.)
ෙපෞද්ගලික ලිපි ෙගොනුවක් තබාගැනීම සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතුවන බලධරයන් පහත දැක්ෙව්නිලධරෙයකු පත් කරන බලධරයා
නිලධරෙයකු ෙසේවෙය් ෙයොදවන බලධරයා
උදාහරණ.- ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් රාජ8 කළමනාකරණ සහකාරවරෙයකු සම්බන්ධෙයන් ඒකාබද්ධ
ෙසේවා අධ8ක්ෂ ජනරාල් පධාන ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව තබා ගනු ඇත. ෙම් සමගම නිලධරයා
වැඩකරන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්තෙම්න්තුමය ලිපිෙගොනුවක් තබා ගනු ඇත. නිලධරයා ෙවනත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට මාරු කර යවනු ලබන විට ෙදපාර්තෙම්න්තුමය ලිපිෙගොනුව නව
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවනු ලැෙබ්.
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5.

ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුව/ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව

5:1 ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුව/ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු
විසින් පවත්වාෙගන යා යුතු ය. මාණ්ඩලික නිලධරෙයකුෙග් ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන්
ලිපිෙගොනුව/ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව පවත්වා ෙගන යාම ඉහළ ෙශේණියක මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු
විසින් කළ යුතු ය. ෙමෙලස කටයුතු කළ ෙනොහැකි විට එම අවස්ථාෙව් දී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය
ෙකෙරහි නිසි සැලකිල්ල දක්වමින් එම ෙශේණිෙය්ම ෙජ8ෂ්ඨ නිලධරෙයකු ෙමය භාරව කියා කිරීමට
පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.
උදාහරණ.- එෙසේ භාරව පත් කරන නිලධරයා උසස්වීමක් ආදිය ලැබීමට නියමිත අවස්ථාවක සිටී
නම් එවැනි ලිපිෙගොනුවක් සම්බන්ධෙයන් වැඩ කළ යුත්ෙත් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ය.
5:2 ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුෙව් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුවක්
පවත්වාෙගන යනු ෙනොලබන නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් වූ විට ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුෙව්
ෙදෝෂදර්ශනයක් සටහන් කළ යුත්ෙත් රතු තීන්ෙතනි. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම නිලධරයාට ඒ ගැන
දන්වන ලද බවත්, ඔහු විසින් ඊට විරුද්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලද්ෙද් නම් ෙදෝෂදර්ශනය සටහන්
කිරීමට ෙපර ඒ ගැන සලකා බලා ඔහුෙග් විෙරෝධය නිශ්පභ කළ බවත් තහවුරු ෙකෙරන සහතිකයක්
සෑම ෙදෝෂදර්ශනයක් සම්බන්ධෙයන්ම ලියා තිබිය යුතු ය.
5:3
යම් ෙචෝදනාවකට නිලධරයා වරදකරු වුවෙහොත් මිස විනයානුකූල කරුණකට සම්බන්ධ
ලිපි කිසිවක් ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුෙව් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුෙව් ෙහෝ ෙගොනු
ෙනොකළ යුතු ය. එෙසේ ඔහු වරදකරු වී නම් ෙචෝදනා පතෙය් පිටපතක් සහ විනය නිෙයෝගෙය්
පිටපතක් එහි ෙගොනු කර තැබිය යුතු ය.
5:4 නිලධරෙයකුට විරුද්ධව ෙපත්සමක් ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුෙව්/ෙපෞද්ගලික
ලිපිෙගොනුෙව් ෙගොනුකර තැබිය හැක්ෙක් ඒ පිළිබඳ නිල වාර්තාවක් ද ෙගොනු කර තබන්ෙන් නම්
පමණකි.

6.

රහස වාර්තාව

6:1 ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුවක් තබා ගනු ලබන නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන්
රහස8 වාර්තාවක් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් අමාත8ාංශෙය් ෙල්කම්ට යැවිය යුතු ය.
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු පිළිබඳ රහස8 වාර්තාව පිළිෙයළ කළ යුත්ෙත් අදාළ අමාත8ාංශෙය්
ෙල්කම් විසිනි.
ඒකාබද්ධ ෙසේවාවක නිලධරෙයකු පිළිබඳ රහස8 වාර්තාව යැවිය යුත්ෙත් රාජ8 පරිපාලන විෂය
භාර අමාත8ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත ය.
ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය් නිලධරෙයකුෙග් රහස8 වාර්තාව ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අධ8ක්ෂ මගින්
රාජ8 පරිපාලන විෂය භාර අමාත8ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත යැවිය යුතු ය.
6:2 යම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙසේවෙය් නියුක්ත ෙවනත් පන්තියක ෙහෝ ෙශේණියක නිලධරෙයකු
සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට ෙහෝ ෙවන බලධරෙයකුට රහස8 වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීෙම්
කමයක් පවත්නා කල්හී එය ෙවනස් කරන ෙලස අමාත8ාංශෙය් ෙල්කම් උපෙදස් දුනෙහොත් මිස ඒ
කමය එෙලසම අනුගමනය කළ යුතු ය.
6:3 ඉහත 3:2 යටෙත් සඳහන් කළ “ෙසසු සියලු නිලධරයන්”ෙග් වාර්ෂික රහස8 වාර්තාෙව්
ෙදවැනි පිටපත ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුෙව් ෙදවැනි පිටපෙතහි ෙගොනුකර තබනු පිණිස
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එක් එක් වර්ෂෙය් ජනවාරි මස 31 වැනිදාට ෙපර අදාළ අමාත8ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත ලැෙබන ෙසේ
යැවිය යුතු ය.
6:4 නිලධරෙයකුට අහිතකර වූ යම්කිසි සටහනක් එම නිලධරයාෙග් රහස8 වාර්තාෙව් ලියා ඇති
විට ඒ බව ඔහුට දැනුම් දිය යුතු ය. නිලධරයා ඊට ලිඛිත විෙරෝධයක් ෙහෝ අභියාචනයක් ෙහෝ ඉදිරිපත්
කළෙහොත් එය ද රහස8 වාර්තාවට අමුණා තැබිය යුතු ය.

7.

ෙසේවා සහතිකය

7:1 විශාම ගැනීෙමන් ෙහෝ සිය කැමැත්ෙතන් ඉල්ලා අස්වීෙමන් ෙහෝ රජෙය් ෙසේවෙයන් අස්ව
යන රජෙය් නිලධරෙයකුට හැර ෙවනත් කිසිම රජෙය් නිලධරෙයකුට ෙමොනම අවස්ථාවක දීවත් කිසිම
චරිත සහතිකයක් ෙහෝ කුසලතා සහතිකයක් ෙහෝ ෙසේවා සහතිකයක් ෙහෝ ෙනොදිය යුතු ය.
7:2 විශාම ගැනීම නිසා ෙහෝ සිය කැමැත්ෙතන්ම ඉල්ලා අස්වීම නිසා ෙහෝ ෙසේවය ෙනොෙහොත්
හැසිරීම අසතුටුදායක වීම හැර ෙවනත් ෙහේතු මත තාවකාලික පත්වීමක් අවසන් කරනු ලැබීම නිසා
ෙහෝ රජෙය් ෙසේවෙයන් ඉවත්ව යන නිලධරෙයකුට පහත සඳහන් විස්තර අඩංගු සහතිකයක් නිකුත්
කළ හැකි ය.
නිලධරයාෙග් නම :
ආණ්ඩුව යටෙත් ෙසේවය කළ කාලය :
දිනයන් ද ෙදපාර්තෙම්න්තුවල නම් ද ඇතුළුව දැරූ තනතුරු :
රජෙය් ෙසේවෙයන් ඉවත්වීමට ෙහේතුව :
කාර්යක්ෂමතාව :
සාමාන8 හැසිරීම :
7:3 ඒකාබද්ධ ෙසේවයක නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් ෙමම සහතිකය නිකුත් කළ යුත්ෙත් රාජ8
පරිපාලන විෂය භාර අමාත8ාංශෙය් ෙල්කම් විසිනි.
ෙවනත් සියලුම නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් ෙමම සහතික නිකුත් කළ යුත්ෙත් ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා විසිනි. ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු සම්බන්ධෙයන් ෙමම සහතික නිකුත් කළ යුත්ෙත්
අදාළ අමාත8ාංශෙය් ෙල්කම් විසිනි.
7:4 ෙසේවා සහතිකයක පරමාර්ථය වනාහි, නිලධරෙයකු ෙවනත් යම් තැනක රැකියාවක් ලබා
ගැනීමට අදහස් කරන විට, ඔහු ආණ්ඩුව යටෙත් ෙසේවය කළ කාල සීමාවට අදාළ සහතිකයක්
වශෙයන් එය පාවිච්චි කිරීම බව ෙසේවා සහතිකය සම්පූර්ණ කරන බලධරයා සිහි තබාගත යුතු ය.
එෙහයින් අදාළ නිලධරයා ෙසේවෙය් ෙයොදා ගැනීමට අදහස් කරන ෙසේවා ෙයෝජකයා එම නිලධරයා ඊට
කලින් ෙසේවෙය් ෙයොදවාෙගන සිටි පුද්ගලයාෙගන් සාධාරණ ෙලස දැන ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන
අන්දෙම් ෙතොරතුරු සියල්ලක්ම එම සහතිකෙය් සඳහන් කළ යුතු ය.
ෙසේවය සතුටුදායක ෙනොවූ නිලධරෙයකුට එබඳු සහතිකයක් නිකුත් කරන විට, ෙවනත් ගණයකට
අයත් රැකියාවක් ලබා ගැනීමට ඉවහල් විය හැකි යම්කිසි යහපත් ගුණාංගයක් එම නිලධරයා ෙකෙරහි
වූෙය් නම් ඒ ගැන සඳහන් කළ යුතු ය.
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වැටුප්
1.

සාමාන

2.

වර්ෂයක ෙහෝ මාසයක ෙහෝ ෙකොටසක් සඳහා වැටුප් ගණන් බැලීම

3.

මුල් පත්වීෙම් දී ෙගවන වැටුප

4.

වැටුප් පරිමාණයක් පතිෙශෝධනය කිරීෙම් දී ෙගවන වැටුප

5.

උසස් කිරීෙම් දී ෙගවන වැටුප

6.

කලින් දැරූ තනතුරට ආපසු පත් කිරීෙම් දී ෙගවන වැටුප

7.

වැඩ තහනම් කළ විට ෙගවන වැටුප

8.

නැවත ෙසේවයට ගැනීෙම් දී, විකල්ප ෙසේවා නියුක්තිෙය් දී හා මුදා හැරීෙම් දී
ෙගවන වැටුප

9.

වැටුප් වර්ධක වාසි

10. වැටුප් වර්ධක
11. මියගිය නිලධරෙයකුෙග් වැටුප
12. වැඩ බැලීෙම් වැටුප සහ විෙශේෂ අතිෙර්ක පාරිශමිකය
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VII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
වැටුප්
1.

සාමාන

1:1 වැටුප් නිගමනය කිරීෙම් කාර්යය, ආයතන අධ"ක්ෂ ජනරාල් සහ මහා භාණ්ඩාගාරෙය්
අයවැය අධ"ක්ෂ ජනරාල් අෙන"ොන" උපෙදස් ලබා ගනිමින් සමීප සහෙයෝගයකින් කියා කළ යුතු
කාර්යයකි. ඒ ඒ තනතුරුවලට ෙහෝ ෙශේණිවලට රාජ" ෙසේවෙය් තත්කාල වැටුප් වCහය තුළ වැටුප්
පරිමාණ නියම කරනුෙය් ආයතන අධ"ක්ෂ ජනරාල් විසිනි. අලුත් වැටුප් පරිමාණ සකස් කිරීෙම්ත්,
ෙපොදු වැටුප් වCහය සමස්තයක් වශෙයන් පතිෙශෝධනය කිරීෙම්ත් වගකීම පැවරී ඇත්ෙත් මුදල්
අමාත"ාංශය ෙවත ය.
1:2 අලුත් තනතුරක් සඳහා නියම කළ යුතු වැටුපක් ෙහෝ වැටුප් පරිමාණයක් තීරණය කිරීම,
එවැනි වැටුපක් ෙහෝ වැටුප් පරිමාණයක් පවත්නා වැටුප් වCහය තුළට ගැෙනන්ෙන් නම් මහා
භාණ්ඩාගාරෙය් හා ආයතන අධ"ක්ෂ ජනරාල්ෙග් එකඟතාවය මත සිදු ෙකෙර්.
1:3 එෙසේ අනුමත කළ ගාස්තු පමාණ හා වැටුප් පරිමාණ අනුව වැටුප් ෙගවිය යුතු ය.
ඇස්තෙම්න්තුවල ෙවනස් ගාස්තු පමාණ ෙහෝ පරිමාණ ෙහෝ සඳහන් වූ පමණින් අනුමත ගාස්තු පමාණ
ෙහෝ පරිමාණ ෙවනස් ෙනොකළ යුතු ය.
1:4 මහා භාණ්ඩාගාරෙය් කළමනාකරණ ෙසේවා අධ"ක්ෂ ජනරාල් විසින් ඇති කරන ලද, වැටුප්
පරිමාණ නියමව නැති අලුත් තනතුරුවලට වැටුප් පරිමාණ නියම කිරීම සඳහා වන සියලුම අලුත්
ෙයෝජනා ගැන ඉහත 1:2 හි පරිදි කටයුතු කළ යුතු අතර, එවැනි පූර්ව එකඟතාවයක් ෙනොමැතිව එම
ෙයෝජනා ඊළඟ මුදල් වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුවලට ඇතුළත් ෙනොකළ යුතු ය.
1:5 යම් වැටුපක් පතිෙශෝධනය කළ විට එෙසේ කළ යුතු බවට කරන ලද නිෙයෝගෙය් අන්
අයුරකින් නිශ්චිත වශෙයන් සඳහන් කර නැත්නම් පතිෙශෝධිත වැටුප් කියාත්මක විය යුත්ෙත් එම
පතිෙශෝධනය නිෙයෝග කළ දින සිට ය.
1:6 නිවාඩු ලබා ෙනොෙගන ෙසේවයට ෙනොපැමිණි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සම්බන්ධෙයන්
නිලධරෙයකුට විරුද්ධව ගත හැකි විනයානුකූල කියා මාර්ග කුමක් වුවද ඔහුට එම කාල පරිච්ෙඡ්දය
ෙවනුෙවන් වැටුප් කිසිවක් ෙනොෙගවිය යුතු ය.
1:7 වැඩ තහනම් කරනු ලැබ සිටින නිලධරෙයකුෙග් පඩිනඩි 7 වගන්තිය යටෙත් තීරණය කළ
යුතු ය.
1:8 සිය තනතුර අත් හැර ගිය නිලධරෙයකුට තනතුර අත් හැර ගිය දා සිට කිසිම වැටුපක් හිමි
ෙනොෙව්. එෙසේම ඔහුට ෙගවිය යුතු කවර මුදලකින් වුවද කලින් දැන්වීමක් ෙනොකිරීම ෙවනුෙවන්
මසක වැටුපට සමාන මුදලක් අය කර ගත යුතු ය.

2.

වර්ෂයක ෙහෝ මාසයක ෙහෝ ෙකොටසක් සඳහා වැටුප් ගණන් බැලීම

2:1 වාර්ෂික පදනමක් මත වැටුපක් නියම ෙකොට ඇති අවස්ථාවල දී යම් වර්ෂයක ෙහෝ මාසයක
ෙහෝ ෙකොටසක් සඳහා එකී වැටුෙපන් ෙගවිය යුතු පමාණය පහත දැක්ෙවන උප වගන්තිවල
නියමයන්ට අනුව ගණන් බැලිය යුතු ය.
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2:2 නිලධරෙයකුෙග් වාර්ෂික වැටුප සමාන ෙකොටස් 12කට ෙබදූ විට ඉන් එක ෙකොටසක්
සැලකිය යුත්ෙත් ඒ නිලධරයාෙග් ලිත් මාසයක වැටුප ෙලස ය.
2:3 මාසික වැටුපක් හිමි නිලධරෙයකු මුල් පත්වීෙම් දී යම් මාසයක පළමුෙවනි දින හැර ෙවනත්
දිනක ෙසේවයට ඇතුළුවන විට ෙහෝ මාසයක යම් ෙකොටසක් ඔහු වැටුප් රහිත නිවාඩුපිට සිටින විට ෙහෝ
ඔහුට ඒ මාසය සඳහා ෙගවිය යුතු වැටුප මාසෙය් ඔහු ෙසේවය කළ දවස් ගණනට (වැඩ ෙනොකරන දින ද
ඇතුලුව) අනුපාතික විය යුතු ය.
නිදර්ශනය :
මසකට රු. 13,990 ක වැටුපක් හිමි තනතුරකට 2010.03.24 දින සිට "ඒ" නැමැත්තා පත්කර සිටී.
ෙසේවය කළ කාලය මාර්තු 24 - 31

=

දින 08 යි.

මාර්තු මාසෙය් වැටුප 8 x 13,990
31

=

රු. 3,610.32

"බී" නැමැත්තා 2010 මාර්තු මාසෙය් දින 2ක් වැටුප් රහිත නිවාඩු ගනී. ඔහුෙග් මාසික වැටුප
රු.13,990 යි. ඒ මාසෙය් ෙසේවය කළ කාලය (දින 31 - 2) දින 29 යි.
13,990
මාර්තු මාසයට ෙගවිය යුතු වැටුප

x 29

= රු. 13,087.42

31
2:3:1 වැටුප් රහිත නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙහෝ අඩ වැටුප් නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙහෝ
රජෙය් නිවාඩු දවසකට පසුවදා සිට පටන්ගන්නා විට ෙහෝ රජෙය් නිවාඩු දවසකට ෙපර දින අවසන්
වන විට ෙහෝ අවස්ථාවට ගැලෙපන පරිදි එම නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දයට මුලින් වූ රජෙය් නිවාඩු
දවසට ෙපර දින ෙහෝ එම නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙයහි වූ රජෙය් නිවාඩු දවසට පසු දින
ෙහෝ නිලධරයා රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටිෙය් නම් එම රජෙය් නිවාඩු දවස එම නිවාඩු කාල
පරිච්ෙඡ්දයට ඇතුළත් ෙනොකළ යුතු ය.

නිදර්ශනය :
"සී" නැමැත්තා 2009.12.31 දින රාජකාරියට පැමිෙණ්. 2010.01.02 දින සිට ඔහු වැටුප් රහිත
නිවාඩුපිට රාජකාරියට ෙනොපැමිණ 2010.01.12 දින යළිත් රාජකාරියට පැමිෙණ්. 2010.01.01
දිනය සහ 2010.01.11 දිනය නිවාඩු දින ෙව්.
වැටුප් රහිත නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දය 2010.01.02 සිට 2010.01.10 (දින ෙදකම ඇතුලුව) දින 09 යි.
2:4 මාසෙය් පළමුවැනි දින ෙනොවන දිනයක සිට නිලධරෙයකුෙග් වාර්ෂික ෙහෝ මාසික ෙහෝ
වැටුප ෙවනස් ෙකෙරන විට (උදා : වැටුප් වර්ධකය ෙගවීම, උසස් කිරීම, වැටුප් පරිමාණය
පතිෙශෝධනය කිරීම ෙහෝ වැටුප අඩු කිරීම යන කරුණු නිසා) ඒ මාසය සඳහා වැටුප තීරණය කළ
යුත්ෙත් අදාළ වැටුප් ගාස්තු පමාණය මත මාසෙය් ෙසේවය කරන ලද ඒ ඒ ෙකොටෙසේ දින ගණනට
අනුපාතිකව ය.
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නිදර්ශනය :
මසකට රු. 14,280ක වැටුපක් ලබන "ඩී" නැමැත්තා අෙපේල් 28 ෙවනි දින දී රු. 145ක් වන මාසික
වැටුප් වර්ධකය ලබාගනී.
එවිට අෙපේල් 01 සිට 27 දක්වා කාල පරිච්ෙඡ්දයට
14,280 x 27
වැටුප = රු.
=
30

රු. 12,852.00

අෙපේල් 28 - 30 දක්වා කාල පරිච්ෙඡ්දයට
14,425 x 3
වැටුප = රු.

= රු. 1,442.50
30

ඒ මාසෙය් ඔහුෙග් වැටුප

= රු. 14,294.50 කි.

ෙමය ගණන් බැලිය හැකි ෙවනත් කමයක් ෙමෙසේ ය:
මසක වැටුප රු. 14,280 යි.
අෙපේල් 28 - 30 දක්වා වැටුප් වර්ධක ෙකොටස
145 x 3
රු.

= රු. 14.50
30

මාසෙය් වැටුප රු. 14,294.50 යි.
2:5 වැටුප ගණන් බැලීෙම් දී ෙගවිය යුතු මුදලට සතයකට අඩු ෙකොටසක් ඇතුළත් වුවෙහොත් එය
සත භාගයකට වැඩි නම් සතයක් ෙලස ගණන් ගත යුතු ය. සත භාගයක් ෙහෝ ඊට අඩු ෙකොටසක් ෙහෝ
නම් එය ගණන් ෙනොගත යුතු ය. 238 (3) වැනි මු.ෙර. බලන්න.

3.

මුල් පත්වීෙම් දී ෙගවන වැටුප

3:1 යම් තනතුරකට නිලධරෙයකු මුලින්ම පත් කරන විට ෙම් වගන්තිෙය් 3:3 සහ 3:4 උප
වගන්ති යටෙත් ෙහෝ 5 වගන්තිය නැතෙහොත් 9 වගන්තිය යටෙත් ෙහෝ එම තනතුරට හිමි වැටුප්
පරිමාණෙයහි යම් ලක්ෂ"යක පිහිටුවනු ලැබීමට ඔහුට හිමිකමක් නැත්නම් ඔහු පිහිටුවිය යුත්ෙත් එම
වැටුප් පරිමාණෙයහි ආරම්භක පියවෙරහි ය.
3:2 ෙම් වගන්තිෙය් සඳහන් විධිවිධාන යටෙත් මිස තනතුරකට ඉල්ලුම් කරන පුද්ගලෙයකු
වැටුප් පරිමාණෙයහි යම් ලක්ෂ"යක පිහිටුවන බවට ෙපොෙරොන්දු වීම ෙහෝ යම් ලක්ෂ"යක පිහිටුවීම
ෙහෝ ෙනොකළ යුතු ය.
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3:3 නිලධරඡයකුඡේ විඡ ේෂ සුදුසුකම් හා/ඡහෝ පළපුරුද්ද සලකා බලා වැටුප් පරිමාණඡේ යම්
ලක්ෂයයක හු  ිහිටටුවිය හැක්ඡක් බබු විඡ ේෂ සුදුසුකම් හා/ඡහෝ පළපුරුද්ද ඇති අයදුම්කරුඡවකු
වැටුප් පරිමාණඡයිට සුදුසු ලක්ෂයයක ිහිටටුව බව විිවවිධා න ුරර ල්ලුමම්ප්ර කැවූ
දැන්වීඡමිට ඇුරළත් ඡකො තිබුණා ම් පමණි.
3:4 හු  ිහිටටුවනු ලැබිය හැකි නියම වැටුප් ලක්ෂයය ඡසේවය බවවා ැැීමඡම් පරිපාියඡයිට
හා/ඡහෝ දැන්වීඡමිට සවහන් කළ හැකි ය. ැනඡහොත් ලහන 1:2ිට පරිදි ක්රියාකර රණරණයක් ැැීමම
ලඩ නැබිය හැකි ය. ඡසේවය බවවා ැැීමඡම් පරිපාියඡයිට බබු විිවවිධා යන් ඇුරළත් කිරීම ඡපර
අදාළ බලධරයන්ඡේ බකඟනාව ලබාැන යුුර ය.
3:5 බබු විිවවිධා යක් දැන්වීඡමිට ඇුරළත් ඡකො ඇති වි , ඡනෝරාැත් අයදුම්කරුඡේ
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද ඡත්රීම් මණ්ඩලය විසින් සුපරීක්ෂාකාරීව සලකා බලා වැටුප් ලක්ෂයය ිහිබබවව
සිය නිර්ඡද් ය කළ යුුර ය.
3:6 ඡමිට 3:4 උප වැන්තිඡයිට නියමයන් අනුව වැටුප් ලක්ෂයය සාකච්ාා කර රණරණය කර
ැැීමම ලඩ නබා ඇති ක්ලිට ඒ ිහිබබවව බකඟත්වයක බළඡෙ ඡනක් ද, ඡසේවා වයවසථාාව ඡහෝ
බවවා ැැීමඡම් පරිපාියය අනුමතිය ලබාඡද බලධරයාඡේ අනුමතිය ඊ ලබා ැන් ා ඡනක් ද
ඡනෝරාැත් අයදුම්කරු න ුරඡරිට වැඩ භාර ැැීමම ලඩ ඡ ොදිය යුුර ය.
3:7 ඡසේවා වයවසථාාව/බවවා ැැීමඡම් පරිපාියය අනුමන කර බලධරයාඡේ පූර්ව අනුමතිය ලබා
ඡ ොඡැ නිලධරයා යම් වැටුප් ලක්ෂයයක ිහිටටුවීම සවහා පත්වීම් ිපිහඡයිට කිසිම විිවවිධා යක්
ඇුරළත් ඡ ොකළ යුුර ය.

4.

වැටුප් පරිමාණයක් ප්රතිශෝධ නයය ිරීෝේ දී ෝෙවය වැටුප

4:1 වැටුප් පරිමාණයක් ප්රතිඡ ෝධ ය කර ඇති වි ක ඡසේවඡේ නියුක්න නිලධරඡයකුඡේ වැටුප්
ප්රතිඡ ෝිවන වැටුප් පරිමාණය පරිවර්න ය කිරීම බය ක්රියාත්මක ව දි සි විය යුුර ය.
4:2 ආයන අධයක්ෂ න රා්ල විසින් ඡහෝ වැටුප් සංඡ ෝධ ය අනුමන කර බලධරයා විසින්
ඡව ත් ආකාරයක නිඡයෝැයක් කර ඇති වි ක හැර අන් අවසථාාවන්ිට දී ඡසේවඡේ නියුක්න
නිලධරඡයකුඡේ වැටුප පැරණි වැටුප් පරිමාණඡයන් ව වැටුප් පරිමාණය පරිවර්න ය කිරීම පහන
උප වැන්තිවල නියමයන් පරිදි කළ යුුර ය.
4:3 වැටුප් පරිවර්න ය කිරීඡම් දී නිලධරයා පැරණි වැටුප් පරිමාණය අනුව අවසා ව ඡයන්
ලබාැත් වැටුප ව වැටුප් පරිමාණඡේ වැටුප් වර්ධක ිහයවරව්ල අනඡර් ැැඡන් ම්, හු  ව වැටුප්
පරිමාණඡේ ආසන් ලහළ වැටුප් ිහයවඡරිට නබනු ඇන.
4:4 වැටුප් ප්රතිඡ ෝධ ය කිරීඡමන් පසු නිලධරඡයකු අවසා ව ඡයන් ලබාැත් වැටුප ව
වැටුප් පරිමාණඡේ වැටුප් ිහයවරක අනුරූප ඡේ ම්, හු  ආසන් ඊළඟ ලහළ වැටුප් ිහයවඡර්
නැබිය යුුර ය.
4:5 ප්රතිඡ ෝධ කිරීඡම් දී නිලධරඡයකු අවසා ව ඡයන් ලැබූ වැටුප ව වැටුප් පරිමාණඡේ
ආරම්භක වැටුප අඩු ම්, හු  ව වැටුප් පරිමාණඡේ ආරම්භක වැටුඡපිට නබනු ඇන.
ව

4:6 හු ඡේ ලදිරි වැටුප් වර්ධක දි ය වන්ඡන් වැටුප් පරිමාණය ප්රතිඡ ෝධ ය කිරීම ක්රියාත්මක
දි යයි.
4:7 ප්රතිඡ ෝධ ය කිරීඡම් අවසථාාඡේ දී යම් නිලධරඡයකු නම වැටුප් පරිමාණඡේ උපරිමඡේ සිටී
ම්, හු  රැඳී සිටීඡම් වාසි ලබාදීඡම් ප්ර ථ ය බම නිලධරයාඡේ සාඡප්ක්ෂ ඡනයෂථ්ත්වය, උසසථවීඡම්
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අවස්ථ ා යනාදිය සලකා බලා ආයතන අධ"ක්ෂ ජනරාල් විසින් තීරණය කරනු ඇත. අදාළ
අවස්ථ ාවන්හි දී ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා තම නිර්ෙද්ශය ද සමග ඉහත කී ෙතොරතුරු ආයතන
අධ"ක්ෂ ජනරාල් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
4:8 නව වැටුප් පරිමාණය ඇති කරන අවස්ථාෙව් දී එය ෙසේවෙය් නියුක්ත යම් නිලධරෙයකුහට
අවාසිදායක ෙව් නම්, එම නිලධරයාට පුද්ගලික වනෙසේ පැරණි වැටුප් පරිමාණයම දීමට අවසර දීම
සඳහා ආයතන අධ"ක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ඉල්ලා සිටිය හැකි ය.
4:9 "අන්තිම වරට ලත් වැටුප" යනුෙවන් අදහස් කරනුෙය්, වැටුප් පතිෙශෝධනය කියාත්මක වන
දිනට පූර්වාසන්න දිනෙය් නිලධරයා ලබාගත් වැටුප මිස, වැටුප් පතිෙශෝධනය නිෙව්දනය කරන
අවස්ථ ාෙව් දී ලබාගත් වැටුප ෙනොෙව්.
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උසස් කිරීෙම් දී ෙගවන වැටුප

5:1 ෙමහි II වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 1:9 සිට 1:14 දක්වා ඇති උප වගන්ති යටෙත් අර්ථ විගහ කර
ඇති පරිදි උසස්වීම් කියාත්මක වන දින සිට නිලධරෙයකුට තමන් උසස් කරනු ලැබූ තනතුෙර් වැටුප
ලැබිය යුතු ය.
5:2

එම වැටුප්, වැටුප් වර්ධක රහිත නියත වැටුපක් නම්, ලැබිය යුත්ෙත් එම වැටුප ය.

5:3 නිලධරෙයකු උසස්වීම ලැබූ තනතුෙර් වැටුප, වැටුප් වර්ධක සහිත වැටුප් කමයක් ෙව්
නම්, පහත දක්වා ඇති නියමයන් අනුව ඔහුෙග් වැටුප එක් වැටුප් පරිමාණයකින් අනික් වැටුප්
පරිමාණයට පරිවර්තනය කළ යුතු ය. ෙමම වැටුප් පරිවර්තනය සකස් කිරීෙම් දී වර්ෂයක් තුළ තම
උසස්වීම් දිනය දක්වා නිලධරෙයකු විසින් උපයා ගන්නා ලද වැටුප් වර්ධකෙය් අගයට සමාන මුදල
ඔහුට ෙවනම ම ෙගවිය යුතු ය. එෙසේ ෙගවූ වැටුප් වර්ධකෙය් අගයට සමාන මුදල ඔහුෙග් උසස්වීමට
අදාළ වැටුප් පියවර තීරණය කිරීෙම් දී සැලකිල්ලට ෙනොෙගන පහත සඳහන් පරිදි පරිවර්තනය කළ
යුතු ය.
5:3:1 උසස්වීම් ලබන අවස්ථාෙව් දී නිලධරයා අවසාන වශෙයන් ලැබූ වැටුප, නව වැටුප්
පරිමාණෙය් වැටුප් පියවරවල් අතර ගැෙන් නම්, ඔහු ආසන්න ඉහළ වැටුප් පියවෙර් තබනු ලබන
අතර, ඔහුට අතිෙර්ක වැටුප් වර්ධකයක් ද ෙගවිය යුතු ය.
5:3:2 උසස්වීම් ලබන අවස්ථාෙව් දී නිලධරයා අවසාන වශෙයන් ලැබූ වැටුප, නව වැටුප්
පරිමාණෙය් ආරම්භක වැටුපට ෙහෝ වැටුප් පියවරකට අනුරූප ෙව් නම්, ඔහු ආසන්න ඉහළ වැටුප්
පියවෙර් තැබිය යුතු ය.
5:3:3 උසස්වීම් ලබන අවස්ථාෙව් දී නිලධරයා අවසාන වශෙයන් ලැබූ වැටුප, නව වැටුප්
පරිමාණෙය් ආරම්භක වැටුපට එක් වැටුප් වර්ධකයකින් (උසස් වූ තනතුෙර් වැටුප් වර්ධක අගය)
ෙහෝ ඊට වැඩි වර්ධක ගණනකින් අඩු වන්ෙන් නම්, ඔහු නව වැටුප් පරිමාණෙය් ආරම්භක වැටුප්
පියවෙර් තැබිය යුතු ය.
5:3:4 උසස්වීම් ලබන අවස්ථාෙව් දී නිලධරයා අවසාන වශෙයන් ලැබූ වැටුප, නව වැටුප්
පරිමාණෙය් ආරම්භක වැටුපට වඩා අඩු වන්ෙන් එක් වැටුප් වර්ධකයක අගයට (උසස් වූ තනතුෙර්
වැටුප් වර්ධක අගය) අඩු පමාණයකින් නම් ඔහු නව වැටුප් පරිමාණෙය් ආරම්භක වැටුප් පියවෙර්
තබා අතිෙර්ක වැටුප් වර්ධකයක් ෙගවිය යුතු ය.
5:4

ඔහුෙග් ඉදිරි වැටුප් වර්ධක දිනය වන්ෙන් උසස්වීම කියාත්මක වන දිනයයි.
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5:5 උසස්වීම ලැබූ නිලධරයා පිහිටුවා ඇති වැටුප් පියවර කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක් ඉක්මවා ඇති
වැටුප් පියවරක් වන අතර, එම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ඉක්මවා උසස් කරනු ලැබීමට ඔහු එෙතකුත්
සුදුසුකම් ලබා නැත්නම් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත්වීම සඳහා කල්දීමට ෙහෝ ඔහුෙග් වයස,
ෙජ"ෂ්ඨතාව, පළපුරුද්ද සහ කාර්යක්ෂමතාව සලකා බලා ඔහු ඉන් මුළුමනින්ම නිදහස් කිරීමට නිසි
බලධරයාෙග් බලය ලබා ඇති අවස්ථාවක දී හැර එම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වන ෙතක් ඔහුට
තවදුරටත් වැටුප් වර්ධක පදානය ෙනොකළ යුතු ය.
5:6 නිලධරෙයකුෙග් වැටුප් පතිෙශෝධනයත්, උසස් කිරීමත් එකම දිනකට ෙයෙදන අවස්ථාවක
දී එවැනි නිලධරෙයකු උසස් කිරීම මත වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම (4 වගන්තිෙය් පකාර ඔහුෙග් වැටුප
අලුත් වැටුප් පරිමාණයට පරිවර්තනය කිරීමට ෙපර) පැරණි වැටුප් පරිමාණ මත ෙහෝ (4 වැනි
වගන්තිෙය් පකාර ඔහුෙග් පැරණි වැටුප අලුත් වැටුප් පරිමාණයට පරිවර්තනය කිරීෙමන් පසුව) අලුත්
වැටුප් පරිමාණ මත ෙහෝ යන ෙමයින් නිලධරයාට වඩා වාසිදායක කමයට කළ යුතු ය.
5:7 "අන්තිම වරට ලත් වැටුප" යනුෙවන් අදහස් කරනුෙය් උසස්වීම කියාත්මක වීෙම් දිනට
පූර්වාසන්න දිනෙය් නිලධරයා ලබා ගත් වැටුප මිස, උසස්වීම නිෙව්දනය කරන අවස්ථාෙව් දී ලබා
ගත් වැටුප ෙනොෙව්.

6.

කලින් දැරූ තනතුරට ආපසු පත් කිරීෙම් දී ෙගවන වැටුප

6:1 නිලධරෙයකු විනය කරුණුපිට නිල තත්ත්වෙයන් පහත ෙහළා ඔහු කලින් දැරූ පහළ
ෙශේණියකට ෙහෝ තනතුරකට ආපසු පත් කළ විට එෙසේ ආපසු පත්කිරීෙම් දී ඔහුට ෙගවිය යුතු වැටුප
නිශ්චය කළ යුත්ෙත් එකී විනය නිෙයෝගෙයහි විෙශේෂෙයන් සඳහන් ෙකොට ඇත්තා වූ පරිද්ෙදනි.
6:2 තනතුර අෙහෝසි කිරීම නිසා ෙහෝ අතිරික්ත වීම නිසා ෙහෝ යම්කිසි නිලධරෙයකු ඔහු කලින්
දැරූ තනතුරකට ෙහෝ ෙශේණියකට ආපසු පත් කළෙහොත් එෙසේ ආපසු පත් කිරීෙම් දී ඔහුෙග් වැටුප විය
යුත්ෙත් ඔහු කලින් දැරූ තනතුෙර් ෙහෝ ෙශේණිෙය් දිගටම ෙසේවය ෙකොට එම තනතුෙර් ෙහෝ ෙශේණිෙය්
ෙහෝ වැටුප් පරිමාණය පිට වැටුප් වර්ධක උපයා ගත්ෙත් නම්, ඒ අනුව ඔහුට ලැබිය යුතුව තිබුණු වැටුප
ය. එෙතකුදු වුවත් එම වැටුප ෙගවිය හැක්ෙක් එය, ඔහු එෙසේ ආපසු පත් කරනු ලබන අවස්ථාෙව් දී
දරමින් සිටි තනතුෙර් අන්තිම වරට ලබමින් සිටි වැටුපට වඩා අධික ෙනොෙව් නම් පමණි. යම්කිසි
කාලයක් තුළ ඔහුෙග් වැටුප් වර්ධක විලම්බනය කර තිබුෙණ් නම් එබඳු කාල සීමා සඳහා ඔහුට වැටුප්
වර්ධක වාසි ෙනොදිය යුතු ය.
6:2:1 ඔහු සමත්වී නැති කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්ෙබහි වූ වැටුප් පියවරක ඔහු 6:2 උප
වගන්තිය යටෙත් පිහිටුවනු ලබන්ෙන් නම් ඔහු එම කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් නිදහස් කිරීමට ෙහෝ
ඉන් සමත්වීමට ෙදන කාලය දීර්ඝ කිරීමට ෙහෝ නිසි බලධරයාෙග් අනුමතිය ලබාගත යුතු ය.
6:3 යම්කිසි නිලධරෙයකු, ඔහුෙග්ම ඉල්ලීම පිට ඔහු කලින් දැරූ තනතුරට ෙහෝ
ෙශේණියට, පත්කිරීෙම් බලධරයාෙග් නිර්ෙද්ශය මත රාජ" ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්/අමාත"
මණ්ඩලෙය් අනුමතිය මත ආපසු පත් කරනු ලැබුවෙහොත් එෙසේ ආපසු පත් කිරීම අලුත් පත් කිරීමක්
ෙසේ සලකා එෙසේ ආපසු පත් කරනු ලැබූ තනතුරට අයත් වැටුප් පරිමාණෙය් ආරම්භක වැටුප ඔහුට
ෙගවිය යුතු ය.
6:3:1 එෙතකුදු වුවත් ආරම්භක වැටුපට වඩා ඉහළ වැටුපක් ඔහුට නියම කිරීම යුක්ති සහගත
වන විෙශේෂ අවස්ථාවන්හි දී ඒ සඳහා ආයතන අධ"ක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය, නිලධරයා එම
තනතුරට ආපසු පත් කරනු ලැබීමට ෙපර ලබා ගත යුතු ය. නිලධරයා එම තනතුර අත් ෙනොහැර
ෙසේවෙය් රැඳී සිටිෙය් නම් ඔහු විසින් ලැබිය හැකිව තිබූ වැටුපට වඩා අධික වැටුපක් එම තනතුරට
ආපසු පැමිණීෙම් දී ලබා ගැනීමට ඔහුට කවර ෙහේතුවක් නිසාවත් ඉඩ ෙනොදිය යුතු ය.
6:4 රාජ" ෙසේවාෙවන් පිටස්තර ෙසේවයක් සඳහා රාජ" පතිපත්තිමය ෙහේතු මත මුදා හැර ඇති
නිලධරෙයකු ඔහුෙග් නිත" තනතුරට ආපසු පත් කරනු ලබන විට ඔහු පිහිටුවිය යුත්ෙත් එම
74

[VII වැනි පරිච්ෙඡ්දය

තනතුෙරහි ඔහු දිගටම ෙසේවය ෙකොට එම තනතුරට අයත් වැටුප් පරිමාණෙය් වැටුප් වර්ධක ඔහු උපයා
ගත්ෙත් නම් ඔහුට ලැබිය යුතුව තිබුණු වැටුප මත ය. එෙතකුදු වුවත් එම වැටුප මත ඔහු පිහිටුවිය
හැක්ෙක් ඔහුට නියම කර ඇති කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්වලින් ඔහු නිසි කල්හි සමත් වී ඇත්නම් පමණි.
එබඳු අෙයකු සම්බන්ධෙයන් ෙමහි V වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 2 වගන්තිය බලන්න. (මධ"ම රජෙය්
නිලධරයන් සඳහා 2009.04.02 දින සිට බලාත්මක වනුෙය් රාජ" ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා කාර්ය
පටිපාටික රීති හි I වැනි කාණ්ඩෙය් XII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් දැක්ෙවන විධිවිධාන ෙව්).
6:4:1 ඔහු යම්කිසි කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් සමත්වීම පිළිබඳ නියමයන් ඉටුකර නැත්නම්
එම කාර්යක්ෂමතා කඩඉමට ඉහළින් ඇති වැටුපක් ඔහුට ෙනොෙගවිය යුතු ය. එබඳු අෙයකු
සම්බන්ධෙයන් ෙමහි II පරිච්ෙඡ්දෙය් 15 වගන්තිය අදාළ ෙව්. (මධ"ම රජෙය් නිලධරයන් සඳහා
2009.04.02 දින සිට බලාත්මක වනුෙය් රාජ" ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති හි I
වැනි කාණ්ඩෙය් X වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් දැක්ෙවන විධිවිධාන ෙව්).
6:4:2 එෙතකුදු වුවත් ඔහුෙග් මුදා හැරීමට අදාළ කරුණු අනුව එම කාර්යක්ෂමතා
කඩඉෙමන් සමත්වීම සඳහා ඔහුට තවදුරටත් කල් දීම සුදුසු ෙව් නම් පත් කිරීම් බලධරයාෙග්
නිර්ෙද්ශය සහ නිසි බලධරයාෙග් අනුමතිය ද ඇතිව ඔහුට ඒ සඳහා කල් දිය හැකි ය. එෙසේ දීර්ඝ
කරන ලද කාලය තුළ ඔහු එම කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් සමත් වුවෙහොත් එම කාර්යක්ෂමතා
කඩඉෙමන් නිසි අවස්ථාෙව් සමත් වූෙය් නම් ඔහුට ලැබිය යුතුව තිබුණු වැටුප පතිසාධනය කළ
හැකි ය. එෙහත් එෙසේ පතිසාධන කිරීම අතීතයට බලපාන ෙලස ෙනොකළ යුතු අතර කිසිදු හිඟ
වැටුපක් ඔහුට ෙනොෙගවිය යුතු ය.
6:5
රාජ" ෙසේවාෙවන් පිටස්තර ෙසේවයක් සඳහා රාජ" පතිපත්තිමය ෙනොවන ෙහේතු මත
නිදහස් කරනු ලැබ සිටින නිලධරෙයකු ඔහුෙග් නිත" තනතුරට ආපසු පත් කරනු ලැබූ විට, ඔහු මුදා
හරින අවස්ථාෙව් දී අන්තිමට ලබමින් සිටි වැටුෙපහි ඔහු පිහිටුවිය යුතු ය. එෙසේ මුදා හරිනු ලැබ සිටි
කාලය සඳහා ඔහුට වැටුප් වර්ධක වාසි හිමි ෙනොෙව්. එබඳු අෙයකු සම්බන්ධෙයන් ෙමහි V වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 2 වගන්තිය බලන්න. (මධ"ම රජෙය් නිලධරයන් සඳහා 2009.04.02 දින සිට
බලාත්මක වනුෙය් රාජ" ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති හි I වැනි කාණ්ඩෙය් XII
වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් දැක්ෙවන විධිවිධාන ෙව්).

7.

වැඩ තහනම් කළ විට ෙගවන වැටුප

7:1 රජෙය් නිලධරෙයකුෙග් වැඩ තහනම් කළ විට ෙගවිය යුතු වැටුප සම්බන්ධෙයන් ෙමහි
XLVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් (II වැනි කාණ්ඩෙය්) 31:11 සිට 31:17 දක්වා වගන්ති අදාළ ෙව්.
7:2 යම් නිලධරෙයකු පිළිබඳ විෙශේෂ කරුණු ගැන සලකා බලා පඩිනඩිවලින් බාගයකට වඩා
වැඩි අනුපාතයක් ඔහුට ෙගවන ෙලස නිෙයෝග කිරීමට විනය බලධරයාට පුළුවන.
7:3 වැඩ තහනම් කරනු ලැබ ඇති නිලධරෙයකුට විරුද්ධව නගා ඇති ෙචෝදනාවලට වගඋත්තර
සැපයීම සඳහා ඉඩ දී ඇති කාලය තුළ දී එම වගඋත්තර සැපයීමට ඔහු අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ෙහෝ
සෑෙහන ෙහේතුවක් ෙනොමැතිව නියමිත දිනෙය් දී පරීක්ෂණය සඳහා ෙපනී සිටීමට ඔහු අෙපොෙහොසත්
වුවෙහොත් ෙහෝ ඉහත උප වගන්ති යටෙත් ඔහුට අනුමත කර ඇති පඩිනඩි පමාණය ෙගවීම, ඔහු එකී
ෙචෝදනාවලට වගඋත්තර සපයන ෙතක් ෙහෝ පරීක්ෂණයට ෙපනී සිටින ෙතක් ෙහෝ නැවැත්වීමට
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා කටයුතු කළ යුතු ය.
7:4 වැඩ තහනම් කරනු ලැබූ නිලධරෙයකුට විරුද්ධව ෙකෙරන පරීක්ෂණෙය් පතිඵලයක්
වශෙයන් ඔහු ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබුවෙහොත් ෙනොෙගවා අත්හිටුවන ලද කිසිදු පඩිනඩියක් ඔහුට
ෙනොෙගවිය යුතු ය.
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VII වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

7:5 පරීක්ෂණෙය් පතිඵලයක් වශෙයන් නියම කරන දඬුවම ෙසේවෙයන් පහකිරීමට වඩා අඩු
තත්ත්වෙය් දඬුවමක් නම්, ෙනොෙගවන ලද පඩිනඩි පමාණය ෙහෝ ඉන් ෙකොටසක් ෙහෝ ෙගවීම ගැන
දඬුවම නිෙයෝග කරන විනය බලධරයා විසින් තීරණය ෙකොට එම තීරණය ද එම නිෙයෝගෙයහි සඳහන්
කළ යුතු ය.
7:6 නිලධරයාට විරුද්ධව නගා ඇති ෙචෝදනාවලින් එම නිලධරයා නිර්ෙදෝෂී බව පරීක්ෂණෙය් දී
තීරණය වුවෙහොත් ෙනොෙගවා රඳවා ගන්නා ලද පඩිනඩි ඔහුට ෙගවිය යුතු ය.
7:7 ෙම් වගන්තිය තාවකාලික ෙසේවකයකුට ෙහෝ අනියම් ෙසේවකයකුට ෙහෝ අදාළ ෙනොෙව්.
එබඳු ෙසේවකයකුට විරුද්ධව නගා ඇති ෙචෝදනා, ඔහු ස්ථිර පත්වීමක් දරමින් සිටි අවස්ථාවක දී නම්
වැඩ තහනම් කරනු ලැබීමට තරම් ෙව් යැයි පත්කිරීෙම් බලධරයා අදහස් කරෙතොත් එවිට
සාමාන"ෙයන් කළ යුත්ෙත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවන ෙතක් ඔහුෙග් වැඩ තහනම් කිරීම ෙනොව ඔහු
ෙසේවෙය් නියුක්ත කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුව ඔහුෙග් ෙසේවය අවසන් කිරීම ය. පරීක්ෂණය අවසන්
වූ පසු ඔහු නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැනීම යුක්ති සහගත යැයි එම පරීක්ෂණෙය් කරුණුවලින් ෙපනී
යන්ෙන් නම් ඔහු නැවත ෙසේවයට බඳවා ගත හැකි ය. නිලධරයා විෂෙයහි යම් තරමක ෙහෝ පාලනයක්
තවදුරටත් තබා ගැනීෙම් අවශ"තාවක් ඇති කරවන විෙශේෂ ෙහේතු ඇත්නම්, ඉදින් ඔහුෙග් ෙසේවය
අවසන් කළෙහොත් ඔහු ෙකෙරහි එබඳු පාලනයක් තබාගත ෙනොහැකි වන ෙහයින් ඒ සම්බන්ධෙයන්
ආයතන අධ"ක්ෂ ජනරාල්ෙග් උපෙදස් ලබාගත යුතු ය.
7:8 නිලධරෙයකුෙග් "පඩිනඩි" යනුෙවන් අදහස් ෙකෙරනුෙය් ඔහුෙග් නිත" තනතුෙර් පඩිනඩි
ය. ඊට ඔහුෙග් ඒකාබද්ධ වැටුප ද, ජීවන වියදම් දීමනාව ද, ෙවනත් දීමනා ෙවයි නම් ඒවා ද ඇතුළත්
ෙව්. රාජකාරි දීමනාවක ස්වභාවෙයන් ෙගවන දීමනාවක් ෙහෝ රාජකාරි ඉටු කිරීෙම් දී දරන වියදම්
පතිපූරණය කිරීම් වශෙයන් ෙගවන ගමන් වියදම්, පවාහන වියදම් හා සංයුක්ත දීමනා ෙහෝ යන ෙම්
කිසිවක් ඊට ඇතුළත් ෙනොවිය යුතු ය.

8. නැවත ෙසේවයට ගැනීෙම් දී, විකල්ප ෙසේවා නියුක්තිෙය් දී හා මුදා හැරීෙම් දී
ෙගවන වැටුප්
8:1 තනතුෙරන් ඉල්ලා අස්වීම, පරිවාස කාලය තුළ පත්වීම අවසන් කිරීම, ධූරය හැරයාම,
ෙසේවෙයන් පහකිරීම නැතෙහොත් වැඩ ෙහෝ හැසිරීම අසතුටුදායක වීම නිසා ෙසේවය අවසන් කිරීම යන
ෙම් ෙහේතූන් නිසා රජය යටෙත් කලින් කර ඇති ෙසේවය අවසන් කරනු ලැබ සිටින නිලධරෙයකු පසු
අවස්ථ ාවක නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවනු ලබන්ෙන් නම් ඔහුෙග් කලින් ෙසේවය අවසන් කිරීමට ෙහේතුවූ
සිද්ධියට ෙපර ඔහු ෙසේවය කර ඇති කිසිම කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙවනුෙවන් කිසිදු පතිලාභයක් ලැබීමට
ඔහුට හිමිකමක් නැත. ඔහුෙග් වැටුප තීරණය කළ යුත්ෙත් පළමුෙවන්ම පත්වන අයකුෙග් වැටුප
තීරණය කරන අයුරින්ම ය.
8:2 රජෙය් ෙසේවෙය් යම්කිසි තනතුරක් දරන නිලධරෙයකු රජෙය් ෙසේවෙය් ෙවනත් තනතුරක
පත්වීමක් බාරගැනීම සඳහා මුදා හරින ලදුව එම තනතුරට පත් කරනු ලැබීෙම් දී තමාෙග් පසුගිය
ෙසේවය ෙවනුෙවන් 9 වගන්තිෙය් විධිවිධානයන්ට අනුව වැටුප් වර්ධක වාසි ලබා ගැනීමට ඔහුට
හිමිකම තිෙබ්.
8:3 රජෙය් ෙසේවෙයන් විශාම ගත් නිලධරෙයකු විශාම වැටුප් හිමි පදනමක් මත යළි ෙසේවෙය්
ෙයොදවනු ලබන විට ඔහුට විශාම වැටුපක් ෙහෝ විශාම දීමනාවක් ෙගවන්ෙන් නම් එය, එෙසේ යළි
ෙසේවෙයහි ෙයොදවනු ලබන දින සිට නැවැත්විය යුතු අතර ඔහුෙග් වැටුප පහත 8:4 හා 8:5 පරිදි
තීරණය කළ යුතු ය.
8:4 ඔහු නැවත ෙසේවෙයහි ෙයොදවනු ලබන්ෙන් විශාම ගනිද්දී ඔහු දැරූ තනතුෙර් ෙහෝ ෙශේණිෙය්
ෙහෝ ෙනොව ෙවනත් තනතුරක ෙහෝ ෙශේණියක ෙහෝ නම් ඔහුෙග් පසුගිය ෙසේවාවන් සඳහා 9
වගන්තිෙය් විධිවිධානවලට අනුවත්, එම විධිවිධානවලට යටත්වත් ඔහුට වැටුප් වර්ධක වාසි දිය යුතු
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අතර නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීෙම් දී ඔහුට ෙගවිය යුතු වැටුප හා ඔහුෙග් ඉදිරි වැටුප් වර්ධක දිනය එම
වගන්තිෙය් විධිවිධාන යටෙත් තීරණය කළ යුතු ය.
8:5 ඔහු නැවත ෙසේවෙයහි ෙයොදවනු ලබන්ෙන් විශාම ගනිද්දී ඔහු දැරූ තනතුෙරහිම ෙහෝ
ෙශේණිෙයහිම නම් විශාම ගන්නා අවස්ථාෙව් ලබමින් සිටි වැටුපම ඔහුට ෙගවිය යුතු ය. තවද ඔහුෙග්
ඉදිරි වැටුප් වර්ධක දිනය නැවත ෙසේවෙය් ෙයද වූ දිනය ෙව්.
8:6 රාජ" ෙසේවෙයහි විශාම ලැබූ නිලධරෙයකු ෙකොන්තාත් පදනම මත නැවත ෙසේවෙය් ෙයද වූ
විට ෙගවනු ලබන වැටුප, එවකට බලපවත්වන ෙකොන්ෙද්සි හා විධිවිධාන මත ෙකෙරනු ඇත.
8:7 කිසියම් තනතුරක් යටපත් කිරීම ෙහේතුෙකොට ෙගන ෙහෝ අතිරික්ත වීම ෙහේතුෙකොට ෙගන
ෙහෝ නිලධරෙයකු පත් කිරීෙම් බලධරයාෙග් අනුමතිය ද ඇතිව ෙවනත් තනතුරක විකල්ප ෙසේවෙයහි
ෙයද වූ විට එම තනතුෙරහි ඔහුෙග් වැටුප, 9 වගන්තිය යටෙත් තීරණය කළ යුතු ය.
8:8 ස්වකීය තනතුෙරහි ස්ථිර කරනු ලැබූ නිලධරෙයකු එම තනතුෙරහි ෙසේවය කිරීම සඳහා සුදුසු
ෙනොෙවතැයි ඉන්පසු යම් අවස්ථාවක දී ෛවද" මණ්ඩලයක් විසින් තීරණය කරනු ලැබ පත් කිරීෙම්
බලධරයාෙග් අනුමතිය ද ඇතිව ඔහු ඒ ෙවනුවට ෙවනත් තනතුරක විකල්ප ෙසේවෙයහි ෙයද වූ විට
ඔහුෙග් වැටුප, 9 වගන්තිය යටෙත් තීරණය කළ යුතු ය.
8:8:1 රාජකාරිෙයහි ෙයදී සිටියදී සිදු වූ අනතුරක පතිඵලයක් වශෙයන් ෙහෝ නියම
වශෙයන්ම ඔහුෙග් ෙසේවෙය් ස්වභාවය හා තත්ත්වය ෙහේතුෙකොට ෙගන සිදුවී යයි සැලකිය හැකි
සිද්ධියක පතිඵලයක් වශෙයන් ෙහෝ නිලධරෙයකු ෙසේවය සඳහා නුසුදුසු යැයි පකාශ කර ඇති
කල්හි, ඉදින්, 9 වගන්තිය අනුව ඔහුට ෙගවීමට නියම කර ඇති වැටුප ඔහු කලින් ලැබූ වැටුපට වඩා
ෙබෙහවින් අඩු වීම නිසා ඔහුට දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පෑමට සිදුෙව් නම්, සුදුසු යැයි හැෙඟන යම්
යම් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව, 4 වගන්තියට අනුව එම වැටුප නියම කරන ෙලස ආයතන අධ"ක්ෂ
ජනරාල්ෙගන් ඉල්ලුම් කළ හැකි ය. එෙහත් කිසිම විෙටක විකල්ප ෙසේවය පිරිනමා ඇති අලුත්
තනතුෙර් උපරිමයට වඩා වැඩි වැටුපක් ලබා ගැනීමට ඔහුට හිමිකමක් නැත.

9.

වැටුප් වර්ධක වාසි

9:1 රජය යටෙත් ස්ථිර ෙහෝ තාවකාලික පදනමක් යටෙත් කලින් ෙසේවය කර ඇති නිලධරෙයකු
රජය යටෙත්ම අලුත් තනතුරකට පත් වූ විට තම පූර්ව ෙසේවය ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් උප
වගන්තිවල දැක්ෙවන විධිවිධානයන්ට අනුව ඔහුට වැටුප් වර්ධක වාසි දිය හැකි ය.
9:2

පහත සඳහන් ෙසේවා කාල පරිච්ෙඡ්ද ෙවනුෙවන් එබඳු වැටුප් වර්ධක වාසි ෙනොදිය යුතු ය.

9:2:1 ඔහු පත් කරනු ලැබ ඇති අලුත් තනතුර සඳහා නියම කර ඇති සුදුසුකම් ලබාගැනීම
උෙදසා කර ඇති පූර්ව ෙසේවයකට අයත් කිසිම කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙවනුෙවන්,
නිදර්ශනය :
II ෙශේණිෙය් මිකැනික් ෙකෙනකු වශෙයන් අවුරුදු 05ක පළපුරුද්දක් තිබිය යුතු ය
යන්න කිසියම් තනතුරක් සඳහා නියම කර ඇති සුදුසුකම්වලින් එකකි. "ඒ" නැමැත්තා
II ෙශේණිෙය් මිකැනික් ෙකෙනකු වශෙයන් අවුරුදු 07ක් ෙසේවය කර ඇත. "ඒ" ට වැටුප්
වර්ධක වාසි දිය හැක්ෙක් එම ෙසේවෙය් අවුරුදු 02ක් සඳහා පමණි.
9:2:2 අකාර්යක්ෂමතාව නිසා විශාම ගැන්වීම, ෙසේවෙයන් ඉල්ලා අස්වීම, පරිවාසික
පත්වීමක් අවසන් කිරීම, ධූරය හැරයාම, ෙසේවෙයන් පහකිරීම ෙහෝ වැඩ ෙහෝ හැසිරීම අසතුටුදායක
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VII වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

වීම නිසා ෙසේවය අවසන් කිරීම යන ෙම් සිද්ධියකට ෙපර ෙසේවය කර ඇති කිසිම කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් ෙහෝ කාල පරිච්ෙඡ්ද ෙවනුෙවන්,
නිදර්ශනය :
"බී" නැමැත්තා 1974.04.28 සිට 1976.10.07 දින දක්වා රජෙය් ෙසේවෙය් තනතුරක්
ඉසිලී ය. එම පරිවාසික පත්වීම අෙහෝසි කිරීම ෙහේතුෙකොට ෙගන ඔහුෙග් ෙසේවය
1976.10.07 දින අවසන් කරන ලදී. ඔහු 1977.07.25 දින නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවන
ලදුව 1981.07.01 දින දක්වා ෙසේවය ෙකොට එදින ෙසේවෙයන් ඉල්ලා අස්ෙව්.
ඉන් අනතුරුව ඔහුට ෙවනත් පත්වීමක් ලැබුනෙහොත් ෙමම ෙසේව ා කාල පරිච්ෙඡ්ද ෙදකින්
එකකට ෙහෝ වැටුප් වර්ධක වාසි ලබා ගැනීමට ඔහුට හිමිකමක් නැත.
9:2:3 අසතුටුදායක යැයි වාර්තාගතව ඇති කිසිම කාල පරිච්ෙඡ්දයක් (එනම්, යම්කිසි කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ වැටුප් වර්ධකයක් තාවකාලිකව අත්හිටුවා ෙහෝ අඩු කර ෙහෝ නවතා ෙහෝ
විලම්බනය කර ෙහෝ ඇත්නම් එවැනි කාල පරිච්ෙඡ්දයක්) ෙවනුෙවන්,
9:2:4 යම්කිසි ෙසේවා කාල පරිච්ෙඡ්දයකට පසුව එම ෙසේවා කාලයට වඩා දීර්ඝ කාලයකින්
ෙසේවය කැඩී පැවතුනෙහොත් එවැනි ෙසේවා කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙවනුෙවන්,
9:2:5

මාස 06කට අඩු කිසිම ෙසේවා කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙවනුෙවන්,

9:2:6 නිලධරයා පත් වී සිටින අලුත් තනතුරට වඩා තත්ත්වෙයන් පහළ තනතුරක ෙසේවය
කර ඇති කිසිම කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙවනුෙවන්,
9:2:7 නිලධරයා පත් වී සිටින අලුත් තනතුර සඳහා එවකට පැවති වැටුප් පරිමාණෙය්
ආරම්භක වැටුපට වඩා අඩු වැටුපක් ලබමින් ඔහු ෙසේවය කර ඇති කිසිම කාල පරිච්ෙඡ්දයක්
ෙවනුෙවන්,
9:3 වැටුප් වර්ධක වාසි දිය හැක්ෙක් අදාළ පුද්ගලයා පත්කරනු ලැබ ඇති අලුත් තනතුරට වඩා
ඉහළ තත්ත්වෙය් ෙහෝ අලුත් තනතුර හා සම තත්ත්වෙය් ෙහෝ තනතුරක කර ඇති පූර්ව ෙසේවාවන්
ෙවනුෙවන් පමණි.
9:4 නිලධරෙයකු සිය ෙසේවෙයහි කැඩීමක් නැතිව එක් තනතුරකින් ෙවනත් තනතුරකට පත්ව
යන කල්හි, කලින් දැරූ තනතුෙර් වැටුප් පරිමාණය ඔහු පත්ව සිටින අලුත් තනතුෙර් වැටුප්
පරිමාණයට වඩා ඉහළ තත්ත්වෙය් ෙහෝ සම තත්ත්වෙය් ෙහෝ ෙනොවන්ෙන් නම් කලින් තනතුෙර්
පහත දැක්ෙවන ෙසේවා කාල පරිච්ෙඡ්ද ෙවනුෙවන් ඔහුට වැටුප් වර්ධක වාසි දිය හැකි ය.
9:4:1
අලුත් තනතුෙර් ආරම්භක වැටුපට වඩා වැඩි ස්ථාවර වැටුපක් ලබමින් ෙසේවය කර
ඇති කාල පරිච්ෙඡ්ද ෙවනුෙවන්.
9:4:2
අලුත් තනතුෙර් ආරම්භක වැටුප ෙහෝ ආරම්භක වැටුපට වැඩි වැටුප් පියවරවල
වැටුපක් ලබමින් ෙසේවය කර ඇති කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙවනුෙවන්,

නිදර්ශනය :
"ඒ" නැමැත්තා ස්ථාවර වාර්ෂික වැටුප රුපියල් 7,230ක් වූ තනතුරක අවුරුදු 10ක් ෙසේවය කර
ඇත. ඔහු ෙසේවෙයහි කැඩීමක් නැතිව, වාර්ෂික වැටුප් පරිමාණය රුපියල් 6,600 - 8 x 90 - 7,320ක්
වූ තනතුරකට පත් කරනු ලැෙබ්. ස්ථාවර වැටුප ආරම්භක වැටුපට වඩා අධික ෙව්. එෙහයින්
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ස්ථාවර වැටුප ලබමින් ඡසේවය කර ඇති කාල පරිච්ඡේදය වැටුප් වර්ධක වාසි දීම සඳහා ගණන් ගත
හැකිය.
"බී" නැමැත්තා වාර්ෂික වැටුප් පරිමාණය රුපියල් 6,780-8x90-7,500ක් වූ තනතුරක අවුරුදු
8 1/2ක් ඡසේවය ඡකොට අවුරුද්දකට රුපියල් 7,410ක වැටුපක් ලබමින් සිටී. ඔහු ඡසේවඡයහි
කැඩීමක් නැතිව වාර්ෂික වැටුප් පරිමාණය රුපියල් 7,320-2x90 හා 6x120-8,220ක් වූ තනතුරකට
පත් කරනු ලැඡේ.
කලින් තනතුඡර් මුල් අවුරුදු පහ ඡසේවය කර ඇත්ඡත් රු. 7,320ක් වූ ආරම්භක වැටුපට වඩා අඩු
වූ වැටුප් පියවරවල ය. එඡහයින් එම කාලය වැටුප් වර්ධක වාසි දීම සඳහා ගණන් ගනු ඡනොලැඡේ.
හයවැනි අවුරුද්ඡද් සිට ඡමපිට කාලය ගණන් ගත හැකි ය.
9:5 ඡමහි 9:3 සහ 9:4 උප වගන්ති යටඡත් පිළිගත හැකි පූර්ව ඡසේවා කාල පරිච්ඡේද ඡවනුඡවන්
වැටුප් වර්ධක වාසි දිය හැක්ඡක් නිලධරයා පත්කරනු ලැබ ඇති අලුත් තනතුර සඳහා එකී කාල
පරිච්ඡේද තුළ වලංගුව පැවති වැටුප් පරිමාණ මගින් පමණකි. ඡවනත් වචනවලින් කියඡතොත් අලුත්
තනතුර සඳහා එකී කාල පරිච්ඡේද තුළ වලංගුව පැවති වැටුප් පරිමාණ අනුව එකී පිළිගත හැකි කාල
පරිච්ඡේද ඡවනුඡවන් නිලධරයාට වැටුප් ඡගවනු ලැබුඡේ නම් ඔහුට උපයාගත හැකිව තිබූ වැටුප
ගණන් බලා දැනගත යුතු ය.
නිදර්ශනය :
"ඒ" නැමැත්තා වාර්ෂික වැටුප් පරිමාණය රුපියල් 3,900-15x180-6,600ක් වූ තනතුරකට
1981.01.01 දින පත්ව සිටී. එයට කලින් ඔහු දැරූ තනතුඡරහි අවසන් වරට ඔහුට ලැබී ඇත්ඡත්
අවුරුද්දකට රුපියල් 4,620ක් වූ වැටුපකි. වැටුප් වර්ධක වාසි දීම සඳහා 1975.01.01 සිට
1978.02.16 දක්වා පූර්ව ඡසේවා කාලය පිළිගත හැකි ය. 1975.01.01 සිට 1978.02.16 දක්වා කාලය
තුළ ඡමම තනතුඡර් වාර්ෂික වැටුප් පරිමාණය රුපියල් 3,432-7x144 හා 8x180-5,880ක් වී නම්
ඔහුට එම කාල පරිච්ඡේදය සඳහා වැටුප් වර්ධක වාසි දිය යුත්ඡත් රුපියල් 3,432-7x144හා
8x180-5,880 යන වැටුප් පරිමාණය මගින් පහත දැක්ඡවන පරිදි ය.
75.01.01

- රු. 3,432

76.01.01

- රු. 3,576

77.01.01

- රු. 3,720

78.01.01

- රු. 3,864

78.02.16

- රු. 3,864

උපයා ගත් වැටුප රු. 3,864කි.
9:5:1 උපයා ගත් වැටුප නිගමනය කර ගැනීමට පදනම් කර ගන්නා වැටුප් පරිමාණය
ප්රතිඡධ ධනය කර තිඡේ නම්, එඡසේ නිගමනය කළ උපයාගත් වැටුප අදාළ වැටුප් ප්රතිඡධ ධනඡ
අවසර දී ඇති පදනම අනුව ප්රතිඡධ ිතත වැටුප් පරිමාණයට පරිවර්තනය කර ගත යුතු ය.
එවැනි අවස්ථාවක 9:6 සහ 9:7 උප වගන්තිවලට අනුව අලුත් තනතුඡර් වැටුප නිගමනය කිරීම
සඳහා සලකා බැලිය යුතු උපයා ගත් වැටුප විය යුත්ඡත් ඉහත සඳහන් පරිදි පරිවර්තනය කරගත්
වැටුප ය.
9:6 නිලධරයා ඔහුඡේ අලුත් තනතුඡර් පිහිටුවිය යුතු වැටුප් පියවර නිගමනය කිරීම සඳහා ගණන්
ගත යුතු වැටුප වනුඡ ඔහු කලින් දැරූ තනතුඡර් දී අන්තිමට ලබාගත් වැටුප ඡහ 9:5 උප වගන්තිඡ
ප්රකාර උපයා ගත් වැටුප ඡහ යන ඡදකින් කුමක් ඡහ අඩු වැටුප ය.
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නිදර්ශනය :
ඉහත සඳහන් නිදර්ශනෙය් අන්තිමට ලබාගත් වැටුප වර්ෂයකට රු. 4,620කි. උපයාගත් වාර්ෂික
වැටුප රු. 3,864කි. එෙහයින් ගණන් ගත යුතු වැටුප වනුෙය් රු. 3,864 ය.
9:7 නිලධරයා පත්ව සිටින අලුත් තනතුෙර් ඔහු පිහිටුවිය යුතු වැටුප් පියවර පහත සඳහන් පරිදි
නිගමනය කළ යුතු ය.
9:7:1 ෙමහි 9:6 උප වගන්තිෙය් පකාර ගණන් ගත යුතු වැටුප අලුත් තනතුෙර් ආරම්භක
වැටුපට වඩා අඩු නම් ඔහු ආරම්භක වැටුප මත පිහිටුවිය යුතු ය.
අලුත් තනතුරට පත් වූ දිනය ඉදිරි වැටුප් වර්ධක දිනය ෙව්.
9:7:2 ෙමහි 9:6 උප වගන්තිෙය් පකාර ගණන් ගත යුතු වැටුප අලුත් තනතුෙර් යම්කිසි වැටුප්
පියවරකට සමාන ෙව් නම් ඔහු ඊළඟ වැටුප් පියවෙරහි පිහිටුවිය යුතු ය. අලුත් තනතුරට පත් වූ
දිනය ඉදිරි වැටුප් වර්ධක දිනය ෙව්.
9:7:3 ෙමහි 9:6 උප වගන්තිය පකාර ගණන් ගත යුතු වැටුප අන්තිම වරට ලබා ගත් වැටුපම
වන නමුත් එය අලුත් තනතුරට අයත් වැටුප් පරිමාණෙයහි යම්කිසි පියවරක් ෙනොෙව් නම් ඔහු
ආසන්න ඉහළ වැටුප් පියවෙර් පිහිටුවිය යුතු ය. අලුත් තනතුරට පත් වූ දිනය ඉදිරි වැටුප් වර්ධක
දිනය ෙව්.
9:8 වැටුප් වර්ධක වාසි පිළිබඳව ෙමම විධිවිධාන කියාෙව් ෙයදවීෙම් දී මතු දැක්ෙවන කරුණු
සැලකිල්ලට ගත යුතු ය.
9:8:1 කිසිම නිලධරෙයකුට ඔහු පත්වී සිටින තනතුෙර් ආරම්භක වැටුපට වඩා අඩු වැටුපක්
ෙනොලැබිය යුතු ය.
9:8:2 කිසිම නිලධරෙයකුට ඔහු පත් වී සිටින තනතුෙර් උපරිමයට වඩා වැඩි වැටුපක්
ෙනොලැබිය යුතු ය.
9:8:3 නිලධරෙයකු කලින් දැරූ තනතුරට වඩා පහළ තත්ත්වෙය් තනතුරකට පත් වූ විට,
ඉදින් (9:3 හා 9:4 උප වගන්ති යටෙත් පිළිගත හැකි) ඔහුෙග් මුළු ෙසේවා කාලයම එම පහළ
තනතුෙරහිම වී නම් ඔහුට ලැබිය යුතුව තිබුණ වැටුපට වඩා වැඩි වැටුපක් කිසිම නිලධරෙයකුට
ෙනොලැබිය යුතු ය.
9:9 පළාත් පාලන ෙසේවෙය් ස්ථිර හා විශාම වැටුප් හිමි තනතුරක් දරන නිලධරෙයකු රජෙය්
ෙසේවෙය් පත්වීමක් බාරගැනීම සඳහා මුදා හරිනු ලැබ රජෙය් ෙසේවයට අයත් එම තනතුරට පත් වූ විට
පළාත් පාලන ෙසේවෙය් ඔහු කළ ෙසේවය රජෙය් ෙසේවයක් ෙසේ සලකා ෙමම විධිවිධාන යටෙත් ඔහුට
වැටුප් වර්ධක වාසි දිය හැකි ය.

10.

වැටුප් වර්ධක

10:1 නිලධරෙයකුට වැටුප් වර්ධකයක් අයිතිවාසිකමක් වශෙයන් ලබා ගැනීමට හිමිකමක් නැත.
සිය රාජකාරි කටයුතු කාර්යක්ෂමවත් අනලස්වත් ඉටු කිරීෙමන් හා වැටුප් වර්ධක කාල පරිච්ෙඡ්දය
තුළ මුළුමනින්ම ෙසේවය කිරීෙමන් ඔහු එම වැටුප් වර්ධක උපයා ගත යුතු ය. (10:9 උප වගන්තිය
බලන්න) වැටුප් වර්ධකයක් ෙගවීමට ෙපර නිලධරයා විසින් එය උපයා ගැනීමට අවශ" කරුණු සපුරා
ඇති බවට සහතිකයක් නිසි බලධරයා විසින් අත්සන් කළ යුතු ය.
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මාණ්ඩලික නිලධරයන්ට අදාළ වන අගැයුම් කාල සීමාව ලිත් වර්ෂයක් (උදා:- 1998.01.01 සිට
1998.12.31) විය යුතු අතර අෙනකුත් නිලධරයන් සඳහා වූ අගැයුම් කාල සීමාව වැටුප් වර්ධක
දිනට ෙපරාතුවම වූ ෙදොෙළොස් මසක කාල සීමාව විය යුතු ය.
වර්ෂෙය් පළමු අර්ධය තුළට වැෙටන වැටුප් වර්ධක දිනයක් ඇති මාණ්ඩලික නිලධරෙයකුෙග්
වැටුප් වර්ධකය ෙගවීමට නිෙයෝග දීම රඳා පවතින්ෙන් ඊට කලින් වර්ෂෙය් අවසන් අගැයුම මත ය.
එම වර්ෂෙය් ෙදවන අර්ධය තුළට වැෙටන වැටුප් වර්ධක දින ඇති මාණ්ඩලික නිලධරයන්ෙග්
වැටුප් වර්ධක ෙගවීමට නිෙයෝග දීම අර්ධ වශෙයන් එම වර්ෂෙය් මැද කාල සීමා අගැයුම මතත්,
අර්ධ වශෙයන් ඊට කලින් වර්ෂෙය් අවසන් අගැයුම මතත් රඳා පවතී.
සියලුම නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන්, වැටුප් වර්ධකයක් ෙගවීෙම් නිෙයෝගය ෙදනුෙය් අංක 232
දරන ෙපොදු ආකෘති පතය මඟිනි.
10:2 යම්කිසි නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් එවැනි සහතිකයක් දිය ෙනොහැකි නම් ඔහුෙග් වැටුප්
වර්ධකය ෙගවීම පතික්ෙෂේප කරනු ලැෙබ්. වැටුප් වර්ධකය "තාවකාලිකව අත්හිටුවීම", "අඩු කිරීම",
"නතර කිරීම", "විලම්බනය කිරීම" යන කම අතුරින් එක් කමයකට එම පතික්ෙෂේප කිරීම කළ හැකි
ය.
"වැටුප් වර්ධකය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම" යන්ෙනන් අදහස් කරන්ෙන් නියමිත කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ වැටුප් වර්ධකය ෙනොෙගවා තබා එම කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය් දී, ඉදින් එම
වැටුප් වර්ධකය පතිසාධනය කරනු ලැබුවෙහොත් එම වැටුප් වර්ධකය ලැබීමට නියමව තිබුණ දින සිට
එය නිලධරයාට ෙගවීම ය. තාවකාලිකව අත්හිටුවීම යනු ඒ වනවිටත් පදානය කර ඇති පසුගිය
වාර්ෂික වැටුප් වර්ධකය අත්හිටුවීම විය හැකි ය. එෙසේ නැතෙහොත් ලැබීමට නියමිතව තිෙබන වැටුප්
වර්ධකයක් අත්හිටුවීම විය හැකි ය.
"වැටුප් වර්ධකයක් නතර කිරීම" යන්ෙනන් අදහස් කරන්ෙන් නියමිත කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ
වැටුප් වර්ධකය ෙනොෙගවා තබා එම කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය් දී, ඉදින් එය අනුමත කරනු
ලැබුවෙහොත් එය නතර ෙකොට තිබූ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ රඳවා ගත් මුදල ෙනොෙගවා එම වැටුප්
වර්ධකය අනුමත කළ දින සිට ෙගවීම ය.
"වැටුප් වර්ධකයක් අඩු කිරීම" යන්ෙනන් අදහස් කරන්ෙන් ෙගවීමට නියමිතව තිෙබන වැටුප්
වර්ධකයක් ෙනොව ඒ වන විටත් ෙගවා ඇති වැටුප් වර්ධකයක් අඩු කිරීම ය.
"වැටුප් වර්ධකයක් විලම්බනය කිරීම" යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් ලැබීමට නියමිත වැටුප්
වර්ධකයක් සදහටම ෙනොෙගවා නවත්වා ගැනීම ය. ෙමහිදී වැටුප් සම්බන්ධෙයන් සිදුවන
පාඩුව, නිලධරයා සිය තනතුෙර් ෙහෝ ෙශේණිෙය් ෙහෝ උපරිම වැටුප කරා එළෙඹන තුරු දිගටම
බලපායි.

නිදර්ශනය :
"ඒ" නැමැත්තා රු.13,990ක මාසික වැටුපක් ලබයි. රු. 145ක් වූ ඔහුෙග් ඊළඟ මාසික වැටුප්
වර්ධකය 2010 ජූලි මස 01 වන දින ලැබීමට නියමිත ය.
(i) ලැබීමට නියමිත වැටුප් වර්ධකය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම - ජූලි මස 01 වැනි දින
ලැබීමට නියමිත වැටුප් වර්ධකය මාස 03ක කාලයක් සඳහා තාවකාලිකව අත්හිටුවනු
ලැබුවෙහොත් ඔක්ෙතෝබර් මස 01 වැනි දින ෙතක් ඔහුට ලැෙබනුෙය් රු.13,990ක
වැටුප ය. ඔක්ෙතෝබර් මස 01 වැනි දින එකී වැටුප් වර්ධකය ෙගවීමට තීරණය
කළෙහොත් ජූලි මස 01 වැනි දින සිට ඔහුට රු.14,135ක මාසික වැටුපක් ෙගවනු
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ලැෙබ්. තව ද ජූලි, අෙගෝස්තු හා සැප්තැම්බර් යන මාසවල ෙනොෙගවා රඳවා ගත් වැටුප්
වර්ධක මුදල වන (145 x 3) රු. 435 ද ඔහුට ෙගවනු ලැෙබ්.
(ii) පදානය කර ඇති වැටුප් වර්ධකයක් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම - ඔහුෙග් වැටුප් වර්ධකය
තුන් මසකට තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට 2010 ජූලි මාසෙය් දී තීරණය කරන ලද නම්
2010 ජූලි 01 වැනි දින සිට ඔහුෙග් වැටුප රු.14,135 සිට රු.13,990ට අඩු කළ යුතු
ෙව්. තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලද වැටුප් වර්ධකය ෙගවීමට එම තුන් මස අවසානෙය් දී
තීරණය කරන ලද නම් ඔහු යළිත් රු.14,135 වැටුෙපහිම පිහිටුවා තුන් මස තුළ
ෙනොෙගවූ වැටුප් වර්ධක මුදල වන රු. 435 ද ඔහුට ෙගවනු ලැෙබ්.
ෙම් අවස්ථා ෙදකින් කවර අවස්ථාවක දී වත් ඔහුට මුදලින් පාඩුවක් සිදු ෙනොෙව්.
ඔහුෙග් වැටුප් වර්ධක දිනය ද ෙනොෙවනස්ව පවතී.
(iii) නතර කිරීම - "ඒ" නැමැත්තාට 2010 ජූලි 01 වැනි දින ලැබීමට නියමිත වැටුප්
වර්ධකය තාවකාලිකව අත්හිටුවනවා ෙවනුවට, මාස 03ක කාලයක් නතර ෙකොට එම
කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය්දී එම වැටුප් වර්ධකය ෙගවීම අනුමත කරන ලද නම්
ඔහුට ඔක්ෙතෝබර් මස 01 දින සිට රු.14,135 ක වැටුපක් ලැෙබ්. එෙහත් 2010 ජූලි,
අෙගෝස්තු හා සැප්තැම්බර් යන මාස සඳහා ෙගවිය යුතු වැටුප් වර්ධක තුනක මුදල්
පමාණය වන රු.435 ඔහුට අහිමි ෙව්. ඔහුෙග් වැටුප් වර්ධක දිනය ෙනොෙවනස්ව
පවතී.
(iv) අඩු කිරීම - ඔහුෙග් වැටුප් වර්ධකය මාස තුනක කාලයක් සඳහා අඩු කිරීමට 2010
අෙගෝස්තු මාසෙය් දී තීරණය කරන ලද නම් ඔහුෙග් වැටුප, 2010 අෙගෝස්තු මස 01
වැනි දින සිට රු.13,990 දක්වා අඩු කරනු ලැෙබ්. 2010 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිට
යළිත් රු.14,135 වැටුපට ඔහු පමුණුවනු ලැෙබ්.
එම තුන් මාසය තුළ ඔහුෙග් වැටුෙපන් අඩු කරන ලද වැටුප් වර්ධක මුදල වූ රු.435
ඔහුට අහිමි ෙව්.
(v)

විලම්බනය කිරීම - 2010 ජූලි 01 දින ලැබීමට නියමිත වැටුප් වර්ධකය මාස 06කින්
විලම්බනය කරනු ලැබ එම කාලය අවසානෙය් දී එම වැටුප් වර්ධකය ෙගවීම අනුමත
කරන ලද නම් රු.14,135ක් වන ඊළඟ වැටුප් පියවර මත ඔහු පිහිටුවිය යුත්ෙත් 2011
ජනවාරි 01 දින සිට ය. ඔහුෙග් ඉදිරි වැටුප් වර්ධක දිනය ජනවාරි 01 වැනි දින වනු
ඇත.

නිදර්ශනය :
"ඒ" සහ "බී" 2010.07.01 දින සිට රු.13,990 - 145 x 10 - 15,440 වැටුප් පරිමාණය මත
තනතුරකට පත්කර ඇත.
ඔවුහු 2011.07.01 දින සිට රු.14,135 වැටුප් පියවරට හිමිකම් ලබති. 2011.07.01 දිනට "ඒ" ට
ෙගවිය යුතු වැටුප් වර්ධකය මාස 6කින් විලම්බනය කරනු ලැෙබ්. එවිට "ඒ" ට සහ "බී" ට ෙගවිය යුතු
වැටුප් ෙමෙසේ ය.
"ඒ"
"බී"
රු.
රු.
2010.07.01
2011.07.01
2012.01.01
2013.01.01
2014.01.01
2015.01.01
2016.01.01
2017.01.01
2018.01.01
2019.01.01
2020.01.01

-

13,990
13,990
14,135
14,280
14,425
14,570
14,715
14,860
15,005
15,150
15,295

2010.07.01
2011.07.01
2012.07.01
2013.07.01
2014.07.01
2015.07.01
2016.07.01
2017.07.01
2018.07.01
2019.07.01
2020.07.01
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13,990
14,135
14,280
14,425
14,570
14,715
14,860
15,005
15,150
15,295
15,440
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ෙමෙසේ "බී" ට 2011.07.01 දින ලැෙබන රු.14,135ක වැටුප් පියවර "ඒ" ට ලැෙබන්ෙන්
2012.01.01 දින ය.
10:3 වැටුප් වර්ධකයක් ෙගවීම පතික්ෙෂේප කිරීෙම්දී එය කවරාකාරයකින් පතික්ෙෂේප විය යුතුද
යන්න තීරණය කළ යුත්ෙත් ඒ ඒ අවස්ථාවට අදාළ කරුණු අනුව ය. එම තීරණයට එළඹීෙම් දී
පිළිපැදිය යුතු මාර්ෙගෝපෙද්ශ පහත දැක්ෙව්.
තාවකාලිකව අත්හිටුවීම - ෙමය ෙයෝග" වන්ෙන් වැටුප් වර්ධක සහතිකය නිකුත් කිරීෙම්
වගකීම දරන බලධරයාට, තමන් ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු අනුව එම සහතිකය අත්සන් කළ
ෙනොහැකි නමුත් අවසාන නිෙයෝගයක් කිරීමට ෙපර ඔහු අදාළ නිලධරයා ගැන කිට්ටුෙවන්
නිරීක්ෂණය කිරීමට අදහස් කරන අවස්ථාවක දී ය. වැටුප් වර්ධකය නතර කිරීම වුවමනාවට වඩා
බරපතල දඬුවමක් ෙසේ සලකන්නා වූ ද, වැටුප් වර්ධකය තාවකාලිකව අත්හිටුවීෙමන් තත්ත්වය
වැඩිදියුණු වීමට ඉඩ ඇත්තා වූ අවස්ථාවල දී ද වැටුප් වර්ධකයක් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම නිෙයෝග
කළ හැකි ය.
නතර කිරීම - ෙමය ෙයෝග" වන්ෙන් විෙශේෂෙයන් දක්වා ඇති වරදවල් සඳහාත්, විලම්බනය
කිරීම වුවමනාවට වඩා බරපතල දඬුවමක් ෙසේ සැලෙකන ෙපොදු අකාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ
අවස්ථ ාවල දී ත් ය.
අඩු කිරීම - ෙමය ෙයෝග" වන්ෙන් වැටුප් වර්ධකය නතර කිරීෙම් තීරණය මාසයක් ඇතුළත දී
කියාත්මක ෙනොවන අවස්ථාවල දී ය.
විලම්බනය කිරීම - ෙමය ෙයෝග" වන්ෙන් නිලධරෙයකුෙග් පසුගිය වැටුප් වර්ධක දිනෙය් සිට
ඔහු කරන වැඩ පමාණය හා වැඩවල තත්ත්වයත්, හැසිරීමත් ඔහුට අදාළ වැටුප් වර්ධක තත්ත්වෙය්
සිටින නිලධරෙයකුෙගන් ඉටුවිය යුතුවාට වඩා සාමාන"ෙයන් පහළ තත්ත්වයකින් යුක්ත වූ ද,
වැටුප් වර්ධකය නතර කිරීම පමාණවත් ෙනොෙව් යැයි සැලෙකන්නා වූ ද අවස්ථාවල දී ය.
නිලධරෙයකු කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් සමත්වීමට අෙපොෙහොසත් වන්නා වූ ෙහෝ නියමිත දින
වන විට තනතුෙර් ස්ථිර කිරීමට අවශ" සුදුසුකම් ලබා ෙනොගන්නා වූ ෙහෝ සෑම අවස්ථාවක දී ම
වැටුප් වර්ධකය විලම්බනය කළ යුතු ය.
10:4 මාස එෙක් සිට ෙදොළහ දක්වා වූ ඕනෑම මාස ගණනක් සඳහා වැටුප් වර්ධක නතර කිරීම, අඩු
කිරීම හා තාවකාලිකව අත්හිටුවීම නිෙයෝග කිරීමට පුළුවන. එෙහත් එෙසේ කිරීෙම් දී ඕනෑම එක්
වාරයක දී එය බලපැවැත්ෙවන කාල පරිච්ෙඡ්දය මාස ෙදොළහකට ෙනොවැඩි විය යුතුවාක් ෙමන්ම එම
කාල පරිච්ෙඡ්දය නිලධරයාෙග් ඊළඟ වැටුප් වර්ධක දිනෙයන් ඔබ්බට ෙනොයා යුතු ය. විලම්බනය
කිරීමක් නිෙයෝග කළ හැක්ෙක් එක් වෙරකදී මාස 6ක ෙහෝ මාස 12ක කාලයක් සඳහා පමණි.
10:5 තනතුෙර් ස්ථිර කිරීම සඳහා අවශ" සුදුසුකම් ලබාගැනීමට ෙහෝ කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින්
සමත්වීමට ෙහෝ ෙනොහැකිවීම නිසා වැටුප් වර්ධකයක් විලම්බනය කරනු ලැබූ විට එෙසේ විලම්බනය
කරන කාල පරිච්ෙඡ්දය විය යුත්ෙත් එකී සුදුසුකම් ලබාගැනීමට ෙහෝ කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන්
සමත්වීමට ෙහෝ නියමිත සාමාන" කාල පරිච්ෙඡ්දයට වැඩිෙයන් ඒ සඳහා ගන්නා කාල පරිච්ෙඡ්දයයි.
වැටුප් වර්ධක දිනය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත්වීමට නියමිත අවසාන දිනයම ෙනොවන කල්හි
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණෙයන් සමත්වීමට නියමිතව තිබුණ අවසාන දිනයට අනතුරුව
එළෙඹන වැටුප් වර්ධකය, නිලධරයා එම කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් සමත් වීමට නියමිත කාලයට
වැඩිෙයන් ගත් කාලයට සමාන කාලයකින් විලම්බනය කළ යුතු ය.
නිදර්ශනය :
"බී" නැමැත්තා රු. 13,990 - 145 x 10 - 15,440 වැටුප් පරිමාණෙය් රු.14,280ක වැටුපක් ලබයි.
ඔහුෙග් ඊළඟ වැටුප් වර්ධකය 2009.01.01 දිනට ෙයදී ඇත.
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රු.14,425ට ෙපර ඇති කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් සමත්වීමට ඔහුට 2008.03.01 දින දක්වා කාලය
තිබුණි.
ඔහු කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් සමත් වන්ෙන් 2008.06.10 වැනි දින ය. ෙම් සඳහා ඉඩ දී ඇති
කාලයට වඩා දින 101ක් ඔහු ෙගන ඇත. එනම්,
මාර්තු
අෙපේල්
මැයි
ජූනි

දින
"
"
"
එකතුව දින

31
30
31
9
101

එෙහයින් 2009.01.01 දිනට නියමිත වැටුප් වර්ධකය දින 101කින් විලම්බනය කළ යුතු ය. එනම් :
ජනවාරි
දින
ෙපබරවාරි
"
මාර්තු
"
අෙපේල්
"
එකතුව දින

31
28
31
11
101

ෙම් අනුව රු.14,425 මාසික වැටුප මත ඔහු පිහිටුවිය යුත්ෙත් 2009 අෙපේල් 12 වැනි දින ය. ඔහුෙග්
ඉදිරි වැටුප් වර්ධක දිනය අෙපේල් 12 වැනිදා වනු ඇත.
10:6 වැටුප් වර්ධකය තාවකාලිකව අත්හිටවූ කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය් දී නිලධරයාෙග් වැඩ
හා හැසිරීම සතුටුදායක වී නම් වැටුප් වර්ධකය ෙගවීමට නියමිත දින සිට එය ෙගවිය යුතු ය.
10:6:1 වැටුප් වර්ධකය තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ නිලධරයාෙග් වැඩ
ෙහෝ හැසිරීම ෙහෝ ඔහුෙගන් අෙප්ක්ෂිත තත්ත්වයට වඩා පහත් වී නම් ඔහු ෙවනුෙවන් වැටුප්
වර්ධක සහතිකය නිකුත් ෙනොෙකොට ඒ ෙවනුවට වැටුප් වර්ධකය ෙගවීමට නියමිත දින සිට වලංගු
වන පරිදි එම තාවකාලික අත්හිටුවීම නතර කිරීමක් ෙනොෙහොත් විලම්බනය කිරීමක් බවට
පරිවර්තනය කළ යුතු ය.
10:7 අකාර්යක්ෂමතාවය නිසා වැටුප් වර්ධකයක් නතර කිරීම නිෙයෝග කරන විට එෙසේ කළ
යුත්ෙත්, නිලධරයා සිය හැසිරීම හා කාර්යක්ෂමතාව සම්බන්ධෙයන් කිසියම් දියුණුවක්
ෙනොෙපන්වුවෙහොත් එකී නතර කිරීම තවත් කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා දීර්ඝ කිරීමට හැකි බවට හා/ෙහෝ
එම නතර කිරීම විලම්බනය කිරීමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට හැකි බවට පැහැදිලි අවෙබෝධය මත
ය. ෙම් බව වැටුප් වර්ධකය නතර කිරීම නිෙයෝග කරන අවස්ථාෙව් දී නිලධරයාට ෙත්රුම් කර දිය යුතු
ය.
10:7:1 වැටුප් වර්ධකය නතර ෙකොට තිබූ කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය් දී නිලධරයාෙග් වැඩ
හා හැසිරීම සම්බන්ධෙයන් දියුණුවක් දක්නට ෙනොලැබුණෙහොත් වැටුප් වර්ධකය නතර කිරීෙම්
කාල පරිච්ෙඡ්දය එම වැටුප් වර්ධකය ෙගවීමට නියමිත දින සිට තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට හා/ෙහෝ
විලම්බනය කිරීමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට පුළුවන.
10:8 වැටුප් වර්ධකයක් ෙගවීම පතික්ෙෂේප ෙකෙරන සෑම අවස්ථාවක දී ම එම වැටුප් වර්ධකය
තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිෙබ්ද, නතර කර තිෙබ්ද, අඩුකර තිෙබ්ද, නැතෙහොත් විලම්බනය කර තිෙබ්ද
යන වගත්, එම පතික්ෙෂේප කිරීම වලංගුව පවත්නා කාල පරිච්ෙඡ්දයත්, එෙසේ කිරීමට ෙහේතුවත්
නිලධරයාට ෙනොපමාව දැන්විය යුතු ය. වැටුප් වර්ධකයක් ෙගවීම එෙසේ පතික්ෙෂේප කරනු ලැබූ විට ඒ
බව නිලධරයාෙග් චරියා සටහෙන් සටහන් කළ යුතු ය.
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10:9 වැටුප් වර්ධකයක් පදානය කළ යුත්ෙත් සම්පූර්ණ වැටුප් වර්ධක කාලයම ෙසේවය කර
ඇත්නම් පමණි. සම්පූර්ණ වැටුප් පිට ෙහෝ අඩ වැටුප් පිට ෙහෝ සිටි කවර නිවාඩු කාලයක් වුවත් වැටුප්
වර්ධක ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් ෙසේවා කාලයක් ෙසේ ගණන් ගනු ලැෙබ්.
10:9:1
නිලධරෙයකු මාස 6කට වැඩි කාලයක් වැටුප් රහිත නිවාඩු පිට සිටියෙහොත්, වැටුප්
වර්ධක ෙගවීම සඳහා මාස 6කට වැඩි වූ එබඳු නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්ද ෙසේවා කාල වශෙයන් ගණන්
ගත හැක්ෙක් නිලධරයාෙග් විෂය ඉක්මවා සිටි (අසනීප වීම වැනි) ෙහේතු නිසා ෙහෝ ආණ්ඩුෙව්ම
ඕනෑකම පිට ෙහෝ එම නිවාඩු අනුමත කර ඇත්නම් පමණි. ෙමයින් ෙත්රුම් ගත යුත්ෙත්
නිලධරෙයකු ෙවනත් ෙහේතූන් නිසා මාස 6කට වැඩිෙයන් වැටුප් රහිත නිවාඩුපිට සිටියෙහොත් මාස
6න් පසුව වැටුප් රහිත නිවාඩුපිට සිටි කාලයට සමාන කාලයකින් ඔහුෙග් වැටුප් වර්ධකය
විලම්බනය කරනු ලබන බව ය.
නිදර්ශනය :
"ඒ" නැමැත්තා රු. 13,990 - 145 x 10 - 15,440 යන වැටුප් පරිමාණෙයහි රු.14,280ක වැටුපක්
ලබයි. ඔහු අන්තිම වරට වැටුප් වර්ධකය ලබාෙගන ඇත්ෙත් 2008.07.25 වැනි දින ය. ඔහු තමාෙග්ම
වුවමනාව පිට 2009.05.01 දින සිට මාස 08ක වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාෙගන ඇත.
ඔහුෙග් ඊළඟ වැටුප් වර්ධකය නියමිතව ඇත්ෙත් 2009.07.25 වැනිදාට ය. එදිනට ඔහු නිවාඩු පිට
සිටිෙය් මාස 06ට අඩු කාලයක් බැවින් ඔහු නිවාඩු පිට පිටත් වී යාමට ෙපර වූ වැටුප් වර්ධක කාලය
තුළ ඔහුෙග් වැඩ හා හැසිරීම සතුටුදායක වී නම් එම වැටුප් වර්ධකය ඔහුට ෙගවිය හැකි ය. එෙහයින්
ඔහු 2010.01.01 වැනි දින නැවත වැඩ භාරගත් විට රු.14,425 වාර්ෂික වැටුප මත ඔහු පිහිටුවිය හැකි
ය. 2010.07.25 දිනට ෙයදී ඇති ඊළඟ වැටුප් වර්ධකය, මාස 6 ඉක්මවා වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ඇති
කාල පරිච්ෙඡ්දය වූ දින 61කින් විලම්බනය කළ යුතු ය.
2010.07.25 සිට 2010.09.23 දක්වා දින 61 කි. ඒ අනුව ඔහු ඊළඟ වැටුප් පියවර වන රු.14,570
මත පිහිටුවනු ලබන්ෙන් 2010.09.24 වැනිදා ය.
ඔහුෙග් ඉදිරි වැටුප් වර්ධක දිනය සැප්තැම්බර් 24 වැනිදා ෙව්.
10:9:2 ෙමහි 10:9:1 උප වගන්තිෙය් විධිවිධානයන්හි කුමක් සඳහන් වුවද නිලධරෙයකු
අසනීප වීම ෙහේතුෙකොට ෙගන නිතර නිතර ෙසේවයට ෙනොපැමිණ සිටීම නිසා ඔහුෙග් වැටුප්
වර්ධකය ෙගවීම යුක්ති සහගත ෙනොවන තරමට ඔහුෙග් පෙයෝජනවත්භාවය අඩු වී ඇතැයි ඔහුෙග්
වැටුප් වර්ධකය අනුමත කිරීෙම් නිසි බලධරයා අදහස් කරන්ෙන් නම් එම බලධරයා විසින් 10:2
උප වගන්තිෙය් පකාර නිෙයෝගයක් කළ යුතු ය.
10:9:3 විෙද්ශයන්හි අධ"ාපන කටයුතු ෙහෝ රැකියාවන් ෙහෝ අධ"ාපන කටයුතු සහ
රැකියාවන් සඳහා 1980 මාර්තු 12 වැනිදායින් පසු අනුමත කරනු ලබන වැටුප් රහිත නිවාඩු, වැටුප්
වර්ධක ෙගවීම සඳහා ගණන් ගත යුතු ය. එවැනි නිලධරෙයකු ආපසු දිවයිනට පැමිණි පසු, ඔහු
විෙද්ශයකට ෙනොගිෙය් නම් එළඹීමට හැකිව තිබුණු වැටුප් පියවෙරහි පිහිටුවිය යුතු ය. එෙතකුදු
වුවත් එෙසේ කළ යුත්ෙත්, සාමාන" තත්ත්වයන් යටෙත් ඔහුෙග් වැටුප් වර්ධකය ෙගවීම නුසුදුසු
බවට පත් කරන, වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය තුළ වූ වැඩ හා හැසිරීම සම්බන්ධෙයන් අහිතකර
වාර්තාවක්, සාමාන"ෙයන් ඔහුෙග් වැටුප් වර්ධකය අනුමත කරන බලධරයාට ඉදිරිපත් වී ෙනොමැති
විට පමණක් ය.
10:10 වැටුප් වර්ධක පදානය කිරීෙම් නිසි බලධරයන් පහත දැක්ෙවන පරිදි ය.
(අ)

යම් අමාත"ාංශයක ෙසේවය කරන සියලුම
රාජ" නිලධරයන් සඳහා
85

අදාළ අමාත"ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා
ෙහෝ බලය පවරන ලද නිලධරයා

VII වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

(ආ) පළාත් සභාවක ෙසේවය සඳහා මුදා හරින
ලද සියලුම රාජ" නිලධරයන් සඳහා

-

පළාත් සභාෙව් පධාන ෙල්කම්වරයා
ෙහෝ බලය පවරන ලද නිලධරයා

(ඇ) රාජ" සංස්ථාවක්, මණ්ඩලයක් ආදිෙයහි
ෙසේවය සඳහා ද්විතීයනය කරන ලද සියලුම
රාජ" නිලධරයන් සඳහා
-

අදාළ රාජ" සංස්ථාව, මණ්ඩලය
ආදිය අයත් වන අමාත"ාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා ෙහෝ බලය පවරන ලද
නිලධරයා

(ඈ) යම් රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙසේවය
කරන සියලුම රාජ" නිලධරන් සඳහා
-

ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
බලය පවරන ලද නිලධරයා

(ඉ)

අදාළ අමාත"ාංශෙය් ෙල්කම්

ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සඳහා

-

ෙහෝ

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයටත්, ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවයටත්, ශී ලංකා වාස්තු විද"ාඥ
ෙසේවයටත්, ශී ලංකා විද"ාත්මක ෙසේවයටත් අයත් නිලධරයන්ෙග් වැටුප් වර්ධක
සම්බන්ධෙයන් කියා කිරීෙම් දී රාජ" පරිපාලන විෂය භාර අමාත"ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා
ඔවුන්ෙග් විෙශේෂෙයන් නියම ෙකොට දක්වන ලද අදාළ බලධරයා ෙනොවන අවස්ථාවල,
වැටුප් වර්ධක සහතිකෙය් පිටපතක් රාජ" පරිපාලන විෂය භාර අමාත"ාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා ෙවත යැවිය යුතු ය. එෙලසම අෙනකුත් සියලුම දීප ව"ාප්ත ෙසේවාවන්ට
අයත් නිලධරයන්ෙග් විෙශේෂෙයන් නියම කර දක්වන ලද අදාළ බලධරයා අදාළ ෙසේවය
භාර අමාත"ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙනොෙවෙතොත් වැටුප් වර්ධක සහතිකෙය් පිටපතක් අදාළ
ෙසේවය භාර අමාත"ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත යැවිය යුතු ය.
10:11

වැටුප් වර්ධකයන් ෙගවීම පතික්ෙෂේප කිරීම සඳහා නිසි බලධරයන් පහත සඳහන් පරිදි ය.
(අ) ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය,
ශී ලංකා
ඉංජිෙන්රු ෙසේවය, ශී ලංකා විද"ාත්මක ෙසේවය,
ශී ලංකා වාස්තු විද"ාත්මක ෙසේවය යන යම්
ෙසේවයක නිලධරෙයකු සඳහා

- රාජ" පරිපාලන විෂය
භාර
අමාත"ාංශෙය්
ෙල්කම්

(ආ) අෙනකුත් දීප ව"ාප්ත
නිලධරයන් සඳහා

අයත්

-

අදාළ ෙසේවය භාර
අමාත"ාංශෙය් ෙල්කම්

(ඇ) මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් ෙවනත් රාජ" නිලධරෙයකු
සඳහා

-

අදාළ අමාත"ාංශෙය්
ෙල්කම්

(ඈ) ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙසේවය කරන අෙනකුත්
සියලුම රාජ" නිලධරන් සඳහා

- අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා

(ඉ) අමාත"ාංශයක ෙසේවය කරන අෙනකුත් සියලුම
රාජ" නිලධරයන් සඳහා

- අමාත"ාංශෙය් ෙල්කම්

ෙසේවාවන්ට

වැටුප් වර්ධකයක් ලැබීම පතික්ෙෂේප කිරීෙම් නිෙයෝගයක් ෙකෙරහි අතෘප්ත වූ පුද්ගලෙයකුට
රාජ" ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට අභියාචනයක් කිරීමට හැකි ය. ඒ ඒ පළාත් රාජ" ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාවලට/ආණ්ඩුකාරවරුන්ට පළාත් සභා නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් අභියාචනා බලධරයන්
ෙලසින් කියා කළ හැකි ය.
10:11:1 යම්කිසි නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් වැටුප් වර්ධකය ෙගවීම පතික්ෙෂේප කිරීෙම්
බලධරයාත්, වැටුප් වර්ධක සහතිකය නිකුත් කිරීෙම් බලධරයාත් එකම තැනැත්තා ෙනොවන
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අවස්ථ ාවල දී වැටුප් වර්ධක ෙගවීම පතික්ෙෂේප කිරීමට වුවමනා වූ විට, වැටුප් වර්ධක සහතිකය
නිකුත් කිරීෙම් බලධරයා විසින් ඊට ෙහේතු සහ පහත සඳහන් කරුණු අඩංගු වාර්තාවක් වැටුප්
වර්ධකය පතික්ෙෂේප කිරීෙම් බලධරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
වැටුප් වර්ධකය තාවකාලිකව අත්හිටුවිය යුතු ද, නතර කළ යුතු ද, අඩු කළ යුතු ද, නැතෙහොත්
විලම්බනය කළ යුතු ද යන්න ගැන ඔහුෙග් නිර්ෙද්ශය.
එබඳු තාවකාලික අත්හිටුවීමක්, නතර කිරීමක්, අඩු කිරීමක්, නැතෙහොත් විලම්බනයක් වලංගු
විය යුතු කාල පරිච්ෙඡ්දය.
10:11:2 නියමිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ෙහෝ ෙවනත් විභාගයකින් සමත්වීමට
ෙනොහැකිවීෙම් ෙහේතුෙවන් වැටුප් වර්ධකය තාවකාලිකව අත්හිටුවා ෙහෝ නතර ෙකොට ෙහෝ
විලම්බනය ෙකොට ෙහෝ ඇති අවස්ථාවක් සම්බන්ධෙයන් ඉහත සඳහන් උප වගන්තිෙය් විධිවිධාන
අදාළ වන්ෙන් නැත. එබඳු අවස්ථාවන්හි දී එම විභාගවලින් සමත්වීමට අෙපොෙහොසත් වීෙමන්
ලැෙබන පතිවිපාක ගැන වැටුප් වර්ධක සහතිකය නිකුත් කිරීමට බලයලත් නිලධරයා විසින් එම
නිලධරයාට දැනුම් දිය යුතු ය. එම ලිපිෙය් පිටපතක් 10:11 උප වගන්තිෙය් සඳහන් බලධරයා ෙවත
ද යැවිය යුතු ය.

11. මියගිය නිලධරෙයකුෙග් වැටුප
11:1 නිලධරෙයකු මියගිය විට ඔහු මියගිය මාසෙය් අන්තිම දිනය දක්වා ෙසේවය කර ඇත්තා ෙසේ
සලකා එම මාසය ෙවනුෙවන් නියමිත වැටුප සහ දීමනා ඔහුෙග් වැන්දඹුවට ෙහෝ කිට්ටුම නෑයාට ෙහෝ
ෙගවිය යුතු ය. එෙතකුදු වුවත් එෙසේ ෙගවිය හැක්ෙක්, ඔහු මියයන අවස්ථාෙව් දී වැටුප් රහිත නිවාඩු
පිට ෙනොසිටිෙය් නම් ද; මියයන අවස්ථ ාෙව් දී ඔහුෙග් මාසික වැටුප රු. 20,030ට ෙනොවැඩි වී නම් ද;
විශාම වැටුප් ව"වස්ථා සංගහෙය් 2 ‘ආ’ වගන්තිය යටෙත් මරණ පාරිෙතෝෂිකයක් ෙනොෙගවිය හැකි
නම් ද පමණි.
11:2 ෙසසු සියලුම අවස්ථාවන්හි දී ඔහු මියගිය දිනය දක්වා ඔහුට ලැබිය යුතුව තිබුණු වැටුප් සහ
දීමනා, ඉදින් ඔහුෙග් බූදලය පාලනය කරනු ලබන්නක් නම් එම බූදලයට ද නැතෙහොත් ඔහුෙග්
නීත"ානුකූල උරුමක්කාරයන්ට ද ෙගවිය යුතු ය.

12. වැඩ බැලීෙම් වැටුප සහ විෙශේෂ අතිෙර්ක පාරිශමිකය
12:1 අර්ථ නිරූපණ - ෙමම වගන්තිෙය් කාර්යයන් සඳහා "වැඩ බැලීෙම් වැටුප" යන්ෙනන්
අදහස් ෙකෙරනුෙය් තනතුරක වැඩ බැලීම ෙහෝ තනතුරක රාජකාරි ඉටු කිරීම ෙහෝ ෙවනුෙවන් ෙමම
වගන්තිෙය් සඳහන් විධිවිධානවලට අනුකූලව නිලධරෙයකුට හිමිවන පාරිශමිකයයි. "විෙශේෂ අතිෙර්ක
පාරිශමිකය" යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් ආයතන අධ"ක්ෂ ජනරාල් විසින් අනුමත කළ අතිෙර්ක
ෙගවීමකි. (12:3 උප වගන්තිය බලන්න)
12:2 වැඩ බැලීෙම් වැටුපක් ෙගවිය හැකි අවස්ථා - රජෙය් ෙසේවෙය් නිත" තනතුරක් දරන
නිලධරෙයකු ෙවනත් තනතුරක වැඩ බැලීමට පත්කරනු ලැබුවෙහොත් පහත සඳහන් කරුණු සම්පූර්ණ
වී ඇත්නම් ඔහුට "වැඩ බැලීෙම් වැටුපක්" ලැබීමට හිමිකම් තිෙබ්.
12:2:1 ඔහු වැඩ බැලීමට පත් කරන තනතුර ඔහු දරන නිත" තනතුරට වඩා තත්ත්වෙයන්
ඉහළ තනතුරක් විය යුතු ය. නැතෙහොත්
12:2:2 එම තනතුර ඔහු දරන නිත" තනතුරට "සම තත්ත්වෙය්" තනතුරක් නම් ඔහු ස්වකීය
නිත" රාජකාරිවලට අතිෙර්ක වශෙයන් එහි වැඩ බැලිය යුතු ය.
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12:2:3 ඔහු වැඩ බැලීමට පත් කරනු ලබන තනතුර පූර්ණකාලීන වූ ද, ළඟදීම පූර්ණ කාලීන
නිලධරෙයකු පත් කිරීමට අදහස් කර ඇත්තා වූ ද, තනතුරක් විය යුතු ය.
12:2:4 ඔහු වැඩ බැලීමට පත් කරනු ලබන තනතුර පුරප්පාඩු වී තිබිය යුතු ය. එෙසේ
නැතෙහොත් එම තනතුර දරන්නා ෙසේවයට ෙනොපැමිණ තිබිය යුතු ය.
12:2:5 නිසි පත් කිරීෙම් බලධරයා විසින් ඔහු විධිමත් ෙලස පත් කරනු ලැබ තිබිය යුතු ය.
(පුරප්පාඩු වී තිෙබන තනතුරක රාජකාරි ආවරණය කිරීමට ෙයොදා ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තුමය වැඩ
පිළිෙවළක් යටෙත් එම රාජකාරි ආවරණය කරන නිලධරෙයකුට වැඩ බැලීෙම් වැටුපක් ෙනොෙහොත්
කිසිදු අතිෙර්ක පාරිශමිකයක් ලබා ගැනීමට නුපුළුවන)
12:2:6 වැඩ බැලීෙම් වැටුප ෙගවීම සඳහා අදාළ අමාත"ාංශෙය් ෙල්කම්ෙග් අනුමතිය
ලබාෙගන තිබිය යුතු ය.
12:3 තනතුරක රාජකාරි ඉටු කිරීම - නිත" තනතුරක් දරන්ෙනකු පූර්ණකාලීන නිලධරෙයකු
අවශ" ෙනොවන තනතුරක වැඩ බැලීමට පත් කරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ යම්කිසි තනතුරක "රාජකාරි ඉටු
කිරීමට" පත් කළෙහොත් ඔහුට වැඩ බැලීෙම් වැටුපක් ලැබීමට හිමිකම් නැත. එබඳු නිලධරෙයකුට
ෙගවිය යුත්ෙත් ඔහු එම තනතුරට වැඩ බැලීමට පත් කරනු ලැබී නම් ඔහුට ලැෙබන අතිෙර්ක
පාරිශමිකෙයන් තුෙනන් ෙදකක පමාණයකි.
12:4 වැඩ බැලීෙම් වැටුප ෙගවිය හැකි කාල පරිච්ෙඡ්ද :12:4:1 වැඩ බැලීෙම් වැටුපක් ෙගවිය යුත්ෙත් අඛණ්ඩව මාසයකට ෙනොඅඩු කාලයක්
නිලධරෙයකු වැඩ බලන විට; තනතුර දරන නිත" නිලධරෙයකු ෙනොසිටින විට ෙහෝ තනතුර
දරන්නා ෙනොපැමිෙණන විට; ෙහෝ
තම නිත" රාජකාරිවලට අතිෙර්ක වශෙයන් තනතුරු කීපයක් ෙහෝ ඉහත සඳහන් අවස්ථාවල
සංකලනයක් යටෙත් වූ තනතුරක ෙහෝ වැඩ බැලීෙම්දී ය.
12:5 වැඩ බැලීෙම් වැටුප් ෙගවන ගාස්තු පමාණය, 12:6 උප වගන්තිෙයහි නියමිත සීමාවන්ට
යටත්ව පහත දැක්ෙවන පරිදි තීරණය කළ යුතු ය.
12:5:1 නිලධරෙයකුෙග් නිත" තනතුෙර් වැටුප ඔහු වැඩ බලන තනතුෙර් ආරම්භක වැටුපට
අඩුෙව් නම්, ඔහුට ෙගවිය යුත්ෙත් ඔහු වැඩ බලන තනතුෙර් ආරම්භක වැටුෙපන් බාගයකුත්,
ඔහුෙග් නිත" තනතුෙර් ආරම්භක වැටුෙපන් බාගයකුත්, ඔහුෙග් නිත" තනතුෙර් වැටුප් පරිමාණය
මත ඔහු උපයාෙගන ඇති සියලුම වැටුප් වර්ධකයනුත් යන ෙම්වාෙය් එකතුවයි. මීට අතිෙර්ක
වශෙයන් යම්කිසි ෙපෞද්ගලික දීමනාවක් ලැබීමට ඔහුට හිමිකම් තිෙබ් නම් එම දීමනාව ද ෙගවිය
යුතු ය.
12:5:2 නිලධරෙයකු ස්වකීය තනතුරට වඩා ඉහළ තනතුරක වැඩ බලන කල්හි එෙසේ වැඩ
බලන තනතුෙර් අවම වැටුපට වඩා ෙහෝ එයට සමාන වැටුපක් ලබන්ෙන් නම්, ඔහුට ෙගවිය
යුත්ෙත් ඔහුෙග් නිත" තනතුෙර් වැටුපට එම නිත" තනතුෙර් වැටුප් පරිමාණෙයහි වැටුප් වර්ධක
ෙදකකට සමාන මුදලක් එකතු කළ විට ලැෙබන මුදල ෙහෝ වැඩ බලන තනතුෙර් උපරිම වැටුප
යන ෙදකින් කුමක් ෙහෝ අඩු මුදල ය.
12:5:3 නිලධරෙයකු අවුරුද්දක් ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් මුළුල්ෙල් නිත" නිලධරෙයකු
ෙනොමැති තනතුරක දිගටම වැඩ බලන කල්හි එම සම්පූර්ණ කාලය ෙවනුෙවන් ඔහු වැඩ බලන
තනතුෙර් ආරම්භක වැටුප (එය ඔහුෙග් නිත" තනතුෙර් පාරිශමිකයට වැඩි නම්) ඔහුට ෙගවීමට
පුළුවන.
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12:5:4 නිලධරෙයකු ස්ථිර තනතුරක් දරන අතරතුර දී තවත් තනතුරක වැඩ බලන්ෙන් නම්
ඔහුට ෙමහි පහත සඳහන් අන්දමට ෙගවිය යුතු ය.
තනතුරු ෙදෙකහිම සම්පූර්ණ රාජකාරි ඉටු කිරීමට ඔහුට නියම වී ඇත්නම්, ඔහු වැඩ බලන
තනතුරට අයත් ආරම්භක වැටුෙපන් 25%ක් ද සමග ඔහුෙග් නිත" තනතුරට අයත් සම්පූර්ණ
පාරිශමික ය. තනතුරකට වැටුපක් නියම කර ෙනොමැති අවස්ථාවල දී 25%කට සමාන වැටුප,
කල්පිත වැටුපක් විය යුතු අතර, එය තීරණය කළ යුත්ෙත් ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් කිරීෙමන් අනතුරුව,
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්ෙගන් විමසා රාජ" පරිපාලන විෂය භාර අමාත"ාංශෙය් ෙල්කම් විසිනි.
12:6 උපරිම සීමා - ෙමම වගන්තිෙය් විධිවිධාන යටෙත් නිලධරෙයකුට ලබා ගත හැකි වැඩ
බැලීෙම් වැටුප පහත සඳහන් සීමාවන්ට යටත් ෙව්.
12:6:1 වැඩ බලන නිලධරයා ෙමහි 12:5:4 උප වගන්තිෙය් සඳහන් ගණයට අයත්වන්ෙන්
නම්, ෙගවිය යුතු මුදල, වැඩ බලන තනතුෙර් ආරම්භක වැටුෙපන් 25%ක මුදල ෙනොඉක්මවිය යුතු
ය.
12:6:2 වැඩ බලන නිලධරයා ෙමහි 12:5:1 ෙහෝ 12:5:3 උප වගන්තිවල සඳහන් ගණයන්ට
අයත් වන්ෙන් නම්, ෙගවිය යුතු මුදල ඔහු වැඩ බලන තනතුෙර් ආරම්භක වැටුප ෙනොඉක්මවිය යුතු
ය.
12:7 දීමනා - නිලධරෙයකුට ඔහුෙග් නිත" තනතුරට හිමිකම් ලත් දීමනා ෙගවිය යුතු ය.
12:8 රාජ සංස්ථා - රාජ" සංස්ථාවකට තාවකාලිකව මුදා හැර ඇති රාජ" නිලධරෙයකුට ෙහෝ
රාජ" සංස්ථාවක යම් තනතුරක වැඩ බලන රාජ" නිලධරෙයකුට ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් 12 වගන්තිය
පකාර වැඩ බැලීෙම් වැටුප් ෙගවිය යුතු ය.
12:9 ෙකොමිසම් සභා සහ කමිටු - විෙශේෂ ෙකොමිසමක ෙහෝ පරීක්ෂණ කමිටුවකට සම්බන්ධව
ෙසේවය කරන රාජ" නිලධරෙයකුට අතිෙර්ක පාරිශමිකයක් ෙගවීමට අවශ" ෙව් යැයි සලකන කල්හි,
එෙසේ ෙගවිය යුතු පාරිශමික මුදල ආයතන අධ"ක්ෂ ජනරාල්ෙගන් විමසා තීරණය කළ යුතු ය.
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අතිකාල දීමනා, නිවාඩු දින සහ නිවාඩු දින සඳහා වැටුප් හා දීමනා
1.

මුදල් පතිපාදනය හා අතිකාල දීමනා ෙවනුෙවන් මුදල් වියදම් කිරීම සඳහා
අවසරය

2.

අතිකාල වැඩ පාලනය

3.

අතිකාල දීමනා ෙගවිය හැකි අවස්ථා

4.

අතිකාල දීමනා ලබාගැනීමට හිමිකමක් නැති ෙශේණි

5.

ගණන් ගත යුතු කාල සීමා

6.

ෙගවන ගාස්තු පමාණය

7.

සීමා

8.

නිවාඩු දින

9.

නිවාඩු දින වැටුප්

10. සති අන්තයන්හි සහ රජෙය් නිවාඩු දිනවල වැඩ කිරීම ෙවනුෙවන් සමහර
ෙශේණිවලට මුදල් ෙගවීම
11. ජීවන වියදම් දීමනාව
12. ෙසේවා ස්ථාන දීමනාව
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[VIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය

VIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
අතිකාල දීමනා, නිවාඩු දින සහ නිවාඩු දින සඳහා වැටුප් හා දීමනා
1. මුදල් පතිපාදනය හා අතිකාල දීමනා ෙවනුෙවන් මුදල් වියදම් කිරීම සඳහා
අවසරය
1:1 ෙමම විෂයය මුදල් පිළිබඳ විෂයය භාර අමාත ාංශයට අයත් වූවකි. පහත දැක්ෙවන
විධිවිධාන එම අමාත ාංශය මගින් නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි උපෙදස්වලට යටත් ෙව්.
1:2 භාණ්ඩාගාරය ෙනොවිමසා අතිකාල දීමනාවක් ෙගවීමට අවසර දිය හැක්ෙක් ඒ සඳහා වැය
කිරීමට ඇස්තෙම්න්තුෙවහි නියත වශෙයන් මුදල් පතිපාදනය කර තිෙබ් නම් ද, ෙගවීමට අවශ වන
මුදල් තිෙබ් නම් ද පමණි.
1:3 අත්තිකාරම් ගිණුම්වලින් සහ ෙවනත් අයකිරීම් යනාදිෙයන් මුදල් සැපෙයන කාර්යයන්
සඳහා අතිකාල වශෙයන් වැය කළ හැකි මුදල් පමාණය අයවැය අධ ක්ෂ ජනරාල් කලින් නියම කර
තිබිය යුතු ය. එබඳු සෑම අවස්ථාවකදීම, අදාළ අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයා සමග සාකච්ඡා කර ෙමහි 7:1
උප වගන්තිෙය් දැක්ෙවන සීමාවට යටත්ව අතිකාල වියදම් අනුමත කිරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානිෙයකුට පුළුවන. වියදම් අනුමත කිරීම, සිය අභිමතය පරිදි ද අවශ යැයි තමන්ට හැෙඟන
ආරක්ෂණ විධිවිධාන කිසිවක් ඇෙතොත් ඒවා ෙයදීෙමන් පසුව ද ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් ෙවතම
පැවරීමට ෙල්කම්වරයාට පුළුවන.
1:4 ඇස්තෙම්න්තුෙව් ෙවන්කර ඇති මුදල් පමාණය ද, අත්තිකාරම් ගිණුම් හා ෙවනත් අයකිරීම්
යනාදිය යටෙත් අනුමත කර ඇති මුදල් පමාණය ද, වර්ෂය තුළදී අතිකාල වශෙයන් වැය කළ හැකි
උපරිම මුදල් පමාණය වශෙයන් සැලකිය යුතු ය. ෙල්කම්වරයකු විසින් අතිවිෙශේෂ අවස්ථාවලදී හැර
අතිකාල වියදම් සඳහා අරමුදල් පරිපූරණය ෙනොකළ යුතු ය. එම වියදම් සුපරීක්ෂාකාරීවත්,
ෙනොකඩවාත් පාලනය කිරීමට ෙල්කම්වරෙයකු හා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු විසින් අවශ සෑම
පියවරක්ම ගත යුතු ය.
1:5 පුරප්පාඩු වී ඇති තනතුරක වැඩ ආවරණය කිරීම සඳහා අනුමත ෙකෙරන අතිකාල වියදම
එකී තනතුර සඳහා ෙවන්කර ඇති මුදල් ඉතිරිවීම්වලට සාමාන ෙයන් හර කළ යුතු ය. එබඳු
වියදම්වල විස්තර සටහන් කර තබා ගත යුතු ය.

2.

අතිකාල වැඩ පාලනය

2:1 අතිකාල දීමනා ලබාගැනීමට පමාණවත් පරිදි අතිකාල වැඩ නියම වශෙයන් හා සාධාරණ
වශෙයන් කර තිෙබ්දැයි ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් ෙහෝ ඔහුෙග් බලයලත් ෙවනත් වගකිවයුතු
නිලධරෙයකු විසින් ෙහෝ ෙපෞද්ගලිකවම ෙසොයා බලා සෑහීමකට පත්විය යුතු ය. ෙම් කාර්යය සඳහා
නියම වැඩ පමාණයක් ඉටු ෙකෙරන බවටත් අකාර්යව සිටින කාලයට අතිකාල දීමනා ෙනොෙගවනු
ලබන බවටත් වගබලා ගැනීම පිණිස නිසි පරීක්ෂණ හා වාර්තා තබාගැනීෙම් කමයක් සකස්කර ගැනීම
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් යුතුකම වන්ෙන් ය.

3.

අතිකාල දීමනා ෙගවිය හැකි අවස්ථා

3:1 අතිකාල වැඩ සඳහා මුදල් වැය කළ යුත්ෙත් අදාළ කටයුත්ත ඉටු කිරීමට අන් කිසිම
මාර්ගයක් නැති අතිවිෙශේෂ අවස්ථාවලදී පමණි. උදාහරණයක් වශෙයන් කියෙතොත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
තුළ ඒ සඳහා සුදුසු වැඩපිළිෙවළක් ෙයොදාගත ෙනොහැකි අවස්ථාවලදී ය.
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3:2 අතිකාල දීමනා ෙගවිය හැක්ෙක් නිශ්චි ත වශෙයන් නියම කරන ලද්දා වූ ද, සාමාන වැඩ
කටයුතුවලින් ඒකාන්තෙයන් පරිබාහිර වූ ද, හදිසි වූ ද, සාමාන කාර්යාල ෙව්ලාව තුළ කළ ෙනොහැකි
වූ ද වැඩ සඳහා පමණි.
3:3 ෙදපාර්තෙම්න්තුවක සාමාන කාර්ය පථයට ඇතුළත් වැඩවලට ද, නිලධරෙයකුෙග්
ෙනොසැලකිල්ල නිසා ෙහෝ කාර්යාල විධි නැතිකම නිසා ෙහෝ කාර්යාල කම ෙනොසලකා හැරීම නිසා
නිසි ෙව්ලාවට ඉටු ෙනොකර අතපසු වී ඒකරාශී වූ වැඩවලට ද අතිකාල දීමනා ෙනොෙගවිය යුතු ය.
3:4 හදිසි අවස්ථාවකදී පැය කිහිපයක් වැඩිපුර වැඩ කිරීමට නිලධරෙයකුට නියම කළ විට ඔහුට
අතිකාල දීමනා ෙගවීම සඳහා අවසර ෙනොදිය යුතු ය. අතිකාල දීමනා ෙගවිය යුත්ෙත් හදිසිෙය් ඉටුකළ
යුතු යම් විෙශේෂ කටයුත්තක් සපුරාලීම සඳහා යම්කිසි කාලයක් තිස්ෙසේ සෑෙහන පමාණයක් අතිකාල
වැඩ කිරීම අවශ අවස්ථාවලදී පමණි.
3:5 යම්කිසි ෙදපාර්තෙම්න්තුවක නිතිපතාම අතිකාල වැඩ තිෙබන අවස්ථාවකදී අභ න්තර
වැඩපිළිෙවළක් ෙයදීෙමන් ෙහෝ අතිෙර්ක කාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවාගැනීෙමන් ෙහෝ අතිකාල දීමනා
ෙගවීම වළක්වාගත ෙනොහැකි වන්ෙන් නම් අනියම් ගාස්තු පමාණයන් අනුව දිගටම අතිකාල දීමනා
ෙගවීම අනුමත ෙනොකළ යුතු ය. ඒ ෙවනුවට පරිවර්තිත අතිකාල දීමනාවක් නියම කරන ෙලස
ආයතන අධ ක්ෂ ජනරාල්ෙගන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය.
3:6 නිලධරෙයකු නිවාඩු ගිය නිසාම නැතෙහොත් තනතුරක් පුරප්පාඩු වූ පමණින්ම එම තනතුෙර්
රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා අතිකාල ෙගවීම අනුමත ෙනොකළ යුතු ය. ඒ එක් එක් අවස්ථාෙව්දී
පස්තුත තත්ත්වය ෙහොඳින් විමසා බලා යථාෙයෝග තීරණයක් ගතයුතු ය. ෙසේවයට ෙනොපැමිෙණන
නිලධරෙයකුෙග් වැඩ කටයුතු අන නිලධරයන් ලවා කරවා ගනු පිණිස අතිකාල ෙගවීෙම් පදනම පිට
ආවස්ථික විධිවිධාන ෙනොෙයොදා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු විසින් හැකි සෑම විෙටකම ඒ සඳහා
ස්ථාවර වැඩපිළිෙවළක් ෙයදිය යුතු ය.

4.

අතිකාල දීමනා ලබාගැනීමට හිමිකමක් නැති ෙශේණි
4:1

පහත දැක්ෙවන නිලධර වර්ගවලට අතිකාල ෙගවීම් හිමි ෙනොෙව්:

මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු,
ක්ෙෂේත නිලධරෙයකු: එනම් පධාන වශෙයන් ක්ෙෂේත වැඩ කටයුතු පැවරී ඇති, එක්
ස්ථානයකට සීමා ෙනොවන, යම් කාර්යාලයක සීමාවලින් පිටත පිහිටි වැඩබිම්වලට නිතිපතා යායුතු
අධීක්ෂණ ස්ව භාවෙය් රාජකාරි පැවරී ඇති, පරීක්ෂණ, චාරිකා යනාදිය සිය රාජකාරියට ඇතුළත්
නිලධරෙයකු,
අර්ධකාලීන නිලධරෙයකු,
සහ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක අතිකාල දීමනා ලැබීමට හිමිකමක් නැති ෙශේණියක් ෙලස ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා විසින් සලකනු ලබන ෙවනත් ඕනෑම ෙශේණියකට අයත් නිලධරෙයකු.
4:2 ෙසේවකෙයකු තාවකාලික වූ ෙහෝ අනියම් වූ ෙහෝ දවස් පඩි ලබන්ෙනකු වූ ෙහෝ පමණින්ම
අතිකාල දීමනා ලැබීමට ඔහු නුසුදුස්ෙසක් ෙනොෙව්.
4:3 යම්කිසි අලුත් තනතුරක්, ෙසේවක පන්තියක් ෙහෝ ෙශේණියක් අතිකාල දීමනා ලැබීමට සුදුසු
යැයි සැලකීමට ෙපර ආයතන අධ ක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ලබාගත යුතු ය.

94

[VIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය

5.

ගණන් ගත යුතු කාල සීමා

5:1 සාමාන රාජකාරි ෙව්ලාවන්ෙගන් පරිබාහිරව කරන ලද වැඩ සඳහා පහත දැක්ෙවන
නියමයන්ට යටත්ව අතිකාල දීමනා ෙගවිය හැකි ය.
5:2 දවසට නියමිත මුළු රාජකාරි කාලය තුළ නිලධරයා වැඩ කර තිබිය යුතු ය. යම්කිසි දවසක
පමාද වී ෙසේවයට පැමිණීම නිසා ෙහෝ වරුවක නිවාඩු, ආගමික වත් පිළිෙවත් සඳහා වූ විෙශේෂ නිවාඩු
වැනි ඕනෑම ස්වභාවයක නිවාඩු ගැනීම නිසා ෙහෝ පාඩු වූ කාලය ඒ දවෙසේ වැඩ කරන ලද අතිකාල
පමාණෙයන් කපාහැර ඉතිරි කාලය පමණක් අතිකාල වශෙයන් සලකා ඒ සඳහා පමණක් මුදල් ෙගවිය
යුතු ය.
5:3 වරකට පැය භාගයකට අඩු කාලයක් ෙහෝ දවසට මුළුමනින් පැයකට අඩු කාලයක් ෙහෝ
ෙවනුෙවන් අතිකාල දීමනාවක් ෙනොෙගවිය යුතු ය. එක් වරකදී කරන ලද අතිකාල වැඩවල මුළු ගණන
බැලීෙම්දී පැයකින් හතෙරන් පංගුවකට අඩු ෙකොටසක් ගණන් ෙනොගත යුතු ය.
5:4 සාමාන රාජකාරි ෙව්ලාවන්ෙගන් පරිබාහිරව රාජකාරි සඳහා ගමන් කිරීම ෙවනුෙවන්
ගතකරන කාලය, පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී හැර, අතිකාල දීමනා ෙගවීම සඳහා ගණන් ෙනොගත යුතු
ය:එෙසේ ගමන් කිරීම රාජකාරිය ඉටුකිරීෙමහිම අංගයක් වන කල්හි (උදා: රියැදුෙරකු, දුම්රිය
ගාඩ්වරෙයකු) ෙහෝ රාජකාරිෙය් ස්වභාවය නිසා විෙව්කීව හා නිස්කලංකව සිටීමට ෙනොහැකිව
ෙනොකඩවාම සාවධානෙයන් සිටිය යුතු වන කල්හි. (උදා:- මුදල් රැෙගන යන සරප්වරෙයකු)
5:5 එෙලස ගමන් කිරීෙම්දී කඩින් කඩ පමණක් වැඩ ඇතිවන කල්හි, එය ෙපොෙරොත්තු රාජකාරි
වශෙයන් සලකා, අතිකාල ෙගවීම සඳහා එම කාලෙයන් අඩක් පමණක් ගණන් ගත යුතු ය.
5:6 අතිකාල සාමාන වශෙයන් ගණන් ගත යුත්ෙත් එක් එක් දවෙසේ සාමාන රාජකාරි
ෙව්ලාවන්ට වැඩිෙයන් වැඩ කරන ලද පැය ගණන පදනම් කරෙගන ය. එෙහත්, සති පදනම් කරෙගන
රාජකාරි ෙව්ලාවන් නියම කර ඇතිවිට (එනම් සතියකට වැඩ කළ යුතු අඩුම පැය ගණන නියම කර
ෙරෝස්ටර් ෙහෝ වැඩ මුර ෙහෝ අනුව ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇති නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන්) අතිකාල
ගණන් බැලිය යුත්ෙත් සතියට නියමිත පැය ගණනට වැඩිෙයන් වැඩ කරන ලද පැය ගණන පදනම්
කරෙගන ය.

6.

ෙගවන ගාස්තු පමාණය

6:1 සාමානR ගාස්තු පමාණය:- පැයකට ෙගවිය යුතු සාමාන අතිකාල දීමනා පමාණය දිනක
වැටුෙපන් අෙටන් එකක් (1/8) මාසික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් දිනක වැටුප ගණන්
බැලිය යුත්ෙත් ඒකාබද්ධ මාසික වැටුෙපන් තිෙහන් එකක් (1/30) වශෙයනි. අතිකාල ෙගවීම්
පමාණයන් ගණන් බැලීෙම්දී ජීවන වියදම් දීමනාව ගණන් ෙනොගත යුතු ය.
6:2 ෙපොෙරොත්තු රාජකාරි සඳහා ගාස්තු පමාණය:- ෙපොෙරොත්තු රාජකාරි සඳහා අතිකාල දීමනා
ෙගවිය යුත්ෙත් සාමාන ගාස්තු පමාණෙයන් අඩක් බැගිනි.
ෙපොෙරොත්තු රාජකාරි යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් සැලකිය යුතු තරම් වැඩක් නැතත් කිසියම්
කාලයක් තුළ නියම කරන ලද රාජකාරි ස්ථානයක රාජකාරිය සඳහා යම්කිසි නිලධරෙයකු රැඳී
සිටීමයි. අවශ වුවෙහොත් ෙසේවයට වහාම කැඳවනු ලැබිය හැකි වන පරිදි, වැඩ කරන ස්ථානෙයහි
නිදාගන්නා ෙලස නිලධරෙයකුට නියම කර ඇති අවස්ථා ද ඊට ඇතුළත් ෙව්.
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VIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

ෙමෝටර් වාහන රියැදුෙරකු ෙහෝ ක්ලීනර්වරයකු සම්බන්ධෙයන් “ෙපොෙරොත්තු රාජකාරි කාලය”
යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් රාජකාරිෙයන් තාවකාලිකව නිදහස් ෙකොට ඔහුට ෙගදර යාමට ඉඩදී
ඇතත් අවශ ඕනෑම අවස්ථාවකදී ෙසේවය සඳහා කැඳවනු ලැබීමට ඔහු යටත්ව ඇති කාලයයි. ඔහු
තාවකාලිකව නිදහස් කරනු ලදුව නියමිත ෙව්ලාවකදී ඔහු යලිත් ෙසේවයට පැමිණීම අෙප්ක්ෂා කරන
නමුත් ෙසේවය සඳහා ඔහු හදිසිෙය් කැඳවනු ලැබීමට යටත් ෙනොවන කාල සීමා “ෙපොෙරොත්තු රාජකාරි”
කාල වශෙයන් ගණන් ෙනොගත යුතු ය. තාවකාලිකව රාජකාරිෙයන් නිදහස් කර ඇති කාල සීමාවක
තම වාහනය අසල අවශ ෙයන්ම සිටිය යුතු නිසා නිදහෙසේ ගමන් බිමන් යා ෙනොහැකි රියැදුෙරකු
පූර්ණ කාල සකීය රාජකාරිෙයහි ෙයදී සිටින්ෙනකු වශෙයන් සැලකිය යුතු ය.
ෙපොෙරොත්තු රාජකාරි පිට ගතකරන කාලය ගණන් බැලීෙම්දී පැය භාගයකට අඩු කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් ගණන් ෙනොගත යුතු ය.

7.

සීමා

7:1 පුරප්පාඩු වූ තනතුරක රාජකාරී ආවරණය කිරීම සඳහා කරන අතිකාල වැඩ ද ඇතුළුව
මසකට පැය 20 කට වැඩි අතිකාල දීමනාවක් කිසිම නිලධරෙයකුට ෙනොෙගවිය යුතු ය.
7:2 අතිවිෙශේෂ අවස්ථාවලදී යම් නිලධරෙයකුට මසකට පැය 20 සීමාව ඉක්මවා අතිකාල දීමනා
ෙගවීම සඳහා බලය දීමට අදාළ අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයාට පුළුවන.

8. නිවාඩු දින
8:1

1971 අංක 29 දරන නිවාඩු පනත යටෙත් රජෙය් නිවාඩු දින පහත දැක්ෙවන පරිදි ෙව්:

ඉරු දින
පසෙලොස්වක ෙපෝය දින
පනත යටෙත් පකාශයට පත් කරන අෙනක් රජෙය් නිවාඩු දින
8:2 ෙමම විධිවිධාන පිළිබඳ වූ කාර්යයන් සඳහා සාමාන ෙයන් ඉරිදා දිනය “සතිෙය් විෙව්ක
දිනය” වශෙයන් සැලකිය යුතු ය. රජෙය් නිවාඩු දින වශෙයන් සැලකිය යුත්ෙත් පසෙලොස්වක ෙපෝය
දින හා පනත යටෙත් පකාශයට පත් කරන අෙනක් නිවාඩු දිනයන් ය.
8:3 ෙරෝස්ටර් කමය අනුව ෙහෝ සහන ෙසේවකයන් ෙහෝ ආෙද්ශකයන් ෙහෝ වශෙයන් දින
කීපයකට ෙසේවෙය් ෙයොදාගනු ලබන ෙසේවකයන් හැර අනියම් ෙසේවකයන් හා ෛදනික වැටුප් ලබන
ෙසේවකයන් ද ඇතුළුව සියලුම ෙශේණිවල රජෙය් නිලධරයන් ෙකෙරහි 8:1 වැනි උප වගන්තිෙය්
සඳහන් රජෙය් නිවාඩු දින (සතිෙය් විෙව්ක දිනයන් ෙනොෙව්.) අදාළ ෙව්. එෙහත් අර්ධකාලීන
ෙසේවකයන්ට රජෙය් නිවාඩු දින සඳහා හිමිකමක් නැත.

9. නිවාඩු දින වැටුප්
9:1 ස්වකීය ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි අනුව රජෙය් නිවාඩු දිනයක වැඩ කිරීමට නියම වන
නිලධරෙයකුට රජෙය් නිවාඩු දිනයක වැඩ කිරීම ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් පදනම මත වැටුප් ෙගවිය
යුතු ය:
ඔහු ෛදනික වැටුප් ලබන්ෙන් නම් ද, රජෙය් නිවාඩු දිනයක් එක්කම ඊට ෙපර ෙහෝ පසුව එන
වැඩ කරන දිනෙය් ෙසේවයට පැමිණ ඇත්නම් ද ඔහුට දිනක වැටුපක් ෙගවිය යුතු ය. එෙහත්, රජෙය්
නිවාඩු දිනයට ෙපර හා පසුව එන වැඩ කරන දින ෙදෙක්ම ඔහු අසනීප නිවාඩු, ෛවද නිවාඩු ෙහෝ
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වැටුප් රහිත නිවාඩු පිට සිටිෙය් නම් ඒ රජෙය් නිවාඩු දිනය සඳහා ඔහුට දිනක වැටුප හිමි ෙනොෙව්.
එෙතකුදු වුවත් වැටුප් සහිත නිවාඩු ලැබීමට ඔහු සුදුස්ෙසකු නම් ෙසේවයට ෙනොපැමිණි එම දිනය
වැටුප් සහිත නිවාඩු දිනයක් හැටියට සැලකිය හැකි ය.
ඔහු මාසික වැටුප් ලබන්ෙන් නම් කිසිම අතිෙර්ක ෙගවීමක් ඔහුට හිමි ෙනොෙව්.
9:2 ස්වකීය ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි අනුව රජෙය් නිවාඩු දිනයක වැඩ කිරීමට නියමව නැති
නිලධරෙයකුට පහත දැක්ෙවන අනුගහයන්ෙගන් තමන් කැමති ඕනෑම අනුගහයක් භුක්ති විඳිය හැකි
ය.
නිලධරයා ෛදනික වැටුප් ලබන්ෙන් නම්, පහත දැක්ෙවන අනුගහයන් ෙදෙකන් එකක් ලබා ගත
හැකි ය.
අපහසුවක් නැතිව ඔහුට නිවාඩු දිය හැකි අවස්ථාවකදී ලබාගැනීම සඳහා දිනක වැටුප් සහිත නිවාඩු;
එෙසේ නැතෙහොත් වැඩ කළ දිනයට නියම වශෙයන් උපයාගත් වැටුපට අතිෙර්කව සාමාන ගාස්තු
පමාණය අනුව තවත් දිනක වැටුප.
නිලධරයා මාසික වැටුප් ලබන්ෙන් වී නමුත් ඔහු මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු, ක්ෙෂේත නිලධරෙයකු
ෙහෝ අතිකාල දීමනා අහිමි නිලධරෙයකු ෙහෝ ෙනොෙව් නම් පහත දක්වන අනුගහ ෙදකින් එකක් සිය
මනාපය පරිදි භුක්ති විඳීමට ඔහුට පුළුවන. වැඩ කළ දිනය ෙවනුෙවන් දිනක හිලව් නිවාඩු ෙහෝ, මාසික
වැටුෙපන් 1/30 ගණෙන් ගණන් බැලිය යුතු අතිෙර්ක දිනක වැටුප.
9:3 මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු, ක්ෙෂේත නිලධරෙයකු ෙහෝ අතිකාල දීමනා ලැබීමට හිමිකමක්
නැති ෙවනත් නිලධරෙයකු රජෙය් නිවාඩු දිනයක වැඩ කළ විට ඔහුට ලබාගැනීමට අවසර ඇත්ෙත් ඒ
ෙවනුවට දිනක හිලව් නිවාඩුවක් පමණි. ඔහුට ඒ ෙවනුෙවන් කිසිම අමතර ෙගවීමක් හිමි ෙනොෙව්.
9:4 නිවාඩු දිනයකින් ෙකොටසක් පමණක් වැඩකරන ෙලස යම් නිලධරෙයකුට නියම කළ විට,
ඉහත සඳහන් පරිදි අතිෙර්ක වැටුප ෙහෝ හිලව් නිවාඩු ෙහෝ දිය යුත්ෙත් වැඩ කරන ලද නියම පැය
ගණන සඳහා පමණි. ෙම් කාර්යය සඳහා ගණන් ගත යුත්ෙත් අදාළ නිලධරයාෙග් සාමාන වැඩ කරන
කාලය ඇතුළත ගැෙනන පැය ගණන පමණි.
9:5 ෙම් වගන්තිය යටෙත් එකතු වන හිලව් නිවාඩු, එෙසේ හිලව් නිවාඩු උපයා ගනු ලැබූ දින සිට
වර්ෂයක් ඉකුත්වීමට ෙපර ලබාගත යුතු ය.
9:6 රජෙය් නිවාඩු දිනයක රාජකාරියක් සඳහා ගමන් කිරීම, නිවාඩු දින වැටුප් ෙගවීෙම් කාර්යය
සඳහා, වැඩ කිරීමක් ෙලස ගණන් ෙනොගත යුතු නමුත් එකී ගමන නියම වශෙයන්ම රාජකාරියක්
ඉටුකිරීම සඳහාම කරන ලද්දක් නම් ඒ ෙවනුෙවන් හිලව් නිවාඩු දීම ගැන විරුද්ධත්වයක් නැත.
9:7 අතිෙර්ක වැටුප, අතිකාල දීමනා සහ නිවාඩු දින වැටුප් ඇතුළත් පතිපාදනයටම හරකළ යුතු
ය. එෙහත් නිවාඩු දින සඳහා වැටුප් ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇති යම් නිලධරෙයකුට රජෙය් නිවාඩු
දිනයක සිය සාමාන කාල ෙව්ලාවන්ෙගන් පිටස්තරව වැඩ කරන ෙලස නිශ්චිතවම නියම කරන
ලද්ෙද් නම්, එම අතිෙර්ක පැය ගණන සඳහා අතිකාල දීමනා ෙගවිය යුතු අතර, එම වියදම් සාමාන
අතිකාල දීමනා පතිපාදනයටම හර කළ යුතු ය.
9:8 ආණ්ඩුෙව් නිවාස කුලිය, වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම වැටුප් දායක මුදල්,
රාජ ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදෙල් දායක මුදල් යනාදිය අයකර ගැනීම සඳහා නිවාඩු දින වැටුප හා
සාමාන වැටුප එකට එකතු ෙනොකළ යුතු ය.
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9:9 රජෙය් නිවාඩු දිනයක් නිලධරෙයකුෙග් සාමාන සතිෙය් විෙව්ක දිනයට ෙයෙද් නම් ද,
(ෙමය ඉරු දිනක් ෙහෝ ෙවනත් දිනයක් වුව ද) එබඳු දිනයක වැඩ කරන ෙලස ඔහුට නියම කරන
ලද්ෙද් නම් ද, ඔහුට හිමි වනුෙය් විෙව්ක දිනවල වැඩ කිරීම ෙවනුෙවන් ලැෙබන අනුගහය මිස රජෙය්
නිවාඩු දිනයක වැඩ කිරීම ෙවනුෙවන් ලැෙබන අනුගහය ෙනොෙව්. උදාහරණයක් වශෙයන් කියෙතොත්
ඉරු දිනකට ෙයෙදන රජෙය් නිවාඩු දිනයක වැඩ කරන ෙලස යම් නිලධරෙයකුට නියම කරන ලද්ෙද්
නම් ද, ඉරු දිනය ඒ නිලධරයාෙග් සාමාන විෙව්ක දිනය නම් ද, ඉරු දින වැඩ කිරීම ෙවනුෙවන්
සාමාන ෙයන් ෙදන අනුගහය මිස නිවාඩු දින වැටුප් ඔහුට ෙනොෙගවිය යුතු ය. එනම්, ඔහු අතිකාල
දීමනා හිමි මාසික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකු නම් ඔහුට අතිකාල දීමනා ෙගවිය යුතු ය. ෙකෙසේ ෙවතත්
රජෙය් නිවාඩු දිනයක් ඉරු දිනක ෙයෙද් නම් ද, ඉරු දිනය යම් නිලධරෙයකුෙග් සාමාන වැඩ කරන
දිනයක් නම් ද, ෙම් වගන්තිෙය් විධිවිධාන ඔහු සම්බන්ධෙයන් අදාළ ෙව්.

10. සති අන්තයන්හි සහ රජෙය් නිවාඩු දිනවල වැඩ කිරීම ෙවනුෙවන් සමහර
ෙශේණිවලට මුදල් ෙගවීම
10:1 ඉහත 4:1 උප වගන්තිෙය් සඳහන් කිසිවක් ෙනොසලකා, සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මාස 03 ක්
ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් අවශ වන පමුඛතාව දිය යුතු සහ අඛණ්ඩ ස්වභාවෙයන් යුත් වැඩ සටහනක්
සම්බන්ධෙයන් (එදිෙනදා කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුමය වැඩ ෙනොෙව්.) ෙහෝ නියඟ, ජලගැලීම්, මහජන
කැළඹීම් ආදිය ෙහේතුෙකොට ෙගන ඇති වන හදිසි ස්වභාවෙයන් යුත් වැඩක් සම්බන්ධෙයන් ෙහෝ
ෙවනත් හදිසි රාජකාරි සම්බන්ධෙයන් ෙසනසුරාදා, ඉරිදා ෙහෝ රජෙය් නිවාඩු දිනයක වැඩකිරීමට
නියම කරනු ලබන මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු ෙහෝ අතිකාල දීමනා ලැබීමට හිමිකම් ෙනොමැති කාර්මික
නිලධරෙයකු එෙසේ වැඩ කළ එකිෙනක දිනය ෙවනුෙවන්, පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව,
එම නිලධරයාෙග් ඒකාබද්ධ මාසික වැටුෙපන් 1/20 කට සමාන මුදලක් ලබා ගැනීමට හිමිකම් ලබයි.
(අ) ඔහු දිනකට පැය 8 කට ෙනොඅඩු කාලයක් වැඩ කළ යුතු ය.
(ආ) ෙගවිය හැකි උපරිම දින සංඛ ාව ලිත් මසකට දින 01 කි.
(ඇ) අමාත ාංශ ෙල්කම්ෙග් අනුමතියට යටත්ව ය.
10:2 එෙසේ ෙගවන සියලු ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන් අදාළ අෙනකුත් විස්තර සහිතව, ෙල්ඛනයක්
පවත්වාෙගන යා යුතු ය. ෙමම ෙල්ඛනය පරීක්ෂණය පිණිස ආයතන අධ ක්ෂ ජනරාල් ෙහෝ ඔහුෙග්
බලයලත් ඕනෑම නිලධරෙයකු ඉල්ලූ විට ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙව්.

11. ජීවන වියදම් දීමනාව
11:1 සෑම රජෙය් නිලධරෙයකුටම (ෛදනික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකු ඇතුළුව) හා වැන්දඹු/
වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම වැටුපක් ලබන විශාමිකෙයකු ඇතුළු සෑම රජෙය් විශාමිකෙයකුටම
ජීවන වියදම් දීමනාවක් ෙගවිය යුතු ය.
11:2 ෙමම දීමනාව පහත දැක්ෙවන පරිදි ය.
(අ) මාසික වැටුප් ලබන සියලුම රජෙය් නිලධරයන්ට මසකට රු. 6600 කි.
(ආ) රජෙය් විශාමිකයින් සඳහා මසකට රු. 3175 කි.
11:3 ෛදනික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් ජීවන වියදම් දීමනාව ගණන් බැලිෙම්දී
දින 30 ක උපරිමයකට යටත්ව දිනකට රු. 220කි.
ඉහත ජීවන වියදම් දීමනාව රජෙය් පතිපත්ති තීරණ අනුව විටින් විට සංෙශෝධනය ෙව්.
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11:4 නිලධරඡයකු වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගන්නා විට, එම මාසය සඳහා ඡගවිය යුතු දීමනාව,
එකී නිලධරයා විසින් ලබාගනු ලබන වැටුප් රහිත නිවාඩු දින ගණනට සමානුපාතිකව අඩු කරනු
ලැඡේ. ඡමම වගන්තිඡේ කාර්යයන් සඳහා අවශ්ය අඩු ිරීම්වවලදී අ වැටුප් නිවාඩු, වැටුප් රහිත
නිවාඩුවලට පරිවර්තනය කළ යුතු ය.
11:5 ජීවන වියද්ව දීමනාව වැටුඡපන්/පඩිඡයන් ඡවන් වූ දීමනාවක් වන අතර එය, අතිකාල
දීමනාව, නිවාඩු දින සඳහා වැටුප ගණන් ගැනීම වැනි කාර්යයන් සඳහා වැටුපට/පඩියට එකතු
ඡනොකළ යුතු ය.

12. සසේවාස්ථාන දීමනාව
12:1 මුහුදු මට්ටඡමන් අඩි 5000 කට ව ා උසිරන් පිහිටි ඡසේවාස්ථානවල ඡසේවය කරන සෑම
නිලධරඡයකුටම ඡසේවාස්ථාන දීමනාව වශ්ඡයන් ඔහුඡේ ඒකාබද්ධ වැටුඡපන් 8% ක් ඡගවිය යුතු ය.
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ගාස්තු
1.

රජයට ෙසේවා ඉටුකිරීම ෙවනුෙවන් ෙගවන ගාස්තු

2.

රාජ" සංස්ථා, මණ්ඩලවලට ෙහෝ ෙපෞද්ගලික පාර්ශ්වයන්ට ෙසේවා ඉටුකිරීම
ෙවනුෙවන් ෙගවන ගාස්තු

3.

ගුවන් විදුලි/රූපවාහිනී කථා සහ ෙද්ශන

4.

තක්ෙසේරු ගාස්තු

5.

ඇඟිලි සලකුණු පිළිබඳ ෙරජිස්ටාර් විසින් ඉටුකරනු ලබන ෙසේවය

6.

දිසා අධිකරණය, මෙහස්තාත් අධිකරණය, යනාදිෙය් ගාස්තු

7.

කච්ෙච්රිවල සහ අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ෙසවීම් ගාස්තු හා පරිවර්තන
ගාස්තු

8.

සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිටපත් කිරීෙම් ගාස්තු

9.

(15 වැනි අධිකාරය වන) රාජ" ෙල්ඛන ඔප්පු කිරීෙම් ආඥාපනෙත් 3 වැනි
වගන්තිය යටෙත් අයකරන පිටපත් කිරීෙම් ගාස්තු

10. ඇප වාර්තා ෙවනුෙවන් අයකරන ගාස්තු
11. අධිකරණ කටයුතු ෙවනුෙවන් ෛවද" නිලධරයන්ට ෙගවන ගාස්තු
12. කම්කරුවන්ට වන්දි ෙගවීම සම්බන්ධ කටයුතු ෙවනුෙවන් ෛවද" නිලධරයන්ට
ෙගවන ගාස්තු
13. විෙශේෂ අවස්ථාවන්හිදී ෛවද" මණ්ඩලවල ෙසේවය කිරීම ෙවනුෙවන් ෙගවන
ගාස්තු
14. ගිණුම් තැබීම
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IX වැනි පරිච්ඡේදය
ගාස්තු
1.

ආණ්ඩුවට සසේවා ඉටුකිරීම සවනුසවන් සගවන ගාස්තු

1:1 පහත සඳහන් අවස්ථාවන්හි දී හැර ඡවන කිසිම අවස්ථාවක දී ආණ්ඩුවට කරන කිසිම
ඡසේවයක් ඡවනුඡවන් කිසිම නිලධරඡයකුට ගාස්තුවක් ලබාගත ඡනොහැකි ය:1:1:1

ඡේගු ඡදපාේතඡේන්තුඡේ අතිකාල දීමනා

1:1:2

විභාග ප්රශ්්න ප්ර සදදීම සහ ත්තතර ප්ර ලකුු  කිීම

1:1:3 නිලධරයාඡේ තනතුරට සහ රාජකාරිවලට කිසිඡසේ්ත සේබන්ධ ඡනොවූ ගුවන්
විදුලි/රූපවාහිනී ප්රචාාර සඳහා ගාස්තු
1:2

ආණ්ඩුවට කරන ඡසේවා සඳහා ආයතන අධයක්ෂ ජනරාල්ඡේ පූේව අනුමතිය සහිත ඡගවීේ

2. රාජ්ය සසස්ාා මණ්ලවවවට ස
සවනුසවන් සගවන ගාස්තු

සද ්ගගික

දා්ශ්්වනන්ට සසේවා ඉටුකිරීම

2:1 ඡමහි XXX වැනි පරිච්ඡේදඡේ දැක්ඡවන පරිදි ඡපෞද්ගලික පාේශ්්වයකට ඡහෝ පළා්ත පාලන
ආයතනයකට ඡහෝ රාජය සසස්ථාවකට ඡහෝ යේකිසි කාේයයක් ඉටු කරදීමට රජඡේ නිලධරඡයකුට
අවසර ඡදනු ලැබුවඡහෝත, ගාස්තුඡවන් ඡකොපමණ ප්රතිශ්තයක් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතුද
යන්න අදාළ ඡල්කේවරයා විසින් තීරණය කරනු ඇත. එවිට ඉතිරි මුදල නිලධරයාට ප්රඡයෝජනයට ගත
හැකි ය. එඡතකුදු වුව්ත, හැම අවස්ථාවකදීම යට්ත පිරිඡසයින් රු.250/-ක් ඡහෝ ගාස්තුව රු.250/-ට
අඩුනේ එම සේපූේණ ගාස්තුවම ඡහෝ සිය ප්රඡයෝජනයට ගැනීමට නිලධරයාට ඉඩ දිය යුතු ය.
2:2 ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු ප්රතිශ්තය්ත, නිලධරයාට ලබාගැනීමට ඉඩදිය හැකි
ප්රතිශ්තය්ත තීරණය කිීඡේ දී ඡල්කේවරයා විසින් පහත සඳහන් කරුු  පදනේ කරගත යුතු ය.
රජඡේ ඡසේවඡයන් ලබාග්ත ඡහෝ රජඡේ ඡසේවය හා සේබන්ධ වූ ඡහෝ විඡශ්ේෂ දැනුම භාවිත
ඡනොකරමින්, සාමානය රාජකාරිවලට බාධා ඡනොවන පරිදි, කාේයාල ඡේලාඡවන් බාහිරව කරනු ලබන
කාේයාලීය ඡනොවන වැඩ ඡවනුඡවන් ලැඡබන සේපූේණ ගාස්තුවම නිලධරයාඡේ ප්රඡයෝජනයට
ගැනීමට ඉඩදිය හැකි ය.
රජඡේ ඡසේවඡයන් ලබාග්ත පුහුු ව භාවිත කරමින්, රාජකාරි වැඩට බාධා ඡනොවන පරිදි, කාේයාල
ඡේලාඡවන් බාහිරව කරනු ලබන කාේයාලීය ඡනොවන වැඩ ඡවනුඡවන් ලැඡබන ගාස්තුඡවන් සියයට
10ක් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු ය. ඒකාන්ත වශ්ඡයන්ම රජඡේ ඡසේවඡයන් ලබා ඡනොග්ත
නමු්ත රජඡේ ඡසේවය හා සේබන්ධ වූ දැනුම භාවිත කරමින් රාජකාරි වැඩට බාධා ඡනොවන පරිදි,
එඡහ්ත ඉඩ ලැඡබන අයුරින් කාේයාලීය ඡේලාවන් තුළම කරනු ලබන කාේයාලීය ඡනොවන වැඩ
ඡවනුඡවන් ලැඡබන ගාස්තුඡවන් සියයට 10ක් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු ය.
රජඡේ ඡසේවඡයන් ලබාග්ත පුහුු ව භාවිත කරමින්, රාජකාරි වැඩට බාධා ඡනොවන පරිදි, ඉඩ
ලැඡබන අයුරින් කාේයාල ඡේලාවන් තුළම කරනු ලබන කාේයාලයීය ඡනොවන වැඩ ඡවනුඡවන්
ලැඡබන ගාස්තුඡවන් සියයට 25ක් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු ය.
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රාජකාරි වැඩට බාධා සිදුවන විට සියයට 25 ක් ෙහෝ ඊට වැඩි පමාණයක් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර
කළ යුතු ය. එහිලා සිදුවන බාධාවල පමාණය අනුව බැරකළ යුතු පතිසතය වැඩි විය යුතු ය.
2:3 විශ්වවිද"ාලයක ෙහෝ විශ්වවිද"ාල ආයතනයක බාහිර කථිකාචාර්යවරෙයකු වශෙයන්
ෙසේවය කරන නිලධරෙයකු තම ෙද්ශන පවත්වන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම කාර්යාලීය ෙව්ලාෙවන්
බාහිරව නම්, එෙසේම ස්වකීය රාජකාරිවලට බාධා සිදු ෙනොවන පරිදි නම් ඔහුට ඒ ෙවනුෙවන් ආයතන
අධ"ක්ෂ ජනරාල් අනුමත කර ඇති ගාස්තු පමාණයන්ට අනුව ගාස්තු ලබාගැනීමට ඉඩදිය හැකි ය.
2:4 පළාත් පාලන ආයතනයකට ෙහෝ රාජ" සංස්ථාවකට විෙශේෂ ෙසේවාවක් අවශ" වන
අවස්ථ ාවන්හි දී, අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එම ෙසේවා ලබාගත යුතු ය. ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්
ගාස්තුවක් අයෙකොට එම ෙසේවා ඉටුකර දී, එම සම්පූර්ණ ආදායම ම ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු
ය.

3.

ගුවන් විදුලි/රූපවාහිනී කථා සහ ෙද්ශන

3:1 රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක සාමාන" කටයුතු කරෙගන යාම පිණිස අවශ" වන්නා වූ
ෙනොෙහොත්, ෙයෝග" වන්නා වූ ෙහෝ තමාෙග් සාමාන" රාජකාරිවලම ෙකොටසක් වශෙයන්
සැලෙකන්නා වූ ෙහෝ ෙද්ශනයක් නැතෙහොත් කථාවක් පිළිෙයල කිරීමට ෙනොෙහොත් පැවැත්වීමට
ෙයොදවනු ලබන රජෙය් නිලධරෙයකුට ෙහෝ ඔහු නිෙයෝජනය කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහෝ කිසිම
ගාස්තුවක් ෙනොෙගවිය යුතු ය.
නිදර්ශනය:
කාලගුණ පවෘත්ති පකාශයට පත්කිරීම, ජන සංගණනයකදී ජන සංගණනය වාර්තා පිරවීම
සම්බන්ධෙයන් අනුගමනය කළ යුතු කියා මාර්ගය පිළිබඳ ෙතොරතුරු පකාශයට පත්කිරීම, නව
කෘෂිකාර්මික කම පචාරය කිරීෙම් රාජකාරිය භාර නිලධරයන් විසින් කෘෂිකර්මය පිළිබඳ කථා
පැවැත්වීම යනාදී කටයුතු රජෙය් නිලධරයකුෙග් සාමාන" රාජකාරිෙය් ෙකොටසක් වන අතර ඒවා
උදක්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට ස්වකීය සාමාන" කටයුතු කරෙගන යාමට උපකාරී වන උපාය
මාර්ගයක් ද වන්ෙන් ය.

4.

තක්ෙසේරු ගාස්තු

4:1 පහත විස්තර කර ඇති ෙසේවා සඳහා ගාස්තු අයෙකොට මුළු ගාස්තුවම ඒකාබද්ධ අරමුදලට
බැර කළ යුතු ය :4:1:1 වරිපනම් නියම කිරීෙම් කටයුතු සඳහා කරන තක්ෙසේරු කිරීම් හැර පළාත් පාලන
ආයතන හා රාජ" සංස්ථාවන් සඳහා වන තක්ෙසේරු කිරීම් භාර ගැනීමට පධාන රජෙය්
තක්ෙසේරුකරුට පුළුවන. එම තක්ෙසේරු කිරීම් ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු ගාස්තුව ඔහු විසින්
ෙද්පෙළහි වටිනාකම අනුව තීරණය කරනු ලැබූ ගාස්තු පමාණයන් අනුව විය යුතු ය. අනුමත
ගාස්තු පමාණයන් අනුව තක්ෙසේරුකරුෙග් ගමන් වියදම් ද අයකර ගත යුතු ය.
4:1:2 ණය මණ්ඩලයක ෙහෝ ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව සඳහා ෙහෝ වන තක්ෙසේරු කිරීම්
ද එකී ආයතනවල ව"වස්ථාවලින් අනුමත කර ඇති ගාස්තු මත භාර ගැනීමට පුළුවන.
4:1:3 මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු සඳහා කරන තක්ෙසේරු කිරීම් මහා
භාරකාරතැනෙග් ඉල්ලීම පිට භාර ගැනීමට පුළුවන. ඒ සඳහා අයකරන ගාස්තුව මහා භාරකාරතැන
ද, පධාන රජෙය් තක්ෙසේරුකරු ද අතර සම්මත කරගන්නා මුදලක් විය යුතු ය.
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5.

ඇඟිලි සළකුණු පිළිබඳ ෙරජිස්ටාර් විසින් ඉටුකරනු ලබන ෙසේවා

5:1 ඇඟිලි සළකුණු පිළිබඳ ෙරජිස්ටාර්ෙග් විෙශේෂඥ මතය ලබාගැනීම පිණිස, ඇඟිලි සළකුණු
සහිත ෙල්ඛන ෙහෝ භාණ්ඩ ඔහු ෙවත යැවීමට ෙපෞද්ගලික පාර්ශ්වයනට පුළුවන. පරීක්ෂණ සඳහා
යවන එවැනි ෙල්ඛන ෙහෝ භාණ්ඩ අදාළ බලධරයා විසින් අනුමත කරන ලද රු. 100 ක ගාස්තුවක් ද
සමඟ ඇඟිලි සලකුණු පිළිබඳ ෙරජිස්ටාර් ෙවත යැවිය යුතු ය. ඇඟිලි සළකුණු පිළිබඳ ෙරජිස්ටාර්වරයා
එම ෙල්ඛන ෙහෝ භාණ්ඩ සිය වාර්තාව සමග එය ඉල්ලුම් කළ තැනැත්තා ෙවත ආපසු යවනු ඇත.
යම්කිසි භාණ්ඩයක් ඇඟිලි සළකුණු පිළිබඳ ෙරජිස්ටාර්ෙග් කාර්යාලයට හැර ෙවන තැනකට යැවීම
සඳහා යම් වියදමක් දැරීමට සිදුෙව් නම් එම මුදල කලින් ෙගවීමට ඉල්ලුම්කරුට සිදුවිය හැකි ය.
5:2 විභාග ෙවමින් පවත්නා නඩුවක රජෙය් නිලධරෙයකු ෙනොවන පාර්ශ්වකරුෙවකුට යම්කිසි
ෙල්ඛනයක ෙහෝ භාණ්ඩයක ෙහෝ ඇති ඇඟිලි සළකුණු ගැන ඇඟිලි සළකුණු ෙරජිස්ටාර්ෙග් මතය
විමසීමට වුවමනා වී, ඉදින්, ඒ පාර්ශවකරු ඒ සඳහා උසාවිය ෙවත ඉල්ලීමක් කරමින් අදාළ බලධරයා
විසින් අනුමත කරන ලද ෙරජිස්ටාර්ෙග් ගාස්තුව ද එම ෙල්ඛනය ෙහෝ භාණ්ඩය ෙහෝ ඇඟිලි සළකුණු
ෙරජිස්ටාර්ෙග් කාර්යාලෙයන් ඔබ ෙමොබ යැවීමට අවශ" වන වියදම් ද උසාවිෙය් තැන්පත් කළෙහොත්
එම ෙල්ඛනය ෙහෝ භාණ්ඩය භාරෙගන, පරීක්ෂා ෙකොට වාර්තා කිරීම සඳහා ඇඟිලි සළකුණු පිළිබඳ
ෙරජිස්ටාර් ෙවත යැවීමට උසාවියට පුළුවන. එෙසේ යවන විට, ගාස්තුව හා වියදම වශෙයන් තැන්පත්
කරන ලද මුදල ෙමපමණ යැයි උසාවිය විසින් ඇඟිලි සළකුණු පිළිබඳ ෙරජිස්ටාර්ට දැන්විය යුතු ය.
ගාස්තුව සහ වියදම පියවීමට පමාණවත් මුදලක් තැන්පත් කර තිෙබ් නම්, ඇඟිලි සළකුණු පිළිබඳ
ෙරජිස්ටාර් එම ෙල්ඛන ෙහෝ භාණ්ඩ පරීක්ෂා කර ඒ පිළිබඳ වාර්තාව, එකී ෙල්ඛන ෙහෝ භාණ්ඩ සමග
උසාවියට ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
5:3 ෙමම වගන්තිය යටෙත් අයකරනු ලබන සියලුම ගාස්තු ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු
ය. ෙල්ඛන ෙහෝ භාණ්ඩ ෙහෝ උසාවියට ආපසු යැවීෙම් වියදම පියවීමට තැන්පත් කරන ලද මුදල
උසාවිය විසින් ඇඟිලි සළකුණු පිළිබද ෙරජිස්ටාර් ෙවත යැවිය යුතු ය.

6.

දිසා අධිකරණය, මෙහස්තාත් අධිකරණය යනාදිෙය් ගාස්තු

6:1 ඒ ඒ නිශ්චිත ෙසේවා ෙවනුෙවන් උසාවිෙය් නිලධරයන්ට ෙගවිය යුතු ගාස්තු පිළිබඳව සිංහල,
ෙදමළ සහ ඉංගීසි යන භාෂා තුෙනන්ම සකස් කරන ලද දැන්වීම් සෑම දිසා අධිකරණයක ද,
මෙහස්තාත් අධිකරණයක ද, පදර්ශනය කර තිබිය යුතු ය. එම ගාස්තු හැර ෙවන කිසිම ගාස්තුවක්
අයකිරීමට අවසර නැති බවත්, එෙසේ අයකිරීම තහනම් බවත් පකාශ ෙකෙරන සටහනක් ද එම
දැන්වීම්වල තිබිය යුතු ය.
6:2

ගාස්තු අයකළ හැක්ෙක් පහත සඳහන් ෙසේවා ෙවනුෙවන් පමණි :-

ෙපෞද්ගලික ඉල්ලීම පිට අවුරුද්දකට වඩා පැරණි ෙල්ඛන ෙසවීම;
නඩු ෙපොත් බැඳීම;
නඩු ෙපොත් පිටපත් කිරීම;
ලිපි ෙල්ඛන පරිවර්තනය කිරීම;
හරක් වවුචර ෙපෝරම ලිවීම;
දිසා අධිකරණය යනාදිෙය් සිවිල් නඩුවලට බඳින ලද ලිපි ෙල්ඛන ආපසු ගැනීම;
පතිඥා/දිවුරුම් ලබා ගැනීම.
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6:2:1

ෙවනත් කිසිම ෙසේවයක් ෙවනුෙවන් ගාස්තු අයකිරීම තහනම් ය.

6:3 ෙපෞද්ගලික ඉල්ලීම් මත අවුරුද්දකට වඩා පැරණි ෙල්ඛන ෙසවීම ෙවනුෙවන් අදාළ
බලධරයා විසින් අනුමත කර ඇති ගාස්තු පමාණයන් අනුව අයකිරීම් කළ යුතු ය. එම සියලුම ගාස්තු
ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු ය.
6:4 නඩු ෙපොත් බැඳීම ෙවනුෙවන් අනුමත ගාස්තු ව"වස්ථාෙව් දක්වා ඇති පරිදි ෙහෝ අදාළ
බලධරයා විසින් නියම කර ඇති පරිදි ෙහෝ අයකර ගත යුතු ය.
6:4:1 නඩු ෙපොත් බැඳීෙම් ගාස්තු මුද්දරවලින් ෙගවිය යුතු ය. සිය ආයාචනය ෙහෝ අයදුම්පත
ෙහෝ ඉදිරිපත් කරන විට ඒ ඒ පාර්ශ්වය විසින් ගාස්තුවට සරිලන මුද්දර ඒවාට ඇලවිය යුතු ය.
අභියාචනයක් ඉදිරිපත් වුවෙහොත් මිස, එකම නඩුව ෙවනුෙවන් එක් ගාස්තුවකට වඩා ෙනොෙගවිය
යුතු ය.
6:4:2
යුතු ය.

අභියාචනාකරු විසින් ඇපය ෙගවා නිම වූ පසු අභියාචනා ෙපත්සම් ගාස්තුව ෙගවිය

6:4:3

අපරාධ අධිකරණවලදී නඩු ෙපොත් බැඳීම ෙවනුෙවන් ගාස්තු අයකළ ෙනොහැක.

6:4:4

නඩු ෙපොත් බැඳීම ෙවනුෙවන් රජය විසින් ගාස්තු ෙනොෙගවිය යුතු ය.

6:5 අපරාධ නඩුවල නඩුෙපොත් ආදිය පිටපත් කිරීම ෙවනුෙවන් අයකළ හැකි උපරිම ගාස්තුව
ව"වස්ථාෙව් නියම කර ඇති ගාස්තු පමාණය ෙහෝ ඉංගීසි වචන 120 ක පිටුවකට අදාළ බලධරයා
විසින් අනුමත කරන ලද ගාස්තු පමාණය ෙහෝ විය යුතු ය. (20 වන අධිකාරය වන අපරාධ නඩු
විධිවිධාන සංගහෙය් 434 වැනි වගන්තිය බලන්න.)
6:5:1 නීතිඥයන් විසින් තම ඇස්කීසි සමග ෙහෝ (89 වැනි අධිකාරය වන) උකස් ආඥා පනත
යටෙත් විකිණීෙම් ආඥාවක් සමග ෙහෝ තීන්දු පකාශ පිටපත් ඉදිරිපත් කළ විට ඒවා සහතික කිරීම
ෙවනුෙවන් දිසා අධිකරණ, මෙහස්තාත් අධිකරණ යනාදිෙය් ෙරජිස්ටාර්වරුන් විසින් ගාස්තු
අයකිරීම තහනම් ය. එෙහත් තීන්දු පකාශයක සහතික කළ පිටපතක් ෙදන විට ගාස්තුව අයකළ
හැකි ය. නිරවුල් කිරීෙම් නිලධරයාට සිය කාර්යාලෙය් ලිපිෙගොනුවලට අමුණා තැබීමට අවශ" වූ ද,
මුඩු බිම් ආඥාපනෙත් නඩු සම්බන්ධව වූ ද, තීන්දු පකාශයන්හි සහතික කළ පිටපත් ෙවනුෙවන්
ගාස්තු අයකළ ෙනොහැකි ය. [සිවිල් අධිකරණවල පිටපත් කිරීෙම් ගාස්තු සඳහා (15 වන අධිකාරය
වන) රාජ" ෙල්ඛන ඔප්පු කිරීෙම් ආඥාපනෙත් 3 වන වගන්තිය හා (101 වන අධිකාරය වන) සිවිල්
නඩු විධාන සංගහෙය් 205 වන වගන්තිය බලන්න.]
6:5:2 දිසා අධිකරණවල සහ මෙහස්තාත් අධිකරණවල ෙල්ඛන පිටපත් කිරීම ෙවනුෙවන්
ෙගවන ගාස්තු, එම පිටපත් කිරීම කරන ලද්ෙද් කාර්යාල ෙව්ලාෙවන් බැහැරදී නම්, පිටපත් කිරීම
කළ නිලධරයාට ස්වකීය පෙයෝජනයට ගත හැකි ය. පිටපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් වැඩ කළ පැය
ගණන පිළිබඳ විස්තරයක් ඔහු තබාගත යුතු ය.
6:5:3 සිවිල් අභියාචනා ව"වස්ථා අනුව අභියාචනා නඩුවල නඩුෙපොත් පිටපත් කිරීම
ෙවනුෙවන් අයකරන ගාස්තු එක් එක් අධිකරණය විසින් පවත්වාෙගන යනු ලබන බැංකු ගිණුෙම්
අපමාදවම තැන්පත් කළ යුතු ය. එම ගිණුම්වල එම මුදල් තැන්පත් වශෙයන් තබාගත යුතු ය.
ආයතන අධ"ක්ෂ ජනරාල් විසින් අනුමත කරන ලද ගාස්තු පමාණයන් අනුව, පිටපත් කිරීම කළ
නිලධරයන්ට එක් එක් මාසය අගදී ෙමම තැන්පත් මුදෙලන් ෙගවීම් කළ යුතු ය. එෙසේ ෙගවීෙමන්
පසු ඉතිරිවන මුදල ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු ය. අයකරන ගාස්තු ද, එම ගාස්තුවලින්
ෙකෙරන ෙගවීම් ද, දැක්ෙවන ගිණුමක් එක් එක් අධිකරණෙය් තබා ගත යුතු ය.
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6:5:4 රජෙය් කවර ෙදපාර්තෙම්න්තුවක වුව ද කාර්යාලයීය පෙයෝජනය සඳහා අවශ" කරන
ෙල්ඛන පිටපත් කිරීම ෙවනුෙවන් ගාස්තු අය ෙනොකළ යුතු ය.
6:6 ලිපි ෙල්ඛන පරිවර්තනය කිරීම ෙවනුෙවන් අය කිරීමට බලය ඇති ගාස්තුව ව"වස්ථාෙව්
නියමිත ගාස්තු පමාණය ෙහෝ බලධරයා විසින් වචන 120 ක පිටුවකට අනුමත කරන ලද පමාණය විය
යුතු ය. ෙමම ගාස්තුව ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු ය.
6:7 සිවිල් නඩුවලදී ඉදිරිපත් කරන ලද ෙල්ඛන ආපසු ලබාගැනීම ෙවනුෙවන් අය කළ යුත්ෙත් ඒ
සඳහා ව"වස්ථ ාෙව් නියමිත ගාස්තු පමාණය ෙහෝ අදාළ බලධරයා විසින් අනුමත කරන ලද පමාණයයි.
6:8 (17 වන අධිකාරය වන) දිවුරුම් ආඥාපනෙත් 8 වැනි සහ 9 වැනි වගන්ති යටෙත් පතිඥාවක්/
දිවුරුමක් කරවීමට රජෙය් නිලධරෙයකුට උසාවිෙයන් බලය පවරා, එම ෙසේවය ෙවනුෙවන් ගාස්තුවක්
අයකිරීමට අනුමත කරනු ලබන කවර විටකදී වුවත්, ඔහු එම පතිඥාව/දිවුරුම කාර්යාලයීය
ෙව්ලාෙවන් බැහැරදීත්, උසාවිෙයන් දුරස්ථවත් කරවන්ෙන් නම්, ව"වස්ථාෙව් දක්වා ඇති උපරිමය
ෙහෝ අදාළ බලධරයා විසින් අනුමත කර ඇති උපරිමය දක්වා නියම කළ මුළු ගාස්තුව ෙහෝ ඉන්
ෙකොටසක් ෙහෝ ලබාගැනීමට ඔහුට ඉඩෙදනු ලැෙබ්. ෙම් හැර, උසාවිෙයන් නියම කළ ගාස්තුෙවන් යම්
මුදලක් ඉතිරි ෙවෙතොත්, දිවුරුම කරවීම සඳහා යන ගමන සැතපුම් ෙදකකටත්, ආපසු එන ගමන
සැතපුම් ෙදකකටත්, වැඩිවී නම් රජෙය් නිලධරයන්ට අය කිරීමට බලය ඇති ගාස්තු පමාණයන් අනුව
ගමන් වියදම් වශෙයන් තවත් මුදලක් එම නිලධරයාට තමාෙග් පෙයෝජනයට ගත හැකි ය. අයකිරීමට
උසාවිෙයන් නියමකළ ගාස්තුෙවන් යමක් ඉතිරි වුවෙහොත් එය ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු ය.

7. කච්ෙච්රිවල සහ අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ෙසවීම් ගාස්තු හා පරිවර්තන ගාස්තු
7:1 ෙල්ඛන ෙසවීෙම් සහ ෙල්ඛන පරිවර්තනය කිරීෙම් ෙසේවා සම්බන්ධෙයන් ව"වස්ථාෙව්
නියමිත ගාස්තු පමාණයන් ෙහෝ අදාළ බලධරයා විසින් අනුමත කරන ලද පමාණයන් අනුව ගාස්තු
අයකළ හැකි ය. ෙමම සියලුම ගාස්තු ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු ය.
අවුරුද්දක ෙහෝ ඊට අඩු කාලයක ෙල්ඛන ෙසවීමට

රු.ශ.
2.50

එක් එක් අතිෙර්ක අවුරුද්ද ෙවනුෙවන්

1.25

ෙරජිස්ටරයක් ෙහෝ විකුණුම් ලැයිස්තුවක් ෙහෝ ෙලජරයක්
ෙහෝ උප පතිකා ෙපොතක් ෙහෝ ෙසවීම සඳහා අවුරුද්දකට

5.00

එක් එක් අතිෙර්ක අවුරුද්ද ෙවනුෙවන්

2.50

ෙල්ඛන පරිවර්තනය කිරීම ෙවනුෙවන් වචන 120 ක
පිටුවකට

2.50

8. සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිටපත් කිරීෙම් ගාස්තු
8:1 ලිපි ෙල්ඛන පිටපත් කිරීම ෙවනුෙවන් අයකිරීමට සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බලය ඇති
ගාස්තුව නම් ව"වස්ථාෙව් නියමිත ගාස්තු පමාණය ෙහෝ වචන 120 කින් යුතු පිටුවක් සඳහා අදාළ
බලධරයා විසින් අනුමත කරන ලද පමාණය ෙව්. ෙමම ගාස්තුව පහත දැක්ෙවන ෙකොන්ෙද්සි මත
පිටපත් කරන නිලධරයා විසින් ස්වකීය පෙයෝජනයට ගත හැකි ය.
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පිටපත් කිරීම කාර්යාල ෙව්ලාෙවන් බැහැරදී කළ යුතු විට සහ අයකළ ගාස්තු හා වැඩ කළ පැය
ගණන පිළිබඳ ගිණුම් තබා ගත යුතු විට.

9. (15 වැනි අධිකාරය වන) රාජ ෙල්ඛන ඔප්පු කිරීෙම් ආඥාපනෙත් 3 වැනි
වගන්තිය යටෙත් අයකරන පිටපත් කිරීෙම් ගාස්තු
9:1 (15 වන අධිකාරය වන) රාජ" ෙල්ඛන ඔප්පු කිරීෙම් ආඥාපනෙත් 3 වැනි වගන්තිය යටෙත්
අයකරන පිටපත් කිරීෙම් ගාස්තු, පිටපත් කිරීම කළ ලිපිකරුට පෙයෝජනයට ගත හැක්ෙක්, එම පිටපත්
කිරීම අතිෙර්ක වැඩක් බැවින් එය කාර්යාල ෙව්ලාෙවන් බැහැරදී කළ යුතු වූ බවට නැතෙහොත් එම
පිටපත් කිරීම සඳහා ගතකළ කාර්යාල ෙව්ලාව ෙවනුවට කාර්යාල ෙව්ලාෙවන් බැහැර අතිකාල
වැඩකිරීම අවශ" බවට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සෑහීමකට පත්වුවෙහොත් ය.
9:2 මහජනයාෙග් ඉල්ලීම පිට සැපෙයන බලයලත් ලිඛිත ෙතොරතුරුවලට කාර්යාලීය කටයුතු
සඳහා සකස් කරන ලද සංඛ"ා ෙල්ඛන වාර්තා, මත්පැන් ශාලා පිළිබඳ ඡන්ද විමසුම් වැනි කටයුතු
සඳහා අවශ" පෙද්ශ විස්තර සහිත තැබෑරුම් ලැයිස්තු යනාදී ෙල්ඛනවල පිටපත් ඇතුළත් වන්ෙන් නම්
එවැනි ෙල්ඛන පිටපත් කිරීම ෙවනුෙවන්, තනි පත්ඉරුවකට වැඩිවන ලිඛිත ෙතොරතුරු සඳහා
ව"වස්ථාෙවන් නියමිත ගාස්තු පමාණයන් ෙහෝ අදාළ බලධරයා විසින් වචන 120 ක පිටුවකට අනුමත
කරන ලද පමාණයන් අනුව පිටපත් කිරීෙම් ගාස්තු අයකළ යුතු ය. උප පතිකා කුවිතාන්සියක් ෙහෝ
විදුලි බිල්පතයක් වැනි ෙසසු මුදිත ආකෘති පතයක් ෙහෝ නිසි මුදිත ආකෘති පතෙයහි පිටපත් කිරීම්
ෙවනුෙවන් එක් එක් පිටපතකට ව"වස්ථාෙවන් නියමිත ගාස්තු පමාණයන් ෙහෝ අදාළ බලධරයා
විසින් අනුමත කරන ලද පමාණයන් අය කළ යුතු ය. ෙමම ගාස්තුවට පිටපත් කිරීෙම් මුදලත්, මුදිත
ආකෘති පතෙය් වටිනාකමත් ඇතුළත් ෙව්.
9:2:1 ෙමම ගාස්තු පෙයෝජනයට ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 9:1 උප වගන්තිෙය් සඳහන්
විධිවිධාන අදාළ ෙව්.
9:3 එකම ෙල්ඛනය ගැන නැවත වාර්තාවක් කිරීමට සිදුවුවෙහොත් සාමාන" රීතියක් වශෙයන්
අතිෙර්ක ගාස්තුවක් අයකරනු ෙනොලැෙබ්.

10.

ඇප වාර්තා ෙවනුෙවන් අයකරන ගාස්තු

10:1 උසාවියට ඇප ෙදන ඇපකාරයන්ෙග් වටිනාකම ගැන වාර්තා කිරීම ෙවනුෙවන් ව"වස්ථාෙව්
නියමිත ගාස්තු පමාණයන් ෙහෝ අදාළ බලධරයා විසින් අනුමත කරන ලද පමාණයන් අනුව ගාස්තු
අයකළ හැකි ය.
10:2 ෙමම වාර්තා සම්පාදනය කරන නිලධරෙයකු ඒවාෙය් ඇති පකාශවල නිරවද"තාව ගැන
ෙපෞද්ගලිකව වගකීමට බැඳී සිටිනු ඇත. වටිනාකම තක්ෙසේරු කිරීෙම්දී සාමාන" තත්ත්වයන් යටෙත්
ෙද්පෙළහි ඇති වටිනාකම පමණක් ෙනොව, යම්කිසි විෙශේෂ තත්ත්වයන් යටෙත් එය විවෘත
ෙවළඳෙපොෙලහි විකුණනු ලැබුවෙහොත්, ලැෙබ්යැයි බලාෙපොෙරොත්තු වන මුදල ද ඔහු සඳහන් කළ යුතු
ය.
10:3 අයදුම්කරුවන් රක්ෂාවක් වශෙයන් ඇප දීම කරන්නන් වූ විට ෙහෝ, මතුවට ෙද්පළ මිලයට
ගන්නට සිටින අය බිය ගන්වාලන ආකාරෙය් දාමරිකයන් වූ විට ෙහෝ ඒ බව අධිකරණයට දැනුම් දිය
යුතු ය.
10:4 ඉදිරිපත් කරන ඇපය පිළිබඳ සියලු කරුණු කල්පනා කර බලා එම ඇපය පමාණවත් ද යනු
ඇප බාරගන්නා නිලධරයා විසින් තීරණය කරනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.
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11. අධිකරණ කටයුතු වෙනුවෙන් වෙද්ය ිලධරරයන්ට වෙෙන ොස්තු
11:1 ඡෙෙ වගන්තිඡේ 'ඡපොලීසිය' යන පාඨයට ඡපොලීසි නැති ප්රඡශවව සිිනන ්ාෙ නි ධරයන් ද
ඇතුළත් ඡේ. 'ඡපොලිස් නි ධරයා' යන පාඨඡයන් ඡපොලිස් ස්ථානයක් භාරව සිිනන නි ධරඡයකු අදහස්
ඡෙඡේ.
11:2 අධිෙරණ ෙටයුතු ඡවනුඡවන් රජඡේ වවදය නි ධරඡයකුට ඡගවිය යුතු ගාස්තු ප්රොණය
ඡෙෙ පරිච්ඡේදඡේ 1 වැනි උපඡේඛනඡයහි දැක්ඡේ.
11:3 පව්චාත් ෙරණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීෙට නිඡයෝග කිරීඡේ බ ය අධිෙරණ අොත්යවරයා
විසින් ෙරණ පරීක්ෂෙඡයකුට විඡවේෂඡයන් පවරා නැත්නේ, එබඳු ෙරණ පරීක්ෂෙඡයකුඡේ උපඡදස්
ෙත් පව්චාත් ෙරණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීෙට බාර ඡනොගත් යුතු ය.
11:4 අධිෙරණ වවදය පරීක්ෂණයක් සේබන්ධඡයන් ෙරන ඡගවීෙ සඳහා උපඡයෝගී ෙර ගත්
යුත්ඡත් ඡපොදු 35 ආෙෘති පත්රයි. වවදය වාේත්ාව ැබුණු බවට ෙඡහස්ත්රාත්වරයා, අධිෙරණ
නි ධරයා, හදිසි ෙරණ පරීක්ෂෙ ඡහෝ අධිෙරණය බ ය පැවරූ නි ධරයා විසින් නිසි පරිදි අත්සන්
ෙරන සහතිෙය ඡගවීේ සඳහා ඡපොදු 35 ආෙෘති පත්රය සෙග ඉදිරිපත් ෙළ යුතු ය. අධිෙරණ නි ධරයන්
ඡහෝ ඡපොලිස් නි ධරයන් ඡදඡදඡනකු විසින් වවදය නි ධරයන් ඡදඡදඡනකුඡේ ඡසේවය ඡවන ඡවනෙ
බාගත් අවස්ථාව දී, එවැනි එක් එක් ඡසේවය සඳහා ඡවන ඡවනෙ වවුචේ ඉදිරිපත් ෙළ යුතු ය. ඒ එක්
එක් වවුචරය අධිෙරණ නි ධරයා විසින් සහතිෙ ෙළ යුතු ය.
11:4:1 ඡෙහි 1 වැනි උපඡේඛනඡේ 2 වැනි ඡේදඡේ (i) සහ (ii) සං ක්ෂයයන්හි සඳහන්
අවස්ථාව දී හැර, පහරදීෙ, ස්ත්රී දූෂණය ඡහෝ ඡසසු තුවාළ සිදුකිරීෙ ඡහෝ සේබන්ධඡයන් ඉදිරිපත්
ෙරනු බන පුශග යන් ඡහෝ ද්රවය ගැන ෙරන සියලු පරීක්ෂණ ඡවනුඡවන් වවදය නි ධරයාට හිමි
වන්ඡන් එක් ගාස්තුවක් පෙණකි. එපරිශඡදන්ෙ, පව්චාත් ෙරණ පරීක්ෂණයක් සහ එෙ පරීක්ෂණය
හා සේබන්ධ වූ ද්රවයයන්, ශ්රාවයන්, ඉන්ද්රියන්, වරීරඡේ ඡෙොටස් යන ඡේ ආදිය ගැන ෙරන සියලු
පරිපූරෙ පරීක්ෂණ ඡවනුඡවන් ද වවදය නි ධරයාට හිමිවන්ඡන් රු.100ක් වන එක් ගාස්තුවක්
පෙණි.
11:4:2 පව්චාත් ෙරණ පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ැබූ එෙෙ නඩුව පිළිබඳ විභාගයෙට රජඡේ
ඉේලීෙ ෙත් වවදය නි ධරයන් ඡදඡදඡනකු පැමිණියඡහොත්, ෙරණ පරීක්ෂණය නියෙ වවඡයන්ෙ
පැවැත්වූවා වූ ද, වාේත්ාවට අත්සන් ෙළා වූ ද, වවදය නි ධරයාට රු.100ෙ ගාස්තුව හිමිඡේ.
පහරදීේ ආදිය පරීක්ෂා කිරීෙ ඡවනුඡවන් ගාස්තුවක් ත්ො විසින් ෙලින් බා ඡනොගන්නා ශඡශ නේ,
ඡෙහි 1 වැනි උපඡේඛනඡේ 1 වැනි ඡේදය යටඡත් රු.50ෙ ගාස්තුව අඡනක් වවදය නි ධරයාට
බාගත් හැකි ය. පව්චාත් ෙරණ පරීක්ෂණයක් ඡනොෙළ විටෙදී එක් එක් වවදය නි ධරයාට
ගාස්තුව වවඡයන් බා ගත් හැක්ඡක් රු. 50 බැගිනි.
11:5 තුවා සිදු කිරීේ සේබන්ධඡයන් ඡපොලීසිය විසින් තුවා ෙරුඡවකු වවදය නි ධරඡයකු ඡවත්
එවනු ැබූ විට, තුවා ෙරු සෙග එවන වවදය වනතිෙ පරීක්ෂණ ආෙෘති පත්රඡයහි, තුවා ව
ස්වභාවයත්, ඒවා බරපත් ද නැශද යන්නත්, ඡපොලීසියට උපොරීඡේ යැි ඔහු සිත්න ඡවන යේ
ඡත්ොරතුරක් ඇඡත්ොත් එයත්, සංක්ඡෂේපඡයන් සටහන් කිරීෙ වවදය නි ධරයාඡේ යුතුෙෙ ය. ඡෙෙ
වාේත්ාව ඡවනුඡවන් වවදය නි ධරයාට ගාස්තුවක් හිමි ඡනොඡේ.
11:5:1 ඡපොලීසිය විසින් නඩුව ඉදිරියට ඡගන යන්ඡන් නේ වවදය නි ධරයා සාක්ෂියට
ෙැඳවනු ැඡේ. එවිට ඔහු සවිස්ත්ර වාේත්ාවක් ඉදිරිපත් ෙළ යුතුි. ඒ ඡවනුඡවන් 1 වැනි
උපඡේඛනඡේ සඳහන් පරිොණය අනුව ගාස්තුව ඔහුට හිමි ඡේ. ඡපොලීසිය නඩුව ඉදිරියට ඡගන
ඡනොයන නමුත්, තුවා ොර පක්ෂය එඡසේ කිරීෙට තීරණය ෙරඡගන වවදය නි ධරයාඡේ සාක්ෂිය
සහ සහතිෙය ඉේ ා සිිනයඡහොත්, ඔහුට ත්ොඡේ සාොනය ගාස්තුව තුවා ොර පක්ෂඡයන් අයෙර
ගැනීෙට හිමිෙේ ඇත්. එඡහත් ඔහුට එය රජඡයන් අයෙර ගත් ඡනොහැෙ.
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12. කම්කරුෙන්ට ෙන්දි වෙවීම හා සම්බන්ර කටයුතු වෙනුවෙන් වෙද්ය
ිලධරරයන්ට වෙෙන ොස්තු
12:1 ෙේෙරුවන්ට වන්දි ඡගවීෙ සේබන්ධඡයන් රජඡේ වවදය නි ධරඡයකු ඉටුෙරන ඡසේවය
ඡවනුඡවන් ඔහුට ඡගවිය යුතු ගාස්තු ප්රොණය 2 වැනි උපඡේඛනඡයහි දක්වා ඇත්.

13. විව ේෂ අෙස්ථාෙන්හිදී වෙද්ය මණ්ඩධෙධ වසේෙය කිරීම වෙනුවෙන් වෙෙන
ොස්තු
13:1 පළාත් පා න ආයත්නයෙ ඡහෝ රාජය සංස්ථාවෙ ඡහෝ ඡවනත් රජඡේ ඡනොවන ආයත්නයෙ
ඉේලීෙ පරිදි, ඡසෞඛය ඡදපාේත්ඡේන්තුවට අයත් වවදය නි ධරඡයකු වවදය ෙණ්ඩ රැස්වීෙෙට
ඡහෝ විනයානුකූ පරීක්ෂණයෙට ඡහෝ ඡවනත් පරීක්ෂණයෙට සහභාගී වන විට, ඔහුට ඡපෞශගලිෙ
ඡරෝගිඡයකුඡගන් අයෙරන ගාස්තුව අයෙළ හැකි ය. වවදය නි ධරයාට වවදය ෙණ්ඩ ය රැස්වන
ස්ථානයට ඡහෝ පරීක්ෂණය පවත්වන ස්ථානයට යාෙ සහ එහි සිට ආපසු පැමිණීෙ සඳහා, එවැනි වවදය
නි ධරඡයකු රාජොරි ෙටයුතු සඳහා ගෙන් ෙරන විට බා ගැනීෙට ඉඩදී ඇති ගාස්තු ප්රොණයන් අනුව
ගෙන් වියදේ ප්රතිපූේණය කිරීෙට ද එවැනි ආයත්නයක් බැඳී සිිනි.

14. ගිණුම් තැබීම
14:1 ගාස්තු ගිණුේ ගත් කිරීඡේ දී පහත් සඳහන් ක්රියාොේගය අනුගෙනය ෙළ යුතු ය:
එක් එක් නි ධරයා ඡවනුඡවන් ගාස්තු ඡපොඡත් පිටුවක් ඡහෝ පිටු කිහිපයක් ඡවන්ඡෙොට, ඔහුට
ැඡබන සියලු ගාස්තු එහි කුණු ෙළ යුතු ය.
ගාස්තු බන නි ධරයන් විසින් 172 වැනි ඡපොදු ආෙෘති පත්රඡයහි ලියා අත්සන් ෙළ කුවිත්ාන්සි
එෙ ගාස්තු ඡගවන අයට නිකුත් ෙළ යුතු ය.
ෙවර ඡේ ාවන් තුළදී ඒ ඒ වැඩය ෙරන ද දැි සඳහන් ෙළ යුතු ය.
උසස් නි ධරඡයකු විසින් ගාස්තු ඡපොඡත් සටහන්, කුවිත්ාන්සිව පිටපත් සෙග සසඳා බ ා එෙ
සටහන් ඉදිරිඡේ ඡෙින අත්සන ත්ැබිය යුතු ය.
ගිණුේ ත්බාගත් යුත්ඡත් පහත් දැක්ඡවන ආෙෘති පත්රඡයහි ය.
නි ධරයාඡේ
නෙ

වැටුප
රු.

වැඩය
ෙළ
දිනය

වැඩය ෙළ
ඡේ ාවන්

සත්
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ෙරන ද
වැඩය
කුෙක්ද යන
වග

ැබුණු
ගාස්තුව
රු.

නිකුත් ෙළ
කුවිත්ාන්සිඡේ
අංෙය හා
දිනය
සත්

[IX වැනි පරිච්ඡේදය

1 ෙැිල උපවේඛනය
(11:2 වැනි උපවගන්තිය)
රු. සත්
1.

2.

වවදය නි ධරයා විසින් පව්චාත් ෙරණ පරීක්ෂණයක්
පවත්වනු ඡනො ැබුව ද මියගිය ත්ැනැත්ත්ා ෙැඡරන අවස්ථාඡේදී
ඡහෝ ඊට ඡපරාතුව වවදය නි ධරයා ඔහුට ප්රතිොර ෙඡළේ ද
ඡනොෙඡළේ ද යන්න ඡනොස ො එෙ වවදය නි ධරයාඡේ සාක්ෂි
අවවය යැි ෙඡහස්ත්රාත්වරයා ඡහෝ ෙරණ පරීක්ෂෙවරයා අදහස්
ෙරන විට ඉන්ක්ඡවස්ට් විභාගයට පැමිණීෙ හා පරීක්ෂණයක්
පැවැත්වීෙ ඡවනුඡවන්

50.00

ප ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ - පව්චාත් ෙරණ පරීක්ෂණයක් ඡෙොට
වාේත්ාවක් කිරීෙත්, ඒ සේබන්ධඡයන් සාක්ෂිදීෙත් ඡවනුඡවන්
(11:4 උප වගන්තිය බ න්න).

100.00

සංධක්ෂයය - (I) ෙඡහස්ත්රාත් උසාවියෙ පැවැත්ඡවන එෙෙ
නඩුවක් සේබන්ධඡයන් පව්චාත් ෙරණ පරීක්ෂණ ඡදෙක් ඡහෝ ඊට
වැඩි ගණනක් ඡහෝ පැවැත්වූ විට එක් එක් ෙරණ පරීක්ෂණය
පවත්වා වාේත්ා කිරීෙ ඡවනුඡවන් රු. 100ෙ ගාස්තුවක් ඡගවිය යුතු
ය.
(II) වවදය නි ධරඡයකුට පව්චාත් ෙරණ පරීක්ෂණයක්
ඡවනුඡවන් රු.100ෙ ගාස්තුවක් ඡගවීෙ, එෙ නඩුඡේදීෙ ඔහුට
රුපියේ 15ෙ ගාස්තුවක් හිමිඡේ නේ එෙ රුපියේ 15ෙ ගාස්තුව
බා ගැනීෙට බාධාවක් ඡනොවිය යුතු ය. එඡසේෙ වවදය
නි ධරයාට (5) යටඡත් රු. 15ෙ ගාස්තුවක් ඡගවීෙ, ඒ නඩුඡේදීෙ
ඔහුට පව්චාත් ෙරණ පරීක්ෂණයක් ඡවනුඡවන් රු. 100ෙ
ගාස්තුවක් හිමිඡේ නේ එෙ රු. 100ෙ සේපූේණ ගාස්තුව බා
ගැනීෙට බාධාවක් ඡනොවිය යුතු ය.
3.

4.

5.

වි ්වේෂණ - ආොවඡේ, බඩවැඡේ අන් කිසි අභයන්ත්ර ඉන්ද්රියෙ
ඡහෝ අවයවයෙ අඩංගු ඡශ ගැන සේපූේණ විව්ඡේෂණයක් ඡෙොට,
ඒ සේබන්ධඡයන් වාේත්ාවක් ලිවීෙත්, අවවය වුවඡහොත් හදිසි
ෙරණ පරීක්ෂෙවරයා ඉදිරිඡේදී සාක්ෂි දීෙත් ඡවනුඡවන්

50.00

විද්යාත්මක පරීක්ෂණ - වවදය නි ධරයා ඡවත් යවන ඕනෑෙ
ද්රවයයක් ඡහෝ ආයුධයක් ඡහෝ සේබන්ධඡයන් (ඡභෞතිෙ,
රසායනිෙ සහ අන්වීක්ෂෙ) පරීක්ෂණයක් ඡෙොට, ඒ ගැන
වාේත්ාවක් සැපයීෙත්, අවවය වුවඡහොත් හදිසි ෙරණ
පරීක්ෂෙවරයා ඉදිරිඡේදී සාක්ෂි දීෙත් ඡවනුඡවන්

50.00

තුොධ ආදිය - ඡපොලීසිය විසින් ෙඡහස්ත්රාත් උසාවිව පවරනු
බන නඩුව දී (11:5 උප වගන්තිය බ න්න) පරීක්ෂා ඡෙොට
වාේත්ා කිරීෙ සඳහා වවදය නි ධරයන් ඡවත් ෙඡහස්ත්රාත්වරුන්
ඡහෝ සොදාන විනිව්චයොරවරුන් ඡහෝ හදිසි ෙරණ
පරීක්ෂෙවරුන් ඡහෝ ඡපොලිස් නි ධරයන් ඡහෝ ඡපොලීසි නැති
ප්රඡශවව ්ාෙ නි ධරයන් ඡහෝ විසින් යවනු බන ෙවර
තුවා ොරඡයකු වුවත් පරීක්ෂා ඡෙොට උසාවියට සවිස්ත්ර
වාේත්ාවක් ලියා යැවීෙ ඡවනුඡවන්

15.00
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රු. සත
6.

තුවාල සිදුකිරීෙම් නඩුවකදී ෙකෙරන පරීක්ෂණය - සුළු තුවාල
ෙහෝ බරපතල තුවාල ෙහෝ පිළිබඳ අර්ථ නිරූපණයට ඇතුළත්
ෙනොවන්නා වූ දරු උපතක් සැඟවීම වැනි විෙශේෂ ස්වභාවයක නඩු
සම්බන්ධෙයන්
මෙහස්තාත්වරුන්
ෙහෝ
සමාදාන
විනිශ්චයකාරවරුන් ෙහෝ හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන් ෙහෝ
ෙපොලිස් නිලධරයන් ෙහෝ ෙපොලීසි නැති පෙද්ශවල සිටින ගාම
නිලධරයන් ෙහෝ පරීක්ෂාෙකොට වාර්තා කිරීම සඳහා ෛවද"
නිලධරයන් ෙවත යවන්නා වූ ද එක් එක් තුවාලකාරයා පිළිබඳව
පරීක්ෂාෙකොට අධිකරණයට සවිස්තර වාර්තාවක් ලියා යැවීම
ෙවනුෙවන්

15.00

සංලක්ෂය - (I) ෙපොලීසිය විසින් නඩුව ඉදිරියට ෙගන ගියත්
නැතත්, පරීක්ෂණයක් පවත්වා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ"
යැයි මෙහස්තාත්වරයා කල්පනා කළෙහොත්, එෙසේ පරීක්ෂණයක්
ෙකොට අධිකරණයට වාර්තාවක් යැවීම ෙවනුෙවන් ෙමම ගාස්තුව
ෙගවිය යුතු ය.
7.

උමතු බව - උමතු බවින් ෙපෙළන්ෙනකු පරීක්ෂා ෙකොට සහතික
කිරීම ෙවනුෙවන්
සංලක්ෂය - මානසික ෙරෝගිෙයකු යැයි අනුමාන කරනු ලැබූෙවකු
පරීක්ෂණෙයහි තබා සිට, ඔහු ගැන වාර්තා කිරීම ෙවනුෙවන්
ෛවද" නිලධරෙයකුට ෙගවිය යුත්ෙත් රු. 15ක එක් ගාස්තුවක්
පමණි. ෙරෝගියා තවත් කාල පරිච්ෙඡ්දයක් පරීක්ෂණය යටෙත්
තබාෙගන ඔහු ගැන තවත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට උසාවිෙයන්
නිෙයෝග කළත්, ෛවද" නිලධරයාට නැවතත් ගාස්තුවක්
ෙනොෙගවිය යුතුයි.
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2 වැනි උපෙල්ඛනය
(12:1 උපවගන්තිය)
එක් එක්
දවෙසේ ගාස්තු
පමාණය
රු.සත
1.
2.

3.

4.

5.

ෛවද" නිලධරයා කම්කරුෙවකු පරීක්ෂා ෙකොට සාක්ෂි දීම පිණිස
විභාගයකට යාම ෙවනුෙවන්

25.00

ෙසෞඛ" ෙසේවා අධ"ක්ෂ ජනරාල්ෙග් මතය අනුව විෙශේෂඥෙයකුෙග්
ගාස්තුව ලැබීමට හිමිකම් ලබන සුදුසුකම් සහිත ෛවද" නිලධරෙයකු
කම්කරුෙවකු පරීක්ෂා කර සාක්ෂි දීම පිණිස විභාගයකට ගිය විට ෙහෝ
සාක්ෂි දුන් විට, නැතෙහොත් ෛවද" සාක්ෂිෙය් පරස්පර විෙරෝධතාවක්
ඇතිවී සාක්ෂි දීම පිණිස එවැනි ෛවද" නිලධරෙයකු කැඳවූ විට

50.00

නැසීගිය කම්කරුෙවකුෙග් තත්ත්වය දන්නා ෛවද" නිලධරෙයකු එම
කම්කරුවාෙග් ෙසෞඛ" තත්ත්වය ගැන සාක්ෂි දීමට ගියවිට ෙහෝ සාක්ෂි
දුන් විට

25.00

ෙසෞඛ" ෙසේවා අධ"ක්ෂ ජනරාල්ෙග් මතය අනුව විෙශේෂඥෙයකුෙග්
ගාස්තුව ලැබීමට හිමිකම් ලබන සුදුසුකම් සහිත ෛවද" නිලධරෙයකු
නැසීගිය කම්කරුෙවකුෙග් තත්ත්වය දැන සිට, එම කම්කරුවාෙග්
ෙසෞඛ" තත්ත්වය ගැන සාක්ෂි දීමට ගිය විට ෙහෝ සාක්ෂි දුන් විට,
නැතෙහොත් ෛවද" සාක්ෂිෙය් පරස්පර විෙරෝධතාවක් ඇති වී එවැනි
ෛවද" නිලධරෙයකු සාක්ෂි දීමට ගියවිට ෙහෝ සාක්ෂි දුන් විට

50.00

ෛවද" නිලධරෙයකු (117 වැනි අධිකාරය වන) කම්කරු වන්දි ආඥා
පනෙත් 32 වගන්තිය යටෙත්, කම්කරු වන්දි ෙකොමසාරිස් සමග
වාඩිෙගන සාක්ෂිකරුවන්ෙගන් පශ්න අසමින් එම ෙකොමසාරිස්වරයාට
සහාය වූ විට

මුල්
දවසට
රු.100ක් සහ
ඉන් පසුව වන
එක් එක් දිනය
සඳහා රු.50
බැගින්

ෙකොමසාරිස්ව රයාෙග් ඉල්ලීම පිට ඔහු ෙවත යවන වාර්තා ෙවනුෙවන් රු. 15ක ගාස්තුවක් ෙගවිය
හැක. ගමන් වියදම් ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන බල පැවැත්ෙව්.
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ජූරි සභිකයන්ට, සාක්ෂිකරුවන්ට, නිල ෙනොලත් මෙහස්තාත්වරුන්ට, හදිසි
මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට සහ විවිධ ෙසේවා ෙවනුෙවන් කරනු ලබන ෙගවීම්
1.

ජූරි සභිකයන්ට හා සාක්ෂිකරුවන්ට කරනු ලබන ෙගවීම්

2.

නිල ෙනොලත් මෙහස්තාත්වරුන්ට කරනු ලබන ෙගවීම්

3.

හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට කරනු ලබන ෙගවීම්

4.

විවිධ ෙසේවා ෙවනුෙවන් කරනු ලබන ෙගවීම්
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X වැනි පරිච්ඡේදය
ජූරි සභිකයන්ට, සාක්ෂිකරුවන්ට, නිල න ොලත් මනෙස්ත්රාත්වරුන්ට, ෙසි
මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට සෙ විවිධ නසේවා නවනුනවන් කරනු ලබ නෙවීම්
1.

ජූරි සභිකයන්ට ො සාක්ෂිකරුවන්ට කරනු ලබ

නෙවීම්

1:1 අපරාධ නඩු සම්බන්ධඡයන් උසාවියට පැමිණීම ඡවනුඡවන් ජූරි සභිකයන්ට හා
සාක්ෂිකරුවන්ට කළ හැකි ඡෙවීම් කවඡේදැයි 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංග්රහ
පනඡේ 243(1) වැනි වෙන්තිය යටඡේ සම්පාදිත ඡරගුලාසිවලින් නියම කර ඇේඡේ ය. ඒ
ඡරගුලාසිවල පිණ්ඩාේථය ඡම් පරිච්ඡේදය අවසානඡයහි දක්වා ඇත.
1:2 ජූරි සභිකඡයකු වශඡයන් ඡසේවය කරන නැතඡහොේ රජඡේ ඡසේවකඡයකු වශඡයන් ක්රියා
කිරීඡම්දී තමන්ට දැන ෙැනීමට ලැබුණු කරුණු ඡහෝ තමාට කටයුතු කරන්නට සිදු වූ කරුණු ඡහෝ
සම්බන්ධඡයන් සාක්ෂි දීමට යන රජඡේ නිලධරඡයකු විසින් ලබා ෙත යුේඡේ 1:1 උප වෙන්තිය
අනුව ඡෙවිය හැකි මුදල් ෙණන් ඡනොව XIV වැනි පරිච්ඡේදඡේ දක්වා ඇති ඡරගුලාසි හා ොස්තු
ප්රමාණයන් අනුව වූ සංයුක්ත දීමනාව සහ ප්රවාහන දීමනාව ය.
1:2:1 විශ්රාම ෙැනීමට ප්රථමඡයන් රජඡේ ඡසේවකඡයකු වශඡයන් ක්රියා කිරීඡම්දී තමන්ට
දැනෙැනීමට ලැබුණු කරුණු ඡහෝ තමන්ට කටයුතු කිරීමට සිදු වූ කරුණු ඡහෝ සම්බන්ධඡයන්
සාක්ෂි දීමට යන විශ්රාම ලේ රජඡේ නිලධරඡයකුට, විශ්රාම ෙැනීඡමන් පව ව ඇති ාදායම
ඡනොඡහොේ කරන වෘේතිය පදනම් ඡකොට ඡෙන 1:1 උප වෙන්තිය අනුව ඡහෝ විශ්රාම ෙේ දිනඡේදී
තමන්ට ලැබුණු වැටුප හා දැරූ පදවිය පදනම් ඡකොට ඡෙන XIV වැනි පරිච්ඡේදඡේ ඡරගුලාසි හා
ොස්තු ප්රමාණයන් අනුව ඡහෝ තමන්ඡ අභිමතය පරිදි වියදම් ලබා ෙත හැකි ය.

2.

නිල න ොලත් මනෙස්ත්රාත්වරුන්ට කරනු ලබ

නෙවීම්

2:1 අධිකරණ නිලධරඡයකු නිවාඩු යන අවස්ථාවකදී ඔහු ඡවනුඡවන් වැඩ බලන නීතීඥ
මණ්ඩලඡේ සාමාජිකඡයකුට ඡහෝ නිලධරඡයකුට ඡෙවිය යුතු වැඩ බැලීඡම් දීමනාව පහත දැක්ඡවන
පරිදිය:(අ)

දිසා විනිශ්චයකාරවරඡයකු ඡවනුඡවන්

දවසකට රු.500

(ා) මඡහස්ත්රාේවරඡයකු ඡවනුඡවන්

දවසකට රු.450

(ඇ) ප්රාථමික අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරඡයකු ඡවනුඡවන්

දවසකට රු.400

2:2 ඡපොදු වාහන ඡසේවයක් (එනම් බස්රිය ඡහෝ දුම්රිය ඡසේවයක්) ඇති මාේෙයක එබඳු ඡපොදු
වාහන ඡසේවයකින් යන ෙමනක් ඡහෝ ෙමනක ඡකොටසක් ඡහෝ සඳහා ඒ ඡපොදු වාහනඡේ පළමුවැනි
පන්තිඡේ ොස්තුව ඡෙවනු ලැඡේ. එඡතකුදු වුවේ, ඡමෝටේ රථයක් නියත වශඡයන්ම පාවිච්චි කරනු
ලබන්ඡන් නම්, බස්රිඡේ ෙමන් කරනවා ඡවනුවට, 2:3 උප වෙන්තිඡේ දක්වා ඇති ොස්තු ප්රමාණයට
අනුව සැතපුම් කුලිය ඉල්ලා සිටිය හැකි ය.
2:3 ඡපොදු වාහන ඡසේවයක් ඡනොමැති මාේෙයක යන ෙමනක් ඡහෝ ෙමනක ඡකොටසක් ඡහෝ සඳහා
සැතපුමකට රු.6 බැගින් සැතපුම් කුලිය ඡෙවිය හැකි ය.
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X වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

2:4

පහත දැක්ෙවන ගාස්තු පමාණවලට අනුව යැපීම් දීමනාව ෙගවනු ලැෙබ්.

(අ) මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරෙයකුට

දවසකට රු.500

(ආ) දිස්තික් විනිශ්චයකාරවරෙයකුට සහ පවුල්
උසාවියක විනිශ්චයකාරවරෙයකුට

දවසකට රු.500

(ඇ) මෙහස්තාත්වරෙයකුට හා පාථමික උසාවියක
විනිශ්චයකාරවරෙයකුට

දවසකට රු.500

යැපීම් දීමනාව ඉල්ලා සිටින සෑම අවස්ථාවකදීම එම ඉල්ලීම, රැඳී සිටීම නියත වශෙයන්ම අවශ
වූ බවට බහුමාන සහතිකයක් මගින් තහවුරු කළ යුතු ය.
2:5 ඉන්ක්වැස්ට් විභාගයක් ෙහෝ පරීක්ෂණයක් ෙහෝ පැවැත්වීෙම්දී තමාට දැනගන්නට ලැබුණු
කරුණු සම්බන්ධෙයන් ලඝු නඩුවකදී සාක්ෂිදීමට මෙහස්තාත් උසාවිෙයහි ෙපනී සිටීම ෙවනුෙවන්
පූර්ෙවෝක්ත උප වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි ගමන් වියදම් සහ යැපීම් දීමනාව ෙගවිය හැකි ය.
2:6 පාථමික නඩු සඳහා මෙහස්තාත් උසාවිෙය් ෙපනී සිටීමත්, නඩු විභාගවලදී මහාධිකරණය
ඉදිරිෙයහි ෙපනී සිටීමත් ෙවනුෙවන් ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් 1 වගන්තිය අනුව ෙගවීම් කරනු ලැෙබ්.
2:7

3.

ගමන් වියදම් ඉල්ලුම් පත ගමන අවසන් වී දින 30ක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට කරනු ලබන ෙගවීම්

3:1 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංගහ පනෙත් 108 වැනි වගන්තිය යටෙත් පත්
කරන ලද්දා වූ ද, ආණ්ඩුෙව් ෙව්තනික නිලධරයන් ෙනොවන්නා වූ ද, හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට,
ඔවුන් විසින් පවත්වනු ලබන සෑම ඉන්ක්වැස්ට් විභාගයක් ෙවනුෙවන්ම එම ඉන්ක්වැස්ට් විභාගය
අවශ වූ බවටත්, එය සතුටුදායක ෙලස පවත්වන ලද බවටත් මෙහස්තාත්වරෙයකුෙග් සහතිකයක්
පිට රු. 500 බැගින් වූ (තැපැල් හා ලිපිදව වියදම් ඇතුළත්) ගාස්තුවක් ෙගවනු ලැෙබ්.
3:2 ඉන්ක්වැස්ට් විභාගයක් නියම වශෙයන් ෙනොපවත්වා, පරීක්ෂණයක් පමණක් පැවැත්වූ
විෙටක ෙහෝ මරණාසන්න පකාශය පමණක් ලියාගත් විෙටක ෙහෝ ගාස්තුවක් ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
3:3 ෙපොදු වාහන ෙසේවයක් (එනම්, බස්රිය ෙහෝ දුම්රිය ෙසේවයක්) ඇති මාර්ගයක එබඳු ෙපොදු
වාහන ෙසේවයකින් යන ගමනක් ෙහෝ ගමනකින් ෙකොටසක් ෙහෝ ෙවනුෙවන් ඒ ෙපොදු වාහනෙය්
ෙදවැනි පන්තිෙය් ගාස්තුව ෙගවනු ලැෙබ්.
3:4 ෙපොදු වාහන ෙසේවයක් ෙනොමැති මාර්ගයක යන ගමනක් ෙහෝ ගමනක ෙකොටසක් ෙහෝ සඳහා
සැතපුමකට රු. 10ක් බැගින් ද, ෙපොදු පවාහන පහසුකම් සහිත මාර්ගයක යන ගමනක් සඳහා
සැතපුමකට රු. 6ක් බැගින් ද සැතපුම් කුලිය ෙගවනු ලැෙබ්.
3:5 ආණ්ඩුෙව් ෙව්තනික නිලධරයන් ෙනොවන හදිසි මරණ පරීක්ෂකයන්ට ඉන්ක්වැස්ට්
විභාගයක් සඳහා නිවසින් පිටවී සිටීම අවශ වන කාල පරිච්ෙඡ්ද ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් ගාස්තු
පමාණ අනුව යැපීම් දීමනාව ෙගවනු ලැෙබ්.
එක් එක් සම්පූර්ණ පැය 24ක කාලයකට

රු.500

පැය 12කට ෙනොඅඩු කාලයකට

රු.500

පැය 6කට ෙනොඅඩු කාලයකට

රු.250
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3:6 ඉන්ක්වැස්ට් විභාගයක් ෙහෝ පරීක්ෂණයක් ෙහෝ පැවැත්වීෙම් දී තමාට දැන ගැනීමට ලැබුණු
කරුණු සම්බන්ධෙයන් ලඝු නඩුවලදී සාක්ෂිදීමට මෙහස්තාත් උසාවිෙයහි ෙපනී සිටීම ෙවනුෙවන්
පූර්ෙවෝක්ත උප වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි ගමන් වියදම් දීමනාව සහ යැපීම් දීමනාව ෙගවිය හැකි ය.
3:7 පාථමික නඩු සඳහා මෙහස්තාත් උසාවිෙයහි ෙපනී සිටීමත් නඩු විභාගවලදී මහාධිකරණය
ඉදිරිෙයහි ෙපනී සිටීමත් ෙවනුෙවන් ෙම් පරිච්ෙඡදෙයහි 1 වගන්තිය අනුව ෙගවීම් කරනු ලැෙබ්.
3:8 ආණ්ඩුෙව් ෙව්තනික නිලධරයන් වූ හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය
යටෙත් ඔවුන්ට අදාළ වන ගාස්තු පමාණයට අනුව යැපීම් දීමනාව ෙගවනු ලැෙබ්.
3:9

4.

ගමන් වියදම් ඉල්ලුම් පත ගමන අවසන් වී දින 30ක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

විවිධ ෙසේවා ෙවනුෙවන් කරනු ලබන ෙගවීම්

4:1 උන්මත්තකයන් යැයි සැක කරනු ලබන අය හා අත්අඩංගුෙව් සිටින චූදිතයන් භාරව යාම
සඳහා කුලියට පුද්ගලයන් ෙයදවීම, ලබා ගැනීමට කිසිවකු ඉදිරිපත් වී නැති මෘත ශරීර මුරකිරීම හා
වැළලීම, තුවාළ ලැබූ ෙහෝ ෙරෝගී වු ෙහෝ පුද්ගලෙයකු එෙසේ නැතෙහොත් චූදිතයකු එහා ෙමහා ෙගන
යාම, ෙරෝගී වූ ෙහෝ තුවාළ ලැබූ පුද්ගලයන්ට සාත්තු කිරීම, අත්අඩංගුෙව් සිටින චූදිතයන්ට ආහාරපාන
සැපයීම ආදී කටයුතු සඳහා ගාම නිලධරෙයකු දරන වියදම් වැනි විවිධ ෙසේවා ෙවනුෙවන් ගාස්තු, පහත
සඳහන් උප වගන්තිවල දැක්ෙවන විධිවිධානවලටත්, කලින් කල ස්වෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ
අමාත ාංශෙයන් නිකුත් ෙකෙරන උපෙදස්වලටත් යටත්ව දිස්තික් ෙල්කම්/දිසාපති ස්වකීය අභිමතය
පකාර නියම කරනු ලබන ගාස්තු පමාණයන්ට අනුව ෙගවීමට පුළුවන.
4:1:1 භාරෙය් යෑමට ෙකෙනකු ෙයොදාගත හැක්ෙක් දරුණු උන්මත්තකෙයකුයි සැක කරනු
ලබන්නකු ෙහෝ බරපතල වරදකට අසුවී සිටින චූදිතෙයකු ෙහෝ පචණ්ඩ ගතිෙයන් යුක්ත, පැන
යාමට පයත්න දැරීමට ඉඩ ඇති චූදිතෙයකු ෙහෝ ෙගන යාමට සිදුවන විට පමණකි; එෙසේ
නැතෙහොත් එක් චූදිතෙයකුට වැඩි ෙදෙනකු ෙගන යෑමට සිදුවී ඇති අවස්ථාවලදී පමණකි.
4:1:2 තුවාළකාරෙයකු ෙහෝ ෙරෝගිෙයකු ෙහෝ අත්අඩංගුෙව් සිටින චූදිතෙයකු ෙහෝ
සාමාන ෙයන් ෙගන යා යුත්ෙත් දුම්රිෙයන් නැතෙහොත් බස්රිෙයන් ය. දුම්රිය ෙසේවයක් ෙහෝ බස්
ෙසේවයක් නැත්නම් කරත්තෙයන් ය. ෙගනයනු ලබන තැනැත්තා අනාථෙයකු වන්නා වූ ෙහෝ යම්
යම් ෙහේතු නිසා ඔහු ෙවනුෙවන් වාහන ගාස්තු ආදිය රජය මගින් දැරීම අවශ වන්නා වූ ෙහෝ
අවස්ථ ාවන්හි දී හැර ෙසසු අවස්ථාවන්හි දී වාහන ගාස්තුව ෙහෝ කුලිය ද ෙසසු වියදම් ද ෙගවිය
යුත්ෙත් ඒ ෙගන යනු ලබන තැනැත්තා විසිනි.
4:1:3 තුවාළකාරයා ෙහෝ ෙරෝගියා ෙහෝ ෙගන යෑමට ෙමෝටර් රථයක් ෙයොදා ෙනොගතෙහොත්
ඒ තුවාළකාරයාෙග් ෙහෝ ෙරෝගියාෙග් ෙහෝ ජීවිතයට ඒකාන්තෙයන්ම අන්තරායක් සිදු ෙවතැයි
ගාම නිලධරයාට හැඟී ගියෙහොත් ද, එෙසේම ඒ තුවාළකාරයා ෙහෝ ෙරෝගියා ෙහෝ අනාථෙයකු
වුවෙහොත් නැතෙහොත් අනාථෙයකු ෙනොවූවත් ෙමෝටර් රථ ගාස්තුව ෙගවීමට ඔහුට හැකියාවක්
නැත්නම් ෙහෝ එෙසේ ෙගවීමට ඔහු අසතුටු වුවෙහොත් ෙහෝ ගාම නිලධරයාට ඔහු ෙගන යෑම සඳහා
ෙමෝටර් රථයක් ෙයොදාෙගන ඊට ෙගවන ගාස්තුව ආණ්ඩුෙවන් ආපසු ඉල්ලා සිටීමට පුළුවන.
4:1:4 අදාළ පුද්ගලයාෙගන් එම ගාස්තුව ෙනොෙහොත් කුලිය හා ෙසසු වියදම් අය කරගත
ෙනොහැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ඒ තුවාළකාරයා ෙහෝ ෙරෝගියා ෙහෝ අනාථයකු බව එෙසේ නැතෙහොත්
ඔහු ෙවනුෙවන් වියදම් ෙගවීමට ගාම නිලධරයාට සිදු වූෙය් කවර ෙහේතු යටෙත් ද යන බව සහ
එෙසේ අයකර ගත ෙනොහැකි මුදල ෙකොපමණ ද යන බව සඳහන් සහතිකයක් එම ගාම නිලධරයා
විසින් ලියා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ලවා අනු අත්සන් කරවා ෙගන එය තම වියදම් ඉල්ලුම් පතයට
ඇමිණිය යුතු ය.
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4:2 අත්අඩංගුෙව් සිටින චූදිතයන්ට කෑම සැපයීම ෙවනුෙවන් අනුමත ගාස්තු පමාණයන්ට අනුව
මුදල් අයකර ගත හැකි ය.
4:2:1 අනාථෙයකුට ෙහෝ විෙශේෂ ෙහේතූන් නිසා කෑම සැපයීම අවශ වන විෙටක දී ෙහෝ හැර
අන් කිසිම අවස්ථාවක දී කෑම සැපයීම ෙනොකළ යුතු ය. කෑම සපයන කවර විෙටක වුව ද
අත්අඩංගුෙව් සිටින චූදිතයා අනාථෙයකු වූ බවට සහතිකයක් ෙහෝ කෑම සැපයීම සිදුවූෙය් ෙම් ෙම්
විෙශේෂ ෙහේතූන් යටෙත්දී යැයි විස්තර සඳහන් වූ සහතිකයක් ෙහෝ වියදම් ඉල්ලුම්පතයට ඇමිණිය
යුතු ය. ෙම් සහතිකය පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් ද අනු අත්සන් ෙකොට තිබිය යුතු ය.
4:3 උසාවියට යන සාක්ෂිකරුවන්ට ද අපරාධ ආදිය සම්බන්ධෙයන් වන පරීක්ෂණයන් සඳහා
තමන් ඉදිරියට පමුණුවා ගනු ලබන ඔත්තුකරුවන්ට ද, හඳුනාගන්නන්ට ද, ෙවනත් අයට ද 1979 අංක
15 දරන අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංගහ පනෙත් 243(1) වගන්තිය යටෙත් ඇති ෙරගුලාසිවලට අනුව
දුම්රිය බලපත නිකුත් කිරීමට දුම්රිය මාර්ගවලට කිට්ටුව පිහිටි ෙපොලිස් ස්ථානයක් භාරව සිටින
නිලධරෙයකුට පුළුවන.
4:4 ෙමම වගන්තිය යටෙත් ෙකෙරන ඉල්ලීම් සනාථ කිරීම සඳහා අදාළ කුවිතාන්සි ද සහිතව
එම ඉල්ලීම් දින 30ක් ඇතුළතදී ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
උසාවියට පැමිණීම ෙවනුෙවන් සාක්ෂිකරුවන්ට සහ ජූරි සභිකයන්ට ගමන් වියදම්, බටා ආදිය
ෙගවනු ලබන ගාස්තු පමාණයන්.
සාක්ෂිකරුවන්ට සහ ජූරි සභිකයන්ට බටා ආදිය ෙගවීම පාලනය කරන ව වස්ථාවක් 1979 අංක
15 දරන අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංගහ පනෙත් 243(1) වගන්තිය යටෙත් සම්පාදිත ෙරගුලාසිවල
දැක්ෙව්.
4:5 ෙමම පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් වන සියලුම ෙගවීම් කළ යුත්ෙත්, සාක්ෂිකරුවන් ෙහෝ ජූරි
සභිකයන් කැඳවනු ලැබූ අදාළ ස්ථානයන්හි දී ෙරජිස්ටාර්වරයා විසින් තමාෙග්ම වැය ශීර්ෂයන් ෙගන්
ය.

නිෙයෝග
1.
ෙමම නිෙයෝග සාක්ෂිකරුවන්ට සහ ජූරි සභිකයන්ට ෙගවීම් කිරීෙම් නිෙයෝග යනුෙවන්
හඳුන්වනු ලැෙබ්.
2.
මහාධිකරණය ඉදිරිෙයහි පවත්වනු ලබන යම් නඩු විභාගයකදී ෙහෝ එවැනි නඩු විභාගයකට
ෙපරාතුව වූ මූලික පරීක්ෂණයකදී වැදගත් සාක්ෂියක් ෙලස මෙහස්තාත්වරයා විසින් සහතික කරනු
ලැබූ ෙහෝ අල්ලස් පනත යටෙත් වූ යම් වරදක් සම්බන්ධෙයන් මෙහස්තාත් අධිකරණය ඉදිරිෙයහි
පවත්වනු ලබන යම් නඩු විභාගයකදී ෙහෝ යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවක එෙසේ පැමිණ
සාක්ෂි දීම පිණිස එම තැනැත්තා අධිකරණය ෙවත පැමිණ සිටීම සම්බන්ධෙයන් මින් මතු දැක්ෙවන
නිෙයෝගවල විධිවිධානවලට යටත්ව පහත දැක්ෙවන ෙගවීම් ලැබීමට ඒ තැනැත්තා හිමිකම් ලැබිය යුතු
ය.
(අ)

එකී දිනකට රුපියල් 35.00 බැගින් ගණන් බලන ලද යැපීම් දීමනාවක්; සහ

(ආ) එක් සැතපුමකට රුපියල් 1.50 බැගින් ගණන් බලන ලද ගමන් වියදම් දීමනාවක්, එෙසේ වුවද
හුෙදක් චරිතය පිළිබඳ සාක්ෂිකරුෙවකු ෙලස අධිකරණය ෙවත පැමිෙණන තැනැත්ෙතකු
අධිකරණය විසින් ස්වකීය අභිමතය පරිදි අන ාකාරයකින් විධාන කරෙතොත් මිස එවැනි යම්
ෙගවීමක් ලැබීෙම් හිමිකම් ෙනොලැබිය යුතු ය.
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3.
මහාධිකරණෙයහි ජූරි සභාවක ෙසේවය කිරීමට කැඳවනු ලැබූ සෑම තැනැත්ෙතකුම ඔහු
අධිකරණෙයහි ෙපනී සිටින කල්හි මතු දැක්ෙවන නිෙයෝගවල විධිවිධානවලට යටත්ව දිනකට රු.75ක්
ලැබීමට හිමිකම් ලැබිය යුතු ය.
එෙසේ වුව ද යම් තැනැත්ෙතකු පදිංචිව සිටින්ෙන් යම් අධිකරණ කලාපයක් තුළ ද ඒ අධිකරණ
කලාපෙයන් පිටත වූ අධිකරණ කලාපයක පවත්වනු ලබන මහාධිකරණෙය් ජූරි සභාෙවහි ෙසේවය
කිරීමට ඒ තැනැත්තා කැඳවනු ලබන අවස්ථාවක එක් දිනකට රු. 5.00ක පමාණයක් මත ගණන්
බලන ලද අතිෙර්ක යැපීම් දීමනාවක් ලැබීමට ඔහු හිමිකම් ලැබිය යුතු ය.
4.
2 වන නිෙයෝගෙයහි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව ඇත ද නඩු විභාගය නැතෙහොත්
පරීක්ෂණය පවත්වනු ලබන අධිකරණ ශාලාව ෙහෝ ස්ථානය ෙවත ෙහෝ සාමාන ෙපොදු පවාහන මගින්
යුක්ති සහගතව යාහැකි නම් ඒ ගමෙන් යම් ෙකොටසක් ෙවනුෙවන් ඒ සඳහා වූ ගාස්තුව හැර අන් කිසිම
ගමන් වියදම් දීමනාවක් ෙගවනු ෙනොලැබිය යුතු ය.
5.
සාක්ෂිකරුවන් ෙහෝ ජූරි සභිකයන් කැඳවනු ලබන්ෙන් යම් අධිකරණවලට ද ඒ අධිකරණ
විසින් ෙම් නිෙයෝග යටෙත් වූ සියලු ෙගවීම් කළ යුතු ය.
6.
තමා කැඳවනු ලැබූ අධිකරණෙය් සිට සැතපුම් පහක් ඇතුළත වාසය කරන සාක්ෂිකරුෙවකු
2 වන නිෙයෝගෙයහි සඳහන් යැපීම් දීමනාෙවන් අර්ධයකට පමණක් හිමිකම් ලැබිය යුතු ය.
7.
ෙසනසුරාදා දිනයක්, ඉරිදා දිනයක් නැතෙහොත් රජෙය් නිවාඩු දිනයක් ඇතුළත් කාල
සීමාවක් තුළ ෙහෝ අනුකමික දිනවල ෙහෝ අධිකරණෙයහි ෙපනී සිටින ෙලස සාක්ෂිකරුෙවකුට ෙහෝ
ජූරි සභිකෙයකුට නියම කරන ලදුව එම අධිකරණය පැවැත්ෙවන නගරෙයහි ඒ සාක්ෂිකරු ෙහෝ ජූරි
සභිකයා එම කාල සීමාව තුළ පදිංචිව සිටීම අවශ වන අවස්ථාවක, ගමන් වියදම් දීමනාව ෙවනුවට
දිනකට රු. 40.00ක් බැගින් වූ අතිෙර්ක යැපීම් දීමනාවක් ලැබීමට ඒ සාක්ෂිකරු හිමිකම් ලබන අතර
එම ජූරි සභිකයා දිනකට රු.40.00 බැගින් වූ අතිෙර්ක ෙගවීමක් ලැබීමට හිමිකම් ලැබිය යුතු ය.
8.
ෙම් නිෙයෝග යටෙත් සාක්ෂිකරුවන්ට හා ජූරි සභිකයන්ට කළ යුතු ෙගවීම් ගණන් බැලීෙම්
කාර්යයන් සඳහා එකම දිනෙයහි මධ ාහ්න 12 ට ෙපර ආරම්භ වන හා අවසන් වන යම් කාල සීමාවක්
සහ යම් දිනයක මධ ාහ්න 12 න් පසුව ආරම්භ වන හා එදිනම අවසන් වන යම් කාල සීමාවක් අර්ධ
දිනයක් ෙලස ගණන් ගනු ලැබිය යුතු අතර, සාක්ෂිකරුවන්ට යැපීම් දීමනාව ෙගවීම සහ ජූරි
සභිකයන්ට ෙගවීම් ඒ අනුව කළ යුතු ය.
9.
තමන්ෙග් නිල තත්ත්වෙයහි ලා තමන්ට දැනගන්නට ලැබී ඇති සිද්ධි පිළිබඳව ෙහෝ යම්
කරුණු සම්බන්ධව කියා කිරීමට තමන්ට සිදුවූෙය් ද ඒ කරුණු පිළිබඳව ෙහෝ සාක්ෂිදීම පිණිස
අධිකරණය ෙවත පැමිෙණන රජෙය් නිලධරයන් ඉහත සඳහන් නිෙයෝග යටෙත් තමන්ට ෙගවිය යුතු
මුදල් ෙවනුවට ආයතන සංගහෙය් විධිවිධානවලට අනුකූලව ගමන් වියදම් හා යැපීම් දීමනා
ෙගවීම්වලට හිමිකම් ලැබිය යුතු ය.
10. විශාම ගැනීමට ෙපරාතුව තම නිල තත්ත්වෙයහි ලා තමන්ට දැනගන්නට ලැබී ඇති සිද්ධි
පිළිබඳව ෙහෝ යම් කරුණු සම්බන්ධව කියා කිරීමට තමන්ට සිදු වූෙය්ද ඒ කරුණු පිළිබඳව ෙහෝ සාක්ෂි
දීම පිණිස අධිකරණය ෙවත පැමිෙණන විශාමලත් රාජ නිලධරයන්හට ද, විෙශේෂඥ සාක්ෂි දීම පිණිස
අධිකරණය විසින් කැඳවනු ලැබූ තැනැත්තන්හට ද එනම් තමන්ෙග් සාක්ෂි අදාළ වන විෂයයන්
පිළිබඳව අධිකරණෙය් මතයට අනුව තමන් විෙශේෂඥයන් ෙලස සුදුස්සන් කිරීමට පමාණවත් වන්නා වූ
විෙශේෂ දැනුමක්, නිපුණත්වයක්, පළපුරුද්දක්, පුහුණුවක් ෙහෝ අධ ාපනයක් ඇත්තා වූ තැනැත්තන්හට
ද, ෙම් නිෙයෝගෙය් 9 ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන අදාළ විය යුතු ය.
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XI වැනි පරිච්ෙඡ්දය
පතිපූර්ණ සහ වන්දි
1.

සිවිල් නඩු පිළිබඳ වියදම් සඳහා අත්තිකාරම්

2.

සිවිල් නඩුවල ෙහෝ අපරාධ නඩුවල ෙහෝ වියදම් පතිපූරණය කිරීම

3.

විෙද්ශීය අමුත්තන්ට සංගහ කිරීම පිළිබද වියදම් පතිපූරණය කිරීම

4.

ෙද්පළකට සිදුවන අලාභයක් ෙහෝ හානියක් ෙහෝ ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවීම

5.

පුද්ගලෙයකුට තුවාළ සිදුවීම ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවීම
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XI වැනි පරිච්ෙඡ්දය
පතිපූර්ණ සහ වන්දි
1.

සිවිල් නඩු පිළිබඳ වියදම් සඳහා අත්තිකාරම්

1:1 ස්වකීය රාජකාරි ඉටු කිරීෙමන් හටගත් කාරණයක් සම්බන්ධව නිලධරෙයකුට විරුද්ධව
පවරා ඇති සිවිල් නඩුවකදී විත්තිය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීමට නීතිපති භාර ෙනොගන්නා අවස්ථාවන්හි
එම නඩුෙව්දී විත්තිය ෙවනුෙවන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා යන වියදම් දැරීම පිණිස එම
නිලධරයාට අත්තිකාරමක් දිය හැකි ය. (XXXIII වැනි පරිච්ෙජ්දෙය් 6:4 උප වගන්තිය බලන්න.)
1:2

සිවිල් නඩුව තීන්දු වන්නට ෙපර ෙමම අත්තිකාරම් මුදල ඉල්ලා සිටියෙහොත්,

නඩුවට අදාළ කරුණු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර සඳහන් වාර්තාවක් ද, අත්තිකාරමක් වශෙයන්
වුවමනා මුදල් පමාණය හා ඒ මුදල් සෑදී ඇති අන්දම දක්වමින් නිලධරයාෙග් නීතිඥයා පිළිෙයළ
කළ පකාශයක් ද,
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් අමාත_ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
1:3 ඉක්බිතිව ෙල්කම් විසින් ස්වකීය නිර්ෙද්ශ ද සමග ෙම් ලියකියවිලි නීතිපති ෙවත ඉදිරිපත්
කළ යුතු ය.
1:4

අත්තිකාරම වශෙයන් ෙගවනු ලබන්ෙන් නීතිපති නිර්ෙද්ශ කරන මුදලකි.

1:5 නිලධරයා නඩුෙවන් පරාද වුවෙහොත් ෙහෝ එෙසේ නැත්නම් නඩුව සඳහා ඔහු දැරූ යුක්ති යුක්ත
වියදම ෙහෝ ඉන් ෙකොටසක් ෙහෝ නඩු ගාස්තු වශෙයන් අය කරගත හැකි වුවෙහොත්, මුළු අත්තිකාරම්
මුදල ෙහෝ ඉන් ෙකොටසක් ෙහෝ ඒ නිලධරයාෙගන් අයකර ගැනීමට හැකිවනු පිණිස, බැඳුම්කරයක්
ලියා අත්සන් කර ෙදන ෙලස එබඳු අත්තිකාරමක් ෙගවීමට කලින් ඔහුට නියම කිරීම අවශ_ ෙව්.
1:6 නඩුව අවසානෙය් දී අත්තිකාරම් මුදල අයකර ගන්නා බවට වගබලා ගැනීම ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා සතු කාර්යයකි. එම කරුණ අරභයා නඩුව සම්බන්ධෙයන්,
නිලධරයා දැරූ වියදමත්,
නඩු ගාස්තුව වශෙයන් යම්කිසි මුදලක් අයකර ෙගන ඇත්නම් ඒ මුදල් ගණනත්,
නිලධරයා වියදම් කර ඇති නමුත් නඩු ගාස්තු වශෙයන් අයකර ෙගන නැති මුදල් ගණනත්,
දක්වමින් නිලධරයාෙග් නීතිඥයා පිළිෙයල කළ පකාශයක් නඩුව අවසානෙය්දී ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා විසින් අදාළ අමාත_ාංශ ෙල්කම් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
1:7 එවිට ඒ සම්බන්ධෙයන් නිර්ෙද්ශයක් ද සමග අදාළ අමාත_ාංශ ෙල්කම් විසින් ඒ පකාශය
නීතිපති ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
1:8 අත්තිකාරම් මුදල ෙහෝ ඉන් ෙකොටසක් ෙහෝ නිලධරයාෙගන් අයකර ගත යුතු ද නැද්ද යන්න
ගැනත්, ඒ අය කිරීම කළ යුත්ෙත් කවර පිළිෙවලකට ද යන්න ගැනත්, නීතිපති උපෙදස් ෙදනු ඇත.

2. සිවිල් නඩුවල ෙහෝ අපරාධ නඩුවල ෙහෝ වියදම් පතිපූරණය කිරීම
2:1 සිවිල් නඩුවක් ෙහෝ ෙව්වා අපරාධ නඩුවක් ෙහෝ ෙව්වා එය අවසානෙය්දී ඒ නඩුවට දැරූ
වියදම පතිපූරණය කරන ෙලස රජෙය් නිලධරෙයකු ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම්,
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නඩුවට අදාළ කරුණු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර සඳහන් වන වාර්තාවක් ද, 1:6 උප වගන්තිය
යටෙත් ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි නියමිත විස්තරම අඩංගු ෙකොට නිලධරයාෙග් නීතිඥයා විසින්
පිළිෙයල කරන ලද පකාශයක්ද,
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් අදාළ අමාත_ාංශ ෙල්කම් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
2:2 ඉක්බිතිව, ෙල්කම් විසින් ඔහුෙග් නිර්ෙද්ශ ද සමග ෙමම ලියකියවිලි නීතිපති ෙවත ඉදිරිපත්
කළ යුතු ය.
2:3 නිලධරයා නඩු ගාස්තු වශෙයන් අයකර ෙගන නැති, ඔහුට වියදම් වූ සම්පූර්ණ මුදල ෙහෝ
එයින් කිසියම් ෙකොටසක් ෙහෝ ඔහුට පතිපූරණය කළ යුතු ද යන්න ගැන නීතිපති උපෙදස් ෙදනු ඇත.
2:4 නිලධරයාට විරුද්ධව සිවිල් නඩුවක් ෙහෝ අපරාධ නඩුවක් ෙහෝ පවරනු ලැබ ඇත්ෙත් රජය
විසින් නම්, නැතෙහොත් රජෙය් වුවමනාව පිට නම්, කිසිම අත්තිකාරමක් ෙහෝ පතිපූර්ණ මුදලක් ෙහෝ
ෙනොෙගවිය යුතු ය.
2:5 එෙතකුදු වුවත්, නිලධරෙයකු ස්වකීය රාජකාරි නීත_ානුකූලව ඉටු කරන අතරතුරදී කළ
යම්කිසි කාර්යයක් සම්බන්ධෙයන් ඔහුට විරුද්ධව නඩු පවරනු ලදුව, එම නඩුව අවසානෙය්දී ඔහු
නිෙදොස් යැයි තීන්දු වුවෙහොත් ද, ඔහුට විරුද්ධව ෙදපාර්තෙම්න්තුමය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අදහස්
ෙනොකරන්ෙන් නම් ද එම නඩුව සම්බන්ධෙයන් නිලධරයා දැරූ වියදම් ෙමම වගන්තිෙය්
විධිවිධානවලට අනුකූලව නීතිපතිෙග් උපෙදස් අනුව පතිපූරණය කළ හැකි ය.

3. විෙද්ශිය අමුත්තන්ට සංගහ කිරීම පිළිබඳ වියදම් පතිපූරණය කිරීම
3:1 ෙල්කම්වරෙයකුට, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකුට ෙහෝ දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම්වරෙයකුට
ස්වකීය නිල තත්ත්වෙයන් විෙද්ශීය අමුත්ෙතකුට සංගහ කිරීම සඳහා අවශ_ෙයන්ම මුදල් වියදම්
කිරීමට සිදුවන විට ඒ ෙවනුෙවන් දරන වියදම් ඔහුට පතිපූරණය කළ හැකි ය.
3:2 එෙසේ වියදම් ඉල්ලා සිටීමට ෙහේතුවන සංගහ කිරීම් හැකිතාක් දුරට ෙත් පැන් සංගහයකට,
දිවා ෙභෝජන සංගහයකට නැතෙහොත් රාතී ෙභෝජන සංගහයකට පමණක් සීමා විය යුතු ය. එෙසේම ඊට
සහභාගි වන පිරිස ද, අමුත්තන්ට සංගහ කිරීම භාර නිලධරයා, ඔහුෙග් භාර්යාව, අමුත්තන් සහ
ඔවුන්ෙග් භාර්යාවන් හා තවත් පස් ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි පුද්ගල සංඛ_ාවකට පමණක් සීමා විය යුතු ය.
3:3 රජෙය් වියදමින් එවැනි සංගහයක් පැවැත්වීම සඳහා, අමාත_ාංශ ෙල්කම්වරෙයකු නම්
අමාත_වරයාෙග් පූර්වානුමතිය ද, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු නම් ෙල්කම්ෙග් පූර්වානුමතිය ද ලබා
ගත යුතු ය.
3:4 පිරිනැමිය යුතු සංගහෙය් ස්වභාවය සහ පමාණය, ඒ සඳහා අනුමතිය ෙදන බලධරයා විසින්
තීරණය කරනු ඇත.
3:5 ආහාරපානාදිය සපයන්ෙන් ෙහෝටලයකින් ෙහෝ ආහාරපාන සපයන්නකු විසින් නම්, ඒ
සඳහා වූ බිල්පත්වල මුදල් රජය විසින් ෙකළින්ම එකී ෙහෝටලයකට ෙහෝ ආහාර සපයන්නාට ෙහෝ
ෙගවිය යුතු ය. සංගහය සඳහා නිවෙසහි ෙපෞද්ගලික විධිවිධාන සලසා ගන්නා කල්හි වියදම් පතිපූරණ
කිරීෙම් උපරිම මිළ ගණන් පහත සඳහන් පරිදි ෙව්.
ෙත් පානය එක් අෙයකුට
දිවා ෙභෝජනය එක් අෙයකුට
රාතී ෙභෝජනය එක් අෙයකුට

රු. 10.00
රු. 25.00
රු. 40.00
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නිලධරයාෙග් අත්සනින් යුත් බහුමාන සහතිකයක් මත ෙමම මුදල් ඉල්ලා සිටිය හැකි ය.
3:6 විෙද්ශීය අමුත්තන්ට ෙගෞරව කිරීම සඳහා, ඉහත සඳහන් ආකාරෙය් සීමිත සංගහයකින්
අන_ වූ සාදයක් රජෙය් වියදමින් පැවැත්ෙවන විට ඒ සඳහා අදාළ අමාත_වරයාෙග් පූර්වානුමතිය
ලැබිය යුතු අතර එයට ඉඩ ෙදනු ලබන්ෙන් ඉතා විෙශේෂ අවස්ථාවන්හිදී පමණකි. එබඳු අවස්ථාවන්හිදි
ෙයෝජිත සාදය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරත් ඊට යන වියදමත් අදාළ ෙල්කම් විසින් ස්වකීය
අමාත_වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
3:7 ෙමම වගන්තිෙය් පකාර සංගහ වියදම් පතිපූරණය කිරීෙම් නියමයන් ෙහේතු ෙකොට ෙගන
විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත_ාංශෙය් ෙල්කම්ට දැනට ෙගවන දීමනාෙවහි ෙවනසක් සිදු ෙනොෙව්. ෙම්
වගන්තිය යටෙත් අතිෙර්ක පතිලාභ කිසිවක් ලැබීමට ඔහුට හිමිකමක් නැත.

4. ෙද්පළකට සිදුවන අලාභයක් ෙහෝ හානියක් ෙහෝ ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවීම
4:1 නිලධරෙයකුට ස්වකීය ෙසේවා කාලය අතරතුෙර්දී ෙපෞද්ගලික ෙද්පළවලට ගින්ෙනන් ෙහෝ
ෙසොරකම් කිරීෙමන් ෙහෝ ජන කැළඹීමකින් ෙහෝ ෙවනත් ෙහේතුවකින් ෙහෝ සිදුවන අලාභ ෙහෝ හානි
ෙහෝ ෙවනුෙවන් වන්දි ලබාගැනීමට හිමිකමක් නැත.
එෙහත්, විෙශේෂ අවස්ථාවන්හිදී දයාපරවශ කියාවක් වශෙයන් ඒ ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවීම ගැන
සලකා බැලීමට රාජ_ පරිපාලන විෂය භාර අමාත_ාංශෙය් ෙල්කම්ට පුළුවන. එෙතකුදු වුවත්,
ෙල්කම්වරයාෙග් කල්පනාෙව් හැටියට නිලධරයාෙග් ෙනොසැලකිල්ල නිසා සිදුවී ඇතැයි ෙහෝ
රක්ෂණෙයන් සෑෙහන පමණට ආවරණය කර ගත හැකිව තිබිණැයි ෙහෝ හැෙඟන අලාභ ෙහෝ හානි
ෙහෝ ෙවනුෙවන් ෙමම අනුගහය ෙදනු ෙනොලැෙබ්.
4:2 සිදුවී යැයි කියන යම් අලාභයක් ෙහෝ හානියක් ගැන වහාම ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් කරන
ලද බවට ෙපොලීසිෙය් සටහන් වී නැත්නම් ද, ඒ අලාභය ෙහෝ හානිය සිදුවී ෙදසතියක් ඇතුළතදී
ඉල්ලුම්කරුෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත වන්දි ඉල්ලුම්පතයක් ඉදිරිපත් කර නැත්නම් ද ඒ
වන්දි ඉල්ලීම ගැන සලකා බලනු ෙනොලැෙබ්.
4:3 එවැනි ඉල්ලුම්පතයක්, අලාභය ෙහෝ හානිය සිදුවී මාසයක් ඇතුළත දී ආයතන අධ_ක්ෂ
ජනරාල් ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතු ය.
4:4 ගිනි ගැනීම් ආදිය නිසා හානියක් සිදුවී ඇති කල්හි අදාළ කාර්යාලය ෙහෝ වැඩ ෙපොළ භාරව
සිටින නිලධරයා විසින් සියලුම සාක්ෂිකරුවන්ෙග් ද, යම්කිසි වන්දියක් ඉල්ලීමට ඉඩ ඇති සියලුම
පුද්ගලයන්ෙග් ද සාක්ෂි සටහන් කරෙගන සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් අපමාදව පැවැත්විය යුතු ය. තවද,
ඔහු විසින්, සිදුවී ඇති හානිය වහාම පරීක්ෂා කර බලා එහි පමාණය තක්ෙසේරු ෙකොට සවිස්තර
වාර්තාවක් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
4:5 කරුණා සහගත මුදලක් ෙගවීම ගැන සලකා බලන්ෙන් නම්, එම මුදල නිලධරයාට
අත_වශ_ ෙද්වල් පමණක් සපුරා ගැනීමට හැකිවන තරෙම් මුදලකට සීමා විය යුතු ය. කිසිම
අවස්ථ ාවකදී එම මුදල එක් මාසයක වැටුපට වැඩි ෙනොවිය යුතු ය.

5. පුද්ගලෙයකුට තුවාළ සිදුවීම ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවීම
5:1 අවසාන වශෙයන් ෙසේවෙයන් විශාම ගන්නා විට ෙහෝ ඊට කලින් ෙහෝ විශාම වැටුප් ව_වස්ථා
සංගහෙය් 30 වැනි ෙහෝ 31 “අ” වැනි ෙහෝ වගන්තිය යටෙත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබතැයි
සිතිය හැකි අන්දෙම් හදිසි අනතුරකින් නිලධරෙයකු තුවාළ ලැබුවෙහොත්, විධිවූ පරිදි පත්කරන ලද
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මණ්ඩලයක් විසින් එම අනතුර සිදුවීමට ෙහේතු වූ කරුණු ගැන වහාම විමර්ශනය කර බැලිය යුතු ය.
ෙමම විමර්ශනෙය්දී පහත සඳහන් කරුණු ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු විය යුතු ය.
තුවාළ ලැබුෙව් නිලධරයා නියම වශෙයන්ම රාජකාරි ඉටු කරමින් සිටියදී ද යන වග;
තුවාළ ලැබුෙව් ඔහුෙග් රාජකාරිෙය් ස්වභාවයට නිශ්චිත වශෙයන්ම අදාළ කළ හැකි ෙහේතූන්
නිසාද යන බව;
එය සිදුවූෙය් ඔහුෙග්ම වරදකින් ෙනොෙව්ද යන බව, විමර්ශනෙය්දි ෙහලිදරව් වූ කරුණු ආයතන
අධ_ක්ෂ ජනරාල් ෙවත වහාම වාර්තා කළ යුතු ය.
ෙමම ෙරගුලාසිය යටෙත් ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තාව අවශ_ වනුෙය් විශාම වැටුප් පිළිබඳ කටයුතු
සඳහා යි. බරපතල තත්ත්වෙය් හදිසි අනතුරක් සිදුවුවෙහොත් ඒ ගැන ෙවනම වාර්තාවක් අමාත_ාංශෙය්
ෙල්කම් ෙවත වහාම යැවිය යුතු ය.
5:2 1957 අංක 31 දරන කම්කරු වන්දි (සංෙශෝධන) පනතින් සංෙශෝධිත (139 වන අධිකාරය
වන) කම්කරු වන්දි ආඥා පනෙත් “කම්කරු” යන පාඨෙයන් හැඳින්ෙවන පුද්ගලයන්ට සිදුවන හදිසි
අනතුරක් සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි කියා කළ යුතු ය;
හදිසි අනතුර ගැන කම්කරුවා විසින් ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන් ෙවනත් අෙයකු විසින් ෙහෝ වාර්තා
කළ යුතු ය. (16 – 18 වගන්ති)
තුවාළ ලැබූ කම්කරුවා භාරව සිටින මාණ්ඩලික නිලධරයා විසින් රජෙය් ෛවද_ නිලධරෙයකු
ලවා ෛවද_ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු ය. (21 වගන්තිය)
අනතුර සිදුවූ දින සිට ගණන් බැලිය යුතු දින දාහතරක කාලයක් ඇතුළතදී ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා විසින් ෙහෝ තුවාළ ලැබූ කම්කරුවා භාරව සිටින මාණ්ඩලික නිලධරයා විසින් ෙහෝ
කම්කරු වන්දි ෙකොමසාරිස් ෙවත වාර්තාවක් යැවිය යුතු ය. (57 (1) වගන්තිය) එම වාර්තාෙව්
පිටපතක් දැන ගැනීම සඳහා ආයතන අධ_ක්ෂ ජනරාල් ෙවත යැවිය යුතු ය.
වන්දි ෙගවීමට බැඳි සිටී ද යන්න ගැනත් (3 වගන්තිය) වන්දි වශෙයන් ෙගවිය යුතු මුදල ගැනත්
(6 හා 7 වගන්ති) වාර්තාවක් කම්කරුවා ෙසේවෙයහි ෙයොදවා ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ආයතන
අධ_ක්ෂ ජනරාල් ෙවත යැවිය යුතු ය. තුවාළ ලැබීෙමන් කම්කරුවා මියගියෙහොත්, ඔහුෙගන්
යැෙපන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. (10 වගන්තිය)

128

[XII වැනි පරිච්ෙඡ්දය

XII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
නිවාඩු
1.

සාමාන

2.

නිවාඩු අනුමත කිරීෙම් බලධරයා

3.

කාර්ය ස්ථානෙයන් බැහැර යාම සඳහා අවසරය

4.

දවසකින් ෙකොටසක් සඳහා නිවාඩු

5.

අනියම් නිවාඩු

6.

අසනීප නිවාඩු

7.

හිලව් නිවාඩු

8.

විෙව්ක නිවාඩු

9.

හදිසි අනතුරු නිවාඩු සහ විෙශේෂ අසනීප නිවාඩු

10. ඉකුත් නිවාඩු
11. විශාම පූර්ව නිවාඩු
12. විෙශේෂ නිවාඩු
13. රාජකාරි නිවාඩු
14. සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධ යන නිවාඩු
15. වැටුප් රහිත අධ යන නිවාඩු
16. විෙද්ශ අධ යන සහ/ෙහෝ රැකියා සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු
17. ඉපැයූ නිවාඩු
18. පසූති නිවාඩු
19. රජෙය් විභාගවලට ෙපනී සිටීම සඳහා නිවාඩු
20. අනිවාර්ය නිවාඩු
21. අඩ වැටුප් නිවාඩු
22. වැටුප් රහිත නිවාඩු
23. දිවයිෙනන් බැහැර ගත කරන නිවාඩු
24. ගුරුවරුන් සඳහා නිවාඩු
25. යටත් නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු
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26. කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයකු සඳහා නිවාඩු
27. ෛදනික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු
28. නියමිත කාලයක් සඳහා ෙකොන්තාත්තුවක් මත ෙසේවය කරන තාවකාලික
නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු
29. නියමිත කාලයක් සඳහා ෙකොන්තාත්තුවක් මත ෙසේවය ෙනොකරන තාවකාලික
නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු
30. ෙපොලිස් සාජන්ට්වරුන් සහ ෙකොස්තාපල්වරුන් සඳහා නිවාඩු
31. ෙජ්ලර්වරෙයකුට පහළ තත්ත්වෙය් බන්ධනාගාර නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු
32. ආධුනිකෙයකු/අභ ාසලාභිෙයකු සඳහා නිවාඩු
33. අනියම් නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු
34. රාජ සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා මුදාහළ නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු
35. ෙකටි නිවාඩු
36. විෙද්ශයක ෙසේවය සඳහා පත්කළ නිලධරෙයකුෙග් කලතයාට වැටුප් රහිත
නිවාඩු
37. විශාම ගැනීෙමන් අනතුරුව නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවන නිලධරෙයකුෙග් නිවාඩු

130

[XII වැනි පරිච්ඡේදය

XII වැනි පරිච්ඡේදය
නිවාඩු
1.

සාමාන්ය

1:1 නිවාඩු යනු අයිතිවාසිකමක් ඡ ොව වරප්රසාාදයි. නිවාඩු අනුම කරනු බන්නඡ්න ඡසාවඡ
හදිසි උවම ාව්නට යටත්ව ව අ ර, අනුම කර ඇති නිවාඩු කාබය අඩු ි.රීමට ඡහෝ අවබංගු
ි.රීමට නිවාඩු අනුම කර නබධරයාට ඕ ෑම විටක පුළුව
1:2

නිවාඩු ඉල්ලුම් කළ යුත්ඡත් නියමි ආකෘති පත්රඡයි ය
ඡමරට ග කර

නිවාඩු : 125 “අ” දර

ඡමරටි්න නැහැර ග කර

ඡපොදු ආකෘති පත්රය

නිවාඩු : 126 දර

ඡපොදු ආකෘති පත්රය

1:3 සාාමා යඡය්න නිවාඩු ඉල්ලුම්පත්රයක්, නිවාඩුව ආරම්භ ව දි ට යටත් පිරිඡසායි්න දි
හ කටවත් කලි්න නිවාඩු අනුම කර නබධරයාඡේ කාර්යාබයට බැබිය යුතු ය
1:4 ඡමරටි්න නැහැර ග කර නිවාඩු සාඳහා එව ඉල්ලුම්පත්රයක් හැි. සාෑම විටකම, එම
නිවාඩුව ආරම්භ ව දි ට මාසා තු කට අඩු ඡ ොව කාබයකට කලි්න ඉදිරිපත් කළ යුතු ය
1:5 නිබධරඡයකු විදුලි පණිවුඩයි.්න පිළිතුරක් නබාඡපොඡරොත්තු ව්නඡ්න
ගාසා්තුව කලි්න ඡගවිය යුතු ය
1:6 රාජකාරි නිවාඩු ඡ ොව නිවාඩු ඉල්ලීම සාඳහා බනා ග්න ා දුරකථ
ඇමතීම් ව අ ර ඇමතීම් කර්න ා ඒ සාඳහා ඡගවිය යුතු ය
1:7
යුතු ය

අනුම කර

ම් ඔහු පිළිතුඡර්

ඇමතීම් ඡපෞද්ගලික

බද නිවාඩු පිළිනඳ ඡරජිසා්ටරයක් 190 වැනි ඡපොදු ආකෘති පත්රය අනුව නාග

1:8 සාාමා යඡය්න ඡගවනු බන වැඩ නැලීඡම් වැටුප ඡහෝ අතිඡර්ක පාරිශ්රමිකය ඡහෝ බනා
ගැනීමට ිමිකමක් ැතිව වැඩ නබ නිබධරඡයකුට ඡදනු බන සියලුම නිවාඩු පිළිනඳ වාර් ාවක්
196 වැනි ඡපොදු ආකෘති පත්රඡයි අඅව්ය ්නි ුදදුුද ඡබසා සාංඡ්ෝධ ඡකොට ලියා මාසා්ප ා
විගණකාධිපති ඡව යැවිය යුතු ය
1:9 නිබධරඡයකු මාරු කරනු බැබූ විට, එඡසා මාරු කරනු බැබුඡේ යම් ඡදපාර් ඡම්්නතුවක සිට
ද, එම ඡදපාර් ඡම්්නතුඡේ ප්රධානියා, අලුත් ඡදපාර් ඡම්්නතුඡේ ප්රධානියා ඡව පහ සාඳහ්න
ඡ ොරතුරු ඉදිරිපත් කළ යුතු ය:
නිබධරයා ම පළමු පත්වීඡම් සිට එක් එක් අවුරුද්ද තුළ බනාඡග ඇති මුළු විඡේක/අසානීප
නිවාඩු ප්රමාණය, අඩ වැටු්  නිවාඩු ප්රමාණය හා වැටු්  රි නිවාඩු ප්රමාණය
සාහ
අදාළ අවුරුද්ද තුළ ඔහු බනාඡග

ඇති සියලුම අනියම් නිවාඩු ප්රමාණය

1:10 අනියම් නිවාඩු ගණ්න නැලීඡම්දී ඡසා ුදරාදා, ඉරිදා සාහ ප්රසිද්ධ නිවාඩු දි

අත්හළ යුතු ය

විඡේක නිවාඩු කාබය ඡමරටි්න නැහැරව ග කර විට, එම නිවාඩු කාබය තුළට ගැඡ
ඡසා ුදරාදා, ඉරිදා හා රජඡ නිවාඩු දි ඊට ඇතුළත් ඡේ
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1:10:1 අඩ වැටුප් නිවාඩු ෙහෝ වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලයක් තුළට ගැෙනන ෙසනසුරාදාවක්,
ඉරිදාවක් ෙහෝ රජෙය් නිවාඩු දිනයක් පිළිෙවළින් අඩ වැටුප් ෙහෝ වැටුප් රහිත දින ෙලස ගණන් ගත
යුතු ය.
1:10:2 දැනට සතියකට දින පහමාරක් (5½) ක් ෙසේවය කළ යුතු යැයි නියම කර ඇති රජෙය්
නිලධරයන් ෙසනසුරාදා නිවාඩු ලබා ගන්නා අවස්ථාවලදී එදින සඳහා අඩු කළ යුත්ෙත් ඔවුනට හිමි
වාර්ෂික නිවාඩුවලින් දින ½ ක් පමණි.

2.

නිවාඩු අනුමත කිරීෙම් බලධරයා

2:1 නිවාඩුපිට යන යටත් නිලධරෙයකුෙග් රාජකාරී කටයුතු එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙවනත්
නිලධරයන් ලවා ඉටුකරවා ගැනීමට නිසි විධිවිධාන ෙයොදාෙගන තිෙබ් නම්, ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය්
විධිවිධානයන්ට අනුව ස්වකීය යටත් නිලධරෙයකුට ෙම් රෙට්දී ගතකිරීම සඳහා සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත
නිවාඩු දීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පුළුවන. නිවාඩුමත සිටින නිලධරයාෙග් රාජකාරී ඉටුකිරීම
සඳහා සතුටුදායක විධිවිධාන ෙයොදා ගැනීම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් වගකීම ෙව්.
2:2

3.

එෙලසම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකුෙග් නිවාඩු අදාළ ෙල්කම්වරයා අනුමත කළ යුතු ය.

කාර්ය ස්ථානෙයන් බැහැර යාම සඳහා අවසරය
3:1

අවසර ලබා ෙනොෙගන ස්වකීය කාර්ය ස්ථානෙයන් පිට යාමට නිලධරෙයකුට නුපුලුවන.

3:2 කාර්ය ස්ථානෙයන් පිට යාම ෙවනුෙවන් අවසර ලබාගැනීම සඳහා විධිමත් ඉල්ලුම්පතයක්
එම අවසරය දීෙම් බලධරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර වාචිකව ෙහෝ අර්ධ නිල වශෙයන් ෙහෝ
ෙමම අවසරය ලබාෙගන තිබුණත්, එෙසේම කාර්ය ස්ථානෙයන් පිට යාමට අදහස් කරන දිනය නිවාඩු
දිනයක් වුවත් ෙමම ඉල්ලුම්පතය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

4.

දවසකින් ෙකොටසක් සඳහා නිවාඩු
4:1

අනුමත කළ යුතු ෙකටිම නිවාඩු කාලය ෙකටි නිවාඩුවයි. (35 වගන්තිය බලන්න)

4:2 නිලධරෙයකු ස්වකීය දිවා ෙභෝජන විෙව්කය හැර (උදය වරුෙවහි පමණක් ෙහෝ සවස්
වරුෙවහි පමණක් ෙහෝ උදය සහ සවස යන ෙදවරුෙවහිම ෙහෝ) අඩුම වශෙයන් පැය තුනහමාරක්
වැඩකර දවෙසේ ඉතිරි කාලය නිවාඩු මත සිටියෙහොත්, එම දවස ෙවනුෙවන් ඔහුෙග් නිවාඩුව දින
භාගයක නිවාඩුවක් ෙසේ ගණන් ගත යුතු ය. ඔහු පැය තුන හමාරකට වඩා අඩුෙවන් වැඩකර ඇත්නම්
එය දිනක නිවාඩුවක් ෙලස ගණන් ගත යුතු ය.
4:3
ෙව්.

5.

ෙප.ව 8.30 සිට ප.ව 4.15 දක්වා වැඩ කළ යුතු නිලධරෙයකුට ඉහත 4:2 උප වගන්තිය අදාළ

අනියම් නිවාඩු

5:1 ෙම් රෙට්දී ගත කිරීම සඳහා එක් වරකට දවස් හයකට වැඩි ෙනොවන පරිදි අවුරුද්ද තුළ
උපරිම වශෙයන් දවස් විසි එකක් දක්වා අනියම් නිවාඩු අනුමත කිරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට
පුලුවන.
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5:2

අනියම් නිවාඩු ෙදනු ලබන්ෙන් 8 වගන්තිය යටෙත් දැක්ෙවන විෙව්ක නිවාඩුවට අතිෙර්කව

ය.
5:3 අනියම් නිවාඩු ෙදනු ලබන්ෙන් හුෙදක් අනියම් කරුණු ෙහේතු ෙකොටෙගන ෙකටි කාල
පරිච්ෙඡ්ද තුළ ෙසේවයට ෙනොපැමිණ සිටීම අවශL වූ විට නිලධරෙයකුට ඒ සඳහා ඉඩ සලසනු පිණිස ය.
ෙනොවැළැක්විය හැකි අවස්ථාවන්හිදී මිස ෙමම අනියම් නිවාඩු විෙව්ක නිවාඩු කාලයකට නැතෙහොත්
අඩ වැටුප් නිවාඩු කාලයකට කලින් ෙහෝ පසුව ෙහෝ ෙනොදිය යුතු ය.
5:4 ෙමම නිවාඩු අනුමත කිරීෙමන් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රාජකාරි කටයුතුවලට බාධාවක්
ෙනොවන බවට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වග බලා ගත යුතු ය.
5:5 විෙව්ක නිවාඩු ලබාදීෙම්දී අවශL වන පරිදි, එම වර්ෂෙයහි අනියම් නිවාඩුවලට හිමිකම්
ලබාගැනීම සඳහා, අලුතින් රාජL ෙසේවයට පත් කරනු ලැබූ නිලධරෙයකුට අවම කාලයක් ෙසේවය
කිරීම අවශL ෙනොෙව්. ෙකෙසේ වුවද, නිවාඩු දීෙම්දී එෙසේ නිවාඩු ෙදනු ලබන බලධරයා 5:3 වගන්තිෙය්
ඇතුළත් නියමයන් අනුගමනය කල යුතු ය.

6.

අසනීප නිවාඩු

6:1 නිලධරෙයකු ෙරෝගිවීම නිසා නිවාඩු ඉල්ලුම් කරන විට ෙහෝ අසනීපයක් නිසා දින ෙදකකට
වැඩි කාලයක් තුළ කාර්යාලයට පැමිණීමට ෙනොහැකි වන විට ෙහෝ එම නිලධරයා, ළඟම සිටින
ෛවදL නිලධරයා ලවා තමා පරික්ෂා කරවා ගත යුතු ය. එෙසේ පරීක්ෂා කරන ලද ෛවදL නිලධරයා
රජෙය් ෛවදL නිලධරෙයකු නම් ෛවදL 170 ෙහෝ ආයුර්ෙව්ද 44 දරන ආකෘති පතෙයහි ලියන ලද
සහතිකයක් ෙහෝ නිලධරයා පරීක්ෂා කරන ලද්ෙද් ආයුර්ෙව්ද පනත යටෙත් ෙහෝ ෛවදL ආඥාපනත
යටෙත් ෙහෝ ලියාපදිංචි වී ඇති ෙපෞද්ගලික ෛවදL වෘත්තිකයකු වූෙය් නම් එවැනි ෙපෞද්ගලික
ෛවදL වෘත්තිකෙයකු තමන් විසින්ම සකස් කර ගන්නා ලද විෙශේෂ ආකෘති පතයක ලියන ලද
සහතිකයක් නිලධරයා රාජකාරිෙයහි ෙයදී සිටින ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙහෝ උප කාර්යාලෙය් පධානියා
ෙවත යැවිය යුතු ය.
6:1:1 ඉහත උපෙඡ්දෙය් සඳහන් ෛවදL සහතිකයක් මත ඕනෑම කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා
සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත, අඩ වැටුප් සහිත ෙහෝ වැටුප් රහිත අසනීප නිවාඩු දිය හැකි ය.
6:1:2
ෙකෙර්.

ෛවදL සහතික පිළිබඳ උපෙදස් ෙසෞඛL ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිකුත්

6:2 ෙලඩ ෙරෝග ෙවනුෙවන් එක් වරකට දින 06ක් දක්වා වූ ෙකටි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා ගනු
ලබන නිවාඩු නිලධරයාෙග් කැමැත්ත පරිදි ඔහුෙග් අනියම් නිවාඩුවලින් අඩු කළ හැකි ය.
නිලධරෙයකු ෙසේවයට ෙනොපැමිණි යම් ෙකටි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් එකී නිලධරයාෙග් විෙව්ක නිවාඩු
වලින් අඩු කළ යුතු යැයි කිසියම් ෙහේතුවක් නිසා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට තීරණය කළ හැකි ය.
6:3 සාමානL තත්ත්වයන් යටෙත් එවැනි ෛවදL සහතිකයක් අවශL ෙනොවන අවස්ථාවක,
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකුට ෙහෝ නිවාඩු අනුමත කරන නිලධරෙයකුට ෙහෝ, නිලධරෙයකුෙග්
නිවාඩුවක් සම්බන්ධෙයන් රජෙය් ෛවදL නිලධරෙයකුෙග් ෛවදL සහතිකයක් අවශL යැයි හැඟී ගිය
ෙහොත් එවැනි සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස දැනුම් දීමට බලය තිෙබ්.

7.

හිලව් නිවාඩු

7:1 නිලධරෙයකු කිසියම් රජෙය් නිවාඩු දිනයක ෙහෝ “සතිෙය් විෙව්ක දිනයක” ස්වකීය
රාජකාරිෙයහි ෙයදීම අවශL යැයි ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා අදහස් කරන්ෙන් නම් ඒ ෙවනුෙවන් එම
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රජෙය් නිවාඩු දිනයට ෙහෝ “සතිෙය් විෙව්ක දිනයට” ෙනොවැඩි කාලයක් සඳහා එම නිලධරයාට හිලව්
නිවාඩු දීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට ස්වකීය අභිමතය පරිදි පුළුවන. එෙසේ ෙදනු ලබන නිවාඩු
නිලධරයාට අයත්වන සාමානL නිවාඩු වලින් අඩු ෙනොකළ යුතු ය. ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකුට
රජෙය් නිවාඩු දිනයක ෙහෝ “සතිෙය් විෙව්ක දිනයක” වැඩ කිරීමට අවශL වන කල්හි ඒ ෙවනුෙවන්
හිලව් නිවාඩු ලබා ගැනීමට ඔහු අදහස් කරන්ෙන් නම් ඒ සඳහා ෙහේතු තම ෙල්කම්වරයා ෙවත වාර්තා
කළ යුතු ය.
7:1:1 නිලධරෙයකුට රජෙය් නිවාඩු දිනයකින් ෙහෝ “සතිෙය් විෙව්ක දිනයකින්” ෙකොටසක්
පමණක් වැඩ කිරීමට නියම කරනු ලැබූ කල්හි, ඉහත සඳහන් පරිදි නිලධරයා නියම වශෙයන්ම
වැඩ කළ පැය ගණන සඳහා පමණක් හිලව් නිවාඩු දිය යුතු ෙව්. ෙමම කාරණය සඳහා ගණන් ගත
යුතු පැය ගණන විය යුත්ෙත් අදාළ නිලධරයාෙග් සාමානL වැඩ කරන කාලය තුළට ගැෙනන පැය
ගණන පමණි.
7:2 කිසියම් රජෙය් නිවාඩු දිනයකදී, අදාළ නිලධරයා ස්වකීය කාර්යාලයට ෙහෝ ෙවනත් කිසියම්
කාර්ය ස්ථානයකට නියම වශෙයන්ම පැමිණිෙය් නම් ෙහෝ රාජකාරිෙයහි ෙයදීමට හැකිවන පරිදි ඔහුට
ස්වකීය කාර්ය ස්ථානෙයහි රැඳී සිටීමට සිදුවූෙය් නම් ෙහෝ මිස එම රජෙය් නිවාඩු දිනය ෙවනුෙවන්
හිලව් නිවාඩු දිය ෙනොහැකි ය.
7:3 හිලව් නිවාඩු දීෙමන් රජයට කිසිම වියදමක් දැරීමට සිදු ෙනොවන බවටත්,
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සාමානL වැඩ කටයුතුවලට බාධාවක් ෙනොවන බවටත් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
වග බලා ගත යුතු ය.
7:4 නිවාඩු දිනයක වැඩ කිරීෙමන් උපයා ගන්නා හිලව් නිවාඩුව, එකී නිවාඩු දිනෙය් සිට
අවුරුද්දක් ඇතුළතදී ලබාගත යුතු අතර අවුරුද්දකින් පසු හිලව් නිවාඩු අෙහෝසි ෙව්.
7:5 ෙම් රෙට්දී ගතකරන අනියම් නිවාඩු ෙහෝ විෙව්ක නිවාඩු ෙහෝ සමග හිලව් නිවාඩු ලබාගත
හැකි නමුත් ෙමරටින් පිට ගත කරන කිසිම ආකාරයක නිවාඩුවක් සමග හිලව් නිවාඩු ගත ෙනොහැකි ය.

8.

විෙව්ක නිවාඩු

8:1 නිලධරෙයකුට එක් එක් අවුරුද්දක් සඳහා උපරිම වශෙයන් දින 24ක විෙව්ක නිවාඩු දීමට
පුළුවන. සතිෙය් දින 07ක් වැඩ කිරීමට නියම වී ඇති නිලධරයන් (උදා:- ෛවදL නිලධරයන්,
ෙහදියන්, ෙපොලිස් නිලධරයන්, බන්ධනාගාර නිලධරයන් ආදීන්) සම්බන්ධෙයන් එම උපරිමය දින
28ක් විය යුතු ය.
8:2 අවුරුදු ෙදකක සමුච්චිත නිවාඩු එනම් නිවාඩු ලබාගන්නා අවුරුද්ෙද්ත්, ඊට කලින්
අවුරුද්ෙද්ත් පාවිච්චියට ෙනොගත් ඉතිරි විෙව්ක නිවාඩු ලබා ගැනීමට ඔහුට ඉඩදිය හැකි ය. ෙම් අනුව
වර්ෂයක් තුළ උපරිම වශෙයන් දින 48ක නිවාඩු ලබා ගැනීමට ඔහුට හිමිකම් තිෙබ්.
8:2:1 නිවාඩුව ගත කරන්ෙන් ෙම් රටින් පිටතදී නම්, නිවාඩු ලබා ගන්නා අවුරුද්දත් ඊට
කලින් අවුරුදු ෙදකත් යන අවුරුදු තුෙන් සමුච්චිත නිවාඩු ලබා ගැනීමට මාණ්ඩලික නිලධරෙයකුට
ඉඩදිය හැකි ය. ෙම් අනුව උපරිම වශෙයන් දින 72ක නිවාඩු ලබා ගැනීමට ඔහුට හිමිකම් තිෙබ්.
8:3 ෙම් රෙට්දී ගත කරන විෙව්ක නිවාඩු කාලයකට ඇතුළත් වන ෙසනසුරාදා, ඉරිදා සහ රජෙය්
නිවාඩු දින නිවාඩුවලින් අඩුකරනු ෙනොලැෙබ්. එෙහත් රෙටන් පිට ගතකරන විෙව්ක නිවාඩු කාලයකට
ඇතුළත් වන ෙසනසුරාදා, ඉරිදා හා රජෙය් නිවාඩු දින නිවාඩුවලින් අඩු කරනු ලැෙබ්. (1:10 උප
වගන්තිය ද බලන්න.)
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8:4 නිලධරෙයකු ඉහත සඳහන් උප වගන්ති යටෙත් යම්කිසි අවුරුද්දකදී ස්වකීය සමුච්චිත
විෙව්ක නිවාඩු ලබාෙගන තිබුණත්, ඔහුට, 8:8 උප වගන්තියට යටත්ව වැඩ කරන දින 24ක විෙව්ක
නිවාඩු දීමට පුළුවන.
8:5 ෙම් රෙටන් පිට ගත කළ නිවාඩුවකින් පසු රාජකාරියට ෙපරළා පැමිණි නිලධරෙයකු,
රාජකාරියට ආපසු පැමිණි අවුරුද්ෙද්ම ෙහෝ ඊළඟ අවුරුද්ෙද්දී 8.6 උප වගන්තිෙය් නියම කර ඇති
පරිදි මාස 9ක අඛණ්ඩ ෙසේවයක් සම්පූර්ණ කිරීමට ෙපර, යළිත් වරක් රටින් පිට ගත කිරීම සඳහා
නිවාඩු ලබා ගැනීමට අදහස් කරන කල්හි ඔහුට පහත දැක්ෙවන පරිදි නිවාඩු දිය හැකි ය.
නිවාඩුපිට සිට ආපසු පැමිණි අවුරුද්ෙද්දී විෙව්ක නිවාඩු කිසිවක් ඔහු ඒ වන විට ලබාෙගන
නැත්නම් එම අවුරුද්ෙද් ෙසේවය කර ඇති එක් එක් මාසය සඳහා ඔහුෙග් වාර්ෂික විෙව්ක නිවාඩුවලින්
1/9 ක් බැගින් අනුපාතික නිවාඩුවලත්,
ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ෙසේවය කර ඇති සෑම සම්පූර්ණ මාසයක් සඳහාම වාර්ෂික විෙව්ක නිවාඩුෙවන්
තුෙනන් එක් ෙකොටසක් බැගින් එම අවුරුද්ද ෙවනුෙවන් වැඩිම වශෙයන් දින 24ක් දක්වා නිවාඩුෙව්ත්
එකතුව
8:6 පළමුවරට පත්වීම් ලැබූ නිලධරෙයකු සම්පූර්ණ වැටුප් මත දින 24ක විෙව්ක නිවාඩු ලබා
ගැනීමට ෙපර මාස නවයක කාලයක් ෙසේවය කර තිබිය යුතු ය. එෙතකුදු වුවත් නිලධරයා
අසනීපෙයන් ෙපෙළන බවට ෛවදL සහතික ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාවලදී ෙහෝ ෙවනත් බරපතල
හදිසි අවස්ථාවලදී ෙහෝ ෙමම නියමයන්ට ෙවනස්ව කියා කළ හැකි ය. එවැනි අවස්ථාවලදී ෙසේවෙය්
ෙයදී සිටින පළමුවැනි අවුරුද්ෙද් ෙසේවය කර ඇති සෑම මාසයක් ෙවනුෙවන්ම වාර්ෂික විෙව්ක
නිවාඩුෙවන් 1/9 ෙකොටසක් බැගින් වූ අනුපාතික විෙව්ක නිවාඩු දීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට
පුළුවන.
8:7 පත්වීෙම් දින සිට අවුරුදු ෙදකක ෙසේවයක් සම්පූර්ණ කර ඇති නිලධරෙයකුට, එම අවුරුදු
ෙදකක ෙසේවය සම්පූර්ණ කළ ලිත් වර්ෂෙය් ඉතිරි කාලය තුළ, ඔහු එෙතක් ෙසේවය කර ඇති එක් එක්
මාසය ෙවනුෙවන් වාර්ෂික විෙව්ක නිවාඩුෙවන් 1/12 බැගින් ගණන් බැලූ අනුපාතික විෙව්ක නිවාඩු
එම වර්ෂය අවසානය දක්වා දීමට පුළුවන. ඊළඟ වර්ෂෙය් ජනවාරි 1 වන දින සිට එම නිලධරයාෙග්
විෙව්ක නිවාඩු පමාණය ගණන් බැලිය යුත්ෙත් ලිත් වර්ෂය පදනම් කරෙගන ය.
නිදර්ශනය:
2009.03.15 දින පත් කරනු ලැබූ නිලධරෙයකු 2011.03.14 දින අවුරුදු ෙදකක ෙසේවය
සම්පූර්ණ කරයි. 2011.03.15 සිට 2011.12.31 දක්වා කාලය ෙවනුෙවන් ඔහුට දින 19ක විෙව්ක
නිවාඩු දිය හැකි ය. 2012.01.01 දින සිට ඔහුට නිවාඩු දිය යුත්ෙත් ලිත් වර්ෂය පදනම් කරෙගන ය.
8:8 ඉහත 8:6 සහ 8:7 දරන උප වගන්තිවල විධිවිධානයන් යටෙත් ගැෙනන අවස්ථාවලදී හැර
ෙසසු අවස්ථාවලදී නිලධරෙයකු යම්කිසි අවුරුද්දක යටත් පිරිෙසයින් මාස තුනක්වත් සිය තනතුෙරහි
ෙසේවය කර නැත්නම් සාමානLෙයන් ඒ නිලධරයාට එම වර්ෂය ෙවනුෙවන් විෙව්ක නිවාඩු දිය
ෙනොහැකි ය. එෙතකුදු වුවත් මාස තුනක ෙසේවය සම්පූර්ණ කිරීමට ෙපර නිවාඩු දීම අවශL යැයි අදහස්
කරන්ෙන් නම් ෙසේවය කර ඇති එක් එක් මාසය ෙවනුෙවන් වාර්ෂික විෙව්ක නිවාඩුෙවන් 1/3 බැගින්
අනුපාතික නිවාඩු දීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පුළුවන.

9.

හදිසි අනතුරු නිවාඩු හා විෙශේෂ අසනීප නිවාඩු
9:1

හදිසි අනතුරු නිවාඩු

9:1:1 ස්ථිර, විශාම වැටුප් සහිත තනතුරක් දරන ෙහෝ ෙනොදරන ෙහෝ (හමුදා නිලධරෙයකු
ෙනොවන) රජෙය් නිලධරෙයකුට ෙහෝ අධිකරණ නිලධරෙයකුට,
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(අ)

ඔහුෙග් රාජකාරි ඉටු කිරීෙම්දී,
ෙහෝ

(ආ) ඔහු රාජකාරි ඉටු ෙනොකරන අවස්ථාවකදී වුවද, ඔහුෙග් සාමානL රාජකාරිවල විෂය
සීමාව ඇතුළත වූ යම් කියාවක් කිරීෙම්දී,
ෙහෝ
(ඇ) ඔහුෙග් රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීෙමහි ලා යම් කියාවක් කිරීෙමහි පතිඵලයක් වශෙයන්,
ෙහෝ
(ඈ) (1) ඔහුෙග් වාසස්ථානෙය් සිට රාජකාරි සඳහා වාර්තා කිරීම පිණිස ෙසේවා ස්ථානය දක්වා,
ෙහෝ
(11) රාජකාරිෙයන් පසු ඔහුෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් සිට වාසස්ථානය දක්වා ෙහෝ යන
ගමනකදී,
ෙහෝ
(ඉ)

ෙසේවා ස්ථානෙය් සිට රාජකාරි කටයුතුවල නිරත වීම සඳහා යන ගමනකදී සහ ෙසේවා
ස්ථානයට ආපසු එන ගමනකදී ෙහෝ තුවාල සිදු වුවෙහොත්, හා

එෙසේ තුවාල සිදු වීම
(1) යම් නීතියක් ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු නියමයක් ෙහෝ ෙරගුලාසියක් ෙහෝ
උල්ලංඝනය වන අයුරින් කියා කිරීම නිසා ,
ෙහෝ/හා
(11) නිලධරයාෙග් සහායක ෙනොසැලකිලිමත්භාවය නිසා ෙනොෙව් නම්,
එෙසේ ලත් තුවාලෙය් ස්වභාවය අනුව හා ෛවදL මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශ අනුව, අදාළ
අමාතLාංශෙය් ෙල්කම්ට, වර්ෂයක් දක්වා වැටුප් සහිත නිවාඩු හා ඉන්පසු මාස 06 ක් දක්වා අඩ
වැටුප් නිවාඩු අනුමත කළ හැකි ය.
9:1:2 ෙමෙසේ අනුමත කරන නිවාඩු නිලධරයාෙග් සාමානL නිවාඩුවලින් අඩු ෙනොකළ යුතු ය.
9:1:3 ඉහත 9:1:1 සඳහන් කර ඇති එක් අවුරුදු නිවාඩුවට අමතරව, තමාට හිමි ඉකුත් නිවාඩු
ලබා ගැනීමට නිලධරයාට අවසර ඇත.
9:1:4 හදිසි අනතුරු නිවාඩු ඉල්ලුම් කළ යුත්ෙත් 5 වන ෙපොදු ආකෘති පතෙයහි ය.
9:2

විෙශේෂ අසනීප නිවාඩු

9:2:1 නියම වශෙයන්ම ස්වකීය රාජකාරි කරමින් සිටියදී යම් නිලධරෙයකුට ෙරෝගයක්
වැළඳුනෙහොත් හා එෙසේ එම ෙරෝගය වැළඳුෙන් ඔහු නියම වශෙයන් ස්වකීය රාජකාරි කරමින්
සිටියදී බවටත්;
ඔහුෙග්ම පමාද ෙදෝෂයක් නිසා ෙනොවන බවටත්;
නිශ්චය වශෙයන්ම ඔහුෙග් රාජකාරිවල ස්වභාවය ෙහේතු ෙකොට ෙගන බවටත්;
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රජෙය් ෛවදL නිලධරෙයකු ඉදිරිපත් කරන සහතිකයක් පිට අදාළ අමාතLාංශෙය්
ෙල්කම්ට සෑහීමකට පත්විය හැකි නම්;
මාස 6ක් දක්වා වැටුප් සහිත නිවාඩු හා ඉන් පසු මාස 6ක් දක්වා අඩ වැටුප් නිවාඩු අනුමත
කළ හැකි ය.
9:2:2 ෙමෙසේ අනුමත කරන නිවාඩු, නිලධරයාෙග් සාමානL නිවාඩුවලින් අඩු ෙනොකළ යුතු ය.
9:2:3 තමා රාජකාරිෙය් නිරතව ෙනොසිටින අවස්ථාවක අනෙප්ක්ෂිත වLසනයක් නිසා තුවාල
ලබන ස්ථිර, විශාම වැටුප් සහිත තනතුරක් දරන ෙහෝ ෙනොදරන ෙහෝ රජෙය් නිලධරෙයකුට ෙහෝ
අධිකරණ නිලධරෙයකුට ෙහෝ ෙපොලිස් නිලධරෙයකුට ෙහෝ එම වLසන අවස්ථාව එවැනි
අනුගහයක් ලබා දීමට සුදුසු යැයි ආයතන අධLක්ෂ ජනරාල් තීරණය කළෙහොත්, ෛවදL
මණ්ඩලයක නිර්ෙද්ශය පරිදි, වැටුප් සහිත විෙශේෂ අසනීප නිවාඩු ලබා දීමට අදාළ අමාතLාංශෙය්
ෙල්කම්ට හැකි ය.
9:2:4 ෙමෙසේ අනුමත කරන නිවාඩු නිලධරයාෙග් සාමානL නිවාඩුවලින් අඩු ෙනොකළ යුතු ය.

10. ඉකුත් නිවාඩු
10:1 ෙමහි 8:2 උප වගන්තිය යටෙත් ලබා ගත හැකි විෙව්ක නිවාඩු සියල්ල අවසන් වූ පසු
නිලධරෙයකුට තවදුරටත් නිවාඩු ලබා ගැනීමට අවශL නම් පහත සඳහන් උප වගන්තිවල නියමයන්ට
යටත්ව, අවුරුදු ෙදකක් සඳහා ඉතිරිව තිෙබන විෙව්ක නිවාඩු ඔහුට ලබා දීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාට සිය අභිමතය පරිදි පුළුවන.
10:1:1 ෛවදL ෙහේතුන් මත නිලධරෙයකුට තවදුරටත් නිවාඩු ලබා ගැනීමට අවශL ෙව් නම්,
ඔහුට වාසිදායක වන ඕනෑම (අනුගාමී වන ෙහෝ ෙනොවන) ෙපර වර්ෂ ෙදකක් සඳහා ඉතිරි විෙව්ක
නිවාඩුවල එකතුව ලබා දීමට පුළුවන.
10:1:2 ෛවදL ෙහේතුන් ෙනොවන ෙහේතූන් මත නිලධරෙයකුට තවදුරටත් නිවාඩු ලබා ගැනීමට
අවශL ෙව් නම්, ඕනෑම අනුගාමී අවුරුදු ෙදකක් සඳහා ඉතිරිව තිෙබන විෙව්ක නිවාඩු ඔහුට ලබා
දීමට පුළුවන.
10:1:3 ඕනෑම එක් අවුරුද්දක් තුළදී නිලධරෙයකුට ලබා ගත හැක්ෙක් අවුරුදු ෙදකකින් යුත්
එක් කාල පරිච්ෙඡ්දයකට අයත් ඉකුත් නිවාඩු පමණකි.
10:1:4 අනුගාමි අවුරුදු ෙදකක් තුළදී නිලධරෙයකුට ෙදන ඉකුත් නිවාඩුවල එකතුව, අවුරුදු
ෙදකක ඔහුෙග් සාමානL නිවාඩු පමාණය වන දින 48ක් ෙනොඉක්මවිය යුතු ය.
10:1:5 ෙරෝගාතුර වීම ෙහෝ හදිසි අනතුරක් සිදු වීම වැනි ෙහේතූන් නිසා යම් නිලධරෙයකුට
නිවාඩු අවශL වූ විට, ඔහුෙග් පැමිණීම සාමානLෙයන් ෙහොඳ වී නම් ද, ඔහුෙග් වැඩ හා හැසිරීම
යහපත් වී නම් ද, එහි නිර්වLාජත්වය ගැන තමාම ෙපෞද්ගලිකව සෑහීමකට පත්විය හැකි වන්ෙන්
නම් ද, වර්ෂ ෙදකකදී නිලධරයා ලබා ෙනොගත් ඉකුත් නිවාඩු, එක් වර්ෂයක් ඇතුළත ෙදවන වරටත්
ලබා ගැනීමට සිය අභිමතය පරිදි ඉඩදීමට ෙල්කම්වරයාට පුළුවන.
10:1:6 ෙමබඳු අවස්ථාවකදී අනුගාමි වර්ෂ ෙදකක් ඇතුළත නිලධරෙයකුට ෙදන ඉකුත්
නිවාඩුවල එකතුව, අවුරුදු හතරක ඔහුෙග් සාමානL නිවාඩු පමාණය වන දින 96 ෙනොඉක්මවිය
යුතු ය.
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10:2 ඉහත සඳහන් උප වගන්තිය යටෙත් ඉකුත් නිවාඩු දිය හැක්ෙක් පහත දැක්ෙවන කරුණු
සඳහා පමණි:නිලධරයා අසනීප වීම;
පවුෙල් අෙයකු අසනීප වීම;
පවුෙල් අෙයකුෙග් මරණය;
ඉහත සඳහන් කුමක් ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන ආගමික උත්සවයක්;
නිලධරයාෙග් විවාහය;
නිලධරයාෙග් ෙගදර අෙයකුට ෙබෝවන ෙරෝගයක් වැළදීම;
නියම වශෙයන්ම රාජකාරි ඉටුකිරීම හා සම්බන්ධ ෙනොවූ නඩුවකදී සිතාසි පිට උසාවිෙය් ෙපනී
සිටීම;
10:3 ඉකුත් නිවාඩු ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලුම්පතයක, එෙසේ ඉල්ලුම් කරන නිවාඩුව
අඩු කළ යුත්ෙත් කුමන අනුගාමී වන ෙහෝ ෙනොවන අවුරුදු ෙදකකින් ද යන වගත්, එම අවුරුදු ෙදෙක්
ඉතිරිව ඇති නිවාඩු පමාණය ෙකොපමණ ද යන වගත් පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතු ය.
10:4 ඉකුත් නිවාඩු දුන් විට එම නිවාඩු අනුමත කරනු ලැබුෙව් කවර අවුරුදුවල නිවාඩු ෙවනුෙවන්
ද යන්න නිලධරයාෙග් නිවාඩු වාර්තාෙවහි සටහන් කරන බවට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වගබලා
ගතයුතු ය. සම්පූර්ණ නිවාඩුව ලබාගත් පසු අදාළ කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසාන වශෙයන් ලකුණු කළ යුතු
ය.
10:5 ඉල්ලුම් කර ඇති ඉකුත් නිවාඩුව අඩු කිරීමට ෙයොදාගන්නා දෑවුරුදු කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්
නිවාඩුවලින් ඊට කලිනුත් ඉකුත් නිවාඩු කිසිවක්දී තිෙබ් නම් ඊට අදාළ ඉල්ලුම්පතවල ෙයොමු සඳහන්
කළ යුතු ය.
10:6 නිවාඩු අවසන් වූ පසු සෑෙහන තරම් දිගු කලක් රජය යටෙත් තවදුරටත් ෙසේවය කිරීමට ආපසු
ෙනොපැමිෙණන නිලධරෙයකුට ඉකුත් නිවාඩු ෙනොදිය යුතු ය. ඉකුත් නිවාඩු ෙදනු ලැබූ නිලධරෙයකු
ෙසේවයට ආපසු ෙනොපැමිණ විශාම ගතෙහොත් ෙහෝ යම්කිසි ෙහේතුවක් පිට බලෙයන් විශාම
ගැන්වුවෙහොත් ෙහෝ එෙසේ නැතෙහොත් ෙසේවයට ආපසු පැමිණීෙමන් පසු, ඔහුට දී තිබුණු ඉකුත් නිවාඩු
කාලයට ෙනොඅඩු කාලයක් ෙසේවය කිරීමට කලින් විශාම ගතෙහොත් ෙනොෙහොත් විශාම ගැන්වුවෙහොත්
ෙහෝ එබඳු නිලධරෙයකුටදී ඇති ඉකුත් නිවාඩුව ඉදින් අසනීපයක් ෙවනුෙවන් ෙදන ලද්දක් ෙනොෙව්
නම් අඩ වැටුප් නිවාඩුවක් බවට පරිවර්තනය කළ යුතු ය.
10:6:1 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු විසින් එබඳු සියලුම අවස්ථාවන්හිදී අදාළ නිලධරයාෙග්
විශාම ලියකියවිලි යැවීමට ෙපර තම ෙල්කම්වරයාෙගන් උපෙදස් ලබාගත යුතු ය.
10:6:2 ෙමම උප වගන්තිය යටෙත් ඉකුත් නිවාඩු, අඩ වැටුප් නිවාඩු බවට පරිවර්තනය කරනු
ලැබූ විට අදාළ නිලධරයාෙගන් අයකර ගත යුතු අඩ වැටුප ඔහුට ෙගවීමට ඇති ඕනෑම විශාම
වැටුපකින් ෙහෝ විශාම දීමනාවකින් ෙහෝ ආයතන අධLක්ෂ ජනරාල් නියම කරන ෙකොටස්
ගණනකින් අඩුකර ගත හැකිය.

11. විශාම පූර්ව නිවාඩු
11:1 ෙමහි 8 වගන්තිය යටෙත් විෙව්ක නිවාඩු ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ඇති රජෙය් නිලධරෙයකුට
සහ 26 වගන්තිය යටෙත් නිවාඩු ෙදනු ලබන කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයකුට ඔහු විශාම ගන්නා අවස්ථාෙව්දී
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ඔහු ඉතිරි කරෙගන ඇති ඕනෑම ෙපර වසර ෙදකක ඉතිරි විෙව්ක/අසනීප නිවාඩු විශාම පූර්ව නිවාඩු
ෙලසට ඔහුට දිය හැකි ය.
11:2 ෙමම විශාම පුර්ව නිවාඩුවට අමතරව පවත්නා වසර සඳහා ඔහුට හිමි විෙව්ක/අසනීප නිවාඩු
ද දිය හැකි ය.
11:3 ෙමහි 27 වගන්තිය යටෙත් නිවාඩු ෙදනු ලබන දවස් පඩි පිට සිටින රජෙය් ෙසේවකෙයකුට
ඔහු විශාම ගන්නා අවස්ථාෙව්දී එෙසේ විශාම ගන්නා අවුරුද්ද ෙවනුෙවන් සහ ඊට පූර්වාසන්න අවුරුද්ද
ෙවනුෙවන් ඉහත සඳහන් වගන්තිය යටෙත් ඉතිරිව ඇති අසනීප නිවාඩු පමාණය විශාම පූර්ව නිවාඩු
වශෙයන් දිය හැකි ය. ඔහු විශාම ගන්නා අවුරුද්ද තුළ වැඩ කර තිෙබ් නම්, එම අවුරුද්ද ෙවනුෙවන්
ඉතිරිව තිෙබන සියලුම අනියම් නිවාඩු ද ඉහත සඳහන් නිවාඩුවලට අතිෙර්ක වශෙයන් ඔහුට දිය හැකි
ය.
11:4 අකාර්යක්ෂමතාවය නිසා විශාම ගන්වනු ලබන නිලධරෙයකුට විෙශේෂ ෙහේතූන් උඩ විශාම
පූර්ව නිවාඩු දීම යුක්ති සහගත ෙහෝ ෙයෝගL ෙහෝ වන අවස්ථාවලදී හැර, විශාම පූර්ව නිවාඩු ලබා
ගැනීමට හිමිකමක් නැත. එවැනි අවස්ථාවකදී ඒ බව සනාථ කිරීමට ෙහේතු දක්වමින්, එම නිවාඩු සඳහා
ඉල්ලුම්පතයක් ෙල්කම්වරයා ෙවත යැවිය යුතු ය.
11:5 සිය තනතුෙරන් ඉල්ලා අස්වීෙම් ලියකියවිලි භාරදී ඇති නිලධරෙයකුට එම ලියකියවිලි
භාරදුන් දින සිට විෙව්ක නිවාඩු ෙහෝ අනියම් නිවාඩු ෙහෝ කිසිවක් ලැබීමට හිමිකමක් නැත.

12. විෙශේෂ නිවාඩු
12:1 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් අභිමතය පරිදි, ෙසේවෙය් හදිසි අවශLතාවන්ට යටත්ව, ඉස්ලාම්
භක්තික රජෙය් නිලධරෙයකුට සිය ආගමික වතාවත්වල ෙයදීම සඳහා සිකුරාදා දිනවල ප.ව.1.00 සිට
පැය ෙදකකට වැඩි ෙනොවන කාලයක විෙශේෂ නිවාඩුවක් දිය හැකි ය.
12:1:1 ෙමම විෙශේෂ නිවාඩුව ෙදනු ලබන්ෙන්, අවශL වුවෙහොත් ෙමෙසේ විෙශේෂ නිවාඩු
ලබාගත් කාලය ෙවනුවට සාමානL රාජකාරි ෙව්ලාෙවන් පිටස්තරව වැඩ කරන ෙලස නිලධරයාට
නියම කළ හැකිය යන ෙකොන්ෙද්සිය මත ය.
12:1:2 අතLවශL මහජන උපෙයෝගී ෙසේවාවල ද, ඒවාට සම්බන්ධ ෙසේවාවල ද නියුතු
නිලධරෙයකුට ෙමම අනුගහය ෙදනු ලබන්ෙන් එවැනි දිනයකදී ඒ නිලධරයාෙග් ෙසේවය අතLවශL
ෙනොවන්ෙන් නම් පමණකි.
12:2 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් අභිමතය පරිදි නිලධරෙයකුට කාර්යාල ෙව්ලාව තුළදී පිළිගත්
ආයතනයක පැවැත්ෙවන අධLයන පන්තිවලට යෑමට අවසර දිය හැකි ය. එෙසේ කාර්යාලෙයන්
බැහැරව සිටින කාලය නිවාඩු ෙලස ගණන්ගනු ෙනොලැෙබ්.
එෙහත්;
එෙසේ ෙදන මුළු නිවාඩු කාලය දිනකදී පැය 1කට ෙනොවැඩි විය යුතු ය.
නිවාඩු කාලය ෙප.ව. 9.30 න් ඔබ්බට විහිද ෙනොයා යුතු ය. ප.ව.3.15 ට ෙපර ආරම්භ ෙනොවිය
යුතු ය.
නිලධරයාට භාර කර තිෙබන සියළුම රාජකාරි වැඩ ගැන ඔහු වගකිව යුතු ය. (ෙමෙසේ නිවාඩු දී
තිබීම නිලධරයාෙග් රාජකාරි කටයුතුවලට බාධාවක් බව ෙපනී ගියෙහොත් එම අනුගහය දීම
නවතා දැමිය යුතු ය.)
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එක් අවස්ථාවකදී ඡෙෙ නිවාඩු ඉල්ලා සිටින නිලධරයන්ඡේ සංඛ්යාව අක ක ඡනියය යුතු ය.
එක් එක් නිලධරයා ඡේ අනුග්රහයය ලාා ැැීමෙ
ප්රොවව්  යය යුතු ය.

ඉිරරිප්  කරන ඡහයතු අනුග්රහයය දීෙ

රරේ

නිලධරයා කාර්යාලඡයන් ාැහයැරව සිටින කාලය සොන වූ කාලයක් කාර්යාල ඡේලාඡවන්
පි ස්රරව වැඩ කළ යුතුයැයි නියෙ කළඡහයි්  එඡස වැඩ කරන ාව නිලධරයා ඡපිඡරින්දු
යය යුතු ය.
12:2:1 උසස්වීේ සඳහයා වෘ් තිය සමිතියක් සුභසාධක සමිතියක් ඡහයෝ රාජ්ය නිලධරයන්ඡේ
සංයධානයක් ෙගින් අධයයන පන්තියක් පැවැ් වීෙ ඡදපාර්රඡේන්තු ප්රධානියා අනුෙර කර
ඇ් නේ එවැනි පන්තියක සහයභාගිවන නිලධරඡයකු ද 12:2 උප වැන්තිය ෙගින් ලාා දී ඇති
අනුග්රහයය දීර් කළ හයැි ය.
12:3 අනියේ නිලධරඡයකු ද ඇතුළුව රජ්ඡේ නිලධරඡයකු ෙැතිවරවයක දී ඡන්දය ප්රකා
ිරීෙ යාෙ පිණිස අව ය යැයි හයැඡෙන අඛ්ණ්ඩ කාලයක් සඳහයා වැටුප් අඩුිරීෙක් ඡනිෙැතිව යඡ ෂ
නිවාඩු ිරය යුතු ය. එාඳු යඡ ෂ නිවාඩු ිරය යුතු අඩුෙ කාලය පහයර සඳහයන් කර ඇති පරිිර යය යුතු ය.
ජ්නාක පතිවරවය

පැය 4

පාර්ලිඡේන්තු ෙැතිවරවය

පැය 4

ජ්නෙර යචාරවය

පැය 4

පළා්  සභා ෙැතිවරව

පැය 2

පළා්  පාලන ෙැතිවරවය

පැය 2

12:4 රජ්ය පිළිැ්  යදයා් ෙක ඡහයෝ වෘ් තිය ඡහයෝ සංැෙයක් නැරඡහයි්  තයරනයක් යසින්
ජ්ාරයන්රර සේඡේලනයක දී ශ්රී ලංකාව නිඡයෝජ්නය ිරීෙ සඳහයා ඡරෝරා ැන්නා ලද යේ රජ්ඡේ
නිලධරඡයකු ඒ සඳහයා පි ර යාෙ රජ්ය යසින් අනුෙර කරනු ලාන්ඡන් නේ එාඳු නිලධරඡයකු
සේපූර්ව පඩි සහිර යඡ ෂ නිවාඩු දීෙ ඡල්කේවරඡයකු පුළුවන. ඡේ උපවැන්තිඡේ කාර්යයන්
සඳහයා “රජ්ය පිළිැ් ” යදයා් ෙක ඡහයෝ වෘ් තිය ඡහයෝ සංැේ යනුඡවන් අදහයස් කරනුඡේ රජ්ඡයන්
වාර්ෂික තධාර මුදල් ලාන සංැේ ඡහයෝ තයරනයි. සේඡේලනය පව් නා කාල සීොව ද ැෙන්
ිරීෙ අව ය අඩුෙ කාල සීොව ද එඡලස ඡදන යඡ ෂ නිවාඩුව ඇතුළ්  යය යුතු ය.
12:5 ක්රීඩාවන්හි ඡහයෝ ක්රීඩාවල සේාන්ධ ඡවන්  ක යුතුවල නිරර වන රජ්ඡේ නිලධරඡයකු
පහයර සඳහයන් ඕනෑෙ අවස්ථාවක දී සේපූර්ව වැටුප් සහිර යඡ ෂ නිවාඩු ලාාිරය යුතු ය.
එනේ ඔහු
(අ)

ශ්රී ලංකාඡේ දී ඡහයෝ යඡේ යක දී ඡහයෝ ඕනෑෙ ක්රීඩාවක් සඳහයා ක්රීඩකඡයකු ව ඡයන් ශ්රී
ලංකාව නිඡයෝජ්නය ිරීෙ ඡරෝරා ැ්  ය

(ත) ශ්රී ලංකාඡේ දී ඡහයෝ යඡේ යක දී ඡහයෝ ජ්ාතික ක්රීඩා කණ්ඩායෙක නිලධරඡයකු ව ඡයන්
ක යුතු කරන ය
(ඇ) අන්රර් ජ්ාතික රරැයක ප්රථෙ පූර්වාසන්න පුහුු  කඳුරරක සහයභාගි වන ය
(ඈ) ක්රීඩා යෂය භාර අොරයාං ය අනුෙර කළ පුහුු  ිරීේ ඡහයෝ යනි ්චය ිරීේ පිළිාඳ
අන්රර්ජ්ාතික සේෙන්ත්රවයක ඡහයෝ පාමොලාවක සහයභාගි වන ය
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12:6 එවැනි රජෙය් නිලධරෙයකුට පහත සඳහන් ඕනෑම අවස්ථාවකදී ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාෙග් අභිමතය පරිදි උක්ත නිවාඩු අනුමත කළ හැකි ය.
(අ)

ජාතික කීඩකෙයකු ෙලස කීඩා විෂය භාර අමාතLාංශය පිළිෙගන සාමානL පුහුණුවීම්
සැසියකට යනවිට

(ආ) ශී ලංකා රාජL ෙසේවා කීඩා සංගමයක් සංවිධානය කරන ෙමරට කීඩා තරගයකට සහභාගි
වන විට
(ඇ) එවැනි කීඩා තරගයකදී තීරකෙයකු ෙහෝ විනිශ්චයකරුෙවකු ෙහෝ වශෙයන් කටයුතු
කරන විට
12:7 වෘත්තිය සමිතියක සාමාජිකෙයකු XXV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් දක්වා ඇති නිවාඩු අනුගහයන්
ලැබීමට සුදුස්ෙසකු ෙවයි.
12:7:1 කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පවත්වනු ලබන ෙසේවක අධLාපන පාඨමාලාවකට
සහභාගි වන වෘත්තිය සමිති නිලධරෙයකුට එම ෙද්ශන පැවැත්ෙවන දිනයන්හි විෙශේෂ නිවාඩු දිය
හැකි ය.
12:8 සමහර ෙරෝගවලින් ෙපෙලන රජෙය් නිලධරයන්ට XXIII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් දක්වා ඇති
පරිදි නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත.
12:9 නිෙරෝධායන ෙරෝග ස්පර්ශවූෙවකු ෙවන්කර තැබූ විට ඒ ෙවනුෙවන් එබඳු අෙයකුට දිය යුතු
වන නිවාඩු සම්පූර්ණ පඩි සහිත විෙශේෂ නිවාඩු වශෙයන් සැලකිය යුතු ය. (XXVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය්
13:1:2 උප වගන්තිය බලන්න.)
12:10 ශී ලංකා ෛවදL මණ්ඩලෙය්, ශි ලංකා ඉංජිෙන්රු ආයතනෙය්, ශී ලංකා විදLාභිවර්ධන
සංගමෙය්, ශී ලංකා පුස්තකාල සංගමෙය්, ලංකා රසායන විදLා ආයතනෙය්, ශී ලංකා මිනින්ෙදෝරු
ආයතනෙය්, ශී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ෙග් ආයතනෙය්, ශී ලංකා නගර නිර්මාණකයින්ෙග්
ආයතනෙය් සහ ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ඩිප්ෙලෝමාධාරීන්ෙග් සංගමෙය් සාමාජිකෙයකු,
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩට වැඩි බාධාවක් ෙනොවන පරිදි මුදාහැරිය හැකි නම්, එම ආයතනයක වාර්ෂික
සම්ෙම්ලනයට සහභාගි වීමට ඔහුට අවසර දිය හැකි ය. ඒ ෙවනුෙවන් ෙසේවයට ෙනොපැමිෙණන කාලය
ඔහුෙග් නිවාඩු පමාණෙයන් අඩු ෙනොකළ යුතු ය. ෙම් සඳහා නිදහස් දුම්රිය බලපත දිය හැකි නමුදු
ෙවනත් ගමන් වියදම් කිසිවක් ෙනොෙගවිය යුතු ය.
12:11 ජීවානුහරණයට අදාළ සැත්කම්වලට භාජනය වන රජෙය් නිලධරෙයකුට, තමන්
ජීවානුහරණයට භාජනය කර ඇතැයි ලියාපදිංචි ෛවදLවරෙයකුෙගන් ලබා ගන්නා ලද ෛවදL
සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ විට පමණක් පහත දැක්ෙවන පරිදි විෙශේෂ නිවාඩු දිය හැකි ය.
ජීවානුහරණය (ටියුෙබක්ටමි) සඳහා කාන්තාවකට දින 7 ක නිවාඩු
ජීවානුහරණය (වාෙසක්ටමි) සඳහා පුරුෂෙයකුට දින 3 ක නිවාඩු
12:12 “ඉඩ්ඩා” පිළිපැදීම සඳහා නිවාඩු - අදාළ වර්ෂෙය් සහ තමාෙග් මුළු ෙසේවා කාලය තුළම
පාවිච්චියට ෙනොෙගන ඉතිරිව ඇති විෙව්ක (සමුච්චිත හා ඉකුත්) නිවාඩු හිලව් කරමින් රාජL ෙසේවෙය්
නියුතු මුස්ලිම් කාන්තාවකට තම ස්වාමිපුරුෂයා මියගිය විට ඒ සඳහා මාස 04 දින 10ක් ද,
ස්වාමිපුරුෂයා දික්කසාද වූ ෙහෝ තමන් විසින් දික්කසාදය ලබාගත් විට මාස 03ක් ද ෙනොඉක්මවන
පරිදි නිවාඩු ලබා දිය හැකි ය. ෙමම දින ගණන ඉක්මවන නිවාඩු කාලය අඩ වැටුප් නිවාඩු විය යුතු ය.
12:13 ෙසේවා වනිතා සාමාජිකෙයකු වන රජෙය් නිලධරෙයකුට ෙසේවා වනිතා රැස්වීම්වලට
සහභාගි වීම සඳහා මසකට පැය 1ක (පැයක) නිවාඩුවක් දිය යුතු ය.
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12:14 අනුමත කරන ලද නිවාඩු පිට, තම ෙසේවා ස්ථානෙයන් බැහැරව ෙගොස් සිටින කිසියම්
නිලධරෙයකුට, රජෙය් ආරක්ෂක හමුදා විසින් කරනු ලබන යුද්ධ ෙමෙහයුම් නිසා එම නිවාඩුව
අවසානෙය් තම ෙසේවා ස්ථානවලට ෙසේවය සඳහා නියමිත දිනට වාර්තා කිරීමට ෙනොහැකිවන
අවස්ථ ාවලදී ෙමම වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ නිවාඩු ලබා දිය හැකි ය. ෙමම නිවාඩු අනුමත කිරීමට
ෙපර නිවාඩු අනුමත කරන නිලධරයා විසින් අදාළ දිස්තික්කෙය් දිස්තික් ෙල්කම්/දිසාපති විමසා උක්ත
පෙද්ශවල එම තත්ත්වය පිළිබඳ සතLතාවය සහතික කරවා ගත යුතු ය. එෙසේ වුවද, යම් අවිනිශ්චිත
තත්ත්වයක් පැන නැගුනෙහොත්, රාජL ආරක්ෂක අමාතLාංශෙය් ෙල්කම් විමසිය යුතු ය.
12:15 වැඩ තහනමකට ලක් ෙනොවී චූදිත නිලධරෙයකු වශෙයන්, විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකට
සහභාගීවන නිලධරෙයකුට එම පරීක්ෂණයට සහභාගී වන දින සඳහා විෙශේෂ නිවාඩු අනුමත කළ හැකි
ය. නිලධරයා සියලුම ෙචෝදනාවන්ෙගන් නිෙදොස්ෙකොට නිදහස් කර නැත්නම් ඔහුට හිමි නිවාඩුවලින්
අඩු කල යුතු ය.

13. රාජකාරි නිවාඩු
13:1 සම්ෙම්ලනයකට සහභාගීවීම, බඩු මිලට ගැනීම ෙහෝ සැපයීම සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා
පැවැත්වීම, බඩු සහ උපකරණ පරික්ෂා කිරීම, ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම වැනි හුෙදක්ම රජෙය්
කටයුත්තක් සම්බන්ධෙයන් රජය විසින් යම් නිලධරෙයකු පිටරටකට යවනු ලබන කල්හි, ඒ සඳහා
රාජකාරිෙයහි නියුක්ත වන කාල පරිච්ෙඡ්දයත්, ගමනට ගතවන අඩුම කාල පරිච්ෙඡ්දයත්, සඳහා
රාජකාරී නිවාඩු දිය හැකි ය.
13:2 රාජකාරිය සඳහා කැඳවනු ලබන විට ෙහෝ වාර්ෂික අභLාස කඳවුරුවලට, සති අන්ත
කඳවුරුවලට සහ යුද්ධාභLාස පන්තිවලට යාමට නියම කරනු ලබන විට ෙහෝ ශී ලංකා යුද්ධ හමුදාෙව්
ෙහෝ නාවික හමුදාෙව් ෙහෝ ගුවන් හමුදාෙව් ෙහෝ ස්ෙව්ච්ඡා හමුදාවක සාමාජිකෙයකු වන රජෙය්
නිලධරෙයකුට රාජකාරි නිවාඩු දිය යුතු ය.
13:3 රාජකාරිය සඳහා කැඳවනු ලබන විට ෙහෝ පුහුණුවීෙම් කඳවුරුවලට යාමට නියම කරනු
ලබන විට ෙහෝ විෙශේෂ ෙපොලිස් උප ෙසේවෙය් සාමාජිකෙයකු වන රජෙය් නිලධරෙයකුට රාජකාරී
නිවාඩු දිය යුතු ය.
13:4 විනය පරීක්ෂණයකදී චූදිත නිලධරෙයකු ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීමට අවසර දී ඇති
නිලධරෙයකුට, එම පරීක්ෂණය සඳහා යාමට රාජකාරි නිවාඩු දිය යුතු ය. එෙසේම එම පරීක්ෂණයට
අදාළ ලියකියවිලි පරීක්ෂා කිරීම සඳහාත් එබඳු නිලධරෙයකුට සෑෙහන දින ගණනක් රාජකාරි නිවාඩු
දිය යුතු ය. ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් මාර්ගෙයන් කැඳවනු ලබන නිල සාක්ෂිකරුෙවකුට ද එවැනි
පරීක්ෂණයකට සහභාගීවීමට රාජකාරි නිවාඩු දිය යුතු ය.
13:4:1
වLවස්ථාපිත මණ්ඩලයක/සංස්ථාවක නීතිරීති යටෙත් පවත්වන විනය
පරීක්ෂණයකදී එවැනි ආයතනයක චුදිත නිලධරෙයකු ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීමට අවසර දී ඇති
රජෙය් නිලධරෙයකුට එම පරීක්ෂණය සඳහා යාමට රාජකාරි නිවාඩු දිය යුතු ය. එෙසේම එම
පරීක්ෂණයට අදාළ ලියකියවිලි පරීක්ෂා කිරීම සඳහාත්, එබඳු නිලධරෙයකුට සෑෙහන දින ගණනක්
රාජකාරි නිවාඩු දිය යුතු ය. ෙමෙසේ අවසර දිය යුත්ෙත් ඒ සඳහා ඉල්ලීම අදාළ ආයතන පධානියා
මාර්ගෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් පමණකි. එෙසේ නිලධරෙයකු ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීෙම් අවසරය
එම ආයතනෙය් පාලන විෂය තුළ ෙකෙරන විනය කටයුතුවලට සීමාෙව්.
ෙමහි XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 29.8 උප වගන්තිය ෙමකී රජෙය් නිලධරෙයකු ෙකෙරහි බල
ෙනොපවත්වන නමුත්, ඔහුට අදාළ ආයතනෙයන් ගමන් වියදම් ලබාගත හැකි ය.
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13:5 සිය නිල තත්ත්වය යටෙත් උසාවියට කැඳවනු ලැබූ විට ද, නියුක්ත රාජකාරි කටයුතු
ෙහේතුෙකොට ෙගන උසාවිෙයහි ෙපනී සිටිය යුතු වන විට ද, උසාවියට යාම සඳහා නිලධරෙයකුට
රාජකාරි නිවාඩු දිය හැකි ය. රජෙය් සාක්ෂිකරුෙවකු වශෙයන් උසාවියට යාම සඳහා ද, රජෙය්
නිලධරෙයකුට රාජකාරි නිවාඩු දිය හැකි ය.
13:6 තමා වෘත්තිය සමිතියක සාමාජිකෙයකු වශෙයන් සම්මන්තණයට සහභාගි වන්ෙන් නම් ෙහෝ
එම සම්මන්තණය තමන් ෙසේවය කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය පථයට අදාළ වන්ෙන් නම් ෙහෝ
නිලධරෙයකුට සම්මන්තණයකට සහභාගි වීම සඳහා රාජකාරි නිවාඩු දිය හැකි ය.
13:7 සංවර්ධන සභා උප කාර්යාලයක අනුශාසකවරෙයකු වශෙයන් පත්කරන ලද ගාෙමෝදය
මණ්ඩලයක සභාපතිවරෙයකු වන රජෙය් නිලධරෙයකු, එකී අනුශාසක තනතුර දරන තාක් ඔහුට
සතියකට එක් දිනක් රාජකාරි නිවාඩු අනුමත කළ යුතු ය.
13:8 වහාම ෛවදL පතිකාර අවශL වන ෙරෝගීන්ට පතිකාර කරන ලියාපදිංචි ආයුර්ෙව්ද
ෛවදLවරෙයකු ද වන රජෙය් නිලධරෙයකු එවැනි ෙරෝගීන්ට ඇත්ත වශෙයන්ම පතිකාර කර ඇති
බවට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නම්, ඔහුට මසකට දින තුනකට වැඩි
ෙනොවන ෙසේ රාජකාරි නිවාඩු අනුමත කළ හැක.

14. සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධ යන නිවාඩු
14:1 අධLයන කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙහෝ අභLාස කාල පරිච්ෙඡ්දය (සහ ගමන් කිරීමට අවශL අඩුම
කාල පරිච්ෙඡ්දය) සඳහා නිලධරෙයකුට පිටරටක ෙහෝ ෙම් රෙටහි සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධLයන
නිවාඩු දිය හැක්ෙක් පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී පමණි:14:1:1
රජෙය් වියදමින් නියමිත සුදුසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා අනුමත කරන ලද
ෙදපාර්තෙම්න්තු අභLාස කමයක් ෙහෝ ශිෂLත්ව කමයක් යටෙත් ඔහු ෙතෝරාෙගන ඇති විට;
14:1:2
ෙමහි XV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 1:5:3 උප වගන්තියට අනුව රජෙය් ඉල්ලීම පිට
ලබාගත් ශිෂLත්වයක් මත ඔහු යවන විට;
14:1:3
සිය තනතුරට අදාළ බඳවා ගැනීෙම්/උසස් කිරීෙම් පරිපාටියට අනුව අධLයන/
අභLාස පාඨමාලාවක් සඳහා ආණ්ඩුෙව් ෙහෝ විෙද්ශීය ආණ්ඩුවක නැතෙහොත් ඒජන්සියක වියදමින්
ඔහු පිටරට යවන විට;
14:1:4
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අභLාස වැඩපිළිවලට ඇතුළත් වී ඇත්තා වූ ද, ඔහුෙග් වෘත්තිය
කාලෙය් යම් අවධියකදී හැදෑරීම සඳහා සිරිත් පරිදි රජෙය් වියදමින් ඔහු පිටරට යැවිය යුතුව තිබුණා
වූ ද, අධLයන ෙහෝ අභLාස පාඨමාලාවක් සඳහා විෙද්ශීය ඒජන්සියකින් ෙහෝ විෙද්ශීය
ආණ්ඩුවකින් පිරිනැෙමන ශිෂLත්වයක් XV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 1:5:1 ෙහෝ 1:5:2 උප වගන්තිවලට
අනුව ඔහුෙග්ම උත්සාහෙයන් ලබාගත් විට;
14:1:5
විෙද්ශීය ආණ්ඩුවකින් ෙහෝ ඒජන්සියකින් ෙහෝ ෙමෙහයවන සම්මන්තණයක්,
අභLාස වැඩපිළිෙවලක්, ශිල්පීය අභLාස පාඨමාලාවක්, වෘත්තීය උපෙද්ශක පාඨමාලාවක්,
අධLයන චාරිකාවක් යනාදියට සහභාගි වීමට; එෙහත් ඒ සඳහා සම්පූර්ණ පඩි සහිත අධLයන
නිවාඩු දිය හැක්ෙක් අදාළ ආරාධනය කර ඇත්ෙත් ශී ලංකා රජය ෙවත නම් ද, ඒ සඳහා සහභාගි
වීමට රජය විසින් එම නිලධරයා නම්කර ඇත්ෙත් නම් ද පමණකි.
14:2 තාවකාලික නිලධරෙයකුට සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධLයන නිවාඩු ලබාගැනීමට හිමිකමක්
නැත. පරිවාසය පිට සිටින නිලධරෙයකුට ද, 14:1:3 උප වගන්තිෙයහි දැක්ෙවන අවස්ථාවන්හි දී හැර
සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධLයන නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකමක් නැත. එෙතකුදු වුවත්, ෙමම
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පරිච්ඡේදඡේ 14:4 හා 14:5 වගන්තිවල සහ XV වැනි පරිච්ඡේදඡේ 4 වගන්තිඡේ සඳහන් විධිවිධාන
පිළිපැද ඇතැයි විෂය භාර ඡේකම්වරයා සෑහීමට පත්වන්ඡන් නම්, පරිවාසය පිට සිටින නිලධරඡයකු
ඔහු ඡයදී සිටින රාජකාරි කටයුතු සම්බන්ධඡයන් පුහුණුව සඳහා පිටරට යැවිය හැකි ය.
14:3 ඡමම වගන්තිඡේ විධිවිධානවලට යටත්ව, රජඡේ නිලධරඡයකුට සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත
අධයයන නිවාු  දීමට ඡේකම්වරඡයකුට හැකි ය.
14:3:1
ඒකාබද්ධ ඡසේවාවකට අයත් නිලධරඡයකු සම්බන්ධඡයන් රාජය පරිපාලන විෂය
භාර අමාතයාාංශයේ ඡේ ඡේකම්වරයාඡූ පූර්ව අතිමතිය ලබාගත යුතු ය.
14:3:2
අමාතයාාංශයේ යක් යටතට ඡනොගැඡනන ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානිඡයකුට සිය
ඡදපාර්තඡම්න්තුඡේ නිලධරඡයකු සඳහා එබඳු නිවාු  දිය හැකි ය. තමන්ඡූ ප්රඡයජජනය සඳහා
එබඳු ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානිඡයකුට සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධයයන නිවාු  අවශයේ ය ූ  විට, ඔහු
විසින් ඒ සඳහා ූ  ඉේලුම්පත්රය රාජය පරිපාලන විෂය භාර අමාතයාාංශයේ ඡේ ඡේකම්වරයා ඡවත
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
14:3:3
ඡමහි 14:1:1 සිට 14:1:5 දක්වා ූ  උප වගන්තිවල සඳහන් කිසිම වර්ගයකට අයත්
ඡනොවන සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධයයන නිවාු  පිළිබඳ ඉේීමම් යයතන අධයක්ෂ ජනරාේ ඡවත
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
14:4 සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධයයන නිවාු  ලබාගත් නිලධරඡයකු එඡසේ නිවාු  යාමට ඡපර
ගිවිසුමකට අත්සන් කරන ඡලස ඔහුට නියම කළ යුතු ය. (XV වැනි පරිච්ඡේදඡේ 4 වගන්තිය
බලන්න.)
14:5 ඡමහි XV වැනි පරිච්ඡේදඡේ 10 වගන්තිය යටඡත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාඡූ/
ගරු අග්රාමාතයතුමාඡූ /ගරු ඇමතිතුමාඡූ/ ගරු යණ්ු කාරතුමාඡූ අවසරය ලබා ඇති බවට නිවාු 
දීමට ඡපර නිවාු  අතිමත කරන බලධරයා සෑහීමට පත්විය යුතු ය.
14:6 සම්පුර්ණ වැටුප් සහිත ඡමරට අධයයන නිවාු  සඳහා අනිවාර්ය ඡසේවා කාලය ගණන් බැියය
යුතු වන්ඡන් පහත දැක්ඡවන පරිදිය:(i) හය මසකට අු  කාලයක් සඳහා අනිවාර්ය ඡසේවා කාලයක් ඡනොමැත.
(ii) හය මසක් ඡහජ ඊට වැඩි කාලයක් සම්බන්ධඡයන් අනිවාර්ය ඡසේවා කාලය, වර්ෂ 5
(පහක) උපරිමයකට යටත්ව, නිවාු  කාලය ඡමන් ඡදගුණයක් විය යුතු ය.
(iii) අනිවාර්ය ඡසේවා කාලය ගණන් බැියය යුත්ඡත් යසන්නම සම්පූර්ණ මාසයට ය.

15. වැටුප් රහිත මෙරට අධ්යයන

ිවවඩු

15:1 ස්ථිර රාජය නිලධරඡයකුට යචාර්ය උපාධියක් හැර ඡමරට නිශයේ ්චිත අධයයන පාමමාලාවක්
හැදෑරීම සඳහා වැටුප් රහිත නිවාු  ලබා ගැනීමට හිමිකම් තිඡබන අතර ඒ සඳහා අදාළ පාමමාලාව
ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානියා විසින් අතිමත ඡකොට පහත සඳහන් කරුණු ද සහතික ඡකොට තිබිය යුතු ය .
(අ)

නිලධරයා ඡයජජිත පාමමාලාව හැදෑරීමට සමත් බව,

(ය) එය ඔහුඡූ කාර්ය ක්ඡෂේත්රයට අදාළ බව,
(ඇ) සිය රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීඡම් දී එය ඔහුට ප්රඡයජජනවත් විය හැකි බව.
15:1:1 ඡකඡසේ වුවද ශයේ ාස්ත්රපති උපාධියක් ඡහජ ඊට සමාන උපාධියක් හැදෑරීඡමන් පසු
යචාර්ය උපාධියක් හැදෑරීම සඳහා රාජය නිලධරයන්ට ඡමරට තුළ අවුරුදු 3ක් දක්වා වැටුප් රහිත
අධයයන නිවාු  දිය හැකි ය.
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15:2 එබඳු නිවාඩු ඡදනුඡේ නිලධරයා වැඩ කරන සාමානය කාලය ුළ ිළිගත්  යයනනයකී
පව් වනු ලබන්නා වූ ද, එඡෙයින්ම, නිවාඩු ලබාතන්ඡන් නැතිව ඔහුට සෙභාගි වීමට ඡනොෙැකි වූ ද
නිනය ධධයයන පාමමාලාව්  ෙැදරීමමට පමි.
15:2:1
විභාතයකට සූදානම්වීම සඳො ඡෙෝ නිවඡසහිී, පුස්නකාලයකී නැනඡෙෝ 
විදයාතාරයකී රන්ාා්රය කටුතුළ ඡෙෝ ප්යඡේණ ධධයයන කටුතුළ ඡෙෝ සඳො වැටුප් රහින
ධධයයන නිවාඩු ඡනොියය ුතුළ ය.
15:3 එඡලස ඡදන වැටුප් රහින නිවාඩුව ප මුවරට ව්යණ එකකට වැඩි ඡනොවිය ුතුළ ය. එඡේ 
ධවශ්ය නම් ටට පුවව වරකට ව්යණයකට ඡනොවැඩි වන පරිිය ො මුලු නිවාඩු කාලය ව්යණ 3
ඡනොඉ් මවන පරිිය කලින් ක ී්යඝ ක ෙැකි ය.
15:4 රජඡේ නිලධරඡයකුට ධධයයන කටුතුළ ඡෙෝ පුහුු  කටුතුළ සඳො ඡදන වැටුප් රහින ඡමරට
ධධයයන නිවාඩු සම්බන්ධඡයන් ධනිවා්යය ඡසවයක ඡයීමට පෙන සඳෙන් පරිිය ගිවිුවමකට එ ියය
ුතුළ ය.
I.
II.
III.

ව්යණයකට ධඩු කාලය්  සඳො ධනිවා්යය ඡසවා කාලය්  ඡනොමැන.
ව්යණය්  ඡෙෝ ටට වැඩි කාලයක වැටුප් රහින නිවාඩු සම්බන්ධඡයන් ධනිවා්යය ඡසවා
කාලය, වැටුප් රහින නිවාඩු කාලය ො සමාන කාලය්  විය ුතුළ ය.
ධනිවා්යය ඡසවා කාලය ත

න් බැලිය ුත් ඡ්  යසන්නනම සම්පූ්ය

මාසයට ය.

15:5 ගිවිුවම සඳො භාවිනා ක ුතුළ යකෘති පත්රය 9 වැනි පරිශිණ්ටඡේ දැ් ඡවන යකෘතියට
ධනුකූල විය ුතුළ ය. යයනන ධධය් ණ ජනරා්ඡේ පූ්යව ධනුමතිය රහිනව ඡමම යකෘති පත්රය ඡවනස්
ඡනොක ුතුළ ය.
15:6 කලින් ධනුමන කරන ලද නිවාඩුකාලය ී්යඝ කරන සරම ධවස්ාාවකීම, ගිවිුවඡම් ද් වා ඇති
ධනිවා්යය ඡසවා කාලය ද, දණ්ඩන මුදල ද, ටට ධනුරූප වන පරිිය වැඩි ක ුතුළ ය. කරන ලද ධනුරූප
සංඡශ්ෝධනයන් තැන නිලධරයාට දන්වා ටට ඔහුඡේ කැමැ් න ලියවි්ලකින් ලබාඡතන එම ලියවි්ල
ගිවිුවම සමතධමු ා නැබිය ුතුළ ය.
15:7 ගිවිුවම යටඡ්  ධනිවා්යය ඡසවා කාලය ුළ ඡසවය කිීමමට නිලධරයා ධසම්  වුවඡෙෝ ,
ධනිවා්යය ඡසවා කාලඡයන් ඡසවය ඡනොකර ඇති එ්  එ්  මාසය ඡවනුඡවන්, නිලධරයා ඡසවය ෙැර
යන ධවස්ාාඡේී ලබමින් සිටි මාසික වැටුඡපන් ුළඡනන් එක්  බැගින් වූ මූලය දඩයකට ඔහු යට් 
ඡේ.
15:8 ඡමම වතන්තිය යටඡ්  නිවාඩු ධනුමන ක ුත් ඡ්  ධදා ඡ්කම්වරයා වන ධනර,
ධමානයාංශ්ය්  යටඡ්  ඡනොවන ඡදපා්යනඡම්න්ුළව්  සම්බන්ධඡයන් නම් ධදා ඡදපා්යනඡම්න්ුළ
ප්රධානියා ය. ඒකාබද්ධ ඡසවයකට ධය්  නිලධරඡයකු සම්බන්ධඡයන් නම් ඡ්කම්වරයා, ඒකාබද්ධ
ඡසවා ධධය් ණ ජනරා්ඉඉංිනඡන්ු  ඡසවා ධධය් ණ මගින් රාජය පරිපාලන විණය භාර ධමානයාංශ්ඡේ
ඡ්කම්වරයා ඡවන ඉ්ලුම්පත්රය ඉියරිප්  ක ුතුළ ය.
15:9
වැටුප් රහින ධධයයන නිවාඩු ඡදනු ලබන්ඡන් කිසියම් නිශ්්චින ධධයයන පාමමාලාව් 
සඳො ය. වැටුප් රහින ධධයයන නිවාඩු ලබාතැනීඡමන් පුවව නිලධරඡයකු, නිවාඩු ධනුමන ක
බලධරයාඡේ පූ්යව ධනුමතිය රහිනව සිය ධධයයන පාමමාලාව ඡවනස් කිීමම ඡෙෝ එය ඡකටි කිීමම
ඡෙෝ නිවාඩු කාලය ඡවන්  කටුත් න්  සඳො ඡයොදා තැනීම ඡෙෝ ඡනොක ුතුළ ය.
15:10 නිලධරයාට යම්කිසි ය මුදල්  ඡෙෝ ධ් තිකාරම් මුදල්  ඡෙෝ ී තිඡේ නම් ඒ ිළිගබඳ
මාසික ඡකොටස් මුද් ධයකර තැනීම සඳො ුවදුුව විධිවිධාන ඡයීමට ඡදපා්යනඡම්න්ුළ ප්රධානියා ඔහුට
වැටුප් රහින නිවාඩු ීමට ඡපර වත බලා තනුතුළ ය.
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15:10:1 පිටරට රැකියාවක් සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු අයදුම් කරන නිලධරෙයකු, ඔහුට
නිවාඩු අනුමත කරනු ලැබීමට ෙපර ණය මුදල් ෙගවා අවසන් කළ යුතු ය. (XXIV වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 3:18:1 උප වගන්තිය බලන්න.)
15:11 නිලධරයා නිවාඩු යාමට ෙපර XV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 10 වගන්තිය යටෙත් අදාළ අවසරය
ලැබී ඇති බවට නිවාඩු අනුමත කරන බලධරයා සෑහීමට පත්විය යුතු ය.
15:12 නිලධරයා නිවාඩු යාමට ෙපර 15:4 උප වගන්තිෙය් සඳහන් ගිවිසුම අත්සන් කරන ෙලස
ඔහුට නියම කළ යුතු ය.

16. විෙද්ශ අධ යන සහ/ෙහෝ රැකියා සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු
16:1
විෙද්ශ අධLයන සහ/ෙහෝ රැකියා සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දිය හැකි කාල සීමා
පහත පරිදි ෙව්.
16:1:1 ස්ථිර කරනු ලැබූ රාජL නිලධරෙයකුට, අධLයන ෙහෝ විෙද්ශ රැකියා සඳහා
නැතෙහොත් ඒ ෙදකම සඳහා (එනම්, අධLයනෙයන් අනතුරුව රැකියාවක් ෙහෝ එහි පතිෙලෝම
වශෙයන් ෙහෝ) සිය ෙසේවා කාලය තුළ මුළු ගණනින් පස් වසරක කාල සීමාවක් සඳහා වැටුප් රහිත
නිවාඩු දිය හැකි ෙව්. ස්ථිර කරනු ෙනොලැබූ ෙහෝ තාවකාලික වූ නිලධරෙයකුට ෙමම අනුගහය දිය
හැකි වනුෙය් අධLයන සඳහා පමණකි.
16:1:2 අධLයනය සඳහා ෙදනු ලබන අඛණ්ඩ කාල පරිච්ෙඡ්දය අවුරුදු තුනක් ෙනොඉක්මවිය
යුතු අතර, රැකියාවක් සඳහා පමණක් අඛණ්ඩ කාල පරිච්ෙඡ්දය අවුරුදු පහ දක්වා විය හැකි ය.
16:1:3 ෙකෙසේ වුවද ශාස්තපති උපාධියක් හැදෑරීම සඳහා විෙද්ශ ගතවන රාජL නිලධරයන්ට
ඉන් පසුව ආචාර්ය උපාධියක් හැදෑරීමට පමණක් අවුරුදු පහක් දක්වා අඛණ්ඩ කාල පරිච්ෙඡ්දයක්
සඳහා වැටුප් රහිත විෙද්ශ නිවාඩු ෙදනු ලැබිය හැකි ය.
16:1:4 රජෙය් එකඟත්වය ඇතිව ශී ලංකාෙව් පිහිටුවන ලද එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවර්ධන
වැඩපිළිෙවල, ෙලෝක ෙසෞඛL සංවිධානය ආදී විෙද්ශ නිෙයෝජිත ආයතනයන්හි රැකියාවක් කිරීම
සඳහා ෙසේවෙය් ස්ථිර කරන ලද රාජL නිලධරයන්ට වසර පහක් (05) ෙනොඉක්මවන කාලයක්
සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු දිය හැකි ය. රජෙය් අනුමතිය ඇතිව විෙද්ශ අරමුදල් ෙයොදන, අමාතLාංශ
යටෙත් ඇති වLාපෘතිවල රැකියාවක් කිරීම සඳහා ද ෙමම විධිවිධාන අදාළ ෙව්.
16:1:5 උප වගන්ති 16:1:1 හා 16:1:4 යටෙත් රජෙය් නිලධරෙයකුට සිය ෙසේවා කාලය තුළ
දිය හැකි එවැනි නිවාඩුවල මුළු ගණන වසර පහකට (05) සීමා වන්ෙන් ය.
16:1:6 විෙද්ශ රැකියා සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු දීෙම්දී සඳහන් වන 16 වගන්තිෙය් අෙනකුත්
ෙකොන්ෙද්සි සියල්ලක්ම 16:1:4 උප වගන්තිය යටෙත් නිවාඩු ෙදනු ලබන විටද අදාළ වනු ඇත.
16:1:7 රාජL ෙසේව ෙය් නියුතු සිය තනතුෙරහි ස්ථිර කරන ලද භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාට විෙද්ශ
රටවල ධර්ම පචාරක කටයුතුවල නියුක්ත වීම සඳහා අවුරුදු 02ක උපරිමයකට යටත්ව වැටුප් රහිත
විෙද්ශ නිවාඩු ලබා දිය හැකි ය.
16:1:8 විෙද්ශ රැකියා සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු දීෙම්දී සඳහන් වන 16 වගන්තිෙය් අෙනකුත්
ෙකොන්ෙද්සි සියල්ලක්ම 16:1:7 උප වගන්තිය යටෙත් නිවාඩු ෙදනු ලබන විට ද අදාළ වනු ඇත.
16:2 වැටුප් රහිත විෙද්ශ අධLයන නිවාඩු සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා පහත
දැක්ෙවන පරිදි සහතික කළ යුතු ය:-
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(i) පුහුණුව/අධLයනය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු නිසි පරිදි ඉටු කිරීම සඳහා ෙහෝ
නිලධරයාෙග් උසස්වීම් ඉඩ පස්ථා සඳහා ෙහෝ අවශL වන බවට.
(ii) ෙමම කාර්යය සඳහා ශිෂLත්ව පරිපාටි ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ ෙනොමැති බවට.
(iii) ෙමම කාර්යය සඳහා පහසුකම් ෙමරෙටහි නැති බවට.
16:2:1 ෙමම නිවාඩු ෙදනු ලබන්ෙන් පිළිගත් ආයතනයක නිතL පාඨමාලාවක් හැදෑරීම සඳහා
පමණි.
16:3 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින්, ෙමම විධිවිධාන යටෙත් විෙද්ශ අධLයන නිවාඩු සඳහා
ඉල්ලුම්පතයක් සලකා බැලීමට ෙපර, විනිමය පාලකෙගන් විමසා බලා අධLයන නිවාඩු ඉල්ලුම්කරුට
ඒ සඳහා අවශL විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන බවට සෑහීමට පත්විය යුතු ය.
16:4 අධLයන කටයුතු සඳහා ෙහෝ අධLයන කාලයක් ඇතුළත් අවස්ථාවක ෙහෝ නිවාඩු ෙදනු
ලබන කල්හි අධLයන නිවාඩුෙව් මුළු කාල සීමාවටම ෙහෝ ඉන් ෙකොටසකට ෙහෝ හිලව් වන පරිදි ෙමම
පරිච්ෙඡ්දෙය් 17 වගන්තිය පරිදි ඉපැයූ නිවාඩු සඳහා නිලධරයා හිමිකම් ලබයි. ඉපැයූ නිවාඩු කාලය
අනිවාර්ය ෙසේවයකට යටත් ෙනොවන නමුත් එය ෙමම වගන්තිය යටෙත් ෙදනු ලබන මුළු නිවාඩු
හිමිකම්වල ෙකොටසක් වශෙයන් ගණන් ගතයුතු ෙව්.
16:5 නිවාඩු ෙදනු ලබන්ෙන් අධLයනය සඳහා නම් 9 වැනි පරිශිෂ්ටෙය් සඳහන් පරිද්ෙදන් ද,
රැකියාවක් සඳහා නම් 10 වැනි පරිශිෂ්ටෙය් සඳහන් පරිද්ෙදන් ද, නිලධරයා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබිය
යුතු ය. අධLයනය සහ රැකියාවක් කිරීෙම් ඒකාබද්ධ පරමාර්ථය සඳහා නිවාඩු ෙදනු ලබන විට භාවිතා
කළ යුතු ආකෘති පතය 11 වැනි පරිශිෂ්ටෙය් පරිදි විය යුතු ය.
16:6 තාවකාලික ෙහෝ ස්ථිර ෙනොකරන ලද නිලධරෙයකුට නිවාඩු ෙදන විට 9 වැනි පරිශිෂ්ටෙය්
ගිවිසුමට අමතරව, XV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 4:2 උප වගන්තිෙය් සඳහන්ව ඇති පරිදි බැඳුම්කරයකට ද
ඔහු එළඹිය යුතු ය.
16:7 ඉහත විධිවිධාන අනුව ෙදන ලබන නිවාඩු වැටුප් වර්ධක පිළිබඳ කාර්යය සඳහා ගණන් ගත
යුතු ෙව්. ෙමවැනි නිලධරෙයකු ආපසු දිවයිනට පැමිණිවිට, ඔහු එෙසේ විෙද්ශයකට ෙනොගිෙය් නම්,
එළඹීමට හැකිව තිබුණා වූ වැටුප් පියවෙරහි තැබිය හැකි ය. එෙතකුදු වුවත් එෙසේ කළ යුත්ෙත්
සාමානLෙයන් ඔහුෙග් වැටුප් වර්ධකයන් ෙගවීම සඳහා නුසුදුසු බවට පත් ෙකෙරන වැටුප් රහිත නිවාඩු
කාලය තුළ වූ වැඩ හා හැසිරීම සම්බන්ධෙයන් අහිතකර වාර්තාවක් සාමානLෙයන් ඔහුෙග් වැටුප්
වර්ධකයන් ෙදන බලධරයාට ඉදිරිපත්ව ෙනොතිබුණ විට පමණි.
16:8
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමම වගන්තිය යටෙත් ෙදනු ලබන නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දය, විශාම වැටුප්
සඳහා ගණන් ගත යුතු ෙනොෙව්.
16:9
ෙමම වගන්තිය යටෙත් ෙදනු ලබන වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා සිටින නිලධරෙයකු එකී
වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය තුළ ඇති වන්නා වූ කිසිදු පුරප්පාඩුවකට උසස් කිරීම සඳහා සලකා බැලිය
යුතු ෙනොෙව්.
16:10 උසස් කිරීම සඳහා සුදුසුකමක් වශෙයන් බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයන් අවම ෙසේවා
කාලයක් නියම ෙකෙර් නම්, එකී අවම ෙසේවා කාලය ගණන් ගැනීෙම්දී ෙමෙලස ලබා ගත් වැටුප් රහිත
නිවාඩු කාලය ගණන් ෙනොගත යුතු ය.
16:11 බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙය් උසස් කිරීම සඳහා සලකා බැලීමට සුදුසුකමක් වශෙයන් යම්
වැටුප් ලක්ෂLයකට එළඹීම නියම කර ඇති විට, ඉහත 16:7 උප වගන්තිය යටෙත් ෙදනු ලැබූ කිසියම්
වැටුප් වර්ධකයක්, උසස් කිරීම සඳහා වැටුප් ලක්ෂLය තීරණය කිරීෙම්දී ගණන් ෙනොගත යුතු ය.
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16:12 උප වගන්ති 16:9, 16:10 සහ 16:11 යටඡේ සඳහන් විධිවිධාන 17:2 උප වගන්තිය
යටඡේ ඉපැයූ නිවාඩු වශඡයන් ගැඡනන කිසිම නිවාඩු ඡකොටසකට අදාළ ඡනොවිය යුතු ය.
16:13 නිලධරයන් මුදාහැරීම සඳහා එක් එක් අමාත්ාාංශයපඡදපාමේත්ඡතන්තුව ත්ම ත්මන්ඡ ම
කාමේය පරිපාටි සකස් කර ගත් යුතු ය. ත්වද, එක් එක් නිලධරයා මුදාහැරීම ඡසේවඡේ අවශත්ාවයන්ට ද
අදාළ අමාත්වරයාඡ අුමමතියට ද යටේ වුම තත්.
16:14 ඉහත් 16:1 උප වගන්තිය අුමව වැටුප් රහිත් නිවාඩු සඳහා නිලධරඡයකුඡගන් ඉල්ලීමක්
ලැබුණ අවස්ථාවකදී එම ඉල්ලීම සතබන්ධඡයන් අදාළ අමාත්වරයාඡ කැමැේත් දන්වා යවන ිපියය
අමාත්ාාංශඡේ ඡල්කතවරයා ්ගලිගිපකවම අේසන් කළ යුතු ය.
16:15 අනිවාමේය ඡසේවා කාලය නිලධරඡයකු ලබාගේ වැටුප් රහිත් නිවාඩුව ඡමන් ඡදගුණයක්
විය යුතු ය. ඡකඡසේ වුවේ, නිලධරයාඡ වැටුප් රහිත් නිවාඩුව ආරතභ කරන අවස්ථාව වන විට නිම
ඡකොට තති ස්ථිර හා විශ්රාම වැටුප් සහිත් ඡසේවඡයහි ස ම සතර්මේණ වමේකයක් සඳහාම එක් මසක් බැන්න්
පහත් සඳහන් ඡකොන්ඡලිසිවලට යටේව අනිවාමේය ඡසේවා කාලඡයන් අඩුකළ යුතු ය.
(i) ඡමම අඩුකිරීම කළයුේඡේ වැටුප් රහිත් නිවාඩු ලබා ඡනොමැති වමේකයන් සඳහා පමණක් විය
යුතු ය.
සහ
(ii) අවම අනිවාමේය ඡසේවා කාලය වමේකයක් විය යුතු ය.

17. ඉපැයූ නිවාඩු
17:1
ඉහත් 15 හා 16 වගන්ති යටඡේ වැටුප් රහිත් අධයන නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකත තති
නිලධරඡයකුට, ඒ ඡවුමවට ඡහෝ ඉන් ඡකොටසක් ඡවුමවට, ඉපැයූ නිවාඩු තිඡේ නත ඒවා ලබාගත්
හැකි ය.
17:2

ඡමම වගන්තිඡේ කාමේයයන් සඳහා පමණක් “ඉපැයූ නිවාඩු” පහත් සඳහන් පරිදි ඡේ :-

17:2:1 යටේ නිලධරඡයකු සතබන්ධඡයන්: ඡමරට ගත් කළේ, ියටරට ගත් කළේ “ඉපැයූ
නිවාඩු” යුමඡවන් අදහස් කරන්ඡන් පවේනා වමේකඡේ සහ ඊට කිපන් වමේකඡේ ඉතිරිව තිඡබන
විඡේක නිවාඩුේ, අුමගාමී වමේක ඡදකක ඉතිරිව තිඡබන ඉකුේ විඡේක නිවාඩුේ ය.
17:2:2 මාණ්ඩිපක නිලධරඡයකු සතබන්ධඡයන්, ියටරට ගත් කිරීම සඳහා නත “ඉපැයූ
නිවාඩු” යුමඡවන් අදහස් කරන්ඡන් පවේනා වමේකඡේ හා ඊට කිපන් ඡදවමේකඡේ ඉතිරි විඡේක
නිවාඩුේ 21:4:1 උප වගන්තිය යටඡේ ඉතිරි පරිවමේතිත් අඩ වැටුප් නිවාඩුේ ය. ඡමය හය මාසයක
උපරිමයට යටේ ඡවයි.
17:2:3 නිවාඩුව ගත් කරන්ඡන් ශ්රී ලාංකාඡවහි නත, මාණ්ඩිපක නිලධරඡයකුඡ “ඉපැයූ
නිවාඩු” යුමඡවන් අදහස් කරන්ඡන් 17:2:1 උප වගන්තිඡේ සඳහන් පරිදි ඉතිරි විඡේක නිවාඩු සහ
ඉකුේ නිවාඩු ය. එඡසේ නැත්ඡහොේ,
17:2:4 ඡමහි 8:3 උප වගන්තිය යටඡේ හිමිවන විඡේක නිවාඩු සහ 21:4:1 සහ 21:4:3 උප
වගන්ති යටඡේ ඔහුට හිමිවන පරිවමේතිත් අඩ වැටුප් නිවාඩුේ ය. එඡත්කුදු වුවේ එඡසේ ඡදුම ලබන
නිවාඩු කාලය තුන් මසකට වැඩි ඡනොවිය යුතු ය.
පරිවමේතිත් අඩ වැටුප් නිවාඩු ලබා ගැනීමට ඡපර, පවේනා වමේකඡේ සහ ඊට කිපන් ඡදවමේකඡේ
ප්රඡයෝනනයට ඡනොගේ විඡේක නිවාඩු තඡත්ොේ ඒවා ලබාගත් යුතු ය.
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18. පසූති නිවාඩු
18:1 ස්ථිර, තාවකාලික, අනියම් ෙහෝ අභLාසලාභී නිලධාරිනීන්ට ෙමම වගන්තිය යටෙත් පසූති
නිවාඩු හිමි ෙව්.
18:2 වැටුප් සහිත පසූති නිවාඩු
18:2:1 නිලධාරිනියකට සෑම සජීවී දරු උපතක් සඳහාම රජෙය් වැඩ කරන දින 84ක
සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩුවක් හිමි ෙව්. දරු පසූතිය සිදු වී සති 04ක් යාමට ෙපර නිලධාරිනියට
යලිත් රාජකාරියට වාර්තා කිරීමට ඉඩ ෙනොෙදනු ඇත. ෙමම වගන්තිය යටෙත් නිවාඩු ලබා ගැනීම
සඳහා ෛවදL සහතිකයක් ෙහෝ දරුවාෙග් උප්පැන්න සහතිකය ෙහෝ ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
18:2:2 පසූති නිවාඩු ගණන් බැලීෙම්දී එම නිවාඩු කාලය තුළට පැමිෙණන රජෙය් නිවාඩු,
ෙසනසුරාදා සහ ඉරිදා දින ඊට ඇතුළත් ෙනොකළ යුතු ය.
18:2:3 ෙමම නිවාඩු කාලය නිලධාරිනියෙග් ඉතිරිව තිෙබන නිවාඩුවලින් අඩු ෙනොකළ යුතු
අතර, ෙමම නිවාඩු කාලය සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත විෙශේෂ නිවාඩුවක් ෙලස සැලකිය යුතු ය.
18:2:4 උපෙත්දීම මරණය සිදුවන දරු උපතකදී සහ දරු පසූතිෙයන් සති 6ක් ඉක්මවා යාමට
ෙපර දරුවා මරණයට පත්වන අවස්ථාවකදී දරුවාෙග් මරණ සහතිකය ෙහෝ ෛවදL සහතිකය ෙහෝ
ඉදිරිපත් කළ විට විෙශේෂ වැටුප් සහිත නිවාඩු වශෙයන් දරු උපත සිදු වූ දින සිට සති 6ක නිවාඩුවක්
දිය යුතු ය.
18:3 අඩ වැටුප් සහිත පසුති නිවාඩු
18:3:1 ඉහත සඳහන් 18:2:1 උප වගන්තිෙය් විධිවිධාන අනුව නිවාඩු ලබා ගැනීෙමන්
අනතුරුව දරුවා රැක බලා ගැනීම ෙවනුෙවන් දින 84ක අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩුවක් හිමිෙව්.
18:3:2 අඩ වැටුප් නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දය අතරට වැෙටන රජෙය් නිවාඩු, ෙසනසුරාදා සහ
ඉරිදා දින අඩ වැටුප් නිවාඩු ෙලස සැලකිය යුතු ය.
18:4 වැටුප් රහිත පසූති නිවාඩු
18:4:1 ඉහත 18:3:1 උප වගන්තිය යටෙත් අනුමත කරන ලද නිවාඩු අවසන් වීෙමන් පසුව
තවදුරටත් දරුවා රැක බලා ගැනීම සඳහා අවශL වන්ෙන් නම් පමණක් වැටුප් රහිත දින 84ක
නිවාඩු ලබා දිය හැකි ය.
18:4:2 ෙමම වගන්තිය යටෙත් ලබා ෙදන නිවාඩු ගණන් බැලීෙම්දී එම නිවාඩු කාලය තුළට
වැෙටන රජෙය් නිවාඩු, ෙසනසුරාදා සහ ඉරිදා දින ඊට ඇතුළත් කළ යුතු ය.
18:4:3 ෙමම නිවාඩු ලබා දීමට ෙපර නිලධාරිනියට ලබාදී ඇති ණය ෙහෝ අත්තිකාරමක,
මාසික වාරික ෙනොකඩවා අය කර ගැනීම සඳහා සතුටුදායක වැඩ පිළිෙවලක් ෙයදීමට
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වග බලා ගත යුතු ය.
18:5 ගබ්සාවීමක් ෙහේතුෙකොට ෙගන අවශL නිවාඩු ෛවදL සහතිකයක් මත නිලධාරිනියට හිමි
විෙව්ක නිවාඩුවලින් ලබාගත හැකි ය.
18:6 ෙමහි 18:2:1 උප වගන්තිය යටෙත් ලබා ගත් නිවාඩු කාලය අවසන් වීෙමන් අනතුරුව
18:3:1 උප වගන්තිෙය් සඳහන් නිවාඩු ලබා ෙනොගන්ෙන් නම් තම දරුවාට මව්කිරි දීම සඳහා
සාමානLෙයන් ෙසේවා ස්ථානෙයන් පිටවන ෙව්ලාවට පැයකට කලින් ෙසේවා ස්ථානෙයන් පිටත්ව
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යාමට ඔවුනට අවසර දිය යුතු ය. ෙමම අවසරය දිය යුත්ෙත් දරුවාට වයස මාස 06ක් (හයක්)
සම්පූර්ණ වනතුරු පමණි.
18:7 තවද නිලධාරිනියකට ගර්භනී අවස්ථාව මාස 05ක් වූ විට රාජකාරි සඳහා ෙසේවා ස්ථානයට
පැය භාගයක් පමාද වී පැමිණීමට ද සාමානLෙයන් ෙසේවා ස්ථ ානෙයන් පිටවන ෙව්ලාවට පැය
භාගයකට පථම පිටවීමට ද ඉඩ ෙදනු ලැෙබ්. ෙමම අනුගහය ෙදනු ලබන්ෙන් නිලධාරිනිය පසූති
නිවාඩු ලබා ගන්නා ෙතක් පමණි.
18:8 ඉහත 18:3:1, 18:4:1 උප වගන්ති යටෙත් සඳහන් නිවාඩු අනුමත කරනුෙය් දරුවා ජීවතුන්
අතර සිටින විටදී පමණි. නිවාඩු ලබාගන්ෙන් දරුවා රැක බලා ගැනීමට බැවින් යම් ෙහයකින් දරුවා
මිය ගියෙහොත් එයින් දින හතකට පසුව ෙමම නිවාඩු අවලංගු ෙව්.
18:9 ඉහත 18:3:1, 18:4:1 උප වගන්ති යටෙත් ලබා ෙදන නිවාඩු වැටුප් වර්ධක කාර්යයන් සඳහා
ද විශාම වැටුප් කාර්යයන් සඳහා ද බාධාවක් ෙනොවිය යුතු ය. වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය තුළ ඇතිවන
පුරප්පාඩුවලදී ද, උසස්වීම් ලබා දීම සඳහා ද එම නිවාඩු කාලය අවහිරයක් ෙසේ ෙනොසැලකිය යුතු ය.
18:10 නිලධාරිනිය ඉහත 18:3:1, 18:4:1 උප වගන්තිවල සඳහන් නිවාඩුවල ෙකොටසක් අවලංගු
කර ෙසේවයට වාර්තා කිරීමට කැමැත්ත දක්වන අවස්ථාවකදී ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට දැන්වීෙමන්
එෙසේ කළ හැකි ය.
18:11 පීතෘත්ව නිවාඩු
18:11:1 රජෙය් ස්ථිර, තාවකාලික, අනියම් ෙහෝ අභLාසලාභි නිලධරෙයකුෙග් භාර්යාවට
දරුවකු ඉපදීම ෙවනුෙවන් වැඩ කරන දින 03ක විෙශේෂ පීතෘත්ව නිවාඩුවක් ලබා ගැනීමට හිමිකම
ඇත.
18:11:2 ඉහත 18:11:1 උප වගන්තිය යටෙත් හිමිකම් ලබන නිවාඩුව දරු උපෙත් සිට මාස
03ක කාලයක් ඇතුළත ලබා ගත යුතු ය.
18:11:3 ඉහත 18:11:1 උප වගන්තිය යටෙත් නිවාඩු ලබා ගන්නා නිලධරන් තම විවාහ
සහතිකය සහ දරු උපත පිළිබඳව නිකුත් කරන ලද ෛවදL සහතිකය ෙහෝ දරුවාෙග් උප්පැන්න
සහතිකය ෙහෝ පසුව ඉදිරිපත් කර විෙශේෂ නිවාඩුෙව් හිමිකම සනාථ කරගත යුතු ය.

19. රජෙය් විභාගවලට ෙපනී සිටීම සඳහා නිවාඩු
19:1 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගයක් වැනි විභාගයකට ෙපනී සිටීමට නියමිත නිලධරෙයකුට,
ඔහු පළමු වතාවට එම විභාගයට ෙපනී සිටීම ෙවනුෙවන් පමණක් විභාග කාලය සඳහා රාජකාරි නිවාඩු
දිය හැකි ය. ගමන් වියදම් පතිපූර්ණයක් ෙහෝ කිසිදු සංයුක්ත දීමනා ෙගවීමක් ෙහෝ සම්බන්ධෙයන්
ඔහුට හිමිකම් නැත. පළමු වතාෙව්දීම විභාගෙයන් සමත්වීමට ෙනොහැකිවුවෙහොත්, පසුව කරන කිසිම
පයත්නයක් සඳහා ඔහුට රාජකාරි නිවාඩු ෙනොදිය යුතු ය. විභාගෙය් එක් එක් විෂය සඳහා ෙවන ෙවනම
ෙපනී සිටින අවස්ථාවලදී, එවැනි විෂයක් සඳහා නිලධරෙයකු පළමුවරට ෙපනී සිටින අවස්ථාෙව්දී
පමණක් රාජකාරි නිවාඩු දිය හැකි ය.

20. අනිවාර්ය නිවාඩු
20:1 යම් නිලධරෙයකු සිය නිලෙය් රාජකාරි කටයුතු කරෙගන යාම ෙපොදු යහපත පිණිස ෙහේතු
ෙනොෙව් යැයි ෛවදL ෙහෝ ෙවනත් විෙශේෂ ෙහේතු අනුව සලකන කල්හි, පත්කිරීම් බලධරයාට
පුද්ගලිකව එම නිලධරයා අනිවාර්ය නිවාඩු පිට යැවිය හැකි ය.

150

[XII වැනි පරිච්ඡේදය

20:2 එම නිවාඩුව පළමුඡ ොට නිලධරයාඡේ ඉතිරි නිවාඩු ඇත්නම් ඒවායින් අඩු ළ යුතු ය.
නිලධරයාඡේ ඉතිරි නිවාඩු අවසන් වූ පසුව ඡදන නිවාඩු සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩුවක් ඡලස
ගණන් ගත යුතු ය.

21. අඩ වැටුප් නිවාඩු
21:1
නිලධරඡයකුට, තම සාමානය ිවඡක නිවාඩු අවසන්ීමඡමන් පසුවත් අසීපපයක් නිසා
තවත් නිවාඩු අවශ්ය ුවවඡතොත්, පතත සහතන් ිවිවිවධානවලට යටත්ව හුටට අ වැටුප් නිවාඩු ියයතැි
ය.
21:2
ඡමම වගන්තිය යටඡත් ියය තැි උපරිම අ
ඡසේවා ාලඡයන් 1/6ි.

වැටුප් නිවාඩු ප්රමාණය නිලධරයාඡේ මුළු

21:3
අ වැටුප් නිවාඩු සාමානයඡයන් වර ට ඡදොඡළොස මස
ඡනොියය යුතු ය.

ාලපරිච්ඡේදය ට ව ා

21:4
මාණ් ලි නිලධරඡයකු සම්බන්ධඡයන් වූ ල්හි, ඡමහි 8:2:1 උප වගන්තිඡේ සහතන්
හුටඡේ සමුච්චිත නිවාඩු අවසන් වූ ිවට, ඡසේවඡේ තියසි අවශ්යතාවයන්ට යටත්ව, ියවයිඡනන් බැතැර
ගතඡ ඡරන නිවාඩු සහතා හුටට ඉතත කී අ වැටුප් නිවාඩු ියය තැි ය.
21:4:1
එවැනි මාණ් ලි නිලධරඡයකුඡේ ඉල්ලීම පිට, හුටට ඇති මුළු අ වැටුප් නිවාඩු
ාලයම ඡතෝ ඉන් ඡ ොටසක් ඡතෝ සම්පූර්ණ වැටුප් සහිතව ඉන් භාගය ට පරිවර්තනය ිරීමට
නිවාඩු ඡදන බලධරයාට සවකීය අභිමතය පරිිය පමණක් පුළුවන.
21:4:2
ඡමහි 21:4:3 උප වගන්තිඡේ සලසා ඇති ිවිවිවධාන අනුව මිස ශ්රී ලං ාඡක
ගතිරීම සහතා පරිවර්තිත අ වැටුප් නිවාඩු ඡනොියය යුතු ය.
21:4:3
එඡසේ ුවවද පතත සහතන් ඡ ොන්ඡේසි යටඡත් පිටරට නිවාඩු ඡවනුවට ශ්රී ලං ාඡක
ගතිරීම සහතා පරිවර්තිත අ වැටුප් නිවාඩු ියය තැි ය.
ිවඡක නිවාඩු සත එඡසේ අනුමත ඡ ඡරන පරිවර්තිත අ
නිවාඩු ාලය තුන් මස ට ඡනොවැඩි ිවය යුතු ය.

වැටුප් නිවාඩු ඇතුළු සම්පුර්ණ

තවද පවත්නා වර්ෂඡේ සත ඊට ඡපර ඡදවර්ෂඡේ ිවඡක නිවාඩු ඉතිරිව ඇත්නම් ඒවා
පරිවර්තිත අ වැටුප් නිවාඩු ලබා ගැීපමට ඡපර ප්රඡයෝනනයට ගතයුතු ය.
21:4:4 නිවාඩුපිට සිටියදී නිලධරඡයකු ිවශ්රාම යහයඡතොත් ඡතෝ හුට තවරටරටත් ඡසේවඡේ දීදී
සිටීම නැවතී යහයඡතොත් ඡතෝ හුට අන්තිමට ඡසේවය ළ ියඡනන් පසුව ලබාගත් පරිවර්තිත අ
වැටුප් නිවාඩු ිසිවක් ඇත්නම්, ඒ ඡවනුඡවන් ලැබුණු අ වැටුප ආපසු ඡගීමමට හුට බැඳී සිටියි.
21:5
අසීපපයක් නිසා රනඡේ වවදය නිලධරඡයකුඡගන් ලබාගත් වවදය සතති යක් පිට
යටත් නිලධරඡයකුට ශ්රී ලං ාඡකදී ගතිරීම සහතා 21:2 උප වගන්තිය යටඡත් හුටට හිමි සීමාව දක්වා
අ වැටුප් පිට නිවාඩු දීමට ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානිඡයකුට පුළුවන. එඡතත් එඡසේ ඡදන නිවාඩු ිසි
ිවඡට ත් වර ට මාස 12ට වැඩි ඡනොිවය යුතු ය.
21:6
සිය පත්ීමමට නියමිත වැටුපට අතිඡර් වශ්ඡයන් තම නිලයට අනුබේධ ඡනො වූ ද, තමාට
ඡපෞේගලි ව ඡදනු ලබන්නා වූ ද යම් දීමනාවක් ලබන නිලධරඡයකු අ වැටුප් පිට නිවාඩු යහය ිවට
හුටට එම ඡපෞේගලි දීමනාඡවන් ලබාගත තැක්ඡක් අ ක් පමණි.
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21:7
එක් වර්ෂයක පටන්ෙගන ඊළග වර්ෂය දක්වා පැතිෙරන අඩ වැටුප් නිවාඩු අවිච්ඡින්න
කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙලස සලකා ඒ මුළු කාලයම අඩ වැටුප් නිවාඩු හැටියට සැලකිය යුතු ය.
21:8
අඩ වැටුප් නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දයකට අනතුරුව සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත විෙව්ක නිවාඩු දිය
ෙනොහැකි ය. එෙහත් සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත විෙව්ක නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දයකට අනතුරුව අඩ වැටුප්
නිවාඩු දිය හැකි ය.
21:9
පමණි.

ෙසේවා කාලය වශෙයන් ගණන් ගැෙනනුෙය් අඩ වැටුප් නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දයකින් අඩක්

21:10 අඩ වැටුප් කාල පරිච්ෙඡ්දයක් අතරට වැෙටන ෙසනසුරාදා, ඉරිදා සහ රජෙය් නිවාඩු දින ද
අඩ වැටුප් නිවාඩු දින ෙලස සැලකිය යුතු ය.
21:11 ෙදන ලද අඩ වැටුප් නිවාඩු පිළිබඳ ෙතොරතුරු, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් 96 වැනි
ෙපොදු ආකෘති පතෙය් ලියා විගණකාධිපතිට මාස්පතා වාර්තා කළ යුතු ය. ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්හි
නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් එබඳු වාර්තාවක් රාජL පරිපාලන විෂය භාර අමාතLාංශෙය්
ෙල්කම්වරයාට ෙහෝ ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධLක්ෂ ජනරාල්ට අදාළ පරිදි යැවිය යුතු ය. ෙවනත් කරුණු
තීරය යටෙත් අසනීපය සහතික කරන ෛවදLවරයාෙග් නම ද ඔහුෙග් සහතිකෙය් දිනය ද සඳහන් කළ
යුතු ය.
හිස් වාර්තා එවීම අනවශLය.එෙහත්, පසුගිය වාර්තාව එවූ දිනයට පසුව වූ මාස සඳහා වාර්තා
කිරීමට කිසිවක් ෙනොතිබූ බව, ඊළඟ වාර්තාෙව් සඳහන් කළ යුතු ය.

22.

වැටුප් රහිත නිවාඩු

22:1
ඉතා හදිසි ෙපෞද්ගලික ෙහේතු නිසා ෙහෝ රජෙය් ෛවදL නිලධරෙයකුෙග් ෛවදL
සහතිකයක් මගින් සනාථ ෙකෙරන ෙසෞඛL ෙහේතු නිසා ෙහෝ දිවයිෙන් ගත කිරීම සඳහා,
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් අභිමතය පරිදි, තුන් මසකට ෙනොවැඩි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා වැටුප්
රහිත නිවාඩු දිය හැකි ය. එෙතකුදු වුවත්, එම නිවාඩු දිය යුත්ෙත් නිලධරයාට නිවාඩු දීෙමන්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතුවලට අවහිරයක් ෙනොවන බවට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට සෑහීමට
පත්විය හැකි නම් පමණි.
22:1:1 අති විෙශේෂ අවස්ථාවලදී අදාළ ෙල්කම්වරයා ෙග් අනුමතිය ඇතිව දිවයිෙනන් පිට ද
එබඳු නිවාඩු ගතකළ හැකි ය.
22:2
වැටුප් රහිත නිවාඩු දිය යුත්ෙත් ඉතිරිව ඇති සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු සහ අඩ වැටුප්
නිවාඩු සියල්ලම අවසන් වීෙමන් පසුව ය.
22:3
වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලයක් අතරට වැෙටන ෙසනසුරාදා, ඉරිදා සහ රජෙය් නිවාඩු දින
වැටුප් රහිත නිවාඩු දින ෙලස සැලකිය යුතු ය.
22:4
සියලුම වැටුප් රහිත නිවාඩු පිළිබඳ විස්තර 96 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතෙය් ලියා
විගණකාධිපති ෙවත මාස්පතා වාර්තා කළ යුතු ය. ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්
සම්බන්ධෙයන් එබඳු වාර්තා රාජL පරිපාලන විෂය භාර අමාතLාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත ෙහෝ
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධLක්ෂ ජනරාල් ෙවත අදාළ පරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ආකෘති පතෙයහි “ෙවනත්
කරුණු” තීරෙයහි අසනීපය ගැන සහතික කරන ෛවදLවරයාෙග් නම ද, ඔහුෙග් සහතිකෙය් දිනය ද
සඳහන් කළ යුතු ය. “හිස්” වාර්තා එවීම අවශL නැත. එෙහත් පසුගිය වාර්තාව යැවූ දිනයට පසුව වූ
මාස සඳහා වාර්තා කිරීමට කිසිවක් ෙනොතිබූ බව ඊළඟ වාර්තාෙවහි සඳහන් කළ යුතු ය.
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22:5
ඡෙහි 22:1 උප වගන්තිය යටඡේ හදිසි ඡපෞද්ගලික කටයුේතක් ඡෙස සෙකා
ඡපෞද්ගලික අධ්යය කටයුතු සඳහා නිවාඩු ඡ ොදිය යුතු ය. එබඳු නිවාඩු දිය හැක්ඡක් 15 වගන්තිඡේ
විධිවිධ්ා යටඡේ පෙණි.
22:6
රාජ්ය ඡසේවඡයන් බැහැර ඡසේවය සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු පිට නිෙධ්රයන් තාවකාලිකව
මුදාහළ යුේඡේ V වැනි පරිච්ඡේදඡයහි 2:2 සහ 2:4 උප වගන්ති යටඡේ පෙණි. (ෙධ්යෙ රජ්ඡේ
නිෙධ්රයන් සඳහා 2009.04.02 දි සිට බොේෙක වනුඡේ රාජ්ය ඡසේවා ඡකොිෂනන් සාා කා්යය
පටිපාටික රීති හි I වැනි කාණ්ඩඡේ XII වැනි පරිච්ඡේදඡේ දැක්ඡව විධිවිධ්ා ඡේ).

23. දිවයිනෙන් බැහැර ගත කරෙ නිවාඩු
23:1 දිවයිඡ න් බැහැර ගත කර නිවාඩු සඳහා ඉල්ලුම් පත්ර 12 වැනි ඡපොදු ආකෘති පත්රඡයහි
පිළිඡයෙ ඡකොට, ඡදපා්යතඡම්න්තු ප්රධ්ානියා ෙිනන් එෙ නිවාඩු අනුෙත කර බෙධ්රයා ඡවත ඉදිරිපේ
කළ යුතු ය.
23:2 ඒකාබද්ධ් ඡසේවඡේ ොණ්ඩලික ඡරේණිඡේ නිෙධ්රඡයකු සඳහා දිවයිඡ න් බැහැර නිවාඩු
රාජ්ය පරිපාෙ විනය ාාර අොතයාාංශයේ ඡේ ඡල්කම් ද ොණ්ඩලික ඡරේණිඡේ ඡ ොව නිෙධ්රයකු සඳහා
ඒකාබද්ධ් ඡසේවා අධ්යක්න ජ් රාල් ද නිවාඩු අනුෙත කරනු තත. එවැනි නිවාඩු සඳහා එව අයදුම්පේ
අදාළ ඡදපා්යතඡම්න්තු ප්රධ්ානියා ෙිනන් හා අදාළ අොතයාාංශයේ  ඡල්කම් ෙිනන් ඉදිරිපේ කළ යුතු ය.
අොතයාාංශයේ යක් යටඡේ ව්යග ඡ ොකර ෙද ඡදපා්යතඡම්න්තුවක් සඳහා එෙ ඡදපා්යතඡම්න්තු ප්රධ්ානියා
ෙිනන් අයදුම්පේ ඉදිරිපේ කළ යුතු ය.
23:3 ොණ්ඩලික නිෙධ්රඡයකුට දිවයිඡ න් බැහැර ගත කිරීෙ සඳහා ඡද නිවාඩු (එ ම් 21:4:1
උප වගන්තිය යටඡේ සම්පූ්යණ වැටුප් සහිත නිවාඩුවෙට පරිව්යත ය කර ෙද අඩ වැටුප්
නිවාඩුවලින් ඡහෝ 21:4 උප වගන්තිය යටඡේ අඩ වැටුප් නිවාඩුවලින් ඡහෝ පරිපූරණය කර ෙද ඡෙහි
8:2:1 උප වගන්තිය යටඡේ වූ සමුච්චිත විඡේක නිවාඩු) වවදය ඡහේතු වැනි විඡශයේ ේන ඡහේතුවක් ඉදිරිපේ
කර ැති කල්හි ොස කට වැඩි ඡ ොවිය යුතු ය.
විඡශයේ ේන කරුණු ඉදිරිපේ කර තති විට ොස ඉක්ෙවා නිවාඩු දිය යුේඡේ රාජ්ය පරිපාෙ
විනය ාාර අොතයාාංශයේ ඡේ ඡල්කම්වරයාඡ අනුෙතිය තතුව පෙණි. එබඳු අවස්ථාවෙදී ොස
ඉක්ෙවා ඡද නිවාඩු කාෙය, අවස්ථාඡවෝචිත පරිදි අඩ වැටුප් පිට ඡහෝ වැටුප් රහිත ඡහෝ විය යුතු
ය.
23:3:1 විඡශයේ ේන ඡහේතු ඉදිරිපේ කර තති විට යටේ නිෙධ්රයන්ට පවේ ා ව්යනඡේ ඉතිරි
විඡේක නිවාඩු සහ ඡපර ව්යනඡේ සමුච්චිත නිවාඩු දිවයිඡ න් බැහැර ගත කිරීෙ සඳහා දිය හැකි ය.
නිසි වවදය සහතිකවලින් ස ාථ ඡකඡර අසීපප ඡවනුඡවන් ටට අතිඡ්යක වශයේ ඡයන් ඉකුේ
නිවාඩු ද දිය හැකි ය.
23:3:2 කනින්ඨ ඡසේවකඡයකුට පවේ ා ව්යනඡේ ඉතිරි අසීපප නිවාඩු සහ ඡපර ව්යනඡේ
ඉතිරි අසීපප නිවාඩු සම්පූ්යණ වැටුප් සහිතව දිවයිඡ න් බැහැර ගත කිරීෙ සඳහා දිය හැකි ය.
23:4 ඡෙහි 23:4:1 උප වගන්තියට යටේව, යම් නිෙධ්රඡයකු ව්යන 4ක ඡසේවා කාෙයක්
සම්පූ්යණ කර
ඡතක් දිවයිඡ න් බැහැර ගත කිරීෙ සඳහා ඔහුට ඡෙෙ වගන්තිය යටඡේ
සාො යඡයන් නිවාඩු ඡ ොදිය යුතු ය. එඡසේෙ යම් නිෙධ්රඡයකුට පිටරට ගත කිරීෙ සඳහා ැවතේ
දී්යඝ නිවාඩුවක් අනුෙත කිරීෙට ම් ඔහු ටට කලින් වාරඡේ පිටරට නිවාඩුව ගත ඡකොට ඡෙරටට
පැිෂණි දි සිට යටේ පිරිඡසයින් අවුරුදු 4ක කාෙයක් ඉක්ෙ ඡගොස් තිබිය යුතු ය.
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23:4:1 එෙතකුදු වුවත්, 23:4 උප වගන්තිෙය් සඳහන් ෙසේවා කාලයට අඩු කාලයක් ෙසේවය
කර ඇති නිලධරෙයකුට වුවද අසනීපයක් නිසා ෙහෝ ඉතා හදිසි ෙපෞද්ගලික ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ
එබඳු නිවාඩු දිය හැකි ය. එෙහත්, එෙසේ නිවාඩු දිය යුත්ෙත් නිලධරයාට එම නිවාඩුව අතLවශL යැයි
නිවාඩු ෙදන බලධරයාට සෑහීමකට පත්විය හැකි නම් පමණි. අසනීපයක් සම්බන්ධෙයන් නම්,
නිලධරයාෙග් ෙසෞඛL තත්ත්වය හා පිටරට ෛවදL පතිකාර ලබා ගැනීෙම් අවශLතාව රජෙය්
ෛවදL නිලධරෙයකු විසින් ෙහෝ, නිවාඩු ෙදන බලධරයා විසින් නියම කරනු ලැබුව ෙහොත් ෛවදL
මණ්ඩලයක් විසින් ෙහෝ සහතික කර තිබිය යුතු ය.
හදිසි ෙපෞද්ගලික ෙහේතු මත එෙසේ නිවාඩු ඉල්ලා සිටින නිලධරෙයකු, එම ෙහේතු සිය
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මගින් නිවාඩු ෙදන බලධරයාට (තමා කැමති නම් රහසිගතව) විස්තර
කළ යුතු ය.
23:5
දිවයිෙනන් බැහැරව ගත කරන නිවාඩුවක් අනුමත කිරීෙම්දී, අනුමත කරන බලධරයා,
එෙසේ නිවාඩු අනුමත කරන ලිපිෙය් පිටපතක් අගාමාතL ෙල්කම්වරයා ෙවත යැවිය යුතු ය. නිවාඩු
අනුමත කරනු ලැබුෙව් කුමක් සඳහා ද යනු, එනම්, විෙව්ක නිවාඩුවක්, වන්දනාවක්, සම්ෙම්ලනයක්
ආදී වශෙයන් ලිපිෙයහි සඳහන් කළ යුතු ය.
23:5:1 ෙමහි 23:5:2 උප වගන්තිෙය් සඳහන් අවස්ථාවකදී හැරුණු විට, තමා ෙවනුෙවන්
වැඩ බැලීමට පත්කර ඇති නිලධරයාට ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් බලය පවරන ලද
ෙවනත් නිලධරෙයකුට ෙහෝ, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු සම්බන්ධෙයන් නම් ෙල්කම්වරයා
විසින් බලය පවරන ලද පුද්ගලෙයකුට ෙහෝ තමා භාරෙය් ඇති රජෙය් ෙද්පළ භාරෙදන ෙතක්
නිලධරෙයකු සිය කාර්ය ස්ථානෙයන් බැහැර ෙනොයා යුතු ය.
23:5:2 රජෙය් මුදල් භාරදී සිය අනුපාප්තිකයාෙගන් ලදුපතක් ලබා ගත යුතුව තිෙබන විට,
එම අනුපාප්තිකයාෙග් පැමිණීම පමා වන්ෙන් නම්, සිය කාර්ය ස්ථානෙයහි ෙසේවය කරන
මාණ්ඩලික නිලධරෙයකුට එම මුදල් හා ඒ පිළිබඳ ගණන් හිලව් ද භාර දිය හැකි ය. ඒවා භාරගත්
නිලධරයා නිවාඩු ගිය නිලධරයාෙග් අනුපාප්තිකයා පැමිණි විට ඒවා භාරදී ඒවා භාරගත් බවට
ලිපියක් ඔහුෙගන් ලබා ගත යුතු ය.
23:6
සිය නිලෙය් රාජකාරි කටයුතු භාරදුන් දිනෙය් සිට දින 4කට වැඩිෙයන් ඉකුත් වී
නැත්නම්, නිලධරයා දිවයිෙනන් පිටත් වී ගිය දින සිට නිවාඩුව පටන් ගනු ඇත. එෙහත් දිවයිෙනන්
පිටත්ෙවන දිනෙය්දී ද, නිලධරයා වැඩ කළෙහොත්, නිවාඩු පටන් ගනුෙය් ඊට පසුවදා සිට ය.
23:7
නිලධරෙයකු නිවාඩු ලබා පිටරට යන්නට මත්ෙතන්, නිවාඩු කාලය තුළ තම වැටුප තම
බැංකු ගිණුමට බැර කිරීමට ෙහෝ තමාෙගන් යැෙපන්නාට/තමා නම් කළ අයට ෙගවීමට ෙහෝ සුදුසු වැඩ
පිළිෙවලක් සිය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සමග ෙයොදා ගත යුතු ය. ෙමම කරුණ සඳහා මු.ෙර. 269න්
නියමිත පරිදි සෑම මාසයක් අවසානෙය්දීම සිය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පහත දැක්ෙවන ලිපි
ෙල්ඛන ද ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
නිලධරයා ජීවත්ව සිටින බවට වගකිව යුතු පුද්ගලෙයකු විසින් සහතික කරන ලද “ජීවිත
සහතිකයක්” සහ ෙගවීම පිළිබඳව මුද්දරයක් මත අත්සන් තැබූ කුවිතාන්සියක්.
23:8
නිලධරයා නියමිත රටට පැමිණීෙමන් පසුව, තමා එෙසේ පැමිණි බව එම රෙට් ශී ලංකා දූත
මණ්ඩල කාර්යාලයක් ඇත්නම් එයට ද, එෙසේ නැතෙහොත් ශී ලංකාණ්ඩුෙව් අනුමත ඒජන්තවරු
ඇත්නම් ඔවුන්ට ද, ෙපෞද්ගලිකව ෙහෝ ලිපියකින් වාර්තා ෙකොට සිය ලිපිනය ෙහෝ තමන් ෙවත
ඉදිරිපත් කරනු සඳහා ලියුම් භාරදිය යුතු ලිපිනයක් ෙහෝ දැන්විය යුතු ය. එම ලිපිනය යම් ෙලසකින්
ෙවනස් වුවෙහොත් ඒ බවද වහාම දැන්විය යුතු ය. එෙමන්ම නිලධරයා විසින් තම ලිපිනය ද එම ලිපිනය
ෙවනස් ෙව්නම් ඒ ෙවනස්වීම් ද සිය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට ද දැන්විය යුතු ය. නිලධරෙයකු විසින්
සපයා ඇති ලිපිනයකට එවන ලිපියක් ඔහුට අපමාදව ෙනොලැබුණෙහොත් එම පමාද නිසා පැන නැෙගන
පතිඵල ගැන නිලධරයා වගකිව යුතු ය.
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23:9
නිලධරෙයකු නිවාඩුමත පිටරට සිටියදී සතියක් ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් අසනීප වුවෙහොත්,
ඒ බව ඒ රෙට් ශී ලංකා දූත මණ්ඩල කාර්යාලයක් ඇත්නම් එයට ෙහෝ ශී ලංකාණ්ඩුෙව් අනුමත
ඒජන්තවරු ඇත්නම් ඔවුන්ට ෙහෝ දැනුම් දිය යුතු ය. නිලධරයා දිගින් දිගටම අසනීප වුවෙහොත් ඔහු ඒ
බව සිය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට ද දැන්විය යුතු ය.
23:9:1 සිය අසනීපය සනාථ කිරීම සඳහා සිය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත ෛවදL
සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නිලධරයාට නියම කළෙහොත්, එය තමාෙග් වියදමින් පස්ථාවෙය්
හැටියට ශී ලංකා දූත මණ්ඩල කාර්යාලය විසින් ෙහෝ අනුමත ඒජන්තවරුන් විසින් ෙහෝ නම් කරන
ලද ෛවදLවරයකුෙගන් ලබාගත යුතු ය.
23:10 කලින් බලාෙපොෙරොත්තු විය ෙනොහැකි හදිසි අවස්ථාවලදී හැර, එවැනි නිවාඩු දීර්ඝ
කිරීමක් සඳහා අයදුම් කරන බවට නිවාඩු අනුමත කරන බලධරයාෙග් එකඟත්වය දිවයිෙනන් පිටත්ව
යාමට ෙපර අදාළ නිලධරයා විසින් ලබාෙගන ඇත්නම් මිස, දිවයිෙනන් බැහැර නිවාඩු දීර්ඝ කිරීම
ෙනොකළ යුතු ය.
23:10:1 නිවාඩු දීර්ඝ කරවා ගැනීමට අදහස් කරන නිලධරයා ඒ සඳහා කල්ෙව්ලා ඇතුව
ඉල්ලුම් කළ යුතු ය. සිරිත් පරිදි කරන්නක් වශෙයන් ෙහෝ ෙසේවෙය් හදිසි අවශLතා අනුව ඉඩක්
නැත්නම් ෙහෝ නිවාඩු දීර්ඝ කරනු ෙනොලැෙබ්.
23:10:2 අසනීපයක් හැර ෙවනත් කරුණක් නිසා නිවාඩු දීර්ඝ කරන ෙලස ඉල්ලා සිටි
විෙටක නිලධරයාට දිගින් දිගට ෙසේවයට ෙනොපැමිණ සිටීමට පහසුෙවන් ඉඩදිය හැකිනම් මිස 21
වගන්තිය යටෙත් අඩ වැටුප් නිවාඩු ෙනොදිය යුතු ය.
23:11 නිලධරෙයකුට තමා කලින් අනුමත කරගත් නිවාඩුෙවන් ෙකොටසක් අවලංගු කරවා
ගැනීමට අවසර දිය හැකි ය.
23:12 නිලධරෙයකු දිවයිෙනන් බැහැර නිවාඩු පිට සිටියදී විශාම ගතෙහොත් ෙහෝ ඔහු තව දුරටත්
ෙසේවෙය් රැඳී සිටීම නැවතී ගියෙහොත් ෙහෝ 8:3 උප වගන්තිය යටෙත් ඔහුට ෙදන ලද නිවාඩු අවලංගු
කර එම නිවාඩුව පටන් ගත් දින සිට 8:2 උප වගන්තිය යටෙත් ලබාගත හැකිව තිබූ සම්පූර්ණ වැටුප්
සහිත නිවාඩු ඔහුට දිය හැකි ය. එෙමන්ම 21:4:1 උප වගන්තිය යටෙත් සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු
බවට පරිවර්තනය කළ අඩ වැටුප් නිවාඩු ඇත්නම් ඒවා ද, දිවයිෙනන් බැහැර නිවාඩුෙව් ෙකොටසක්
වශෙයන් ලබාගත් ඉකුත් නිවාඩු කිසිවක් ඇත්නම් ඒවා ද, අඩ වැටුප් නිවාඩු බවට පරිවර්තනය කළ
හැකි ය.
23:13 සිය නිවාඩු කාලය ඇතුළත යම් නිශ්චිත රාජකාරියක් ඉටු කිරීමට ෙහෝ විෙශේෂ උපෙද්ශක
පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට ෙහෝ නිලධරෙයකුට නියම කිරීමට පුළුවන. එබඳු කටයුතුවල නියුක්තවීම
ෙවනුෙවන් ඔහුට යම් අතිෙර්ක පාරිශමිකයක් ලබා ගැනීමට හිමිකමක් නැත. එෙහත් අවශL සිල්ලර
වියදම් සඳහා ඔහුට දීමනාවක් ෙගවිය හැකි අතර, උචිත අවස්ථාවන්හිදී නිවාඩුව ද දීර්ඝ කළ හැකි ය.
23:14 තමාෙග් නියම තනතුරට වඩාත් සුදුස්ෙසකු වනු වස් උපෙද්ශක පාඨමාලා ෙහෝ අධLයන
පාඨමාලා ෙහෝ නිවාඩු මත සිටින විට හදාරන ෙලස නියම කරනු ලැබුවා වූ එෙසේ නැතෙහොත් රජෙය්
නිශ්චිත පූර්ව අනුමතිය ඇතිව හදාරන්නා වූ නිලධරෙයකුට සාමානLෙයන් පහත දැක්ෙවන දීමනා හා
අනුගහයන් සැපෙයනු ඇත.
23:14:1

කුවිතාන්සි ඉදිරිපත් කළ විට අධLයන ගාස්තු.

23:14:2 අනුමත අධLයන පාඨමාලාව පිළිබඳ විභාගයකින් නිලධරයා සමත් වුවෙහොත්
විභාග ගාස්තු, ෙමය ෙගවන්ෙන් විභාගය සමත් වූ බවට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව ය.
සහතිකය සඳහා ගාස්තුවක් අයකළ අවස්ථාවකදී, එම ගාස්තුව ෙගවිය යුතු ය.
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23:14:3 පාඨමාලාව ආරම්භෙය්දී වරක් ද, අවසානෙය්දී වරක් ද නිලධරයා පදිංචි
ස්ථානය සහ පාඨමාලාව පැවැත්ෙවන ස්ථානය අතර තුන්ෙවනි පංතිෙය් ගමන් වියදම්.
23:14:4 පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා නිලධරයාට තමාෙග් සාමානL පදිංචි ස්ථානෙයන් පිට
පදිංචිවීමට සිදු වන්ෙන් නම් (ආයතන අධLක්ෂ ජනරාල් විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි)
නවාතැන් දීමනාව.
23:14:5 අවශL ෙව් නම් විභාගය සඳහා ගතවන කාලය ද ඇතුළුව පාඨමාලාෙව් සම්පූර්ණ
කාලය සඳහා (ආයතන අධLක්ෂ ජනරාල් විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි) අභLාස දීමනාව. ෙමය
ෙගවනු ලබන්ෙන් අභLාස පාඨමාලාව අවසානෙය්දී නිසි බලධරෙයකු විසින් අත්සන් කරන ලද
සතුටුදායක පගති සහතිකයක් ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසු හා 23:15 උප වගන්තිෙය් සඳහන් ගිවිසුම
අත්සන් කිරීෙමන් පසුව ය.
23:14:6 උපෙද්ශක ෙහෝ අධLයන පාඨමාලාෙව් කාලය ඇතුළත නිලධරයා නැවතී
සිටින්ෙන් සිය සාමානL පදිංචි ස්ථානෙය් නම් 23:14:3 සහ 23:14:4 උප වගන්තිවල සඳහන්
ෙගවීම් ෙවනුවට පාඨමාලාවට සහභාගි වූ සෑම දිනයක්ම ෙවනුෙවන් ඉහත සඳහන් ෙගවීම්වලට
ෙනොවැඩි වන ෙලස ෛදනික ගමන් වියදම් ෙගවිය හැකි ය.
23:15 සිය අභLාසය ෙවනුෙවන් ඔහුට ෙගවන ලද මුදල් ඇතැම් කරුණු යටෙත් ආපසු ෙගවන
බවට වූ ගිවිසුමක් එරට ශී ලංකා දූත මණ්ඩල කාර්යාලය ෙහෝ ශී ලංකාණ්ඩුෙව් අනුමත ඒජන්තවරුන්
ෙහෝ සිය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙහෝ සමග අත්සන් කරන ෙලස නිලධරයාට නියම කළ යුතු ය.
23:16 දිවයිෙනන් බැහැර නිවාඩුවක් ගතෙකොට ෙපරළා පැමිෙණන නිලධරෙයකු තමා පැමිණි
බව ෙපෞද්ගලිකව ෙපනී සිටීෙමන් ෙහෝ ලිපියකින් ෙහෝ අදාළ ෙල්කම්වරයා ෙවත දැන්විය යුතු ය.
ඒකාබද්ධ ෙසේවයට අයත් මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු නිවාඩු මත සිටින කාලය තුළ තමා රාජL
පරිපාලන අමාතLාංශයට අනුයුක්තව සිටිෙය් නම්, රාජL පරිපාලන අමාතLාංශෙය් ෙල්කම්වරයා
ඉදිරිෙය් පුද්ගලිකව ෙපනී සිට වාර්තා කළ යුතු ය. ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය් නිලධරෙයකු සහ ශී
ලංකා විදLාත්මක ෙසේවෙය් නිලධරෙයකු ෙපරළා පැමිණි දිනය අදාළ ෙල්කම්වරයා විසින් ඉංජිෙන්රු
ෙසේවා අධLක්ෂ ෙහෝ විදLාත්මක ෙසේවා අධLක්ෂ මගින් රාජL පරිපාලන විෂය භාර අමාතLාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා ෙවත වාර්තා කළ යුතු ය.
23:17 නිවාඩු මත සිට තම නිවාඩුව අවසන් වී රාජකාරිය සඳහා වාර්තා කරන නිලධරෙයකුට
දිවයිනට පැමිණි දිනෙය් සිට සම්පූර්ණ වැටුප හිමිෙව්. එෙහත් ඔහු එෙසේ රාජකාරිය සඳහා ආපසු
පැමිණ ඇත්ෙත් නිවාඩුව අවසන්වීමට ෙපර නම්, ඔහුට ෙගවිය යුතු වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය නිරාකරණය
කළ යුත්ෙත් ඒ ඒ අවස්ථාවට අදාළ කරුණු සලකා බැලීෙමනි.
23:18 රජෙය් නිලධරයන් දිවයිෙනන් බැහැර ගත කරන නිවාඩු පිළිබඳ වාර්තාවක්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මාස්පතා විගණකාධිපති ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

24. ගුරුවරුන් සඳහා නිවාඩු
24:1
පහත දැක්ෙවන උප වගන්තිවල සඳහන් අවස්ථාවලදී හැර, ගුරුවරෙයකුට සාමානLෙයන්
විෙව්ක නිවාඩු ලබාගත හැක්ෙක් පාසැල් නිවාඩු කාලෙය්දී පමණි. සාමානLෙයන් වර්ෂෙය් අනික්
කාලවලදී ඔවුන්ට එම නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකමක් නැත.
24:2
දිවයිෙනන් බැහැර ගත කිරීම සඳහා ගුරුවරෙයකුට නිවාඩු ෙදන විට, එම නිවාඩු කාලය
තුළට වැෙටන පැසල් නිවාඩු කාලවල මුළු එකතුවය, එම නිවාඩුව ආරම්භ වී දසමසක් ඇතුළතට
වැෙටන පැසැල් නිවාඩු කාලවල මුළු එකතුවය යන ෙදෙකන් අඩු කාලයකට සමාන කාලයක්, පහත
දැක්ෙවන නියමයන්ට යටත්ව, සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු වශෙයන් දිය හැකි ය; එෙහත්,
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24:2:1 එබඳු වැටුප් සහිත නිවාඩු දිය යුත්ඡත් තනි අඛණ්ඩ කාලපරිච්ඡේදයක් වශඡයන්
පමණි.
24:2:2 එඡසේ ඡදන සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩුව ආරම්භ විය යුත්ඡත් අනුමත කරන ලද
සම්පූර්ණ නිවාඩු කාලපරිච්ඡේදය පටන් ගැනීඡම් දී ය.
නිදර්ශනය:
ගුරුවරඡයකු 79.07.01 දින සිට 80.10.07 වැනි දින දක්වා දිවයිඡනන් බැහැර ගතකිරීම සඳහා
නිවාඩු ගැනීමට අදහස් කරයි. ඡමම කාලපරිච්ඡේදය තුළ පිළිගත් පාසැල් නිවාඩු වාර හතරක් ඇත.
ඡමම වාර හතරට ඇතුළත් මුළු නිවාඩු දින ගණන 102කි.
79.07.01 වැනි දිඡනන් පටන්ගන්නා දසමස් කාලය තුළ පිළිගත් පාසැල් නිවාඩු වාර තුනක්
ඇත. එම වාර තුනට ඇතුළත් මුළු නිවාඩු දින ගණන 72කි. ඔහුට හිමි වනුඡේ එම කාලපරිච්ඡේද
ඡදඡකන් අඩු ප්රමාණයයි. එනම් දින 72කි.
එඡහයින් 79.07.01 දිඡනන් පටන් ඡගන දින 72ක සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු ඔහුට දිය යුතු
ය. ඉතිරි නිවාඩු කාලය වැටුප් රහිත නිවාඩු ඡලස සැලකිය යුතු ය.
24:3
ඉතා හදිසි ඡපෞද්ගලික ඡහේතු නිසා ඡහෝ අසනීපයක් නිසා ඡහෝ නිවාඩු අවශය ුවවඡහ ත්
ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධාානියාඡ අිමමතය පරිදි සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අනියම් නිවාඩු එක් වරකට දින
6ක් දක්වා දිය හැකි ය. වර්ෂයකදී එඡසේ දිය හැකි උපරිම නිවාඩු ප්රමාණය දින 21කි.
24:4
අසනීපයක් නිසා පාසැල් වාරය තුළ 24:3 උප වගන්තිඡේ සඳහන් ප්රමාණයට වඩා නිවාඩු
අවශය ුවවඡහ ත් අදාළ ගුරුවරයාඡ රාකකාරි කටයුතු ඉටුකිරීම පිණිස ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධාානියාට
සෑහීමට පත්විය හැකි වැඩපිළිඡවළක් ඡය දා ඇත්නම්, ඕනෑම එක් වර්ෂයකදී උපරිම වශඡයන් එක්
මාසයක් දක්වා සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු දීමට ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධාානියාට ුළළුවන.
24:5
ඡමහි 24:3 සහ 24:4 උප වගන්ති යටඡත් වූ නිවාඩු සියල්ල අවසන් වූ පසු ගුරුවරඡයකුට
අසනීපයක් නිසා පාසල් වාරය තුළ තවදුරටත් නිවාඩු ලබා ගැනීමට අවශය නම්, ඕනෑම එක් අුවරුද්දක්
තුළදී, 24:4 උප වගන්තිය යටඡත් හිමි නිවාඩුවලින් ඕනෑම අනුගාමී අුවරුදු ඡදකක ඉතිරිව තිඡබන
නිවාඩු දීමට ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධාානියාට සිය අිමමතය පරිදි ුළළුවන.
24:6
ඉහත උප වගන්තිවල සඳහන් අයුරු මිස, අසනීපයක් නිසා ඡහෝ ඡවනත් කරුණක් නිසා
ඡහෝ පාසැල් වාරය තුළ නිවාඩු දිය යුත්ඡත් වැටුප් රහිතව ය.
24:7
ගුරුවරඡයකුට හදිසි අනතුරු ඡවනුඡවන් ඡහෝ රාකකාරිඡයහි ඡයදී සිටින විට වැළඳුන
අසනීපයක් ඡවනුඡවන් ඡහෝ ඡමහි 9 වගන්තිය යටඡත් නිවාඩු දිය හැකි ය.
24:8
අදාළ ඡේ.

ගුරුවරියක් සම්බන්ධාඡයන් වූ කළ, ප්රසූතති නිවාඩු සඳහා ඡමහි 18 වගන්තිඡේ විධිවිධාාන

24:9
වැන්දඹු මුස්ලිම් ගුරුවරියකට “ඉඩ්ඩා” පිළිපැදීම සඳහා ඡමහි 12:12 උප වගන්තිය
යටඡත් වූ නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකම ඇත.
25.

යටත් නිලධරයයකු සඳහා නිවාඩු

25:1
යටත් නිලධාරඡයකුට ඡමහි 8:2:1 උප වගන්තිය හැර ඡමහි 8 වගන්තිය යටඡත් දැක්ඡවන
සියලුම විධිවිධාාන අදාළ ඡේ.
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25:2

යටත් නිලධරෙයකුට අනියම් නිවාඩු දිය යුත්ෙත් ෙමහි 5 වගන්තිෙය් සඳහන් පරිද්ෙදනි.

25:3

යටත් නිලධරෙයකුට ඉකුත් නිවාඩු දිය යුත්ෙත් ෙමහි 10 වගන්තිෙය් සඳහන් පරිද්ෙදනි.

25:4
යටත් නිලධරෙයකුට අඩ වැටුප් නිවාඩු දිය යුත්ෙත් ෙමහි 21:5 උප වගන්තිෙය් සඳහන්
පරිද්ෙදනි.
25:5
යටත් නිලධරෙයකුට හදිසි අනතුරු නිවාඩු ද, රාජකාරිෙයහි ෙයදී සිටියදී වැළෙඳන ෙරෝග
සඳහා වූ නිවාඩු ද, දිය යුත්ෙත් ෙමහි 9 වගන්තිෙය් සඳහන් පරිද්ෙදනි.
25:6
යටත් නිලධරෙයකුට විශාම පූර්ව නිවාඩු දිය යුත්ෙත් ෙමහි 11 වගන්තිෙය් සඳහන්
පරිද්ෙදනි.

26.

කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයකු සඳහා නිවාඩු

26:1 මාසික වැටුපක් ලබන්නා වූ ද, සිය ෙසේවය අනුව ෙමම අනුගහය ලැබීමට සුදුස්ෙසකු වූ ද,
කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයකුට සම්පූර්ණ වැටුප් මත වර්ෂයකදී උපරිම වශෙයන් දින 24ක අසනීප නිවාඩු සිය
අභිමතය පරිදි දීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පුළුවන.
අසනීප ෙහේතුෙකොට ෙගන දින ෙදකකට වැඩිෙයන් නිවාඩු අවශL වන්ෙන් නම් 6:1 සහ 6:2
උප වගන්තිවල විධිවිධාන අදාළ වනු ඇත.
26:1:1 ඉහත උප වගන්තිය යටෙත් කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයකුට හිමි නිවාඩු අවසන්වීෙමන් පසු
ෛවදL සහතිකයකින් සනාථ ෙකෙරන අසනීපයක් ෙවනුෙවන් ඔහුට තවත් නිවාඩු අවශL
වුවෙහොත්, ඉකුත් වර්ෂෙය් ෙනොෙගන ඉතිරි වූ අසනීප නිවාඩු ඇෙතොත් ඒවා ද, ඕනෑම අනුගාමී වන
ෙහෝ ෙනොවන ෙදවර්ෂයක ඉකුත් අසනීප නිවාඩු ඇත්නම් ඒවා ද දිය හැකි ය. එෙතකුදු වුවත්, එකම
වර්ෂයක් තුළදී කිසිම ෙසේවකෙයකුට එවැනි දෑවුරුදු කාල පරිච්ෙඡ්ද එකකට වැඩි ගණනක ඉකුත්
නිවාඩු ලබාගත ෙනොහැකි ය. තවද, කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයකුට පිළිෙවලින් දෑවුරුද්දකදී ෙදන එබඳු
ඉකුත් අසනීප නිවාඩුවල එකතුව ඔහුට සාමානLෙයන් ෙදවර්ෂයකට හිමි අසනීප නිවාඩු පමාණයට
එනම්, දින 48 කට වැඩි ෙනොවිය යුතු ය. (10:1:1 සහ 10:1:2 උප වගන්තිවල නිදර්ශන බලන්න.)
26:1:2
කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයකු තාවකාලික කඳවුරක නැවතී සිටින විට ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාෙග් අභිමතය පරිදි වර්ෂයකදී දින 24කට වැඩිෙයන් එෙහත් මාසයකට වැඩි ෙනොවන ෙසේ
ඔහුට සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අසනීප නිවාඩු දිය හැකි ය.
26:1:3
ෙසේවෙය් මුල් මාස නවය තුළ කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයකුට ලබා ගැනීමට හිමිකම්
ඇත්ෙත් 26:1 උප වගන්තිෙය් සඳහන් අසනීප නිවාඩු පමාණෙයන් ඔහුෙග් ෙසේවයත්, මාස නවයත්
අතර ඇති අනුපාතයට අනුව ලැෙබන නිවාඩු ෙකොටස පමණි.
26:2 කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයකුට ෙමහි 9:1 උප වගන්තිෙය් සඳහන් ෙකොටස යටෙත් හදිසි අනතුරු
නිවාඩු දිය හැකි ය.
26:3 සිය රාජකාරි කටයුතු නියම වශෙයන් ඉටු කිරීෙම්දී යම් ෙරෝගයක් වැළෙඳන කනිෂ්ඨ
ෙසේවකෙයකුට ෙමහි 9:2 උප වගන්තිෙයහි සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි අනුව විෙශේෂ නිවාඩු දිය හැකි ය.
26:4 වර්ෂයක් ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ෙනොකඩවා ෙසේවය ෙකොට ඇත්තා වූ ද, ෙසේවය ගැන
සලකා බලන විට ෙමම අනුගහය ලැබීමට සුදුසු වූ ද, කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයකුට ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාෙග් අභිමතය පරිදි ෙමහි 5:1 උප වගන්තිෙය් සඳහන් පකාර අනියම් නිවාඩු දිය හැකි ය.
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26:4:1 අසනීප සඳහා සාමාන්යඡය්  අනිය්  නිවාු  ඡන් ියය යුතු ය. එඡහත් 26:1 සිට 26:1:3
දක්වා වූ උප වග් ති යටඡත් ලබාගත හැකි අසනීප නිවාු  ස් පූර්ණඡය්  ලබාඡගන් ඇති
ඡසේවකඡයකු ස් බ් ධඡය්  ඡදපාර්තඡ් ් තු ප්රධානියාඡ අිමමතය පරිිය ඡමම නියමය ිහිල්
කළ හැකි ය.
එවැනි අයට එකී උප වග් ති යටඡත් ඡදන් අසනීප නිවාු  සමගම ඊට පසුව අනිය්  නිවාු  ියය
හැකි ය.
26:5 වර්ෂ පහක් ඡහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ඡන් කඩවා ඡසේවය ඡක ට ඇත්තා වූ ද, ඡසේවය ගැන්
සලකා බලන් විට ඡමම අනුග්රහය ලැීමම සුදුසු වූ ද, කනිෂ්ඨ ඡසේවකඡයකුට නිසි වවදය සහතිකයකි් 
සන්ාථ ඡකඡෙන් අසනීපයක් ඡවනුඡව් , ඉහත උප වග් ති යටඡත් ලබාගත හැකි සියලු නිවාු 
අවස්  වූ විට, ඕන්ෑම එක් වර්ෂයක දී මාසයකට වැඩි ඡන් වන් අඩ වැටුප් නිවාු  ඡදපාර්තඡ් ් තු
ප්රධානියාට සිය අිමමතය පරිිය දීමට පුළුවන්.
26:5:1 ඡමිල XXVIII වැනි පරිච්ඡේදඡයිල 13:1 උප වග් තිඡේ සඳහ්  ලැයිස්තුවට
ඇතුළත් ඡබෝඡවන් ඡෙෝගයකි්  ඡපඡළ් න්ා වූ කනිෂ්ඨ ඡසේවකඡයකුට ද, (ඔහුඡ ඡසේවා කාලය
ගැන් ඡන් සලකා) ඡමම උප වග් තිය අනුව නිවාු  ියය හැකි ය.
26:5:2 ඡමම උප වග් තිය යටඡත් ඡදන් අඩ වැටුප් නිවාු  පිළිබඳ ඡත ෙතුරු 96 වැනි ඡප දු
ආකෘති පත්රඡයිල ිහයා මාස්පතා විගණකාිපපතිට වාර්තා කළ යුතු ය. ආකෘති පත්රඡයිල “ඡවන්ත්
කරුණු” ශීර්ෂය යටඡත් අසනීපය සහතික කළ වවදයවෙයාඡ න්මත්, ඔහු සහතිකය නිකුත් කළ
ියන්යත් සඳහ්  කළ යුතු ය. ිලස් වාර්තා යැවීම අවශ්ය ඡන් ඡ.. එඡහත් පසුියය වාර්තාව යැවූ
ියන්යට පසුව වූ මාස ඡවනුඡව්  වාර්තා කිරීමට කිසිවක් ඡන් තිබුණ බව ඊළඟ වාර්තාඡවිල සඳහ් 
කළ යුතු ය.
26:6 ඡමම ගණයට අයත් ඡසේවකයි් ට 11 වග් තිඡේ සඳහ්  පරිිය විශ්රාම පූර්ව නිවාු  ියය
හැකිය.

27. දෛනික වැටුප් ලබන නිලධරයෙකු සඳහා නිවාඩු
27:1 දෑවුරුද්දක් ඡහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ඡන් කඩවා ඡසේවය ඡක ට ඇත්තා වූ ද, ඡසේවය ගැන්
සලකා බලන් විට ඡමම අනුනුග්රහය ලැීමමට සුදුසු වූ ද, වදනික වැටුප් ලබන් නිලධෙඡයකු නිසි
වවදය සහතිකයක් ඉියරිපත් කළ විට ඔහුට ඡදපාර්තඡ් ් තු ප්රධානියාඡ අිමමතය පරිිය උපරිම
වශ්ඡය්  වර්ෂයක දී දවස් 14කට වැඩි ඡන් වන් ස් පූර්ණ වැටුප් සිලත අසනීප නිවාු  ියය හැකි ය.
27:1:1 ඉහත උපවග් තිය යටඡත් නිලධෙඡයකුට ිලමි නිවාු  අවස්  වීඡම්  පසුව, වවදය
සහතිකයකි්  සන්ාථ ඡකඡෙන් අසනීපයක් ඡවනුඡව්  ඔහුට තවත් නිවාු  අවශ්ය වුවඡහ ත්,
ඉකුත් වර්ෂඡේ ඡන් ඡගන් ඉතිරි වූ අසනීප නිවාු  කිසිවක් ඇඡත ත්, ඒවා ද, ඕන්ෑම අනුගාමී වන්
ඡහෝ ඡන් වන් ඡදවර්ෂයක ඉකුත් අසනීප නිවාු  ඇත්න්්  ඒවා ද ියය හැකි ය. එඡතකුදු වුවත්, එකම
වර්ෂයක් තුළ දී කිසිම නිලධෙඡයකුට එවැනි කාල පරිච්ඡේද එකකට වැඩි ගණන්ක ඉකුත් නිවාු 
ලබා ගත ඡන් හැකි ය. තවද, නිලධෙඡයකුට ඡදවර්ෂයක දී ඡදන් එබඳු ඉකුත් අසනීප නිවාු වල
එකතුව ඔහුට සාමාන්යඡය්  ඡදවර්ෂයකට ිලමිවන් නිවාු  ප්රමාණයට, එන්්  ියන් 2කකට ඡන් වැඩි
විය යුතු ය. (10:1:1 සහ 10:1:2 උප වග් ති බල් න්.)
27:1:2 ඡමවැනි නිලධෙඡයකු තාවකාිහක කඳවුෙක න්ැවතී සිටින් විට ඔහුට ඡදපාර්තඡ් ් තු
ප්රධානියාඡ අිමමතය පරිිය, වර්ෂයකදී ියන් 14කට වැඩිඡය් , එඡහත් මාසයකට වැඩි ඡන් වන් ඡසේ
ස් පූර්ණ වැටුප් සිලත අසනීප නිවාු  ියය හැකි ය.
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27:2 ෛදනික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකුට පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි මත වර්ෂයකදී දින 21ක
අනියම් නිවාඩු දිය හැකි ය:27:2:1 වැඩ සඳහා හදිසි අවශLතාවයක් නැතිවිට, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් ෙහෝ උප
කාර්යාලය ෙනොෙහොත් කාර්ය ස්ථානය බාරව සිටින්නා වූ ද, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් ෙමම
බලය පවරනු ලැබුවා වූ ද නිලධරයාෙග් ෙහෝ අභිමතය පරිදි ෙමම නිවාඩු ෙදනු ලැෙබ්.
27:2:2 දින 21ක සම්පූර්ණ කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙදනු ලබන්ෙන් පසුගිය මාස 12 තුළදී
නිලධරයා යටත් පිරිෙසයින් දින 250ක් ෙහෝ ෙසේවයට පැමිණ තිෙබ්නම් පමණි. ෙසේවයට පැමිණ
ඇති දින ගණන 250ට අඩුනම්, එෙසේ අඩුවන එක් එක් දවස් තුෙන් කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙහෝ එහි
ෙකොටසක් ෙහෝ ෙවනුෙවන් දවස බැගින් එම දින 21න් අඩු කරනු ලැෙබ්.
27:2:3 ෙසේවයට පැමිණි දින ගණන ගණන් බලන විට: සම්පූර්ණ වැටුප් මත ෙනොපැමිණ
සිටි දින (අසනීප නිවාඩු හා අනියම් නිවාඩු ඇතුළුව) ෙසේවෙය් ෙයදී සිටියදී සිදුවූ තුවාලයක් නිසා
ෙනොපැමිණ සිටි දින; සහ රාතී ෙසේවෙයන් පසු වැඩට ෙනොපැමිණි ඊලඟ දිනය යන ෙම් දින ගණන
ෙසේවයට පැමිණි දින සංඛLාෙවහිලා ගණන් ගත යුතු ය.
27:2:4 නිවාඩු පිළිබඳ වර්ෂය ලිත් වර්ෂයයි. ඕනෑම වර්ෂයක් ෙවනුෙවන් වූ නිවාඩු, එම
වර්ෂෙය් ඕනෑම අවස්ථාවකදී ගත හැකි ය. වර්ෂය අවසාන වන විට ලබා ෙනොෙගන ඉතිරිව ඇති
අනියම් නිවාඩු ඉකුත්වී යයි. වර්ෂය ආරම්භ වන විට ෙදොෙළොස් මාසයක ෙසේවය සම්පූර්ණ ෙනොකළ
නිලධරෙයකුෙග් ෙදොෙළොස්මස් ෙසේවා කාලය සැප්තැම්බර් මස 30 වන දින වන විට සම්පූර්ණ
ෙවෙතොත්, ඔහුට ෙදොෙළොස්මස් ෙසේවා කාලය සම්පූර්ණ වන වර්ෂය ෙවනුෙවන් පහත ෙපෙනන
චකයට අනුව අනුපාතික නිවාඩු දිය හැකි ය.
දින ගණන
මාර්තු මස 31 දින වන විට ෙදොෙළොස්මස් ෙසේවා කාලය සම්පූර්ණ ෙවෙතොත්

16

ජූනි මස 30 දින වන විට ෙදොෙළොස්මස් ෙසේවා කාලය සම්පූර්ණ ෙවෙතොත්

10

සැප්තැම්බර් මස 30 දින වනවිට ෙදොෙළොස්මස් ෙසේවා කාලය සම්පූර්ණ ෙවෙතොත්

5

27:2:5
සාමානLෙයන් අසනීපයක් ෙවනුෙවන් අනියම් නිවාඩු ෙනොදිය යුතු නමුත් ෙමහි
26:5:1 උප වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි ෙමම නියමය ලිහිල් කළ හැකි ය.
27:3 ෛදනික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකුට රාජකාරිෙයහි ෙයදී සිටියදී වැළෙඳන ෙරෝග
ෙවනුෙවන් ෙමහි 26:3 උප වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි නිවාඩු දිය හැකි ය.
27:4 ෛදනික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකුට ෙමහි 11 වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි විශාම පූර්ව නිවාඩු
දිය හැකි ය.

28. ගිවිසුෙමහි ෙකොටසක් වශෙයන් නිවාඩු ඇතුළත්ව ඇති, නියමිත කාලයක් සඳහා
ෙකොන්තාත්තුවක් මත ෙසේවය කරන තාවකාලික නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු
28:1 ෙමම වගන්තිෙය් විධිවිධාන සලසා ඇති ආකාරෙයන් මිස, නිශ්චිත කාලයක් සඳහා ගිවිසුමක්
යටෙත් ෙසේවය කරන තාවකාලික නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙයහි නිෙයෝග
බලපාන්ෙන් නැත.
28:2 එබඳු නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් ෙමහි 1 වගන්තිෙය් විධිවිධාන අදාළ ෙව්.
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28:3 පහත දැක්ෙවන අවස්ථාවන්හිදී මිස, ඔහුට දිවයිෙනන් බැහැර ගතකිරීම සඳහා අඩවැටුප්
නිවාඩු ෙහෝ පරිවර්තිත අඩ වැටුප් නිවාඩු හිමි ෙනොෙව්.
ගිවිසුම යටෙත් කළ ෙසේවය ෙමහි 21 වගන්තිෙය් කාර්යයන් සඳහා ෙසේවය වශෙයන්
ගැෙනන පරිදි ඔහු අනතුරුව ස්ථිර ආයතනයකට පත් කරන ලද්ෙද් නම්;
ෙහෝ
මුල් ගිවිසුම යටෙත් ෙහෝ මුල් ගිවිසුම සහ තදනන්තර ගිවිසුමක් ෙනොෙහොත් ගිවිසුම් ෙහෝ
යටෙත් ඔහු ෙනොකඩවා වර්ෂ පහකට වඩා ෙසේවය කරයි නම්;
28:3:1 එබඳු අවස්ථාවලදී, ෙසේවය අවසන්වීෙම්දී ෙදන නිවාඩු වශෙයන් ෙනොව, ෙපරළා
පැමිණීෙම් නිවාඩු වශෙයන් නිලධරෙයකුට අඩ වැටුප් නිවාඩු දිය හැකි ය. එෙලස ෙදන
නිවාඩුෙව්ත්, ඊට ෙපර ඔහු අඩ වැටුප් නිවාඩු කිසිවක් ලබාෙගන ඇත්නම් ඒවාෙය්ත් එකතුව ඔහුෙග්
ෙසේවා කාලෙයන් හෙයන් එකකට වැඩි ෙනොවිය යුතු ය.
28:3:2 එම මුළු අඩ වැටුප් නිවාඩු කාලයම ෙහෝ ඉන් ෙකොටසක් ෙහෝ සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත
අර්ධ කාල පරිච්ෙඡ්දයකට පරිවර්තනය කිරීමට ෙල්කම්වරයාට සිය අභිමතය පරිදි පුළුවන.
එෙතකුදු වුවත්, පරිවර්තනය කළ හා පරිවර්තනය ෙනොකළ මුළු නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්ත්,
නිලධරයාට දිය හැකි විෙව්ක නිවාඩු කිසිවක් ඇත්නම් ඒවාෙය්ත් එකතුව වරකට මාස හයකට වැඩි
ෙනොවිය යුතු ය.
28:4 ඉහත උපවගන්තිය යටෙත් දිවයිෙනන් බැහැර ගත කිරීම සඳහා අඩ වැටුප් නිවාඩු ෙහෝ
පරිවර්තිත නිවාඩු ෙහෝ ලබා ගැනීමට සුදුසුකම්ලත් නිලධරෙයකුට ෙසේවය අවසන් වීෙම්දී ෙදන නිවාඩු
වශෙයන් ෙනොව ෙපරළා පැමිණීෙම් නිවාඩු වශෙයන් ඊට අතිෙර්කව ෙමහි 8:1 සිට 8:3 දක්වා උප
වගන්ති යටෙත් විෙව්ක නිවාඩු ද දිය හැකි ය. එෙහත්, පවත්නා වර්ෂය තුළ සහ ඊට ෙපර ෙදවර්ෂය
තුළ ෙමහි 28:5 උප වගන්තිය යටෙත් නිවාඩු කිසිවක් ලබාෙගන ඇත්නම් එම නිවාඩු යටකී පරිදි හිමි
වන විෙව්ක නිවාඩුෙවන් අඩුකළ යුතු ය.
28:5 අසනීපයක් නිසා ෙහෝ රජෙය් යහපත තකා නිවාඩු දීම ෙයෝගL බවට හා සුදුසු බවට
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් කරනු ලබන සහතිකයක් අනුව ෙහෝ දිවයිෙන් ගත කිරීම පිණිස
වර්ෂයකට මුළුමනින් මාසයකට වැඩි ෙනොවන නිවාඩුවක් දීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පුළුවන.
එෙලස ෙදන නිවාඩු සම්පූර්ණ වැටුප් සහිතව දියයුතු වුවද, ඉන් ආණ්ඩුවට අතිෙර්ක වියදමක් දැරීමට
සිදුවන්ෙන් නම් එම නිවාඩු දිය යුත්ෙත් අඩ වැටුප් මත ය. සමුච්චිත නිවාඩු වශෙයන් ෙමම නිවාඩු
එකතුකර ගත ෙනොහැකි ය.
28:5:1 ෙමම උපවගන්තිය යටෙත් ෙදනු ලබන නිවාඩු, ෙල්කම්වරයාෙග් අවසරය ඇතිව, ශී
ලංකාෙවන් පිටතදී ගත කළ හැකි ය.
28:6 ෙමහි 28:5 උප වගන්තිය යටෙත් ෙදනු ලබන නිවාඩුවලට අතිෙර්කව, රජෙය් ෛවදL
නිලධරෙයකු විසින් සහතික කරන ලද අසනීපයක් ෙවනුෙවන් අඩ වැටුප් නිවාඩු දිය හැකි ය. එෙතකුදු
වුවත්, එෙසේ ෙදනු ලබන නිවාඩුෙව්ත් ඊට ෙපර අඩ වැටුප් නිවාඩු ෙගන ඇත්නම් ඒවාෙය්ත් එකතුව
නිලධරයා ගිවිසුම යටෙත් ෙසේවය කර ඇති මුළු කාලෙයන් හෙයන් එකකට වැඩි ෙනොවිය යුතු ය.
28:7 ෙමම ගණයට අයත් නිලධරෙයකුට ෙමහි 5 වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි අනියම් නිවාඩු ලබා
ගැනීමට හිමිකම් ඇත.
28:8 ෙල්කම්වරයාෙග් අභිමතය පරිදි, ෙමම ගණයට අයත් නිලධරෙයකුට ඔහුෙග් ගිවිසුම අවසන්
වීමට පූර්වකව සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු දිය හැකි ය. ෙසේවා කාලෙය් එක් වර්ෂයකට සති ෙදක
බැගින් ගණන් බලා දිය යුතු වන ෙමම නිවාඩුව මාස 2ක උපරිමයකට යටත් ෙවයි.
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28:8:1 එබඳු නිලධරෙයකු ෙමහි 28:3:1, 28:3:2 සහ 28:4 යන උප වගන්ති යටෙත්
දිවයිෙනන් බැහැර ෙගොස් ෙපරළා පැමිණීෙම් නිවාඩු ලබාෙගන ඇත්නම්, ෙමම උප වගන්තිය
යටෙත් ෙසේවය අවසන්වීෙම්දී ඔහුට ලැෙබන සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු පමාණය ගණන් බැලිය
යුත්ෙත් ඔහු දිවයිෙනන් බැහැර ගත කළ නිවාඩුෙවන් පසුව දිවයිනට ෙපරළා පැමිණි දින සිට
ශී ලංකාෙව් ෙසේවය කළ කාල පරිච්ෙඡ්දය අනුව ය.
28:8:2 ගිවිසුෙම් සම්පූර්ණ කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙගවීයාමට මත්ෙතන් සිය ගිවිසුම අවසන්
කරන නිලධරෙයකුට ෙමම උප වගන්තිය යටෙත් කිසිම නිවාඩුවක් ලබා ගැනීමට හිමිකමක් නැත.

29. නියමිත කාලයක් සඳහා ෙකොන්තාත්තුවක් මත ෙසේවය ෙනොකරන තාවකාලික
නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු
29:1 ගිවිසුමකින් ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි තීරණය ෙකොට නැති තාවකාලික නිලධරෙයකුට (කනිෂ්ඨ
ෙසේවකෙයකු, ෛදනික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකු හා අනියම් ෙසේවකෙයකු ෙනොවන) මාස 9කට වැඩි
අඛණ්ඩ ෙසේවා කාලයක් ඇෙතොත්, ෙමහි 28:5 සහ 28:6 උප වගන්ති යටෙත් පිළිෙවලින් සම්පූර්ණ
වැටුප් සහිත නිවාඩු සහ අඩ වැටුප් නිවාඩු දිය හැකි ය.
29:2 එබඳු නිලධරෙයකුට ෙමහි 5 වගන්තිය යටෙත් අනියම් නිවාඩු දිය හැකි ය.
29:3 ෙමම ගණයට අයත් නිලධරෙයකුට රාජකාරිෙයහි ෙයදී සිටියදී වැළෙඳන අසනීප සදහා
නිවාඩු ෙමහි 9:2 උප වගන්තිය යටෙත් දිය හැකි ය.

30. ෙපොලිස් සැරයන්වරුන් සහ ෙකොස්තාපල්වරුන් සඳහා නිවාඩු
30:1 ෙපොලිස් සැරයන්වරෙයකුට/ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයකුට ෙමහි 8 වගන්තිය යටෙත්
විෙව්ක නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත.
30:2 ෙපොලිස් සැරයන්වරෙයකුට/ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයකුට ෙමහි 5 වගන්තිය යටෙත්
අනියම් නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකම් නැත.
30:3 ආෙරෝගLශාලාවක ෙන්වාසිකව පතිකාර ලබා ගන්නා ෙපොලිස් සැරයන්වරෙයකුට/ෙපොලිස්
ෙකොස්තාපල්වරෙයකුට, ඔහු කලින් විෙව්ක නිවාඩු ලබාෙගන නැත්නම්, ඕනෑම වර්ෂයකදී සම්පූර්ණ
වැටුප් සහිතව මාස ෙදකක් දක්වා නිවාඩු දිය හැකි ය. ඔහු කලින් විෙව්ක නිවාඩු ලබාෙගන ඇත්නම්,
එම නිවාඩු පමාණය ඔහුට හිමි මාස ෙදකක නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දෙයන් අඩුකළ යුතු ය.
30:3:1 අසනීප වී ආයුර්ෙව්ද පතිකාර ගැනීම සඳහා රාජකාරිෙයන් නිදහස්ව සිටීමට ඉඩ ෙදනු
ලැබ සිටින ෙපොලිස් සැරයන්වරෙයකුට/ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයකුට ඔහුෙග් විෙව්ක නිවාඩු සහ
ඔහුට හිමි අඩ වැටුප් නිවාඩු දිය හැකි ය.
30:4 ෙපොලිස් සැරයන්වරෙයකුට/ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයකුට ෙමහි 21:5 උප වගන්තිය
යටෙත් අඩ වැටුප් නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත.
30:5 පහත සඳහන් අතිෙර්ක ෙකොන්ෙද්සිවලට ද යටත්ව ෙපොලිස් සැරයන්වරෙයකුට/ෙපොලිස්
ෙකොස්තාපල්වරෙයකුට ෙමහි 10 වගන්තිය යටෙත් ඉකුත් නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත.
30:5:1 ෙරෝහල් නිවාඩුවකට විකල්ප වශෙයන් මිස ඉකුත් නිවාඩු දිය ෙනොහැකි ය. එනම්,
ෙරෝහල් නිවාඩුවකට විකල්ප වශෙයන් ඉකුත් නිවාඩු දිය යුත්ෙත් නිලධරෙයකු අසනීපයක් නිසා
රාජකාරි කිරීමට සැබැවින්ම ෙනොහැකි තත්ත්වයක සිටිය ද, යම්කිසි සෑෙහන ෙහේතුවක් නිසා
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ෙපොලිස්පතිෙග් අනුමතිය ඇතිව, ෙරෝහලට ඇතුළුවිය ෙනොහැකිව සිටින විටකදී ෙහෝ ෙරෝහෙලන්
පිට පතිකාර ගන්නා විටකදී පමණි.
30:5:2 ෙමෙසේ ෙදනු ලබන ෙරෝහල් නිවාඩුවලත්, විෙව්ක නිවාඩු හා/ෙහෝ ඉකුත් නිවාඩුවලත්
එකතුව වර්ෂයකට මාස 2කට වැඩි ෙනොවිය යුතු ය.
30:6 ෙපොලිස් සැරයන්වරෙයකුට/ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයකුට ෙමහි 9 වගන්තිය යටෙත්, හදිසි
අනතුරු නිවාඩු ද, සිය රාජකාරි ඉටු කිරීෙම්දී වැළෙඳන ෙරෝග සඳහා නිවාඩු ද ලබා ගැනීමට හිමිකම්
ඇත.
30:7 ෙපොලිස් සැරයන්වරෙයකුට/ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයකුට ෙමහි 11 වගන්තිෙය් සඳහන්
පරිදි විශාම පූර්ව නිවාඩු දිය යුතු ය.

31. ෙජ්ලර්වරෙයකුට පහළ තත්ත්වෙය් බන්ධනාගාර නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු
31:1 ෙජ්ලර්වරෙයකුට පහළ තත්ත්වෙය් බන්ධනාගාර නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් 30:1, 30:2,
30:3, 30:4, 30:6 සහ 30:7 යන උප වගන්ති අදාළ ෙව්.
31:2 ෙජ්ලර්වරෙයකුට පහළ තත්ත්වෙය් බන්ධනාගාර නිලධරෙයකුට ෙමහි 10 වගන්තිය යටෙත්
ඉකුත් නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකම් නැත.

32. ආධුනිකෙයකු/අභ ාසලාභිෙයකු සඳහා නිවාඩු
32:1 අභLාස කාලය තුළ දීමනාවක් ලබන ආධුනිකෙයකුට/අභLාසලාභිෙයකුට මාස නවයක
ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ විට වර්ෂයකට අනියම් නිවාඩු දින 7ක් හා අසනීප නිවාඩු දින 14ක්
ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත.
32:2 ස්වකීය ආධුනික කාලය ෙහෝ අභLාස කාලය මාස නවයකට අඩු වූ ආධුනිකෙයකුට/
අභLාසලාභිෙයකුට ආධුනික කාලය ෙහෝ අභLාස කාලය තුළ කිසිදු වැටුප් සහිත නිවාඩුවක් ලබා
ගැනීමට හිමිකම් නැත.
32:3 ෙද්ශනවලට සහභාගි වන ආධුනිකයකුට/අභLාසලාභිෙයකුට ෙද්ශන වාරය ඇතුළත නිවාඩු
ෙනොදිය යුතු ය.

33. අනියම් නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු
33:1 අනියම් නිලධරෙයකුට ෙමහි 27 වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි අනියම් නිවාඩු සහ අසනීප නිවාඩු
දිය හැකි ය.
33:2 අනියම් නිලධරෙයකුට ෙමහි 27:3 උප වගන්තිය ෙහෝ 9 වගන්තිය ෙහෝ යටෙත් හදිසි
අනතුරු නිවාඩු හිමි ෙනොෙව්.
ෙකෙසේ වුවද, අනියම් නිලධරෙයකුට සිය ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින විට එහි පතිඵලයක් වශෙයන්
සිදුවන හදිසි අනතුරක් නිසා තාවකාලික දුබලතාවයකට භාජනය වූ කල්හි එම කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා
මාස හයක සීමාවකට යටත්ව අඩ වැටුප් ඉල්ලා සිටීමට හිමිකම් තිෙබ්.
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33:3 දින හෙත් ෙපොෙරොත්තු කාලය සඳහා වන්දි මුදලක් ෙගවනු ෙනොලැෙබ්. එම කාලය ආවරණය
කිරීම සඳහා උපයාගත් නිවාඩු කිසිවක් ඉතිරිව ඇත්නම්, ෙමහි 33:1 උප වගන්තිය යටෙත් ඔහුට එම
උපයාගත් නිවාඩු දිය හැකි ය.

34. රාජ

සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා මුදාහළ නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු

34:1 සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා මුදාහළ රජෙය් නිලධරෙයකුට සංස්ථාෙව් ෙසේවය කරන තාක් කල්
ෙමම සංගහය යටෙත් නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකමක් නැත. සංස්ථාෙව් ෙසේවය ෙකොට එම සංස්ථාෙව්
නිවාඩු වLවස්ථා අනුව ඔහු නිවාඩු උපයාගත යුතු ය. සංස්ථාෙව් ෙසේවයට ෙපර රජෙය් ෙසේවෙය් ෙයදී
සිටි කාලය තුළදී ඔහු උපයා ගත් නිවාඩු කිසිවක් සඳහා ඔහුට හිමිකම් නැත.
34:2 රජෙය් ෙසේවයට ෙපරළා පැමිණිවිට සංස්ථාෙව් ෙයදී සිටි කාලය තුළදී උපයා ගත් නිවාඩු
කිසිවක් සඳහා ඔහුට හිමිකම් කිව ෙනොහැක.

35. ෙකටි නිවාඩු
35:1 එක් අවස්ථාවකදී පැය එකහමාරක කාලයක් ෙනොඉක්මවන පරිදි, මසකට ෙදවරක් බැගින්
සීමා ෙකොට, නිලධරෙයකුට ෙකටි නිවාඩු ලබා දිය හැකි ය.

36. විෙද්ශයක ෙසේවය සඳහා පත්කළ නිලධරෙයකුෙග් කලතයාට වැටුප් රහිත නිවාඩු
36:1 තනතුෙර් ස්ථිර කරන ලද රජෙය් නිලධරෙයකු රාජකාරිය සඳහා විෙද්ශයකට පත් කරනු
ලැබූ විට එම නිලධරයා සමග ජීවත්වීම සඳහා ඔහුෙග් කලතයාට වැටුප් රහිත නිවාඩු ෙදනු ලැෙබ්.
36:1:1 ෙමම නිවාඩු වැටුප් වර්ධක පිළිබඳ කාර්යයන් සඳහා ගණන් ගත යුතු ය. ෙමවැනි
නිලධරෙයකු ආපසු දිවයිනට පැමිණි විට, ෙහෙතම එෙසේ විෙද්ශයකට ෙනොගිෙය් නම් එළඹීමට
හැකිව තිබුණා වූ වැටුප් පියවෙරහි තැබිය යුතු ය. එෙතකුදු වුවත් එෙසේ කළ යුත්ෙත්, සාමානLෙයන්
ඔහුෙග් වැටුප් වර්ධකයන් ෙගවීම සඳහා නුසුදුසු බවට පත් ෙකෙරන, වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය
තුළ වූ වැඩ හා හැසිරීම සම්බන්ධෙයන් අහිතකර වාර්තාවක්, සාමානLෙයන් ඔහුෙග් වැටුප් වර්ධක
ෙදන බලධරයාට ඉදිරිපත්ව නැති විට පමණක් ය.
36:1:2 එවැනි වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලයක් තුළ ලබාගන්නා වැටුප් වර්ධකයන්
සම්බන්ධෙයන් හිඟ මුදල් ෙනොෙගවිය යුතු ය.
36:1:3 ෙමම වගන්තිෙය් පකාර ෙදනු ලබන වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය, නිලධරයාෙග් අවු
20ක් වූ දළ ෙසේවා කාලයට වැඩි වූ කල්හි එෙසේ වැඩි වූ ෙසේවා කාලය පමණක් වැටුප් රහිත නිවාඩු
ෙවනුෙවන් හිලව් ෙකොට විශාම වැටුප් සඳහා ගණනය කළ යුතු ය.
නිදසුනක් වශෙයන්, රාජකාරිය සඳහා විෙද්ශයකට පත් කරනු ලැබූ ස්වකීය තනතුෙර් ස්ථිර
කරන ලද රාජL නිලධරෙයකුෙග් කලතයාට වසර 28ක ෙසේවා කාලයක් ඇති විට නිලධරයා අවුරුදු
10ක කාලයක් වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ඇත්නම් විශාම වැටුප් හිමිකම සඳහා නිලධරයාෙග් ෙසේවා
කාලයට වසර 8ක් ගණනය කළ හැකි වන අතර ඉතිරි වසර 2 ඒ සඳහා ගණනය කළ ෙනොහැකි
වන්ෙන් ය.
36:1:4 පහත සඳහන් විධි විධානයන්ට යටත්ව, එවැනි නිලධරෙයකුෙග් ෙජLෂ්ඨත්වයට
ෙමම වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගැනීම නිසා බලපෑමක් සිදු ෙනොෙව්.
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(i) ෙමම වගන්තිය යටෙත් වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා සිටින නිලධරෙයකු, එකී වැටුප් රහිත
නිවාඩු කාලය තුළ ඇතිවන්නා වූ කිසියම් පුරප්පාඩුවකට උසස්කිරීම සඳහා සලකා බැලිය
යුතු ෙනොෙව්.
(ii) උසස් කිරීම සඳහා සුදුසුකමක් වශෙයන් බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයන් අවම ෙසේවා
කාලයක් නියම ෙකෙර් නම්, එකී අවම ෙසේවා කාලය ගණන් ගැනීෙම්දී ෙමම වගන්තිය
යටෙත් ෙදනු ලබන වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය ගණන් ෙනොගත යුතු ය.
36:1:5 බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙය් උසස්කිරීම සඳහා සලකා බැලීමට සුදුසුකමක් වශෙයන්
යම් වැටුප් ලක්ෂLයකට එළඹීම නියමකර ඇති විට ඉහත 36:1:1 උප වගන්තිය යටෙත් ෙදන ලද
කිසියම් වැටුප් වර්ධකයක්, උසස් කිරීම් සඳහා වැටුප් ලක්ෂLය තීරණය කිරීෙම්දී ගණන් ෙනොගත
යුතු ය.

37. විශාම ගැනීෙමන් අනතුරුව නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවන නිලධරෙයකුෙග් නිවාඩු
37:1 විශාම ගැනීෙමන් අනතුරුව නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවන නිලධරෙයකුට,
37:1:1 ෙසේවා කඩවීමක් ෙනොමැතිව නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවන ලද නම්,
(i) නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවන ලිත් වර්ෂෙය්දී නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීමට ෙපර සිටි
තනතුෙර් ඉතිරි නිවාඩු
(ii) ඊට පසු ලිත් වර්ෂ සඳහා, තම තනතුරට අදාළ නිවාඩු ලබා දිය හැකි ය.
37:1:2 ෙසේවා කඩවීමක් ඇති ව නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවන ලද නම්,
(i) නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවන ලද කාලය සඳහා නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවන ලද ලිත්
වර්ෂෙය් තනතුරට අදාළ අනුපාතික නිවාඩු,
(ii) ඊට පසු ලිත් වර්ෂ සඳහා, තනතුරට අදාළ නිවාඩු,
ලබා දිය හැකි ය.
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XIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
දුම්රිය බලපත
1.

සාමාන

2.

දුම්රිය බලපතයක් නිකුත් කළ හැක්ෙක් කවර කටයුතු සඳහා ද යන වග
2:1 ආණ්ඩුෙව් කටයුතු
2:2 තැන්පත් කළ මුදලකින් ෙවනත් කටයුතු සඳහා
2:3 ජනාධිපතිතුමා සහ අගාමාතතුමා
2:4 පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු
2:5 දුප්පත් අය ආෙරෝගශාලාවට යැවීම ආදිය

3.

බලපතයක් ලිවීම

4.

පාවිච්චි ෙනොකරන ලද බලපතයක් ෙහෝ පෙව්ශ පතයක්

5.

බඩු මිටි හා ගමන් බඩු ෙගනයාම

6.

කාඩ් අවසර පත - අනුගහ කාලීන පෙව්ශ පත
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XIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
දුම්රිය බලපත
1.

සාමාන

1:1 අවසර පතයක් ෙහෝ පෙව්ශ පතයක් ෙහෝ නැතිව ජනාධිපතිතුමාට ද, අගාමාත'තුමාට ද,
එතුමන්ලාෙග් පවුල්වල අයට ද දුම්රිෙයන් ගමන් කළ හැකි ය.
1:2 රාජකාරි කටයුත්තක් සඳහා ෙහෝ නිවාඩුවක් ගතකිරීම සඳහා ෙහෝ කවර අවස්ථාවකදී වුවද
ෙනොමිෙල් දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීමට හිමිකම් ඇති ෙවනත් අයට, දුම්රිය සාමාන'ාධිකාරීෙග් බලය පිට
ඒ සඳහා අවසර පතයක් නිකුත් කර නැත්නම්, එෙසේ ගමන් කරන ඒ හැම අවස්ථාවකදීම, XIV වැනි හා
XVI වැනි පරිච්ෙඡ්දවල සඳහන් විධිවිධානවලට අනුකූලව 162 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතෙයහි ලියන ලද
දුම්රිය බලපතයක් නිකුත් කළ යුතු ය.
1:3 දුම්රිය බලපතයක් පෙව්ශ පතයක් ෙලස පාවිච්චි කළ ෙනොහැකි ය. බලපතයක් දරන
ෙකෙනකුට හිමිකම ඇත්ෙත්, ඒ බලපතය පෙව්ශ පත කවුන්ටරයට භාරදී, ගාස්තුවක් ෙනොෙගවා
පෙව්ශ පතයක් ලබාගැනීමට පමණකි.
1:4 බලපතවලට දුම්රිය පෙව්ශ පත ලබාගත හැක්ෙක් ඒ බලපතවල ගමනාරම්භ ස්ථානය ෙලස
දැක්ෙවන දුම්රිය ස්ථානෙය් සිට ගමනාන්ත දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ෙහෝ අතරමැදි දුම්රිය ස්ථානයක
සිට ගමනාන්ත දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ෙහෝ පමණකි. ෙකොළඹ සිට ෙහෝ ෙකොළඹ දක්වා යනුෙවන් ලියූ
ගමන් බලපතයක් පෙව්ශ පතවලට හුවමාරු කිරීෙම්දී, ගමන් බලපතය දරන අය විසින් ඉල්ලා සිටින
පරිදි මරදාන, ෙකොළඹ ෙකොටුව ෙහෝ ෙකොම්පඤ්ඤවීදිය යන දුම්රිය ස්ථානවල සිට ෙහෝ ඒ ස්ථාන
දක්වා පෙව්ශ පත නිකුත් කළ හැකි ය. අතරමැදි දුම්රිය ස්ථානයකදී පෙව්ශ පතවලට හුවමාරු කරන
ලද ගමන් බලපතයක් සම්බන්ධෙයන්, එම ගමන් බලපතෙය් දැක්ෙවන ගමනාරම්භ දුම්රිය ස්ථානෙය්
සිට ගමනාන්ත දුම්රිය ස්ථානය දක්වා පෙව්ශ පත නිකුත් කළා ෙසේ සලකනු ලැෙබ්.
1:5 රජෙය් නිලධරෙයකුට බලපතයක් නිකුත් කරනු ලබන්ෙන් ඔහු අයත් වන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා විසිනි. එෙහත් එය ඔහු විසින් බලය පවරන ලද නිලධරෙයකුට අත්සන්
කළ හැකි ය.
1:6 බලපතයක ලියූ යමක් ෙවනස් කරන විට එෙසේ ෙවනස් කරන නිලධරයා එය සහතික කළ
යුතු ය. ඔහු ඒ එක් එක් ෙවනස් කිරීම ඉදිරිෙයන් අත්සන් ෙකොට ඊට පහළින් තමාෙග් සම්පූර්ණ නම
සහ පදවි නාමය ලිවිය යුතු ය.
1:7

බලපතවල අත්සන් තැබීමට රබර් මුදාවක් පාවිච්චි ෙනොකළ යුතු ය.

1:8 බලපතයක් ෙවනුෙවන් නිකුත් කරනු ලබන අවසර පතයක් ෙහෝ පෙව්ශ පතයක් යෙමකු
විසින් භාරගැනීම වූ කලී ඒ අවසර පතය ෙහෝ පෙව්ශ පතය පාවිච්චි කිරීෙම්දී ඔහුට කවර අන්දමින්
ෙහෝ විඳීමට සිදුවිය හැකි ශාරීරික තුවාළයක් ෙහෝ පමාවක් ෙහෝ ෙද්පළ නැතිවීමක් ෙහෝ ෙද්පළවලට
අලාභ හානියක් ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් වූ සියලුම මූල' වගකීම්වලින් ද ෙසසු වගකීම්වලින් ද ඔහු
ආණ්ඩුව නිදහස් කරන බවට ආණ්ඩුව සමග ඇතිකර ගත් ෙපොෙරොන්දුවක සාක්ෂියක් වශෙයන්
සැලකිය යුතු ය.
1:8:1 එෙතකුදු වුවත්, බලපතයක් ෙහෝ කාලීන කාඩ් පතයක් ෙහෝ කඩදාසි අවසර පතයක්
ෙහෝ අනුගහ පෙව්ශ පතයක් ෙහෝ පිට ආණ්ඩුෙව් රාජකාරි කටයුත්තක් සඳහා ගමන් කරන
ෙකෙනකුෙග් ෙද්පළ නැතිවීම ෙහෝ ෙද්පළවලට අලාභ හානියක් සිදුවීම ෙහෝ ෙවනුෙවන් ලංකා
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XIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

දුම්රිය ආඥා පනෙත් 5 වැනි වගන්තිය යටෙත් පනවන ලද ව'වස්ථාවල 33(එම්) වැනි ව'වස්ථාෙව්
විධිවිධානයන්ට යටත්ව ඔහුට වන්දි ෙගවිය හැකි ය.
1:9 සියලුම අවසර පත ද, ඕනෑම වර්ගයක පෙව්ශ පත ද, සාමාන' පෙව්ශ පතයක් පරිදිම පෙව්ශ
පත එකතු කරන්නන් විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබිය හැකි ය. ගමෙන් ෙයදී සිටියදී, දුම්රිය ෙසේවෙය්
නියුක්ත බලයලත් නිලධරෙයකු ඉල්ලා සිටින විෙටක තම අවසර පතය ෙහෝ පෙව්ශ පතය ෙහෝ
ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැකි කවර ෙකෙනකුට වුවද, පෙව්ශ පතය ෙපන්විය ෙනොහැකි සාමාන' මගිෙයකුට
නියම කරන පරිදිම, මුළු ගාස්තුව ෙගවීමට නියම කරනු ලැෙබ්. එෙසේ ෙගවූ මුදල ආපසු ඉල්ලා එවන
ඉල්ලීම් පතික්ෙෂේප කළ හැකි ය.

2.

දුම්රිය බලපතයක් නිකුත් කළ හැක්ෙක් කවර කටයුතු සඳහා ද යන වග

2:1 ආණ්ඩුෙව් කටයුතු - දුම්රිය බලපත නිකුත් කළ යුත්ෙත්, 2:2 උප වගන්තියට යටත්ව,
ආණ්ඩුෙව් පවාහන ෙසේවාවන් සඳහාත් XIV වැනි හා XVI වැනි පරිච්ෙඡ්දවල සඳහන් ගමන් බිමන්
සඳහාත් පමණකි. එබඳු ෙසේවාවන් සඳහා ලැබිය යුතු ගාස්තු, බලපත නිකුත් කළ ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට
ෙහෝ නිකුත් කළ ෙදපාර්තෙම්න්තු පිටසන් ෙකොට ඇති පරිදි ෙගවීමට බැඳී සිටින ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට
ෙහෝ හර කළ යුතු ය.
2:2 තැන්පත් කළ මුදලකින් ෙවනත් කටයුතු සඳහා - එෙතකුදු වුවත්, ආණ්ඩුව ෙවත තැන්පත්
කර ඇති මුදලකින් බලපතයක වටිනාකම අයකර ගත හැකි පස්තාවයන්හිදී, පූර්ෙවෝක්ත ෙසේවාවන්
හැර ෙවනත් පවාහන ෙසේවාවන් සඳහා ද බලපතයක් නිකුත් කළ හැකි ය. ෙම් උප වගන්තිය යටෙත්
නිකුත් කරන බලපතයක් ලිවිය යුත්ෙත් 162 වැනි හා 162 “අ” වැනි ෙපොදු ආකෘති පතවල ය.
2:3 ජනාධිපතිතුමා සහ අගාමාතතුමා - ජනාධිපතිතුමාෙග් ආයතනයන්ට අයත් ෙසේවකයන්ෙග්
ගමන් බිමන් සඳහා ද, එතුමාෙග් ආයතනයන්ට අයත් ෙමෝටර් රථ පවාහනය කිරීම සඳහා ද,
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙල්කම්වරයා විසින් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්වරයා විසින් ෙහෝ බලපත නිකුත්
කරනු ලැබිය හැකි ය.
අගාමාත'තුමාෙග් ආයතනයන්ට අයත් ෙසේවකයන්ෙග් ගමන් බිමන් සඳහා ද, එතුමාෙග්
ආයතනයන්ට අයත් ෙමෝටර් රථ පවාහනය කිරීම සඳහා ද, අගාමාත'තුමාෙග් ෙල්කම්වරයා විසින්
බලපත නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය.
2:4 පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු - පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට, පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීමකට
නැතෙහොත් කාරක සභා රැස්වීමකට එන විට ෙහෝ එවැනි රැස්වීමකින් අනතුරුව ආපසු යන විට ෙහෝ
ස්වකීය නිවස ෙහෝ ඡන්ද ෙකොට්ඨාසයත්, ෙකොළඹත් අතර තමාෙග් ෙමෝටර් රථය ගාස්තුවක්
ෙනොෙගවා දුම්රිෙයන් ෙගන යෑම සඳහා දුම්රිය බලපතයක් ලබාගැනීමට හිමිකම් ඇත. එෙසේ ෙමෝටර්
රථය ෙගන යන අවස්ථාෙව්දී, ඒ සමග යන රියැදුෙරකු ෙහෝ ෙමෙහකරුෙවකු ෙවනුෙවන් ද තුන්ෙවනි
පංතිෙය් ෙනොමිෙල් ගමන් කිරීමට බලපතයක් ලබාගැනීමට හිමිකම් ඇත්ෙත් ය. පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරෙයකුට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රාජකාරි කටයුතු සඳහා ගමන් කිරීමට ඇති කවර විෙටකදී වුවද
ෙම් වගන්තිෙය් දක්වා ඇති පරිදි දිවයිෙන් ඕනෑම පළාතකට යෑම සඳහා බලපතයක් ෙදනු ලැෙබ්.
2:4:1 තම ඡන්ද ෙකොට්ඨාසෙයන් පිට පදිංචිව සිටින පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුෙග්
නිවසත් ඔහුෙග් ඡන්ද ෙකොට්ඨාසයත් අතර දුම්රිය මාර්ගෙයන් ඇති දුර සැතපුම් 50කට වැඩිනම්,
තම ෙමෝටර් රථය එම ස්ථාන ෙදක අතර දුම්රිෙයන් ෙගන යාම සඳහා දුම්රිය බලපතයක්
ලබාගැනීමට ඔහුට හිමිකම් ඇත.
2:4:2 ෙමෝටර් රථයක් ඇත්තා වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට කැමති නම්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට දැනුම් දී, 2:4 උප වගන්තිෙය් සඳහන් වන පරිදි ෙමෝටර් රථය
දුම්රිෙයන් ෙගන යාෙම් අයිතිය අතහැර, ඒ ෙවනුවට මාසයකට රු. 75 බැගින් වූ දීමනාවක් ලබාගත
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හැකි ය. එෙසේ එම දීමනාව ලබාගත හැක්ෙක් ඔහුෙග් නිවෙසේ ෙහෝ ඡන්ද ෙකොට්ඨාසෙය් ෙහෝ සිට
ෙකොළඹ දක්වා ඇති දුර පමාණය සැතපුම් 20කට වැඩි නම් පමණකි. තවද, ෙමෝටර් රථයක් ඇත්තා
වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට, 2:4:1 උප වගන්තිය යටෙත් සඳහන් වරපසාදය භුක්ති විඳීම
ෙවනුවට මාසයකට රු.75 බැගින් වූ දීමනාවක් ලබාගත හැකි ය. ඒ දීමනාවක් ලබන මන්තීවරයා
ෙමෝටර් රථය සැබැවින්ම නඩත්තු ෙකොට පාවිච්චි කළ බවට සහතිකයක් ෙගවීම් වවුචරයට
ඇමිණිය යුතු ය.
2:4:3 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු වශෙයන් තමාට හිමිව ඇත්තා වූ පූර්ෙවෝක්ත 2:4 සිට
2:4:2 දක්වා වූ උප වගන්තිවල සඳහන් වරපසාදවලට අමතරව, අමාත' ධූරෙය් කටයුතු සඳහා යන
එන ගමන් බිමන් වලදී තම ෙමෝටර් රථය ෙනොමිෙල් දුම්රිෙයන් ෙගනයාමට බලපතයක් සහ
ෙමෝටර් රථය සමග යන ෙමෙහකරුෙවකු ෙහෝ රියැදුෙරකු ෙවනුෙවන් තුන්ෙවනි පන්තිෙය්
බලපතයක් ද අමාත'වරෙයකුට ලබාගත හැකි ය. තම ෙමෝටර් රථය දුම්රිෙයන් ෙගන යෑම
ෙවනුවට ෙමම වගන්තිෙය් දක්වා ඇති අයුරු ෙමෝටර් රථ දීමනාවක් ලබාගැනීමට
අමාත'වරෙයකුට හිමිකමක් නැත.
2:5 දුප්පත් අය ආෙරෝගශාලාවට යැවීම ආදිය - ආෙරෝග'ශාලාවකට ෙහෝ ෙවනත් ෛවද'
ආයතනයකට ෙහෝ තමන්ෙග් නිවසට ෙහෝ යෑමට වියහියදම් කරගත ෙනොහැකි දුප්පෙතකු එකී
ස්ථානයකට යැවීම සඳහා තුන්ෙවනි පංතිෙය් දුම්රිය බලපතයක් දීමට දිසාපති/දිස්තික්
ෙල්කම්වරෙයකුට බලය තිෙබ්. අනාථ ෙරෝගිෙයකු ෙගන ෙගොස් ෛවද' ආයතනයකට ඇතුළු ෙකොට
ආපසු නිවසට යෑමට ඔහුෙග් ඥාතිෙයකුට ෙහෝ ෙවනත් හිතවෙතකුට ෙහෝ දුම්රිය බලපතයක් දීමට ද
දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම්වරෙයකුට බලය ඇත්ෙත් ය. ඔහු විසින් ඒ බලය පාවිච්චි කළ යුත්ෙත්
ෙරෝගියාෙග් තනියට ෙකෙනකු යෑම අත'වශ' යැයි ෛවද' නිලධරෙයකු කියා සිටියෙහොත් පමණකි.
2:5:1 ආණ්ඩුෙව් ආෙරෝග'ශාලාවකින් සහ මානසික ආෙරෝග'ශාලාවක්, ලාදුරු
ආෙරෝග'ශාලාවක් වැනි ආයතනයකින් පිටකරන අනාථ ෙරෝගිෙයකුට ආපසු නිවසට යෑමට දුම්රිය
ගාස්තුව ෙගවාගත ෙනොහැකි යැයි එකී ආයතනය භාර නිලධරයාට ඒත්තු යන පස්ථාවන්හිදී ඒ
සඳහා බලපතයක් දීමට ඒ නිලධරයාට බලය ඇත්ෙත් ය. ශල'කර්මයක් වැනි පතිකාරයක් කිරීම
සඳහා ෙරෝගිෙයකු එක් ෛවද' ආයතනයකින් ෙවනත් ෛවද'ායතනයකට යැවීම අවශ' යැයි
ෛවද' නිලධරයා කල්පනා කරන පස්ථාවකදී එම ෙරෝගියාෙග් තනියට උපස්ථායකෙයකු යැවීම
අත'ාවශ' යැයි එම නිලධරයා කල්පනා කරන්ෙන් නම් ඒ සඳහා එම උපස්ථායකයාට බලපතයක්
නිකුත් කිරීමට ද ඔහුට හැකි ය.
2:5:2 මානසිකාෙරෝග'ශාලාෙව් සිටින ෙරෝගිෙයකුෙග් ළදරුෙවකු ෙවනත් කිසියම්
ආයතනයකට භාරදීම පිණිස රැෙගන යන මානසිකාෙරෝග'ශාලාෙව් උපස්ථායිකාවකට දුම්රිය
බලපතයක් නිකුත් කිරීමට මානසිකාෙරෝග'ශාලාව භාර නිලධරයාට පුළුවන.

3.

බලපතයක් ලිවීම

3:1 නිකුත් කරන දිනය හා නිකුත් කරන කාර්යාලයත්, නිකුත් කරනු ලබන ෙසේවය, කාර්යයන්
හා පුද්ගලයා පිළිබඳ විස්තරත් පැහැදිලි ෙලස දක්වමින් බලපතය පැහැදිලිව හා සුපරීක්ෂාෙවන් පිරවිය
යුතු ය. XVI වැනි පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් නිකුත් කරන බලපතයක, ගමන යන්ෙන් කුමන කටයුත්තක්
සඳහා ද යන්න ලිවීමට ඇති ස්ථානෙය් “නිවාඩු” යන වචනය ද XXV වැනි පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් නිකුත්
කරන බලපතයක එම පරිච්ෙඡ්දෙය් 3 වගන්තිෙය් දක්වා ඇති පරිදි අවශ' විස්තර ද ලිවිය යුතු ය.
දුම්රිය බලපතයක් නිකුත් කිරීෙම්දී ඒ ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව හඳුනාගැනීම සඳහා ෙවන් කරදී ඇති
අංකය බලපතෙයහි සටහන් කළ යුතු ය. ෙමම කාර්යය සඳහා රබර් මුදාවක් පාවිච්චි කිරීමට පුළුවන.
3:2 ෙමහි 2:2 උප වගන්තිය යටෙත් නිකුත් කරන ලද බලපතයක, බලපතෙය් වියදම අයකර
ගතයුතු අරමුදෙල් නමත් ගමන යන්ෙන් කුමන කටයුත්තක් සඳහා ද යන වගත් ඒ ඒ විස්තර ලිවිය යුතු
ස්ථානවල පැහැදිලි ෙලස සඳහන් කළ යුතු ය.
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3:3 ෙවනත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙවනුෙවන් බලපතයක් නිකුත් කරන පස්තාවකදී බලපතෙය්
මුදුෙන් රතු තීන්ෙතන් “........................විසින් ෙගවිය යුතු ය” යන්න සටහන් කළ යුතුයි.

4.

පාවිච්චි ෙනොකරන ලද බලපතයක් ෙහෝ පෙව්ශ පතයක්

4:1 බලපතයක් ලබාගැනීමට ෙනොහැකිවීම ෙහෝ බලපතයක් ෙහෝ බලපතයක් මත නිකුත් කරන
ලද යම් පෙව්ශ පතයක් ලබාගත් නමුත් පාවිච්චි කිරීමට ෙනොහැකි වීම ෙවනුෙවන්
සාමාන'ාධිකාරිෙගන් වටිනාකම ආපසු ඉල්ලා සිටිය ෙනොහැකි ය. පාවිච්චි ෙනොකරන ලද්දා වූ
බලපතයක් ඇෙතොත් එය නිකුත් කළ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා ෙවත අපමාදව ආපසු යැවිය යුතු
ය. ලබාගත් පෙව්ශ පතයක් පාවිච්චි ෙනොකරන කල්හි, ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් පාවිච්චි කළ කල්හි ගමන
(යන ෙහෝ එන) පටන් ගන්නා දුම්රිය ස්ථානෙය් දුම්රිය ස්ථානාධිපති ෙහෝ ගමන අතරමැදදී අවසන්
කළෙහොත් එම අතරමැද දුම්රිය ස්ථානෙය් දුම්රිය ස්ථ ානාධිපති ෙවත වාර්තා ෙකොට පෙව්ශ පතය මත
“අවලංගු කරන ලදී.......පාවිච්චි ෙනොකරන ලදී ......දුම්රිය ස්ථානෙයන් ඔබ්බට පාවිච්චි ෙනොකරන
ලදී.” යන්න සටහන් කර දුම්රිය ස්ථානාධිපතිෙග් අත්සන, දිනය හා ෙව්ලාව ෙයදිය යුතු ය. ඉන් පසුව
දුම්රිය ස්ථානාධිපති දුම්රිය 123 ආකෘති පතය නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර සහතික කළ යුතු අතර
නිලධරයා එම බලපතය පාවිච්චි ෙනොකිරීමට ෙහේතු ද දක්වමින් එකී ආකෘති පතය, බලපතය නිකුත්
කළ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා ෙවත අපමාදව යැවිය යුතු ය. කිසියම් නිලධරෙයකු මුලින් ලබාගත්
බලපතයක් ෙවනුවට ෙවනත් බලපතයක් ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අදහස් කරන්ෙන් නම්,
ඔහු අවලංගු කිරීෙම් ගාස්තුව දුම්රිය ස්ථානාධිපති ෙවත මුදලින් ෙගවා ලබාගත් රිසිට් පත ඔහුෙග්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මගින් සාමාන'ාධිකාරී ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
4:2 පාවිච්චි ෙනොකරන ලද පෙව්ශ පත ෙවනුෙවන් බැර කිරීම.- බලපතයක් මත ලබාෙගන
පාවිච්චි ෙනොකරන ලද පෙව්ශ පතයක වටිනාකම තම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බැර කරන ෙලස කරන
ඉල්ලීම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා විසින් සෑෙහන තරම් කල් ඇතිව සාමාන'ාධිකාරී ෙවත යැවිය
යුතු ය. ඒ සමගම එම පෙව්ශ පතය පාවිච්චි ෙනොකරන ලද්ෙද් කවර ෙහේතූන් නිසා ද යන වගත් විස්තර
සහිතව ලියා යැවිය යුතු ය. පෙව්ශ පතය සැබැවින්ම පාවිච්චි ෙනොකරන ලද බවට සාමාන'ාධිකාරී
සෑහීමකට පත්වුවෙහොත් ඔහු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙවනම බැර වවුචරයක් යැවිය යුතු ය. එවිට ඒ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව එය බැර කළ යුත්ෙත් කවර වැය ශීර්ෂයකට ද යනු සඳහන් කරමින් ඒ වවුචරය නිසි
පරිදි අත්සන් ෙකොට ආපසු යැවිය යුතු ය. ෙකෙසේ වුවද රු. 4 ෙහෝ ඊට අඩු අගයකින් යුතු පෙව්ශ
පතයක අගය ආපසු ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.

5.

බඩු මිටි හා ගමන් බඩු ෙගනයාම

5:1 ෙමම ෙරගුලාසි යටෙත් බලපතයක් ෙවනුෙවන් නිකුත් කළ අවසර පතයක් ෙහෝ අනුගහ
පෙව්ශ පතයක් ෙහෝ පෙව්ශ පතයක් ෙහෝ දරන්ෙනකුට, දුම්රිෙයන් ගමන් කරන සාමාන' මගිෙයකුට
ෙනොමිෙල් ෙගන යා හැකි ගමන් බඩු පමාණයම ෙනොමිෙල් ෙගන යන්නට හිමිකම් ඇත්ෙත් ය.
5:2

ෙමහි පහත දැක්ෙවන ෙද්වල් දුම්රිෙයන් ෙනොමිෙල් ෙගන යා හැකි ය.

5:2:1 ජනාධිපතිතුමාෙග් ආයතනයට හා අගාමාත'තුමාෙග් ආයතනයට අයත් වූ ෙහෝ
එතුමන්ලාෙග් ලිපිනයට ෙයොමුකරන ලද සියලු ගමන් බඩු, ෙමෝටර් රථ, සතුන් ආදිය.
5:2:2 දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මගීන් සහ පාර්සල් ෙගනයෑම් පිළිබඳ ෙරගුලාසි මාලාෙව්
32(13) වැනි වගන්තිෙය් සඳහන් වන ආයතනවල සිටින අයෙග් පෙයෝජනය සඳහා යවන ත'ාග
බවට ලිඛිත සහතිකයක් අමුණා තිෙබෙතොත් එකී ආයතනවලට ත'ාග වශෙයන් යවන ආහාර දව',
ෙරදිපිළි, ෙපොත්පත්, පුවත්පත් යනාදිය.
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5:2:3 දුම්රිය සාමාන'ාධිකාරී විසින් බලය දී ඇති පරිදි කාලීන කාඩ් අවසර පත දරන
නිලධරයන්ෙග් බයිසිකල්.
5:3 මීට ඉහතින් වූ උප වගන්තිය යටෙත් ෙනොමිෙල් ෙගන යන සියලු බඩු මිටි සඳහා ඉන්ෙවොයිස්
පත ෙහෝ ෙව් බිල්පත ෙහෝ ලිවිය යුතු ය. ඉන්ෙවොයිස් පත ෙහෝ ෙව් බිල්පත ෙහෝ නැතිව යම් භාණ්ඩයක්
යැවීමට තැත් කිරීම වංචාවකි.

6.

කාඩ් අවසර පත - අනුගහ කාලීන පෙව්ශ පත

6:1 කාලීන අවසර පතයක් ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් අනුගහ කාලීන පෙව්ශ පතයක් නිකුත් කරනු
ලබන්ෙන් දුම්රිය සාමාන'ාධිකාරී විසිනි. එය දරන තැනැත්තාට එහි දක්වා ඇති දිනයන් අතරත්,
දුම්රිය ස්ථාන ෙදක අතරත් ඕනෑම ෙව්ලාවකදී ගමන් කරන්නට හිමිකම ඇත්ෙත් ය.
6:2 තුටු පඬුරු වශෙයන් ෙදන පෙව්ශ පතයක් හා ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය පිට නිකුත් ෙකෙරන
අෙනකුත් පෙව්ශ පත හැර සෑම අවසර පතයකම හා පෙව්ශ පතයකම පස්ථාවෙය් හැටියට පහත
ෙපෙනන අයුරු මුදාවක් තැබිය යුතු ය.
“ආණ්ඩුෙව් රාජකාරි කටයුතු සඳහා පාවිච්චියට පමණයි.” නැතෙහොත් “........රාජකාරි සඳහා
පාවිච්චියට පමණයි.”
6:3 කාලීන කාඩ් අවසර පත ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් අනුගහ කාලීන පෙව්ශ පත ෙහෝ ලබාගැනීමට
හිමිකම ඇති නිලධරයන් 12 වැනි පරිශිෂ්ටෙයහි දක්වා ඇත.
6:4 කාඩ් අවසර පතයක් ෙහෝ අනුගහ පෙව්ශ පතයක් ෙහෝ දරන කවෙරකු වුවත් තමාට ඒ අවසර
පතය ෙහෝ පෙව්ශ පතය ෙහෝ යම් තනතුරක් නිසා හිමි වී නම් ඒ තනතුෙරන් ඉවත්වන විට නැතෙහොත්
ආෙද්ශකෙයකුෙග් පත්වීමක් අවශ' වන පරිදි නිවාඩුවක් පිට යන විට, නැතෙහොත් ඒ අවසර පතය
ෙහෝ පෙව්ශ පතය ෙහෝ දුන් කාලය අවසන් වන විට, ඒ අවසර පතය ෙහෝ පෙව්ශ පතය ෙහෝ දුම්රිය
සාමාන'ාධිකාරී ෙවත ආපසු භාර දිය යුතු ය.
6:5 අවසර පතයක් ෙහෝ අනුගහ පෙව්ශ පතයක් ෙහෝ පාවිච්චි කළ හැක්ෙක් 13 වැනි පරිශිෂ්ටෙය්
දක්වා ඇති අෙයකුට අවසර පතෙය්/අනුගහ පෙව්ශ පතෙය් දක්වා ඇති පෙද්ශ සීමාවන් හා කාල
සීමාවන් ඇතුළත පමණකි. ඒ අවසර පතය ෙහෝ පෙව්ශ පතය අන් ෙකෙනකුට පැවරිය ෙනොහැකි ය.
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XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය
දිවයින ඇතුළත රාජකාරි ගමන්
1.

සාමාන

2.

ගමනක් ආරම්භ කරන ස්ථානය

3.

අරපිරිමැස්ම

4.

සංයුක්ත දීමනාව

5.

ගමන් කරන ආකාරය

6.

දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීම ෙවනුවට මහා මාර්ගෙයන් ගමන් කිරීම

7.

ෙපොදු වාහනයකින් ගමන් කිරීම ෙවනුවට ෙපෞද්ගලික වාහනයකින් ෙහෝ කුලියට
ලබාගත් වාහනයකින් ගමන් කිරීම

8.

සැතපුම් කුලිය : ෙමෝටර් රථ

9.

සැතපුම් කුලිය : ෙවනත් වාහන

10. ඉල්ලා ගත් ෙමෝටර් රථ පාවිච්චි කිරීම
11. එක්ෙකෙනකුට වැඩි නිලධරයන් ගණනක් එකම වාහනය පාවිච්චි කිරීම
12. පරිවර්තිත දීමනාව
13. ස්ථිර පවාහන දීමනාව
14. කම්කරුවන්ෙග් ගාස්තු
15. වාහනය දුම්රිෙයන් ෙගන යාම
16. ගමනට සම්බන්ධ ෙවනත් අනියම් වියදම්
17. දුම්රිෙය් ගමන් කළ හැකි පන්තිය
18. දුම්රිය බලපත
19. රියැදුරන්, කාර්යාල කාර්ය සහායකයන් සහ ෙමෙහකරුවන්
20. කාර්ය ස්ථානයකින් මාරුවී යාෙම්දී ගමන් වියදම් ෙගවීම : සංයුක්ත දීමනා
21. කාර්ය ස්ථානයකින් මාරුවී යාෙම්දී ගමන් වියදම් ෙගවීම : නිලධරයාෙග් සහ
ඔහුෙග් පවුෙල් අයෙග් ගමන්
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22. කාර්ය ස්ථානයකින් මාරුවී යාෙම්දී ගමන් වියදම් ෙගවීම : ගෘහ භාණ්ඩ ආදිය
පවාහනය කිරීම
23. ගම් පෙද්ශයට පවාහනය කිරීම
24. ෙකටි කල්දීමක් ඇතිව මාරු කිරීම, මාරුකිරීම පමාද කිරීම සහ අවලංගු කිරීම
25. විෂමාචාරය නිසා මාරු කිරීම්
26. ෙකොමිෂන් සභාවල සහ විෙශේෂ කමිටුවල සාමාජිකයන්
27. ගමන් වියදම් දැරීම සඳහා අත්තිකාරම්
28. ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පත
29. ඇතැම් වර්ගවල රාජකාරි ගමන්
30. රජෙය් නිලධරයන් ෙනොවන පුද්ගලයන්
31. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු
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XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය
දිවයින ඇතුළත රාජකාරි ගමන්
1.

සාමාන

1:1 ස්වකීය රාජකාරි ඉටුකිරීම සඳහා ගමන් බිමන් යෑමට නියම වී ඇති රජෙය් නිලධරෙයකුට පහත
සඳහන් විධිවිධානවලට අනුකූලව ඔහුෙග් ගමන් වියදම් ෙගවනු ලැෙබ්.
1:2 ෙමම ෙගවීම නියම වශෙයන්ම යන එන ගමන් බිමන්වල වියදම් ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් රාජකාරි
කටයුතු සඳහා තබාගන්නා වාහනයක නඩත්තු වියදම් ෙහෝ පතිපූර්ණ කිරීම් වශෙයන් කරනු ලබන
ෙගවීමක් මිස ෙපෞද්ගලික පඩිනඩි ස්වරූපෙයන් ෙකෙරන ෙගවීමක් ෙනොවන්ෙන් ය.
1:3 අර්ථ නිරූපනය - ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙයහි “සංයුක්ත දීමනාව” යන්ෙනන් අදහස් කරනුෙය්
නවාතැන් සහ යැපීම් ෙවනුෙවන් දරන ලද වියදම් පතිපූරණය කිරීම් වශෙයන් ෙගවන මුදල ය.
“අනියම් වියදම්” යනු 16 වගන්තිෙය් සඳහන් මුදල් පමාණය ය.
“සැතපුම් කුලිය” යනු ෙමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය, ෙමෝටර් සයිකල් සැතපුම් කුලිය ෙහෝ බයිසිකල්
සැතපුම් කුලිය විය හැකි ය.
ෙවනත් ආකාරයකින් විස්තර කර නැත්නම්, “වැටුප” යන්ෙනන් අදහස් කරනුෙය් නිතc තනතුරක නව
ඒකාබද්ධ වැටුප ෙහෝ වැඩ බලන තනතුරක නව ඒකාබද්ධ ආරම්භක වැටුප ෙහෝ යන ෙදකින් වඩා වැඩි
වැටුප ය.
“ගමන් වියදම්” යන්ෙනන් අදහස් කරනුෙය් මහා මාර්ගෙය් වාහනවලින් ගමන් කිරීෙම්දී දරනු ලබන
වියදම් පතිපූරණය කිරීම් වශෙයන් ෙගවනු ලබන “සැතපුම් කුලිය” ය. දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීම සඳහා
දුම්රිය බලපත ෙනොමිෙල් සපයනු ලැෙබ්. සැතපුම් කුලිය තීරණය කරනු ලබන්ෙන් ගමන් කළ සැතපුම්
ගණනට අනුකූලව අදාළ ගාස්තු පමාණය අනුව ය.
“නාගරික බල මණ්ඩලය” යන්ෙනන් අදහස් කරනුෙය් මහා නගර සභාවක් ෙහෝ නගර සභාවක් ය.
1:4 ගමන් වියදම් ඉල්ලුම් කළ යුත්ෙත් ඒ සඳහා සපයා ඇති මුදිත ආකෘති පතෙය් ය. වාහනෙය්
වර්ගය සහ එහි ලියාපදිංචි අංකය ඉල්ලුම්පතෙයහි දැක්විය යුතු ය.

2.

ගමනක් ආරම්භ කරන ස්ථානය

2:1 රාජකාරි ගමනක් ආරම්භ වන ස්ථානය ෙසේ සැලකිය යුත්ෙත්, 2:2 උප වගන්තියට යටත්ව
නිලධරයා වැඩකරන ස්ථානයයි.
2:2 ඔහු ගමන පිටත්වන්ෙන් නියම වශෙයන්ම තම නිවසින් නම් තම නිවස ගමන ආරම්භ කරන
ස්ථානය ෙලස සැලකිය හැක්ෙක්, ඔහුෙග් නිවස ඔහු වැඩකරන ස්ථානය පිහිටි නාගරික බල මණ්ඩල
පෙද්ශය ඇතුළතම පිහිටා තිෙබන්ෙන් නම් ෙහෝ ඔහුෙග් නිවස ඔහු වැඩ කරන ස්ථානෙය් සිට සැතපුම් 4ක්
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ඇතුළත පිහිටා තිෙබන්ෙන් නම් ෙහෝ ඔහු වැඩ කරන ස්ථානයට වඩා ඔහුෙග් නිවස ගමනාන්තයට
කිට්ටුවන්ෙන් නම් ය.

3.

අරපිරිමැස්ම

3:1 රාජකාරි ගමන් බිමන් යා යුත්ෙත් ඒ ඒ අවස්ථාෙව්දී පවතින තත්ත්වය අනුව හැකිතරම්
ඉක්මනින් යා හැකි, ඉතාම ෙකටි මාර්ගෙයන් හා ආණ්ඩුවට අඩුම වියදම දැරීමට සිදුවන පරිදි ය.
3:2 පවතින තත්ත්වයන් අනුව දුර පාරකින් යාමට ෙහෝ අතරමග නැවතීමට ෙහෝ අවශc වුවෙහොත්
එෙසේ අවශc වූෙය් කුමක් නිසාද යන බව ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතෙය් සඳහන් කළ යුතු ය.
3:3 අවශc පමාණයට වඩා අධික වූ වියදමක් ආණ්ඩුවට දැරීමට සිදුවන මාර්ගයකින් ෙහෝ
ආකාරයකින් නිලධරෙයකු ගමන් කර ඇත්නම්, ඔහුට ෙගවනු ලබන්ෙන් ඉතාම අඩු වියදමින් යා හැකි
ආකාරෙයන් ගිෙය් නම් ඔහුට ෙගවිය යුතුව තිබූ මුදල පමණකි.

4.

සංයුක්ත දීමනාව

4:1 ෙගවිය හැකි අවස්ථා - ගමෙන් දුර පමාණය සැතපුම් හතකට වැඩි නම් රාජකාරි සඳහා ගමන්
බිමන් යන නිලධරෙයකුට ස්වකීය කාර්ය ස්ථානෙයන් රාජකාරි සඳහා පිටවී සිටින කාලය ෙවනුෙවන්
ඔහුෙග් යැපීම් සහ නවාතැන් පිළිබඳ සංයුක්ත වියදම් පියවා ගැනීමට 4:5 සහ 4:6 උප වගන්තිවල නියම
කර ඇති පරිදි දීමනාවක්, 12 වගන්තිෙය් විධිවිධානයන්ට යටත්ව ෙගවනු ලැෙබ්.
4:1:1 රාජc නිලධරයන් සඳහා සංවිධානය ෙකෙරන පුහුණු පාඨමාලාවල ෙයදීෙම්දී ඔවුන්
ෙන්වාසිකව රැඳී සිටීම අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නම් ද, සාමානc රාජකාරි කාල ෙව්ලාෙවන් පරිබාහිරව එම
පාඨමාලාව සඳහා සහභාගී වන්ෙන් නම් ද, පහත සඳහන් අවශcතා සපුරන්ෙන් නම් පමණක් පුහුණු
ආයතනය විසින් දිරිගැන්වීමක් වශෙයන් ලබාෙදන මූලcමය පතිලාභවලට අමතරව ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය්
4:4 හා 4:5 වගන්ති අනුව සංයුක්ත දීමනා ද, 1 වගන්තිය අනුව ගමන් වියදම් දීමනා ද ලබාගත හැකි ය.
(අ)

සංයුක්ත දීමනාව ෙගවනු ලබන පුහුණු කාල සීමාෙව් උපරිමය සති 2 ක් විය යුතු ය.

(ආ) පදිංචි ස්ථානය හා පුහුණු ආයතනය අතර දුර පමාණය සැතපුම් හතකට (07) වැඩිවිය යුතු
ය.
(ඇ) ගමන් වියදම් ෙගවිය යුත්ෙත් යාම් ඊම් ෙවනුෙවන් එක් ගමනක් සඳහා පමණකි.
4:2 රාජකාරි දීමනාව - රාජකාරි කටයුතු සඳහා තමන් වැඩ කරන ස්ථානෙයහිම ගත ෙකෙරන රාතී
කාලයක් ෙවනුෙවන් සංයුක්ත දීමනාව ෙවනුවට “රාජකාරි දීමනාවක්” ෙගවනු ලබන නිලධරෙයකුට,
තමාෙග් නිවස හා වැඩ කරන ස්ථානය අතර ඇති දුර පමාණය ෙනොසලකා, එකී රාජකාරි දීමනාව ලබාගත
හැකි ය.
4:3 නගරය ඇතුළත ගමන් - අවශcෙයන්ම රැයක් ෙගදරින් පිට නැවතී සිටීමට සිදුවන්ෙන් නම් මිස,
හුෙදක් නාගරික බල මණ්ඩලයක සීමාව ඇතුළතම කරන ගමන් බිමන් ෙවනුෙවන් සංයුක්ත දීමනාව
ෙගවිය ෙනොහැකි ය.
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4:4 ෙගවිය හැක්ෙක් කවර කාල සීමාවක් සඳහා ද යන වග - ෙමහි 4:5 උප වගන්තිෙයහි නියම
කර ඇති ගාස්තු පමාණයන්ට අනුව පැය 24කින් යුත් එක් එක් සම්පූර්ණ කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා ද, පහත
දක්වා ඇති පරිදි අනුපාතික පදනමක් අනුව එකී කාල පරිච්ෙඡ්දෙයන් යම් ෙකොටසක් සඳහා ද, සම්පූර්ණ
සංයුක්ත දීමනාව ෙගවිය හැකි ය.
පැය 12කට ෙනොඅඩු කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා, සම්පූර්ණ සංයුක්ත දීමනාව.
පැය 6කට ෙනොඅඩු කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා, සංයුක්ත දීමනාෙවන් බාගයක් (1/2).
4:4:1

පැය 6ට අඩු කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා සංයුක්ත දීමනාව ෙනොෙගවිය යුතු ය.

4:4:2 සංයුක්ත දීමනාව ෙගවිය හැක්ෙක් එක දිගටම කාර්ය ස්ථානෙයන් පිටත ගතකරන
අඛණ්ඩ කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා ය. ඛණ්ඩ කාල පරිච්ෙඡ්ද එකතු ෙකොට සැදි කාල පරිච්ෙඡ්දයක්
සඳහා ෙමම දීමනාව ෙගවිය ෙනොහැකි ය.
4:4:3 නිලධරෙයකු පැය 24ට වඩා අධික කාලයක් කාර්ය ස්ථානෙයන් පිටත ගතකරන විට සති
තුනක උපරිම කාල සීමාවක් දක්වා, ඒ එකිෙනක පැය 24ක කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා සංයුක්ත
දීමනාෙවන් 25%ක අමතර දීමනාවක් ඔහුට ෙගවිය හැකි ය. සංයුක්ත දීමනාෙවන් 25%ක අමතර
දීමනාව පැය 24ට අඩු කුමන කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා වුවද ෙගවිය ෙනොහැකි ය.
4:4:4 රියැදුරන් හා ක්ලීනර්වරුන් ද, 4:4:3 උප වගන්තිෙය් සඳහන් අමතර දීමනාව ලැබීමට
හිමිකම් ලබයි.
4:5 ගාස්තු පමාණය - ෙගවිය යුතු සංයුක්ත දීමනාෙව් පමාණය නිගමනය කළ යුත්ෙත් පහත
දැක්ෙවන පරිදි නිලධරයාෙග් මාසික වැටුප පදනම් කරෙගන ය. (1:3 උප වගන්තිය බලන්න)
මාසික වැටුප

පැය 24ක එක් එක් සම්පූර්ණ කාල
පරිච්ෙඡ්දය සඳහා සංයුක්ත දීමනාව

රු. 15,839 දක්වා

රු . සත
350 . 00

රු. 15,840 සිට රු. 21,044 දක්වා

400 . 00

රු. 21,045 සිට ඉහළට

500 . 00

4:5:1 ජනාධිපතිතුමා,
අගාමාතcතුමා,
අමාතcවරුන්,
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් සහ අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් විසින් ගමන්
බිමන් සහ යැපීම් කාර්යයන් ෙවනුෙවන් දරනු ලබන තථc වියදම් පතිපූරණය කළ යුතු ය.
4:6 ෛදනික වැටුප් ලබන නිලධරයා - ෛදනික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකුෙග් මාසික වැටුප
ගණනය කිරීමට ෛදනික වැටුප 30න් ගුණ කර ගණනය කළ යුතු ය.
4:7 යම් ස්ථානයක රැඳී සිටීම - නිලධරෙයකු යම් ස්ථානයක දින තුනකට වැඩිෙයන් රැඳී සිටි විට,
එෙසේ රැඳී සිටීමට අවශc වූ කාරණය ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පෙත් දැක්විය යුතු ය. එෙසේ ෙනොකළෙහොත් දින
තුනකට වැඩිවන කිසිම කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙවනුෙවන් ඔහුට දීමනා ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
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4:8 දිගු කලක් රැඳී සිටීම - යම් ස්ථානයක නිලධරඡයකු රැඳී සිටීම වළක්වාලිය ඡනොහැකි පරිද්ඡදන්
දිග්ගැස්සුණු කළ, එඡසේ රැඳී සිටීම ඡහේතු සහගත බවට ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානියා සහීමමට ප්වඡ නම්,
ඔහුට, මාස තුනක උපරිමයකට යට්වව එඡසේ රැඳී සිටින කාලය සඳහා සම්පූර්ණ සංයුක්ත දීමනාව ඡගවිය
හැකි ය.

5.

ගමන් කරන ආකාරය

5:1 දුම්රිඡයන් යාම ඡවනුවට මහා මාර්ගඡේ වාහනයකින් යාමට අවසරදී ඇති විට - රාජකාරි
කටයුතු සඳහා ගමන් බිමන් යන නිලධරඡයකු (ඔහුට සැතපුම් කුලිය හිමිවූව්ව නැත්ව) යම්කිසි ගමනක්
ඡහෝ ගමනකින් ඡකොටසක් ඡහෝ දුම්රිඡයන් යා හැකි නම් එය දුම්රිඡයන්ම යා යුතු ය. ඡම් සඳහා ඔහුට
දුම්රිය බලපත්ර නිකු්ව කරනු ලැඡ.. :1 සිට :18 දක්වා වූ උප වගන්තිවල සඳහන් අවස්ථාවලදී මිස,
එවැනි ගමනක් ඡහෝ ගමනකින් ඡකොටසක් ඡහෝ ඡවනුඡවන් සැතපුම් කුලිය ඡගවනු ඡනොලැඡ..
5:2 ඡපොදු වාහනයකින් යාම ඡවනුවට ඡපෞද්ගලික වාහනයකින් ඡහෝ කුලියට ග්ව ඡපෞද්ගලික
වාහනයකින් ඡහෝ යාමට අවසර දී ඇතිවිට - ඡමහි 71 සිට 717 දක්වා වූ උප වගන්තිවල දක්වා ඇති
අවස්ථාවලදී හැර, සම්පූර්ණ ගමනම ඡපොදු වාහනයකින් යා හැකිව තිඡබන ගමනක් ඡවනුඡවන් සැතපුම්
කුලිය ඡගවිය ඡනොහැකි ය.
5:2:1 ඡපොදු වාහනයක් ඡසේ සැලඡකන්ඡන් කුලියට ධාවනය ඡකඡරන ශ්රී ලංකා ගමනා ගමන
මණ්ඩලය සතු වාහනයක් ඡහෝ නිතිපතා කුලියට ධාවනය ඡකඡරන ඡවන්ව වාහනයක්, දුම්නැවක්
ඡහෝ ඡබෝට්ටුවක් ය. (එඡහ්ව දුම්රිය මීට අය්ව ඡනොඡ .)
5:3 අභ්යන්රර ගුනන් ේවනේයන් ගමන් ිරීම - ආසනයක් ස්ථිර වශඡයන්ම ඡවන් කරවා ගැනීම
අවශය ඡ නම් ුදද්  ඡගවා ප්රඡ ශ පත්රයක් මිලදී ගැනීම සඳහා නිලධරඡයකුට අවසර දී එම ප්රඡ ශ
පත්රඡේ වටිනාකම ඔහුට ආපසු ඡගීමමට ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානියාට පුුවවන.
එඡතකුදු වුව්ව එඡසේ කළ හැක්ඡක් විඡශේෂ වැදග්වකමකින් යුක්ත වූ ඡහෝ ඉක්මනින් කළ යුතු වූ ඡහෝ යම්කිසි කාර්යයක දී ය. එවැනි
අවසරයක් ඡදන විට ඊට තුඩුදුන් විඡශේෂ ඡහේතු ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානියා වාර්තා ගත කළ යුතු ය.
එඡසේ නැතඡහෝව,
ගුවන් ගාස්තුව, සංයුක්ත දීමනාව සහ අනියම් වියදම් ඇතුුව ගුවන් මගින් ගමන් කිරීඡම්දී දැරීමට සිදුවන
වියදම, නිලධරයා දුම්රිඡයන් එම ගමන යන්ඡන් නම් දරනු ලබන සංයුක්ත දීමනාව සහ අනියම්
වියදම්වලට (දුම්රිය බලපත්රවල වටිනාකම හැර) වඩා අඩුඡ නම් ය.
5:4 කුලියට ගත් ේමෝටර් රථයක් පාවිච්චි ිරීම පිළිබඳ සීමා ිරීම් - ඡමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය
ලබාගැනීමට හිමිකම් ඇ්වතා වූ ද, දුම්රිය ඡසේවයක් නැති මාර්ගවල නිතර නිතර සහ බහුල වශඡයන්
මාස්පතා ගමන් කළ යුතු වූ ද නිලධරඡයකුට වාහනයක් තබාගන්නා ඡලස ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානියා
විසින් නියම ඡකොට, ඔහුට කුලී ඡමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය ඡවනුවට ඡමහි 3 වගන්තිඡේ දක්වා ඇති පරිදි
නිශ්චිත ප්රවාහන දීමනාවක් ඡගවිය යුතු ය. නිලධරඡයකු කුලී ඡමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය වශඡයන්
මාසයක් මාසයක් පාසා විශාල ඡලස ුදද්  ලබා ඡනොගන්නා බවට ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානියා වගබලා ගත
යුතු ය.

180

[XIV වැනි පරිච්ඡේදය

5:5 ආණ්ඩුේේ නාහන - ආණ්ඩුඡ වාහනයක් ලබාගත හැකිව තිඡබන ගමන් බිමන් සඳහා
ඡපෞද්ගලික වාහනයක් ඡහෝ කුලියට ලබාග්ව ඡපෞද්ගලික වාහනයක් ඡහෝ පාවිච්චි ඡනොකළ යුතු ය.
5:5:1 ඡමහි : වගන්තිඡයන් අවසරදී ඇති අවස්ථාවලදී හැර, දුම්රිය ඡසේවයක් ඇති මාර්ගයක
ගමන් කිරීම සඳහා ආණ්ඩුඡ වාහනයක් පාවිච්චි ඡනොකළ යුතු ය.

6.

දුම්රිේයන් ගමන් ිරීම ේනනුනට මහා මාර්ගේයන් ගමන් ිරීම

6:1 පරීක්ෂණ රාජකාරි නිසා දුම්රිඡයන් ඡනොව මහා මාර්ගඡේ වාහනයකින් ගමන් කිරීම අවශය වන
නිලධරඡයකුට ඡමහි 812 උප වගන්තිඡේ ඡහෝ 91 උප වගන්තිඡේ සඳහන් නිසි ගාස්තු ප්රමාණයන් අනුව
සැතපුම් කුලිය ඉ් ලා සිටීමට පුුවවන.
6:2 අමාතයවරඡයකු, නිඡයෝජය අමාතයවරඡයකු, ඡ් කම්වරඡයකු සහ භාණ්ඩාගාරඡේ නිඡයෝජය
ඡ් කම් යන අයට ස්වකීය රාජකාරි ඉටුකිරීම සඳහා මහා මාර්ගඡයන් ගමන් කිරීමට්ව ඒ සඳහා ඡමහි 812
උප වගන්තිඡේ නියම කර ඇති ගාස්තු ප්රමාණයන් අනුව සැතපුම් කුලිය ඉ් ලා සිටීමට්ව පුුවවන.
6:3 යම්කිසි නිලධරඡයකු මහාමාර්ගඡයන් ගිය ගමනක් ඡවනුඡවන් ඡගවිය යුතු වන සම්පූර්ණ
සැතපුම් කුලිය්ව, සංයුක්ත දීමනාවක් ඡවඡතෝව එය්ව, අනියම් වියදම්ව යන ුදුව ුදදල, එම ගමන
දුම්රිඡයන් ගිඡේ නම් එම නිලධරයාට ඡගවිය යුතුව තිබුණු (දුම්රිය ගමඡන් වියදම හැර) සංයුක්ත
දීමනාඡ ්ව අනියම් වියදම්වල්ව ුදුව ුදදලට වඩා අඩුඡ නම් නියම වශඡයන්ම මහා මාර්ගඡයන් ගිය
ගමන් බිමන් ඡවනුඡවන් ඡමහි 812 උප වගන්තිඡේ ඡහෝ 91 උප වගන්තිඡේ නියම කර ඇති ගාස්තු
ප්රමාණයන් අනුව ඔහුට සැතපුම් කුලිය ඡගවිය හැකි ය.
6:4 ඡමහි 5 වගන්තිය යටඡ්ව, තමාඡග් ඡමෝටර් වාහනය ඡගන යහම පිණිස දුම්රිය බලපත්රයක්
ලබාගැනීමට හිමිකම් ඇති නිලධරඡයකුට, තම ඡමෝටර් වාහනය දුම්රිඡයන් යවනවා ඡවනුවට ඡමෝටර්
වාහනඡයන්ම මහා මාර්ගඡේ ගමන් කර, ඡමහි 812 උප වගන්තිඡේ ඡහෝ 91 උප වගන්තිඡේ නියම කර
ඇති ගාස්තු ප්රමාණයන් අනුව සැතපුම් කුලිය ඉ් ලා සිටීමට පුුවවන. එඡතකුදු වුව්ව එඡසේ කළ හැකි
වන්ඡන් එඡසේ යාමට ඇති ස්ථානයට දුම්රිය මාර්ගඡයන් තනි ගමනට ඇති දුර ප්රමාණය සැතපුම් 50ට වැඩි
ඡනොවන්ඡන් නම්; ඡහෝ මහා මාර්ගඡයන් ඇති දුර ප්රමාණය දුම්රිය මාර්ගඡයන් ඇති දුර ප්රමාණඡයන්
තුඡනන් ඡදකකට වඩා අඩුවන්ඡන් නම් ඡහෝ පමණි.
6:5 තම ඡමෝටර් වාහනය ඡගනයහම පිණිස දුම්රිය බලපත්රයක් ලබාගැනීමට හිමිකම් ඇති නුද්ව
එඡසේ කිරීම ඡවනුවට සැතපුම් 50කට වැඩි දුරක් මහා මාර්ගඡයන් එම ඡමෝටර් වාහනඡයන්ම ගමන් කර
ඇති නිලධරඡයකුට එඡසේ ගමන් කළ දුර ප්රමාණය සැතපුම් 30කට ඡනොවැඩි නම් ඡපට්ර්  ඡමෝටර් රථයක්
සඳහා කිඡලෝ මීටරයකට රු. 2 බැගින් ද, ඩීස්  ඡමෝටර් රථයක් සඳහා කිඡලෝ මීටරයකට රු. 8 බැගින් ද,
යතුරු පැදියක් සඳහා කිඡලෝ මීටරයකට රු. 2 බැගින් ද, සැතපුම් කුලිය ඡගීමමට පුුවවන.
6:6 ඡමහි 81 උප වගන්තිය යටඡ්ව ඡමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය ඉ් ලා සිටීමට හිමිකම් ඇති
නිලධරඡයකුට, දුම්රිඡයන් ගමන් කළ හැකි ස්ථානවලට ඡමෝටර් රථඡයන් ගමන් ඡකොට ඒ ගමන් බිමන්
සඳහා පහත දැක්ඡවන පරිදි සැතපුම් කුලිය ඉ් ලා සිටිය හැකි ය.6:6:1 දුම්රිඡයන් ගමන් කිරීමට තිඡබන දුර ප්රමාණය තනි ගමනක් සඳහා කිඡලෝ මීටර් 32කට
වැඩි ඡනොවන්ඡන් නම් ඡමහි 812 උප වගන්තිඡේ සඳහන් අදාළ ගාස්තු ප්රමාණය අනුව ය.
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6:6:2 දුම්රිඡයන් ගමන් කිරීමට තිඡබන දුර ප්රමාණය තනි ගමනක් සඳහා කිඡලෝ මීටර් 32කට
වැඩිවන නුද්ව කිඡලෝ මීටර් 80කට වැඩි ඡනොවන්ඡන් නම් ඡපට්ර්  ඡමෝටර් රථයක් සඳහා කිඡලෝ
මීටරයකට රු. 2 බැගින් ය. ඩීස්  ඡමෝටර් රථයක් සඳහා කිඡලෝ මීටරයකට රු. 8 බැගින් ය. (ඡමහි
:18 උප වගන්තිය යටඡ්ව වියදම් ඉ් ලා සිටීමට නිලධරයා සතු අයිතිවාසිකමට ඡම් විධිවිධානවලින්
බාධාවක් ඡනොඡ .)
6:7 ඡපොදු යහපත තකා කිසියම් නිලධරඡයකු මහා මාර්ගඡයන් ගමන් කිරීම අවශය යැයි
ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානිඡයකු අදහස් කරන අවස්ථාවකදී, දුම්රිය ඡසේවයක් ඇති මාර්ගයක වුවද එකී
නිලධරයාට මහා මාර්ගඡයන් ගමන් කිරීම සඳහා ස්වකීය අභිමතය පරිදි අවසර දීමට ඒ ඡදපාර්තඡම්න්තු
ප්රධානියාට පුුවවන. එවැනි අවසරයක් දී ඇති විඡටක ඡමහි කවර විධිවිධානයක් වුව්ව ඡනොතකා සම්පූර්ණ
සැතපුම් කුලිය ලබා ගැනීමට එම නිලධරයාට හිමිකම් ඇ්වඡ්ව ය.
6:7:1 එවැනි අවසරයක් ඡදන ක් හි ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානියා එම අවසරය දීමට ඡහේතු වූ
කරුණු සිය් ලම වාර්තා ගත කර, එඡසේ අවසර දුන් ලිපිඡේ හා ඡහේතු වාර්තා ගත කළ ලියවි් ඡ් 
පිටප්ව ඡ් කම්වරයාට්ව, විගණකාධිපතිවරයාට්ව ඉදිරිප්ව කළ යුතු ය.
6:7:2 ඡමම අවසරය දිය යු්වඡ්ව ඡපෞද්ගලිකවම ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානියා විසිනි. එම අවසරය
ඡදනු ලබන්ඡන් ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානියා සම්බන්ධඡයන් වන ක් හි එය දිය යු්වඡ්ව අදාළ
ඡ් කම්වරයා විසිනි.
6:8 කල්පිර ගමන් වියදම් ඉල්ලීම - මීට ඉහත සඳහන් වූ වගන්තිවලින් කුමන වගන්තියක් යටඡ්ව
ඡහෝ සැතපුම් කුලිය ඉ් ලා සිටීමට හිමිකමක් නැති නුද්ව ඡමෝටර් රථඡයන් ගමනක් යන නිලධරඡයකුට,
ඡමෝටර් රථඡයන් යන එම ගමන සඳහා ඉ් ලා සිටින සැතපුම් කුලිය හා සංයුක්ත දීමනාව, ඉදින් ඔහු ඒ
ගමන දුම්රිඡයන් ගිඡේ නම් ඒ සඳහා ඡගවිය හැකි ක් පිත වියදම්වලට වඩා අඩු ඡනොඡ නම්, ඔහු ඒ
ගමන දුම්රිඡයන් ගිය හැටියට සලකා ඒ ගමන සඳහා සංයුක්ත දීමනාව සහ අනියම් වියදම් ඉ් ලා සිටීමට
පුුවවන. එවැනි අවස්ථාවක ඔහුට ඡගවිය යු්වඡ්ව වඩා අඩු ුදදල ය.
6:8:1 සැතපුමකින් ඕනහම ඡකොටසක් එක සැතපුමක් ඡසේ සලකා නිලධරයාඡග් නිවස (ඡහෝ
“ගමනාරම්භක ස්ථානය”) සහ කිට්ටුම දුම්රිය ස්ථානය අතර ක් පිත ඡමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය ද,
ඔහුඡග් තාවකාලික වාසස්ථානය සහ ඊට කිට්ටුම දුම්රිය ස්ථානය අතර දුර ප්රමාණය සඳහා ඡමහි :12
උප වගන්තිඡේ නියම කර ඇති පරිදි රු. 5ක උපරිමය දක්වා ඡගවිය හැකි ක් පිත සාධාරණ වාහන
කුලිය ද අනියම් වියදම්වලට ඇතුළ්ව ඡ . එඡතකුදු වුව්ව දුම්රිය ස්ථානඡේ සිට ඔහුඡග් තාවකාලික
වාසස්ථානයට යන ගමන සැතපුම් 4කට වඩා දුර ඡ නම්, ඡමහි 812 උප වගන්තිඡේ නියම කර ඇති
ගාස්තු ප්රමාණ අනුව ඔහුට ඡගීමමට පුුවවන.
6:8:2 සාධාරණ වාහන කුලිය කුමක් ද යන්න ගමන් වියදම් ඉ් ලුම්පත පරීක්ෂා කරන
ඡදපාර්තඡම්න්තුව විසින් තීරණය කළ යු්වතකි. එය තීරණය කළ යු්වඡ්ව එක් එක් ගමඡන් ත්ව්වවය,
උදාහරණ වශඡයන් තිඡබන වාහන වර්ග, ගමන් බඩු ඡගන යඡතෝව ඒ බඩුවල ප්රමාණය, දුර ප්රමාණය
යනාදී කරුණු සලකා බලා ය.

7. ේපොදු නාහනයිරන් ගමන් ිරීම ේනනුනට ේපෞද්ගලික නාහනයිරන් ේහෝ කුලියට
ලබාගත් නාහනයිරන් ගමන් ිරීම
පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී ඡපොදු වාහනවලින් ගමන් කරනවා ඡවනුවට ඡපෞද්ගලික වාහනයකින් ඡහෝ
කුලියට ග්ව ඡපෞද්ගලික වාහනයකින් ඡහෝ ගමන් කිරීමට අවසර දීමට්ව ඒ සඳහා සැතපුම් කුලිය
ඡගීමමට්ව පුුවවන.
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7:1 මසකට රු. 20,030කට ෙනොඅඩු ආරම්භක වැටුපක් ලබන්නා වූ නිලධරෙයකු තමන්ෙග්ම
ෙපෞද්ගලික වාහනෙයන් ගමන ගියෙහොත්,
7:2 ස්වකීය රාජකාරිෙය් ස්වභාවය අනුව ෙපොදු වාහනයකින් ෙගොස් රාජකාරිය කිරීම උගහට වූ
නිලධරෙයකුට
7:3 ෙමහි 8:1 උප වගන්තිය යටෙත් සැතපුම් කුලිය හිමි ෙනොවූ නිලධරෙයකුට විෙශේෂ වාහනයක්
පාවිච්චි කිරීමට අවශc වන තරම් ගමන් බඩු සමූහයක් ෙගන යන්නට සිදුවුවෙහොත් ඒ වාහනෙය් ස්වභාවය
අනුව ෙමහි 8:2 උප වගන්තිෙය් සඳහන් වන ගාස්තු පමාණ අනුව සැතපුම් කුලිය ෙගවීමට පුළුවන.
7:4 ෙපොදු වාහනෙය් ගාස්තුව ෙවනුවට ෙමෝටර් සයිකල් සැතපුම් කුලිය ෙහෝ බයිසිකල් සැතපුම්
කුලිය ෙහෝ ෙගවීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙග් අභිමතය පරිදි අවසර දිය හැකි ය.
7:5 කැරලි ෙකෝලාහලයක් ෙහෝ මහජන කැළඹීමක් ෙහෝ ගින්නක් ෙහෝ බලවත් විපත්තියක් ෙහෝ
ඇති වූ විෙටකදී, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහෝ බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහෝ යටත්
නිලධරෙයකු නියම වශෙයන් පාවිච්චි කළ ඕනෑම වාහනයකට ෙගවූ ගාස්තුව, ඒ වාහනය පාවිච්චි කිරීම
ඇත්ත වශෙයන්ම අවශc වූ බවට ෙපොලිස්/බන්ධනාගාර අධිකාරිෙග් ෙහෝ සහකාර අධිකාරිෙග් ෙහෝ
ෙපෞද්ගලික සහතිකය පිට එම නිලධරයාට ෙගවිය හැකි ය.
7:6 හදිසි වැටලීමක් කරන විට ෙහෝ බලවත් අපහසුවක් ෙනොෙහොත් පලුද්දක් ෙවතැයි යන බියක්
නැතිව ෙපොදු වාහනයකින් ෙගනගිය ෙනොහැකි භාණ්ඩ උසාවියට ෙගන යන විට ෙහෝ ෙමහි 8:1 උප
වගන්තිය යටෙත් සැතපුම් කුලියට හිමිකමක් නැති ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහෝ සුරාබදු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධරෙයකුට ෙපටල් ෙමෝටර් රථයක් පාවිච්චි කිරීම ෙවනුෙවන් කිෙලෝ මීටරයකට
රු.12/= බැගින් ද, ඩීසල් ෙමෝටර් රථයක් පාවිච්චි කිරීම ෙවනුෙවන් කිෙලෝ මීටරයකට රු. 8/= බැගින් ද,
යතුරු පැදියක් පාවිච්චි කිරීම ෙවනුෙවන් කිෙලෝ මීටරයකට රු. 2/= බැගින් ද, වූ සැතපුම් කුලිය
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් අභිමතය පරිදි ෙගවිය හැකි ය.
7:7 තීරු බදු ෙනොෙගවා ෙහොෙරන් ෙගන එන ෙහෝ ෙගන යන බඩු ඇල්ලීෙමහි නියුක්තව සිටින,
ටයිඩ් සර්ෙව්වරයකුෙග් තත්ත්වයට වඩා පහළ තත්ත්වයක ෙනොවන ෙර්ගු නිලධරෙයකුට ෙමහි 7:6 උප
වගන්තිය යටෙත් සැතපුම් කුලිය ෙගවිය හැකි ය.
7:8 නිලධරෙයකු ෙපොදු වාහනයකින් ගමන් කරන විට ඔහුට ෙගවනු ලබන්ෙන් එම වාහනයට
ෙගවන නියමිත ගාස්තුව ය.

8.

සැතපුම් කුලිය : ෙමෝටර් රථ

8:1 මසකට රු. 20,030කට ෙනොඅඩු ආරම්භක වැටුපක් ලබන්නා වූ නිලධරයන්ට ෙමෝටර් රථ
සැතපුම් කුලිය හිමිෙව්. ෙමම අනුගහය 1981.12.31 දිනට සැතපුම් කුලිය හිමිව සිටි නිලධරයන්ට ද
ඔවුනට ෙපෞද්ගලික වන ෙසේ ලබාදිය හැකි ය.
8:1:1 ෙමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය හිමි නිලධරෙයකු - ෙමහි 12:3 උප වගන්තිය යටෙත් නිතc
ගමන් වියදම් දීමනාවක් ලබන නිලධරෙයකුට විෙශේෂෙයන් නියම කර ඇති ආකාරයට මිස, සැතපුම්
කුලිය හිමි ෙනොෙව්.
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8:1:2 ෙමහි 8:1 උප වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් රථ සැතපුම් කුලියට හිමිකම් නැතත්, ස්වකීය
රාජකාරි කටයුතු කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම පිණිස ෙමෝටර් රථයක් තබාගත යුතු බවට, ෙල්කම්වරයාෙග්
අනුමතිය ඇතිව නියම කරනු ලැබ ඇති නිලධරෙයකුට ෙමහි 8:2:1 උප වගන්තියට යටත්ව ෙමෝටර්
රථ සැතපුම් කුලිය ෙගවීමට පුළුවන.
නිලධරෙයකුට ස්වකීය රාජකාරි කටයුතුවල ෙකොටසක් වශෙයන් නිතිපතා දුර ගමන් බිමන් යාමට නියම කර ඇත්ෙත්
නම්; ෙහෝ
සැලකිය යුතු තරම් විශාල මුදල් පමාණයක් ෙහෝ රාජකාරි කටයුතු සඳහා අවශc විශාල ෙහෝ සියුම්
උපකරණ නිතිපතා පවාහනය කිරීමට නියම කර ඇත්ෙත් නම්; සහ
ෙමෝටර් රථය සඳහා ලබාගත් ණය මුදල් ආපසු ෙගවීමට අවශc අරමුදල් ඇතිව මුදල් දුෂ්කරතාවයන්ට
මුහුණ ෙනොපා ෙමෝටර් රථය නඩත්තු කළ හැක්ෙක් නම් ද,
මිස සාමානc රීතියක් වශෙයන් ෙමෝටර් රථයක් තබාගන්නා ෙලස නියම ෙනොකළ යුතු ය.
8:1:3
ෙමහි 8:1 උප වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය හිමි ෙනොවන නමුත් දුම්රිෙය්
පළමුවන පන්තිෙය් ගමන් කිරීමට හිමිකම් ඇති නිලධරෙයකුට (ෙමහි 17, 18 වගන්ති බලන්න) ෙපොදු
වාහන ෙනොමැති පෙද්ශයන්හි ෙමහි 8:2:1 උප වගන්තියට යටත්ව ෙමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය ෙගවීමට
පුළුවන.
8:2 ගාස්තු පමාණයන් - ෙපෞද්ගලික ෙමෝටර් රථ - ෙමහි 8:1 උප වගන්තිය යටෙත් සැතපුම් කුලිය
ලැබීමට හිමිකම් ඇති නිලධරෙයකුට ෙපටල් ෙමෝටර් රථයක් සඳහා කිෙලෝ මීටරයට රු.12/= බැගින් ද,
ඩීසල් ෙමෝටර් රථයක් සඳහා කිෙලෝ මීටරයකට රු. 8/= බැගින් ද, යතුරු පැදියක් සඳහා කිෙලෝ මීටරයකට
රු.2/= බැගින් ද ෙගවනු ලැෙබ්.
8:2:1 ෙමහි 8:1:2 ෙහෝ 8:1:3 උප වගන්තිය යටෙත් සැතපුම් කුලිය ලැබීමට හිමිකම් ලබන
නිලධරෙයකුට ඉහත නියම කර ඇති ගාස්තු පමාණයට අනුව ෙගවනු ලැෙබ්.
8:2:2 ගමෙන්දී සිදුවන අලාභ හානි - ෙමහි නියම කර ඇති ෙමෝටර් රථ සැතපුම් කුලී පමාණය
නියම කර ඇත්ෙත් සියලු අලාභ හානි ඇතුළත්වන සර්වගාහී රක්ෂණ සහතිකයක් ෙවනුෙවන් ෙගවිය
යුතු වාරික ද ගැන සලකා බලා ය. එෙහයින්, රාජකාරි කටයුතු සඳහා ෙපෞද්ගලික ෙමෝටර් වාහනයක්
පාවිච්චි කිරීෙම් දී, මහජන කැළඹීමක ෙහෝ කැරැල්ලක ෙහෝ ෙහේතුෙවන් සිදු වූ අලාභ හානියක්
ෙවනුෙවන් හැර ෙවනත් අන්දමකින් එම වාහනයට සිදුවන අලාභ හානියක් ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරන
කිසිම වන්දි ඉල්ලීමක් ආණ්ඩුව භාර ෙනොගනී.
8:2:3 ෙමෝටර් රථය හිස්ව ධාවනය කරවීම - නිලධරෙයකුෙග් ෙමෝටර් රථය ෙහෝ ෙවනත්
ෙකෙනකුෙගන් ඉල්ලා ගත් ෙමෝටර් රථයක් ෙහෝ හිස්ව ධාවනය කරවන විට සැතපුම් කුලිය ෙගවිය
ෙනොහැකි ය. එෙහත් නිලධරෙයකුට ස්වකීය රාජකාරිය නිසි පරිදි ඉටු කළ හැකිවනු පිණිස තම ෙමෝටර්
රථය එක් පාරකින් යවා, ෙමෝටර් රථය ෙගනගිය ෙනොහැකි ෙවනත් පාරකින් තමා ගමන් කිරීම අවශc
වන අවස්ථාවකදී ෙහෝ සැතපුම් කුලිය ෙගවීම යුක්ති සහගත බැව් ෙපනී යන ෙසසු තත්ත්වයන් යටෙත්
ෙහෝ නිලධරෙයකුට සැතපුම් කුලිය ෙගවීම පිණිස බලය දීමට ෙල්කම්වරයාට පුළුවන.
8:3

ගාස්තු පමාණයන් : කුලියට ගත් ෙමෝටර් රථ
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8:3:1 බර පටවා ධාවනය කරවීම - නිලධරෙයකු ෙමෝටර් රථයක් කුලියට ලබාගත් විට සැතපුම්
කාලකට රු. 1.75ක් වූ උපරිම මුදලකට යටත්ව නියම වශෙයන් ෙගවූ කුලිය ඔහුට පතිපූරණය කිරීම
වශෙයන් ෙගවිය හැකිය; ගමන සැතපුමකට වඩා අඩුවන අවස්ථාවන්හිදී ඔහුට හිමිවන උපරිම
පතිපූර්ණ මුදල රු.7කි.
8:3:2 රඳවා ගැනීම - කුලියට ගත් ෙමෝටර් රථයකින් ගමන් කරන නිලධරෙයකුෙග් ආපසු ගමන
අවශcෙයන්ම පමාද වන විට ඒ රථය රඳවා ගැනීම සඳහා ෙගවිය යුතු වන ගාස්තුව ඒ රථය හිස්ව ආපසු
එවීම සඳහා ෙගවිය යුතුවන සැතපුම් කුලියට වඩා ලාභදායක ෙව් නම් දිනකට රු.25ක උපරිම මුදලක්
දක්වා පැයකට රු.5 බැගින් වූ රඳවා ගැනීෙම් ගාස්තුවක් ෙගවීමට පුළුවන. එක දිනකට වැඩි කාලයකට
රඳවාගැනීෙම් ගාස්තු ෙගවීම සඳහා ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමතිය අවශc ය.
8:3:3 හිස්ව ආපසු ධාවනය - රථය හිස්ව ආපසු එවීම සඳහා ෙගවිය යුතු වන මුදල රඳවා ගැනීෙම්
ගාස්තුවට වඩා අඩුවන විට නියම වශෙයන්ම ඒ රථය හිස්ව ආපසු එවන ලද්ෙද් නම්, එෙසේ හිස්ව
ධාවනය කිරීම ෙවනුෙවන් සැතපුමකට නියමිත ගාස්තු පමාණෙයන් බාගයක් බැගින් වූ සැතපුම් කුලිය
ෙගවීමට පුළුවන.
8:3:4 කුවිතාන්සි - කුලී ෙමෝටර් රථ ගාස්තු ලබාගැනීම සඳහා ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතයක්
ඉදිරිපත් කරන විට, එම වියදම දැරූ බව සනාථ ෙකෙරන කුවිතාන්සි ඊට ඇමිණිය යුතු ය.

9.

සැතපුම් කුලිය : ෙවනත් වාහන

9:1 යතුරු පැදිය - දුම්රිෙය් II වැනි පන්තියට වඩා ඉහළ පන්තියක ගමන් කිරීමට හිමිකම් ඇති
නිලධරෙයකුට දුම්රිය ෙසේවයක් ෙහෝ ෙපොදු වාහන ෙසේවයක් ෙනොමැති මාර්ගවල ගමන් කිරීම සඳහා යතුරු
පැදිය පාවිච්චි කිරීම ෙවනුෙවන් කිෙලෝ මීටරයකට රු. 2 බැගින් වූ යතුරු පැදි සැතපුම් කුලියක්, ෙමහි 6
සහ 7 වගන්තිවල සඳහන් වcතිෙර්කයන්ට යටත්ව ලබාගත හැකි ය.
9:2 ෙපොදු වාහන - “නිලධරෙයකු ෙපොදු වාහනයකින් ගමන් කරන්ෙන්ය” යන පදනම මත ඔහුට
පරිවර්තිත දීමනාවක් ෙගවීමට කටයුතු ෙයොදා ඇති විට ඔහුට ෙගවිය යුතු සැතපුම් කුලිය වනුෙය් කිෙලෝ
මීටරයකට සත 85කි.
9:3

බයිසිකල් - කිෙලෝ මීටරයකට සත 35 බැගින් බයිසිකල් සැතපුම් කුලිය ලබාගත හැකි ය.

9:4 පයින් ගමන් කිරීම - නිලධරෙයකු පයින් ගමනක් යන විට ගමන් බඩු ෙගන යාම සඳහා
වාහනයක් පාවිච්චි කිරීමට ෙහෝ කම්කරුවන් ෙයදවීමට ෙහෝ සිදුවුවෙහොත් මිස ඔහුට එම ගමන සඳහා
කිසිම දීමනාවක් ෙගවිය ෙනොහැකි ය. ගමන් බඩු ෙගන යාම සඳහා වාහනයක් පාවිච්චි කිරීමට ෙහෝ
කම්කරුවන් ෙයොදා ගැනීමට ෙහෝ සිදුවුවෙහොත් ෙමහි 14 වගන්තිය යටෙත් කම්කරු ගාස්තු ඉල්ලා සිටීමට
පුළුවන.
9:5 යතුරු පැදියකින් ෙහෝ බයිසිකලයකින් ෙහෝ ගමන් කරන නිලධරෙයකුට සිය ගමන් බඩු ෙගන
යාම සඳහා ෙවනම වාහනයක් පාවිච්චි කිරීමට අවශcෙයන්ම සිදුවූ විට යතුරු පැදි ෙහෝ බයිසිකල් සැතපුම්
කුලිය ෙවනුවට එම වාහනය සඳහා වූ සැතපුම් කුලිය ඉල්ලා සිටීමට පුළුවන.

10. ඉල්ලා ගත් ෙමෝටර් රථ පාවිච්චි කිරීම
10:1 රාජකාරි කටයුතු සඳහා නිතිපතා සෑෙහන තරම් ගමන් බිමන් යාමට ඇති නිලධරෙයකුට ඉල්ලා
ගත් ෙමෝටර් රථයක් පාවිච්චි ෙකොට ඒ සඳහා සැතපුම් කුලිය ලබා ගැනීමට එක් අවුරුද්දක උපරිම
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කාලයක් සඳහා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා විසින් ද, තවදුරටත් එක් අවුරුද්දක කාලයක් සඳහා
ෙල්කම්වරයා විසින් ද අවසර දිය හැකි ය. එෙහත් එබඳු අවසරයක් ෙදනු ලබන්ෙන් ඔහුෙග් ෙමෝටර් රථය
අලුත්වැඩියා කරනු ලබමින් තිෙබ්නම්; ෙහෝ ඔහුෙග් පත්වීම් දිනෙය් සිට ඔහු ෙමෝටර් රථයක් මිලදී ගන්නා
ෙතක්; ෙහෝ ඔහු එක් ෙමෝටර් රථයක් විකුණා ෙවනත් එකක් මිලදී ගන්නා අතරතුර කාලෙය්දී ය.
10:2 සැතපුම් කුලියට හිමිකම් ඇත්තා වූ ද, කලාතුරකින් අවස්ථාවක පමණක් ගමන් බිමන් යාමට
නියමව ඇත්තා වූ ද නිලධරෙයකුට ඉල්ලාගත් ෙමෝටර් රථයක් පාවිච්චි කර ඒ ෙවනුෙවන් ෙමෝටර් රථ
සැතපුම් කුලිය ලබා ගැනීමට අවසර දීමට පුළුවන.
10:3 ඉල්ලා ගත් ෙමෝටර් රථයක් පාවිච්චි කිරීම ෙවනුෙවන් සැතපුම් කුලිය ෙගවිය යුත්ෙත් එම ඉල්ලා
ගත් ෙමෝටර් රථයට අදාළ ගාස්තු පමාණයත්, (ඔහුෙග් ෙමෝටර් රථය අලුත්වැඩියා කරමින් තිෙබන විට)
ඔහුෙග්ම ෙමෝටර් රථයට අදාළ ගාස්තු පමාණයත් යන ෙම් ෙදකින් අඩු ගාස්තු පමාණය අනුව ය.
10:4 නිලධරයාට තමාෙග් ෙමෝටර් රථයක් නැත්නම් ඉල්ලා ගත් ෙමෝටර් රථයක් ෙවනුෙවන් සැතපුම්
කුලිය ෙගවිය යුත්ෙත් ෙමහි 8:2 උප වගන්තිෙය් නියම කර ඇති ගාස්තු පමාණය අනුව ය.
10:5 ඉල්ලා ගත් ෙමෝටර් රථයක් පාවිච්චි ෙකොට ඒ ෙවනුෙවන් සැතපුම් කුලිය ඉල්ලා සිටින
නිලධරෙයකු පහත දැක්ෙවන දෑ එක් එක් ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතය සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
10:5:1 ෙමෝටර් රථෙය් අයිතිකරු රජෙය් නිලධරෙයකු නම් (අ)

ඔහුෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා තනතුර

(ආ) එම ගමනම සඳහා ඔහු සැතපුම් කුලිය ෙනොඉල්ලන බවට ඔහුෙගන් ලබාගත්
සහතිකයක්
10:5:2 ෙමෝටර් රථය පාවිච්චි කරන ලද්ෙද් ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පෙතහි දක්වා ඇති නිශ්චිත
කාර්යය සඳහා පමණක් බවට තමාෙග්ම සහතිකයක්.
10:5:3 ඉල්ලාගත් ෙමෝටර් රථයකින් යන ගමන් ෙවනුෙවන් සැතපුම් කුලිය ඉල්ලා ඉදිරිපත්
කරන සෑම ඉල්ලුම්පතයකම පිටපතක් අදාළ තන්හි එම ඉල්ලුම්පත සහතික කරන නිලධරයා විසින්
එකී ඉල්ලාගත් ෙමෝටර් රථෙය් අයිතිකරු ෙසේවය කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා ෙවත යැවිය යුතු
ය. එබඳු පිටපත්වල “මුදල් ෙගවන ලදී” යන පාඨය පැහැදිලිවත්, පකටවත් ෙපන්නුම් ෙකෙරන මුදාවක්
තැබිය යුතු ය.
10:6 ඉල්ලා ගත් ෙමෝටර් රථයක් පාවිච්චි කරන නිලධරෙයකු ඒ රථය පාවිච්චි කළ යුත්ෙත් තමාෙග්ම
වගකීම පිට ය. එය පාවිච්චි කිරීම නිසා උද්ගතවන කිසිම බැඳීමක් ආණ්ඩුව භාර ෙනොගනී.

11. එක්ෙකෙනකුට වැඩි නිලධරයන් ගණනක් එකම වාහනය පාවිච්චි කිරීම
11:1 නිලධරයන් ෙදෙදෙනකු ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් එකම වාහනයකින් රාජකාරිමය ගමනක් ගිය
විට සැතපුම් කුලිය ඉල්ලා සිටිය යුත්ෙත් එයින් එක් නිලධරෙයකු පමණි. ඔවුන් අතුෙරන් එක්
නිලධරෙයකු වාහන අයිතිකරු නම් ද ඔහුට සැතපුම් කුලිය ලබාගැනීමට හිමිකම් තිෙබ්නම් ද සැතපුම්
කුලිය ඉල්ලා සිටිය යුත්ෙත් ඔහු පමණි. වාහනෙය් අයිතිකරු සැතපුම් කුලිය ලැබීමට හිමිකම් ඇත්ෙතකු
ෙනොෙව් නම් එකී වාහනෙයන් එම ගමන ගියා වූ ද සැතපුම් කුලිය ලැබීමට හිමිකම් ඇත්තා වූ ද ෙවනත්
ඕනෑම නිලධරෙයකුට ඉල්ලුම්පතයක් ඉදිරිපත් කිරීමට පුළුවන.

186

[XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය

11:2 ඉල්ලා ගත් ෙහෝ කුලියට ගත් වාහනයක් නිලධරයන් ෙදෙදෙනකු ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් එකම
අවස්ථාෙව්දී රාජකාරිමය ගමනක් සඳහා පාවිච්චි කළෙහොත් එම ගමන ෙවනුෙවන් සැතපුම් කුලිය ඉල්ලුම්
කළ හැක්ෙක් ඔවුන්ෙගන් එක්ෙකෙනකුට පමණි.

12. පරිවර්තිත දීමනාව
සාමානc රාජකාරි ඉටු කිරීෙම්දී වැඩිපුර ගමන් බිමන් යාමට සිදුවන නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් ෙමහි
8:2 ෙහෝ 9:1 වගන්තිෙය් නියම කර ඇති සැතපුම් කුලී ගාස්තු පමාණයන් පදනම් ෙකොට ෙගන ඔහුට
නිශ්චිත දීමනාවක් නියම කිරීමට ආයතන අධcක්ෂ ජනරාල්ෙග් ද අනුමතිය ඇතිව ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාට පුළුවන. එවැනි අවස්ථාවකදී, ආයතන අධcක්ෂ ජනරාල් විසින් කලින් කල අනුමත කරනු
ලබන සාමානc ෙහෝ විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි අනුව මිස ෙමහි 4:5 උප වගන්තිෙය් නියම කර ඇති ගාස්තු
පමාණයන් අනුව සංයුක්ත දීමනා ලබාගැනීමට එම නිලධරයාට හිමිකමක් නැත.
12:1 පරිවර්තිත දීමනාව වනාහි, ඒ ඒ දීමනාවට අදාළ ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුව රාජකාරිය සඳහා ගමන්
බිමන් යන නිලධරෙයකුෙග් පවාහන වියදම්, සංයුක්ත දීමනාව සහ සියලුම ෙපෞද්ගලික වියදම් ඇතුළත් වූ
දීමනාවකි.
12:2 නිලධරෙයකුට ස්ථිර දීමනාවක් ලැබීම දුම්රිය පවාහන ෙසේවය ලබාගැනීමට ඔහුට ඇති
අයිතිවාසිකම්වලට බාධාවක් ෙනොවන්ෙන් ය.
12:3 ස්ථිර දීමනාවක් ලබන නිලධරෙයකුට ආණ්ඩුෙව් වාහනයක් ෙනොමිෙල් පාවිච්චි කිරීමට
හිමිකමක් නැත.
12:4 සහතිකය - ෙගවීම් වවුචරයක් මගින් පරිවර්තිත දීමනාවක් ෙගවන විට ගිය ගමන් බිමන් හා එක්
එක් ගමෙන් ගිය කිෙලෝ මීටර් ගණන දැක්ෙවන පකාශයක් එම වවුචරයට අන්තර්ගත කළ යුතු ය. එෙසේම,
ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පත ෙවනම ඉදිරිපත් කර ඇති විෙශේෂ ගමන් ඇෙතොත් ඒවා හැර පරිවර්තිත දීමනාව
හිමිවීමට අවශc පමාණෙය් ගමන් බිමන් ෙගොස් ඇති බවට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් සහතිකයක් ද
එහි තිබිය යුතු ය.
12:5 අවශc පමාණෙය් ගමන් බිමන් කර නැති විට අනුපාතික අඩුකිරීමක් කරනු ලැෙබ්.

13. ස්ථිර පවාහන දීමනාව
බයිසිකලයක් තබාගන්නා ෙලස ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් නියම කරනු ලැබ ඇති
නිලධරෙයකුට, යම් කිසි නිශ්චිත පෙද්ශයක් ඇතුළත කරන සියලුම ගමන් බිමන් සම්බන්ධෙයන් ස්වකීය
පවාහන වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා මාසයකට රු. 30ක ස්ථිර පවාහන දීමනාවක් ෙගවිය හැකි ය.
13:1 සහතිකය - ෙමම ස්ථිර පවාහන දීමනාව ලබන නිලධරෙයකු, දීමනාව ෙගවනු ලබන බයිසිකලය
ඇත්ත වශෙයන්ම තබාෙගන පාවිච්ච් කරන ලද බවට සහතිකයක් ෙගවීම් වවුචරයට ඇමිණිය යුතු ය.
13:2 නිවාඩුපිට සිටින විට - නිලධරෙයකු අනියම් නිවාඩුපිට ෙහෝ අසනීපයක් නිසා ලබාගත් නිවාඩුපිට
ෙහෝ සිටින විට හැර ෙවනත් නිවාඩුපිට ෙසේවයට ෙනොපැමිණ සිටින කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙවනුෙවන්,
බයිසිකලය තම ආෙද්ශකයාෙග් පාවිච්චියට දුනෙහොත් විනා, ෙමම දීමනාව ලබාගත ෙනොහැකි ය.
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14. කම්කරුවන්ෙග් ගාස්තු
වාහනයක් ෙගන ගිය ෙනොහැකි මාර්ගයකින් ගමන් කිරීමටත්, එක් රාතියක් ෙහෝ ඊට වැඩි රාතී
ගණනක් මහා මාර්ගෙයන් ඔබ්ෙබහි නැවතී සිටීමටත් සිදුවන නිලධරෙයකුට පහත සඳහන් ගාස්තු ඉල්ලා
සිටීමට පුළුවන.
14:1 ගමෙන්දී අවශcෙයන්ම ෙගන යායුතු වූ කූඩාරම් ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ෙසසු ෙද්පළ ෙගන යෑම සඳහා
කම්කරුවන්ට නියම වශෙයන් ෙගවන ගාස්තු, සහ
14:2 ඒ මාර්ගෙයන් ගමන් කළ එක් එක් සැතපුම ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් පමාණයන්ට වැඩි
ෙනොවන පරිදි, ෙපෞද්ගලික බඩුමුට්ටු ෙගනයාම සඳහා කම්කරුවන්ට නියම වශෙයන් ෙගවන ගාස්තු :
සැතපුමකට
රු. සත
රු. 20,030 කට ෙනොඅඩු ආරම්භක මාසික වැටුප් ලබන්නා වූ නිලධරයන්ට
ෙජcෂ්ඨ නිලධරයන් සමග යන රාජc කළමනාකරණ සහකාරවරුන්ට/
ලිපිකරුවාට ෙහෝ ෙතෝල්කවරයාට සහ ඉඩම් නිරවුල් කිරීෙම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙතෝල්ක මුදලිට සහ ආශිත නඩු ලිපිකරුවන්ට

6 : 00

චාරිකා නිලධරයන්ට

3 : 00

14:3 ෙමම වගන්තිෙය් කාර්යයන් සඳහා යම්කිසි නිලධරෙයකු චාරිකා නිලධරෙයකු වශෙයන් වර්ග
කිරීමට ආයතන අධcක්ෂ ජනරාල්ෙග් අවසරය ලබාගත යුතු ය.
14:4 ෙම් වගන්තිය යටෙත් ඉදිරිපත් කරන ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතෙයහි නියම වශෙයන්
ෙයොදාගන්නා ලද කම්කරුවන් ගණන දැක්විය යුතු ය.

15. වාහනය දුම්රිෙයන් ෙගනයාම
15:1 පහත සඳහන් අවස්ථාවන්හිදී නිලධරෙයකුෙග් ෙපෞද්ගලික වාහනය දුම්රිෙයන් ෙගනයාම පිණිස
දුම්රිය බලපතයක් නිකුත් කළ හැකි ය.
15:1:1 XIII වැනි පරිච්ෙඡ්දයට අනුව පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු සඳහා ගමන් බිමන් යන
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට,
15:1:2 රාජකාරිය සඳහා දුම්රිය ගමනාන්තෙය්දී පාවිච්චි කිරීමට තම ෙමෝටර් රථය ෙහෝ ෙමෝටර්
සයිකල් තිබීම අතcවශc වන්ෙන් නම් ෙමහි 8:1:1 ෙහෝ 9:1 උප වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් රථ ෙහෝ
ෙමෝටර් සයිකල් සැතපුම් කුලිය හිමි නිලධරෙයකුට ෙහෝ කාර්යක්ෂම ෙලස රාජකාරිය ඉටුකිරීම පිණිස
ෙමෝටර් රථයක් තබාගැනීමට ෙමහි 8:1:2 උප වගන්තිය යටෙත් නියම වී ඇති නිලධරෙයකුට.
නිදර්ශනය,
සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් ෙකටි ගමන් බිමන් කිහිපයක් යෑම පිණිස ෙකොළඹ සිට යාපනයට යන
නිලධරෙයකුට ස්වකීය ෙමෝටර් රථය දුම්රිෙයන් ෙනොමිෙල් ෙගන යෑම සඳහා දුම්රිය බලපතයක් හිමි
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ෙනොෙව්; ඔහු දුම්රිෙයන් ෙගොස් යාපනෙය්දී ෙමෝටර් රථයක් කුලියට ගත යුතු ය. එෙහත් නිලධරයා
යාපනෙය් ගතකරන කාලය අවශcෙයන්ම දීර්ඝ වන්ෙන් නම්, සහ/ෙහෝ එහිදී බහුලව ගමන් බිමන්
යෑමට සිදුවන්ෙන් නම් ඔහුට තම ෙමෝටර් රථය දුම්රිෙයන් ෙගන යෑමට දුම්රිය බලපතයක් හිමිෙව්.
15:2 නිලධරෙයකු ස්වකීය වාහනය දුම්රිෙයන් යවන විට ඔහු ද එම වාහනෙයන් දුම්රිය ස්ථානයට
ෙගොස් ඒ වාහනය ෙගන යන දුම්රිෙයන්ම ගමන් කළ යුතු ය. එවිට ඔහුෙග් නිවාසය සහ දුම්රිය ස්ථානය
අතර ගමන ෙවනුෙවන් දරන ලද වියදම් ලබාගැනීමට ෙමහි 16:2 උප වගන්තිය යටෙත් ඔහුට හිමිකම්
ඇත්ෙත් ය.
15:2:1 තමා යන දුම්රිෙයන්ම වාහනය යැවිය ෙනොහැකි අවස්ථවන්හිදී ස්වකීය ෙමෝටර් රථය
දුම්රිය ස්ථානය දක්වා හිස්ව ධාවනය කිරීම ෙවනුෙවනුත්, තමා ෙවනුෙවනුත් ෙවන ෙවනම සැතපුම්
කුලිය ඉල්ලා සිටීමට ෙමහි 16:2 උප වගන්තිය යටෙත් ඔහුට පුළුවන.

16. ගමනට සම්බන්ධ ෙවනත් අනියම් වියදම්
16:1 ගමන් බඩු ෙගන යාම - ගමන සඳහා ගතවන කාලය සහ ගමෙන් ස්වභාවය ගැන සලකා බලා
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා යුක්ති සහගත යැයි කල්පනා කරන පමාණයක ගමන් බඩු දුම්රිෙයන් ෙගන
යාම පිණිස දුම්රිය බලපතයක් ලබා ගැනීමට ෙහෝ ෙවනත් ෙපොදු වාහනයකින් ෙගන යෙතොත් ඒ සඳහා
නිලධරයා නියම වශෙයන් ෙගවූ කුලිය අයකර ගැනීමට ෙහෝ ඕනෑම ෙශේණියක නිලධරෙයකුට පුළුවන.
16:2 අනියම් වියදම් - රාජකාරිය සඳහා ගමන් බිමන් යන නිලධරෙයකුට තමාෙග් නිවාසය සහ දුම්රිය
ස්ථානයක් ෙහෝ බස් නැවතුම් ෙපොලක් අතර වාහනයක් පාවිච්චි කිරීමට ෙහෝ කම්කරුවන් ෙයදවීමට ෙහෝ
සිදුවූ විට අනියම් වියදම්, බඩු ෙගනයාෙම් කුලිය ආදිය පියෙවන ෙසේ එම දුර පමාණය සැතපුමකට වැඩි
ෙනොවන විට රු. 5.00ක් ද, සැතපුමකට වැඩිවන විට රු. 10.00ක් ද ෙමහි 16:3 උප වගන්තිෙය් සඳහන්
වcතිෙර්කයට යටත්ව එම නිලධරයාට ෙගවිය හැකි ය.
16:3 ෙතොටුෙපොල ගාස්තු - තමන් සහ තමන්ෙග් වාහනය ෙවනුෙවන් ෙගවනු ලබන සියලුම
ෙතොටුෙපොල ගාස්තු ආපසු ලබා ගැනීමට, රාජකාරි සඳහා ගමන් බිමන් යන නිලධරෙයකුට හිමිකම තිෙබ්.
16:4 ඕනෑම පළාත් පාලන ආයතනයක බල සීමාවන් තුළ වාහන නැවතීෙම් ඉඩ සැපයීම ෙවනුෙවන්
ගාස්තුවක් ෙගවීෙම් අවශcතාවෙයන්, එම කාර්යය සඳහා ඊට ෙවනස් ආකාරයකට විධිවිධාන ෙයොදා
ඇත්නම් මිස, ආණ්ඩුෙව් වාහනයක් නිදහස් විය යුතු ය.

17. දුම්රිෙය් ගමන් කළ හැකි පන්තිය
දුම්රිෙයන් ගමන් කරන විට නිලධරෙයකුට ගමන් කිරීමට හිමිකම් ඇති පන්තිය පහත දැක්ෙවන පරිදි
ෙව්.
 පාථමික ෙශේණිය

-

2 වැනි පන්තිය

 ද්විතීය ෙශේණිය

-

1 වැනි පන්තිය

 මාණ්ඩලික ෙශේණිය

-

1 වැනි පන්තිය
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18. දුම්රිය බලපත
18:1 දුම්රිය පවාහන ෙසේවා (එනම් මගීන්, ගමන් බඩු, ගෘහ භාණ්ඩ ආදිය ෙගන යාම) ෙනොමිෙල් ලබා
ගත හැක්ෙක් නිලධරයා අයත් වන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා ගත යුතු දුම්රිය බලපතයක් ඉදිරිපත් කළ
විට පමණි.
18:2 දුම්රිය බලපතයක් නිකුත් කළ යුත්ෙත් රජෙය් ෙසේවයක් ඉටු කරන විට පමණි. යම්කිසි
පුද්ගලයකු ෙහෝ ෙද්පළක් පවාහනය කිරීෙම්දී සිදුවන ගමන් වියදම් දැරීම ෙමම විධිවිධානවලින් ආවරණය
වී නැති කිසිම අවස්ථාවක ඒ පුද්ගලයා ෙහෝ ෙද්පළ පවාහනය කිරීම සඳහා දුම්රිය බලපතයක් නිකුත්
ෙනොකළ යුතු ය. (XIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය බලන්න.)

19. රියැදුරන්, කාර්යාල කාර්ය සහායකයන් (කා.කා.ස.) සහ ෙමෙහකරුවන්
19:1 කා.කා.ස. සහ ෙමෙහකරුෙවෝ - රජෙය් නිලධරෙයකු කැටුව යන කාර්යාල කාර්ය සහයකයන්
ෙහෝ ෙමෙහකරුවන් ෙවනුෙවන් පහත දැක්ෙවන පරිදි සංයුක්ත දීමනාව සහ ෙනොමිෙල් දුම්රිය ගමන්
පහසුව ෙහෝ ෙපොදු වාහන පවාහන ගාස්තුව ලබාගත හැකිය:කාර්යාල කාර්ය සහායකයන් සහ
ෙමෙහකරුවන් ගණන
(මීට රියැදුෙරකු ඇතුළත් ෙනොෙව්)
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරෙයක්
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මාසිකව රු. 20,030කට ෙනොඅඩු ආරම්භක වැටුපක්
ලබන නිලධරෙයකු
-1
ස්වකීය ෙකොට්ඨාසෙයන් පිටත රාජකාරි සඳහා
ගමන් බිමන් යන පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරෙයක්

නිලධරයාට පිටත නැවතීමට සිදුෙව්
නම් සහ කුඩාරම් සවිකිරීම, ආහාර
පිසීම ආදිය සඳහා කාර්යාල කාර්ය
සහායකෙයකු/
ෙමෙහකරුෙවකු
අවශc නම් ද පමණි.

-1

19:1:1 චාරිකාවක් සඳහා කටයුතු පිළිෙයළ කිරීම පිණිස රජෙය් නිලධරෙයකුෙග්
ෙමෙහකරුෙවකු ෙහෝ කාර්යාල කාර්ය සහායකෙයකු කලින් යැවීම අවශc වූ විට නැතෙහොත් චාරිකාව
අවසන් වීෙමන් පසු නිලධරෙයකුෙග් ගමන් බඩු මිටි බැඳෙගන ඒම පිණිස ඒ ෙමෙහකරුවා ෙහෝ
කාර්යාල කාර්ය සහායක නතර වී සිටීම අවශc වූ විට එෙසේ යවන ෙහෝ රැඳී සිටින ෙමෙහකරුෙවක්
ෙහෝ කාර්යාල කාර්ය සහායකෙයක් ද ෙම් ෙරගුලාසිෙයන් අදහස් ෙකරන පරිදි අදාළ නිලධරයා කැටුව
යන ෙමෙහකරුෙවකු ෙහෝ කාර්යාල කාර්ය සහායකෙයකු සංඛcාෙවහි ලා ගිණිය හැකි ය.
19:2 ෙමෝටර් රථ රියැදුරු - ෙමහි 8:1 උප වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් රථ සැතපුම් කුලියට හිමිකම්
ඇත්තා වූ ද, රාජකාරි සඳහා තමාෙග්ම ෙමෝටර් රථයක් පාවිච්චි කරන්නා වූ ද නිලධරෙයකු කැටුව යන
ෙමෝටර් රථ රියැදුෙරකුට දවසකට රු.60 බැගින් බටා මුදල් ෙගවීමට පුළුවන.
19:2:1 දුම්රිය ගාස්තුව ද, එක් ෙමෙහකරුෙවකුෙග් බටා මුදල් ද, හැර විෙශේෂෙයන් අන් සියලුම
ගමන් වියදම් පියෙවන පරිදි ෙදන ස්ථිර දීමනාවක් ලබන නිලධරෙයකුට, ෙමෙහකරුෙවකු ෙවනුෙවන්
ලබා ගන්නා බටා මුදලට අතිෙර්ක වශෙයන් ෙමෝටර් රථ රියැදුෙරකු ෙවනුෙවන් බටා මුදල් ලබා
ගැනීමට හිමිකමක් නැත.
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19:2:2 ෙමහි 8:1:1 උප වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය ලැබීමට හිමිකම් නැති
නමුත් ස්වකීය රාජකාරි කටයුතු කාර්යක්ෂම ෙලස ඉටුකිරීම සඳහා ෙමෝටර් රථයක් තබාගන්නා ෙලස
ෙමහි 8:1:2 උප වගන්තිය යටෙත් නියම කරනු ලැබූ නිලධරෙයකුට රජෙය් වියදමින් ෙමෝටර් රථ
රියැදුෙරකු ෙගන යෑමට හිමිකමක් නැත.

20. කාර්ය ස්ථානයකින් මාරුවී යාෙම්දී ගමන් වියදම් ෙගවීම : සංයුක්ත දීමනාව
20:1 එක් කාර්ය ස්ථානයකින් ෙවනත් කාර්ය ස්ථානයකට මාරු කරනු ලැබූ නිලධරෙයකුට, නියත
වශෙයන් ගමෙන් ෙයදුනා වූ ද, මග රැඳීම අවශc වූ ද, එක් එක් දවසකට ෙහෝ දවසින් ෙකොටසකට ෙහෝ
තමාත්, තමාෙග් භාර්යාවත්, වයස අවුරුදු 12ට වැඩි තමාෙග් එක් එක් දරුවාත් ෙවනුෙවන් සම්පූර්ණ
සංයුක්ත දීමනාව ද, අවුරුදු 3 සහ 12 අතර වයස් වූ එක් එක් දරුවා ෙවනුෙවන් සංයුක්ත දීමනාෙවන්
බාගයක් බැගින් ද ලබාගත හැකි ය. වයස අවුරුදු 21ට වැඩි පුතෙයකු ෙහෝ වයස අවුරුදු 3ට අඩු දරුවකු
ෙහෝ ෙවනුෙවන් සංයුක්ත දීමනාව ෙගවිය ෙනොහැකි ය.
20:1:1 නියත වශෙයන් ගමෙනහි ෙයදුනා වූ සහ අවශc වූ පරිදි මග රැඳී සිටියා වූ කාලය
ෙවනුෙවන්, ෙමහි 22 වගන්තිය යටෙත් අවසර දිය හැකි ෙමෙහකරුවන් සහ ආයා ෙකෙනකු
ෙවනුෙවන් ෙමහි 4:6 උප වගන්තිෙය් දැක්ෙවන අඩුම ගාස්තු පමාණයට අනුව සංයුක්ත දීමනාව ඉල්ලා
සිටීමට ද ඔහුට පුළුවන.
20:2 උසස්වීමක් ලැබ එක් කාර්ය ස්ථානයකින් ෙවනත් කාර්ය ස්ථානයකට මාරු කරනු ලැබූ
නිලධරෙයකු 21, 22 සහ 23 වගන්තිවල කාර්යයන් සඳහා අලුත් පදවිෙය් වැඩ භාර ෙගන ඇත්තා ෙසේ
සලකා ඔහු ලැබූ අලුත් තනතුෙර් වැටුප ඔහුෙග් වැටුප ෙසේ සලකනු ලැෙබ්. ස්ථාන මාරුව ලැබීෙම්දී වඩා
ඉහළ තනතුරක වැඩ බැලීමට ඔහු පත් කරනු ලබන්ෙන් නම්, වැටුප වනුෙය් ඔහුෙග් නිතc වැටුප ය.
20:3 ස්ථාන මාරුව, ඔහු සිටි කාර්යාලෙය් සිට සැතපුම් 5කට වැඩි සහ සැතපුම් 15කට අඩු දුරක්
ඇතුළත පිහිටි කාර්යාලයකට වූ කල්හි ඔහුෙග් වියදම් පතිපූරණය කරනු ලබන්ෙන් පවාහනය සහ 22:6
උප වගන්තිය අනුව නියත වශෙයන්ම පවාහනය කරන ලද බඩු සඳහා මිටි බැඳීම් සහ අනියම් වියදම්
සම්බන්ධෙයන් පමණි. කිසිදු සංයුක්ත දීමනාවකට ඔහු හිමිකම් ෙනොලබයි.
20:3:1 ස්ථාන මාරුව, ඔහු සිටි කාර්යාලෙය් සිට සැතපුම් 5ක දුරක් ඇතුළත පිහිටි කාර්යාලයකට
වූ කල්හි ඔහුෙග් වියදම් පතිපූරණය කිරීම පිළිබඳව සලකා බලනුෙය් ෙමහි 22:20 උප වගන්තිය
යටෙත් පමණි. එෙතකුදු වුවත් අවශcෙයන්ම දරනු ලැබූ අනියම් වියදම් පියවා ගැනීම පිණිස සාධාරණ
මුදලක් ද ෙල්කම්වරයාෙග් පූර්වානුමතිය ඇතිව ඔහුට ෙගවිය හැකි ය.
20:4 ගමන ආරම්භෙය්දී සහ අවසානෙය්දී කල් තබා බඩු යැවීම සඳහා ගමනාරම්භයට මත්ෙතන්
නිලධරෙයකුට තමා පදිංචිව සිටින නිවාසෙයන් ඉවත් වීමට සිදුවුවෙහොත් ෙහෝ තමා අලුත් නිවාසයකට ආ
විට ස්වකීය ගෘහ භාණ්ඩ කලට ෙව්ලාවට ෙනොලැබීම නිසා තමාට ඒ අලුත් නිවාසෙයහි පදිංචි වීමට
ෙනොහැකි වුවෙහොත්, ගෘහ භාණ්ඩ දුම්රිය ස්ථානයට භාරදීමට කලින් දින ෙහෙතම නියම වශෙයන්ම
ස්වකීය නිවාසෙයන් ඉවත්වූෙය් නම් එෙසේ දුම්රිය ස්ථානයට බඩු භාර දුන් දිනයට කලින් දින සිට ඒ ගෘහ
භාණ්ඩ යවනු ලැබූ දුම්රිය ස්ථානයට ඒවා ලැබුණු දිනයට පසු දින ෙතක්, ඒ ෙදදිනම ඇතුළු කාලය සඳහා
(20:1 උප වගන්තිය පකාර) ඔහුට සහ ඔහුෙග් පවුෙල් අයට සංයුක්ත දීමනාව ෙගවිය හැකි ය.
20:4:1 ෙමහි 20:1:1 උප වගන්තිය යටෙත් දීමනා ඉල්ලා ඇති කවර කාල පරිච්ෙඡ්දයක් වුවද
20:4:2 උප වගන්තිය යටෙත් ගණන් ගන්නා කාල පරිච්ෙඡ්දෙයන් අඩු කළ යුතු ය.
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20:4:2 නිලධරයාෙග් තනතුරට ෙවන් කර ඇති නිල නිවාසය අලුත්වැඩියා ෙකෙරමින් තිෙබන
බවට එය භාරව තිෙබන ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහතික කර තිබීම නිසා ෙහෝ ඒ නිවාසෙයන් ඉවත් වී යාමට
නියමිත නිලධරයා එයින් ඉවත් ෙනොවීම නිසා ෙහෝ ඒ නිවාසෙය් පදිංචි වීමට ෙනොහැකි කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් ෙවෙතොත් ගෘහ භාණ්ඩ ලැබුණු පසු එක් මාසයක් ෙනොඉක්මවන එම කාල පරිච්ෙඡ්දය
සඳහා ද සංයුක්ත දීමනාව ෙගවනු ලැෙබ්. ෙමහි සඳහන් ෙදවැනි අවස්ථාෙව්දී, ඉවත් වී යන නිලධරයා
නිවසින් ඉවත් වීම පමාද වූෙය් ඔහුෙග් විෂයය ඉක්මවා සිටි ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙව් නම් අලුතින්
පැමිණි නිලධරයාට ෙගවනු ලබන සම්පූර්ණ සංයුක්ත දීමනාව ෙහෝ එයින් ෙකොටසක් ෙහෝ එෙසේ පිටවීම
පමාද කළ නිලධරයාෙගන් අයකර ගනු ලැෙබ්. ඒ ඒ අවස්ථාවට අදාළ කරුණු අනුව එෙසේ අයකර ගත
යුතු මුදල් පමාණය ෙල්කම්වරයා තීරණය කළ යුතු ය.
20:5 තමාෙග් ස්ථාන මාරුව පිළිබඳව ලිත් මාසයකට අඩු කල්දීමක් ලැබුණු විට එම ෙහේතුව නිසා
නිලධරෙයකුට ස්වකීය ගෘහ භාණ්ඩ යවනු ලැබීමට කලින් අලුත් ෙසේවා ස්ථානයට යාමට සිදුවුවෙහොත්
ඔහුට තමා මුලින් පිටත් වූ අවස්ථාෙව්දී ෙමහි 20:1 උප වගන්තිය යටෙත් සංයුක්ත දීමනාව කලින්
ලබාෙගන තිබුණ ද, ස්වකීය ගෘහ භාණ්ඩ ෙගන එන විට ද ෙමහි 20:4 උප වගන්තිය යටෙත් ඉඩදිය හැකි
මුළු කාලපරිච්ෙඡ්දය සඳහා ම තමා ෙවනුෙවන් සංයුක්ත දීමනාව ලබා ගත හැකි ය.
20:6 ෙමහි 20:4 උප වගන්තිය යටෙත් සංයුක්ත දීමනාව ෙගවනු ලබන්ෙන් යටත් පිරිෙසයින්
ෙහොණ්ඩර 4ක වත් ගෘහ භාණ්ඩ ෙගන යෙතොත් පමණකි.
20:7 නිලධරෙයකු නිවාඩු පිට සිටින කවර කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා වුවද ෙමහි 20:4 උප වගන්තිය
යටෙත් දීමනා ෙගවිය ෙනොහැකි ය. එෙතකුදු වුවත් ඔහුෙග් පවුෙල් අයට එම දීමනා ෙගවීමට එය බාධාවක්
ෙනොවන්ෙන් ය.
20:8 තමාෙග් ස්ථාන මාරුව පිළිබඳව ලිත් මාසයක ෙහෝ ඊට වැඩි කල්දීමක් ලැබුණු නිලධරෙයකු
තමා යන විට තමාෙග් ගෘහ භාණ්ඩ රැෙගන ෙනොගියෙහොත් ෙමහි 20:4 උප වගන්තිය යටෙත් තමා
ෙවනුෙවන් සංයුක්ත දීමනා ලබා ගැනීමට ඔහුට හිමිකමක් නැත. එෙතකුදු වුවත් ෙමහි 22:19 උප
වගන්තිෙය් නියම කර ඇති මාස 12ක කාල පරිච්ෙඡ්දය ඇතුළත දී ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා එම
කාලය දීර්ඝ කර ඇත්නම් එම දීර්ඝ කරන කාල පරිච්ෙඡ්දයන් ඇතුළත දී ෙහෝ ඔහුෙග් ගෘහ භාණ්ඩ යවනු
ලැබුවෙහොත් ඔහුෙග් පවුෙල් අය ෙවනුෙවන් දීමනා ලබා ගැනීමට හිමිකම් තිෙබ්.

21. කාර්ය ස්ථානයකින් මාරුවී යාෙම්දී ගමන් වියදම් ෙගවීම: නිලධරයාෙග් සහ ඔහුෙග්
පවුෙල් අයෙග් ගමන්
21:1 සංයුක්ත දීමනාවට අතිෙර්ක වශෙයන් නිලධරෙයකුට තමා ෙවනුෙවන් සහ තමාෙගන් යැෙපන
පවුෙල් අය ෙවනුෙවන් දුම්රිය බලපත සහ දුම්රිය ෙසේවයක් නැත්නම් ෙපොදු වාහනයකින් ගමන් කිරීම
සඳහා වැයෙවන ගාස්තුව ලබා ගැනීමට පුළුවන.
21:2 ඔහුෙග් නිවාසය සහ දුම්රිය ස්ථානයක් ෙහෝ බස් නැවතුම්පලක් ෙහෝ අතර පවාහන වියදම් ෙමහි
16 වගන්තිෙය් සඳහන් කර ඇති පරිදි රුපියල් 5.00 හා රුපියල් 10.00 යන මුදල් පමාණයන්ට යටත්ව
ෙගවිය හැකි ය. එෙහත් පවුෙල් අය ෙදෙදෙනකුට වැඩි ගණනක් ගමන් කරන කල්හි එම මුදල් පමාණයන්
පහත සඳහන් අයුරින් ෙවනස් ෙකොට ෙගවිය යුතු ය.
21:2:1 දුර පමාණය සැතපුමකට වැඩි ෙනොවන කල්හි ඊළඟ එක්ෙකනා ෙහෝ ෙදෙදනා
ෙවනුෙවන් රු. 3.00ක වැඩිපුර දීමනාවක් ද, ඊට වැඩි එක් අෙයකු ෙවනුෙවන් රු. 1.00ක දීමනාවක් ද
යනුෙවන් මුළු මුදල රු. 5.00ක උපරිමයකට යටත්ව ෙගවිය හැකි ය.
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21:2:2 දුර පමාණය සැතපුමකට වැඩි වන කල්හි, ඊළඟ එක්ෙකනා ෙහෝ ෙදෙදනා ෙවනුෙවන්
රු.3.00ක වැඩිපුර දීමනාවක් ද, ඊට වැඩි එක් අෙයකු ෙවනුෙවන් රු. 1.50ක දීමනාවක් ද යනුෙවන් මුළු
මුදල රු. 10.00ක උපරිමයකට යටත්ව ෙගවිය හැකි ය.
21:2:3 ෙමම විධිවිධාන පිළිබඳ කාර්යයන් සඳහා “පවුෙල් අය” යන පාඨයට වයස අවුරුදු 21ට
වැඩි පුෙතකු ෙහෝ වයස අවුරුදු 3ට අඩු දරුෙවකු ඇතුළත් ෙනොෙව්.
21:3 ගමෙනන් යම් ෙකොටසක් දුම්රිෙයන් යා ෙනොහැකි නම් ෙමහි 8:2 උප වගන්තිෙය් දක්වා ඇති
පරිදි ඒ ෙකොටස ෙවනුෙවන් සැතපුම් කුලිය ඉල්ලා සිටිය හැකි ය. එෙහත් පවුෙල් අය ෙගන යාමට
අතිෙර්ක වියදමක් දරන්නට සිදු වූ බව ඔප්පු ෙනොකළෙහොත් ඒ සැතපුම් කුලිය ෙගවනු ලබන්ෙන්
නිලධරයා ෙවනුෙවන් පමණි. එවැනි අතිෙර්ක වියදමක් දැරූ බව ඔප්පු කළෙහොත් ඒ අතිෙර්ක වියදම
පියවීමට සෑෙහන දීමනාවක් ෙගවිය හැකි ය.
21:4 ස්වකීය ෙමෝටර් රථය දුම්රිෙයන් ෙගනයාම සඳහා ෙමහි 22 වගන්තිය යටෙත් දුම්රිය බලපත
ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇති නිලධරෙයකුට, කාර්ය ස්ථානයකින් මාරුවී යෑෙම්දී ෙමෝටර් රථය දුම්රිෙයන්
යවනවා ෙවනුවට තමාටත් තම පවුෙල් අයටත් ෙමෝටර් රථෙයන්ම ගමන් කිරීමටත් තමාෙග් ෙහෝ තම
පවුෙල් යම් කිසිවකුෙග් ගමන සඳහා දුම්රිය බලපත ලබා ෙනොගත්ෙත් නම් එම ගමන ෙවනුෙවන් ෙමහි
6:5 සහ 6:6 උප වගන්තිෙය් සඳහන් නිසි ගාස්තු පමාණයන් අනුව සැතපුම් කුලිය ඉල්ලා සිටීමටත්
පුළුවන.
21:4:1 ඔහු ෙමහි 6:6 උප වගන්තිය යටෙත් සැතපුම් කුලිය ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් එම වගන්තිෙය්
සඳහන් සැතපුම් 130ක සීමාව කාර්ය ස්ථානයකින් මාරුවී යාෙම්දි කරන ගමන් ෙකෙරහි බලපාන්ෙන්
නැත.

22. කාර්ය ස්ථානයකින් මාරුවී යාෙම්දී ගමන් වියදම් ෙගවීම : ගෘහ භාණ්ඩ ආදිය
පවාහනය කිරීම
22:1 මසකට රු. 20,030 සහ ඊට වැඩි ආරම්භක වැටුපක් ලබන්නා වූ නිලධරෙයකුට පහත සඳහන් දෑ
ලබාගැනීමට හිමිකම් ඇත්ෙත් ය. (ෙමහි 20:2 උප වගන්තිය බලන්න)
22:1:1 ෙමෙහකරුවන් ෙදෙදෙනකු ෙවනුෙවන් සහ වයස අවුරුදු 3ට අඩු දරුවකු කැටුව යන්ෙන්
නම් එක් ආයා ෙකෙනකු ෙවනුෙවන් දුම්රිය බලපත සහ ෙපොදු වාහන ගාස්තුව.
22:1:2 තමා සතු ෙමෝටර් රථයක් ෙහෝ ෙමෝටර් සයිකලයක් දුම්රිෙයන් ෙගනයාම සඳහා දුම්රිය
බලපතයක්.
22:2 මසකට රු. 13,990 ෙහෝ ඊට වැඩි ආරම්භක වැටුපක් ලබන්නා වූ (20:2 උප වගන්තිය බලන්න)
නිලධරෙයකුට සහ දුම්රිෙය් I වැනි පන්තිෙය් ගමන් කිරීමට හිමිකම ඇත්තා වූ (17 වගන්තිය බලන්න.)
නිලධරෙයකුට පහත සඳහන් දෑ ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත්ෙත් ය.
22:2:1 එක් ෙමෙහකරුවකු ෙවනුෙවන් සහ අවුරුදු 3කට අඩු දරුෙවකු කැටුව යන්ෙන් නම් එක්
ආයා ෙකෙනකු ෙවනුෙවන් ෙමහි 22:1:1 උප වගන්තිය යටෙත් දැක්ෙවන අනුගහයන්ම.
22:2:2 ස්වකීය රාජකාරි කටයුතු කාර්යක්ෂම ෙලස ඉටුකිරීම සඳහා වාහනයක් තබා ගන්නා ෙලස
ආණ්ඩුව විසින් නියම කරනු ලැබ ඇත්නම්, තමන් සතු ෙමෝටර් රථයක් ෙහෝ ෙමෝටර් සයිකලයක්
දුම්රිෙයන් ෙගන යාම සඳහා දුම්රිය බලපතයක්.
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22:3 ෙමෙහකරුවන්ට දුම්රිය බලපතයක් නිකුත් කළ යුත්ෙත් III වන පන්තිෙය් ගමන් කිරීම සඳහා
ය. දරුවකු කැටුව යන ආයා ෙකෙනකුට නිකුත් කළ යුත්ෙත් නිලධරයාට යාමට හිමිකම් ඇති පන්තිය
එක්කම ඊළඟ පහළ පන්තිෙය් ගමන් කිරීම සඳහා වූ බලපතයකි.
22:4 ෙමෙහකරුවන් ෙහෝ ෙමෝටර් වාහන ෙහෝ ෙනොමිෙල් පවාහනය කර ගැනීමට ෙවනත් කිසිදු
නිලධරෙයකුට හිමිකමක් නැත.
22:5 ෙමහි 22:8 සහ 22:11 උප වගන්තිවලට යටත්ව හා පහත සඳහන් සීමාවන් ඇතුළත ගෘහ භාණ්ඩ
සහ (බයිසිකලය ඇතුළු) ගමන් බඩු ෙනොමිෙල් දුම්රිෙයන් ෙගන යාමටත්, බඩු මිටි බැඳීෙම් වියදම් සහ
අනියම් වියදම් ද ෙදෙකළවෙරහිම නිවාසය සහ බඩු භාරගන්නා දුම්රිය ස්ථානය අතර ෙමම භාණ්ඩ
පවාහනය සඳහා නියම වශෙයන්ම දරන ලද ෙලොරි කුලිය ද ලබා ගැනීමටත් නිලධරෙයකුට හිමිකම
ඇත්ෙත් ය.
වැටුප

දුම්රිෙයන් ෙනොමිෙල්
පවාහනය කිරීමට ඉඩෙදන
උපරිම ගමන් බඩු පමාණය

මසකට රු.36,755 සහ ඊට වැඩි ආරම්භක වැටුපක් ලබන නිලධරෙයකුට

- ෙටොන් 8යි

මසකට රු.36,495 සහ ඊට වැඩි ආරම්භක වැටුපක් ලබන නිලධරෙයකුට

- ෙටොන් 6යි

මසකට රු.20,030 සහ ඊට වැඩි ආරම්භක වැටුපක් ලබන නිලධරෙයකුට

- ෙටොන් 4යි

මසකට රු.15,390 සහ ඊට වැඩි ආරම්භක වැටුපක් ලබන නිලධරෙයකුට
සහ 1979.02.28 දිනට ෙපර දුම්රිෙය් II ෙවනි පංතිෙය් ගමන් කිරීමට
හිමිකම තිබු නිලධරෙයකුට තමාට ෙපෞද්ගලික වන ෙසේ

- ෙටොන් 2 යි

මසකට රු.15,390ට අඩු වැටුපක් ලබන නිලධරෙයකුට

- ෙටොන් 1 යි

(ෙමහි 20:2 උප වගන්තිය බලන්න.)
22:6 ආණ්ඩුෙව් වියදමින් දුම්රිෙයන් ෙගන යාමට අවසර දී ඇති උපරිම ගමන් බඩු පමාණය දක්වා
නියම වශෙයන්ම පවාහනය කරන ලද බඩු ෙවනුෙවන් මිටි බැඳීෙම් සහ අනියම් වියදම් පහත දැක්ෙවන
ගාස්තු පමාණයන්වලට අනුව ලබාගැනීමට ද නිලධරෙයකුට හිමිකම ඇත.
රුපියල්
ෙහොණ්ඩර 4ක් සහ ඊට වැඩි

...

30

ෙටොන් 2ක් සහ ඊට වැඩි

...

60

ෙටොන් 4ක් සහ ඊට වැඩි

...

80

22:7 නියම වශෙයන්ම පවාහනය කළ බඩුවල බර ෙකොපමණ ද යන්න දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
නිකුත් කරනු ලබන දුම්රිය ඉන්ෙවොයිස් පත වැනි ලියකියවිලිවලින් නිශ්චය කරනු ලැෙබ්. ෙම් යටෙත්
විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි බඩුබාහිරාදිය මුළුමනින්ම ෙලොරිෙයන් පවාහනය ෙකොට ඒ ෙවනුෙවන් වියදම්
වූ මුදල ඉල්ලුම් කරන විට එම ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පත්වලට මුදල් ෙගවන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා
අදාළ නිලධරයාෙගන් පවාහනය කළ බඩුවල ලැයිස්තුවක් ලබාෙගන එය පරීක්ෂා කර බලා බඩුවල බර
පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය යුතු ය.
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22:8 අදාළ නිලධරයා පදිංචිව සිටින්ෙන් කාර්යාලය පිහිටි නාගරික බල මණ්ඩල පෙද්ශය ඇතුළත
නම් ෙහෝ කාර්යාලෙය් සිට සැතපුම් 4ක් ඇතුළත නම් ෙහෝ ඔහුෙග් වාසස්ථානයට කිට්ටුවම පිහිටි බඩු භාර
ගන්නා දුම්රිය ස්ථානෙය් සිට ෙනොෙහොත් එම දුම්රිය ස්ථානය දක්වා දුම්රිය බලපතයක් නිකුත් කරනු
ලැෙබ්. (ෙමහි 22:11:1 උප වගන්තිය බලන්න)
22:9 නිලධරයා පදිංචිය සඳහා ෙමම සීමාවන්ෙගන් පිටත ස්ථානයක් ෙතෝරාෙගන ඇති කල්හි දුම්රිය
බලපත නිකුත් කරනු ලබන්ෙන් ෙම් සීමාවන් ඇතුළත, ඔහුෙග් වාසස්ථානයට කිට්ටුවම පිහිටි බඩු භාර
ගන්නා දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ය.
22:10 මුළු දුර පමාණය ෙහෝ ඉන් ෙකොටසක් ෙහෝ සඳහා දුම්රිය පවාහන පහසුකම් ඇති කල්හි ඒ දුර
පමාණය තුළ ගෘහ භාණ්ඩ සහ ගෘහ උපකරණ දුම්රිෙයන් පවාහනය කළ යුතු ය. රජෙය්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට ෙහෝ රාජc සංස්ථාවකට/සංවිධානයකට අයත් ෙලොරියක් තිෙබ්නම් ද, සාමානc
වැඩවලට බාධාවක් ෙනොවන පරිදි එය මුදා හැරීමට හැකියාවක් තිෙබ්නම් ද, තමාෙග් ගෘහ භාණ්ඩ සහ ගෘහ
උපකරණ එවැනි වාහනයකින් කුලී ගාස්තු ෙගවීෙම් පදනම මත පවාහනය කර ගැනීමට ද නිලධරෙයකුට
ඉඩ දිය හැකි ය.
එවැනි සංවිධානයකට අයත් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු උපරිම කුලී ගාස්තු පහත
දැක්ෙවන පරිදි ෙව්.
රු. සත
ෙටොන් 1 ෙනොඉක්මවන

-- සැතපුමකට ෙටොන් 1 කට 4.96

ෙටොන් 1 ඉක්මවන එෙහත් ෙටොන් 2 ෙනොඉක්මවන -- සැතපුමකට ෙටොන් 1 කට 4.62
ෙටොන් 2 ඉක්මවන එෙහත් ෙටොන් 4 ෙනොඉක්මවන -- සැතපුමකට ෙටොන් 1 කට 4.10
ෙටොන් 4 ඉක්මවන එෙහත් ෙටොන් 6 ෙනොඉක්මවන -- සැතපුමකට ෙටොන් 1 කට 3.59
ෙටොන් 6 ඉක්මවන

-- සැතපුමකට ෙටොන් 1 කට 3.25

22:10:1 එම ගමෙන් දුම්රිෙයන් යා ෙනොහැකි ෙකොටස සඳහා පමණක් ෙමහි 22:11 උප වගන්තිෙය්
සීමාවන්ට යටත්ව කල්පිත ෙලොරි කුලිය ෙහෝ නියම වශෙයන්ම වූ ෙලොරි කුලිය.
22:10:2 දවස් 3ක උපරිම කාලයක් සඳහා ෙමහි 20:4 උප වගන්තිය යටෙත් සංයුක්ත දීමනාව .
22:11 ගමෙන් ෙදෙකළවරින් කවර ෙකළවරක වුවද දුම්රිය ස්ථානයත්, නිලධරයාෙග් නිවාසයත් අතර
ගෘහ භාණ්ඩ පවාහනය කිරීම ෙවනුෙවන් ෙලොරි කුලිය ෙගවිය හැක්ෙක් නිලධරයාෙග් නිවාසය පස්ථාෙව්
හැටියට ඔහුෙග් පැරණි ෙහෝ නව කාර්ය ස්ථානය පිහිටි නාගරික පෙද්ශය ඇතුළත පිහිටා ඇත්නම් ෙහෝ
එම කාර්ය ස්ථානෙය් සිට සැතපුම් 4ක් ඇතුළත පිහිටා ඇත්නම් ෙහෝ පමණකි.
22:11:1 ෙමහි 22:8 සහ 22:11 උප වගන්තිවල කාර්යයන් සඳහා ෙකොළඹ නාගරික පෙද්ශය
වන්ෙන්, ෙකොළඹ මහා නගර සීමාවන් ඇතුළත පිහිටි කාර්ය ස්ථානයක සිට සැතපුම් 20ක් ඇතුළත
පෙද්ශයකි.
22:11:2 යම් නිලධරෙයකු ෙමම සිමාෙවන් පිටත ස්ථානයක පදිංචිව සිටින විට නිලධරයාෙග්
නිවාසය සහ කිට්ටුවම පිහිටි බඩු භාරගන්නා දුම්රිය ස්ථානය අතර දුර පමාණය සඳහා වු ෙලොරි කුලිය,
සැතපුම් 4ක උපරිම දුර පමාණයක් දක්වා පමණක් ෙගවනු ලැෙබ්.
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22:12 යම් නිලධරෙයකුට තම ස්ථාන මාරුව ගැන එක් ලිත් මාසයකට අඩු කල්දීමක් ලැබීම නිසා නව
කාර්ය ස්ථානෙයහි ෙගයක් ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැකි වීම ෙහේතුෙකොට ෙගන 22:12:1 ඔහු ස්වකීය ගෘහ භාණ්ඩ පසු දිනයක ෙගන යාෙම් අදහසින් ඒවා තමා කලින් සිටි කාර්ය
ස්ථානෙයහි තබා ගිය ෙහොත්, එම ගෘහ භාණ්ඩ ෙගන යාෙම් කටයුතු සඳහා ඔහුට කලින් සිටි කාර්ය
ස්ථානයට යාමට සහ එහි සිට ආපසු ගමනට නිදහස් දුම්රිය බලපතයක් දිය හැකි ය. එෙහත් සංයුක්ත
දීමනා කිසිවක් ෙගවීමට නුපුළුවන.
22:12:2 එබඳු තත්වයක් යටෙත් ඔහු එකී ගෘහ භාණ්ඩ තාවකාලිකව තැබීමට යම් ස්ථානයකට
ෙගන යන්ෙන් නම් ඒවා ගමනාන්ත දුම්රිය ස්ථානෙය් සිට එකී තාවකාලික ස්ථානයටත්, ඔහු
නිවාසයක් ෙසොයාගත් පසු තාවකාලික ස්ථානෙය් සිට එම නිවාසයටත් ෙගනයාම ෙවනුෙවන් දුම්රිය
බලපතයක් සහ/ෙහෝ ෙමම විධිවිධාන යටෙත් ෙගවිය හැකි පවාහන වියදම් ෙගවීමට පුළුවන. එෙහත්
ෙමහි 22:8 සහ 22:11 උප වගන්තිවල ඔහුෙග් නිවාසය පිහිටි ස්ථානය සම්බන්ධෙයන් දැක්ෙවන
සීමාවන් ඒ ගෘහ භාණ්ඩ තබන තාවකාලික ස්ථානය සම්බන්ධෙයන් ද අදාළ විය යුතු ය.
22:13 නිලධරයකුට ෙගවිය හැකි ෙලොරි කුලී ගාස්තු පමාණයන් පහත දැක්ෙවන පරිදි ය.—
රු.සත
(අ) ෙටොන් 1 ෙනොඉක්මවන
-- සැතපුමකට ෙටොන් 1 කට - 3.60
(ආ) ෙටොන් 1 ඉක්මවන එෙහත් ෙටොන් 2 ෙනොඉක්මවන -- සැතපුමකට ෙටොන් 1 කට - 3.35
(ඇ) ෙටොන් 2 ඉක්මවන එෙහත් ෙටොන් 4 ෙනොඉක්මවන -- සැතපුමකට ෙටොන් 1 කට - 3.00
(ඈ) ෙටොන් 4 ඉක්මවන එෙහත් ෙටොන් 6 ෙනොඉක්මවන -- සැතපුමකට ෙටොන් 1 කට - 2.60
(ඉ) ෙටොන් 6 ඉක්මවන
-- සැතපුමකට ෙටොන් 1 කට - 2.35
22:14 ෙලොරි කුලිය ඉල්ලා සිටින හැම විටකම අදාළ කුවිතාන්සියක් ද ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
22:15 ෙම් වගන්තිය යටෙත් වාහනයක් දුම්රිෙයන් යැවීමට ඉල්ලුම් කරන විට වාහනෙය් බර, දිග,
පළල, උස යන ෙම්වා පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැන්විය යුතු ය. ෙමම
අවශcතාවයට අනුව කටයුතු කිරීමට අෙපොෙහොසත් වීම ෙහේතුෙකොටෙගන නුසුදුසු දුම්රිය බඩු ෙපට්ටියක්
ලැබීම නිසා නිලධරෙයකු මහා මාර්ගෙයන් ගමන් කළ ෙහොත් ඒ ෙවනුෙවන් ඔහුට සැතපුම් කුලිය ෙගවනු
ෙනොලැෙබ්.
22:16 පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් පහත දැක්ෙවන පරිදි සහතික කරන්ෙන් නම් මිස ගෘහ භාණ්ඩ
පවාහනය කිරීම ෙවනුෙවන් කරත්ත කුලිය ෙගවිය ෙනොහැකි යගමෙන් යම්කිසි ෙකොටසක් ඔස්ෙසේ ෙමෝටර් වාහනයකින් ගෘහ භාණ්ඩ පවාහනය කළ ෙනොහැකි බව ෙමහිදී කරත්ත කුලිය ෙගවිය හැකි වන්ෙන් ගමෙන් එම ෙකොටස සඳහා පමණි; ෙහෝ පවාහනය කළ
යුතු භාණ්ඩවල බර ද, ෙගන යා යුතු දුර පමාණය ද ගැන සලකන කල්හි ඒ කාර්යය සඳහා එම
පෙද්ශෙයහි ෙමෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කළ ෙනොහැකි බව; ෙහෝ කරත්තෙයන් පවාහනය කිරීෙම්දී
වැයෙවන මුළු මුදල ෙමෝටර් වාහනයකින් පවාහනය කිරීෙම්දී වැයවන මුදලට වඩා අඩු බව.
22:16:1 කරත්ත කුලී පමාණය රු. 2.50කි. (එය ෙගොනුන් ෙදෙදනකු බැඳි කරත්තයක් ෙහෝ ෙව්වා
තනි ෙගොනා බැඳි කරත්තයක් ෙහෝ ෙව්වා)
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22:16:2 කරත්ත කුලිය ෙගවීම සඳහා කරත්ත ගණන ගණන් බැලිය යුත්ෙත් පවාහනය කළ ගෘහ
භාණ්ඩ ෙටොන් ½ කට ෙගොනුන් ෙදෙදෙනකු බැඳි කරත්ත එකක් ෙහෝ තනි ෙගොනා බැඳි කරත්ත 2 ක්
ෙහෝ බැගිනි. ෙගොනුන් ෙදෙදෙනකු බැඳි කරත්ත ෙයොදා ගත යුත්ෙත් තනි ෙගොනා බැඳි කරත්ත ෙයොදා
ගත ෙනොහැකි අවස්ථාවලදී පමණකි.
22:16:3 කරත්ත කුලී ෙගවීම සඳහා අදාළ කුවිතාන්සි ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
22:17 ගෘහ භාණ්ඩ හා ගමන් බඩු පවාහනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් වන ෙලොරි කුලිය, කරත්ත කුලිය,
බඩු මිටි බැඳීෙම් වියදම් සහ අනියම් වියදම් ආදී සියලුම වියදම් පතිපූරණය කිරීම ෙමහි 22:5 උප
වගන්තියට අනුව ආණ්ඩුෙව් වියදමින් දුම්රිෙයන් ෙගන යාමට නිලධරෙයකුට හිමිකම් ඇති උපරිම බර
පමාණයට සීමා විය යුතු ය.
22:18 විෙශේෂ පවාහනය - නිලධරෙයකුෙග් පවුෙල් අය ෙහෝ ගෘහ භාණ්ඩ ෙහෝ ඔහු කලින් සිටි
කාර්ය ස්ථානෙය් සිට අලුත් කාර්ය ස්ථානය හැර ෙවන තැනකට එෙසේ නැතෙහොත් ඔහු කලින් සිටි කාර්ය
ස්ථානය හැර ෙවන තැනක සිට අලුත් කාර්ය ස්ථානයකට ෙගන යන විට, ඔහුෙග් පවුෙල් අය සහ ගෘහ
භාණ්ඩ ඔහු කලින් සිටි කාර්ය ස්ථානෙය් සිට අලුත් කාර්ය ස්ථානයකට ෙගන ගිෙය් නම් යන වියදමට
වැඩි ෙනොවන වියදමක් වැය ෙවන, දුර පමාණයක් දුම්රිෙයන් ෙගන යෑමට ඔහුට ඉඩදිය හැකි ය. එෙසේ
ෙගන යෑම ෙවනුෙවන් සංයුක්ත දීමනාව, ෙලොරි කුලිය, බඩු මිටි බැඳීෙම් වියදම් ෙහෝ ෙවනත් වියදම්
ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
22:18:1 ඔහු කලින් සිටි කාර්ය ස්ථානයට ෙහෝ අලුත් කාර්යස්ථානයට ෙකලින්ම දුම්රිය ෙසේවයක්
ෙනොතිෙබ් නම් ෙමහි 22:18 උප වගන්තිය යටෙත් ෙනොමිෙල් සැපයිය හැකි දුම්රිය පවාහනය පිළිබඳ
වියදම ගණන් බැලීෙම්දී ඔහුෙග් පවුෙල් අය සහ ගෘහ භාණ්ඩ එම කාර්යස්ථානෙය් සිට ළඟම පිහිටි
දුම්රිය ස්ථානයට මහා මාර්ගෙයන් ෙගන ගිෙය් නම් වැය වන්නට තිබුණු කල්පිත වියදම සැලකිල්ලට
ගත හැකි ය.
22:19 “ෙදොෙළොස්මස්” රීතිය - නිලධරෙයකුෙග් මුල් පත්වීම් දින සිට ෙහෝ ස්ථාන මාරුවීෙම් දින
සිට මාස 12ක් ඇතුළත දී නැතෙහොත් නිලධරයාෙග් ඉල්ලීම පරිදි ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් එම
කාල සීමාව දීර්ඝ කරන ලද්ෙද් නම් එම දීර්ඝ කරන ලද කාල සීමාව ඇතුළත දී ස්වකීය පවුෙල් අය සහ
ගෘහ භාණ්ඩ ෙගන ගියෙහොත් මිස, ඒ සඳහා ගිය වියදම් ඔහුට ෙගවිය ෙනොහැකි ය.
22:19:1 එවැනි අවස්ථාවකදී නිලධරයා තමාෙග් ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පත පිටපත් ෙදකකින් යුතුව
දවස් තිහක් ඇතුළත දී ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර තමාෙග් පවුෙල් අය ෙහෝ ගෘහ භාණ්ඩ ෙවනුෙවන් තවත්
ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන බවට පකාශයක් ද ඒ සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
22:20 කාර්ය ස්ථානය ඇතුළත පිහිටි ෙවනත් ආණ්ඩුෙව් නිවාසයකට යෑම - කාර්යස්ථානය
ෙවනස්වීමකින් ෙතොරව අලුත් තනතුරකට පත්වු නිලධරෙයකුට, යම්කිසි තනතුරකට විෙශේෂෙයන් නියම
කර ඇති ආණ්ඩුෙව් නිවාසයක පදිංචි වීමට ෙහෝ එවැනි ආණ්ඩුෙව් නිවාසයකින් ඉවත් වීමට ෙහෝ
සිදුවුවෙහොත් පවාහන වියදම් පමණක් ලබාගැනීමට ඔහුට හිමිකම් ඇත. සංයුක්ත දීමනාව ෙහෝ බඩු මිටි
බැඳීෙම් වියදම් ඔහුට හිමි ෙනොෙව්. ඔහු ආණ්ඩුෙව් නිවාසයකින් ඉවත් වන්ෙන් ෙහෝ එහි පදිංචියට යන්ෙන්
ෙවනත් යම්කිසි ෙහේතුවක් නිසා නම් කිසිම පතිපූර්ණ ෙගවීමක් ඔහුට හිමි ෙනොෙව්.
22:21 ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝගයකින් එක් කාර්යස්ථානයක සිට ෙවනත් කාර්යස්ථානයකට මාරුකරනු
ලබන, ස්ථිර ආයතනයකට අයත් වූ ෙහෝ අයත් ෙනොවූ මාස් පඩි ලබන නිලධරෙයකුට සහ දවස් පඩි ලබන
නිලධරෙයකුට ෙම් පරිච්ෙඡ්දෙයහි ඇති විධිවිධාන අදාළ ෙව්.
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23. ගම් ප්රදේශයට ප්රවාහනයට ිරීම
23:1 ඉහත සඳහන් වගන්තිවල කුමක් සඳහන් වුවද, එක් කාර්යස්ථානයකින් තවත්
කාර්යස්ථානයකට ස්ථාන මාරුවක් ලබා යන නිලධරඡයකුට පහත සඳහන් ප්රස්තාවන්හිදී පහත දැක්ඡවන
අනුග්රහ හිිවඡ.
23:2 නිවාස පහසුකම් ඡසොයා ගැනීඡම් දුෂ්කරතාව ඡහේතුඡකොට ඡගන නිලධරඡයකුට ස්වකීය පවුඡේ
අය සහ/ඡහෝ ගෘහ භාණ්ඩ අලුත් කාර්යස්ථානයට ඡගන යාමට ඡනොහැකි ඡ. නම් තම පවුඡේ අය සහ
ගෘහ භාණ්ඩ තමාඡේ ඡහෝ කලත්රයාඡේ ගම් ප්රඡශයයට ඡගන යාම ඡවනුඡවන් කාර්යස්ථාන මාරුවීඡම්
ගමන් වියදම් ඔහුට ඡගවනු ලැඡේ
23:3 පසු දිනක තම පවුඡේ අය සහ ගෘහ භාණ්ඩ තමාඡේ අලුත් කාර්යස්ථානයට ඡගන යන විට
ඡමම වියදම් ඔහුට ඡගවනු ලැඡේ
23:4 ඔහු තම පවුඡේ අය සහ ගෘහ භාණ්ඩ තම අලුත් කාර්යස්ථානයට ඡගන ඡනොයන්ඡන් නම්,
ඊළඟට ඔහු මාරු කරනු ලබන කාර්යස්ථානයට තම පවුඡේ අය සහ ගෘහ භාණ්ඩ ඡගනයාම ඡවනුඡවන්
කාර්යස්ථාන මාරුවීඡම් ගමන් වියදම් ඔහුට ඡගවීමට පුළුවන
23:5 ඡමම වගන්තිය යටඡත් දැක්ඡවන අනුග්රහයන් නිලධරඡයකුට ලබා ගත හැක්ඡක් ස්වකීය ඡසේවා
කාලය තුළ එක් වරක් පමණි
23:6 නිලධරඡයකු ඡමම අනුග්රහය ලබාගත් කේහි
බවට සටහනක් ඔහුඡේ ඡප ශගිකක
ිකපිඡගොනුඡවහි ිකයා තැබිය යුතු ය නිලධරඡයකු ඡම් වගන්තිය යටඡත් ඉේලීමක් ඉදිරිපත් කරන විට ඔහු
ඊට කිකන් ඡමම අනුග්රහය ලබා ඡනොගත් බවට සහතිකයක් ඔහුඡගන් ලබා ගත යුතු ය

24. දේෙටි ෙල්දීමක් ඇතිවා මහරු ිරීම, මහරු ිරීම ප්රමහ ිරීම හන වවාංගු  ිරීම
24:1 උපදේේයය දීමයහවා - එක් ිකත් මාසයකට වඩා අඩු කේදීමක් ඡකොට නිලධරඡයකු මාරු කරනු
ලැබූ විට, තමාට අදාළ වන සංයුක්ත දීමනාඡවන් අර්ධයක් බැගින් වූ උපඡ.යන දීමනාවක් ලැබීමට ඔහුට
හිිවකම ලැඡේ (මීට අතිඡර්ක වයඡයන් ඡමහි 20:5 සහ 22:12 උප වගන්තිවල සඳහන් ප්රතිලාභවලට ද
ඔහුට හිිවකම් ලැඡේ )
24:2 දින 30ට වඩා අඩු කේදීමක් ඡකොට මාරු කිරීමක් කළ විට, ඡමම උපඡ.යන දීමනාව ඡගවිය
හැක්ඡක් එම දින 30ඡහේ කාල පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණ වීමට අඩු දින ගණන සඳහා ය
24:3 ඉහත 24:2 උප වගන්තිය සම්බන්ධඡයන් අදාළ කාලය ගණන් ගැනීඡම් දිනයන් විය යුත්ඡත්
මාරුකිරීම පිළිබඳ නිඡ.දනඡේ දිනයත්, නිලධරයා අලුත් කාර්යස්ථානඡයහි නියම වයඡයන්ම වැඩ
භාරගත් දිනයත් ය
24:4 උපඡ.යන දීමනාව ඡගවිය යුතු වන අවස්ථාවකදී ඡමහි 4:4:3 උප වගන්තිය යටඡත් වන
සංයුක්ත දීමනාඡවන් 25%ක අමතර මුදල ඡගවිය හැකි වන්ඡන් එක් මාසයක උපරිම කාල පරිච්ඡේදයක්
දක්වා ය
24:5 ඡමම කාර්යය සඳහා, මාරු කිරීඡම් නිඡයෝග තැපැේ කරන ඡහෝ භාරඡදන දිනයම
මාරු
කිරීඡම් නිඡයෝගවල දාතම හැටියට සඳහන් කරන බවට ද හැකිතරම් ඉක්මණින් එම නිඡයෝගය අදාළ
නිලධරයාට ලැඡබන බවට ද මාරුව නිඡයෝග කරන බලධරයා වගබලා ගත යුතු ය
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නිදර්ශනය - මාර්තු 10 වැනි දින දරන ලිපියකින් අෙපේල් 1 වැනි දින සිට කියාත්මක වන පරිදි මාරු
කරනු ලැබූ නිලධරෙයකු අෙපේල් 1 වැනිදා වැඩ භාරගනී. ඔහුට ෙගවිය හැකි සංයුක්ත දීමනා ගාස්තු
පමාණය රු. 500කි. ඔහුට හිමිවන උපෙව්ශන දීමනාව ගණන් බැලිය යුත්ෙත් ෙමෙසේ ය.
උදා:-

(30-20) x රු.500 x ½ = රු. 2,500.00
ඔහු අෙපේල් 5 වැනි දින වැඩ භාර ගතෙහොත් (30-25) x රු.500 x ½ = රු.1,250.00

24:6 නිලධරයාෙග්ම ඉල්ලීම පිට මාරුවීමක් ඉක්මන් කළ විට ෙහෝ විෂමාචාරය නිසා මාරු කරනු
ලැබූ විට ෙහෝ උපෙව්ශන දීමනාව ෙගවිය ෙනොහැකි ය.
24:7 උපෙව්ශන දීමනාව ෙගවිය හැක්ෙක් නිලධරයාට පමණකි. ඔහුෙග් පවුෙල් ෙවනත් කිසිම
අෙයකුට එය ෙගවිය ෙනොහැකි ය.
24:8 මාරුවීමක් කියාත්මක වීමට නියමිත දිනට කලින් දින 3 ඇතුළත දී එම මාරුවීම අවලංගු කරනු
ලැබූ ෙහෝ පමාද කරනු ලැබූ අවස්ථාවකදී ඒ ෙවනුෙවන් නියම වශෙයන්ම හා අවශcෙයන්ම නිලධරයාට
දරන්නට සිදු වූ යම්කිසි වියදමක් ෙවෙතොත් එම වියදම නියම වශෙයන්ම සහ අවශcෙයන්ම දැරූ බවට
සතුටුදායක සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ විට ඒ වියදම් පතිපූරණය කිරීම වශෙයන් සෑෙහන මුදලක් නිලධරයාට
ෙගවීමට අවසර දීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පුළුවන.
24:9 පතිපූර්ණ ෙගවීම කරනුෙය් බඩුමිටි බැඳීම සහ පවාහනය සඳහා දරන ලද වියදම් ෙවනුෙවන්
පමණකි. නිලධරයාෙග් ගෘහභාණ්ඩ සහ ෙවනත් බඩු ඒ කාලය තුළ මිටි බැඳ ඇත්නම් ෙහෝ මාර්ගස්ථව
පවතින්ෙන් නම් ෙහෝ දින ෙදකකට ෙනොවැඩි කාලයක් සඳහා නිලධරයාට සහ ඔහුෙග් පවුෙල් අයට
සංයුක්ත දීමනාව ද ඊට අතිෙර්ක වශෙයන් ෙගවීමට පුළුවන.
24:10 නිලධරයාෙග්ම ඉල්ලීම පිට ෙහෝ විනය ෙහේතු මත ෙහෝ මාරු කිරීමක් පමාද කරනු ලැබූ විට
ෙහෝ අවලංගු කරනු ලැබූ විට ෙමහි 24:8 සහ 24:9 උප වගන්ති යටෙත් පතිපූර්ණ ෙගවීම් කළ ෙනොහැකි
ය.
24:11 ෙකටි කල්දීමක් සහිතව මාරු කිරීමක් නිෙයෝග කිරීෙමන් ෙහෝ පමාද කිරීෙමන් ෙහෝ අවලංගු
කිරීෙමන් ආණ්ඩුවට දරන්නට සිදුවන අමතර වියදම එම මාරුකිරීම් නිෙයෝග කරන, අවලංගු කරන ෙහෝ
පමාද කරන බලධරයා කල්පනාවට ගත යුතු ය. එෙසේම ඉතා හදිසි පස්තාවන්හිදී හැර ෙකටි කල්දීමක්
ඇතිව මාරු කිරීම් නිෙයෝග කිරීම, අවලංගු කිරීම ෙහෝ පමාද කිරීම ෙනොකරන බවට එම බලධරයා වග
බලා ගත යුතු ය.
24:12 ෙකටි කල්දීමක් ඇතිව මාරුකිරීම, මාරුකිරීම අවලංගු කිරීම ෙහෝ පමාද කිරීම ෙනොවැළැක්විය
හැකි වූ බවට සහ එය හදිසිෙය් කරන ලද බවට නැතෙහොත් එය 24:6 ෙහෝ 24:10 උප වගන්තිය යටතට
ගැෙනන බවට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් සහතිකයක් මාරුකිරීෙම්, එය අවලංගු කිරීෙම් ෙහෝ පමාද
කිරීෙම් නිෙයෝගෙයහි තිබිය යුතු ය. ෙමහි 24:8 ෙහෝ 24:9 වගන්තිය යටෙත් වියදම් ෙගවිය හැකිද යන්න ද
එම නිෙයෝගෙයහි දැක්විය යුතු ය.
24:13 ෙකටි කල්දීමක් ඇතිව මාරු කිරීමට ෙහෝ මාරු කිරීම පමාද කිරීමට නැතෙහොත් අවලංගු කිරීමට
සිදුවූෙය් යම්කිසි නිලධරයකුෙග් පමාද ෙදෝෂය ෙහෝ ෙනොසැලකිල්ල ෙහේතුෙකොට ෙගන නම් එහි
පතිඵලයක් වශෙයන් රජයට දරන්නට සිදුවූ අතිෙර්ක වියදම එම නිලධරයාෙගන් අයකර ගනු ලැෙබ්.
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25. විෂමාචාරය නිසා මාරුකිරීම
විෂමාචාරය නිසා නිලධරෙයකු මාරුකිරීමක් නිෙයෝග කර ඇති විට එම කාර්යස්ථාන මාරු වීෙම්දී
ඔහුට දරන්නට සිදුවන වියදම් කිසිවක් ලබා ගැනීමට ඔහුට හිමිකමක් නැත. ආණ්ඩුව එම වියදම්
ෙගවනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳ ෙතොරතුරු විගණකාධිපති ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙවනස්වීම් පිළිබඳ
මාසික වාර්තාෙව් ඇතුළත් කළ යුතු ය.

26. ෙකොමිෂන් සභාවල සහ විෙශේෂ කමිටුවල සාමාජිකයන්
26:1 දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීම - සාමාජිකෙයකු දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීමට අදහස් කරන්ෙන් නම් ෙහෝ
ඔහුට දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීමට ෙමහි 5 වගන්තිය යටෙත් නියම වී ඇත්නම් ෙහෝ ඔහුෙග් ගමන් බිමන්
සඳහා පළමුවැනි පංතිෙය් දුම්රිය බලපතයක් ද, ඔහුෙග් ෙමෝටර් රථය ෙගනයාම සඳහා බලපතයක් ද
ලබාගැනීමට ඔහුට හිමිකම ඇත.
26:2 ෙමෝටර් රථෙයන් ගමන් කිරීම - නිර්ෙව්තනික තත්ත්වෙය් ෙසේවය කරන සාමාජිකෙයකු ෙමහි
5 වගන්තිෙය් සඳහන් විධිවිධානවලට යටත් වන්ෙන් නැත. ඔහුට සිය නිවාසෙය් සිට රැස්වීම් වාර
පැවැත්ෙවන ස්ථානය දක්වා ෙමෝටර් රථෙයන් යන එන ගමන් බිමන් ෙවනුෙවන් ෙමහි 8:2 උප
වගන්තිෙය් සඳහන් නිසි ගාස්තු පමාණය අනුව සම්පූර්ණ සැතපුම් කුලිය ෙගවීමට පුළුවන. සංයුක්ත
දීමනාවක් ෙනොෙගවිය හැකි වූ ද ෙගවිය හැකි ෙමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය රු. 5ට අඩු වන්නා වූ ද
අවස්ථාවන්හිදී එක් එක් රැස්වීම් වාරයට සහභාගිවීම ෙවනුෙවන් ඔහුට රු. 5ක අවම මුදලක් ෙගවනු
ලැෙබ්.
26:2:1 ෙව්තනික සාමාජිකෙයකු ෙකෙරහි ෙමහි 5 වගන්තිෙය් සඳහන් විධිවිධාන බලපාන්ෙන් ය.
ඔහුට ෙමෝටර් රථ සැතපුම් කුලියට හිමිකම් ඇති කල්හි ෙමෝටර් රථෙයන් ගිය ගමන් බිමන් ෙවනුෙවන්
ෙමහි 8:2 උප වගන්තියට අනුකූලව ෙමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය ෙගවනු ලැෙබ්. ගමෙන් දුර පමාණය
සැතපුම් 130ට වැඩිවීම නිසා ෙමහි 6:5 උප වගන්තිය යටෙත් ඔහුට සැතපුම් කුලිය හිමි ෙනොවන කල්හි
ඒ ෙවනුවට ඒ ගමන සඳහා දරන්නට සිදුවිය හැකිව තිබුණු 1 වැනි පංතිෙය් දුම්රිය ගාස්තුව (නිදන රිය
මැදිරි සඳහා වන වියදම් රහිතව) ඔහුට ෙගවීමට පුළුවන.
26:3 යැපීම් සහ නවාතැන් වියදම් පතිපූරණය කිරීම - නිර්ෙව්තනික සාමාජිකෙයකු නියම වශෙයන්
ෙගවූ මූලික ෙහෝටල් ගාස්තු ෙහෝ තානායම් ගාස්තු ෙවනුෙවන් කුවිතාන්සි ඉදිරිපත් කළ විට එම වියදම්
ඔහුට පතිපූරණය කරනු ලැෙබ්. එෙසේ නැතෙහොත් ඔහුෙග් මනාපය අනුව ෙමහි 4:5 සහ 4:6 උප
වගන්තිවල සඳහන් පරිදි සංයුක්ත දීමනාවක් ෙගවනු ලැෙබ්. ෙමහිදී අදාළ වන්ෙන් මසකට රු. 21,045ට
වැඩි වැටුපක් ලබන නිලධරයන් ෙවනුෙවන් ෙමහි 4:6 උප වගන්තිෙය් දක්වා ඇති ගාස්තු පමාණයන් ය.
26:3:1 ෙව්තනික සාමාජිකෙයකුට හිමිවනුෙය් එම උප වගන්තිවලට සහ එම ගාස්තු පමාණවලට
අනුකූල වූ සංයුක්ත දීමනාව පමණකි.
26:4 ෙකොමිසමක ෙහෝ කමිටුවක සාමාජිකෙයකු වන රජෙය් නිලධරෙයකුට ද, එකී ෙකොමිසම ෙහෝ
කමිටුව කැටුව යන අවස්ථාවලදී එම ෙකොමිසෙම් ෙහෝ කමිටුෙව් ෙල්කම්වරෙයකුට ද එකී පදනම මතම
ගමන් වියදම් සහ සංයුක්ත දීමනා ෙගවනු ලැෙබ්.
26:5 ෙකොමිසමක් කැටුව ෙනොයන විට ෙල්කම්වරෙයකුට ෙගවීම් කරනු ලබන්ෙන් ෙමහි 1 සිට 11
දක්වා වූ වගන්තිවලට අනුව ය.
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27. ගමන් වියදම් දැරීම සඳහා අත්තිකාරම්
27:1 අධිකාරී බලය - ගමන් වියදම් දැරීම සඳහා අත්තිකාරම් මුදල් ෙගවීමට අවශc සංෙක්ත පතිපාදන
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාතcාංශය විසින් වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තු මගින් සපයනු ලැෙබ්. ෙමම පතිපාදනය
යටෙත් අත්තිකාරම් මුදල් ෙගවීම සඳහා එක් එක් මුදල් වර්ෂය ආරම්භෙය්දී මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාතcාංශෙයන් නිකුත් ෙකෙරන චකෙල්ඛයක් මගින් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකුට බලය පවරනු
ලැෙබ්.
27:2 අත්තිකාරම් මුදලක් වූ කලී නිලධරයාට ෙපෞද්ගලික වශෙයන් ෙදන ලද්දක් ෙසේ සැලකිය යුතු ය.
එම අත්තිකාරම් මුදල ඔහු සම්පූර්ණෙයන් පියවිය යුතු ය. සාමානcෙයන් එය පියවිය යුත්ෙත් ඔහු ලබාගත්
අත්තිකාරම් මුදලට අදාළ ගමන සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතෙය් මුදල්
ලබාගන්නා විට ය.
27:3 ෙමම අත්තිකාරම් මුදල ලබාගැනීමට අවසර ෙදනු ලබන්ෙන් ෙමම විධිවිධාන යටෙත් ගමන්
වියදම් ලබාගැනීමට හිමිකම් ඇති නිලධරෙයකුට පමණකි.
27:3:1 අත්තිකාරම් මුදල ෙගවිය යුත්ෙත් ගමන පිටත්වන දිනයට කලින් වූ වැඩකරන දිනෙය්දී
පමණි.
27:3:2 එම අත්තිකාරම් මුදල ගමන ෙවනුෙවන් වියදම් විය හැකි මුදලින් ¾ පංගුවකට වැඩි
ෙනොවිය යුතු ය.
27:3:3 ස්ථාන මාරුවක් ලබා සිටින යම්කිසි නිලධරෙයකු සිය පවුෙල් අය එක්
කාර්යස්ථානයකින් තවත් කාර්යස්ථානයකට ෙගනයාම සඳහා එවැනි අත්තිකාරම් මුදලක් ලබාගත්විට
එම අත්තිකාරම් මුදල ලබාෙගන මාසයක් ඇතුළතදී ඔහු ඔවුන්ව කැටුව යා යුතු ය. එෙසේ කිරීමට ඔහු
අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් මාසයක් ඉකුත් වූ පසු ඔහු එම මුදල සම්පූර්ණෙයන් ආපසු ෙගවිය යුතු ය.
මාරුවීම සඳහා නියම කර ඇති දින සිට දින 10කට කලින් ෙමම අත්තිකාරම් මුදල ෙනොෙගවිය යුතු ය.
27:4 වාර්තා සහ අයකර ගැනීම් - ෙදන ලද අත්තිකාරම් මුදල් පිළිබඳව ද එයින් අයකර ගන්නා මුදල්
පිළිබඳව ද එෙසේම ෙවනත් අදාළ ෙතොරතුරු පිළිබඳව ද පමාණවත් වාර්තා එම අත්තිකාරම් මුදල් ෙගවීෙම්
වගකීම දරන නිලධරයා තබාගත යුතු ය. ෙගවන ලද අත්තිකාරම් මුදලට අදාළ ගමන සම්බන්ධෙයන්
නිලධරයා ඉදිරිපත් කරන ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතයට මුදල් ෙගවන විට ඒ අත්තිකාරම් මුදල මුළුමනින්ම
අයකර ගන්නා බවට ඔහු වග බලා ගත යුතු ය.
27:5 අත්තිකාරම් මුදල ලබාෙගන මාසයක් ඇතුළත දී අදාළ ගමන ෙනොගිෙය් නම් ද ගමන් වියදම්
ඉල්ලුම්පතයක් ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලද්ෙද් නම් ද ඒ අත්තිකාරම් මුදල නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් එකවරටම
සම්පූර්ණෙයන්ම අයකර ගත යුතු ය. එය ෙකොටස් වශෙයන් අයකර ගැනීමට අවසර ෙදනු ෙනොලැෙබ්.
27:6 අති විෙශේෂ පස්ථාවන්හිදී ෙමම අත්තිකාරම් මුදල ෙගවා දැමිය යුතු කාලය දීර්ඝ
කිරීමට ෙපෞද්ගලිකව ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පුළුවන. එෙතකුදු වුවත් කිසිම අවස්ථාවකදී එම කාලය
අත්තිකාරම් මුදල ෙගවූ දින සිට මාස 3කින් ඔබ්බට දීර්ඝ ෙනොකළ යුතු ය.
27:7 එෙසේ ඉඩ දී ඇති කාලය ඇතුළත අත්තිකාරම් මුදල ෙබ්රුම් ෙනොකෙළේ නම් එම අත්තිකාරම්
මුදල අයකර ගැනීම පිණිස ගනු ලබන ෙවනත් කියාමාර්ගවලට අතිෙර්ක වශෙයන් විනයානුකූලව කියා
කරනු ලැබීමට ද නිලධරයා යටත් වනු ඇත.
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27:8 නිලධරෙයකුට කලින් ෙගවූ අත්තිකාරම් මුදලක් අයවිය යුතුව තිබියදී ඔහුට අත්තිකාරම් මුදලක්
නැවත ෙනොෙගවිය යුතු ය. යම් යම් විෙශේෂ ෙහේතු නිසා ෙමම රීතිය ලිහිල් කළ යුතු යැයි අදහස් කරන විට
ඒ සඳහා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් ෙපෞද්ගලික අනුමතිය ලබාගත යුතු ය.
27:9 මාසික පකාශ ෙගන්වා ෙගන පරීක්ෂා කර බැලීෙමන්, කිසිම අත්තිකාරම් මුදලක් මාස 3කට
වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ අයවිය යුතුව ෙනොපවතින බවට ෙල්කම්වරෙයකු වගබලා ගත යුතු ය. ෙමම මාසික
පකාශය පහත දැක්ෙවන ආකෘතිය අනුව පිළිෙයළ කළ යුතු ය.

නිලධරයාෙග්
අත්තිකාරම් අත්තිකාරම්
නම සහ තනතුරු මුදල
මුදල
නාමය
ෙගවන ලද
දිනය

28.

අත්තිකාරම් මුදල
ෙගවූෙය්
කවර
ගමනක් සඳහා ද
යන වග

අත්තිකාරම්
මුදල
ෙබ්රාදැමීම පමාද වීමට
ෙහේතු
සහ
එය
ඉක්මනින්
අයකර
ගැනීම සඳහා ෙයෝජිත
පියවර

ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතය

28:1 ආකෘති පතය - සියලුම ගමන් වියදම් ඉල්ලීම සඳහා පාවිච්චි කළ යුත්ෙත් පහත සඳහන් ආකෘති
පත ෙව් කාර්ය ස්ථාන මාරුවීම
පරිවර්තිත දීමනාව
ස්ථිර පවාහන දීමනාව

...
...
...

අෙනක් සියලුම ගමන් වියදම් ඉල්ලීම

...

ෙපොදු 178
ෙපොදු 161
ෙපොදු 35
(සංෙශෝධිත සහතිකය සමග)
ෙපොදු 177

28:2 සහතික කිරීම - ස්ථිර පවාහන දීමනා වවුචර සහ පරිවර්තිත දීමනා වවුචර ඇතුළු සියලුම ගමන්
වියදම් ඉල්ලුම්පත පරීක්ෂාෙකොට සහතික කිරීෙම් කාර්යය තම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් නිලධරෙයකුට
ෙහෝ නිලධරයන්ට ෙහෝ පැවරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකුට පුළුවන. සෑෙහන තරම් ෙජcෂ්ඨතාවක්
ඇති අනc නිලධරෙයකු නැති ෙදපාර්තෙම්න්තුවක පධානියාට තමාෙග්ම ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතය
සහතික කළ හැකි ය.
28:3 නිවැරදි බවට වගකීම - ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතයක නිවැරදිභාවය ගැන වගකීමට මුලින්ම බැඳී
සිටින්ෙන් ඒ ඉල්ලීම කරන නිලධරයා ය. එෙහත් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාත් ඉල්ලුම්පතය සහතික
කරන නිලධරයාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් ඒ තරමටම වගකීමට බැඳී සිටිති.
28:4 ඕනෑම ගමන් වියදම් ඉල්ලීමක් විගණක විසින් අධිභාර කරනු ලැබීමට යටත් ෙවයි. ගමන් වියදම්
ඉල්ලුම්පතයකින් ඉල්ලා ඇති මුදලින් යම්කිසි ෙකොටසක් අනුමත ෙනොකරන්ෙන් නම් ඒ අනුව වවුචරය
රතු තීන්ෙතන් සංෙශෝධනය කළ යුතු ය.
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ගමන් වියදම් ඉල්ලීමක් අනුමත ෙනොකිරීමට විරුද්ධව ෙල්කම්වරයා ෙවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ
හැකි ය. එම ගමන් වියදම් ඉල්ලීම ෙහෝ එයින් ෙකොටසක් අනුමත කිරීමට ෙහෝ තවදුරටත් එය කපා දැමීමට
ෙහෝ ෙල්කම්වරයාට පුළුවන.
28:5 ගමන අවසාන ෙකොට දින 30ක් ඇතුළත දී ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතයක් සහතික කිරීෙම්
නිලධරයාට ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට ෙහෝ නිලධරයා ෙසේවය කරන ශාඛා කාර්යාලෙය් පධානියාට
ෙහෝ ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
28:5:1 නිතිපතා යාමට සැලකිය යුතු තරම් ගමන් බිමන් ඇති නිලධරෙයකුට යම් කිසි මාසයක්
සම්බන්ධෙයන් ස්වකීය ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතය එම මාසය තුළ එෙසේ ගමෙන් ෙයෙදන ලද අන්තිම
දින සිට දින 30ක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කළ හැකි ය. එවැනි අවස්ථාවකදී කිසිදු දඩ මුදලක් අය ෙනොකර
මුදල් ෙගවිය යුතු ය. ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දෙයන් පසු ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතයක
කාලය ඉකුත්ව ෙගොස් ඇති ෙලස සලකනු ලැෙබ්.
28:5:2 ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතයක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක පධානියාට ෙහෝ ශාඛා කාර්යාලෙය්
පධානියාට ෙහෝ ඉදිරිපත් කරනු ලබන දවෙසේම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දින මුදාව එම ගමන් වියදම්
ඉල්ලුම් පතෙය් තැබිය යුතු ය.
28:6 එෙතකුදු වුවත් ෙමහි 28:5 උප වගන්තිය යටෙත් ඉඩදී ඇති කාල සීමාව ඇතුළත ඉදිරිපත් කර
නැති ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතයකට මු.ෙර. 115ට යටත්ව පහත දැක්ෙවන අඩු කිරීම් සිදු ෙකොට මුදල්
ෙගවිය හැකි ය. –
ඉකුත් වූ කාලය

අඩුකිරීෙම් පමාණය

මාසයකට ෙනොවැඩි වූ විට

-

ඉල්ලුම් කරන මුළු මුදලින් 3%

මාස 2කට ෙනොවැඩි වු විට
මාස 3කට ෙනොවැඩි වු විට

-

ඉල්ලුම් කරන මුළු මුදලින් 10%
ඉල්ලුම් කරන මුළු මුදලින් 12%

මාස 3කට වැඩි වු විට

-

ඉල්ලුම් කරන මුළු මුදලින් 15%

28:6:1 මාස 3කට වඩා කාලය ඉකුත් වූ කිසිම ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතයක් ෙවනුෙවන්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් ෙපෞද්ගලික අනුමතිය ෙනොමැතිව මුදල් ෙනොෙගවිය යුතු ය.
28:6:2 නියමිත කාල සීමාව තුළදී ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැකි වූෙය්
නිලධරයාෙග් විෂයය ඉක්ම වූ ෙහේතූන් නිසා නම් ද, ඉඩ ලැබුණු මුල් අවස්ථාෙව්දීම එම ගමන් වියදම්
ඉල්ලුම්පතය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව් නම් ද, කිසිදු අඩු කිරීමක් ෙනොමැතිව ඒ ෙවනුෙවන් මුදල්
ෙගවීමට අවසර දීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පුළුවන.
28:7 මුදල් වර්ෂය අවසන් වීමට ආසන්න වූ විට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගමන් වියදම් ඉල්ලීම් - මුදල්
වර්ෂෙය් අවසාන මාසෙය්දී කරන ලද ගමන් බිමන් ෙවනුෙවන් වූ ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතයක්, හැකි සෑම
අවස්ථාවකදීම, මුදල් වර්ෂය අවසාන වීමට ෙපර මුදල් ෙගවීම සඳහා කල් ඇතුව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

29. ඇතැම් වර්ගවල රාජකාරි ගමන්
29:1 රාජc ෙසේවයට මුලින්ම පත්වී වැඩ භාරගැනීමට යන නිලධරෙයකුට ශී ලංකාෙව් පිහිටි ස්වකීය
නිවාසෙය් සිට ඔහු මුල් පත්වීම ලැබූ ස්ථානය දක්වා තමාත්, තම පවුෙල් අයත්, ෙමෙහකරුවනුත්, ගෘහ
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භාණ්ඩත්, (බයිසිකල් ඇතුළු) ගමන් බඩුත්, වාහනත් ෙවනුෙවන් ෙම් පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධානයන්ට අනුව
ෙනොමිෙල් පවාහන පහසුකම් ලබාගැනීමට හිමිකම් ඇත්ෙත් ය. ඔහුට සංයුක්ත දීමනාව ෙහෝ බඩු මිටි
බැඳීම ෙවනුෙවන් වු දීමනාව ෙහෝ අනියම් වියදම් ෙහෝ හිමි ෙනොෙව්.
29:2 නිවාඩු පිට දිවයිෙනන් බැහැර ෙගොස් ආපසු පැමිණීම - තමා සිටි කාර්යස්ථානෙයන් අඩ වැටුප්
නිවාඩු පිට ෙහෝ පරිවර්තිත අඩ වැටුප් නිවාඩු පිට ෙහෝ ෙගොස් එම කාර්යස්ථානයටම ආපසු එන
නිලධරෙයකුට ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධානවලට අනුව තමාත් තම පවුෙල් අයත් ගමන් බඩුත් තමා
ෙගොඩබසින ස්ථානෙය් සිට තම කාර්යස්ථානය දක්වා ෙනොමිෙල් පවාහනය කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිය හැකි
ය.
29:2:1 තමා සිටි කාර්යස්ථානෙයන් විෙව්ක නිවාඩු පිට ෙගොස් ඒ කාර්යස්ථානයටම ආපසු එන
නිලධරෙයකුට ෙනොමිෙල් පවාහන පහසුකම් ෙහෝ තම ගමෙන් වියදම් ෙවනුෙවන් කිසිම පතිපූර්ණ
ෙගවීමක් ෙහෝ ඉල්ලා සිටිය ෙනොහැකි ය.
29:2:2 තමා සිටි කාර්යස්ථානෙයන් විෙව්ක නිවාඩු පිට ෙහෝ අඩ වැටුප් නිවාඩු පිට ෙහෝ පරිවර්තිත
අඩ වැටුප් නිවාඩු පිට ෙහෝ ෙගොස් තමා සිටි කාර්යස්ථානය හැර ෙවනත් කාර්යස්ථානයකට ආපසු එන
නිලධරෙයකුට තමා ෙගොඩ බසින ස්ථානෙය් සිට එම අලුත් කාර්යස්ථානය දක්වා තමාත්, තම පවුෙල්
අයත්, ගමන් බඩුත්, ෙනොමිෙල් පවාහනය කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිය හැකි ය. අලුත් කාර්යස්ථානයකට
ෙගන යන ගමන් බඩුවල මුළු බර ෙමහි 22 වගන්තිය යටෙත් ඉඩදී ඇති පමාණයට වැඩි ෙනොවන්ෙන්
නම් කලින් සිටි කාර්යස්ථානෙය් සිට අලුත් කාර්යස්ථානයට ගමන් බඩු සහ වාහනය ෙනොමිලෙය්
පවාහනය කරවා ගැනීමට ද ඔහුට හිමිකම ඇත.
29:2:3 නිවාඩු ෙගොස් ආපසු එන කිසිම නිලධරෙයකුට සංයුක්ත දීමනාව ෙහෝ බඩුමිටි බැඳීම සඳහා
වූ දීමනාව ෙහෝ අනියම් වියදම් ෙහෝ ඉල්ලා සිටීමට නුපුළුවන.
29:3 විශාම යන විට ගමන් වියදම් ෙගවීම - විනය ෙහේතු මත අනිවාර්යෙයන් විශාම ගන්වනු ලැබීම
නිසා ෙනොව විශාම යායුතු වයස සම්පූර්ණ වීම නිසා ෙහෝ අයහපත් ෙසෞඛc තත්ත්වය නිසා ෙහෝ පදවිය
අෙහෝසි කිරීම නිසා ෙහෝ විශාම ගන්නා නිලධරෙයකුට තමාත්, තම පවුෙල් අයත්, ෙමෙහකරුවනුත්, ගෘහ
භාණ්ඩත් (බයිසිකල් ඇතුළු), ගමන් බඩුත්, වාහනත් ශී ලංකාෙව් පිහිටි සිය නිවසට පවාහනය කිරීම
ෙවනුෙවන් ෙමම විධිවිධාන යටෙත් ගමන් වියදම් ෙගවීමට පුළුවන. එෙහත් එවැනි අවස්ථාවලදි සංයුක්ත
දීමනාව ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
29:3:1 නිලධරෙයකු තමා විශාම ගන්නා දින සිට මාසයක් ඇතුළත ෙමම අනුගහය ලබාගත යුතු
ය. එෙතකුදු වුවත් විෙශේෂ අවස්ථාවලදී නිලධරයාෙග් ඉල්ලීම මත ෙමම කාල සීමාව යුක්ති සහගත
ඕනෑම කාල සීමාවක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පුළුවන.
29:4 ෙසේවෙය් ෙයදී සිටියදී මියගිය නිලධරෙයකුෙග් වැන්දඹුව - ෙසේවෙය් ෙයදී සිටියදී මියගිය
නිලධරෙයකුෙග් වැන්දඹුවට ද ෙමහි 29:3 වගන්තිය යටෙත් වන අනුගහය දීමට පුළුවන.
29:5 ෙදපාර්තෙම්න්තු විභාගයකට ෙපනී සිටින නිලධරෙයකු - ෙකොළඹ දී ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම
මධcස්ථානයකදී ෙදපාර්තෙම්න්තු විභාගයකට ෙපනී සිටින නිලධරෙයකුට සම්පූර්ණ විභාගෙයන්ම තමා
සමත් වූ බවට සතුටුදායක සාක්ෂි ඉදිරිපත් ෙකොට, යම්කිසි විභාගයක් සම්බන්ධෙයන් එක් වරක් පමණක්
ගමන් වියදම් ලබාගැනීමට හිමිකම් ඇත.
29:5:1 යටකී පරිදි ෙගවිය හැකි ගමන් වියදම්වලට ෙපොදු වාහනයකට නියම වශෙයන් ෙගවන ලද
ගාස්තුව ද ගමෙන් යම් ෙකොටසක් ෙපොදු වාහනයකින් යා ෙනොහැකි නම් ඒ ෙකොටස ෙවනුෙවන් ෙමම
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විධිවිධානවල සඳහන් ෙකොට ඇති පරිදි සැතපුම් කුලිය ආදිය ද ෙමම විධිවිධාන යටෙත් ෙගවිය හැකි
සංයුක්ත දීමනාව ද ඇතුළත් ෙව්.
29:5:2 දුම්රිය ගමනා ගමන පහසුකම් තිෙබ්නම් දුම්රිෙයන්ම ගමන් කළ යුතු ය. ෙම් සඳහා ඔහුට
දුම්රිය බලපත නිකුත් ෙනොකළ යුතු ය. ඔහු ස්වකීය දුම්රිය ගාස්තුව ෙගවා ගමන් කළ යුතු ය. එෙසේ
ෙගවන ලද ගාස්තුව ඔහු විභාගෙයන් සමත් වුවෙහොත් එෙසේ නැත්නම් ඉහත සඳහන් සහතිකය ඉදිරිපත්
කළෙහොත් ඔහුට ආපසු ෙගවනු ලැෙබ්.
29:5:3 නිලධරෙයකු නියම වශෙයන්ම දුම්රිෙයන් ගමන් කෙළේ නම් මිස ඔහුට දුම්රිය ගාස්තුව
ආපසු ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
29:5:4 සියලුම ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පත විභාගෙය් පතිඵල දන්වනු ලැබී දින 30ක් ඇතුළත
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
29:5:5 ෙම් විධිවිධාන කිසිම ආකාරයක තරග විභාගයකට අදාළ ෙනොෙව්. තරග විභාග
ෙවනුෙවන් ෙනොමිෙල් පවාහන පහසුකම් සැපයීමක් ෙහෝ ගමන් වියදම් පතිපූරණය කිරීමක් ෙහෝ කරනු
ෙනොලැෙබ්.
29:6 උසාවිය විසින් සාක්ෂිකරුෙවකු වශෙයන් කැඳවනු ලබන නිලධරෙයකු - අපරාධ නඩුවකදී ෙහෝ
ආණ්ඩුව එක් පාර්ශවයක් වූ ද , තමා ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් සාක්ෂිකරුෙවකු වන්නා වූ ද සිවිල් නඩුවකදී
ෙහෝ රජෙය් නිලධරෙයකු වශෙයන් තමාට දැනගැනීමට ලැබුණු කරුණු ෙහෝ තමාට කිරීමට සිදු වූ කටයුතු
ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් සාක්ෂි දීමට කැඳවනු ලබන නිලධරෙයකුට ෙමම විධිවිධානවලට අනුව ගමන් වියදම්
ෙගවනු ලැෙබ්. ෙමයින් අනc වු තත්ත්වයන් යටෙත් සාක්ෂි දීමට කැඳවනු ලබන නිලධරෙයකුට ඔහු
රජෙය් නිලධරෙයකු වු පමණින් ෙමම සංගහෙය් X වැනි පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් දිය හැකි දීමනාවන් හැරුණු
විට කිසිම දීමනාවක් ලැබීමට හිමිකමක් නැත.
29:6:1 රජෙය් නිලධරෙයකු උසාවියට පැමිණ සිටි බවට දිස්තික් විනිශ්චයකාරවරෙයකු ෙහෝ
මෙහස්තාත්වරෙයකු විසින් නිකුත් කරනු ලබන සහතිකෙය් එම නිලධරයා උසාවිෙයන් නිදහස් කර
යැවූ ෙව්ලාව සඳහන් කළ යුතු ය.
29:7 විනය පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලබන නිලධරෙයකු - විනය පරීක්ෂණයකට ෙපනී සිටීම සඳහා
කැඳවනු ලැබූ ෙහෝ එවැනි පරීක්ෂණයකට සම්බන්ධ ෙල්ඛන පරීක්ෂා කර බැලීමට අවසර ෙදනු ලැබු චූදිත
නිලධරෙයකුට, තමාට විරුද්ධව නගා ඇති ෙචෝදනාවලට වරදකරු වුවෙහොත්, ෙමම විධිවිධාන යටෙත්
වියදම් කිසිවක් ඉල්ලා සිටීමට හිමිකමක් ෙනොලැෙබ්. එෙතකුදු වුවත් ඔහුෙග් කාර්යස්ථානෙය් සිට අදාළ
වන පරිදි පරීක්ෂණය පැවැත්ෙවන ස්ථානයට ෙහෝ ෙල්ඛන පරීක්ෂා කර බැලිය යුතු ස්ථානයට ෙහෝ යාම
සඳහා ඔහුට නිදහස් දුම්රිය බලපත දිය හැකි ය. පරීක්ෂණෙය්දී නිලධරයා නිදහස් වුවෙහොත් ෙම් විධිවිධාන
අනුව තම වියදම් ෙගවන ෙලස ඔහුට ඉල්ලුම් කළ හැකි ය.
29:8 විනය පරීක්ෂණවලදී ෙවනත් නිලධරෙයකු ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින නිලධරෙයකු - විනය
පරීක්ෂණයකදී ෙවනත් නිලධරෙයකු ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීමට අවසර ලැබ සිටින රාජc ෙසේවෙය් නියුක්ත
ෙහෝ රජෙය් ෙසේවෙයන් විශාම ලැබූ නිලධරෙයකුට ෙමම විධිවිධානයන්ට අනුව රාජකාරි දුම්රිය බලපත
සහ ගමන් වියදම් ලබාගැනීෙම් හිමිකම ඇත. විධිමත් විනය පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට ෙපර ෙල්ඛන
පරීක්ෂා කිරීම ආදිය සඳහා යන ගමන් බිමන් ෙවනුෙවන් ද ඒ නිලධරයාට පරීක්ෂණය පවත්වන
බලධරයාෙග් අභිමතය පරිදි එබඳුම අනුගහයක් දිය හැකි ය.
29:9 විනය පරීක්ෂණයකදී සාක්ෂිකරුවකු වශෙයන් කැඳවනු ලබන නිලධරෙයකු - පරීක්ෂණයකදී
ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් ෙහෝ චූදිත නිලධරයා ෙවනුෙවන් ෙහෝ සාක්ෂි දීම සඳහා තම ෙදපාර්තෙම්න්තු
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පධානියාෙග් මාර්ගෙයන් කැඳවනු ලබන නිලධරෙයකුට ෙමම විධිවිධානයන්ට අනුව රාජකාරි දුම්රිය
බලපත සහ ගමන් වියදම් ලබා ගැනීමට හිමිකම තිෙබ්.

30. රජෙය් නිලධරයන් ෙනොවන පුද්ගලයන්
නිසි බලය යටෙත් කැඳවන ලද පරීක්ෂණ ෙකොමිසමක ෙනොෙහොත් මණ්ඩලයක රැස්වීම් වාරයකට,
සම්ෙම්ලනයකට, කමිටුවකට ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු පරීක්ෂණයකට පැමිෙණන ෙලස ෙහෝ ෙමහි 26
වගන්තිෙයන් ආවරණය වී නැති යම්කිසි රාජකාරියක් නිර්ෙව්තනික තත්ත්වෙයන් ඉටු කරන ෙලස ෙහෝ
රජෙය් නිලධරෙයකු ෙනොවන යම්කිසි පුද්ගලෙයකුට නියම කරනු ලැබුවෙහොත් ඒ ෙවනුෙවන් එම
පුද්ගලයා දැරූ ගමන් වියදම් ෙමම සංගහෙය් X වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් අදාළ විධිවිධානයන්ට අනුව ඔහුට
ෙගවිය හැකි ය.

31. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු
31:1 පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ෙවනුෙවන් දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීම
සඳහා අනුගහ පෙව්ශ පත ලබා ගැනීමටත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා විසින් තමන්ට දන්වනු
ලබන උපෙදස්වලට අනුව කලතයා ෙවනුෙවන් දුම්රිය බලපත ලබා ගැනීමටත් හිමිකම තිෙබ්.
31:2 ස්වකීය ෙමෝටර් රථය දුම්රිෙයන් ෙගන යාම සඳහා බලපත ලබා ගැනීමට ෙහෝ ඒ ෙවනුවට XIII
වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 2:4 උප වගන්තිෙය් සඳහන් පකාර දීමනාවක් ලබා ගැනීමට ද ඔහුට හිමිකම තිෙබ්.
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අධයන, අභාස ෙහෝ රාජකාරි කටයුතු සඳහා පිටරට යෑම
1.

අර්ථ නිරූපණය

2.

අභාස සහ අධයන වැඩසටහන්

3.

ෙයෝගතාවය

4.

සම්පූර්ණ පඩි සහිත අධයන නිවාඩු ලබාෙගන ඇති අවස්ථාවලදී අත්සන් කළ
යුතු ගිවිසුම හා බැඳුම්කරය

5.

වැටුප් රහිත අධයන නිවාඩු ලබාෙගන ඇති අවස්ථාවලදී අත්සන් කළ යුතු
ගිවිසුම

6.

ශිෂත්ව, අභාස දීමනා ආදිය

7.

යැපීම් දීමනාව - මාස එකකට ෙනොවැඩි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා

8.

යැපීම් දීමනාව - මාස එකකට වැඩි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා

9.

උණුසුම් ඇඳුම් දීමනා සහ අත්තිකාරම්

10. රාජ නිලධරයන්ට විෙද්ශ ගමන් යාම සඳහා අනුමතිය ලබාදීෙම්දී අනුගමනය
කළ යුතු කියාමාර්ග
11. ගමන් කිරීෙම් පන්තිය
12. ගමන යායුතු කමය
13. ෙවනම යැෙවන බඩු බාහිරාදිය පවාහනය කිරීම
14. රක්ෂණය - ගුවන් අනතුරු
15. ෛවද පරීක්ෂණය
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XV වැනි පරිච්ෙඡ්දය
අධයන, අභාස ෙහෝ රාජකාරි කටයුතු සඳහා පිටරට යෑම
1.

අර්ථ නිරූපණය

1:1 ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් කාර්යයන් සඳහා "අධයනය ෙහෝ අභාසය" යන පාඨයට ශිෂත්වයක්,
අධි ශිෂත්වයක්, අධයන චාරිකාවක්, නිරීක්ෂණ චාරිකාවක්, සංචාරක පදානයක්, සම්මන්තණයක්
ෙහෝ අභාස මාතයක් අන්තර්ගත වූ සහ/ෙහෝ නිලධරෙයකුෙග් සුදුසුකම්, දැනුම ෙහෝ කෘතහස්තතාව
වැඩිදියුණු කරන්නා වූ ඕනෑම පදානයක් ෙහෝ ඇතුළත් වන්ෙන් ය. ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන්
සම්ෙම්ලනයකට සහභාගීවීම ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් කටයුතු ඉටු කිරීම, ගිවිසුමක්, ෙකොන්තාත්තුවක් අත්සන්
කිරීම ෙහෝ බඩුබාහිරාදිය මිලදී ගැනීම වැනි නිලධරෙයකුෙග් සෘජු රාජකාරිෙයහි ෙකොටසක් වන
කාර්යයක් සඳහා පිටරට යාම ෙමයට ඇතුළත් ෙනොෙව්.
1:2

අධයන ෙහෝ අභාස කටයුතු සඳහා පිටරට යන රජෙය් නිලධරෙයකු එෙසේ කරන්ෙන් -

1:2:1

තමාෙග්ම වියදමිනි, නැතෙහොත්

1:2:2

විෙද්ශ ආණ්ඩුවක ෙහෝ ඒජන්සියක වියදමිනි, එෙසේත් නැතෙහොත්

1:2:3

ශී ලංකාණ්ඩුෙව් වියදමිනි.

1:3 එවැනි සෑම අවස්ථාවකදීම නිවාඩු දීම සම්බන්ධෙයන් බලපවත්වන්ෙන් ෙමම සංගහෙය් XII
වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 14, 15 සහ 16 වගන්තීන් ය.
1:4 ෙමහි 4 සහ 5 වගන්තිවලට අනුව ගිවිසුමකට සහ/ෙහෝ බැඳුම්කරයකට අත්සන් කිරීමට ද
ඔහුට නියම ෙකෙරනු ඇත.
1:5 අධයනය ෙහෝ අභාසය සහ ගමන සඳහා වූ වියදම විෙද්ශ ආණ්ඩුවකින් ෙහෝ
සංවිධානයකින් දරනු ලබන කල්හි පහත සඳහන් කමවලින් එක් කමයකට නිලධරෙයකු ෙතෝරා ගත
හැකි ය. –
1:5:1 හුෙදක් රජෙය් නිලධරයන්ට පමණක් සීමා ෙනොකර මහජනයාෙග් ද දැනගැනීම සඳහා
පළ ෙකෙරන පසිද්ධ දැන්වීමක් ෙහෝ නිෙව්දනයක් මගින් ඉල්ලුම්පත් කැඳවීෙමන්.
1:5:2

පිරිනමන ආයතනය විසින් ෙතෝරා ගැනීෙමන්.

1:5:3 ශී ලංකාණ්ඩුවට ශිෂත්වයක ෙහෝ පදානයක ස්වරූපෙයන් පිරිනමන ලද අධයනය,
අභාසය ෙහෝ සංචාරය සඳහා ශී ලංකාණ්ඩුව විසින් රජෙය් නිලධරෙයකු නම් කරනු ලැබීෙමන්.
1:6 ෙමම පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් ෙගවීම් හා දීමනාවන් ලැබීමට හිමිකම් ඇත්ෙත් 1:2:3 ෙහෝ 1:5:3
උප වගන්ති යටතට වැෙටන රජෙය් නිලධරෙයකුට පමණි.

2.

අභාස සහ අධයන වැඩසටහන්

2:1 විෙද්ශ අභාස වැඩසටහන් සමාෙයෝජනය කළ යුත්ෙත් ෙල්කම්වරයා විසිනි. රාජ
පරිපාලනය හා කළමනාකරණය පිළිබඳ අභාසයක් සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන
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ආයතනෙය් පාලක මණ්ඩලය කටයුතු කරන අතර, එය රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා සමාෙයෝජනය කරනු ඇත.
2:2 අභාස ෙහෝ අධයන වර්ග - අභාස ෙහෝ අධයන වැඩසටහන් සාමානෙයන් පහත
සඳහන් වර්ගවලින් එකකට ඇතුළත් ෙව්.
2:2:1 කිසියම් විෙශේෂ අමාතාංශයකට ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට ෙහෝ පමණක් අදාළ
විෙශේෂිත ක්ෙෂේත. උදා - සමූපකාර සංවර්ධනය, ආගමන කාර්යය පරිපාටි, ෙර්ගු පරිපාලනය.
2:2:2 අමාතාංශ ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු එකකට වැඩි ගණනකට ෙපොදු ක්ෙෂේත. උදා - රාජ
පරිපාලනය, සංවර්ධන ආර්ථික විදාව, ෙයෝජනා කම සැකසීම හා ඇගැයීම, ෙසේවක මණ්ඩල
කළමනාකරණය, සැපයුම් කළමනාකරණය.
2:3 වැඩසටහන් සකස් කිරීම - තම කාර්ය මණ්ඩලෙය් පූර්ණ අභාස හා වෘත්තීය සංවර්ධන
අවශතාවන් තක්ෙසේරු කර එම අභාස වැඩසටහන් සැකසීම ඒ ඒ අමාතාංශෙය් සහ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වගකීම ෙව්.
2:3:1 ෙමහි 2:2:1 උප වගන්තිෙය් සඳහන් වර්ගෙය් අභාස වැඩසටහන් අදාළ අමාතාංශය
විසින් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාතාංශෙය් විෙද්ශ සම්පත් අංශය සමග එකතු වී පිළිෙයළ කරනු
ඇත. 2:2:2 උප වගන්තිෙය් සඳහන් වර්ගෙය් අභාස වැඩසටහන් ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන
ආයතනෙය් පාලක මණ්ඩලය විසින් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාතාංශෙය් විෙද්ශ සම්පත් අංශය
සමග එකතු වී පිළිෙයළ කරනු ඇත.
2:3:2 ඒ ඒ අමාතාංශ ෙමහි 2:2:2 උප වගන්තිෙය් සඳහන් ක්ෙෂේතයන්හි සිය අභාස
අවශතාවන් කවෙර්දැයි එක් එක් වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර් මස 31 වැනි දිනට පථම 14 වැනි
පරිශිෂ්ටෙය් ඇති ආකෘතිය අනුව ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනෙය් අධක්ෂ ෙවත ඉදිරිපත්
කළ යුතු ය. ෙමම ෙතොරතුරු එවකට ඇති විෙද්ශීය අභාස පහසුකම් සමග ගලපා, පුහුණුව ලබා
දිය යුතු නිලධරයන්ෙග් ලැයිස්තුවක්, පමුඛත්වය අනුව පිළිෙයළ කර ඉඩ පස්ථා
එළැෙඹන ආකාරයට ඔවුන් නම් කරනු ඇත.
2:4 කිසියම් විෙශේෂ ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට අදාළ ක්ෙෂේත - 2:2:1 උප වගන්තිෙය් සඳහන්
වර්ගෙය් විෙශේෂිත ක්ෙෂේතයක අධයනය ෙහෝ අභාසය ලැබීම සඳහා නිලධරෙයකු ෙතෝරා ගැනීම
අදාළ අමාතාංශය විසින් ෙකෙරනු ඇත. ඒකාබද්ධ ෙසේවයක නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් එෙසේ
ෙතෝරා ගැනීම රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව
ෙකෙරනු ඇත.
2:4:1 ඒකාබද්ධ ෙසේවයක නිලධරෙයකු යම්කිසි අමාතාංශයක් විසින් ෙතෝරා ගනු ලබන
අවස්ථ ාවකදී අභාස කාල පරිච්ෙඡ්දය සාමානෙයන් අවුරුද්දකට වැඩි ෙනොවිය යුතු ය.
නිලධරයාෙග් වෘත්තීය චර්යාවට අදාළ වාර්තා පරීක්ෂා කර බලා රාජ පරිපාලන විෂය භාර
අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා සමග සාකච්ඡා ෙකොට, එම නිලධරයා පුහුණු කිරීමට අදහස් කරන
විෙශේෂිත ක්ෙෂේතෙයහි අවුරුදු 03කට ෙනොඅඩු කාලයක් යෙථෝක්ත පුහුණුව අවසන් කිරීෙමන් පසු,
කටයුතු කළ හැකි තත්ත්වයක ඔහු සිටින බවට ද එම අමාතාංශය සෑහීමකට පත්විය යුතු ය. එම
විෙශේෂිත ක්ෙෂේතයට අදාළ තනතුරක ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙහෝ ෙසේවය කිරීමට බැෙඳන බවට
එම නිලධරයාෙගන් ලිඛිත ෙපොෙරොන්දුවක් ද ලබාගත යුතු ය. එෙසේ පුහුණු කරනු ලැබූ සියලුම
නිලධරයන් පිළිබඳ විස්තර වාර්තා කර තැබීම සඳහා ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනෙය්
අධක්ෂ ෙවත එවිය යුතු ය.
2:5 ෙදපාර්තෙම්න්තු එකකට වැඩි ගණනකට ෙපොදු ක්ෙෂේත - 2:2:2 උප වගන්තිෙය් සඳහන්
වර්ගෙය් අභාස වැඩසටහන් සඳහා ෙතෝරා ගැනීම ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනෙය් පාලක
මණ්ඩලය විසින් ෙකෙරනු ඇත. ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය් සහ ශී ලංකා විදාත්මක ෙසේවෙය්
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නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් වූ විට, පිළිෙවළින් ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අධක්ෂ ෙහෝ විදාත්මක ෙසේවා
අධක්ෂ ෙහෝ මගින් ඉල්ලුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

3.

ෙයෝගතාවය

3:1 ස්වකීය පත්වීෙම් ෙකොන්ෙද්සි අනුව ෙසේවෙයහි ස්ථීර කරනු ලැබීම පිණිස ලබාගත යුතු
කිසියම් සුදුසුකමක් ලබාගැනීම සඳහා මිස, පරිවාසය පිට සිටින නිලධරෙයකු අධයනය ෙහෝ
අභාසය සඳහා පිටරට ෙනොයැවිය යුතු ය.
3:2

තාවකාලික නිලධරෙයකු අධයනය ෙහෝ අභාසය සඳහා පිටරට ෙනොයැවිය යුතු ය.

4. සම්පූර්ණ පඩි සහිත අධයන නිවාඩු ලබා ෙගන ඇති අවස්ථාවලදී අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම් හා
බැඳුම්කර
4:1 අධයනය ෙහෝ අභාසය සඳහා එක් මසකට වැඩි කාලයකට (ගමනට ගතවන කාලයත්
ඇතුළුව) විෙද්ශයකට යවනු ලබන රජෙය් නිලධරෙයකු දිවයිෙනන් බැහැරව යාමට ෙපර ෙමහි
මින්පසු "අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය" යනුෙවන් හැඳින්ෙවන ගිවිසුෙමහි දැක්ෙවන අවම ෙසේවා කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් ආණ්ඩුවට ෙසේවය කිරීමට බැඳීෙම් ගිවිසුමකට ඔහු අත්සන් කළ යුතු ය.
4:2 නිලධරයා විසින් ගිවිසුමට අමතරව එකී ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි යථා පරිදි සපුරාලන බවට
ඇපකරුවන් ෙදෙදෙනකු ඇතිව බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් කරන ෙලස ද ඔහුට නියම කළ යුතු ය.
4:3 නිලධරයා දිවයිෙනන් පිට වී යාමට ෙපර යෙථෝක්ත බැඳුම්කර සහ ගිවිසුම් අත්සන් කරවා
ගැනීමට වගබලා ගැනීම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් වගකීම වන්ෙන් ය. දිවයිෙනන් බැහැර යාමට
පථම ෙමම අවශතාවන් සපුරාලීෙම් වගකීම නිලධරයා ෙකෙරහි පැවරී නැති බවක් ෙමයින් අදහස්
ෙනොෙකෙර්. නිලධරයා දිවයිෙනන් බැහැර යාමට ෙපර එකී ගිවිසුම් යනාදිය අත්සන් කර
ෙනොතිබුණෙහොත් ඔහු දිවයිනට ආපසු කැඳවා ඒ සම්බන්ධෙයන් දරන ලද වියදම් ඔහුෙගන් අයකර
ගැනීමට පුළුවන.
4:3:1 නිලධරෙයකු විෙද්ශයක අධයනය ෙහෝ අභාසය සඳහා යවන විට ඔහු සම්පූර්ණ
කළ යුතු අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය ඔහුෙග් වයස අවුරුදු 55 එළැඹීමට පථම සම්පූර්ණ කිරීමට
පමාණවත් කාල සීමාවක් තිෙබන බවට වග බලා ගැනීම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් වගකීම
වන්ෙන් ය.
4:4

අනිවාර්ය ෙසේවා කාල පරිච්ෙඡ්ද ෙමහි පහත සඳහන් පරිදි නිගමනය කළ යුතු ය -

ගමන් කිරීම සඳහා ගතවන අවම කාලය ද ඇතුළුව නිවාඩු පිට සිටින කාල පරිච්ෙඡ්දය එක
මාසයක් ෙහෝ ඊට අඩු ෙහෝ වූ කල්හි අනිවාර්ය ෙසේවයක් ෙනොමැත. මාසයකට වැඩි කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙමන් හතර ගුණයක් විය යුතු
ය. අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය අවම වශෙයන් එක් අවුරුද්දකට ද උපරිම වශෙයන් අවුරුදු දහයකට ද
සීමා විය යුතු ය.
අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය ආසන්නම සම්පූර්ණ මාසයට ගණන් බැලිය යුතු අතර ගමනාගමනය
සඳහා ගතවන අවම කාලය ද ඇතුළත් වන ෙලස නිවාඩු කාලය ගණන් ගත යුතු ය.
උදහරණ :
නිලධරෙයකුට මාස 4ක නිවාඩු දී ඇති අතර ඔහු දින 4ක් ගමනාගමනය සඳහා ගත කරයි.
අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය වනුෙය් මාස 4යි දින 4හි ආසන්නම මාසයට ගණන් බලන ලද සිව් ගුණයකි.
එනම් මාස දාහතකි (17).
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4:5 නිලධරයා බැඳුම්කරයක් සහ/ෙහෝ ගිවිසුමක් අත්සන් කළ යුතු ද, නැද්ද යන්න පිළිබඳව
සැකයක් මතු වූ විට ඒ පිළිබඳව ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙගන් විමසිය යුතු ය.
4:6 අධයනෙය් ෙහෝ අභාසෙය් වියදම සම්පූර්ණ වශෙයන් ෙහෝ අඩ වශෙයන් ෙහෝ දරනු
ලබන්ෙන් ශී ලංකාණ්ඩුව විසින් ද, නැතෙහොත් විෙද්ශ ආණ්ඩුවක් ෙනොෙහොත් ඒජන්සියක් විසින් ද
යන්න ෙනොසලකා හැම අවස්ථාවකදීම යටකී පරිදි ගිවිසුමක් හා/ෙහෝ බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන්
කරවා ගැනීම අවශ වන්ෙන් ය.
4:7 ගිවිසුෙම් කිසියම් ෙකොන්ෙද්සියක් ෙහෝ නියමයක් ෙහෝ කඩ කළ විට අභාසය සඳහා දරන
ලද වියදම සම්පූර්ණෙයන් නිලධරයා ආපසු ෙගවිය යුතු බවට එම ගිවිසුෙම් විධිවිධාන සලසා තිබිය
යුතු ය. එෙසේ වුවත් "අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය සම්බන්ධව පමණක් පහත සඳහන් ලිහිල් කිරීමට ඉඩ
ලැෙබන පරිදි" අදාළ වගන්ති එම ගිවිසුෙම් ඇතුළත් කළ යුතු ය. බැඳී ඇති අනිවාර්ය ෙසේවා කාලෙයන්
අවම වශෙයන් හරි අඩක් ෙසේවෙය් ෙනොෙයදුනු නිලධරයන්ෙගන් ගිවිසුෙම් සඳහන් සම්පූර්ණ දඩ
මුදලම අයකළ යුතු ය. ගිවිසුෙම් සඳහන් සම්පූර්ණ කාලෙයන් හරි අඩක් ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක්
ෙසේවෙය් ෙයදුනු නිලධරයන්ෙගන් අයකළ යුත්ෙත්, අනිවාර්ය ෙසේවා කාලෙයන්, ෙසේවය කිරීම සඳහා
තව ඉතිරිව ඇති කාලයට සමානුපාතිකව ගණන් බලන ලද මුදලකි.
"අභාසය සඳහා දරන ලද වියදම" යනු අභාසය සම්බන්ධෙයන් දැරීමට සිදු වූ වියදම වන අතර,
එයට අභාස කාල සීමාෙව්දී අභාසලාභියාට ෙගවන ලද වැටුප සහ දීමනා, ගමන් සඳහා දරන ලද
වියදම්, අභාසය ලබන කාලෙය්දී අභාසලාභියාට කිසියම් විෙශේෂ දීමනාවක් ෙගවන ලද්ෙද් නම් එම
දීමනා, ෛවද වියහියදම්, අභාසලාභියාට ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන් ෙහෝ එම අධයනය සහ අභාස
පාඨමාලාව සඳහා ෙගවන ලද ගාස්තු, අත්තිකාරම් ෙහෝ දීමනා වශෙයන් ෙගවන ලද මුදල් ඇතුළත්
ෙව්.
4:8 බැඳුම්කරයක ඇපකරු වශෙයන් අත්සන් කරන තැනැත්තා ගිවිසුෙමහි නියම කර ඇති
උපරිම දණ්ඩන මුදලට සමාන වටිනාකමින් යුත් නිශ්චල ෙද්පළක් හිමි ෙකෙනකු ෙහෝ උපරිම දණ්ඩන
මුදලින් 1/4ක ෙහෝ ඊට වැඩි පමාණයක වාර්ෂික ආදායමක් ලබන ෙකෙනකු ෙහෝ විය යුතු අතර,
පධාන ණයකරු වශෙයන් ෙහෝ ඇපකරු වශෙයන් ආණ්ඩුවට ණයගැතිවූෙවකු ෙනොවිය යුතු ය.
4:9 පරිශිෂ්ටවල දක්වා ඇති ගිවිසුම් හා බැඳුම්කර ආකෘති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අනුගමනය
කළ යුතු ය. කිසියම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙහෝ අවස්ථාවක ෙහෝ විෙශේෂ අවශතාවලට ගැලෙපන පරිදි
ෙමම ආකෘති සංෙශෝධනය කිරීම අවශ වන්ෙන් නම්, එම සංෙශෝධනය සඳහා ආයතන අධක්ෂ
ජනරාල්ෙග් පූර්ව අනුමතිය ලබාගත යුතු ය. ෙමම අනුමතිය දීමට ෙපර නීතිපතිෙග් අදහස් විමසීමට ද
සිදුවිය හැක.
4:10 අනිවාර්ය ෙසේවා කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ ෙසේවය කිරීමට ගිවිසුමකින් බැඳී සිටින
නිලධරෙයකු තවත් අනිවාර්ය ෙසේවා කාලයකට බැඳී සිටීමට අවශ වන අන්දෙම් අධයන ෙහෝ
අභාස පාඨමාලාවක් සඳහා ඉන් අනතුරුව ෙතෝරා ෙගන තිෙබ් නම්, ඔහු පළමු ගිවිසුෙමන් මුදාහැරිය
යුතු ය. පළමු ගිවිසුම යටෙත් නියමිත අනිවාර්ය ෙසේවා කාල පරිච්ෙඡ්දෙයන් කිසියම් ෙකොටසක් ඉතිරිව
තිෙබෙතොත් ෙදවැනි ගිවිසුම යටෙත් ෙසේවය කිරීමට බැෙඳන්නා වූ අනිවාර්ය ෙසේවා කාල පරිච්ෙඡ්දයට
එම ෙකොටස ද එකතු කළ යුතු ය. ෙකෙසේ ෙවතත්, එය ද අවුරුදු 10ක උපරිමයකට යටත් ෙව්.
4:11 එෙසේම පසුව බැෙඳන ගිවිසුෙම් කාර්යයන් සඳහා පළමු අධයන ෙහෝ අභාස පාඨමාලාෙව්
වියදම ද, පසුව පිරිනමන ලද පාඨමාලාෙවහි වියදමට එකතු කළ යුතු ය.
4:12 භාවිත කළ යුතු ගිවිසුම් හා බැඳුම්කර ආකෘති, 8 සහ 15 වැනි පරිශිෂ්ටයන්හි දක්වා ඇත.
4:13 පරිවාසිකෙයකු පිටරට යවන විට ඔහුෙග් පරිවාස කාලය, ඔහුට පිටරට යාම සඳහා නිවාඩු දී
ඇති කාල පරිච්ෙඡ්දයට සමාන කාලයකින් දීර්ඝ කළ යුතු ද යන්න පිළිබඳව ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙගන් උපෙදස් ලබා ගත යුතු ය.
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4:14 යම් නිලධරයකු රාජ සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා මුදා හරිනු ලැබ ඇති විටදී එෙසේ ෙසේවය
කරන කාලය, ගිවිසුමක් යටෙත් ඔහු ෙකෙරහි පැවරී ඇති බැඳීම් ඉටු කිරීෙමහිලා, ඔහුෙග් අනිවාර්ය
ෙසේවා කාලෙය් ෙකොටසක් හැටියට ගණන් ගත යුතු ය.

5. වැටුප් රහිත අධයන නිවාඩු ලබා ෙගන ඇති අවස්ථාවලදී අත්සන් කළ යුතු
ගිවිසුම
5:1 අධයනය ෙහෝ අභාසය සඳහා අවම වශෙයන් ගමන සඳහා ගතවන කාලය ද ඇතුළුව එක්
මසකට වැඩි කාලයක් වැටුප් රහිත නිවාඩුපිට විෙද්ශ ගත වන නිලධරෙයකු සිය නිවාඩුව අවසන්
වීෙමන් ඉක්බිති ආණ්ඩුෙව් ෙසේවයට නැවත පැමිෙණන බවටත්, ඔහු විසින් ගන්නා ලද සම්පූර්ණ වැටුප්
රහිත නිවාඩු කාලය ෙමන් ෙදගුණයකට සමාන කාලයක් ආණ්ඩුවට ෙසේවය කරන බවටත්, ගිවිසුමකට
එළඹිය යුතු ය. ෙම් සඳහා භාවිතා කළ යුතු ගිවිසුෙම් ආකෘතිය 9 වැනි පරිශිෂ්ටෙයහි දක්වා ඇත. ෙමම
ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් 4:9 උප වගන්තිෙය් සඳහන් විධිවිධාන අනුගමනය කළ යුතු වන්ෙන් ය.
5:2 අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය ෙසේවය කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත්, අයකර ගත යුතු දණ්ඩන
මුදල ගණන් බැලිය යුත්ෙත් අනිවාර්ය ෙසේවා කාලෙයන් ෙසේවය ෙනොකරන ලද එක් එක් මාසය සඳහා,
නිලධරයා රටින් පිටව යන අවස්ථාෙව්දී ලබා ගන්නා ලද එකාබද්ධ මාසික වැටුෙපන් තුෙනන් පංගුවක්
බැගිනි. එම මුදල ගිවිසුම් පතෙයහි දැක්විය යුතු ය. (XII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 16 වගන්තිය බලන්න.)
5:2:1 පසු දිෙනක, නිලධරෙයකු ලබා ෙගන ඇති නිවාඩුව දීර්ඝ කරන ලද්ෙද් නම්, ඉඳින් ඔහු
එදින ෙතක් රජෙය් ෙසේවෙය් සිටිෙය් නම්, එදිනට ලබාගන්නා වැටුප පදනම් කරෙගන දණ්ඩන
මුදල නියම කළ යුතු ය.

6.

අධයන ෙහෝ අභාසවලදී ෙගවිය යුතු දීමනා ආදිය

6:1 විෙද්ශ ආණ්ඩුවක ෙහෝ ඒජන්සියක අනුගහෙයන් පිරිනමන ලද ශිෂත්වයක් පිට
විෙද්ශයකට යවනු ලබන නිලධරෙයකුට, අනුගාහක ආණ්ඩුව ෙහෝ ඒජන්සිය විසින් පිරිනැෙමන
දීමනාව ෙහෝ භෘතිකාව (විෙද්ශ විනිමෙයන්) සහ ෙමම කාර්යය සඳහා සම්පූර්ණ පඩි සහිත නිවාඩු
ෙදන ලද්ෙද් නම් ඔහුෙග් සම්පූර්ණ වැටුප හා දීමනාව ද (ශී ලංකාෙව්දී ෙමරට මුදලින්) ෙගවිය යුතු ය.
6:2 අධයනය ෙහෝ අභාසය සඳහා ශී ලංකාණ්ඩුෙව් වියදමින් විෙද්ශයකට යවනු ලබන
නිලධරෙයකුට ෙගවිය යුතු දීමනා, පශ්චාත් උපාධි අධයන සහ උපාධි අධයන සඳහා අනුමත දීමනා
පදනම් කර ෙගන විනිමය පාලක විසින් නියම කරනු ඇත. මින් බැහැරව කරනු ලබන ෙගවීම් සඳහා
මුදල් විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමතිය අවශ ය.
6:3 පිටරට සිටියදී යැපීම් දීමනා ලබන නිලධරෙයකුට ෙමම දීමනාවලින් කිසිවක් ෙගවනු
ෙනොලැෙබ්.

7. යැපීම් දීමනාව - ගමනට ගතවන අවම කාල සීමාව ඇතුළුව මාස එකකට
ෙනොවැඩි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා
7:1 XII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 13:1 වගන්තිෙය් සඳහන් කවර කාර්යයක් සඳහා වුව ද එම වගන්තිය
යටෙත් රාජකාරි නිවාඩු අනුමත කරන ලදුව රාජකාරි පිට විෙද්ශ ගතවන නිලධරෙයකුට මාස එකකට
ෙනොවැඩි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා, මුදල් විෂය භාරව ඇති අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් කලින්
කල නියම කරනු ලබන ගාස්තු පමාණයන් අනුව "යැපීම් දීමනා" ෙගවිය හැකි ය.
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7:2 ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් ෙනොව ෙවනත් ආකාරයකට එවැනි සම්ෙම්ලනයකට
සහභාගිවන නිලධරෙයකුට ෙමම දීමනාවලින් කිසිවක් ලැබීමට හිමිකමක් නැත්ෙත් ය.

8.

යැපීම් දීමනාව - ගමන් කිරීමට ගතවන අවම කාල සීමාව ඇතුළුව මාස එකකට වැඩි කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා
රාජකාරි කාර්යයන් සඳහා ගත කරන කාල පරිච්ෙඡ්දය මාස එකකට වැඩිවන කල්හි, මුදල් විෂය
භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා සමග සාකච්ඡා කර පරිවර්තිත දීමනාවක් කලින් කල නියම කරගත
යුතු ය.

9.

උණුසුම් ඇඳුම් දීමනා සහ අත්තිකාරම්

අධයනය ෙහෝ අභාසය සඳහා නැතෙහොත් රාජකාරි සඳහා සමශීෙතෝෂ්ණ ෙද්ශගුණයක් ඇති
රටකට යන රජෙය් නිලධරෙයකුට ෙගවිය හැකි උණුසුම් ඇඳුම් දීමනා සහ/ෙහෝ අත්තිකාරම් ෙමෙසේ
ය.–
9:1 රාජකාරි පිණිස පිටරට යවනු ලබන නිලධරෙයකුට පවුම් 75කට සමාන උණුසුම් ඇඳුම්
දීමනාවක් රුපියල්වලින් ෙගවිය හැක. ෙමම කාර්යය සඳහා රාජකාරි යන්නට 1:1 වගන්තිෙය් සඳහන්
ඕනෑම කාර්යයක් ඇතුළත් ෙව්.
9:1:1 ෙමහි 9:7 උප වගන්තිෙය් දක්වා ඇති ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව අත්තිකාරමක් ෙලස
රුපියල් 2,000කට ෙනොවැඩි තවත් මුදලක් ෙගවීමට ෙල්කම්වරයාට පුළුවන. රාජකාරියක් ෙනොවන
ෙවනත් කාර්යයන් සඳහා විෙද්ශයකට යන නිලධරෙයකුට ද රුපියල් 2,000ක ෙමම අත්තිකාරම්
මුදල ෙගවිය හැකි ය.
9:2 ෙමහි 9:1 හි සඳහන් වන දීමනාෙවන් 150%ක් ලැබීමට අගවිනිශ්චයකාරවරයා සහ
අමාතවරෙයක් හිමිකම් ලබයි.
9:2:1 ෙමහි 9:7 උප වගන්තිෙය් දක්වා ඇති ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව උණුසුම් ඇඳුම්
දීමනාව වශෙයන් ෙගවන මුදලට ෙනොවැඩි තවත් මුදලක් අත්තිකාරමක් වශෙයන් නිලධරෙයකුට
ෙගවීමට ෙල්කම්වරයාට පුළුවන.
9:3 රාජකාරි සඳහා පිටරට යන නිලධරෙයකුට උණුසුම් ඇඳුම් දීමනාව ෙගවිය හැකි
වන්ෙන්, පදානෙය් ෙකොන්ෙද්සි අනුව උණුසුම් ඇඳුම් දීමනාවක් ෙගවීමට විධිවිධාන සලසා ෙනොමැති
නම් පමණකි. එවැනි පදානයක ෙකොන්ෙද්සිවල පතිපාදිතව ඇත්ෙත් ෙගවිය හැකි උණුසුම් ඇඳුම්
දීමනාවට වඩා අඩු පමාණයක උණුසුම් ඇඳුම් දීමනාවක් නම් එම ෙවනස ආණ්ඩුෙව් අරමුදල්වලින්
ෙගවිය හැකි ය.
9:4 නිලධරෙයකුට අවුරුදු 5ක (පහක) කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළදී උණුසුම් ඇඳුම් දීමනා සහ
අත්තිකාරම් එකකට වඩා ෙනොදිය යුතු ය.
9:5 විෙද්ශ ඒජන්සියක වියදමින් ෙයෙදන ගමනක් සම්බන්ධෙයන් යම් නිලධරෙයකු උණුසුම්
ඇඳුම් දීමනාවක් ලබා තිෙබ් නම්, 9:4 උප වගන්තිෙය් කාර්යයන් සඳහා එම උණුසුම් ඇඳුම් දීමනාව ද
ගණන් ගත යුතු ය.
9:6 උණුසුම් ඇඳුම් දීමනාව වශෙයන් සහ/ෙහෝ අත්තිකාරම් වශෙයන් ලැබුණු මුදල පිටරට
නැවතීම සඳහා තමාට අවශ ඇඳුම් පැළඳුම් මිලදී ගැනීමට වියදම් කළ බවට සහතිකයක් හැකිතාක්
ඉක්මණින් නිලධරයා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
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කුවිතාන්සි ඉදිරිපත් කරන ෙලස සිය අභිමතය පරිදි ඉල්ලා සිටීමට ෙල්කම්වරයාට පුළුවන.
9:7 ෙමම වගන්තිය යටෙත් ෙදනු ලබන අත්තිකාරම් සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි
අදාළ ෙව්. –
9:7:1 ෙවනත් කාර්යයක් සඳහා ෙදනු ලබන වැටුප් අත්තිකාරම් සඳහා ෙමන් ෙපොළිය අයකළ
යුතු ය. (XXIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය බලන්න.)
9:7:2 ආපසු ෙගවීම මාස 36කට ෙනොවැඩි කාලයක් තුළදී කළ යුතු ය.
9:7:3 පළමුවන ෙකොටස අයකර ගැනීම, අත්තිකාරම ෙගවූ දින සිට මාස 6ක් ෙහෝ නිලධරයා
නැවත දිවයිනට පැමිණි දිනය ෙහෝ යන ෙදකින් කලින් එළෙඹන දිනය ඉක්මවා කල් ෙනොදැමිය
යුතු ය.
9:8

ෙමම විධිවිධානවල කාර්යයන් සඳහා සමශීෙතෝෂ්ණ ෙද්ශගුණයක් පවතින රටවල් නම්.උත්තරාක්ෂාංශ අංශක 35ට උතුරින් උත්තරාර්ධ ෙගෝලෙය් සියලුම රටවල්.
දක්ෂිණාක්ෂාංශ අංශක 30ට දකුණින් දක්ෂිණාර්ධ ෙගෝලෙය් පිහිටි සියලුම රටවල්.
මුහුදු මට්ටෙමන් අඩි 5,000ට ඉහළින් පිහිටි සියලුම ස්ථාන.

9:9 ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා වවස්ථා සංගහෙය් විධිවිධානවලින් පාලනය වන රජෙය්
නිලධරෙයකුට ෙමම වගන්තිය අදාළ ෙනොෙව්.

10. රාජ නිලධරයන්ට විෙද්ශ ගමන් යාම සඳහා අනුමතිය ලබාදීෙම්දී අනුගමනය
කළ යුතු කියාමාර්ග
10:1 රාජ නිලධරෙයකු ෙමහි පහත දක්වා ඇති අවස්ථාවලදී විෙද්ශ ගතවීමට අදහස් කරන්ෙන්
නම් ශී ලංකාෙවන් පිටත්වීමට ෙපර ඒ සඳහා ෙමම පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය් දැක්ෙවන උපෙල්ඛනය
පරිදි අවසර ලබාගත යුතු ය (අ)

අධයනය ෙහෝ අභාසය ෙහෝ ශිෂත්ව සඳහා සම්පූර්ණ වැටුප් සහිතව ෙහෝ රහිතව යන
විට.

(ආ) විෙද්ශ රජයක, ජාතන්තර ඒජන්සියක ෙහෝ විෙද්ශ සංවිධානයක ආරාධනය මත
සමුළුවකට ෙහෝ සම්මන්තණයකට ෙහෝ සහභාගී වීම සඳහා යන විට.
(ඇ) විෙද්ශ ශී ලංකා දූත මණ්ඩලයකට පත්කරනු ලැබීෙම්දී හැර ෙවනත් රාජකාරි කටයුත්තක්
සඳහා යන විට.
(ඈ) ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කරන කීඩා ෙහෝ සංස්කෘතික කණ්ඩායමක සාමාජිකෙයකු
වශෙයන් යන විට.
(ඉ)

විෙද්ශ රජයකින්, ජාතන්තර ඒජන්සියකින් ෙහෝ විෙද්ශ සංවිධානයකින් ලැබී ඇති
සංචාරක පදානයක් පිට යන විට.

(ඊ)

විෙද්ශයක කාර්ය පැවරුමක් භාර ගැනීම සඳහා මුදාහරිනු ලබන විට.
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XV වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

10:1:1 උක්ත නිවාඩු සඳහා ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලුම්පතෙය් එම කාර්යය සඳහා අවශවන
සම්පූර්ණ නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දයම පිටත්වන හා ආපසු පැමිෙණන දිනයන් ද ඇතුළත්ව දක්වා
තිබිය යුතු ය.
එම කාල පරිච්ෙඡ්දය දීර්ඝ කිරීම සඳහා එවැනිම අනුමතියක් කල් ඇතිව ඉල්ලුම් කිරීෙමන්
ලබාගත යුතු අතර, එම ඉල්ලුම්පතෙය් සඳහන් කළ යුතු ෙවනත් කරුණුවලට අමතරව ෙමහි පහත
සඳහන් කරුණු සම්බන්ධව ෙහේතු දැක්විය යුතු ය.
(අ) දීර්ඝ කිරීමට ෙහේතු
සහ
(ආ) මුලින් ඉල්ලුම් කළ අවස්ථාෙව්දී ෙමම අවශතාවය අවෙබෝධ ෙනොවීමට ෙහේතු.
10:2 විෙද්ශ රජයකින් ෙහෝ විෙද්ශ නිෙයෝජිත ආයතනයකින් ලත් ආරාධනයක් පිළිගැනීමට
අවසරය ඉල්ලා සිටීෙම්දී ඒ ආරාධනය කලා, විදා ෙහෝ වෘත්තීය ක්ෙෂේතෙයහි විශාරද විද්වෙතකුට,
විෙද්ශ නිෙයෝජිත ආයතනයකින් ෙහෝ ෙවනයම් ආයතනයකින් ෙහෝ පිරිනමන ලද ආරාධනයක්
ෙනොෙව් නම්, පළමුෙවන්ම එම ආරාධනය ශී ලංකා රජය ෙවත පිරිනමා තිබිය යුතු අතර, ඉල්ලීම
කරනු ලබන්ෙන් යම් නිලධරෙයකු ෙවනුෙවන් ද, ඒ නිලධරයා ශී ලංකා රජය විසින් නම් කරනු ලැබූ
තැනැත්තා විය යුතු ය. ආරාධනා පතය ෙහෝ ෙතෝරාගත් බවට විධිමත් ලිපිය ඉල්ලුම්පත සමග අමුණා
තිබිය යුතු ය.
10:3 රටින් බැහැරවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්පතය, අඩුම වශෙයන් නිලධරයා පිටත්ව
යාමට දින 10කට කලින් ද, ශිෂත්ව යනාදිය සම්බන්ධෙයන් නම් ඒ ශිෂත්ව පදානය කරනු ලබන
බලධරයා ෙවත නාම ෙයෝජනාව ලැබී තිබිය යුතුයැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන දිනට දින 10කට කලින් ද
ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතු ය.
10:4 අනුගාහක විෙද්ශ ආයතනයකින් පදානය කරන අධයනයක්, පුහුණු පාඨමාලාවක්,
ශිෂත්වයක්, සම්මන්තණයක් ෙහෝ වැඩමුළුවක් වැනි කරුණක් සඳහා විෙද්ශ ගමනක් සම්බන්ධෙයන්
16 වැනි පරිශිෂ්ටය පරිදි සම්පූර්ණ කළ අයදුම්පතය අදාළ අමාතාංශෙය් ෙල්කම්/පළාත් පධාන
ෙල්කම් විසින් ජනාධිපති ෙල්කම්/අගාමාත ෙල්කම්/අදාළ අමාතාංශෙය් ෙල්කම්/පළාත් සභාෙව්
ආණ්ඩුකාරවර ෙල්කම් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. අයදුම්පෙත් අතිෙර්ක පිටපතක් විෙද්ශ සම්පත්
අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත ෙයොමු කළ යුතු ය.
10:5 ජාතන්තර සමුළුවකට සහභාගිවීම සහ ජාතන්තර ගිවිසුමක් සඳහා සාකච්ඡා සම්මුති
ඇතිකර ගැනීමක් වැනි කටයුත්තක් සඳහා රජෙය් වියදමින් විෙද්ශයකට යාම සඳහා අමාතවරෙයකු
විසින් විෙශේෂෙයන් නම් කරනු ලැබූ ඉහත 10:1 උප වගන්තිෙය් දැක්ෙවන නිලධරෙයකු
සම්බන්ධෙයන් 16 වැනි පරිශිෂ්ටය පරිදි සම්පූර්ණ කළ අයදුම්පතය අදාළ අමාතාංශෙය් ෙල්කම්/
පළාත් සභා පධාන ෙල්කම් විසින් ඉහත 10:4 පරිදි අදාළ ෙල්කම්වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
10:6 විෙද්ශ චාරිකාවකට නිෙයෝජිත පිරිසක් සම්බන්ධ වන විට එම පිරිෙසේ කිසියම්
සාමාජිකෙයකු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පූර්ව අනුමතිය ලබාගත යුතු වන්ෙන් නම්, එම පිරිෙසේ
සියලුෙදනා ෙවනුෙවන්ම එකවර අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවසරය ලබාගත යුතු ය. තවද එවැනි
නිෙයෝජිත පිරිසක් සම්බන්ධෙයන් වන විට ගරු අගාමාතතුමාෙග්/ගරු අමාතතුමා/ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාෙගන් ලබාගත යුත්ෙත් ද අවස්ථානුකූල පරිදි කණ්ඩායමක් වශෙයන් එකවර ය.
ෙමවැනි අවස්ථාවකදී එකී කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම කණ්ඩායෙම් නායකත්වය දරන නිලධරයා
ෙසේවය කරන අමාතාංශය ෙහෝ එම විෂය භාර අමාතාංශය විසින් වඩා සුදුසු පරිදි කළ යුතු ය. ශී
ලංකා රජයට විෙද්ශ ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා වන සාකච්ඡා, සම්මුති ඇතිකර ගැනීමකදී
සම්බන්ධීකරණ අමාතාංශය වනුෙය් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාතාංශයයි.
10:7 ඉහත 10:5 උප වගන්තිෙය් සඳහන් අන්දෙම් විෙද්ශ ගමන් සම්බන්ධෙයන් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග්/ගරු අගාමාතතුමාෙග්/ගරු අමාතතුමාෙග්/ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් අවසරලත්
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වහාම, නිලධරයාෙග් විෙද්ශ ගමනට අදාළ ෙතොරතුරු, ඔහු විසින් අදාළ අවස්ථාවන්හිදී රජය සමග
එළඹුණු ෙසේවා ගිවිසුෙම් පිටපතක් ද සහිතව අමාතාංශෙය් ෙල්කම්/පළාත් සභාෙව් පධාන ෙල්කම්
විසින් නිලධරයා අයත් ෙසේවයට අදාළ පරිපාලන බලධරයා ෙවත වාර්තා කළ යුතු ය.
උදාහරණ ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධරෙයකු
සම්බන්ධෙයන්

-

රාජ පරිපාලන විෂය භාර
අමාතාංශ ෙල්කම් ෙවත

ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවෙය්
නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන්

-

ශී ලංකා කමසම්පාදන විෂය භාර
අමාතාංශ ෙල්කම් ෙවත

ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය් නිලධරෙයකු
සම්බන්ධෙයන්

-

රාජ පරිපාලන විෂය භාර
අමාතාංශ ෙල්කම් ෙවත

ශී ලංකා විදාත්මක ෙසේවෙය් නිලධරෙයකු
සම්බන්ධෙයන්

-

රාජ පරිපාලන විෂය භාර
අමාතාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත

ශී ලංකා ගණකාධිකාරී ෙසේවෙය්
නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන්

-

භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජ ෙල්කම් ෙවත

ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් නිලධරෙයකු
සම්බන්ධෙයන්

-

ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ
ජනරාල් ෙවත

10:8 රජෙය් නිලධරෙයකු නිවාඩුවක් ගතකිරීම, වන්දනා ගමනක් යාම ෙහෝ ෛවද පතිකාර
ගැනීමට ෙහෝ ෙපෞද්ගලික කටයුත්තක් සඳහා විෙද්ශයකට යාමක් වැනි කරුණක් සම්බන්ධෙයන් ෙහෝ
නිවාඩු අනුමත කරවාගත යුත්ෙත් XII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 23 වගන්තිෙය් විධිවිධානයන්ට අනුකූලව ය.
විෙද්ශ අධයන සහ/ෙහෝ රැකියා සඳහා වැටුප් රහිත විෙද්ශ නිවාඩු අනුමත කරවා ගත යුත්ෙත් XII
වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 16 වගන්තිෙය් විධිවිධානයන්ට අනුකූලව ය. එවැනි අවස්ථාවකදී වුවද
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියකු ෙහෝ ඊට ඉහළ නිලධරෙයකු උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන් පරිදි රටින් බැහැරව
යාෙම් අවසරය ලබාගත යුතු ය.
10:9
දිවයිෙනන් බැහැරව ගත කිරීම සඳහා ස්වකීය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්/අමාතාංශෙය්
නිලධරයන්ට නිවාඩු දීමට පථම දිවයිෙනන් බැහැර යාම සඳහා නියමිත අවසරය ලබාෙගන ඇති බවට
අමාතාංශෙය් ෙල්කම්/පළාත් සභා පධාන ෙල්කම් හා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සෑහීමට පත්විය යුතු
ය.
10:10 නිලධරයාෙග් නිවාඩු අනුමත කිරීෙම් ලිපිෙය් පිටපතක් විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
යැවිය යුතු ය.
10:11 උප ෙල්ඛනෙය් I වන හා II වන ෙකොටසට අයත් වන නිලධරයන් දිවයිෙනන් බැහැරවීම
සඳහා වූ අයදුම්පතය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙහෝ ගරු අගමැතිතුමාට ෙහෝ ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර ඒ
සඳහා විෂය භාර අමාතවරයාෙග් ෙහෝ අමාත මණ්ඩලෙය් ෙනොවන අමාතවරයාෙග් ෙහෝ
අමාතවරයා විසින් අනුමතිය ලබාදීම පිණිස බලය පවරා ඇති නිෙයෝජ අමාතවරෙයකුෙග් ෙහෝ
එකඟතාවය ලබාගත යුතු ය.

11. ගමන් කිරීෙම් පන්තිය
11:1 ගුවන් මගින් - සියලුම නිලධරයන් පිරිමැසුම් පන්තිෙයහි ගමන් කළ යුතු ය.
11:2 මුහුදු මගින්,
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11:2:1 පළමුවැනි පන්තිය : මසකට රු. 22,935කට ෙනොඅඩු ආරම්භක වැටුපක් ඇති
තනතුරක් දරන නිලධරෙයකු ෙහෝ මසකට රු. 28,095ක් ෙහෝ ඊට වැඩි වැටුපක් ලබන
නිලධරෙයකු.

12. ගමන යායුතු කමය
ගමන යායුතු කමය, එනම් ගුවන් මගින් ද, නැතෙහොත් මුහුදු මගින් ද යන්න මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාතාංශය කලින් කල නිකුත් කරන ලද උපෙදස්වලට අනුව තීරණය කළ යුතු ය.

13. ෙවනම යැෙවන බඩුබාහිරාදිය පවාහනය කිරීම
13:1 නිලධරෙයකු රාජකාරි පිට ෙහෝ සම්පූර්ණ පඩි සහිත අධයන නිවාඩු පිට ෙහෝ පිටරට
යනවිට ඔහු රැෙගන ෙනොයන බඩුබාහිරාදිෙය් ෙකොටසක් වන අතාවශ ෙපෞද්ගලික බඩුමුට්ටු මුහුදු
මගින් පවාහනය කිරීමට යන වියදම් (ශිෂත්ව යනාදිය සම්බන්ධෙයන් එම ශිෂත්ව පිරිනැමූ
බලධරයා විසින් ෙනොෙගවනු ලැබුවෙහොත්) පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී, එනම් :නිලධරයා ගුවන් මගින් ගමන් කරන්ෙන් නම් ද, රාජකාරි ෙහෝ අධයන කාල පරිච්ෙඡ්දය හය
මසකට වැඩිවන්ෙන් නම් ද,
යන ගමෙන්දී ෙහෝ ආපසු එන ගමෙන්දී ෙහෝ නිලධරයා පිටත්වීමට ෙපර ෙහෝ පිටත් වී මාසයක්
ඇතුළත ෙහෝ බඩුබාහිරාදිය නැව් ගත කරන්ෙන් නම් ද,
ආණ්ඩුෙව් අරමුදල්වලින් වියදම් දරනු ලැෙබ්.
13:2 රක්ෂණය - මුහුදු රක්ෂණ ආවරණය සඳහා ෙගවන ලද වාරිකය පහත දැක්ෙවන සීමාවන්ට
යටත්ව පතිපූරණය කරනු ලැෙබ්.
ෙමහි දැක්ෙවන
පමාණයට ෙනොවැඩි
රක්ෂණ ආවරණය
රු.
සම්පූර්ණ පඩි සහිත අධයන නිවාඩු ලත් නිලධරෙයකු
පළමුවැනි පන්තිෙය් මුහුදු යාන පත හිමි නිලධරෙයකුට

1,500

අනිකුත් අයට

750

පළමු පත්වීම ලබා, විශාම ලබා, නැතෙහොත් ෙසේවය අවසන්
කරනු ලැබ (විනය කරුණක් ෙනොවන ෙහේතුවක් මත),
ගමෙනහි ෙයෙදන නිලධරෙයකුට සහ ඔහුෙග් පවුෙල් අයට:
පළමුවැනි පන්තිෙය් මුහුදු යානා පත හිමි නිලධරෙයකුට

5,000

අනිකුත් අයට

3,000

13:3 රක්ෂණය පිළිබඳ කටයුතු ඒ නිලධරයා විසින්ම පිළිෙයළ කරගත යුතු ය. රක්ෂණ වියදම්
පතිපූරණය වශෙයන් ආපසු ෙගවන ෙලස ඉල්ලා සිටින විට, රක්ෂණෙයන් ආවරණය වූ මුදල් පමාණ
ද, ෙගවූ වාරිකය ද, අදාළ ඉල්ලුම්පතෙය් සඳහන් ෙකොට රක්ෂණය කළ භාණ්ඩ පිළිබඳ සහතික කරන
ලද පකාශයක් ද, රක්ෂණ සහතිකය සහ/ෙහෝ, රක්ෂණ සංස්ථාෙවන්/සමාගෙමන් ලත් කුවිතාන්සිය ද,
එකී ඉල්ලුම්පතය සමග එවිය යුතු ය.
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13:4 ෙමම විධිවිධානවල කාර්යයන් සඳහා "අතවශ ෙපෞද්ගලික බඩුමුට්ටු" යන්නට, පහත
සඳහන් සීමාවන් දක්වා වූ ඇඳුම් පැළඳුම්, ෙපොත්පත්, ෙගදර ෙදොර ෙරදිපිළි සහ පාවිච්චි කළ
මුළුතැන්ෙගයි භාජන, පිඟන් බඩු, හැඳි ගෑරුප්පු වැනි උපකරණ ඇතුළත් ෙව්. –
පළමුවැනි පන්තිෙය් මුහුදු යාන පත හිමි නිලධරෙයකුට

- ඝන අඩි 50යි.

අනිකුත් අයට

- ඝන අඩි 30යි.

13:5 ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේව ා වවස්ථා සංගහෙය් විධිවිධානවලින් පාලනය වන රජෙය්
නිලධරෙයකුට ෙමම වගන්තිෙය් විධිවිධාන අදාළ ෙනොෙව්.

14. රක්ෂණය - ගුවන් අනතුරු
14:1 රාජකාරි පිට ෙහෝ සම්පූර්ණ පඩි සහිත අධයන නිවාඩු පිට ෙහෝ රජෙය් වියදමින් පිටරට
යන්නා වූ ද, ගුවන් අනතුරු සම්බන්ධෙයන් රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා ගන්නා වූ ද නිලධරෙයකු එම
රක්ෂණ ආවරණය ලබා ගන්ෙන් පහත සඳහන් සීමාවන්ට යටත්ව ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් ෙහෝ
ශී ලංකා ජාතික රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් ෙහෝ නම්, එම රක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් ඔහු විසින් ෙගවන ලද
වාරිකය, පතිපූරණය කිරීම් වශෙයන් ඔහුට ආපසු ෙගවිය හැකි ය.
අමාතවරෙයක්, නිෙයෝජ අමාතවරෙයක් හා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්

රු.
500,000

රු. 30,175 සහ ඊට වැඩි වැටුපක් ලබන නිලධරෙයකු

300,000

රු. 30,175ට අඩු වැටුපක් ලබන නිලධරෙයකු

150,000

14:2 සම්පූර්ණ පඩි සහිත නිවාඩු පිට විෙද්ශ ඒජන්සියක වියදමින් පිටරට යන නිලධරෙයකුට,
එකී ඒජන්සිය විසින් රක්ෂණ වියදම් දරනු ෙනොලබන්ෙන් නම්, ඉහත සඳහන් 14:1 උප වගන්තිය
පකාර පතිපූරණය කිරීම වශෙයන් රක්ෂණ වාරිකය ආපසු ෙගවිය හැකි ය.
14:3 ඉහත සඳහන් සීමාවන්ට වැඩි මුදලකට රක්ෂණය වීමට යම් නිලධරෙයකු අදහස් කරන්ෙන්
නම්, සිය වියදමින් අතිෙර්ක ආවරණය ලබාගත යුතු ය.

15. ෛවද පරීක්ෂණය
15:1 පිටරට යන රජෙය් නිලධරෙයකු ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ශිෂත්වලාභිෙයකු ෙමරටින් යෑමට ෙපර,
අදාළ පාඨමාලාව පැවැත්ෙවන රෙට් ෙද්ශගුණය හා ෙවනත් තත්ත්වයන් යටෙත් එම අභාස ෙහෝ
අධයන පාඨමාලාව හැදෑරීමට සුදුසු තත්ත්වයක සිටීදැයි තීරණය කරනු සඳහා විෙශේෂ ෛවද
මණ්ඩලයක් මගින් පවත්වනු ලබන ෛවද පරීක්ෂණයකට භාජනය විය යුතු ය.
15:2 එවැනි අවස්ථාවලදී ෛවද මණ්ඩලයක් පත් කිරීම සඳහා යටත් පිරිෙසයින් සති හතරක්වත්
කල් ඇතිව ෙසෞඛ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්/ෙසෞඛ ෙසේවා පාෙද්ශීය අධක්ෂ ෙවත අභාස
පාඨමාලාෙව් ස්වභාවය සහ එය පැවැත්ෙවන රට පිළිබඳ විස්තර සහිතව ඉල්ලුම්පතයක් යැවිය යුතු ය.
15:3 ෛවද මණ්ඩලෙය් වාර්තාව ලිවිය යුතු සම්මත ආකෘති පතයට ඇතුළත් ෙනොවන විෙශේෂ
ෛවද වාර්තා සහ එක්ස්-ෙර් ඡායාරූප යනාදී කිසිවක් අවශ වන්ෙන් නම්, ෛවද මණ්ඩලෙය්
පරීක්ෂණයට භාජනය වීමට ෙපර, ආණ්ඩුෙව් ආෙරෝගශාලාවකින් එබඳු විෙශේෂ වාර්තා හා එක්ස්-ෙර්
ඡායාරූප ලබාගත යුතු ය. පරීක්ෂණය, ෛවද වාර්තාව, එක්ස්-ෙර් ඡායාරූප යනාදිය සඳහා යන
වියදම් විෙද්ශ ඒජන්සියක් විසින් ෙගවනු ෙනොලැෙබ් නම්, ශී ලංකාණ්ඩුව විසින් ෙගවිය යුතු ය.
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XV වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

15:4 ෛවද පරීක්ෂණය පැවැත් වූ දිනය හා පිටත් වන දිනය අතර කාලය ෙදමසකට වැඩි
වුවෙහොත් ෙහෝ පරීක්ෂණය පැවැත් වූ දිනය හා පිටත්ව යන දිනය අතරතුෙර්දී නිලධරයා/
ශිෂත්වලාභියා අසනීප වුවෙහොත් ෙහෝ අලුෙතන් ෛවද මණ්ඩලයක් පත් කිරීම පිණිස
ෙසෞඛ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්/ ෙසෞඛ ෙසේවා පාෙද්ශීය අධක්ෂ ෙවත ඉල්ලීමක් කළ යුතු ය.
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[XV වැනි පරිච්ෙඡ්දය

උප ෙල්ඛනය
(10 වගන්තිය)
I වැනි ෙකොටස

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අනුමතිය ලබාගත යුතු වන්නා වූ නිලධරයන්
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ජනාධිපති ෙල්කම්
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් සියලුම නිලධරයන්
අමාත මණ්ඩල ෙල්කම්
අමාත මණ්ඩල කාර්යාලෙය් සියලුම නිලධරයන්
අගාමාත ෙල්කම්
අමාතාංශ ෙල්කම්වරු
පාර්ලිෙම්න්තු මහ ෙල්කම්
පළාත් සභා පධාන ෙල්කම්වරු
ආණ්ඩුකම වවස්ථාව යටෙත් පත්කරනු ලැබූ සියලුම ෙකොමිෂන් සභාවන්හි සභාපතිවරු සහ
සාමාජිකයන්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත්කරනු ලැබූ රාජ සංස්ථා, වවස්ථාපිත මණ්ඩල හා
අධිකාරීන්හි සභාපතිවරු
විශ්වවිදාල කුලපතිවරු
විශ්වවිදාල උප කුලපතිවරු
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටතට සෘජුවම ගැෙනන අමාතාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු, සංස්ථා සහ
අනිකුත් ආයතනයන්හි සියලුම නිලධරයන්
ඉහතින් අන ආකාරයකින් නිශ්චි තව සඳහන් ෙනොවූ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරනු
ලැබූ සියලුම රාජ නිලධරයන්

II ෙකොටස
ගරු අගාමාතතුමාෙග් අනුමතිය ලබාගත යුතු වන්නා වූ නිලධරයන්
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

සභානායකවරයාෙග් ෙල්කම්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයාෙග් ෙල්කම්
මහ ෙල්කම්වරයා හැර සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලය
අමාතාංශයන්හි අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු
දිස්තික් ෙල්කම්වරු/දිසාපතිවරු
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්
ආණ්ඩුකාරවරුන්ෙග් ෙල්කම්වරු
රාජ සංස්ථා, වවස්ථ ාපිත මණ්ඩල, අධිකාරීන්හී සහ වත්කම් වැඩි පමාණයක් රජය සතු
සමාගම්වල පාලක මණ්ඩලයන්හි සභාපතිවරු (ෙමම උප ෙල්ඛනෙය් I ෙකොටස යටෙත්
සඳහන් වූ සභාපතිවරු හැර)
ඉහත සඳහන් ආයතනවල උප සභාපතිවරු
ඉහත සඳහන් ආයතනවල කියාකාරී අධක්ෂවරු
අනිකුත් සියලුම මාණ්ඩලික/විධායක මට්ටෙම් රාජ නිලධරයන් (පළාත් සභාවන් සහ පළාත්
පාලන ආයතනයන්හි ෙසේවෙය් නියුක්ත නිලධරයන් හැර) සහ රාජ සංස්ථාවන්හි/
වවස්ථාපිත මණ්ඩලයන්හි/වත්කම් වැඩි පමාණයක් රජය සතු සමාගම්වල නිලධරයන්
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XV වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

III ෙකොටස
අදාළ ගරු අමාතවරුන්ෙග් අනුමතිය ලබාගත යුතු වන්නා වූ නිලධරයන්
අනිකුත් සියලුම රාජ නිලධරයන්, (පළාත් සභාවල හා පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ෙසේවෙය්
නියුක්ත නිලධරයන් හැර) සහ රාජ සංස්ථා/වවස්ථාපිත මණ්ඩල/වත්කම් වැඩි පමාණයක් රජය සතු
සමාගම්වල නිලධරයන් (එනම්, මාණ්ඩලික/විධායක මට්ටමින් පහළ නිලධරයන්)

IV ෙකොටස
අදාළ ගරු ආණ්ඩුකාරවරුන්ෙග් අනුමතිය ලබා ගත යුතු වන්නා වූ නිලධරයන්
ෙමම උප ෙල්ඛනෙයහි ෙවනත් යම් ෙකොටසක් යටෙත් ලැයිස්තුගත කරනු ලැබූ නිලධරයන් හැර
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ෙසේවෙය් නියුක්ත නිලධරයන් (පළාත් අමාතාංශ
ෙල්කම්වරුන් ඇතුළුව)
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XVI වැනි පරිච්ෙඡ්දය
නිවාඩු ගමන්
1. හිමිකම්
1:1 වාර්ෂික පමාණය
1:2 ගමන් කළ හැකි පන්තිය
1:3 නිලධරයාෙග් පවුෙල් අය
1:4 කලතයන් රජෙය් නිලධරයන් වනවිට
1:5 නීති පකාර ෙවන්වූ කලතෙයෝ
2. බලපත ඉල්ලුම් කිරීම සහ නිකුත් කිරීම
3. පාවිච්චි ෙනොකළ බලපත සහ පෙව්ශ පත
4. බලපත හා පෙව්ශ පත අනිසි ෙලස පාවිච්චි කිරීම
5. වාර්තා සහ ගිණුම්ගත කිරීෙම් කියා මාර්ගය
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XVI වැනි පරිච්ෙඡ්දය
නිවාඩු ගමන්
1.

හිමිකම්

ෙම් පරිච්ෙඡ්දෙයහි "හිමිකම"යන පාඨෙයන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් රජෙය් නිලධරෙයකුට ශී ලංකා
රජෙය් දුම්රිය ෙසේවෙයන් ගමන් කිරීමට හිමි පන්තිය හා අවුරුද්දකට හිමිවන බලපත පමාණය ය.
1:1 වාර්ෂික පමාණය - දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව හැර ෙවනත් රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක
නියුක්ත වූ නිලධරෙයකුට ඕනෑම දුම්රිය ස්ථාන ෙදකක් අතර ගමන් කිරීමට එක් එක් මුදල් වර්ෂය තුළ
පහත සඳහන් නිවාඩු බලපත පමාණයන් හිමි ෙව්.
රාජH ෙසේවෙය් ස්ථිර තනතුරකට බැෙඳන නිලධරෙයකුට යෑම සහ ඊම යන ෙදකම සඳහා ෙදන
බලපත තුනක් ෙහෝ යෑමට ෙහෝ ඊමට පමණක් ෙදන බලපත හයක් (එනම් කට්ටල තුනක්)
කවර අරමුදලකින් වැටුප් ෙගවනු ලැබූව ද, මාසික වැටුපක් ලබන හා අවුරුද්දක සතුටුදායක
ෙසේවයක් සම්පූර්ණ කර ඇති තාවකාලික නිලධරෙයකුට යෑම හා ඊම යන ෙදකම සඳහා එක්
බලපතයක් ෙහෝ යෑමට ෙහෝ ඊමට පමණක් ෙදන බලපත ෙදකක් (එනම් එක කට්ටලයක්)
කවර අරමුදලකින් වැටුප් ෙගවනු ලැබූව ද, අනියම් නිවාඩු ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති දවස් පඩි
ලබන නිලධරෙයකුට ෙහෝ අනියම් නිලධරෙයකුට යෑම හා ඊම යන ෙදකම සඳහා එක් බලපතයක්
ෙහෝ යෑමට ෙහෝ ඊමට පමණක් ෙදන බලපත ෙදකක් (එනම් එක කට්ටලයක්)
රජෙය් ෙසේවෙයහි නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇති විශාමිකෙයකුට හා ඔහුෙග් පවුෙල්
සාමාජිකයන්ට: අනිකුත් රජෙය් නිලධරයන්ට බලපාන ෙකොන්ෙද්සි හා නියමයන් පරිදිම යෑම හා
ඊම යන ෙදකම සඳහා ෙදන බලපත තුනක්.
විශාමිකෙයකුට හා ඔහුෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන්ට, යෑමට හා ඊමට ෙදන බලපත ෙදකක්
(එනම්, කට්ටල ෙදකක්)
1:1:1 යෑමට ෙහෝ ඊමට පමණක් ෙදන බලපතයක්, ගාස්තුෙව් ඉතිරි ෙකොටස ෙගවා, යෑෙම්
හා ඊෙම් පෙව්ශ පතයක් ලබා ගැනීමට පාවිච්චි කළ ෙනොහැකි ය.
1:1:2 දිනය සටහන් කිරීම - බලපතයක් නිකුත් කිරීමට ෙපර නිකුත් කරන දිනය එම
බලපතෙය් සඳහන් කළ යුතු ය. සෑම බලපතයක්ම එය නිකුත් කළ දිනය ඇතුළත් මුදල් වර්ෂයට
අදාළ ෙසේ ගණන් ගනු ලැෙබ්.
1:1:3 අවුරුද්දකින් ෙකොටසකට - තමා ස්ථීර ආයතනයට පත් වූ මුදල් වර්ෂෙය්දී
නිලධරෙයකුට ලබා ගත හැකි නිවාඩු බලපත කට්ටල ගණන ඒ මුදල් වර්ෂෙය් ඉතිරි වී ඇති මාස
ගණනට අනුපාත විය යුතු ය. ෙම් අනුව බලපත කට්ටල තුනකට හිමිකම් ඇති, යම් මුදල් වර්ෂයක
අටෙවනි මාසෙය් ෙහෝ ඉන්පසුව ෙහෝ පත්වූ නිලධරෙයකුට නිකුත් කළ යුත්ෙත් බලපත එක්
කට්ටලයක් පමණි.
1:1:4 යම් මුදල් වර්ෂයක් තුළදී විශාම ගන්නා නිලධරෙයකුට ලබාගත හැකි නිවාඩු බලපත
කට්ටල ගණන ඔහු නියත වශෙයන් විශාම ගන්නා දිනය වන විට එකී මුදල් වර්ෂය තුළ ෙසේවය කර
ඇති මාස ගණනට අනුපාත විය යුතු ය. ෙම් අනුව, බලපත කට්ටල තුනකට හිමිකම් ඇති
නිලධරෙයකු යම් මුදල් වර්ෂයක පස්ෙවනි මාසයට පථම විශාම ගන්ෙන් නම් ඔහුට නිකුත් කළ
යුත්ෙත් බලපත එක කට්ටලයක් පමණි. ඔහු නවෙවනි මාසයට පථම විශාම ගන්ෙන් නම් ඔහුට
නිකුත් කළ යුත්ෙත් බලපත කට්ටල ෙදකක් පමණි.
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1:1:5 වැඩ තහනම් කරනු ලැබූ නිලධරයා : වැඩ තහනම් කරනු ලැබූ නිලධරඡයකුට ඒ
නිලධරයා නැවත ඡ ේවඡේ පිහිටුවන තුරු වැඩ තහනම් කරනු ලැබූ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඡහෝ ඒ
කාල පරිච්ඡේදය ඡවනුඡවන් ඡහෝ නිවාඩු බලපත්ර ඡන ියය යුතු ය.
1:2 ගමන් කළ හැකි පන්තිය : නිලධරඡයකුට ගමන් කිරීමට හිමිකම් ඇත්තා වූ පන්තිය
XIV වැනි පරිච්ඡේදඡයහි 17 වගන්තිඡේ දක්වා ඇති පරිියම ඡේ.
1:2:1
යම්කිසි පන්තියක ගමන් කිරීමට හිමිකම් ඇති නිලධරඡයකුට ගා ්තුඡේ ඡවන
මුදලින් ඡගවා ඊට ඉහළ පන්තියක ගමන් කිරීම ඳහා ප්රඡේශ පත්රයක් ලබාගත හැකි ය. තමාට හිමි
පන්තියට වඩා පහළ පන්තියක ගමන් කිරීම ඳහා බලපත්ර ලබා ගැීමමට ද හුටට ුළුවවන.
1:2:2
නිදන රිය මැියරිවල ඉඩ පහසුකම් තිඡේ නම්, එම ඉඩ පහසුකම් ැපයීම
ම්බන්ධඡයන් බලපාන දුම්රිය වයව ්ාාවලට යටත්ව නිදන රිය මැියරි පහසුකම් ලබා ගැීමමට 1
වැනි ඡහෝ 2 වැනි පන්තිඡේ ගමන් කිරීමට හිමිකම් ඇති නිලධරඡයකුට හිමිකම් තිඡේ.
1:2:3
වායු මනය කළ මැියරියක ඡහෝ නිරීක්ෂණ මැියරියක ඡහෝ ඉඩ පහසුකම් තිඡබන විට
එම ඉඩ පහසුකම් ැපයීම ම්බන්ධඡයන් බලපාන දුම්රිය වයව ්ාාවලට යටත්ව එම ඉඩ පහසුකම්
ලබා ගැීමමට 1 වැනි පන්තිඡේ ගමන් කිරීමට හිමිකම් ඇති නිලධරඡයකු සුදු ් කු ඡේ. එවැනි
බලපත්රයක දකුණු පැත්ඡත් ඉහළ ඡකළවඡේ "වායු මනය කළ මැියරිඡේ ගමන් කිරීම ඳහායි"
යනුඡවන් ඡහෝ "නිරීක්ෂණ මැියරිඡේ ගමන් කිරීම ඳහායි" යනුඡවන් පිට න් ඡක ට දුම්රිය
බලපත්රඡේ ඇති "නිදන රිය මැියරි ප්රඡේශ පත්ර" යන්න කපා හැර ඒ ඡවනුවට දදාළ වන පරිිය "වායු
මනය කළ මැියරි ප්රඡේශ පත්ර" යනුඡවන් ඡහෝ "නිරීක්ෂණ මැියරි ප්රඡේශ පත්ර" යනුඡවන් දඡශශ
කළ යුතු ය.
1:3 පවුඡේ දය : ථි
් ර නිලධරඡයකුට දුම්රිය බලපත්ර
නිලධරයාඡේ පවුඡේ එක් එක් ාමාජිකයාට ද ලැඡේ.

ම්බන්ධඡයන් තිඡබන හිමිකම එම

1:3:1 ඡම් කාේයය ඳහා "පවුල" යන්ඡනන් දදහ ් කරනුඡේ
නිලධරයාඡගන් යැඡපන දරුවන් ද ඡේ.

්වකීය කලත්රයා ද

1:3:2 දවිවාහක ඡහෝ වැන්දඹු ඡහෝ නිලධරඡයකු ම්බන්ධඡයන් නම් හුටඡගන් ැබැවින්ම
යැඡපන පියා/මව හා/ඡහෝ ඡහෝදරයා/ ඡහෝදරිය ඳහා ද හුටට ඉහත 1:1 උප වගන්තිය යටඡත් හිමි
බලපත්ර ප්රමාණයම හිමි ඡේ. යැඡපන්නන් ඳහා ඡදන මුු  බලපත්ර ගණන පහත ඳහන් සීමාවන්ට
යටත් ඡේ. –
රාජ්ය ඡ ේවඡේ ්ථිර තනතුරකට
බැඡඳන නිලධරඡයකුට
1:3:3

කට්ටල තුනක් ඡහෝ යෑමට ඡහෝ ඊමට
පමණක් ඡදන බලපත්ර කට්ටල හයක්

ඡමහි 1:3:2 යටඡත් හිමිකම ලබාගත හැක්ඡක් එක් පවුලක එක් නිලධරඡයකුට පමණි.

1:3:4 යැපීම යන්ඡනන් දදහ ් කරන්ඡන් නිලධරයාඡගන් නිතය ඡල ද, ප්රමාණවත් ඡල ද
යැපීම ය. ඡමය තීරණය කරනු ලබන්ඡන් බලපත්ර ඉේලා සිිනන නිලධරයා හවුන් නඩත්තු කිරීම
පිළිබඳ බුටතර වගකීම තමා පිට පැවරී ඇති බව තුටුදායක ඡල තහවුරු කිරීඡමන් පසු
ඡදපාේතඡම්න්තු ප්රධානියා විසිනි. එනම්, නිලධරයා, හුටඡේ මව/පියා, ඡහෝදරයා/ ඡහෝදරිය මග
ජීවත්වන බව හා හවුන් නමට නිතිපතාම ඡමන් මුදේ යවන බවට ප්රමාණවත් ාක්ි  ඇති කේහි ය.
නිශ්චල ඡහෝ චංචල ඡශපළ තිඡේද : එහි විනනාකම හා ඉන් ලැඡබන දදායම ඡක පමණද,
පියා/මව, ඡහෝදරයා/ ඡහෝදරිය ඡපෝෂණය කිරීමට හැකියාව ඇති, රජ්ඡේ ඡ ේවඡේ ඡහෝ දන්
්ාානයක ඡ ේවය කරන පවුඡේ ඡවනත් ාමාජිකඡයකු ඡන සිටීද යන කරුණු යැපීම තීරණය
කිරීම ඡකඡරහි බලපායි.
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පියාට ෙහෝ මවට, එෙසේ ෙනොමැති නම් පියාට හා මවට ඒකාබද්ධව රුපියල් 300ක ෙහෝ ඊට වැඩි
ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නම්, නැතෙහොත් සෙහෝදරයා/සෙහෝදරිය රැකියාවක් කරන්ෙන් නම් ෙමම
අනුගහය සාමානHෙයන් ෙදනු ෙනොලැෙබ්.
ෙමම අනුගහය තවදුරටත් දිය යුතුද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙහෝ
ඔහු ෙවනුෙවන් කියා කරන වගකිවයුතු නිලධරෙයකු නිලධරයාෙග් පවුෙල් තත්ත්වය වාර්ෂිකව
සමාෙලෝචනය කළ යුතු ය.
1:3:5

"සෙහෝදරිය" යන පාඨයට වැන්දඹු සෙහෝදරියක ඇතුළත් ෙනොෙව්.

1:3:6 නිලධරයාෙගන් යැෙපන්ෙන් නැති සුළු මවකට/සුළු පිෙයකුට ෙහෝ සුළු දරුෙවකුට
ෙහෝ නිවාඩු බලපත හිමි ෙනොෙව්. දරුකමට ඇතිකර ගන්නා ළමෙයකුට නිවාඩු බලපත දිය යුත්ෙත්
එෙසේ දරුකමට ඇති කර ගැනීම අවංක අදහසින්ම කරනු ලබන බවට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
සෑහීමට පත්වන්ෙන් නම් පමණකි.
1:3:7 රාජH ෙසේවෙය් ස්ථිර තනතුරකට බැෙඳන නිලධරෙයකු විවාහ ජීවිතයට පත්වන මුදල්
වර්ෂය සඳහා ඔහුෙග් කලතයා ෙවනුෙවන් නිකුත් කළ හැක්ෙක් ඔහු විවාහ වූ දින සිට එම
වර්ෂෙයන් ඉතිරිව ඇති මාස හතෙර් එක් එක් සම්පූර්ණ කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙහෝ ඉන් ෙකොටසක් ෙහෝ
ෙවනුෙවන් නිවාඩු බලපත එක කට්ටලයක් බැගිනි. එෙතකුදු වුවත් එෙසේ කලතයාට නිකුත් කරන
බලපත ගණනත් නිලධරයාෙග් පියාට/මවට, සෙහෝදරයාට/සෙහෝදරියට ඒ වර්ෂෙය්දී ඊට කලින්
1:3:2 උප වගන්තිය යටෙත් බලපත දී ඇෙතොත් ඒ බලපත ගණනත් එකතුව ඒ වර්ෂය ෙවනුෙවන්
ඔහුට හිමි බලපත කට්ටල ගණන ෙනොඉක්මවිය යුතු ය.
1:3:8 නිලධරෙයකුට පිටරට යාම සඳහා නිවාඩු ෙදනු ලැබූ විට ශී ලංකාෙව් සිටින ඔහුෙග්
පවුෙල් අයට 1:1 උපවගන්තිය අනුව නිවාඩු බලපත ලබාගැනීෙම් හිමිකම ඇත්ෙත් ය. එෙසේම ශී
ලංකාවට ආපසු පැමිණි විට ඒ නිලධරයාට ද නිවාඩු බලපත දිය හැකි ය.
1:4 අඹු සැමි ෙදෙදනාම රජෙය් නිලධරයන් වන විට ඒ ෙදෙදනාට ෙවන ෙවනම තමා සඳහා
බලපත ලබා ගැනීමට හිමිකමක් තිෙබ්නම් ද, ඉදින් ඒ ෙදෙදනාටම ෙහෝ එයින් එක් අෙයකුට ෙහෝ,
ස්වකීය කලතයා සඳහා ද බලපත ලබා ගැනීමට හිමිකමක් තිෙබ්නම් ද, ඒ ෙදෙදනාටම ෙහෝ එයින් එක්
ෙකෙනකුට ෙහෝ රජෙය් නිලධරෙයකු වශෙයන් තමාට ඇති හිමිකම මත බලපත ලබා ගැනීම ෙවනුවට
අෙනක් නිලධරයාෙග් කලතයා ෙලස තමාට ඇති හිමිකම මත බලපත ලබා ගැනීමට මනාපය පකාශ
කළ හැකි ය. ෙමෙසේ මනාපය පකාශ කළ යුත්ෙත්, එක් එක් මුදල් වර්ෂය ආරම්භෙය්දීම ය. එෙසේ
පකාශ කරන ලද මනාපය එම වර්ෂය ඇතුළතදී අවලංගු කළ ෙනොහැකි ය.
නිදර්ශනය :
ඉදින් ස්වාමිපුරුෂයාට I වැනි පන්තිෙය් ගමන් කිරීමට හා එක බලපත කට්ටලයකට ද,
භාර්යාවට II වැනි පන්තිෙය් ගමන් කිරීමට හා බලපත කට්ටල තුනකට ද, හිමිකමක් තිෙබ් නම්,
ෙම් හිමිකම් ෙදෙකහිම වාසිය ලැෙබන පරිදි යෙථෝක්ත මනාපය පකාශ කළ ෙනොහැකි ය.
උදාහරණයක් වශෙයන් බලපත කට්ටල තුනක් ලබා ගැනීමට තමාට ඇති හිමිකම තබා ගනිමින් ඒ
අතරම I වැනි පන්තිෙය් ගමන් කිරීමට බලපත ලබාගැනීමට මනාපය පකාශ කිරීමට භාර්යාවට
නුපුළුවන.
1:4:1 නිලධරෙයකුට තමාෙග්ම හිමිකමත්, කලතයා ෙලස ඇති හිමිකමත් යන ෙදකම
ලබාගත ෙනොහැකි ය. ඔහුට ලබාගත හැක්ෙක් ඒ ෙදකින් එකක් පමණි.
1:4:2 අඹු සැමි ෙදෙදනාම තාවකාලික නිලධරයන් වන විෙටක ෙහෝ දවස් පඩි ලබන
නිලධරයන් වන විෙටක, එයින් එක් අෙයකුට ගමන් කිරීමට හිමි පන්තිය අෙනකාට හිමි පන්තියට
ෙවනස් වන්ෙන් නම්, අඹු සැමි ෙදෙදනාම එකට යන එන ගමනකදී ඒ ෙදෙදනාටම යෙථෝක්ත
පන්ති ෙදෙකන් වඩා ඉහළ පන්තිෙය් බලපත දිය හැකි ය. එෙහත් තනියම යන විට ඔහුට ෙහෝ
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ඇයට හිමි වනුෙය් තමාට නියමිත පන්තිෙය් බලපත පමණකි. තාවකාලික ෙහෝ දවස් පඩි ලබන
නිලධරෙයකුෙග් දරුෙවකුට නිවාඩු බලපත ලැබීමට හිමිකමක් නැත.
1:4:3 නිවාඩු බලපත හිමිකම ඇති පළාත් පාලන ආයතනයක ෙහෝ රාජH සංස්ථාවක ෙහෝ
ෙසේවය කරන කලතෙයකු සිටින රජෙය් නිලධරෙයකුට ද ඉහත විධිවිධාන අදාළ ෙව්.
1:5 නීති පකාර ෙවන්වූ කලතෙයෝ - නීති පකාර ෙවන්වූ කලතෙයකු ගණන් ගනු ලබන්ෙන්
අවිවාහකෙයකු ෙලස ය. බලපතයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, තමා නීති පකාරව ෙවන්වී
සිටින බව ඔහු පකාශ කළ යුතු ය. එබඳු ෙදමව්පියන්ෙග් දරුෙවකුට ලැෙබන්ෙන් ඔහුෙග් නීතHානුකූල
භාරකාරත්වය දරන කලතයාෙග් හිමිකම පමණි.

2.

බලපත ඉල්ලුම් කිරීම සහ නිකුත් කිරීම
2:1
ඉල්ලුම්පතෙය් ආකෘතිය - නිවාඩු බලපතයක් සඳහා ඉල්ලීම 21 වැනි ෙපොදු ආකෘති
පතය මගින් ස්වකීය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුෙව්. නිලධරෙයකුෙග්
පවුෙල් අය සඳහා බලපතයක් ඉල්ලන විට, එකී ඉල්ලුම්පතෙය් නම් සඳහන් වන අයට ෙම්
විධිවිධාන අනුව ඉල්ලා ඇති බලපත හිමි බවට සහතිකයක් ද ඉල්ලුම්පතෙයහි තිබිය යුතු ය.
2:2
අඹු සැමියන් ෙදෙදනාම රජෙය් නිලධරයන් වන විට, ස්වාමිපුරුෂයා ෙහෝ භාර්යාව විසින්
ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙහෝ ඔවුන්ෙග් දරුවන් ෙවනුෙවන් දුම්රිය බලපත ඉල්ලුම් කරන විට එම
ඉල්ලුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් ස්වාමිපුරුෂයා ෙසේවය කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා ෙවත
ය.
2:3
දරුෙවෝ - වයස අවුරුදු තුෙනන් පහළ දරුෙවකුට නිවාඩු බලපතයක් නිකුත් ෙනොකළ
යුතු ය. අවුරුදු තුනට වැඩිවූ නමුත්, අවුරුදු ෙදොළහට අඩු වූ දරුෙවකු ෙවනුෙවන් බලපතයක් නිකුත්
කළ යුත්ෙත් අර්ධ පෙව්ශ පතයක් සඳහා පමණි.
2:4
යෑමත් ඊමත් එකම ගමනක ෙකොටසක් වන කල්හි වුවද යන එන ඒ ඒ ගමන සඳහා
ෙවන ෙවනම බලපතයක් නිකුත් කළ යුතු ය.
2:5
සෑම බලපතයකම ගමන් කරන දිනය නිශ්චිත වශෙයන් සඳහන් කළ යුතු ය: නිකුත් කළ
දිනය හා ගමන් කරන දිනය අතර කාලය, 2:7 උප වගන්තිෙය් දැක්ෙවන වHතිෙර්කයට යටත්ව
දවස් 14කට වැඩි ෙනොවිය යුතු ය.
2:6
එෙතකුදු වුවත්, බලපතෙය් දැක්ෙවන "ගමන් කරන දිනය" ට කලින් දවස් 7 ඇතුළතදී
ෙහෝ එම දිනට පසුව එන දවස් 7 ඇතුළතදී ෙහෝ බලපතයක් පාවිච්චි කළ හැකි ය.
2:7
ඉඩ පහසුකම් කලින් ෙවන්කරවා ගත හැකි විට (එනම් නිදන මැදිරියක, නිරීක්ෂණ
මැදිරියක, වායුසමනය කළ දුම්රිය මැදිරියක යනාදිෙය්) බලපතයක් නිකුත් කරනු ලබන
තැනැත්තාට යන ගමන සඳහා ඉඩ පහසුකම් ෙවන් කරවා ගන්නා අවස්ථාෙව්දී ආපසු එන ගමන
සඳහා ද එෙසේ ඉඩ පහසුකම් ෙවන් කරවා ගැනීමට හැකිවනු පිණිස, ආපසු එන ගමන සඳහා නිකුත්
කරනු ලබන බලපතෙය්, එම බලපතය නිකුත් කරන දිනෙය් සිට දවස් 28 ෙනොඉක්මවන දිනයක්
ගමන් කරන දිනය ෙලස සඳහන් කළ හැකි ය.
2:8

3.

දුම්රිය බලපත පිට ගමන් කිරීම දුම්රිය ෙරගුලාසිවලට යටත් වන්ෙන් ය.

පාවිච්චි ෙනොකළ බලපත සහ පෙව්ශ පත

3:1 පාවිච්චි ෙනොකරන ලද බලපතයක්, එය පාවිච්චි කළ හැකිව තිබූ අන්තිම දිනෙය් සිට දින
තුනක් ගතවීමට කලින් එය නිකුත් කළ බලධරයා ෙවත ආපසු යැවිය යුතු ය.
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3:2 පාවිච්චි ෙනොකරන ලද පෙව්ශ පතයක් ඒ පෙව්ශ පතය නිකුත් කළ දිනයට පසු දින
ඉකුත්වීමට මත්ෙතන් බලපතය නිකුත් කළ බලධරයා ෙවත ආපසු යැවිය යුතු ය.
බලපතයක් ෙවනුෙවන් නිකුත් කරන ලදුව පාවිච්චි ෙනොකරන ලද්දා වූ පෙව්ශ පතයක් පාවිච්චි
කරන ලද පෙව්ශ පතයක් ෙලස සලකනු ලැෙබ්. එෙතකුදු වුවත්, පාවිච්චි ෙනොකරන ලද්දා වූ ද,
ආයතන සංගහෙය් XIII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 4:2 උප වගන්තිය යටෙත් දුම්රිය සාමානHාධිකාරිෙගන්
වටිනාකම බැරකරවා ගන්නා ලද්දා වූ ද පෙව්ශ පතයක් ෙවනුවට අලුත් බලපතයක් නිකුත් කළ හැකි
ය. පාවිච්චි ෙනොකරන ලද්දා වූ පෙව්ශ පතයක දුම්රිය ස්ථානෙය් කාර්ය භාර නිලධරයා විසින්
සටහනක් කිරීම අවශH බව ද එම පරිච්ෙඡ්දෙය් 4:1 උප වගන්තිෙය් දැක්ෙව්. එම සටහන ෙනොමැතිව
නිවාඩු බලපතයක් ෙවනුෙවන් නිකුත් කරන ලද පාවිච්චි ෙනොකළ පෙව්ශ පතයක් ෙවනුෙවන්
වටිනාකම බැරකිරීම දුම්රිය සාමානHාධිකාරි ෙනොකරයි. එවැනි අවස්ථාවකදී දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගවිය යුතු අවලංගු කිරීෙම් ගාස්තුවක් ෙවයි නම් එය නිලධරයා ෙගවිය යුතු ය.
3:3 අර්ධ වශෙයන් පාවිච්චි කිරීම - නියම වශෙයන් ගමන් කරන පුද්ගලයන් ගණනට වඩා වැඩි
ගණනක් ෙවනුෙවන් ෙහෝ ඔවුන් යාමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ස්ථානෙයන් ඔබ්ෙබහි වූ ස්ථානයකට
ෙහෝ බලපතයක් ලිවීම ෙනොකළ යුතු ය. එෙතකුදු වුවත්, බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ තත්ත්වයක් ඇතිවීම
නිසා බලපතෙයහි බලය දී ඇති පුද්ගලයන් ගණනට වඩා අඩු ගණනක් ගමන් කරෙතොත් නියත
වශෙයන් ගමන් කරන පුද්ගලයන් ගණන බලපතය දරන්නා විසින් එම බලපතෙය් සඳහන් ෙකොට
අත්සන් කළ යුතු ය. නිකුත් කළ බලපතය ඉල්ලුම් කළ නිලධරයා ඒ බලපතය දරන්නා ෙනොවන විට
බලපතය දරන්නාට ෙම් නියමය දැනුම්දීම එම නිලධරයාෙග් වගකීම ෙව්.
3:4

4.

නිවාඩු බලපතයක වටිනාකම ආපසු ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.

බලපත සහ පෙව්ශ පත අනිසි ෙලස පාවිච්චි කිරීම

4:1 පෙව්ශ පතයක් ෙවනත් ෙකෙනකුට පැවරිය ෙනොහැකි බව - බලපතයක් ෙවනුෙවන් නිකුත්
කරනු ලබන පෙව්ශ පතයක් බලපතෙය් නම් සඳහන් වූ අයට පමණක් ඒ බලපතවල සඳහන් වන
ස්ථාන හා කාලය ඇතුළත පාවිච්චි කළ හැකි ය.
4:2 පෙව්ශ පතයක් ෙහෝ බලපතයක් ෙවනත් ෙකෙනකුට පැවරීම ෙහෝ එය පාවිච්චි කළ හැකි
දිනෙයන් පිට දිනයකදී ෙහෝ දුම්රිය මාර්ගෙය් පාවිච්චි කළ ෙනොහැකි ෙකොටසකදී ෙහෝ පාවිච්චි කිරීම
මගින් එය අනිසි ෙලස පාවිච්චි කළෙහොත් එෙසේ කරන තැනැත්තා නඩු පවරනු ලැබීමට හා
විනයානුකූලව කියා කරනු ලැබීමට යටත් වන්ෙන් ය.
4:3 රජෙය් නිලධරෙයකුෙගන් යැෙපන්නකු පූර්ෙවෝක්ත පරිදි පෙව්ශ පතයක් ෙහෝ බලපතයක්
ෙහෝ අනිසි ෙලස පාවිච්චි කළෙහොත් එකී යැෙපන්නා තමාට හිමි ෙවන්නට තිෙබන ඊළඟ නිවාඩු
බලපත කට්ටල තුන අහිමි කරනු ලැබීමට යටත්ෙව්. එෙසේම ඒ වරද කළ දින සිට අවුරුද්දක් ගතවන
තුරු කවර කරුණක් නිසාවත් ඔහුට නිවාඩු බලපතයක් නිකුත් ෙනොකළ යුතු ය. එක් බලපත
කට්ටලයක් පමණක් හිමි රජෙය් නිලධරෙයකුෙග් යැෙපන්ෙනකු නම් ඊළඟ මුදල් වර්ෂෙය්දී බලපත
කට්ටලයක් ඔහුට හිමි ෙනොෙව්.
4:4 රජෙය් නිලධරෙයකු පෙව්ශ පතයක් ෙහෝ බලපතයක් ෙහෝ අනිසි ෙලස පාවිච්චි කළෙහොත්,
ඒ වරද ෙසේවෙයන් පහ කිරීමට තරම් බරපතල ෙනොෙව් නම්, එම නිලධරයාට හිමි ෙවන්නට තිෙබන
ඊළඟ නිවාඩු බලපත කට්ටල තුන අහිමි කරනු ලැබීමට ඔහු යටත් ෙව්. (එෙසේ වන්ෙන් පමුණුවනු
ලබන ෙවනත් දඬුවමක් ෙව්නම් ඊට අතිෙර්ක වශෙයනි.) වරද කළ දින සිට එක් අවුරුදු කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් ෙගෙවන තුරු ඔහුට බලපතයක් නිකුත් ෙනොකළ යුතු ය. එක් බලපත කට්ටලයක් හිමි
රජෙය් නිලධරෙයකු නම් ඔහුට ඊළඟ මුදල් වර්ෂෙය්දී බලපත කට්ටලයක් හිමි ෙනොෙව්.
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5.

වාර්තා සහ ගිණුම්ගත කිරීෙම් කියා මාර්ගය

5:1 ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් එක් එක් නිලධරයාට ෙදන නිවාඩු බලපත පිළිබඳව, නිවැරදි
ෙලසත්, පරිපූර්ණ ෙලසත් ෙල්ඛනයක් පවත්වා ගැනීම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් වගකීම ෙව්.
5:1:1 මාරු කරනු ලැබූ නිලධරයන් - නිලධරෙයකු එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් ෙවනත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට මාරු කරනු ලැබූ විට, ඔහු සිටි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා විසින් ඒ
නිලධරයාට ඒ මුදල් වර්ෂෙය්දී නිකුත් කරන ලද නිවාඩු බලපත පිළිබඳ විස්තර මාරු වී ගිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාට දැන්විය යුතු ය. ෙම් විස්තරය දන්වා යවන ලිපිෙය් අංකය හා දිනය,
ඒ නිලධරයා සිටි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙල්ඛනෙයහි සටහන් කළ යුතු ය. එෙසේම ඒ නිලධරයා මාරු
කරනු ලැබූ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙල්ඛනෙයහි ද ලැබුණු විස්තර සටහන් කළ යුතු ය.
5:2 බිල් යැවීම - පෙව්ශ පත නිකුත් කරනු ලැබූ බලපත හා දුම්රිය “ඒඑෆ් 204” ආකෘති පතෙය්
පිටපත් ෙදකකින් යුක්තව ලියන ලද බිල්පතයක් ද මුදල් ෙගවීමට බැඳී සිටින ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
පධානියාට දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතිපතා යැවිය යුතු ය. බිල්පතෙයහි දකුණු පැත්ෙත් ඉහළ
ෙකළවෙර් ලැබිය යුතු මුළු මුදල හා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බිල් ෙල්ඛනෙය් අනුකමික අංකය
සඳහන් කළ යුතු ය.
5:2:1 ආණ්ඩුව ෙවත තැන්පත් ෙකොට ඇති අරමුදල්වලට හර කළ යුතු බලපත (XIII වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 2:2 උප වගන්තිය බලන්න.) අෙනක් බලපත යවන ආකාරයටම ෙවනම යැවිය යුතු
ය.
5:2:2 පළාත් පාලන බල මණ්ඩලයකින් නිකුත් කරන ලද බලපතයක් එකී පළාත් පාලන
බල මණ්ඩලය ෙවත ඒ ආකාරයටම යැවිය යුතු ය.
5:3 ෙගවීම - දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් බලපත හා බිල්පත ලැබුණු විට ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා ඒ සියලු බලපත හා බිල්පත ෙහොඳින් පරීක්ෂා කරවිය යුතු ය. නිවාඩු බලපත සම්බන්ධෙයන්
5:1 උප වගන්තිෙයහි නියම කර ඇති ෙල්ඛනය සමග සැසඳීම ද කරවිය යුතු ය. දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අය කරන ගාස්තු නිවැරදි ද යන්න අදාළ පරිදි මගී ගාස්තු ෙපොත ෙහෝ බඩු ගාස්තු
ෙපොත ෙහෝ සමග සසඳා බැලිය යුතු ය. අතරින් පතර පරීක්ෂාවක් ෙකොට එෙසේ පරීක්ෂා කරන ලද
බලපතවල හා බිල්පතවල අනුකමික අංක, ඒ සඳහා තබා ගන්නා ෙල්ඛනයක සටහන් කර ගැනීම
ෙමහි ලා පමාණවත් විය යුතු ය. ඉන්පසු "අ" ෙදපාර්තෙම්න්තු ඒ බිල්පත ස්වකීය මාසික සාරාංශ මගින්
ගිණුම්ගත කළ යුතු ය. අෙනක් ෙදපාර්තෙම්න්තු ඒ මුදල හර කළ යුතු ශීර්ෂය, වැඩසටහන, වHාපෘතිය,
වැය විෂය සංෙක්තය හා විභාජනය ද දක්වමින් 122 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතෙය් ලියන ලද මාරු
ඇණවුමක් සමග බිල්පතවල මුල් පිටපත් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ආපසු යැවිය යුතු ය. එවිට
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව මාසික සාරාංශය මගින් ඒවා ගිණුම්ගත ෙකොට, ඒ ෙවනුෙවන් ෙකෙරන
සියලුම හර කිරීම් ඒ ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට දන්වා යැවිය යුතු ය. මාරු ඇණවුම හැකිතාක් දුරට උප
ෙල්ඛනයක් වශෙයන් පාවිච්චි කළ යුතු ය. එක් එක් බිලට ඇතුළත් සම්පූර්ණ මුදල ෙකොටස් වශෙයන්
ෙනොව, එක් වරටම ගිණුම් ගත කළ යුතු ය.
5:3:1
බිල්පත පියවීම සතිපතාම කළ යුතු බවක් අදහස් ෙනොෙකෙර්. මාසයකදී ලැෙබන
සියලුම බිල්පත ඒ මාසය ෙවනුෙවන් සාදන ෙදපාර්තෙම්න්තු සාරාංශවලට ෙහෝ මාරු ඇණවුම්වලට
ෙහෝ (පස්තාෙව් හැටියට) ඇතුළත් කිරීම පමාණවත් ෙව්.
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XVII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
අනුගහ වාර පෙව්ශ පත
1.

සුදුසුකම්

2.

වාර පෙව්ශ පත ආපසු බාරදීම හා පාවිච්චි ෙනොකරන කාල පරිච්ෙඡ්දය

3.

කම්කරු පෙව්ශ පත

4.

පෙව්ශ පත අයුතු ෙලස පාවිච්චි කිරීම
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XVII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
අනුගහ වාර පෙව්ශ පත
1.

සුදුසුකම්

1:1 XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 17 වගන්තිය අනුව දුම්රිෙය් පළමුවන පන්තිෙය්, ෙදවැනි පන්තිෙය්
සහ තුන්ෙවනි පන්තිෙය් ගමන් කිරීමට හිමිකම් ඇති ස්ථිර නිලධරෙයකුට, ස්වකීය නිවාසයත් වැඩ
කරන ස්ථානයත් අතර ගමන් කිරීම සඳහා අනුගහ වාර පෙව්ශ පතයක් නිකුත් කිරීමට පුළුවන. එෙසේ
පෙව්ශ පත නිකුත් කළ යුත්ෙත් ෙදෙකළවෙර්ම කිට්ටුම දුම්රිය ස්ථාන දක්වා ය. තම මනාපය
අනුව, තමාට ගමන් කිරීමට හිමිකම් ඇති පන්තියට පහළ පන්තියක ගමන් කිරිම සඳහා අනුගහ වාර
පෙව්ශ පත ලබාගැනීමට නිලධරෙයකුට හැකි ය. එෙහත් තමාට ගමන් කිරීමට හිමිකම් ඇති පන්තියට
වඩා ඉහළ පන්තියක ගමන් කිරීමට අනුගහ වාර පෙව්ශ පත ලබා ගැනීමට ඔහුට හිමිකම් ෙනොමැත.
1:2 එක් අවුරුද්දක සතුටුදායක ෙසේවය සම්පූර්ණ ෙකොට ඇත්තා වූ තාවකාලික නිලධරෙයකුට ද
අනියම් නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත්තා වූ දවස් පඩි ලබන හා අනියම් නිලධරෙයකුට ද ඔවුන්ට
අදාළ පන්තිෙය් ගමන් කිරීම සඳහා අනුගහ වාර පෙව්ශ පත නිකුත් කිරීමට පුළුවන.
1:3 නිවාසයත් වැඩ කරන ස්ථානයත් අතර දුර පමාණය සැතපුම් 20කට අඩු වන්ෙන් නම්
ෛතමාසික අනුගහ වාර පෙව්ශ පත නිකුත් කරනු ලැෙබ්. දුර පමාණය සැතපුම් 20කට වැඩි වන්ෙන්
නම් මාසික පෙව්ශ පත නිකුත් කළ හැකි ය. තාවකාලික, දවස් පඩි ලබන ෙහෝ අනියම් ෙසේවකෙයකුට
නිකුත් කළ යුත්ෙත් මාසික පෙව්ශ පත පමණකි.

2.

වාර පෙව්ශ පත ආපසු බාරදීම හා පාවිච්චි ෙනොකරන කාල පරිච්ෙඡ්දය

2:1 නිලධරෙයකු එක් කාර්යස්ථානයකින් ෙවනත් කාර්යස්ථානයකට මාරු කරනු ලැබූ විට ෙහෝ
විශාම ගන්නා විට ෙහෝ විශාම පූර්ව නිවාඩු පිට යන විට ෙහෝ (ඔහුෙග් වැඩ තහනම් කරනු ලැබීම,
ෙදමසකට වැඩි කාලයකට නිවාඩු ලබා ගැනීම යන ෙම් ආදී) දීර්ඝ කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ ෙසේවයට
ෙනොපැමිණ සිටීමට සිදුවන ෙසසු පස්තාවකදී ෙහෝ අනුගහ වාර පෙව්ශ පත ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාට ආපසු බාර දිය යුතු ය. එෙසේ ආපසු බාර ෙදන පෙව්ශ පතය පාවිච්චි ෙනොෙකෙරන කාලයට
අයවිය යුතු මුදල ආපසු ෙගවන ෙලස ඉල්ලා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා, එම පෙව්ශ පතය දුම්රිය
සාමානlාධිකාරි ෙවත හරවා යැවිය යුතු ය.
2:2 එෙසේ ආපසු ලැෙබන මුළු මුදෙලන් රජයට අයවිය යුතු මුදල, සාමානl ඇස්තෙම්න්තුවලින්
වැටුප් ෙගවනු ලබන නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් නම් ඒකාබද්ධ අරමුදලට (ශීර්ෂය II - විවිධ අය)
බැර කළ යුතු ය. අත්තිකාරම් ගිණුෙමන් ෙහෝ ණය අරමුදලින් වැටුප් ෙගවනු ලබන නිලධරෙයකු
සම්බන්ධෙයන් නම්, අත්තිකාරම් ගිණුෙම් ෙහෝ ණය අරමුදෙල් නිසි විෂයාංකයට බැර කළ යුතු ය.
ඉතිරි මුදල නිලධරයාට ආපසු ෙගවනු ඇත.
2:3 ආපසු ෙගවන මුදල නිලධරයා පෙව්ශ පතය ලබාගත් දුම්රිය ස්ථානෙයන් ඔහුට ෙගවීමට
දුම්රිය සාමානlාධිකාරි බලය දී ඒ ස්ථානෙයන් ඒ මුදල ෙගවන බව ඔහු නිලධරයාට දන්වනවා ඇත.
මාසික පෙව්ශ පත පාවිච්චි ෙනොකරන කාල පරිච්ෙඡ්ද ෙවනුෙවන් මුදල් ආපසු ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.

3.

කම්කරු පෙව්ශ පත

3:1 ෙකොළඹ ෙසේවය කරන්නා වූ ද, "කර්මාන්ත ශාලා" තත්ත්වයන් යටෙත් වැඩ කරන්නා වූ ද,
දවස් පඩි ෙහෝ මාසික පඩි ලබන කම්කරුෙවකුට විෙශේෂ ගාස්තු පමාණයක් අනුව කම්කරු පෙව්ශ
පතයක් නිකුත් කළ හැකි ය.
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4.

පෙව්ශ පත අයුතු ෙලස පාවිච්චි කිරීම

4:1 වාර පෙව්ශ පතයක් ද, කම්කරු පෙව්ශ පතයක් ද පාවිච්චි කළ යුත්ෙත් ඒ පෙව්ශ පතෙයහි
නම සඳහන් නිලධරයා විසින් පමණකි. එෙසේම, පෙව්ශ පතය පාවිච්චි කළ යුත්ෙත් එහි සඳහන් දුර
සීමාවන් සහ කාල සීමාවන් ඇතුළතදී පමණකි. ෙම් පෙව්ශ පතය අෙනෙකකුට පැවරිය ෙනොහැකි ය.
දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීම සඳහා එවැනි වාර පෙව්ශ පතයක් පාවිචිචි කරන විටදී දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නිකුත් කර ඇති විෙශේෂ ෙපෝල්ඩරය, අනුගහ වාර පෙව්ශ පතය අයිතිකරු සතුව
තිබිය යුතු ය.
4:2 ෙම් පෙව්ශ පතය අයුතු ෙලස පාවිච්චි කිරීම ෙම් අනුගහය වහාම ඉවත් කිරීමට ෙහේතු වනවා
ඇත. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වlවස්ථා යටෙත් ද, ෙදපාර්තෙම්න්තු විනය පරීක්ෂණ කියා
මාර්ගයක් මගින් ද, පනවනු ලැබිය හැකි දඬුවම්වලට අතිෙර්ක වශෙයන් අඩු ගණෙන් අවුරුද්දක්වත්
ගතවනතුරු ඒ නිලධරයාට ෙම් අනුගහය භුක්ති විඳීමට ඉඩ ෙදනු ෙනොලැෙබ්.
4:3 යම් කිසිවකු අනුගහ වාර පෙව්ශ පතයක් ෙහෝ කම්කරු පෙව්ශ පතයක් ෙහෝ අයුතු ෙලස
පාවිච්චි කර තිෙබන විට ඔහුට විරුද්ධව විනය කියා මාර්ගයක් ගැනීම සඳහා ඒ බව දුම්රිය
සාමානlාධිකාරි අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට වාර්තා කරනු ඇත.
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XVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
නිල නිවාස
1. ජනාධිපතිතුමා, අගාමාතතුමා සහ කථානායකතුමා
2. අග විනිශ්චයකාරතුමා
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XVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

XVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
නිල නිවාස
1.

නඩත්තු කිරීම

1:1 ජනාධිපතිතුමාෙග්, අගාමාතතුමාෙග් සහ කථානායකතුමාෙග් නිල නිවාස සෑම විටම නිසි
ෙලස ද, මනා තත්වයකින් ද රජෙය් වියදමින් නඩත්තු කළ යුතු ය. එෙසේම ඒවාට අවශ ගෘහ භාණ්ඩ
ද, විසිතුරු භාණ්ඩ හා ෙම්ස සැරසිලි භාණ්ඩ ද, පිඟන් ෙකෝප්ප හා වීදුරු ද, හැඳි, ගෑරුප්පු, පිහියා හා
මුළුතැන්ෙගයි බඳුන් ද රජෙය් වියදමින් සෑෙහන පමාණයක් සැපයිය යුතු ය.
1:2 කැඩුණු භාණ්ඩ අලුතින් සැපයිය යුතු බව - රජෙය් වියදමින් සපයන සියලු ගෘහ භාණ්ඩ සහ
අන බඩු බාහිරාදිය අංග සම්පූර්ණව තබා ගත යුතු ය. ෙම් නිවාසවල පදිංචි වී සිටින කාලෙය්දී
යම්කිසි ෙකෙනකු අතින් යම්කිසි භාණ්ඩයක් නැතිවුවෙහොත්, ෙහෝ පාවිච්චිෙය්දී සාමානෙයන් සිදුවන
අබලන් වීමකින් හැර අන් ෙලසකින් කැඩුනෙහොත්, ඒ තැනැත්තා එහි අලාභය ෙගවිය යුතු ය.
1:3

ඉන්ෙවන්ටරි ෙපොත හා පරීක්ෂා කිරීම

1:3:1
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ අගාමාතතුමාෙග් නිවාස - ජනාධිපතිතුමාෙග් හා
අගාමාතතුමාෙග් නිවාසවල රජෙය් වියදමින් සපයා තිෙබන සියළුම ගෘහ භාණ්ඩ සහ අන බඩු
බාහිරාදිය පිළිබඳව ඉන්ෙවන්ටරියක් රජෙය් සැපයීම් අධක්ෂ නිවැරදි ව පිළිෙයළ ෙකොට තබාගත
යුතු ය. ඔහු යටත් පිරිෙසයින් අවුරුදු ෙදකකට වරක් වත් ඒ ගෘහ භාණ්ඩ සහ බඩු බාහිරාදිය පරීක්ෂා
ෙකොට අඩුපාඩු පිළිබඳව ලැයිස්තුවක් පිළිෙයළ කළ යුතු ය. ඉන්පසු ඒ අඩුපාඩු ගැන වගකිව යුතු
තැනැත්තා ඒවාෙය් අලාභය ෙගවිය යුතු ය. “පාවිච්චිෙය්දී සාමානෙයන් සිදුවන අබලන් වීම”
යන්නට පිඟන් ෙකෝප්ප ෙහෝ එවැනි කුඩා වූ ද, බිෙඳන සුළු වූ ද, බඩු කැඩී බිඳී යාම ෙහෝ අඩුපාඩු
වීම ෙහෝ ඇතුළත් කළ හැකි ය. එෙහත් හැකි තරම් දුරට, පූර්ව අත්දැකීම් පදනම් කරෙගන ඒ
ආකාරයට ඉඩෙදන පමාණය සම්බන්ධෙයන් සාධාරණ සීමාවක් පැනවිය යුතු ය. ජනාධිපතිතුමා
ෙහෝ අගාමාතතුමා ෙහෝ තනතුෙරන් ඉවත්වන විටද යට කී පරිද්ෙදන් පරීක්ෂාවක් කළ යුතු ය.
1:3:2
කථානායකතුමාෙග් නිවාසය - කථානායකතුමාෙග් නිවාසෙයහි ඇති ගෘහ භාණ්ඩවල
හා අන බඩු බාහිරවල ආරක්ෂාවත්, ඒවා ෙහොඳින් තබා ගැනීමත් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු
මහෙල්කම් වගකිව යුතු ය. එෙතකුදු වුවත්, රජෙය් සැපයීම් අධක්ෂ ගෘහ භාණ්ඩ සහ අන බඩු
බාහිරාදිය පිළිබඳව ඉන්ෙවන්ටරි ෙපොතක් තබා ෙගන කලින්කල ෙසෝදිසි පරීක්ෂණ ද, වාර්ෂික හරි
වැරදි බැලීමක් ද පවත්වා ඌනතාවන් කිසිවක් ෙවෙතොත් ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තු මහෙල්කම්වරයාට
වාර්තා කළ යුතු ය. පාර්ලිෙම්න්තු මහ ෙල්කම් ඉන්ෙවන්ටරි ෙපොෙත් පිටපතක් රජෙය් සැපයීම්
අධක්ෂ ෙවත ද සපයා ඒ ෙපොෙත් අලුෙතන් සටහන් කරන්නා වූ ෙහෝ ඒ ෙපොෙතන් කපා හරින්නා
වූ ෙහෝ සියලුම භාණ්ඩ පිළිබඳව ඔහුට දැනුම් දිය යුතු ය. රජෙය් සැපයීම් අධක්ෂ විසින්
පාර්ලිෙම්න්තු මහ ෙල්කම්ට වාර්තා කරනු ලබන සියලුම අඩුපාඩු ගැන පාර්ලිෙම්න්තු මහෙල්කම්
කථානායකතුමාට දැනුම්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කළ යුතු ය.
1:4 සම්මත වැය පාලනය කිරීම - ෙම් නිවාසවල ගෘහ භාණ්ඩ සහ ෙවනත් බඩු බාහිරාදිය මිලට
ගැනීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුවට ඇතුළත් කරන ලද මුදල් ප{තිපාදන, පස්තාෙව් හැටියට ජනාධිපතිතුමා
ෙහෝ අගාමාතතුමා ෙහෝ කථානායකතුමා ෙහෝ කලින් කල ෙදන විධානයන් අනුව පාලනය කළ යුතු
ය.
1:5 ස්වකීය නිල නිවාස ෙවනුෙවන් ජනාධිපතිතුමාෙගන් ෙහෝ අගාමාතතුමාෙගන් ෙහෝ
කථානායකතුමාෙගන් ෙහෝ අගවිනිශ්චයකාරතුමාෙගන් ෙහෝ කිසිම කුලියක් අය ෙනොකළ යුතු ය.
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2.

අග විනිශ්චයකාරතුමාෙග් නිවාසය

2:1 ස්වකීය නිල නිවාසෙයහි ඇති ගෘහ භාණ්ඩවල කුලිය වශෙයන් අග විනිශ්චයකාරතුමා තම
වැටුෙපන් සියයට එකක් ෙගවිය යුතු ය.
2:2 අග විනිශ්චයකාරතුමාෙග් නිල නිවාසය සම්බන්ධෙයන් ද 1:2 සහ 1:3:1 උප වගන්තිවල
විධිවිධාන අදාළ වන්ෙන් ය.
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රජෙය් නිවාස
1.

වර්ග කිරීම

2.

නිවාස ඉදිකිරීම

3.

නිවාස ෙශේණිගත කිරීම

4.

නිවාස ෙවන්කර දීම
4:1 නිවාස ලැබීමට සුදුසුකම්
4:2 ෙතෝරා ගැනීෙම් උපමාන
4:3 ෙතෝරා ගැනීෙම් කමය
4:4 නිවාස කමිටු

5.

නිවාස කුලී

6.

බදු ෙකොන්ෙද්සි

7.

දඬුවම්

8.

ඉන්ෙවන්ටරි තබා ගැනීම

9.

සන්තකය ආපසු ලබා ගැනීම
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XIX වැනි පරිච්ෙඡ්දය
රජෙය් නිවාස
1.

වර්ග කිරීම

“රජෙය් නිවාස” යන පාඨයට, රජයට සුදුස්සක් කළ හැකිව තිෙබන්නා වූ ද, පදිංචිය සඳහා
ෙවන්කර ෙදනු ලබන්නා වූ ද, ඕනෑම ෙගොඩනැගිල්ලක් ඇතුළත් ෙව්. සියලුම රජෙය් නිවාස “උප
ෙල්ඛනගත නිවාස” ෙහෝ “ෙපොදු ෙසේවා නිවාස” යන වර්ගවලට අයත් ෙව්:
1:1 උප ෙල්ඛනගත නිවාස : ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ඇතුළත යම්කිසි තනතුරකට ෙහෝ ෙශේණියකට
ෙවන්කරන ලද නිවාස
1:2

2.

ෙපොදු ෙසේවා නිවාස : උප ෙල්ඛනගත නිවාස ෙනොවන නිවාස

නිවාස ඉදිකිරීම

2:1 ෙකොළඹ නගරෙයන් පිට ෙපොදු ෙසේවා නිවාස අදාළ දිස්තික්කෙය් දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම්ෙග්
නියමය යටෙත් ඉදිකළ යුතු ය. සිය දිස්තික්කෙය් රාජකාරිෙය් නියුක්ත රජෙය් නිලධරයන් සඳහා
අවශY ෙපොදු ෙසේවා නිවාස ඉදිකිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනා දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම්, පාෙද්ශීය
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් ද සමග සාකච්ජා ෙකොට, කලින් කල රාජY පරිපාලන විෂය භාර
අමාතYාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ෙකොළඹ නගරය තුළ ෙපොදු ෙසේවා නිවාස
ඉදිකිරීම රාජY පරිපාලන විෂය භාර අමාතYාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් කාර්යයකි.
2:2

උප ෙල්ඛනගත නිවාස ඉදිකිරීම අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර කාර්යයකි.

2:3 සියලුම රජෙය් නිවාස 2:3:1 උප වගන්තිෙය් සඳහන් ඒවාෙය් ෙශේණියට අදාළ ආදර්ශ
සැලැස්මට අනුකූල විය යුතු ය.
2:3:1

ආදර්ශ
සැලසුම්
අංකය
57588
57587
57586
57068
57063
57512

3.

ෙශේණිය

පමාණය
වර්ග
අඩි

1
2
3
4
5
5ඒ

403
552
732
1,326
1,699
1,991

නිවාස ෙශේණිගත කිරීම
සියලුම රජෙය් නිවාස ඒවා ලැබීමට සුදුසුකම් ඇති නිලධර පංතිවලට අනුව ෙශේණිගත කරනු ලැෙබ්.
5ඒ වැනි ෙශේණිය - මසකට රු.30,175ට වැඩි වැටුපක් ලබන නිලධරයන්.
5 වැනි ෙශේණිය - මසකට රු.30,175ට ෙනොවැඩි වැටුපක් ලබන මාණ්ඩලික නිලධරයන්.
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4 වැනි ෙශේණිය - මසකට රු.18,750ට වැඩි වැටුපක් ලබන රාජY කළමනාකරණ සහකාර හා
සමාන්තර ෙශේණිවල අනිකුත් නිලධරයන්.
3 වැනි ෙශේණිය - මසකට රු.16,310ට වැඩි නමුත්, රු.18,750ට ෙනොවැඩි වැටුපක් ලබන රාජY
කළමනාකරණ සහකාර හා සමාන්තර ෙශේණිවල අනිකුත් නිලධරයන්.
2 වැනි ෙශේණිය - මසකට රු.16,310ට ෙනොවැඩි වැටුපක් ලබන රාජY කළමනාකරණ සහකාර
හා සමාන්තර ෙශේණිවල අනිකුත් නිලධරයන්.
1 වැනි ෙශේණිය - මසකට රු.14,360ට ෙනොවැඩි වැටුපක් ලබන පාථමික ෙශේණිවල නිලධරයන්.

4.

නිවාස ෙවන්කර දීම

ෙපොදු ෙසේවා නිවාස සහ හැකිතාක් දුරට හා ගැලෙපන පරිදි උප ෙල්ඛනගත නිවාස, ෙවන්කර දිය
යුත්ෙත් පහත සඳහන් පතිපත්ති අනුව ය.
4:1 නිවාස ලැබීමට සුදුසුකම් - පහත දැක්ෙවන වර්ගවලට අයත් නිලධරයන්ට, අනිකුත්
නිලධරයන්ෙග් අවශYතා සපුරාලීෙමන් පසුව නිවාස ඉතිරිව තිෙබ් නම් මිස, ෙපොදු ෙසේවා නිවාස
ලැබීමට සාමානYෙයන් හිමිකමක් නැත.
උප ෙල්ඛනගත නිවාසයක් ලැබීමට සුදුසුකම් ඇති නිලධරෙයකු,
ස්වකීය මූලස්ථානෙය් සිටීම අවශY ෙනොවන ක්ෙෂේත නිලධරෙයකු,
තනිකඩ නිලධරෙයකු (එනම් අවිවාහකෙයකු, දරුවන් නැති වැන්දඹු පුරුෂෙයකු, නීතYානුකූලව
ෙවන්වී කිසිම දරුෙවකු තමාෙග් භාරෙය් තබාෙගන නැති නිලධරෙයකු),
ස්වකීය ෙසේවා ස්ථානෙය් සිට යම්කිසි දුර පමාණයක් ඇතුළත තමා සතු ෙහෝ තම කලතයා සතු
ෙහෝ තම බාල වයස්කාර දරුෙවකු සතු නිවාසයක් තිෙබන නිලධරෙයකු (ඒ ඒ දිස්තික්කෙය්
ඇති පවාහන පහසුකම් ආදිය සැලකිල්ලට ෙගන, නිවාස ෙවන්කර ෙදන බලධරයා ඉහත කී දුර
පමාණය තීරණය කළ යුතු ය),
ස්ථාන මාරු කිරීමට යටත් ෙනොවන නිලධරෙයකු, සහ
තමාට නිවාසයක් ෙවන්කර ෙදනු ලැබුවෙහොත් ස්වකීය පවුල එම නිවාසෙය් පදිංචිය සඳහා
ෙගනයාමට අදහස් කරන්ෙන් නම් මිස තමාෙග් පවුල සමග පදිංචිව ෙනොසිටින නිලධරෙයකු
(එබඳු අවස්ථාවකදී නිවාසයක් ෙවන්කළ යුත්ෙත් නියමිත කාලයක් තුළදී නිවාසෙය් පදිංචිය
සඳහා සිය පවුල ෙගන්වා ගත යුතු ය යන ෙකොන්ෙද්සියට යටත්ව ය. එෙසේ කිරීමට
අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් නිවාසෙයන් ඉවත්වී යන ෙලස ඔහුට නිෙයෝග කළ යුතු ය.)
4:1:1 නිලධරෙයකු 3 වගන්තිය අනුව ඔහුට ලැබීමට සුදුසුකම් ඇති නිවාස ෙශේණියට වඩා
ඉහළ නිවාස ෙශේණියකට සලකා බලනු ෙනොලැෙබ්.
4:1:2 යම්කිසි ෙශේණියක නිවාසයක් ලැබීමට සුදුසුකම් ඇති ෙවනත් නිලධරෙයකු නැතිවිට
එම නිවාසය, එකී නිවාස ෙශේණිය අදාළ ෙනොවන නිලධරෙයකුට ෙවන් කර දිය හැකි ය.
4:2 ෙතෝරා ගැනීෙම් උපමාන - ඒ ඒ දිස්තික්කෙය් පවත්නා තත්ත්වයන්ට යටත්ව :ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් නම සඳහන්ව තිබූ කාලය
දරුවන් ගණන (වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පිරිමි දරුවන් හා අවිවාහක ගැහැණු දරුවන් පමණි)
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ජීවන තත්ත්වය විෙශේෂෙයන් අයහපත් නම් ඒ බව, හා කුලී ෙගයක පදිංචිව සිටින නිලධරෙයකු
නම්, ඔහු වැඩ කරන ස්ථානෙය් සිට ඔහු පදිංචිව සිටින ස්ථානයට ඇති දුර පමාණය
නිලධරයාෙග් සාමානY රාජකාරි අනුව ඔහු වැඩ කරන ස්ථානය කිට්ටුව පදිංචිව සිටීම
නැතෙහොත් නිතිපතා ෙහෝ නිතර නිතර රාති කාලෙය්දී රාජකාරියට පැමිණීම අවශYද යන වග
නිලධරයා ස්ථිරද තාවකාලිකද යන වග
ඇවිදීම ෙහෝ ගමන් කිරීම ෙහෝ අපහසුවන අන්දෙම් බරපතල ශාරීරික ආබාධයක් නිලධරයාට
ඇත්ෙත්ද යන වග
අනිකුත් සෑම කරුණක්ම සමාන වුවෙහොත්, තීරණය ගත යුත්ෙත් ෙජYෂ්ඨතාව අනුව ය.
4:2:1 ඉහත කී කරුණු අනුව නිලධරයන් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා නිවාස ෙවන්කර ෙදන
බලධරයා ෙමහි 18 වැනි පරිශිෂ්ටෙයහි දක්වා ඇති අන්දෙම් ලකුණු දීෙම් කමයක් සකස් කරගත
යුතු ය.
4:2:2 රාජY පරිපාලන විෂය භාර අමාතYාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් පාලනය කරනු ලබන
ෙකොළඹ පිහිටි 5ඒ, 5, 4, 3 සහ 2 යන ෙශේණිවලට අයත් රජෙය් නිවාස ෙවන්කර ෙදනු ලබන්ෙන්,
ඒ ඒ නිවාස ෙශේණිය ෙවනුෙවන් පවත්වාෙගන යනු ලබන ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් අනුපිළිෙවළ
අනුව ය.
4:3 ෙතෝරා ගැනීෙම් කමය - ෙතෝරා ගැනීම සඳහා ඉහත දැක්ෙවන පරිදි සලකා බැලිය යුතු
සියලුම කරුණුත්, ඒ ඒ පෙද්ශයන්ට බලපාන්නා වූ විෙශේෂ කරුණුත්, පිළිබඳ ෙතොරතුරු අනාවරණය
කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි සම්මත ඉල්ලුම්පත ආකෘතියක් නිවාස ෙවන්කර ෙදන බලධරයා පිළිෙයළ
කරගත යුතු ය. දිස්තික්කෙය් සියලුම ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට හා උප කාර්යාලවලට ෙමම ආකෘති පත
සැපයිය යුතු ය.
4:3:1 ඉල්ලුම්පතය ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් නිලධරයා ෙසේවය කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහෝ
උප කාර්යාලෙය් ෙහෝ පධානියා මඟිනි. ඉල්ලුම්පතෙයහි සඳහන් විස්තර නිවැරදි බවට සහතික
කිරීම එකී පධානියාෙග් වගකීම වන්ෙන් ය.
4:3:2 තමා විසින් සපයන ලද විස්තර නිවැරදි බවටත්, වැරදි පකාශයක් කළෙහොත් තමාට
විරුද්ධව විනයානුකූලව කටයුතු කරනු ලැබීමට ඉඩ ඇති බව තමා දන්නා බවටත් නිලධරයා කරන
පකාශයක් ඉල්ලුම්පත ආකෘතිෙයහි ඇතුළත් කර තිබිය යුතු ය.
4:3:3 සෑම ඉල්ලුම්පතයක්ම එය ලැබුණු වහාම නිවාස ෙවන්කර ෙදන බලධරයා විසින්
“ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනයක”ෙල්ඛනගත කළ යුතු ය.
4:3:4

එක් එක් නිවාස ෙශේණිය සඳහා ෙවනම ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනයක් තබාගත යුතු ය.

4:3:5 යම් නිලධරෙයකුට පත්වීමක්, උසස්වීමක්, මාරුවීමක් නැතෙහොත් වැටුප් වැඩිවීමක්
ලැෙබතැයි යන බලාෙපොෙරොත්තුව මත ෙහෝ යම් නිලධරෙයකු නිතY වශෙයන්ම අලුත් තනතුරක,
ෙශේණියක නැතෙහොත් කාර්ය ස්ථානයක වැඩ භාර ගැනීමට ෙපර ෙහෝ එවන ඉල්ලුම්පත
ෙල්ඛනගත ෙනොකළ යුතු ය.
4:3:6 යම්කිසි නිවාස ෙශේණියක් පිළිබඳව වූ ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙයහි තම නම ෙල්ඛනගත
වී ඇති නිලධරෙයකු වැටුප් වැඩිවීමක් වැනි කරුණු නිසා ෙවනත් ෙශේණියක නිවාසයකට සුදුසුකම්
ලත් විට සිය අලුත් තත්ත්වයට උචිත ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනයට තමාෙග් නම මාරුකරන ෙලස
ඉල්ලා සිටිය යුතු ය. එවැනි අවස්ථාවලදී එෙසේ මාරු කිරීමට කලින් මුල් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙයහි
නම සඳහන්ව තිබු කාලය ෙවනුෙවන් නිලධරයා උපයාෙගන ඇති ලකුණු ගණන ද ඉදිරියට ෙගන
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යා යුතු ය. (ෙවනත් වචනවලින් කියෙතොත් අලුත් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙයහි ෙල්ඛනගත වන දිනය
ෙලස සඳහන් විය යුත්ෙත් මුල් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙයහි ෙල්ඛනගත වූ දිනයම ය.)
4:3:7 ෙම් කමයට අනුව නිලධරෙයකු උපයාෙගන ඇති ලකුණු ද යෙථෝක්ත ෙල්ඛනෙයහි
සඳහන් කළ යුතු අතර නිවාසයක් හිස්වීමට පූර්වාසන්නෙය් ඒ ලකුණු එකතු කළ යුතු ය.
4:3:8 තමාට ලැබී ඇති ලකුණු ගණෙනහි ද, තමා සම්බන්ධෙයන් ෙල්ඛනෙයහි සඳහන් කර
ඇති විස්තරවල ද නිරවදYතාවය තමාටම නිශ්චය වශෙයන් දැනගත හැකිවනු පිණිස නිවාසයක්
දීමට නිලධරෙයකු ෙතෝරා ගැනීමට ෙපර, ඕනෑම නිලධරෙයකුට එම ෙල්ඛනය පරීක්ෂා කර
බැලීමට ඉඩදිය යුතු ය. තමා සම්බන්ධෙයන් දැක්ෙවන විස්තරවල යම් ෙවනසක් තිෙබ් නම් ඒ බව
ෙහෝ ෙවනත් ඉල්ලුම්කරුෙවකු වැරදි ෙතොරතුරු සපයා තිෙබ් නම් ඒ බව ෙහෝ නිවාස ෙවන්කරන
බලධරයා ෙවත දැනුම්දීම එකී නිලධරයාෙග් වගකීම වන්ෙන් ය.
4:3:9 තමාට ෙවන් කර ෙදන ලද නිවාසයක් යම්කිසි නිලධරෙයකු පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නම්
ඔහුෙග් නම ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් අගටම සඳහන් කළ යුතු ය.
4:4 නිවාස කමිටුව - නිවාස දීමට සුදුස්සන් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී අදහස් විමසීම පිණිස නිවාස
කමිටුවක් පත් කිරීම අවශY යැයි නිවාස ෙවන්කර ෙදන බලධරයාට හැඟීයන්ෙන් නම්, එබඳු නිවාස
කමිටුවක් පත්කර ගත හැකි ය.
ලකුණු දීෙම් කමය යාන්තික ෙලස ෙයොදා ගැනීම නිසා බරපතලවූත් පැහැදිලිවූත් අසාධාරණයක්
සිදුවන්ෙන් නම් පමණක් ලකුණු කමයට ෙවනස් වූ, අනY කියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරන ෙලස
නිර්ෙද්ශ කිරීමට නිවාස කමිටුවට පුළුවන.
4:4:1 ඉතා විෙශේෂ ෙහේතු ඇත්නම්, ආයතන අධYක්ෂ ජනරාල්ෙග් පුර්ව අනුමතිය ඇතිව
ෙතෝරා ගැනීම පිළිබඳ ඉහත දක්වන ලද පතිපත්තිවලට ෙවනස් වු අනY කියාමාර්ගයක් අනුගමනය
කිරීමට නිවාස ෙවන්කර ෙදන බලධරයාට පුළුවන.

5.

නිවාස කුලී
5:1 රජෙය් නිවාසයක පදිංචිවීම ෙවනුෙවන් නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් පහත දැක්ෙවන පරිදි
කුලී අයකරගනු ලැෙබ් :5:2

උප ෙල්ඛනගත නිවාස ලබාගැනීමට හිමිකමක් නැති නිලධරෙයකු.

5:2:1 ස්ථිර නිවාස - විවාහක නිලධරෙයකුෙගන්: වැටුෙපන් සියයට 12 ½(ෙදොළහ හමාර)
කි. අවිවාහක නිලධරෙයකුෙගන්: වැටුෙපන් සියයට 7 ½(හත හමාර) කි.
5:2:2 අර්ධ ස්ථිර නිවාස - නිලධරයා විවාහක වුවත් අවිවාහක වුවත් නිවාසෙය් තක්ෙසේරු
කුලිය
5:2:3 සාද නිවාස (චමරි) - ආර්ථික කුලිය, එහි පදිංචි සෑම නිලධරෙයකුෙගන්ම එක හා
සමාන ෙකොටස්වලින්.
5:2:4 කූඩාරම් වැනි තාවකාලික නිවාස - අයකර ගැනීමක් නැත.
5:3

උප ෙල්ඛනගත නිවාස ලබාගැනීමට හිමිකමක් ඇති නිලධරෙයකු -
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5:3:1 විවාහක නිලධරෙයකුෙගන්: වැටුෙපන්
නිලධරෙයකුෙගන් : වැටුෙපන් සියයට 5(පහ)කි.

සියයට

10(දහය)කි.

අවිවාහක

5:3:2 නිවාසයක් දීම ෙවනුවට, නිලධරෙයකුට විෙශේෂ ෙගවල් කුලී දීමනාවක් ෙගවන්ෙන්
නම් ෙහෝ ෙගවල් කුලිය වශෙයන් සැබැවින්ම ඔහු දරන වියදම පතිපූරණය කිරිමට ඔහුට මුදලක්
ෙගවන්ෙන් නම් ෙහෝ 5:3:1 උප වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි ඔහුෙගන් මුදල් අයකර ගත යුතු ය.
5:3:3 ඉහත 5:3:2 උප වගන්තිෙය් සඳහන් පතිපූර්ණ මුදල ෙහෝ විෙශේෂ ෙගවල් කුලී දීමනාව
ෙහෝ ෙනොලබා තමාෙග් සම්පුර්ණ වැටුප ලබා ගැනීමට එබඳු නිලධරෙයකුට මනාපය පළ කළ
හැකි ය.
5:4 රජෙය් ෙසේවෙය් නියුතු වූ අඹුසැමි යුවලක් රජෙය් නිවාසයක පදිංචි වී සිටින අවස්ථාවලදී;
උපෙල්ඛනගත නිවාස ලබාගැනීමට හිමිකමක් නැතිනම්, ඒ ෙදෙදනාෙගන් වැඩි වැටුප් ලබන
නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් සියයට 12½(ෙදොළහ හමාර)ක් සහ අඩු වැටුප් ලබන නිලධරයාෙග්
වැටුෙපන් සියයට 5(පහ)ක් ද අයකර ගත යුතු ය.
5:4:1 ඉන් එක් අෙයකුට ෙහෝ ෙදෙදනාටම ෙහෝ උපෙල්ඛනගත නිවාස ලබාගැනීමට
හිමිකමක් තිෙබ් නම්, වැඩි වැටුප් ලබන නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් සියයට 10(දහය)ක් ද, අඩු වැටුප්
ලබන නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් සියයට 2 ½(ෙදක හමාර)ක් ද අයකර ගත යුතු ය.
5:5 හවුෙල් පදිංචි වී සිටින නිලධරයන් - නිවාස ෙවන්කර ෙදන බලධරයාෙග් අභිමතය පරිදි
නිලධරයන් ෙදෙදනකුට ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනකට ෙහෝ එක නිවාසයක හවුෙල් පදිංචිවීමට අවසර
දිය හැකි ය. ෙමම නිලධරයන්ෙගන් පහත සඳහන් පදනම මත කුලී අයකර ගත යුතු ය:5:5:1 නිවාසයක හවුෙල් පදිංචි වන සෑම හවුල් පදිංචිකරුෙවකුෙගන්ම වැටුෙපන් සියයට
10(දහය)ක් බැගින් අයකර ගත යුතු ය. පධාන බදුකරුෙගන් 5:2:1 ෙහෝ 5:3:1 ෙහෝ උප වගන්තිවල
සඳහන් පරිදි නිවාස කුලී අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි අයකර ගත යුතු ය.
5:6 ආර්ථික කුලිය.- නිලධරෙයකුෙග් වැටුෙපන් අයකරන නිවාස කුලිය ඔහුට දී තිෙබන
නිවාසෙය් සාධාරණ ආර්ථික කුලියට වඩා සැලකිය යුතු පමාණයකින් වැඩි වන්ෙන් නම්
නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් සියයට ගණනක් අයකර ගැනීම ෙවනුවට, නිශ්චිත නිවාස කුලියක් අයකර
ගැනීමට ෙල්කම්වරයාෙග් අවසර ලබාගත යුතු ය. රජෙය් කටයුතු සඳහා නිවාසයකින් ෙකොටසක්
පාවිච්චි කරන විට කුලිය අඩු කරන ෙලස ෙල්කම්වරයාෙගන් ඉල්ලුම් කළ හැකි ය. එබඳු සෑම
අවස්ථ ාවකදීම, කුලිය නියම කිරීමට ෙපර, පධාන තක්ෙසේරුකරුෙග් වාර්තාව ලබාගත යුතු ය.
5:7 තනතුරකට නියමිත නිවාසයක් පතික්ෙෂේප කිරීම - නිලධරෙයකු තම තනතුරට නියමිත
නිවාසයක පදිංචිවීම පතික්ෙෂේප කරන විටක, ඒ නිලධරයා ෙවනුවට ෙවනත් නිලධරෙයකු එහි
පදිංචිවීම නිවාස ෙවන්කර ෙදන බලධරයා අනුමත ෙනොකළෙහොත්, නිවාසය පතික්ෙෂේප කළ
නිලධරයා සැබැවින්ම එහි පදිංචි වූ ෙලස සලකා, ඔහුෙගන් කුලී අයකර ගත යුතු ය. එබඳු
අවස්ථ ාවකදී එම නිවාසය ෙවනුෙවන් අයකර ගත යුතු කුලිය වනුෙය්, ඒ නිවාසය හිමි තනතුර දරන
නිලධරයා ෙගවිය යුතුව තිබූ නිවාස කුලී පමාණය සහ එහි සැබැවින්ම පදිංචිව සිටින නිලධරයා
ෙගවිය යුතු නිවාස කුලී පමාණය යන ෙදෙකන් වැඩි මුදල ය.
5:8

ජලය, විදුලිබලය සහ ගෑස් සඳහා ෙගවීම - ගාස්තු නිලධරයා ෙගවිය යුතු ය.

5:9 රජෙය් නිවාසයක පදිංචි වී සිටින රජෙය් නිලධරෙයකු රජෙය් අවශYතාවය මත වYාපෘතියක
ෙසේවය සඳහා වැටුප් රහිතව මුදාහරිනු ලබන අවස්ථාවකදී වYාපෘතිෙය් ඔහු දරන තනතුරට ලැෙබන
වැටුප මත නිවාස කුලිය අයකළ යුතු ය.
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XIX වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

5:9:1 නිලධරයාෙග් ඉල්ලීම මත වYාපෘතියක ෙසේවය සඳහා මුදාහැරීෙම්දී නිලධරයා තමන්
පදිංචි වී සිටින රජෙය් නිවාසෙයන් ඉවත්විය යුතු ය.
5:9:2 රජෙය් අවශYතාවය මත වැටුප් රහිතව වYාපෘතිය සඳහා මුදාහරිනු ලැබූවත් නිලධරයා
උප ෙල්ඛනගත නිවසක පදිංචිව සිටින්ෙන් නම් ඔහු එම නිවසින් ඉවත්විය යුතු ය.

6.

බදු ෙකොන්ෙද්සි

6:1 යම්කිසි තනතුරකට ෙවන් කරන ලද නිවාසයක් හැර අෙනකුත් සියලුම නිවාසවල බදු
කාලය වර්ෂ 05ක් ෙව්.
6:1:1 ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් අවසර දී ඇති සම්පුර්ණ කාල සීමාෙවන් අඩකට වැඩි කාලයක් තුළ
එක් ෙසේවා ස්ථානයක පිහිටි රජෙය් නිවාසයක පදිංචිව සිටීෙම් වරපසාදය භුක්ති විඳ ඇති
නිලධරෙයකු, එෙසේ කලින් පදිංචිව සිටි කාලය අවසන් කළ දිනෙය් සිට වර්ෂ පහක කාලයක්
ගතවන තුරු එම ෙසේවා ස්ථානෙය්ම පිහිටි එකී නිවාසයක් සඳහා සලකා බැලීමට නුසුදුස්ෙසක් ෙව්.
6:2 රජෙය් නිවාසයක් ෙවන්කර දිය හැක්ෙක් රජෙය් නිලධරෙයකුට පමණි. නැවත ෙසේවෙය්
ෙයොදවන ලද රජෙය් නිලධරෙයකුට රජෙය් නිවාස සඳහා හිමිකමක් ෙනොමැත. ඔහු විශාම ලබන
අවස්ථ ාෙව් රජෙය් නිවාසයක පදිංචිව සිටින්ෙන් නම්, විශාම ලැබු විට නිවාසෙයන් අස්වී යා යුතු ය.
6:3 රජෙය් නිවාසයක පදිංචි විය හැක්ෙක් එය ලබාගත් නිලධරයාට සහ ඔහුෙග් බිරිඳට ද,
දරුවන්ට සහ යැෙපන්නන්ට ද පමණි. නිවාස ෙවන්කර ෙදන බලධරයාෙගන් ලබාගත් නිශ්චිත
අවසරය රහිතව, ෙවනත් පුද්ගලයන්ෙග් නිරන්තර පදිංචිය සඳහා රජෙය් කිසිම නිවාසයක කිසිම
ෙකොටසක් පාවිච්චි ෙනොකළ යුතු ය.
6:4 නිවාස අතුරු බද්දට දීමද මුදල් ෙගවා නවතින අමුත්තන් සහ ෙන්වාසිකයන් තබා ගැනීම ද
තහනම් ය.
6:5 සිය නිවාසෙයන් අස්වී යාමට නිලධරෙයකු අදහස් කරන්ෙන් නම්, ඒ බව යටත් පිරිෙසයින්
ලිත් මාසයකටවත් කලින් නිවාස ෙවන්කර ෙදන බලධරයාට දැන්විය යුතු ය. එෙසේ දැන්වීමට අසමත්
වූ නිලධරෙයකුෙගන්, ඔහු සැබැවින්ම නිවාසෙයන් අස් වූ දිනෙය් සිට දැන්වීම කළ ලිත් මාසෙය්
අවසාන දිනයය නැතෙහොත් ෙවනත් නිලධරෙයකු එම නිවාසෙය් පදිංචි වූ දිනයය යන දින ෙදකින්
කලින් වූ දිනය දක්වා වූ කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා ෙගවල් කුලී අයකර ගනු ලැෙබ්. ෙකටි කල්දීමක් පිට
මාරු කරනු ලැබීෙම් ෙහේතුෙවන් නිවාසෙයන් අස්වී යෑමට සිදුවන නිලධරෙයකුට ෙමම වගන්තිය අදාළ
ෙනොෙව්. එබඳු අවස්ථාවකදී මාරුවීෙම් නිෙයෝගය ලැබී දින පහක් ඇතුළතදී නිලධරයා ඒ බව නිවාස
ෙවන්කර ෙදන බලධරයාට දැන්විය යුතු ය.
6:6 රජෙය් නිවාසයක් ලැබුණු නිලධරෙයකු, තමා එම නිවාසෙය් පදිංචියට එන දිනය ද, අස්වී
යන විට එෙසේ අස්වී යන දිනය ද සිය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට හා නිවාස ෙවන්කර ෙදන
බලධරයාට දැන්විය යුතු ය.
6:7 නිලධරයා නිවාසෙයන් අස්වී යාමට ෙපර ඉන්ෙවන්ටරි ෙපොත් පරීක්ෂා කර බලා නිවාසය
භාර ගැනීමට හැකිවන පරිදි, තමා අස්වී යාමට අදහස් කරන දිනය ෙගොඩනැගිලි පිළිබඳ දිස්තික්
ඉංජිෙන්රු තැනට ෙහෝ නිවාසෙය් නඩත්තුව භාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාට ෙහෝ එහි පාෙද්ශීය
කාර්යාලෙය් පධානියාට දැන්විය යුතු ය. එෙමන්ම, විදුලි පිහිටුවුම් සහ උපකරණ (සවිකුරු) නඩත්තුව
භාර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් පාෙද්ශීය ඉංජිෙන්රුතැනට ද, ජල සම්පාදනය හා ජලාපවාහනය
පිළිබඳ බලධරයාට ද නිවාසෙයන් අස්වී යන දිනය දැන්විය යුතු ය.
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6:8
නැති වූ ෙහෝ කැඩිබිඳී ගිය ෙහෝ උපකරණ ආදිය යලි සවිකිරීම සඳහා ද, සාමානY පාවිච්චිය
නිසා අබලන් වී ගිය ෙසේ සැලකිය ෙනොහැකි නිවාසයට සිදුවි ඇති අෙනක් අලාභ හානි සඳහා ද, යන
වියදම නිවාසෙයන් අස්වී යන නිලධරයාෙගන් අයකර ගනු ලැෙබ්.
6:9
නිලධරයන් ෙදෙදනකුට ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනකට නිවාසයක හවුෙල් පදිංචිවීමට අවසර දී
තිෙබන විට, නිවාසය ෙවන්කර ෙදන ලද්ෙද් යම්කිසි ෙකොන්ෙද්සි ආදියක් යටෙත් ද ඒ ෙකොන්ෙද්සි
සියල්ලම විධිමත් පරිදි පිළිපැදීම සම්බන්ධෙයන් නිවාසෙය් බදුකරු වශෙයන් වගකිව යුත්ෙත්,
නිවාසය පළමුව පවරනු ලැබූ නිලධරයා ෙහෝ නිවාසය ෙදෙදනාටම එක්වර පවරන ලද්ෙද් නම්, නිවාස
ෙවන්කර ෙදන බලධරයා විසින් නම් කරන ලද නිලධරයා ය. නිවාසය පිළිබඳ සියලුම ලිපි ගනුෙදනු
කළ යුත්ෙත් ඒ නිලධරයා සමග පමණි.
6:10 නිලධරෙයකුෙග් ෙසේවය අවසන් කළවිට ෙහෝ ඔහු ෙසේවෙය් සිටියදී මියගිය විට ෙහෝ එම
සිද්ධිය සිදුවූ ලිත් මාසයට පසුව ඊළඟට එළෙඹන ලිත් මාසය අවසානය දක්වා පස්තාවට ගැළෙපන
පරිදි, ඔහුට ෙහෝ ඔහුෙග් පවුලට නිවාසෙය් පදිංචිවී සිටිය හැකි ය.
6:11 ෛවදY ෙහේතු මත විශාම ගන්වන ලද නිලධරෙයකුට, 6:10 උප වගන්තිය යටෙත්
නිවාසයක පදිංචි වී සිටීමට අවසර දිය හැකි අවසාන දිනය ඉක්මවා විශාම පූර්ව නිවාඩු හිමිවන කල්හි,
සිය විශාම පූර්ව නිවාඩුව අවසන් වනෙතක් එම නිවාසෙය් පදිංචි වී සිටිය හැකි ය.
6:12 පදිංචි වී සිටීෙම් කාලය, ඉතා විෙශේෂ අවස්ථාවලදී දීර්ඝ කිරීමට නිවාස ෙවන්කර ෙදන
බලධරයාට පුළුවන.
6:13 රජෙය් නිවාසයක පදිංචි වී සිටින නිලධරෙයකු දීර්ඝ නිවාඩුවක් මත දිවයිෙනන් බැහැර යන
විට, (ඔහුෙග් පවුෙල් අය තවදුරටත් එහි පදිංචිව සිටීම වැනි) විෙශේෂ ෙහේතු ෙනොමැත්ෙත් නම් එම
නිවාසය හිස්ෙකොට ආපසු භාරදිය යුතු ය. එබඳු අවස්ථාවකදී ඒ නිලධරයා ඉදිරිපත් කරන කරුණුවල
වැදගත්කම අනුව, ෙම් ෙකොන්ෙද්සිය අත්හැර දැමීම ගැන සලකා බැලීමට නිවාස ෙවන්කර ෙදන
බලධරයාට පුළුවන. නිලධරෙයකුට තමා නැති කාලෙය්දී තමා ෙවනුෙවන් වැඩ බලන නිලධරයා ෙහෝ
ෙවනත් නිලධරෙයකු ෙහෝ නිවාස ෙවන්කර ෙදන බලධරයාෙග් අනුමතිය ඇතිව එම නිවාසෙය් පදිංචි
කරවීම සඳහා කටයුතු පිළිෙයල කිරීමට පුළුවන.
6:13:1 රජෙය් නිවාසයක පදිංචි නිලධරෙයකුට විෙද්ශ රැකියාවක් භාර ගැනීමට වැටුප් රහිත
නිවාඩු ලබාදී ඇති විට, ඔහු දිවයිෙනන් බැහැරව යාමට ෙපර එම නිවාසය හිස්කර එහි සන්තකය
නිවාස ෙවන්කර ෙදන බලධරයාට භාර දිය යුතු ය.
6:14
රජෙය් නිවාසයක පදිංචිව සිටින නිලධරෙයකුට මාරුවීම, විශාම යාම ආදී කරුණු
නිසා එම රජෙය් නිවාසෙය් පදිංචිවීම සඳහා ඇති සුදුසුකම අෙහෝසි වූ විට, ඒ බව නිවාස ෙවන්කර
ෙදන බලධරයාට දැන්විය යුතු ය. එෙසේ ෙනොකළෙහොත් එම නිවාසෙය් පදිංචි වීමට ඇති සුදුසුකම
අෙහෝසි වූ දිනෙය් සිට 7 වගන්තිෙයහි සඳහන් දඬුවම්වලට යටත්වීමට ඔහුට සිදුවනු ඇත.
6:14:1 එබඳු නිලධරෙයකු පදිංචිව සිටින නිවාසය ඉදින් ඔහු දැරූ තනතුරටම නියමිත
නිවාසයක් ෙනොෙව් නම්, 6:1 උප වගන්තිෙය් නියමිත මුල් බදු කාලෙය් සම්පූර්ණ කාල සීමාව
ඉක්මවා යන ෙතක්ම ඔහුට ඒ නිවාසෙය් පදිංචිව සිටීමට අවසර දීමට නිවාස ෙවන්කර ෙදන
බලධරයාට පුළුවන.
6:15
බදු කාලය අවසානෙය්දී ෙහෝ නිවාස ෙවන්කර ෙදන බලධරයා නියම කළ විට ෙහෝ
නිලධරෙයකු නිවාසෙයන් අස්වී යා යුතු ය.

7.

දඬුවම්

7:1 නිවාසෙයන් අස්වී යන ෙලස නිලධරෙයකුට නියම කළ විට ඔහු එෙසේ ෙනොකළෙහොත්, 1971
අංක 3 හා 1974 අංක 40 දරන පනත්වලින් සංෙශෝධිත 1969 අංක 7 දරන රජෙය් නිවාස (සන්තකය
ආපසු ලබාගැනීෙම්) පනත යටෙත් ඔහු ඒ නිවාසෙයන් ඉවත් කළ යුතු ය.
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7:2 බදු කාලය ඉක්මවා නිවාසයක පදිංචිව සිටින කාල පරිච්ෙජ්දය ෙවනුෙවන් දණ්ඩන කුලියක්
ද ඔහුෙගන් අයකර ගත යුතු ය. ෙමහි ලා දණ්ඩන කුලිය යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන්, නිලධරයාෙග්
වැටුෙපන් සියයට 8(අට)ක් හා පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් ඒ නිවාසය සඳහා තක්ෙසේරු කරනු ලබන
එවකට පවත්නා විවෘත ෙවළඳපල කුලිය ද එකතු කිරීෙමන් ලැෙබන මුදල ෙව්.
7:3

8.

ෙම් පිළිබඳව වාර්තාවක් නිලධරයාෙග් ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුවට ද ඇතුළත් කළ යුතු ය.

ඉන්ෙවන්ටරි තබා ගැනීම

8:1 අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විදුලි උපකරණ පිළිබඳ ඉන්ෙවන්ටරියක් තබා ෙනොගන්නා
අවස්ථ ාවලදී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලෙය් පාෙද්ශීය ඉංජිෙන්රුතැන ඒ ඉන්ෙවන්ටරිය තබාගත යුතු ය.
8:2 නිවාසෙය් නඩත්තුව පිළිබඳ වගකීම පැවරී ඇති බලධරයන් අනිකුත් උපකරණ සහ සවිකුරු
යනාදිය පිළිබඳව ද ඉහත කී අන්දෙම් ඉන්ෙවන්ටරියක් තබාගත යුතු ය.
8:3 නිලධරෙයකු නිවාසෙයන් අස්වී යන විට 6:8 උප වගන්තිය යටෙත් කටයුතු කිරීම සඳහා
එවැනි ඉන්ෙවන්ටරියක් පරීක්ෂා කර බැලිය යුතු ය.
8:4 රජෙය් ෙගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධෙයන් ද කාර්යාලයක් වශෙයන් පාවිච්චි කිරීම සඳහා
කුලියට ෙහෝ බද්දට ෙහෝ ගත්තා වූ හා රජෙය් වියදමින් විදුලි හා අනිකුත් උපකරණ ෙහෝ සවිකුරු
ආදිය සවිකර ඇත්තා වූ ෙගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධෙයන් ද අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉහත කී අන්දෙම්
ඉන්ෙවන්ටරි තබාගත යුතු ය.
8:5 කුලියට ෙහෝ බද්දට ෙහෝ ගන්නා ලද ෙගොඩනැගිල්ලකින් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉවත්කර
ගන්නා විට බදු ෙකොන්ෙද්සිවල අනY විධිවිධානයන් සලසා නැත්නම්, රජෙය් වියදමින් සවිකරන ලද
උපකරණ හා සවිකුරු යනාදිය ගලවා ඉවත් කර ගැනීමට හැකිවන ෙසේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලෙය්
පාෙද්ශීය ඉංජිෙන්රුතැනට ද, එම ෙගොඩනැගිල්ල නඩත්තු කරන බලධරයාට ද කල්ෙව්ලා ඇතිව
දැන්විය යුතු ය.

9.

සන්තකය ආපසු ලබාගැනීම

9:1 රජෙය් නිවාසයක ඕනෑම පදිංචිකරුවකු ඉවත් කිරීමට 1971 අංක 3 හා 1974 අංක 40 දරන
පනත්වලින් සංෙශෝධිත 1969 අංක 7 දරන රජෙය් නිවාස (සන්තකය ආපසු ලබාගැනීෙම්) පනතින්
විධිවිධාන සැලසී තිෙබ්. ෙම් පනත යටෙත් රජෙය් නිවාස සම්බන්ධෙයන් නිසි බලධරයා වනුෙය් රාජY
පරිපාලන විෂය භාර අමාතYාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ය. ඔහු තම බලතල, ආයතන අධYක්ෂ ජනරාල් සහ
සියලුම දිසාපතිවරුන්ට/දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ට ද එෙසේම සුදුසු අවස්ථාවලදී, ඉල්ලීමක් අනුව අනිකුත්
අමාතYාංශ ෙල්කම්වරුන්ට ද ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්ට ද
පවරා තිෙබ්.
9:2 රාජY පරිපාලන විෂය භාර අමාතYාංශය යටෙත් පාලනය වන සියලුම ෙපොදු ෙසේවා නිවාස
සම්බන්ධෙයන් ආයතන අධYක්ෂ ජනරාල් ෙම් පනත යටෙත් කියාකරනු ඇත. උප ෙල්ඛනගත ෙහෝ
අනිකුත් සියලුම රජෙය් නිවාස සම්බන්ධෙයන් දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම් ෙහෝ අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා ෙම් පරිදිම ෙමම පනත යටෙත් කියාකරනු ඇත.
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නිවාඩු බංගලා
1.

ලබාගත හැකි බංගලා

2.

ඉල්ලුම්පත

3.

බංගලා ලබාගැනීමට සුදුසුකම් ඇති ෙශේණි

4.

නැවතීමට ඉඩෙදන උපරිම කාල පරිච්ෙඡ්දය

5.

ෙවන්කර දීම

6.

කුලිය

7.

කැඩී බිඳී යාම්
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XX වැනි පරිච්ෙඡ්දය
නිවාඩු බංගලා
1.

ලබාගත හැකි බංගලා

නිල කටයුතුවලට වුවමනා ෙනොකරන අවස්ථාවලදී, නිවාඩු ගත කිරීම සඳහා කුලිය ෙගවා පහත
සඳහන් බංගලා ස්ථිර රජෙය් නිලධරයන්ට ලබා ගත හැකි ය.
1:1 නුවරඑළිෙය් රජෙය් බංගලා ෙදක: පැරණි දුම්රිය ස්ථානයට පිටුපසින් පිහිටා ඇති පැරණි
බංගලාව රජෙය් මාණ්ඩලික නිලධරෙයකුට ලබාගත හැකි ය. නව බංගලාව ඕනෑම රජෙය්
නිලධරෙයකුට ලබාගත හැකි ය. එම බංගලාෙව් ඇති A1, A2 සහ B යන ෙකොටස් තුන ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් වුව ද ලබා ගත හැකි ය.
1:2 දුම්රිය පාරට ඉහළින් පිහිටි දියතලාෙව් රජෙය් බංගලා ෙදක: ෙලොකු බංගලාව වන “අ”
බංගලාව රජෙය් මාණ්ඩලික නිලධරෙයකුට ලබාගත හැකි ය. හපුතෙල් පාර අසල ඇති “ආ” බංගලාව:
ඕනෑම රජෙය් නිලධරෙයකුට ලබාගත හැකි ය.
1:3 බණ්ඩාරෙවල, බිඳුණුවැව පාෙර් පිහිටි රජෙය් බංගලා ෙදක: ඕනෑම රජෙය් නිලධරෙයකුට
ෙමම බංගලා ලබාගත හැකි ය.

2.

ඉල්ලුම්පත

2:1 නුවරඑළිය, දියතලාව සහ බණ්ඩාරෙවල පිහිටි බංගලා සඳහා 19 වැනි පරිශිෂ්ටෙය් දැක්ෙවන
පරිදි පිළිෙයළ කළ ඉල්ලුම්පතය ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්, ආයතන අධ]ක්ෂ ජනරාල් ෙවත ය.
ෙදසැම්බර්/ජනවාරි, අෙපේල්/මැයි, සහ අෙගෝස්තු/සැප්තැම්බර් යන මාසවලදී නිවාඩු බංගලා පිළිබඳ
ඉල්ලුම්පත අවම වශෙයන් මාස 03කට ෙපර ඉදිරිපත් කළ යුතුෙව්.

3.

බංගලා ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ඇති ෙශේණි

බංගලාවක් ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ඇති ෙශේණිෙය් නිලධරෙයකුෙගන් ඉල්ලීමක් ලැබී නැති විට එය
ෙවනත් නිලධරෙයකුට ෙවන්කර දිය හැකි ය.

4.

නැවතීමට ඉඩෙදන උපරිම කාල පරිච්ෙජ්දය

ෙම් බංගලා ලබාගැනීමට ඉල්ලීම් බහුල කාලවලදී, ඒවාෙය් නැවතීමට ඉඩෙදන උපරිම කාල
පරිච්ෙජ්දය එක් සතියක් වනු ඇත. අෙනක් කාලවලදී එක් මාසයක් දක්වා වූ කාල පරිච්ෙජ්දවලට ෙම්
බංගලා ලබාගත හැකි ය.
ඉතා විෙශේෂ ෙහේතු සාධක ඇත්ෙත් නම් ද, එෙසේම ආයතන අධ]ක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ලබා
ගන්නා ලද්ෙද් නම් ද මිස ෙම් බංගලාවක එක් මාසයකට වැඩි කාලයක් තුළ නැවතීමට ඉඩ ෙදනු
ෙනොලැෙබ්.
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5.

ෙවන්කර දීම

නිවාඩු බංගලා ඉල්ලුම්කරුට ෙවන්කර ගත හැකිදැයි ආයතන අධ]ක්ෂ ජනරාල් විමසා තහවුරු
කරගත යුතු ය. නියමිත කුලිය රාජ] පරිපාලන අමාත]ාංශෙය් පධාන ගණකාධිකාරී ෙවත ෙගවිය යුතු
ය. ෙගවීම් පිළිබඳ ලදුපත ආයතන අධ]ක්ෂ ජනරාල් ෙවත ඉදිරිපත් කර බංගලා ෙවන්කිරීෙම් ලිපිය
ලබාගත යුතු ය.
බංගලාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත විශාල ගණනක් ලැෙබන අවස්ථාවලදී, ඒ ඉල්ලුම්පත
ගැන සලකා බලනු ලබන්ෙන් පහත දැක්ෙවන පරිදි ලකුණු දීෙම් කමයක් අනුව ය:ඉල්ලුම් කරන බංගලාවට අදාළ ෙශේණියට අයත් ෙසේවා කාලෙය් එක් එක් වර්ෂය සඳහා ලකුණු
එකයි.
පළමුෙවනි ළමයින් ෙදෙදනාට එක් එක් ළමයා සඳහා ලකුණු ෙදක බැගින් සහ ඊළඟ ළමයින්
සඳහා එක ලකුණ බැගින් ලකුණු සංඛ]ාව 6ක් දක්වා.
නිතර නිතර රාති කාලෙයහි රාජකාරිවල නියුක්ත නිලධරෙයකු සඳහා ලකුණු ෙදකයි.
ෛවද] සහතික වලින් සනාථ කර ඇති ෙසෞඛ] ෙහේතු සඳහා ලකුණු ෙදකයි.
ඉල්ලුම් කරන අවස්ථාවට කලින් වර්ෂ තුන ඇතුළත නිවාඩු බංගලාවක් පාවිච්චි කර ඇති
ඉල්ලුම්කරුෙවකුට ලැබිය යුත්ෙත්, අෙනක් අයට වඩා පහළ ස්ථානයකි. අෙනක් කරුණු සමාන
තත්ත්වයක් උසුලන අවස්ථාවලදී, තීරණයකට එළඹීෙම් සාධකය විය යුත්ෙත් ෙජ]ෂ්ඨතාවයි.

6.

කුලිය
6:1

ගාස්තු පමාණය - නැවතීම සඳහා කුලිය පහත සඳහන් පරිදි ෙව්.
නුවරඑළිය (පැරණි)

රු. 500.00

නුවරඑළිය (නව)– A1

රු.1000.00

නුවරඑළිය (නව)– A2

රු.1000.00

නුවරඑළිය (නව)- B

රු.750.00

දියතලාව - A

රු.500.00

දියතලාව - B

රු.400.00

බණ්ඩාරෙවල - 01

රු.400.00

බණ්ඩාරෙවල - 02

රු.400.00

විදුලි ගාස්තු :දිනකට පාවිච්චි කරනු ලබන විදුලි ඒකක 6 දක්වා වන ගාස්තුව ෛදනික නිවාස කුලියට
ඇතුළත් ය. පාවිච්චි කරන අතිෙර්ක ඒකක සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ගාස්තුව අනුව නියමිත මුදල
නිවාසෙයන් පිටවීමට ෙපර බංගලා භාරකරු ෙවත ෙගවා ලදුපතක් ලබාගත යුතු ය.
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දුරකථන ගාස්තු හා ෙරදි ෙසේදීෙම් ගාස්තු :දුරකථන ගාස්තු ද, වරින්වර නියම කරනු ලබන පරිදි ෙරදි ෙසේදීෙම් ගාස්තු ද, බංගලා භාරකරු
ෙවත මුදලින් ෙගවා ලදුපතක් ලබාගත යුතු ය.

7.

කැඩී බීදී යාම්

බංගලාවලට බඩු බාහිරාදිය සපයා තිෙබ්. එෙහයින් බංගලාවක නතරවීමට යන නිලධරෙයකු එම
බඩු බාහිරාදිෙය් තත්ත්වය ගැන විමසා සෑහීමට පත්විය යුතු ය. එෙසේම තමා නතර වී සිටි කාලය තුළ
කැඩී බිඳී ගිය බඩුබාහිරාදිෙය් ලැයිස්තුවක් ද තමා බංගලාෙවන් ඉවත්වී යාමට ෙපර බංගලා භාරකරුට
භාරදිය යුතු ය. එවිට ඒවාෙය් වටිනාකම ආයතන අධ]ක්ෂ ජනරාල් විසින් අදාළ නිලධරයාෙගන් අය
කරෙගන, කැඩී බිඳී ගිය බඩුබාහිරාදිය ෙවනුවට අලුත් ඒවා සපයනු ඇත.
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XXI වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ආරක්ෂක ඇඳුම් හා නිල ඇඳුම්
1. නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් බලපාන පතිපත්ති
2. ෙපොදු ෙශේණි
3. නිකුත් කළ යුතු පමාණය
4. ෙවනත් ෙශේණි
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XXI වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ආරක්ෂක ඇඳුම් හා නිල ඇඳුම්
1.

නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් බලපාන පතිපත්ති

ආරක්ෂක ඇඳුම් සහ නිල ඇඳුම් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් බලපාන සාමාන$ පතිපත්ති ෙමහි
පහත දැක්ෙව්.
1:1 රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටින විට, කවර ෙසේවයක නියුක්තව සිටින අයදැයි පහසුෙවන් හඳුනාගත
හැකි විය යුතු අන්දෙම් නිලධරයන්ට නිල ඇඳුම් නිකුත් කිරීමට පුළුවන.
1:2 පහත සඳහන් ආකාරෙය් රාජකාරි ඉටුකරන නිලධරයන්ට ආරක්ෂක ඇඳුම් නිකුත් කිරීමට
පුළුවන.
අවශ$ෙයන්ම එළිමහෙන් ඉටුකළ යුතු වූද අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් යටෙත් පවා
ඉටුෙනොකර හැරීමට ෙනොහැකි රාජකාරි:
ඔවුන්ෙග් ඇඳුම් කිළුටුවීම ෙහෝ හානියට පත්වීම ෙහෝ වළක්වනු පිණිස ආරක්ෂක ඇඳුම් අවශ$
වන ආකාරෙය් රාජකාරි:
වැඩකරන විට විෙශේෂ ආරක්ෂක ඇඳුම් ෙහෝ මුඛ ආවරණ, ෙන්ත ආවරණ ආදී ෙවනත් උපකම
ෙහෝ පාවිච්චි ෙනොකළෙහොත් ෙසෞඛ$යට හානියක් ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් ශරීරයට අන්තරායක්
ෙහෝ සිදුවිය හැකි රාජකාරි.

2.

ෙපොදු ෙශේණි

ෙදපාර්තෙම්න්තු කීපයකට ෙපොදුව පවතින පහත සඳහන් ෙශේණි වලට අයත් ෙසේවකයන්ට පහත
දැක්ෙවන වගන්තියට අනුකූලව නිල ඇඳුම් සහ/ෙහෝ ආරක්ෂක ඇඳුම් නිකුත් කළ යුතු ය. එෙහත්
ඔවුහු ස්ථි ර ෙසේවකෙයෝ විය යුත්තාහ. එෙසේ නැතෙහොත් යටත් පිරිෙසයින් එක් අවුරුද්දකවත් ෙසේවයක්
ඇත්තාවූත්, එෙසේම යටත් පිරිෙසයින් තවත් අවුරුද්දක්වත් ෙසේව ෙය් රැඳී සිටීමට ඉඩ ඇත්තාවූත්
තාවකාලික ෙසේවකෙයෝ විය යුත්තාහ.

3.

නිකුත් කළ යුතු පමාණය

සනීපාරක්ෂක කම්කරුවන්ට - නිල්පාට ඩිල් ෙරදිවලින් මසන ලද ෙකොට කලිසමකින් හා
අත්ෙකොට කමිසයකින් යුක්ත ඕවෙරෝල් අවුරුද්දට 2යි.
ෙමෝටර් රථ/වෑන්/ජීප් රියැදුරන්ට - වම්පස එක සාක්කුවක් සහ සුදු ෙබොත්තම් සහිතකර වැසූ
අත්ෙකොට සුදු කමිසයක් ද, කළු දිග කලිසමක් ද වශෙයන් වූ නිල ඇඳුම් කට්ටල ෙදකක් වසරකට ලබා
දිය යුතු ය. කළු දිග කලිසමට විකල්පයක් ෙලස සුදු සරමක් ලබා දිය හැකිය.
කාර්යාල කාර්යය සහායකවරුන්ට (කා.කා.ස.) - අමාත$වරෙයකුෙග් ද, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරෙයකුෙග් ද කා.කා.ස.වරුන්ට සහ අමාත$ මණ්ඩල කාර්යාලෙය් ආරච්චිට අවුරුද්දකට ෙකෝට් 3යි. ෙරදි 3යි.
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අමාත=ාංශවල පධාන කාර්යාලවල සහ දිසාපතිවරුන්ෙග් කා.කා.ස. වරුන්ට - අවුරුද්දකට ෙකෝට්
2යි, ෙරදි 2යි.
ෙවනත් කා.කා.ස. වරුන්ට - ෙකෝට් 2යි.
මුරකරුවන්ට - අවුරුද්දකට කාකි ෙකෝට් 02ක්, වැහි කබා එකක් හා කැප් ෙතොප්පියක්.
සයිකල් ඕඩර්ලීවරුන්ට - අවුරුද්දකට කාකි ෙකෝට් ෙහෝ කමිස 2ක්, කාකි ෙකොට කලිසම් 2ක් සහ
ෙම්ස් කුට්ටම් 2ක්. මුල්වරට සපත්තු කූට්ටම් 2ක් නිකුත් කළ පසු අවුරුද්දකට එක කුට්ටම බැගින්.
අවුරුදු 2කට වරක් ෙතොප්පි 1යි, වැහි කබායක් සහ කැප් ෙතොප්පි 1ක්.
අනු පිටපත් යන්ත කියාකරවන්නන්ට- අවුරුද්දකට නිල්පාට ඩිල් ඒපන් 2යි.
ෙලොරි ක්ලීනර්වරුන්ට - වැහි කබායක් සහ කැප් ෙතොප්පි 1ක්.

4.

ෙවනත් ෙශේණි

ෙවනත් යම් යම් ෙශේණි වල නිලධරයන්ට නිකුත් කළ යුතු නිල ඇඳුම්වල සහ ආරක්ෂක ඇඳුම්වල
ස්වභාවය, පමාණය සහ ඒවා නිකුත් කළ යුතු කාල සීමාව ආයතන අධ$ක්ෂ ජනරාල්ෙගන් විමසා
තීරණය කළ යුතු ය.
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XXII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ශුභ සාධක පහසුකම්
1.

මූල පතිපාදන

2.

ඉල්ලුම් කරන ආකාරය

3.

පමුඛත්වය

4.

ඉන්ෙවන්ටරි ආදිය

5.

ආපනශාලාවලට විදුලි බලය

6. අවසර ෙනොෙදන වියදම්
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XXII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ශුභ සාධක පහසුකම්
1.

මූල පතිපාදන

රජෙය් නිලධරයන්ට ශුභ සාධක පහසුකම් සැපයීම සඳහා අවුරුදු පතා මුදල් පතිපාදනය කරනු
ලැෙබ්. ආයතන අධ0ක්ෂ ජනරාල් ෙමම මුදල් ඒ ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට ෙවන් කර ෙදනු ඇත.

2.

ඉල්ලුම් කරන ආකාරය

මුදල් ෙවන් කරවා ගැනීම සඳහා වූ ඉල්ලුම්පතය මුදල් වර්ෂය අවසන් වීමට යටත් පිරිෙසයින්
මසකට කලින්, ෙවනත් කරුණු අතර පහත සඳහන් කරුණු ද ඇතුළත් කර ආයතන අධ0ක්ෂ ජනරාල්
ෙවත එවිය යුතු ය.
2:1 මුදල් වුවමනා කරන්ෙන් නිශ්චිත වශෙයන්ම කුමන කාර්යයන් සඳහාද, අවශ0තාව හා
ඉක්මනින්ම වුවමනා කරන්ෙන් කුමක් නිසාද යන වග.
2:2

අවශ0 මුදල හා එම මුදල් සෑදී ඇති අන්දම.

2:3

එයින් පෙයෝජන ලැබීමට ඉඩ ඇති රජෙය් නිලධරයන්ෙග් ගණන.

2:4 ආපනශාලා පහසුකම් සම්බන්ධෙයන් නම් අලුතින් ෙසේවයක් පටන් ගැනීමට ද, එෙසේ
නැතෙහොත් දැනටමත් පවතින ෙසේවයක් සඳහාද යන වග.
2:5 දැනටමත් පවතින ෙසේවයක් සඳහා නම් එම ෙසේවය පටන් ගත් දිනය, එම ෙසේවය පිළිබඳ
විධිවූ පරිදි විගණනය කරන ලද අලුත්ම ගිණුම් පකාශෙය් සහ ෙශේෂ පතෙය් පිටපතක් ද ඉල්ලුම්පතයට
ඇමිණිය යුතු ය.
2:6

දැනට පවතින ශුභ සාධක, විෙනෝද කීඩා ෙහෝ ආපනශාලා පහසුකම් පිළිබඳ වාර්තාවක්.

2:7 කලින් අවුරුදු ෙදක ඇතුළත යම්කිසි මුදලක් ෙවන් කරන ලද්ෙද් නම් ඒ මුදල පාවිච්චි කළ
අන්දම හා දරන ලද වියදම් එම මුදලට වඩා අඩු වී නම් ඊට ෙහේතූන්.
2:8 ෙසේවය පවත්වා ගනු ලබන්ෙන් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධරයන් විසින්ද, එෙසේ නැතෙහොත්
ෙකොන්තාත්තුවක් යටෙත්ද යන වග. ෙකොන්තාත්තුවක් යටෙත් නම්, කෑම පිසීම සඳහා අවශ0 ෙනොපිසූ
ආහාර දව0 ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙකොන්තාත්කරුට සපයනු ලබන්ෙන්ද යන වග.
2:9 මුදල් අවශ0 වනුෙය් උපකරණ මිලදී ගැනීමට නම්, දැනට තිෙබන උපකරණ හා මිලදී
ගැනීමට ෙයෝජනා කර ඇති අලුත් උපකරණ ආදිය පිළිබඳ ලැයිස්තුවක්. ඒවා අවශ0 වනුෙය් කුමක්
නිසාද යනු සවිස්තරව සඳහන් කළ යුතු ය.

3.

පමුඛත්වය

සියලුම ඉල්ලීම් සඳහන් කළ යුත්ෙත් පමුඛත්ව අනුපිළිෙවළට ය. මුදලක් ෙවන් කර දුන් පසුව, ඉතා
විෙශේෂ ෙහේතූන් මත මිස ඉල්ලුම්පතයක ලැයිස්තුගත කර ඇති ෙද්වල් ෙවනස් කිරීමට අවසර ෙදනු
ෙනොලැෙබ්.
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4.

ඉන්ෙවන්ටරි ආදිය

රජය සපයන උපකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තු ඉන්ෙවන්ටරිෙය් සටහන් ෙකොට රජෙය් ගබඩා
ෙරගුලාසිවලට අනුකූලව ඒවා පරීක්ෂා කර බැලිය යුතු ය. බඩු බාහිරාදිය මිලදී ගැනීම, ගිණුම්ගත
කිරීම, නැතිවීම, කැඩී බිඳී යාම ආදිය සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් ෙරගුලාසිවලින් නියමිත කාර්ය
පරිපාටිය අනුගමනය කළ යුතු ය.

5.

ආපනශාලාවලට විදුලි බලය

ආපනශාලාවකට විදුලිබලය සපයනු ලබන්ෙන් අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂෙයනි.
එෙහයින් ෙකොන්තාත් යටෙත් ආපනශාලා පවත්වාෙගන යන කල්හි ෙටන්ඩරය පිළිෙයළ කළ යුත්ෙත්
ෙකොන්තාත්කරුට විදුලිබලය ෙනොමිෙල් සපයනු ලැෙබ්ය යන පදනම මත ය.

6.

අවසර ෙනොෙදන වියදම්
ශුභ සාධනය සඳහා ෙවන් කළ මුදලින් ෙනොදැරිය යුතු වියදම් සහ මිලදී ෙනොගත යුතු ෙද්වල්.
ආපනශාලාව
ආපනශාලා ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම හා අළුත්වැඩියා කිරීම,
කැෂියර් ෙම්සය,
ෙම්ස ෙරදි,
ෙතල් ෙරදි හා ප්ලාස්ටික් ෙරදි,
බලපත ගාස්තු,
කෑම ෙගන යන උපකරණ,
මුදල් ලැබීම සටහන් කරන යන්ත.
විෙනෝද කීඩා
ගුවන් විදුලි යන්ත, රූපවාහිනී, වීඩිෙයෝ උපකරණ, ෙර්ඩිෙයෝ කැසට් යන්ත, කැසට් ෙරෙකෝඩර්,
ඉස්තික්ක, ඇඳුම් ෙසේදී ෙම් යන්ත, පිඟන් ෙසේදීෙම් යන්ත, පුවත්පත්.
ෙට්බල් ෙටනිස් - ෙබෝල සහ රැකට් නැවත නැවත නිකුත් කිරීම
ෙටනිස් - දැල හැර ෙසසු උපකරණ
බැඩ්මින්ටන් - ෂට්ල්ෙකොක් සහ රැකට් නැවත නැවත නිකුත් කිරීම
ෙහොකී - සියලුම උපකරණ
පාපන්දු - ජර්සි, සපත්තු
බර එසවුම් උපකරණ
කඩදාසි කුට්ටම්
සිනමා හා ෙපොෙජක්ටර් උපකරණ
සාමාන
මදුරු දැල්
කණ්ණාඩි
කීඩාංගන උපකරණ, උදා: ඔංචිල්ලා සහ සී-ෙසෝ
ලී බඩු අළුත්වැඩියා කිරීම
දැන්වීම් පුවරු
කුඩ
ඇඳන්, ෙමට්ට, ෙකොට්ට
ආවරණ ඇතිරිලි සහ ඇඳ ඇතිරිලි
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ඇතැම් වර්ගවල ෙලඩ ෙරෝගවලින් ෙපෙලන රජෙය් නිලධරයන්ට විෙශේෂ
අනුගහ සහ ඒ පිළිබඳ ෙකොන්ෙද්සි
1.

සම්පූර්ණ පඩි සහිත විෙශේෂ නිවාඩු
1:1 ක්ෂය ෙරෝගය
1:2 ලාදුරු
1:3 පිළිකා ෙරෝගය

2.

නිවාඩු අවසන් වූ පසු

3.

වරින් වර පරීක්ෂා කරවා ගැනීම

4.

සුවදායක ෙද්ශගුණය සහ සැහැල්ලු රාජකාරි

5.

පුනරුත්ථාපනය
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XXIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ඇතැම් වර්ගවල ෙලඩ ෙරෝගවලින් ෙපෙලන රජෙය් නිලධරයන්ට විෙශේෂ
අනුගහ සහ ඒ පිළිබඳ ෙකොන්ෙද්සි
1.

සම්පූර්ණ පඩි සහිත විෙශේෂ නිවාඩු

රජෙය් ෙසේවෙය් නියුක්ත ස්ථිර නිලධරෙයකුට ද, මාස් පඩි පිට ෙහෝ දවස් පඩි පිට එෙසේ නැතෙහොත්
දවස් පඩි ෙමන්ම මාස් පඩි පිට එක් අවුරුදු ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ තාවකාලික ෙසේවකෙයකුට
ද, අඛණ්ඩ එක් අවුරුදු ෙසේවා කාලයක් ඇති අනියම් ෙසේවකෙයකුට ද ක්ෂය ෙරෝගය ෙහෝ ලාදුරු
ෙරෝගය ෙහෝ පිළිකා ෙරෝගය ෙහෝ වැළඳුන විෙටක, ඔහුට සුවය ලැෙබන බවට සෑෙහන විශ්වාසයක්
තැබිය හැකි යැයි ෛවදI මණ්ඩලයක් විසින් තීරණය කරනු ලැබුවෙහොත් පහත දැක්ෙවන අන්දමට
සම්පූර්ණ පඩි සහිත විෙශේෂ නිවාඩු දිය හැකි ය.
1:1 ක්ෂය ෙරෝගය - එක් වරකට මාස 4 බැගින් කඩින් කඩ ෙදවාරයකදී සම්පූර්ණ පඩි සහිත
විෙශේෂ නිවාඩු දිය හැකි ය. එනම් පළමුවරට දිය යුත්ෙත් මාස හතරක නිවාඩුවකි. ඊට පසුව ඔහු යළිත්
ෙසේවයට පැමිණ අවුරුදු 4කට ෙනොඅඩු කාලයක් ෙසේවය කළ පසුව තවත් මාස 4ක නිවාඩු දිය හැකි ය.
1:2 ළාදුරු ෙරෝගය - මාස 22කට ෙනොවැඩි කාලයක් සඳහා සම්පූර්ණ පඩි සහිත විෙශේෂ නිවාඩු
දිය හැකි ය.
1:3 පිළිකා ෙරෝගය - මාස 6කට ෙනොවැඩි කාලයක් සඳහා සම්පූර්ණ පඩි සහිත විෙශේෂ නිවාඩු
දිය හැකි ය.
1:4 ඉහත 1:1, 1:2 සහ 1:3 උප වගන්තිවල සඳහන් ෙලඩ ෙරෝගවලට සමාන, ෛවදI
මණ්ඩලයක් විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන ෙවනත් ඕනෑම ෙලඩ ෙරෝගයක් සම්බන්ධෙයන් ද එෙසේ
ෛවදI මණ්ඩලයක් විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන සැත්කම්වලින් පසු අවශIවන රැකබලා ගැනීම්
සම්බන්ධෙයන් ද මාස 6ක කාලයක් දක්වා සම්පූර්ණ පඩි සහිත විෙශේෂ නිවාඩු ලබා දිය යුතු ය.
1:4:1
ෙම් සඳහා නිවාඩු අනුමත කිරීෙම්දී ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් අෙනකුත් සියලුම
විධිවිධාන අදාළ කර ගත යුතු ය.

2.

නිවාඩු අවසන් වූ පසු

සම්පූර්ණ පඩි සහිත එබඳු විෙශේෂ නිවාඩු දිය යුත්ෙත් සාමානI නිවාඩු ෙරගුලාසි යටෙත් නිලධරයාට
සාමානIෙයන් හිමි වන සම්පූර්ණ පඩි සහිත නිවාඩු අවසන් වූ පසුව ද එෙසේම 2:1 සිට 2:5 දක්වා වූ උප
වගන්තිවල අවශIතා සපුරා ඇත්නම් ද පමණි.
2:1 නිලධරෙයකු ක්ෂය ෙරෝගෙයන් ෙහෝ ලාදුරු ෙරෝගෙයන් ෙහෝ පිළිකා ෙරෝගෙයන් ෙපෙලන
බව දැක්ෙවන මුල්ම ෛවදI සහතිකය ලැබුණු විට, ඔහුට සුවය ලැබීමට සෑෙහන පමාණයක ඉඩක්
තිෙබ්ද නැද්ද යන්න නිගමනය කරගනු පිණිස ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් එකී නිලධරයා
ෛවදI මණ්ඩලයක් ඉදිරියට යැවිය යුතු ය.
2:2

ෛවදI මණ්ඩලය නිර්ෙද්ශ කරන පතිකාර නිලධරයා ලබා ගත යුතු ය.

2:3 ක්ෂය ෙරෝගය සම්බන්ධෙයන් නම් හැකිතරම් දුරට පතිකාර ගත යුත්ෙත් පහත සඳහන්
අන්දමට සහ පහත සඳහන් පමුඛතා පිළිෙවළට ය.
265

XXIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

සුඛාගාරයක, ෙහෝ
පාෙද්ශීය ආෙරෝගIශාලාවක ක්ෂය ෙරෝග වාට්ටුවක, ෙහෝ
පාෙද්ශීය ආෙරෝගIශාලාවක.
නිවෙසේදී (නිවෙසේදී පතිකාර) - ෙමම පතිකාර ගත යුත්ෙත් ක්ෂය ෙරෝග විෙශේෂඥෙයකුෙග් නියමය
හා උපෙදස් යටෙත් ය. එබඳු විෙශේෂඥෙයකුෙග් ෙසේවය ලබාගත ෙනොහැකි නම් සුදුසුකම් ලැබූ ෙවනත්
ෛවදI නිලධරෙයකුෙග් නියමය හා උපෙදස් යටෙත් ය.
2:4 සම්පූර්ණ පඩි සහිතව අනුමත කරනු ලබන සෑම විෙශේෂ නිවාඩු කාලයක්ම නිසි ෛවදI
සහතිකයකින් ෙහෝ ෛවදI මණ්ඩල වාර්තාවකින් ෙහෝ ආවරණය විය යුතු ය.
2:5 ෙමහි 2:2 ෙහෝ 2:3 වගන්තිය යටෙත් නිලධරෙයකුට ෙදන ලද විෙශේෂ නිවාඩුෙව් සම්පූර්ණ
කාලය අවසන්වීමට මද කලකට ෙපර, පස්තූත නිලධරයාට සුවය ලැබීමට සෑෙහන පමාණයක ඉඩක්
තිෙබ්ද නැද්ද යන වගත්, තවදුරටත් ෙසේවය කිරීමට ඔහු ෙයෝගIද යන වගත් පිළිබඳව ෛවදI
මණ්ඩලයකින් වාර්තාවක් ලබා ගත යුතු ය.
2:6 ෙමම පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් දිය හැකි සම්පූර්ණ පඩි සහිත නිවාඩු අවසන් වූ විට, සාමානI
නිවාඩු ෙරගුලාසි යටෙත් පස්තූත නිලධරයාට, පඩි බාගයක් සහිතව දිය හැකි නිවාඩු අනුමත කළ හැකි
ය.
2:7 ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් නියමයන්ට අනුව සම්පූර්ණ පඩි සහිතව දිය හැකි නිවාඩු හා පඩි බාගයක්
සහිතව දිය හැකි නිවාඩු යන සියල්ල අවසන් වූ විට පස්තූත නිලධරයාට වැටුප් රහිත නිවාඩු දිය යුතු ය.
ෙමවැනි අවස්ථාවකදී නිලධරයාෙග් ෙමන්ම පරිපාලනෙය් ද යහපත ගැන සලකා බලා වැටුප් රහිතව
තවදුරටත් නිවාඩු දීම යුක්ති සහගතද, එෙසේ නැතෙහොත් පස්තූත නිලධරයා ෙසෞඛI ෙහේතු මත විශාම
ගැන්විය යුතුද යන්න ගැන නියත පකාශයක් කරන ෙලස ෛවදI මණ්ඩලෙයන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය.

3.

වරින් වර පරීක්ෂා කරවා ගැනීම

3:1 ක්ෂය ෙරෝගය නිසා ෙසේවයට ෙනොපැමිණ සිටි නිලධරෙයකු කවර කාල පරිච්ෙඡ්දයකට
පසුව වුවද යළිත් රාජකාරියට පැමිණීෙමන් පසු යටත් පිරිෙසයින් සෑම තුන් මසකට වරක් (ෙහෝ
ෙවනත් ෙලඩ නිවාඩු ගත් විට, ඊටත් කලින් ෙහෝ) ලඟම ඇති ළය ෙරෝහලට ෙහෝ සුඛාගාරයට ෙහෝ
ෙගොස් තමා පරීක්ෂා කරවා ෙගන, ඒ සෑම වාරයකදීම, ළය ෙරෝහල ෙහෝ සුඛාගාරය භාර ෛවදI
නිලධරයාෙගන් “නිෙරෝගී” බවට සහතිකයක් ලබා ගත යුතු ය.
3:2 වරින් වර එෙසේ පරීක්ෂා කරවා ගැනීමට යන නිලධරෙයකුට අවශI නම් රාජකාරි නිවාඩු ද,
ළය ෙරෝහලට ෙහෝ සුඛාගාරයට ෙහෝ යාම සඳහා නිදහස් දුම්රිය බලපත ද දිය හැකි ය. එෙහත් ගමන්
වියදම් ෙනොෙගවිය යුතු ය.

4.

සුවදායක ෙද්ශගුණය සහ සැහැල්ලු රාජකාරි

යම් නිලධරෙයකුට සුවය ලැබී ඇති බව ද, සැහැල්ලු රාජකාරි පැවරීම ෙහෝ සුවදායක ෙද්ශගුණයක්
ඇති පලාතක පිහිටි කාර්ය ස්ථානයක ෙසේවය සඳහා පත් කිරීම ෙහෝ වැනි ඇතැම් ෙකොන්ෙද්සි පිට
යළිත් රාජකාරි භාර ගැනීමට ඔහු ෙයෝගI බව ද ෛවදI මණ්ඩලයක් විසින් සහතික කරන ලද කල්හි,
මණ්ඩලය විසින් නිර්ෙද්ශ කරන ලද පරිදි ඔහුට සැහැල්ලු රාජකාරි පැවරීම ෙහෝ සුදුසු කාර්ය
ස්ථානයකට පත් කිරීම ෙහෝ කළ යුතු ය.
ෙමම අනුගහය ඇදුම ෙරෝගෙයන් ෙපෙලන රජෙය් නිලධරෙයකුට ද, රජෙය් ෛවදI සහතිකයක්
මත ලබා දිය හැකි ය.
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5.

පුනරුත්ථාපනය

පුනරුත්ථාපනය වූ කලී පතිකාරෙය්ම වැදගත් අංශයක් වන ෙහයින්, නිලධරයා ෙරෝගීව සිටි බව
ඔහුෙග් සාමානI රාජකාරි ඉටුකිරීෙමහිලා බාධකයක් ෙනොවිය යුතු ය. නිලධරයාෙග් රාජකාරි දිවි
ෙපෙවතට අදාළ වන තරමින් ඔහුෙග් පුනරුත්ථාපනය උෙදසා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ඔහුට හැකි
සෑම උපකාරයක්ම කළ යුතු ය.
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වැටුප් ණය සහ අත්තිකාරම්
1.

සාමාන

2.

ණය/අත්තිකාරම් දිය හැකි කාර්යයන්

3.

ණය දීෙම් සාමාන ෙකොන්ෙද්සි

4.

ණය මුදලක් ආපසු ෙගවා අවසන්වීමට ෙපර විශාම ගන්නා වූ ෙහෝ මියයන්නා
වූ ෙහෝ ෙසේවය අවසන්වන්නා වූ ෙහෝ නිලධරෙයකු සහ සංස්ථාවල ෙසේවයට
මුදා හරිනු ලබන නිලධරෙයකු

5.

ණය අනුමත කරන බලධරයන්

6.

ණය ෙගවන නිලධරයාෙග් වගකීම්

7.

ෙමෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීම සඳහා බැංකු මගින් ණය ලබාදීම

8.

බැංකු මගින් ෙමෝටර් සයිකලයක්/ස්කූටරයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ණය

9.

පාගන බයිසිකලයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ණය

10. “ආපදා” ණය සහ ෙවනත් ණය
11. බැංකු මගින් ෙද්පළ ණය ලබාදීම
12. ණයගැති භාවෙයන් මිදීම සඳහා ණය
13. උත්සව අත්තිකාරම්
14. රට තුළ ඇතිවන කලබල නිසා නිශ්චල ෙද්පළවලට හානි සිදුවන සහ/ෙහෝ
චංචල ෙද්පළ අහිමි වන රජෙය් නිලධරයන්ට වැටුප් අත්තිකාරම්
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XXIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය
වැටුප් ණය
1.

සාමාන

1:1 ෙවනත් අර්ථයක් දී ඇති අවස්ථාවකදී හැර, ෙම් පරිච්ෙඡ්දෙය් “වැටුප” යන පදෙයන් අදහස්
කරන්ෙන් නිලධරෙයකුෙග් ඒකාබද්ධ වැටුප ය.
1:2 රජෙය් නිලධරයන්ට ෙම් ෙරගුලාසි යටෙත් වැටුප් ණය දීම සඳහා මුදල් පතිපාදනය කරනු
ලබන්ෙන් වාර්ෂික අය හා වැය ඇස්තෙම්න්තුවල II වැනි ෙකොටෙසේ අත්තිකාරම් ගිණුම්වල “රජෙය්
නිලධරයන්ට අත්තිකාරම්”යන ශීර්ෂය යටෙත් ය. එහි නියම කර ඇති සීමාවන් ඉක්මවීමට අමාතM
මණ්ඩලෙය් පූර්ව අනුමතිය අවශM ෙව්.
1:3 ණය ඉල්ලුම්කරුෙවකුෙග් ඇති සුදුසුකම ගැන සහ ඉල්ලීෙම් නිර්වMාජභාවය ගැන ණය
ෙදන බලධරයා තීරණය කරනු ඇත.
1:4
පමණි.

ණය දිය යුත්ෙත්, 2 වගන්තිය යටෙත් අවසර දී ඇති විෙශේෂිත කාර්යයන්ෙගන් එකකට

1:5 ණය මුදලක් ෙදනු ලබන්ෙන් 3 හා 4 වගන්තිවල සඳහන් සාමානM නියමයන්ට හා
ෙකොන්ෙද්සිවලට ද, 7 සිට 12 දක්වා ඇති වගන්තිවල සඳහන් විවිධ ගණවලට අයත් ණය
සම්බන්ධෙයන් බලපාන විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සිවලට ද යටත්ව ය.
1:6 නිලධරෙයකු මාරු කරනු ලැබූ විට, ඔහු මාරු කරන ලද්ෙද් යම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක
ෙනොෙහොත් කාර්යාලයක සිට ද, ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොෙහොත් කාර්යාලය, එකී නිලධරයාෙගන් අය
විය යුතුව ඇති ණය ෙහෝ අත්තිකාරම් ෙහෝ සම්බන්ධ සියලුම විස්තර, නියමිත ආකෘති පත මගින්, ඒ
නිලධරයා මාරු වී යන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අපමාදව ලියා යවා ඒ නිලධරයාෙගන් අය කර ගැනීමට
තිෙබන මුදල අය කර ගැනීම පිණිස එකී විස්තර, අලුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිසි පරිදි සටහන් කර ගත්
බවට ලිපියක් එකී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා ගත යුතු ය.
ණය/ අත්තිකාරම් මුදෙල් ආපසු ෙගවීමට ඇති ෙශේෂය, “රජෙය් නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම්” ගිණුමට
හර කරමින්, නිලධරයා ලබා ගන්නා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඔහු මුදා හරින ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගවිය යුතු
ය.
1:7 ගිවිසුම, ඇප බැඳුම්කරය, ඇෙටෝර්නි බල කඩදාසිය, හිමිකම් ඔප්පුව යනාදී ලියවිලි,
නිලධරයා මාරු වී යන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙනොයවා, නිලධරයා ණය ලබා ගත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
භාරෙය් තබාගත යුතු ය. එකී ලියවිලි නිදහස් කළයුත්ෙත් ෙපොළිය සහ (අදාළ අවස්ථාවලදී) රක්ෂණ
වාරිකය ඇතුළු සම්පූර්ණ ණය මුදල ෙගවා ෙබ්රුම් කළ පසුව පමණකි.

2.

ණය/අත්තිකාරම් දිය හැකි කාර්යයන්
ෙමෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීම සඳහා (7 වගන්තිය)
ෙමෝටර් සයිකලයක්/ස්කූටරයක් මිලදී ගැනීම සඳහා (8 වගන්තිය)
පාගන බයිසිකලයක් මිලට ගැනීම සඳහා (9 වගන්තිය)
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මුදල් අමාරුකම් මග හරවා ගැනීමට සහ ෙවනත් විෙශේෂ කාර්යයන් සඳහා (10 වගන්තිය)
නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක් ෙහෝ අත්කර ගැනීම සඳහා (11 වගන්තිය)
ණය ගැතිභාවෙයන් මිදීම සඳහා (12 වගන්තිය)
එක් වාර්ෂික උත්සවයක් පැවැත්වීම සඳහා (13 වගන්තිය)
රට තුළ ඇතිවන කලබල නිසා නිශ්චල ෙද්පළවලට හානි සිදුවන සහ/ෙහෝ චංචල ෙද්පළ අහිමි
වන රජෙය් නිලධරයන්ට වැටුප් අත්තිකාරම් (14 වගන්තිය)

3.

ණය දීෙම් සාමාන ෙකොන්ෙද්සි

3:1 මුළු ණය මුදලම එය ෙදන විෙශේෂිත කාර්යය සඳහා හා ඒ සඳහා පමණක් අපමාදව පාවිච්චි
කළ යුතු ය.
3:1:1 ණය මුදල ෙදන විෙශේෂිත කාර්යය සඳහා ඒ මුළු මුදලම ෙහෝ එයින් ෙකොටසක් ෙහෝ
පාවිච්චි ෙනොකරන්ෙන් නම් අදාළ පරිදි එකී මුළු මුදලම ෙහෝ වියදම් ෙනොකර ඉතිරි වූ ෙකොටස ෙහෝ
වහාම ආපසු ෙගවිය යුතු ය.
3:1:2 වාහනයක් ෙහෝ නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක් ෙහෝ මිලට
ගැනීම සඳහා ණය මුදලක් ෙදන අවස්ථාවකදී, එකී ණය මුදල ෙගවූ දින සිට සති ෙදකක් ඇතුළත
මිලට ගැනීෙම් කටයුතු අවසන් ෙකොට, ඒ බවට සාක්ෂි වශෙයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියවිලි ඉදිරිපත්
ෙනොකළෙහොත් ණයට දුන් මුදල වහාම ආණ්ඩුවට ආපසු ෙගවිය යුතු ය.
3:1:3 යම්කිසි නිලධරෙයකු අදාළ පරිදි සම්පූර්ණ ණය මුදලම ෙහෝ වියදම් ෙනොකර ඉතිරි වූ
ෙකොටස ෙහෝ වහාම ආපසු ෙගවීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ණය ෙදන බලධරයා,
නිලධරයාෙගන් අය විය යුතු මුළු මුදල ආපසු ෙගවා අවසන් වනතුරු වහාම මාසික ණය වාරිකය
ෙදගුණ ෙකොට, ෙපොළී අනුපාතය සියයට 5කින් වැඩි කළ යුතු ය. නිලධරයාට විරුද්ධව
විනයානුකූල කටයුතු ද ආරම්භ කළ යුතු ය.
3:2 තහවුරු කිරීෙම් ලියකියවිලි - ණය දීමට කලින් ෙහෝ පසුව ෙහෝ ඉදිරිපත් කළ යුතු
(ඇස්තෙම්න්තු, බිල්පත, කුවිතාන්සි, අයිතිය ඔප්පු කිරීෙම් ලියවිලි වැනි) අවශM සියලුම ලියවිලි ණය
ලබා ගන්නා නිලධරයා අපමාදව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
3:3 නියම වශෙයන් දරන ලද වියදමට ණය මුදල පියවීම - ණය මුදල, එක් එක් ගණයට අයත්
ණය සම්බන්ධෙයන් නියම කර ඇති උපරිම සීමාවන්ට යටත් විය යුතු ය; ෙකෙසේ ෙවතත් එකී ණය
මුදල, කිසිම අවස්ථාවකදී මිලට ගන්නා භාණ්ඩෙය් ෙහෝ ෙද්පෙළේ ෙහෝ නියම වියදමට ෙහෝ ණය මුදල
ෙදන ලද කාර්යය සඳහා නියම වශෙයන් වියදම් වූ මුදලට ෙහෝ වැඩි ෙනොවිය යුතු ය.
3:4 වාහනයක් සම්බන්ධෙයන් “වියදම” යන්නට බලපත ගාස්තු, රක්ෂණ ගාස්තු ෙහෝ
අළුත්වැඩියා කිරීෙම් වියදම් ඇතුළත් ෙනොවිය යුතු ය.
3:5 මාසික අඩුකිරීම්වල එකතුෙව් සීමාව: ණය වාරික ෙවනුෙවන් ද (20 වැනි පරිශිෂ්ටෙය්
සඳහන් වන අඩු කිරීම් හැර) ෙවනත් අඩු කිරීම් ෙවනුෙවන් ද යම් නිලධරෙයකුෙග් පඩි ලැයිස්තුෙවන්
මාසයකදී අඩු කරගනු ලබන මුළු මුදල, මාසික වැටුෙපන් 40%කට වැඩි ෙනොවිය යුතු ය.
3:5:1

ෙම් සීමාවන් ඉක්මවා යන පරිදි ණය මුදලක් ෙනොදිය යුතු ය.

3:6 නිලධරෙයකුට ෙදන සියලුම ණය එක් මුදලක් ෙලස ඒකාබද්ධ කළ යුතු අතර, ණය ආපසු අය
කර ගැනීෙම් වාරික ගණන් බැලිය යුත්ෙත් ෙමෙසේ ය:272

[XXIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය

ණය පමාණය

මාසික වැටුෙප් පතිශතය

මාස දහයක වැටුප ෙහෝ ඊට අඩු

..

10

මාස දහයක වැටුපට වැඩි හා මාස 12ක වැටුප දක්වා
එක් අවුරුද්දක වැටුපට වැඩි හා අවුරුදු 2ක වැටුප දක්වා

..
..

15
20

අවුරුදු 2ක වැටුපට වැඩි හා අවුරුදු 3ක වැටුප දක්වා

..

25

අවුරුදු 3ක වැටුපට වැඩි හා අවුරුදු 4ක වැටුප දක්වා

..

30

අවුරුදු 4ක වැටුපට වැඩි හා අවුරුදු 5ක වැටුප දක්වා

..

35

අවුරුදු 5ක වැටුප හා ඊට වැඩි

..

40

3:7 ණය මුදල ආපසු අය කර ගැනීම ආරම්භ කළ යුත්ෙත් ණය මුදල ෙදන ලද මාසය එක්කම
ඊළඟ මාසෙය් සිට ය. ණය මුදල ෙගවන ලද දිනෙය් සිට නියමිත පමාණයට ෙපොළිය අය කර ගත යුතු
ය.
3:8 සෑම ණය මුදලක් (උත්සව අත්තිකාරම් හා බැංකු මගින් ලබාෙදන ණය හැර) ෙවනුෙවන්ම
4.2% (හතරයි දශම ෙදක) බැගින් ෙපොළිය අය කළ යුතු අතර එය මාස් පතා අය කර ගත යුතු ය.
3:8:1 එක් එක් මාසෙය්දී අය කර ගතයුතු ෙපොළී පමාණය ගණන් බැලිය යුත්ෙත් ෙමහි 21
වැනි පරිශිෂ්ටෙය් දක්වා ඇති පරිදි ය. අය කර ගතයුතු මාසික ෙපොළිය ගණන් බැලීමට මුලදී
පදනම් ෙකොටගත් වාරික ගණනට අඩු වාරික ගණනකින් ණය මුදල ආපසු ෙගවන අවස්ථාවකදී
ෙහෝ නියමිත කාලයට ෙපර ණය මුදල සම්පූර්ණෙයන් ආපසු ෙගවන අවස්ථාවකදී ෙහෝ අය කර
ගත යුතු මුළු ෙපොළිය, 21 වැනි පරිශිෂ්ටෙය් දක්වා ඇති පරිදි නැවත ගණන් බැලිය යුතු ය.
3:9 ණය මුදල ද, එයට ෙගවිය යුතු ෙපොළිය ද සම්පූර්ණෙයන් ෙගවා නිම වන ෙතක්, ෙදන ලද
ණය මුදෙලන් මිලට ගන්නා ලද වාහනය, නිවාසය ෙහෝ ඉඩම සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුවට අයිතියක්
ඇත. ණය අනුමත කළ බලධරයාෙග් පූර්ව අනුමතිය ෙනොමැතිව, එය විකිණීම, උකස් කිරීම ෙහෝ
ෙවනත් ආකාරයකට අන්සතු කිරීම ෙනොකළ යුතු ය.
3:9:1 එෙසේ අනුමතිය ලබාෙගන, යම් පැවරීමක්, විකිණීමක් ෙහෝ අන්සතු කිරීමක් ෙහෝ
කළෙහොත්, ණය මුදෙලන් ෙගවීමට ඉතිරිව ඇති ෙශේෂය නිලධරයා වහාම ෙගවිය යුතු ය.
3:9:2 එෙතකුදු වුවත්, ෙමෝටර් වාහනයක් මිලට ගැනීම සඳහා දී ඇති ණය මුදෙලන් ආපසු
ෙගවීමට ඇති ෙශේෂය, ආපසු ෙගවනවා ෙවනුවට, එය ෙවනත් වාහනයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ෙයොදා
ගැනීමට නිලධරයාට අවසර දීමට ණය අනුමත කළ බලධරයාට පුළුවන. එෙසේ මිලට ගන්නා
ෙමෝටර් වාහනෙය් වටිනාකම ණය මුදෙලන් ආපසු ෙගවීමට ඇති ෙශේෂයට වඩා අධික වන බවට
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වග බලා ගත යුතු ය. ෙමෝටර් වාහනයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ෙදන ණය
හැර ෙවනත් කිසිම ණය මුදලක් සම්බන්ධෙයන් ෙම් අනුගහය ෙදනු ෙනොලැෙබ්.
3:10 ණය මුදලකින් මිලයට ගන්නා කවර වාහනයක් වුවද, මුළු ණය මුදලම ෙහෝ ණය මුදෙලන්
ආපසු ෙගවීමට ඇති මුදලට ෙහෝ අඩු ෙනොවන මුදලකට සියලුම අනතුරු සම්බන්ධෙයන් සර්වගාහී
ෙලස ආණ්ඩුෙව් රක්ෂණ සංස්ථාවක රක්ෂණය කළ යුතු ය.
3:11 ලබා ගත් ණය මුදෙලන් මිලයට ගන්නා ලද වාහනයකට, නිවාසයකට ෙහෝ ෙද්පළකට
කවර ෙහේතුවක් නිසා වුවද සිදුවන හදිසි අනතුරක්, හානියක් නැතෙහොත් අලාභයක් නිසා ෙහෝ ණයට
ෙදන ලද මුදල පෙයෝජනයට ගැනීමට ෙපර එම මුදල නැතිවීම නිසා ෙහෝ සම්පූර්ණ ණය මුදල හා ඊට
අය විය යුතු ෙපොළිය ද (අදාළ අවස්ථාවලදී), රක්ෂණ වාරිකය ද ෙගවා ෙබ්රුම් කිරීෙම් වගකීෙමන්
ණය ලබා ගත් නිලධරයා ෙහෝ ඔහුෙග් ඇපකරු ෙහෝ නිදහස් ෙනොවන්ෙන් ය.
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3:12 වාහනයක් අයිති නිලධරෙයකු, තම වාහනය මුළුමනින්ම විකුණා දැමීෙමන් ෙහෝ මිලට
ගන්නා ෙවනත් වාහනයක වටිනාකමින් ෙකොටසක් වශෙයන් හිලව් කිරීෙමන් ෙහෝ එම වාහනය
අන්සතු කිරීමට නිශ්චිත හා අවසාන විධිවිධාන ෙයොදා ෙගන තිෙබ් නම් මිස, වාහනයක් මිලට ගැනීමට
ඔහුට ණය මුදලක් ෙනොදිය යුතු ය.
3:13 ණය ඉල්ලුම් කළ යුත්ෙත් පහත සඳහන් ආකෘති පත මගිනි.
නිවාසයක් තැනීමට ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක් ෙහෝ මිලට ගැනීම සඳහා :- 26 වැනි
පරිශිෂ්ටය අනුව
ෙමෝටර් වාහනයක් ෙහෝ පාගන බයිසිකලයක් ෙහෝ මිලට ගැනීම සඳහා :- 31 වැනි පරිශිෂ්ටය
අනුව
අෙනකුත් සියලුම කාර්යයන් සඳහා :- ණය ෙදන බලධරයා විසින් සකස් කරන ලද ආකෘති පත
3:14 යම්කිසි ණය මුදලක් දීමට ෙපර පහත දැක්ෙවන ආකෘති පතවල ගිවිසුමක් ලියා අත්සන් කළ
යුතු ය.
251 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතය :- පාගන බයිසිකලයක් මිළට ගැනීම සඳහා
272 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතය :- බැංකු මගින් ලබාෙදන ණය හැර අෙනකුත් සියලුම කටයුතු
සඳහා
3:14:1 ගිවිසුමක් සමග ඇප බැඳුම්කරයක් අත්සන් ෙනොෙකෙරන්ෙන් නම් ගිවිසුම් පතයට
රුපියලක මුද්දර ෙයදිය යුතු ය.
3:15 ඇප බැඳුම්කරයක් අවශM අවස්ථාවලදී එය ලියා අත්සන් කළ යුත්ෙත් පහත දැක්ෙවන
ආකෘති පතෙයහි ය. එය නීතිඥෙයකු ඉදිරිපිටදී අත්සන් කළ යුතු යැයි නියම කර තිෙබ් නම්, ණය දීමට
කලින් එෙසේ අත්සන් කළ යුතු ය.
158 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතය: බැංකු මගින් ලබාෙදන ණය හැර අෙනක් සියලුම වර්ගවල ණය
සඳහා
3:16 1982 අංක 43 දරන මුද්දර ගාස්තු පනත යටෙත් නියම කර ඇති වටිනාකමින් යුත් මුද්දර
ඇප බැඳුම්කරවල ෙයදිය යුතු ය. මුද්දරෙය් වටිනාකම රුපියල් 50ක් ෙහෝ ඊට වැඩිනම් ෙහෝ එය
කැපීෙමන් ෙහෝ විදීෙමන් ෙහෝ අවලංගු කළ යුතු ය.
3:17 ෙමම ෙරගුලාසි යටෙත් ඇපකරුෙවකු අවශMවන අවස්ථාවලදී ෙයෝජිත ඇපකරු,
ඇපකරුෙවකු වීමට සුදුසු වූ ද, ෙයෝගM වූ ද ෙකෙනකු බවටත්, ඇපකරෙය් ෙකොන්ෙද්සි සපුරාලන
ෙලස නියම කරනු ලැබුවෙහොත් ඒවා සපුරාලීමට හැකියාව ඇති ෙකෙනකු බවටත්, ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා සෑහීමට පත්විය යුතු ය.
3:17:1 පධාන ණයකරුෙග් පාලනය යටෙත් කටයුතු කරන කිසිම නිලධරෙයකු එකී
ණයකරුෙග් ඇපකරුෙවකු ෙලස පිළිගත යුතු ෙනොෙව්.
(උදාහරණ වශෙයන් පාථමික මට්ටෙම් ෙසේවකෙයකු ෙහෝ ද්විතීයක නිලධරෙයකු මාණ්ඩලික
නිලධරෙයකු ෙවනුෙවන් ඇපකරුෙවකු වශෙයන් පිළිගත යුතු ෙනොෙව්.)
3:17:2 යම් නිලධරෙයකු පධාන ණයකරු වශෙයන් ද, (ඔහු ඇපයකට අත්සන් කර ආපසු
ෙගවා අවසන් වී නැති ෙවනත් ණය මුදල් සම්බන්ධෙයන්) ඇපකරු වශෙයන් ද රජයට හා
ෙලෝෙහෝර් ආර්යා අරමුදලට ෙගවීමට ඇති ණයතුරුස්වල හා ෙයෝජිත නව ණයතුරුස්වල එකතුව,
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ඔහුෙග් අවුරුදු පහ (05)ක වැටුපට වැඩි නම් ෙහෝ එකී සියලුම ණයතුරුස් සහ ෙයෝජිත අලුත් ණය
මුදල සම්බන්ධෙයන් ෙකෙරන මාසික අඩු කිරීම්වල එකතුව 3:5 උප වගන්තිෙයන් අවසර දී ඇති
සීමාවන්ට අඩු ෙනොවන්ෙන් නම් ෙහෝ, එබඳු නිලධරෙයකු ඇපකරුෙවකු ෙලස පිළිගත
යුතු ෙනොෙව්.
3:17:3 ණය මුදල ආපසු ෙගවා අවසන්වීමට ෙපර විශාම ගැනීම නිසා ෙහෝ ෙවනත් ෙහේතුවක්
නිසා ෙහෝ ෙසේවය අවසන්වීමට නියමිතව සිටින නිලධරෙයකු ඇපකරුෙවකු වශෙයන් ඉදිරිපත්
ෙකෙරන අවස්ථාවලදී එම නිලධරයා විශාම ගැනීමට ෙහෝ ඔහුෙග් ෙසේවය අවසන් වීමට ෙහෝ ෙපර,
පිළිගත හැකි ෙවනත් ඇපකරුෙවකු ඉදිරිපත් ෙකෙරන බවට ණයකරු ලිඛිත ෙපොෙරොන්දුවක්
ෙදන්ෙන් නම් මිස, එබඳු නිලධරෙයකු ඇපකරුෙවකු වශෙයන් පිළිගත යුතු ෙනොෙව්.
3:17:4 ඇපකරුවකු ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ මියගියෙහොත් ෙහෝ ෙවනත්
ෙහේතුවක් නිසා ඔහුෙග් ෙසේවය අවසන් කරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ ෙවනත් පිළිගත හැකි
ඇපකරුෙවකු මාසයක් ඇතුළතදී ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
3:17:5 ඉහත සඳහන් උප වගන්ති ෙදෙකහි නියම කර ඇති පරිදි පිළිගත හැකි ෙවනත්
ඇපකරුෙවකු ඉදිරිපත් කිරීමට පධාන ණයකරු අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත්, ආපසු ෙගවීමට ඇති ණය
ෙශේෂය වහාම ආපසු ෙගවන ෙලස ඔහුට නිෙයෝග කළ යුතු ය. ඔහු ණය ෙශේෂය ආපසු ෙගවනතුරු
ෙහෝ ෙවනත් පිළිගත හැකි ඇපකරුවකු ඉදිරිපත් කරනතුරු, ඔහුෙග් මාසික වාරික මුදල ෙදගුණ
ෙකොට, ෙපොළී පමාණය සියයට 5කින් වැඩි කළ යුතු ය.
3:17:6 පූර්ෙවෝක්ත උප වගන්ති අනුව කටයුතු කිරීම දිගින් දිගටම පමාද කළෙහොත්,
ඇෙටෝර්නි බලය ලද කවර ෙද්පළක් වුවද අන්සතු කිරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා නිසි පියවර
ගත යුතු ය.
3:17:7 පධාන ණයකරු ෙවනත් පිළිගත හැකි ඇපකරුෙවකු ඉදිරිපත් කරනතුරු, ඇපකරු වී
සිටින කිසිම නිලධරෙයකුට සිය කැමැත්ෙතන්ම ඉල්ලා අස්වීමට ෙහෝ විශාම ගැනීමට ෙහෝ අවසර
දීම ද, ඔහු ෙසේවෙයන් මුදා හැරීම ද, ඇපකරු වශෙයන් ඇති බැඳීෙමන් ඔහු නිදහස් කිරීම ද ෙනොකළ
යුතු ය.
3:17:8 මුල් ඇපකරුෙවකු ෙවනුවට ආෙද්ශ කරනු ලබන අලුත් ඇපකරුෙවකු පහත සඳහන්
පමාණයට ඇපවිය යුතු ය:බැංකු මගින් ලබා ගන්නා ණය හැර ෙවනත් ණය

-

ඇපකරු ආෙද්ශ කරන අවස්ථාෙව්දී
ෙගවීමට ඉතිරිව ඇති මුදල සඳහා

3:17:9 කලින් අත්සන් කරන ලද ඇප බැඳුම්කරය අවලංගු කළ යුත්ෙත් අලුත් ඇප
බැඳුම්කරය අත්සන් කළ පසුව ය.
3:17:10 එකී ඇප බැඳුම්කරය අවලංගු කළයුත්ෙත් ෙමහි 22 වැනි පරිශිෂ්ටෙය් දැක්ෙවන
ආකාරෙය් පිටසනක් ඇප බැඳුම්කරෙය්ම ලියා ණයකරු සහ ඇපකරු ද, රජය ෙවනුෙවන් අත්සන්
කරන නිලධරයා ද එහි අත්සන් කිරීෙමනි.
3:18 ණය මුදලක් ලබා ගත් නිලධරෙයකුට විෙද්ශ රැකියාවකට හැර ෙවනත් කාර්යයක් සඳහා
වැටුප් රහිත නිවාඩු දීමට ෙපර එෙසේ නිවාඩු පිට සිටින කාලය තුළ දී, ණය මුදල සම්බන්ධෙයන් ෙගවිය
යුතු මාසික වාරික ෙගවීමට එම නිලධරයා සතුටුදායක වැඩ පිළිෙවලක් ෙයොදා ඇති බවට
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වග බලා ගත යුතු ය. ෙම් පිළිබඳ මූලික වගකීම රැඳී ඇත්ෙත් ණය ලබා ගත්
නිලධරයා ෙකෙරහි බැවින්, එබඳු වැඩපිළිෙවළක් ෙයදීෙම් අවශMතාවෙයන් ඔහු නිදහස් වන බවක්
ෙමයින් අදහස් ෙනොෙකෙර්.
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3:18:1 විඡේශ රැකියාවක් සඳහා යාමට වැටුප් රහිත නිවාඩු ඉල්ලුම් කරන නිලධරඡයකු තමා
එම නිවාඩු ලබා ගැනීමට කලින් ණය මුදල ඡගවා දැමිය යුතු ය.
3:19 ඡසේවය ස්ථිර කර නැති නිලධරඡයකු ඡම් ඡරගුලාසි යටඡේ ණයක් ලබා ගැනීමට
සුදුස්ඡසකු වන අවස්ථාවකදී ඔහුඡේ රාජකාරි කටයුතු සහ හැසිරීම සතුටුදායක බවේ, ඔහු ඡසේවඡේ
ස්ථිර ඡනොඡකඡරනු ඇතැයි සිතීමට ඡහේතුවක් නැති බවේ ඡදපාර්තඡම්න්තු ප්රධානියා සහතික ක යුතු
ය.
3:20 ඡවනේ ඡකොන්ඡේසි : විවිධ ගණවලට අයේ ණය සම්බන්ධඡයන් පහත දැක්ඡවන
වගන්තිවල නියම කර ඇති ඡවනේ විඡශේෂ ඡකොන්ඡේසි සියල්ලක්ම ද පිළිපැදිය යුතු ය.
3:21 ණය මුදලක් ඡගවීමට අදා වන වයවස්ථා ඡහ ඡකොන්ඡේසි කිසිවක් කඩ කරන
නිලධරඡයකුට තවේ ණය මුදලක් ලබා ගැනීඡම් අයිතිය අහිමි ඡේ. ඔහුට විරුේධව විනයානුකූල
පියවර ගත හැකි ය. සම්පූර්ණ ණය මුදලම වහාම ආපසු ඡගවන ඡලසට ඔහුට නියම කිරීමට ද පුළුවන.
3:21:1 එඡසේ වුවද, සිදුකර ඇති වරඡදහි ස්වභාවය සලකා බලා, අදා ණය මුදල
සම්පූර්ණඡයන් අය කරඡගන ඇේනම්, පවේනා ඡරගුලාසිවලට අනුකූලව අදා අමාතයාාංශඡේ
ඡල්කම්ඡේ එකඟතාවය මත තවේ ණය මුදලක් ලබා දීමට ණය අනුමත කරන බලධරයාට පුළුවන.
3:21:2 ඡදවන වතාවට ද ණය මුදල ඡගවීමට අදා වන නීති ඡහ ඡවනේ ඡකොන්ඡේසි
කිසිවක් කඩ කරන ලද නිලධරඡයකුට නැවත ණය මුදලක් ලබා ගැනීඡම් අයිතිය අහිමි ඡේ.

4. ණය මුදලක් ආපසු ගෙවා අවසන් වීමට ගපර විශ්රාමෙන් ා  හ ගම යයයන් ා  හ
ගම ගසේවය අවසන්වන් ා  හ ගම නිලධරගයකු සම රාජ්ය සසසථාාව ගසේවයට
මුදාමරිනු ලබ නිලධරගයකු
4:1 යම් නිලධරඡයකුඡේ ඡසේවය අවසන් ඡවතැයි සිඡතන අවස්ථාවලදීේ, විශ්රාම ගැනීම නිසා
ඡහ අන්කිසි ඡහේතුවක් නිසා ඡහ ඔහුඡේ ඡසේවය අවසන් වීමට නියමව ඇති අවස්ථාවලදීේ, ණය
මුදල ආපසු ඡගවා අවසන් කිරීමට නිලධරයාට ඉඩ සලසනු වස් නියමිත වාරික ගණනට වඩා අඩු
වාරික ගණනකින් සම්පූර්ණ ණය මුදල ආපසු අය කර ගත හැකි ය. එඡතකුදු වුවේ අඩු කිරීම්
සම්බන්ධඡයන් 3:5 උප වගන්තිඡේ නියම කර ඇති සීමාවන් ඡනොඉක්මවිය යුතු ය.
4:1:1 පහත 4:2 උප වගන්තිඡේ වයතිඡර්කයට යටේව, නිලධරඡයකුඡේ ඡසේවය අවසන්
වීමට ඡපර මුළු ණය මුදලම ආපසු අය කර ගැනීමට ඡනොහැකි නම් ණය මුදලක් ඡනොඡදනු ලැඡේ.
4:2 පහත 4:2:1 සිට 4:2:5 දක්වා ඇති උප වගන්තිවලට යටේව, විශ්රාම ගැනීමට නියමිත
නිලධරඡයකුට ඔහු විශ්රාම ගැනීමට ඡපර ආපසු අය කර ගැනීම නිම ක ඡනොහැකි වුවද, 13 වගන්තිය
යටඡේ ණය මුදලක් දීමට පුළුවන.
4:2:1 එඡසේ ඡදන ණය මුදලක් එක් එක් ගණඡේ ණය සම්බන්ධඡයන්ම නියම කර ඇති
වාරික ගණනින් ඡහ නිලධරයාඡේ කැමැේත පරිදි ඊට වඩා අඩු වාරික ගණනකින් ඡහ අය කර
ගත හැකි ය: තව ද,
4:2:2 එඡසේ ඡදන මුළු ණය මුදල සහ වරකට ආපසු අය කර ගන්නා ඡකොටසක ප්රමාණය
තීරණය ක යුේඡේ, නිලධරයා විශ්රාම ගන්නා අවස්ථාඡේදී ආපසු ඡගවිය යුතුව ඇති ණය ඡශේෂය
සහ රජයට ඡහ ඡල ඡහ ර් ආර්යා අරමුදලට ඡහ ඡගවීමට ඇති ඡවනේ ණය තුරුස්වල එකතුව,
නිලධරයා විශ්රාම ගැනීඡම්දී ඡගවීමට ඇති ආසන්න පරිවර්තිත විශ්රාම වැටුපට වැ න ඡනොවන පරිදි ය.
(නිලධරයා විශ්රාම යන විට ඔහුට ඡගවීමට සිදුවිය හැකි පරිවර්තිත විශ්රාම වැටුප ආසන්න වශඡයන්
ඡකොපමණ ද යන්න අවශය නම් විශ්රාම වැටුප් අධයක්ෂ ජනරාල්ඡගන් විමසිය හැකි ය.) තව ද,
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4:2:3 විශාම ගැනීමට ෙපර මුළු ණය මුදලම ආපසු ෙගවා අවසන් කරන බවට ෙහෝ විශාම
ගන්නා අවස්ථාෙව්දී තම විශාම වැටුප පරිවර්තනය කර ආපසු ෙගවීමට ඇති ණය ෙශේෂයක්
ෙවෙතොත් එම ෙශේෂය තමාෙග් පරිවර්තිත විශාම වැටුෙපන් අය කර ගැනීමට විශාම වැටුප් අධMක්ෂ
ජනරාල්ට නැතෙහොත් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට බලය ෙදන බවට ෙහෝ 23 වැනි පරිශිෂ්ටෙය්
දැක්ෙවන ආකෘති පතෙය් පකාරයට ලියන ලද අවලංගු කළ ෙනොහැකි ෙපොෙරොන්දුවකට නිලධරයා
අත්සන් කළ යුතු ය.
4:2:4 නිලධරෙයකු විශාම ගැනීමට නියමිතව ඇති කල්හි ඔහුෙගන් අය විය යුතුව ඇති සියලු
ණය ද, ඔහුෙගන් රජයට හා ෙලෝෙහෝර් ආර්යා අරමුදලට අය විය යුතු ෙවනත් මුදල් ද පිළිබඳ
විස්තර ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විශාම වැටුප් අධMක්ෂ ජනරාල් ෙහෝ විශාම වැටුප් ෙගවීෙම්
බලධරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
4:2:5 ආපසු ෙගවා අවසන් කර නැති ණය මුදලකින් අය කර ගැනීමට ඉතිරිව තිෙබන මුදල්
ද, රජයට ෙහෝ ෙලෝෙහෝර් ආර්යා අරමුදලට ෙහෝ ෙගවීමට තිෙබන ෙවනත් මුදල් ද විශාම වැටුප්
අධMක්ෂ ජනරාල් ෙහෝ විශාම වැටුප් ෙගවීෙම් බලධරයා, නිලධරයාෙග් පරිවර්තිත විශාම වැටුෙපන්
ෙහෝ පාරිෙතෝෂික මුදල් වලින් ෙහෝ අය කර ගත යුතු ය. පරිවර්තිත විශාම වැටුප පමාණවත්
ෙනොෙව් නම් රජයට අය විය යුතුව තිෙබන සියලුම මුදල් පියැෙවන තුරු නිලධරයාෙග් මාසික
විශාම වැටුපත්, ඊට අදාළ දීමනාවනුත් සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ සඳහා කපාගත යුතු ය.
4:3 යම් නිලධරෙයකුෙග් ෙසේවය අවසාන වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරන දිනට පථමෙයන් ඔහුෙග්
ෙසේවය අවසන් වුවෙහොත්, 4:2:4 සහ 4:2:5 යන උප වගන්තිවල සඳහන් පරිදි කටයුතු කළ යුතු ය.
4:4 ලබා ගත් ණය සම්පූර්ණෙයන් අය කර ගැනීමට ෙපර නිලධරෙයකු මියගියෙහොත්, ඔහුෙගන්
රජයට අය විය යුතුව තිෙබන සියලුම මුදල්, ඔහුෙග් උරුමක්කාරයින්ට ෙගවීමට නියමිත ඕනෑම
මුදලකින් අඩුකර ගන්නා ෙලස විශාම වැටුප් අධMක්ෂ ජනරාල්ෙගන් වහාම ඉල්ලා සිටිය යුතු ය.
4:4:1 අය විය යුතු සියලුම මුදල් එපරිද්ෙදන් අය කර ගත ෙනොහැකි අවස්ථාවලදී එකී මුදල්
උරුමක්කාරයින්ෙගන් අය කර ගැනීම සඳහා නීතිපතිෙගන් උපෙදස් ලබා ගතයුතු ය.
4:5 රජයට අය විය යුතු මුදල් පධාන ණයකරුෙගන් අය කර ගත ෙනොහැකි අවස්ථාවලදී ඔහු
සම්බන්ධෙයන් අනුගමනය කළ යුතු යැයි නියම ෙකොට ඇති කියාමාර්ගයම ඇපකරු සම්බන්ධෙයන්
අනුගමනය ෙකොට එම මුදල් ඇපකරුෙගන් අය කර ගත යුතු ය.
4:6 රජයට අය විය යුතු මුදල් පධාන ණයකරුෙගන් ෙහෝ ඇපකරුෙගන් ද, පධාන ණයකරු
මියෙගොස් ඇත්නම් ඔහුෙග් උරුමක්කාරයින්ෙගන් ද අය කර ගත ෙනොහැකි නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන්
අපමාදව නීතිපතිෙගන් උපෙදස් ලබා ගත යුතු ය.
4:7 රාජM සංස්ථාවක/වMවස්ථාපිත මණ්ඩලයක ෙසේවය සඳහා තාවකාලිකව මුදාහරිනු ලැබ
සිටින රජෙය් නිලධරෙයකුට නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක් ෙහෝ මිලට
ගැනීම සඳහා මිස ෙවනත් කාර්යයන් සඳහා ණය ෙනොදිය යුතු ය. එවැනි නිලධරෙයකුට නිවාසයක්
තැනීම සඳහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක් ෙහෝ මිලට ගැනීම 11 වගන්තිෙය් විධිවිධාන පරිදි විය යුතු
ය.
4:8 යම් රජෙය් නිලධරෙයකු ලබා ගන්නා ලද ඕනෑම ගණයකට අයත් ණය මුදලක්
සම්බන්ධෙයන් මුදල් ආපසු ෙගවීමට ඉතිරිව ඇත්නම්, එකී මුදල් සියල්ලම ෙගවා අවසන් වන තුරු
ඔහු රාජM සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා ස්ථිරව මුදා ෙනොහැරිය යුතු ය. නිලධරයා මුදා හැරීමට පථම
ඔහුෙගන් අය විය යුතු මුදල් අය කර ගැනීම ගැන ඔහු මුදාහරින ෙදපාර්තෙම්න්තුව වග බලා ගත යුතු
ය.

277

XXIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

ණය අනුමත කරන බලධරයන්

5.

6.

I.

ණය ගැති භාවෙයන් මිදීම සඳහා ණය - (12 වගන්තිය) .. අමාතMාංශ ෙල්කම්/
අමාතMාංශ අතිෙර්ක ෙල්කම්

II.

අනිකුත් සියලුම ණය

.. ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙහෝ
ඔහු මු.ෙර. 135 යටෙත් තම
කාර්යයන්
පවරා
ඇති
නිලධරෙයකු

ණය ෙගවන නිලධරයාෙග් වගකීම්

6:1 ණයක් දීමට ෙපර, පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි ඇතුළුව, ණය දීම සඳහා අවශM සියලුම
ෙකොන්ෙද්සි සපුරා ඇති බවට ණය ෙගවන නිලධරයා වග බලා ගත යුතු ය.
6:1:1
ඇති බව

ෙම් ෙරගුලාසි යටෙත් නියම කර ඇති අවශM සියලුම ලියවිලි ණයකරු අත්සන් කර

6:1:2 නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක් ෙහෝ වාහනයක් ෙහෝ මිලට
ගැනීම සඳහා ණයක් ෙදන අවස්ථාවලදී, ණය මුදල ෙගවනු ලැබූ වහාම මිලට ගැනීෙම් කටයුතු
අවසන් කිරීමට ණයකරු සූදානම්ව සිටින බව
6:1:3 නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක් ෙහෝ මිලට ගැනීමට ෙදන ණය
සම්බන්ධෙයන් වූ කල්හි, ගනුෙදනුව සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල ලැබුණු වහාම පැවරීෙම් ඔප්පුව
අත්සන් කිරීමට සූදානම් බවට එම පැවරීම සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන නීතිඥවරයාෙගන් ෙහෝ
ෙනොතාරිස්වරයාෙගන් ෙහෝ ලබා ගත් ලිපියක් ණයකරු ඉදිරිපත් කරන බව
6:1:4 ණය මුදල ගැනුම් මිලට වඩා අඩුවන අවස්ථාවලදී ණයට අතිෙර්කව අවශM වන මුදල්
ණයකරු සතුව ඇති බව
6:2 ණය දීෙමන් පසුව, මුළු ණය මුදලම ණය ෙදන ලද කාර්යය සඳහා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙයොදා
ඇති බවටත්, ඉන් වියදම් ෙනොවී ඉතිරිවන ෙශේෂයක් ෙව් නම් එය වහාම ආපසු ෙගවන බවටත්, ණය
ෙගවීම අනුමත කළ නිලධරයා වග බලා ගත යුතු ය.
6:3 ණය දීම ෙහෝ ෙගවීම ගැන වගකිව යුතු නිලධරයාෙග් ෙහෝ නිලධරයන්ෙග් ෙහෝ
ෙනොසැලකිල්ල ෙහෝ පමාදෙදෝෂයක් ෙහෝ නිසා රජයට පාඩුවක් සිදුවුවෙහොත් එෙසේ රජයට පාඩු වූ මුදල
ඔවුන්ෙගන් අය කර ගැනීමට අමතරව ඔවුන්ට විරුද්ධව විනයානුකූලව පියවර ගත හැකිය.

7.

ෙමෝටර් රථයක් මිළදී ගැනීම සඳහා බැංකු මගින් ණය ලබාදීම
7:1

ණය ලබා දිය හැකි කාර්යයන්

7:1:1 ෙපටල් සිලින්ඩර් ධාරිතාව උපරිමය 1500 ෙහෝ ඩීසල් සිලින්ඩර් ධාරිතාව උපරිමය
2200 ෙහෝ වන ෙමෝටර් කාර් රථයක් ෙහෝ ෙපටල් සිලින්ඩර් ධාරිතාව උපරිමය 1500 ක් ෙහෝ ඩීසල්
සිලින්ඩර් ධාරිතාව උපරිමය 2200 වන ෙමෝටර් වෑන් රථයක් මිළදී ගැනීමට,
7:1:2 තමා අත්පත් කරෙගන ශී ලංකාවට ආනයනය කළ ඉහත 7:1:1 ට අනුකූල ෙමෝටර්
රථයක් සම්බන්ධෙයන් තීරු බදු, ෙගොඩබෑෙම් ගාස්තු, නිෙයෝජිත ගාස්තු සහ ආනයන බලපත
ගාස්තු ෙගවීමට.
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7:2

සුදුසුකම්

7:2:1

රාජM ෙසේවෙය් ෙහෝ පළාත් රාජM ෙසේවෙය් ෙහෝ ස්ථිර නිලධරෙයකු වීම සහ

7:2:2 ෙමහි XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 8:1:1 උප වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් රථ සැතපුම් කුලිය
ලබා ගැනීමට සහ නිතිපතා නිල ගමන් බිමන්වල ෙයදීමට සිදුවන්නා වූ නිලධරෙයකු වීම.
ෙහෝ
7:2:3 තම රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා ෙමෝටර් රථයක් තබා ගත යුතු යැයි නියම කරන ලද
නිලධරෙයකු වීම.
ෙහෝ
7:2:4 පහත 8 වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් සයිකලයක්/ස්කූටරයක් මිළදී ගැනීම සඳහා ණය
ලබා ෙගන ඇති, උසස් කිරීෙම් පදනම මත ෙහෝ අලුත් පත්වීමක් ලැබීෙම් පදනම මත ෙහෝ ඉහත
7:2:2 යටෙත් සුදුසුකම් ලැබූ නිලධරෙයකු වීම.
7:2:5 ෙමම කමය යටෙත් වාහන ණය අවුරුදු 05කට වරක් ලබා ගත හැකි අතර, කලින්
ලබා ගත් වාහන ණය මුදල සම්පූර්ණෙයන් ෙගවා අවසන් කර තිබිය යුතු වීම.
7:3

ණය පමාණය

7:3:1 නිලධරයාට ලබා ගැනීමට හිමිකම ඇති උපරිම ණය මුදල නිලධරයාෙග් දීමනා හැර
වසර 05ක ඒකාබද්ධ වැටුප ෙහෝ ඉහත 7:1 යටෙත් වන කාර්යයන් සඳහා වැය වන මුදල ෙහෝ යන
ෙදෙකන් අඩු මුදල ෙව්.
7:3:2 ඉහත 7:2:4 යටෙත් සුදුසුකම් ලැබූ නිලධරයා පහත 8 වගන්තිය යටෙත් ලබාෙගන
ඇති ණය මුදලින් අය විය යුතු ෙශේෂය ආපසු ෙනොෙගවන්ෙන් නම් ෙමෝටර් රථයක් මිළදී ගැනීම
සඳහා ඔහුට ෙගවිය හැකි ණය මුදලත් කලින් ලබා ගත් ණය මුදලින් අය විය යුතු ෙශේෂයත් අතර
ෙවනස පමණක් ෙගවිය යුතු ය.
7:3:3 රජෙය් වගකීමකින් ෙතොරව යම්කිසි නිලධරෙයකුට ඉහත 7:3:1 ෙහෝ 7:3:2 සීමාවට
අමතරව ණය ලබා ගැනීමට අවශM වන්ෙන් නම් බැංකුෙව් සාමානM ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව ණය
ලබා ගැනීමට බැංකුව සමග ගිවිස ගත හැක.
7:4

ෙපොළිය

7:4:1 සෑම වර්ෂයකම ජනවාරි මස එම වර්ෂයට අදාළ ෙපොළී පතිශතය මහා භාණ්ඩාගාරය
විසින් අමාතMාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.
7:4:2

ෙපොළිය ගණනය කරනු ලබන්ෙන් හීනවන ණය ෙශේෂය පදනම් කර ගනිමිනි.

7:4:3 නිලධරයාෙගන් අය කර ගනු ලබන ණය වාරිකය හා ඉහත 7:4:2 අනුව ගණනය
කරන ලද 7:4:1 හි සඳහන් ෙපොළිය ඇතුළත් මාසික වාරිකය මුළු ණය මුදල ෙගවා අවසන් වන
ෙතක් සමාන වාරික මගින් අය කළ යුතු ය.
7:5 ඇප
ඉහත 7:1 යටෙත් මිළදී ගනු ලබන ෙමෝටර් රථය බැංකුව ෙවත උකස් කළ යුතු ය.
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7:6

ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙල්ඛන

7:6:1

වාහනය විකුණුම්කරුෙග් පකාශය

7:6:2

රජය පිළිගත් ගරාජයකින් වාහනය පිළිබඳ ලබා ගත් තක්ෙසේරු සහතිකය

7:6:3

වාහනෙය් රක්ෂණ බලපතය

7:6:4

වාහනෙය් හිමිකම් සහතිකය

7:6:5

වාහනෙය් වර්තමාන ආදායම් බලපතය

7:6:6 ඉහත 7:1 යටෙත් මිලදී ගනු ලබන ෙමෝටර් රථය ණය ඉල්ලුම්කරුෙග් රාජකාරි
කටයුතු සඳහා ෙයෝගM බවට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකය
7:6:7 වාහනය මිලට ගත් දින සිට සෑම වර්ෂයක් සඳහාම සර්වගාහී රක්ෂණ බලපතයක් ණය
ලබා ගන්නා නිලධරයා විසින් ලබා ගත යුතු අතර එම රක්ෂණ බලපතය රක්ෂණය කල් පිරීමට
ෙපර ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මගින් සෑම වර්ෂයකදීම එහි පිටපතක් බැංකුව ෙවත ඉදිරිපත් කළ
යුතු ය.
සර්වගාහී රක්ෂණ බලපතය සෑම වර්ෂයකදීම අලුත් ෙනොකරන්ෙන් නම් රජය විසින් ෙගවනු
ලබන ෙපොළී සහනාධාරය ලබා ෙදනු ෙනොලැෙබ්.
ෙමම රක්ෂණ බලපතය ලබා ගැනීෙම්දී එයින් වැඩ වර්ජන, ෙකෝලාහල, සිවිල් අරගල,
තස්තවාදී සහ ස්වාභාවික විපත් යන කරුණු ද ආවරණය විය යුතු ය.
7:7

ණය වාරික අය කිරීම හා ෙපේෂණය කිරීම

7:7:1 නිලධරයා ෙසේවය කරන ආයතනය විසින් බැංකුෙව් නිර්ෙද්ශිත ණය වාරික මුදල,
නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් අඩු කරනු ලබන ෙපොළිය හා රජය විසින් දරන ෙපොළිය අදාළ බැංකුව
ෙවත මාසිකව ෙපේෂණය කළ යුතු ය.
7:7:2 නිලධරයා ෙවනුෙවන් රජය විසින් දරනු ලබන ෙපොළී පමාණය රජෙය් වියදමක් ෙලස
භාණ්ඩාගාරෙය් උපෙදස් මත ගිණුම් තැබිය යුතු ය.
7:8

හිඟ ණය වාරික

7:8:1 කිසියම් ෙහේතුවක් නිසා නිලධරයාට වැටුප් ෙනොෙගවන අවස්ථාවකදී ණය වාරික අය
ෙනොකිරීම පිළිබඳව අදාළ බැංකුව ෙවත ආයතන පධානීන් විසින් ෙනොපමාව දැනුම් දිය යුතු ය.
7:8:2 ෙසේවය අතහැර යාමකදී ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහ කිරීමකදී ණය ෙශේෂය සම්බන්ධව
බැංකුෙව් සාමානM නීති රීති අනුගමනය කළ යුතු ය.
7:8:3 වැඩ තහනම් කිරීමකදී, ෙසේවෙයන් පහ කිරීමකදී, ෙසේවය අතහැර යාමකදී ෙහෝ
ෙසේවෙයන් විශාම යාෙම්දී ෙහෝ අදාළ ණය ලබා ගත් තැනැත්තා බැංකුෙව් නීති හා ෙරගුලාසිවලට
අනුකූලව රජය විසින් දරනු ලබන ෙපොළිෙය් ෙවනස ද ඇතුළුව ණය වාරික අදාළ බැංකුව ෙවත
ෙපෞද්ගලිකවම ෙගවිය යුතු ය.
7:8:4 වැඩ තහනම් කළ නිලධරෙයකු නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවුවෙහොත් වැඩ තහනම් කරන
ලද කාලය තුළ නිලධරයා විසින් ෙගවන ලද ණය වාරිකවලට අදාළව රජය විසින් දරන ලද ෙපොළිය
පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව පතිපූරණය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.
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[XXIV වැනි පරිච්ඡේදය

7:8:4:1 නිලධරයාඡේ වරදක් ඡනොමැති බව දක්වමින් ඔහු නැවත ඡ ේවඡේ පිහිටුවුවඡ ොත්
ඔහු විසින් ඡෙවන ලද ණය වාරිකවල ඇතුළත් රජය විසින් දරන ලද ඡපොළිය ම්පුර්ණඡයන්
ඔහු ඡවත ප්රතිූරරණය කළ ුතතුඡ.
7:8:4:2 නිලධරයා නැවත ඡ ේවඡේ පිහිටුවන ලද්ඡද් යම්කිසි දඬුවමකට යටත්ව නම්
දඬුවඡම් ්වභාවය ඡනො ලකා ඡෙවන ලද වාරිකවල ඇතුළත් රජය විසින් දරන ඡපොළී
ප්රමාණඡයන් ඩකක් පමණක් ප්රතිූරරණය කළ ුතතුඡ.
7:8:5 ඩනිවාර්ය නිවාඩු ෙන්වා ඇති නිලධරඡයකු ම්බන්ධව ණය වාරික ා ඡපොළිය
ාමානය පරිි  බැ කුව ඡවත ඡප්රේෂණයණය කළ ුතතු ඩතර රජය විසින් ඡපොළිඡේ ඡවන දර ල ලැඡ
7:8:6 යම්කිසි නිලධරඡයකුට ඩක වැටුප් ඡෙවන ඩව ්ථාවක දී ණය වාරික ා ඡපොළිය ඩය
කිරීම ම්බන්ධව බැ කුඡ. ාමානය ීතතිරීති ඩ ලෙමනය කළ ුතතු ය
7:8:6:1 එඡ ේ වුවත් නිලධාරිනියක ප්රසූතති නිවාඩු මත ඩක වැටුප් ලබන ඩව ්ථාවක දී ණය
වාරිකය ා ඡපොළිය ඡපෞද්ෙලිකව බැ කුව ඡවත ඡෙවිය ුතතු ඩතර ඡපොළිඡේ ඡවන රජය විසින්
ප්රතිූරරණය කර ල ලැඡ
7:8:7 නිලධරඡයකු වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාෙැීතඡම් දී ණය වාරික
ම්බන්ධව බැ කුඡ. ාමානය ීතතිරීති ඩ ලෙමනය කළ ුතතු ය

ා ඡපොළිය ඩය කිරීම

7:8:8 ඡ ේවා කාලය තුළ දී නිලධරඡයකු මිය ගිඡේ නම් ඡ ෝ ූරර්ණ ඩකර්මණයතාවයකට
පත්වුවඡ ොත් ඡ ෝ සිය ි වි ානිකර ඡෙන ඇත්නම් ඡ ෝ එි නට ණය ඡ ේෂණයය බැ කුඡ. ාමානය
ීතතිය ඩ ලව බැ කුව විසින් ඩය කරෙත ුතතු ය
7:9

ණය දීමේ සාමාන්ය මන ්දමසි

7:9:1 රජය විසින් දර ල ලබන ඡපොළිය මත නිලධරයාට ලබාි ය ුතතු ණය මුදල නිර්ඡද්
කිරීඡම් දී ඩමාතයා ය/ඡදපාර්තඡම්න්තුව විසින් ප ත ඳ න් කරුණු ැලකිල්ලට ෙත ුතතු ය
7:9:1:1 ණය මුදල නිර්ඡද් කිරීඡම්දී ඡනො ැලකිලිමත්කම ඡ තු
ේ ඡවන් ඇතිවන ෙැටළුවලදී
රජයට සිදුවන ඩලාභයන්හිදී ණය මුදල නිර්ඡද් කළ නිලධරයාට විරුද්ධව කටුතතු කිරීමට
පියවර ෙන්නා ඩතර, ඩලාභය එම නිලධරයාඡෙන් ඩය කර ල ඇත
7:9:2
නිලධරයාඡේ දීමනා රහිත මාසික වැටුඡප් මුළු ඩඩුකිරීම්වල 40%ක සීමාව තුළ ණය
මුදල නිර්ඡද් කළ ුතතු ය
7:9:2:1 නිලධරයාඡේ වැටුඡපන් ඩවකරණය කරන ලද බැඳීම්ෙත ඩඩුකිරීම් ා ඡවනත්
ඩඩුකිරීම් ැලකිල්ලට ඡෙන 7:9:1:1 උප වෙන්තියට යටත්ව බැ කුව ඡවත උපරිම ණය මුදල
නිර්ඡද් කළ ුතතු ය
7:9:3 යම්කිසි නිලධරඡයකු ණය ලබා ෙත් ඡ ේවා ්ථානඡයන් ්ථාන මාරුවීමක් ලබා
ඇත්නම් ඒ බව ඩදාළ ඩමාතයා ය/ඡදපාර්තඡම්න්තුව විසින් ණය ලබා ෙත් බැ කුව ඡවත දැ ලම්
ි ය ුතතු ඩතර,
ථ
් ාන මාරුවීම් ලැබූ ථ
් ානය ඡවත 25 වැනි පරිශිෂණය්ටයට ඩ ලකූලව ඩදාළ
ඡතොරතුරු ලබාි ය ුතතුඡ. මාරුවීම් ඡ ේතුඡකොට ඡෙන ණය වාරික ඩඩු කිරීම් මෙ ඡනො ැරීමටත්
බැ කුවලට කර ල ලබන ඡප්රේෂණයණයන් ප්රමාද ඡනොකිරීමටත් යතන ප්රධානියා විසින් වෙ බලාෙත
ුතතු ය
7:9:4 ණය ලබා දීමට බැ කුව ඡවත නිර්ඡද් යක් ලද නිලධරඡයකු එම ණය මුදල ලබා
ෙැීතමට ඡපර වැක ත නමකට ලක්වුවඡ ොත් ඡ ෝ ඡ ේවඡයන් ප කර ල ලැබුවඡ ොත් ඡ ෝ
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අනිවාර්ය නිවාඩු යවනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ එවැනි තත්ත්වයන් ණය මුදල බැංකුෙවන් ලබා ගැනීමට
ෙපර බැංකුව ෙවත ෙනොපමාව වාර්තා කිරීම ආයතන පධානියාෙග් වගකීම ෙව්.
7:9:5 ණය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම්ලත් නිලධරෙයකුට ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් ෙහෝ
අමාතMාංශයකින් ෙහෝ බැංකුව ෙවත කරනු ලබන නිර්ෙද්ශය පමාද වන්ෙන් නම් ෙහෝ බැංකුවකින්
ණය ලබා ගැනීෙම්දී අනවශM පමාදයක් සිදු වන්ෙන් නම් ෙහෝ ඒ බව ලිඛිතව භාණ්ඩාගාරෙය්
ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධMක්ෂ ජනරාල් ෙවත දැන්විය යුතු ය.
7:9:6 නිලධරයා මිළදී ගැනීමට පූර්වාසන්නෙය්ම එකී නිලධරයාෙග් කලතයාට අයිතිව තිබූ
ෙහෝ නිලධරයා මිළදී ගැනීමට පූර්වාසන්නෙය්ම එකී නිලධරයාෙග් පියාට ෙහෝ මවට ෙහෝ
සෙහෝදරෙයකුට ෙහෝ සෙහෝදරියකට ෙහෝ දරුෙවකුට ෙහෝ අයිතිව තිබූ ණය ඉල්ලුම් කිරීමට
පූර්වාසන්නෙය් අවුරුදු හයක කාලය තුළ ඕනෑම අවස්ථාවක නිලධරයාට ෙහෝ නිලධරයාෙග්
කලතයාට අයිතිව තිබු ෙමෝටර් රථයක් සඳහා නිලධරෙයකුට ණය ලබාදීම ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා නිර්ෙද්ශ ෙනොකළ යුතු ය.
7:10 ණය ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම හා නිර්ෙද්ශ කිරීෙම් කියා පරිපාටිය
7:10:1 ණය ඉල්ලුම්කරුෙවකු විසින් 31 වැනි පරිශිෂ්ටය අනුව අයදුම්පත පිටපත් 2කින්
පිළිෙයළ කර ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
7:10:2 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් අදාළ ණය ඉල්ලුම්පතය ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනයට
ඇතුළත් කර 7:3 වගන්තියට අනුව ලබාදිය හැකි ණය මුදල තීරණය ෙකොට, 32 වැනි පරිශිෂ්ටෙය්
සඳහන් බැංකු අතරින් ණය ඉල්ලුම්කරු කැමැත්ත පකාශ කරන ලද බැංකුව ෙවත සතියක් ඇතුළත
ෙයොමු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු ය.
7:10:3 ණය ඉල්ලුම්කරු විසින් අදාළ ණය මුදල ලබාගැනීම සඳහා එම බැංකුෙව් නීතිරීතිවලට
එකඟව හා චකෙල්ඛ උපෙදස්වලට අනුකූලව අවශM ෙතොරතුරු මාස 03ක් සම්පූර්ණවීමට ෙපර
බැංකුව ෙවත සපයා ණය මුදල අනුමත කිරීෙමන් අනතුරුව බැංකුව මගින් අමාතMාංශය/
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත දැනුම් දීමට කටයුතු කළ යුතු ය.
7:10:4 බැංකුව විසින් ණය මුදල නිදහස් කිරීෙමන් පසු ඒ බව 27 වැනි පරිශිෂ්ටය අනුව
භාණ්ඩාගාරයට හා අදාළ අමාතMාංශයට/ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැනුම් දිය යුතු ය.
7:11 ණය අය කර ගැනීෙම් කාල සීමාව
7:11:1 මාසික ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් 40% සීමාව තුළ තීරණය වන ණය වාරිකය හා ෙපොළිය
අනුව ණය මුදල ෙගවා අවසන් වන කාලය ෙහෝ නිලධරයාට වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වීම ෙහෝ
යන ෙදෙකන් පළමුව එළෙඹන කාලය තුළ සම්පූර්ණ ණය මුදල පියවා ගත හැකි අයුරින් ආපසු අය
කර ගැනීෙම් කාල සීමාව තීරණය කළ යුතු ය.
7:11:2 විශාම යාමට ආසන්න නිලධරයන් සඳහා ෙගවා නිම කළ හැකි වාරික පමාණය අනුව
ණය මුදල තීරණය කළ යුතු ය.

8.

බැංකු මගින් ෙමෝටර් සයිකලයක්/ ස්කූටරයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ණය ලබා දීම
8:1

ණය ලබා දිය හැකි කාර්යයන්

8:1:1

ෙමෝටර් සයිකලයක් ෙහෝ ස්කූටරයක් මිලදී ගැනීමට
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8:1:2 නිලධරයා විසින් අත්පත් කරෙගන ශී ලංකාවට ආනයනය කරන ෙමෝටර් සයිකලයක්/
ස්කූටරයක් ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් තීරු බදු, ෙගොඩබෑෙම් ගාස්තු, නිෙයෝජිත ගාස්තු සහ ආනයන
බලපත ගාස්තු.
8:2

සුදුසුකම්

8:2:1

රාජM ෙසේවෙය් ෙහෝ පළාත් රාජM ෙසේවෙය් ස්ථීර නිලධරෙයකු වීම
සහ

8:2:2

ක්ෙෂේත රාජකාරි කටයුතුවල නියැළීමට සිදුවන නිලධරෙයකු වීම

8:2:3 ෙමම කමය යටෙත් ෙමෝටර් සයිකලයක්/ස්කූටරයක් සඳහා ණය අවුරුදු පහ (05)කට
වරක් ලබාගත හැකි අතර කලින් ලබා ගත් ණය මුදල සම්පූර්ණෙයන් ෙගවා අවසන් කර තිබීම.
8:3

ණය පමාණය

8:3:1 නිලධරයාට හිමිකම් ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල වනුෙය් රු.100,000/-ක
(ලක්ෂයක) මුදල ෙහෝ ඉහත 8:1 හි කාර්යයන් සඳහා වැය වන මුදල යන ෙදෙකන් අඩු මුදල ෙව්.
8:3:2 රජෙය් වගකීමකින් ෙතොරව යම්කිසි නිලධරෙයකුට ඉහත 8:3:1 සීමාවට අමතරව
ණය ලබා ගැනීමට අවශM වන්ෙන් නම් බැංකුෙව් සාමානM ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව ණය ලබා
ගැනීමට බැංකුව සමග ගිවිස ගත හැක.
8:4

ෙපොළිය

8:4:1 සෑම වර්ෂයකම ජනවාරි මස එම වර්ෂයට අදාළ ෙපොළී පතිශතය මහා භාණ්ඩාගාරය
විසින් අමාතMාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.
8:4:2

ෙපොළිය ගණනය කරනු ලබන්ෙන් හීනවන ණය ෙශේෂය පදනම් කර ගනිමිනි.

8:4:3 නිලධරයාෙගන් අය කර ගනු ලබන ණය වාරිකය හා ඉහත 8:4:2 අනුව ගණනය
කරන ලද ඉහත 8:4:1 හි සඳහන් ෙපොළිය ඇතුළත් මාසික වාරිකය මුළු ණය මුදල ෙගවා අවසන්
වන ෙතක් සමාන වාරික මගින් අය කළ යුතුයි.
8:5

ඇප

ඉහත 8:1 යටෙත් මිලදී ගනු ලබන ෙමෝටර් සයිකලය ෙහෝ ස්කූටරය බැංකුව ෙවත උකස් කළ
යුතු ය.
8:6

ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපිෙල්ඛන

8:6:1

ෙමෝටර් සයිකලය/ස්කූටරය පිළිබඳ විකුණුම්කරුෙග් පකාශය

8:6:2

ෙමෝටර් සයිකලය/ස්කූටරය පිළිබඳ තක්ෙසේරු සහතිකය

8:6:3

ෙමෝටර් සයිකලෙය්/ස්කූටරෙය් රක්ෂණ බලපතය

8:6:4

ෙමෝටර් සයිකලෙය්/ස්කූටරෙය් හිමිකම් සහතිකය
283

XXIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

8:6:5

ෙමෝටර් සයිකලෙය්/ස්කූටරෙය් වර්තමාන ආදායම් බලපතය

8:6:6 ඉහත 8:1 යටෙත් මිලදී ගනු ලබන ෙමෝටර් සයිකලය/ස්කූටරය ණය ඉල්ලුම්කරුෙග්
රාජකාරි කටයුතු සඳහා ෙයෝගM බවට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකය
8:6:7 ෙමෝටර් සයිකලය/ස්කූටරය මිලට ගත් දින සිට සෑම වර්ෂයක් සඳහාම සර්වගාහී
රක්ෂණ බලපතයක් ණය ලබා ගන්නා නිලධරයා විසින් ලබා ගත යුතු අතර එම රක්ෂණ බලපතය
රක්ෂණය කල් පිරීමට ෙපර ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මගින් සෑම වර්ෂයකදීම එහි පිටපතක්
බැංකුව ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
සර්වගාහී රක්ෂණ බලපතය සෑම වර්ෂයකදීම අලුත් ෙනොකරන්ෙන් නම් රජය විසින් ෙගවනු
ලබන ෙපොළී සහනාධාරය ලබා ෙදනු ෙනොලැෙබ්.
ෙමම රක්ෂණ බලපතය ලබා ගැනීෙම්දී එයින් වැඩ වර්ජන, ෙකෝලාහල, සිවිල් අරගල,
තස්තවාදී සහ ස්වභාවික විපත් යන කරුණු ද ආවරණය විය යුතු ය.
8:7

ණය වාරික අය කිරීම හා ෙපේෂණය කිරීම

8:7:1 නිලධරයා ෙසේවය කරන ආයතනය විසින් බැංකුෙව් නිර්ෙද්ශිත ණය වාරික මුදල,
නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් අඩු කරනු ලබන ෙපොළිය හා රජය විසින් දරන ෙපොළිය අදාළ බැංකුව
ෙවත මාසිකව ෙපේෂණය කළ යුතු ය.
8:7:2 නිලධරයා ෙවනුෙවන් රජය විසින් දරනු ලබන ෙපොළී පමාණය රජෙය් වියදමක් ෙලස
භාණ්ඩාගාරෙය් උපෙදස් මත ගිණුම් තැබිය යුතු ය.
8:8

හිග ණය වාරික

8:8:1 කිසියම් ෙහේතුවක් නිසා නිලධරයාට වැටුප් ෙනොෙගවන අවස්ථාවකදී ණය වාරික අය
ෙනොකිරීම පිළිබඳව අදාළ බැංකුව ෙවත ආයතන පධානීන් විසින් ෙනොපමාව දැනුම් දිය යුතු ය.
8:8:2 ෙසේවය අතහැර යාමකදී ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහකිරීමකදී ෙහෝ ණය ෙශේෂය සම්බන්ධව
බැංකුෙව් සාමානM නීති රීති අනුගමනය කළ යුතු ය.
8:8:3 වැඩ තහනම් කිරීමකදී, ෙසේවෙයන් පහකිරීමකදී, ෙසේවය අතහැර යාමකදී, ෙසේව ෙයන්
විශාම යාෙම්දී ෙහෝ අදාළ ණය ලබා ගත් තැනැත්තා බැංකුෙව් නීති හා ෙරගුලාසිවලට අනුකූලව
රජය විසින් දරනු ලබන ෙපොළිෙය් ෙවනස ද ඇතුළුව ණය වාරික අදාළ බැංකුව ෙවත
ෙපෞද්ගලිකවම ෙගවිය යුතු ය.
8:8:4 වැඩ තහනම් කළ නිලධරෙයකු නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවුවෙහොත් වැඩ තහනම් කරන
ලද කාලය තුළ නිලධරයා විසින් ෙගවන ලද ණය වාරිකවලට අදාළව රජය විසින් දරන ලද ෙපොළිය
පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව පතිපූරණය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.
8:8:4:1 නිලධරයාෙග් වරදක් ෙනොමැති බව දක්වමින් ඔහු නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවුවෙහොත්
ඔහු විසින් ෙගවන ලද ණය වාරිකවල ඇතුළත් රජය විසින් දරන ලද ෙපොළිය සම්පූර්ණෙයන්
ඔහු ෙවත පතිපූරණය කළ යුතුෙව්.
8:8:4:2 නිලධරයා නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවන ලද්ෙද් යම්කිසි දඬුවමකට යටත්ව නම්
දඬුවෙම් ස්වභාවය ෙනොසලකා ෙගවන ලද වාරිකවල ඇතුළත් රජය විසින් දරන ලද ෙපොළී
පමාණෙයන් අඩක් පමණක් පතිපූරණය කළ යුතුෙව්.
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8:8:5 අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති නිලධරෙයකු සම්බන්ධව ණය වාරික හා ෙපොළිය
සාමානM පරිදි බැංකුව ෙවත ෙපේෂණය කළ යුතු අතර රජය විසින් ෙපොළිෙය් ෙවනස දරනු ලැෙබ්.
8:8:6 යම්කිසි නිලධරෙයකුට අඩ වැටුප් ෙගවන අවස්ථාවකදී ණය වාරික හා ෙපොළිය අය
කිරීම සම්බන්ධව බැංකුෙව් සාමානM නීතිරීති අනුගමනය කළ යුතු ය.
8:8:6:1 එෙසේ වුවත් නිලධාරිනියක පසූති නිවාඩු මත අඩ වැටුප් ලබන අවස්ථාවකදී ණය
වාරිකය හා ෙපොළිය ෙපෞද්ගලිකව බැංකුව ෙවත ෙගවිය යුතු අතර ෙපොළිෙය් ෙවනස රජය විසින්
පතිපූරණය කරනු ලැෙබ්.
8:8:7 නිලධරෙයකු වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගැනීෙම්දී ණය වාරික හා ෙපොළිය අය කිරීම
සම්බන්ධව බැංකුෙව් සාමානM නීතිරීති අනුගමනය කළ යුතු ය.
8:8:8 ෙසේවා කාලය තුළදී නිලධරෙයකු මිය ගිෙය් නම් ෙහෝ පූර්ණ අකර්මණMතාවයකට
පත්වුවෙහොත් ෙහෝ සිය දිවි හානි කරෙගන ඇත්නම් ෙහෝ එදිනට ණය ෙශේෂය බැංකුෙව් සාමානM
නීතිය අනුව බැංකුව විසින් අය කරගත යුතු ය.
8:9

ණය දීෙම් සාමාන ෙකොන්ෙද්සි

8:9:1 රජය විසින් දරනු ලබන ෙපොළිය මත නිලධරයාට ලබා දිය යුතු ණය මුදල නිර්ෙද්ශ
කිරීෙම්දී අමාතMාංශය/ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පහත සඳහන් කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතු ය.
ණය මුදල නිර්ෙද්ශ කිරීෙම්දී ෙනොසැලකිලිමත්කම ෙහේතුෙවන් ඇති වන ගැටළුවලදී සහ රජයට
සිදුවන අලාභවලදී ණය මුදල නිර්ෙද්ශ කළ නිලධරයාට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමට පියවර ගන්නා
අතර අලාභය එම නිලධරයාෙගන් අය කරනු ඇත.
8:9:1:1 නිලධරයාෙග් දීමනා රහිත මාසික වැටුෙප් මුළු අඩුකිරීම්වල 40%ක සීමාව තුළ
ණය මුදල නිර්ෙද්ශ කළ යුතු ය.
8:9:1:2 නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් අවකරණය කරන ලද බැඳීම්ගත අඩුකිරීම් හා ෙවනත්
අඩුකිරීම් සැලකිල්ලට ෙගන බැංකුව ෙවත උපරිම ණය මුදල නිර්ෙද්ශ කළ යුතු ය.
8:9:2 යම්කිසි නිලධරෙයකු ණය ලබා ගත් ෙසේවා ස්ථානෙයන් ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා
ඇත්නම් ඒ බව අදාළ අමාතMාංශය/ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ණය ලබා ගත් බැංකුව ෙවත දැනුම්
දිය යුතු අතර, ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ ස්ථානය ෙවත 25 වැනි පරිශිෂ්ටයට අනුකූලව අදාළ ෙතොරතුරු
ලබා දිය යුතුෙව්. මාරුවීම් ෙහේතුෙකොට ෙගන ණය වාරික අඩුකිරීම් මග ෙනොහැරීමටත් බැංකුවලට
කරනු ලබන ෙපේෂණ පමාද ෙනොකිරීමටත් ආයතන පධානියා වග බලාගත යුතු ය.
8:9:3 ණය ලබා දීමට බැංකුව ෙවත නිර්ෙද්ශයක් ලද නිලධරෙයකු එම ණය මුදල ලබා
ගැනීමට ෙපර වැඩ තහනමකට ලක් වුවෙහොත් ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ
අනිවාර්ය නිවාඩු යවනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ එවැනි තත්ත්වයන් ණය මුදල බැංකුෙවන් ලබා ගැනීමට
ෙපර බැංකුව ෙවත ෙනොපමාව වාර්තා කිරීම ආයතන පධානියාෙග් වගකීම ෙව්.
8:9:4 ණය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම්ලත් නිලධරෙයකුට ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් ෙහෝ
අමාතMාංශයකින් ෙහෝ බැංකුව ෙවත කරනු ලබන නිර්ෙද්ශය පමාද වන්ෙන් නම් ෙහෝ බැංකුවකින්
ණය ලබා ගැනීෙම්දී අනවශM පමාදයක් සිදුවන්ෙන් නම් ෙහෝ ඒ බව ලිඛිතව භාණ්ඩාගාරෙය්
ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධMක්ෂ ජනරාල් ෙවත දැන්විය යුතු ය.
8:9:5 නිලධරයා මිලදී ගැනීමට පූර්වාසන්නෙය්ම එකී නිලධරයාෙග් කලතයාට අයිතිව තිබූ
ෙහෝ නිලධරයා මිලදී ගැනීමට පූර්වාසන්නෙය්ම එකී නිලධරයාෙග් පියාට ෙහෝ මවට ෙහෝ
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සෙහෝදරෙයකුට ෙහෝ සෙහෝදරියකට ෙහෝ දරුෙවකුට ෙහෝ අයිතිව තිබූ, ණය ඉල්ලුම් කිරීමට
පූර්වාසන්නෙය් අවුරුදු හයක කාලය තුළ ඕනෑම අවස්ථාවක නිලධරයාට ෙහෝ නිලධරයාෙග්
කලතයාට අයිතිව තිබූ බයිසිකලයක්/ස්කූටරයක් සඳහා ණය ලබා දීම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
නිර්ෙද්ශ ෙනොකළ යුතු ය.
8:10 ණය ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීෙම් හා නිර්ෙද්ශ කිරීෙම් කියා පරිපාටිය
8:10:1 ණය ඉල්ලුම්කරුෙවකු විසින් 31 වැනි පරිශිෂ්ටය අනුව අයදුම්පත පිටපත් 2කින්
පිළිෙයළ කර ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
8:10:2 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් අදාළ ණය ඉල්ලුම්පතය ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනයට
ඇතුළත් කර 8:3 වගන්තිය අනුව ලබා දිය හැකි ණය මුදල තීරණය ෙකොට 32 වැනි පරිශිෂ්ටෙය්
සඳහන් බැංකු අතරින් ණය ඉල්ලුම්කරු කැමැත්ත පකාශ කරනු ලබන බැංකුව ෙවත සතියක්
ඇතුළත ෙයොමු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු ය.
8:10:3 ණය ඉල්ලුම්කරු විසින් අදාළ ණය මුදල ලබාගැනීම සඳහා එම බැංකුෙව් නීතිරීතිවලට
එකඟව හා චකෙල්ඛ උපෙදස්වලට අනුකූලව අවශM ෙතොරතුරු මාස 03ක් සම්පූර්ණවීමට ෙපර
බැංකුව ෙවත සපයා ණය මුදල අනුමත කිරීෙමන් අනතුරුව බැංකුව මගින් අමාතMාංශය/
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත දැනුම්දීමට කටයුතු කළ යුතු ය.
8:10:4 බැංකුව විසින් ණය මුදල නිදහස් කිරීෙමන් පසු ඒ බව 27 වැනි පරිශිෂ්ටය අනුව
භාණ්ඩාගාරයට හා අදාළ අමාතMාංශයට/ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැනුම් දිය යුතු ය.
8:11 ණය අය කර ගැනීෙම් කාල සීමාව
8:11:1 මාසික ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් 40% සීමාව තුළ තීරණය වන ණය වාරිකය හා ෙපොළිය
අනුව ණය මුදල ෙගවා අවසන් වන කාලය ෙහෝ නිලධරයාට වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණවීම ෙහෝ
යන ෙදෙකන් පළමුව එළෙඹන කාලය තුළ සම්පූර්ණ ණය මුදල පියවා ගත හැකි අයුරින් ආපසු අය
කර ගැනීෙම් කාල සීමාව තීරණය කළ යුතු ය.
8:11:2 විශාම යාමට ආසන්න නිලධරයන් සඳහා ෙගවා නිම කළ හැකි වාරික පමාණය අනුව
ණය මුදල තීරණය කළ යුතු ය.
ඉහත 7:10 හා 8:10 වගන්තිවල සඳහන් පරිදි බැංකු ෙවත ණය ඉල්ලුම්පත් නිර්ෙද්ශ කරන ලද
තම අමාතMාංශයට අයත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවල හා ආයතන පධානීන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් අදාළ
අමාතMාංශෙය් ෙල්කම් විසින් 32 වැනි පරිශිෂ්ටෙය් සඳහන් බැංකුවලට දැනුම් දිය යුතු ය.
9.

පාගන බයිසිකලයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ණය

9:1 සුදුසුකම්:- තම පදිංචි ස්ථානය සහ රාජකාරි ස්ථානය අතර ගමන් කිරීම සඳහා පාගන
බයිසිකලයක් අවශM වන යටත් ෙශේණියකට ෙහෝ කනිෂ්ට ෙසේවක ෙශේණියකට අයත් ස්ථිර
නිලධරෙයකු
9:2

ණය පමාණය:- රු.6000ක් ෙහෝ බයිසිකලෙය් වටිනාකම ෙහෝ යන ෙමයින් අඩු මුදල

9:3 ඇපකරුෙවෝ:- නිලධරයාට අවුරුදු දහයකට ෙනොඅඩු විශාම වැටුප් සහිත ෙසේවයක් ඇත්නම්,
ඇපකරුෙවකු අවශM ෙනොෙව්. එවැනි ෙසේවයක් නැත්නම් අවුරුදු 5කට ෙනොඅඩු විශාම වැටුප් සහිත
ෙසේවයක් ඇති රජෙය් නිලධරෙයකු
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9:4 ෙවනත් ෙකොන්ෙද්සි :- ෙම් ණය දියයුත්ෙත් අලුත් බයිසිකලයක් මිලට ගැනීම සඳහා
පමණකි. එය ෙකොටස් වශෙයන් ෙනොව මුළු මුදල එකවරම ෙගවා මිලදී ගත යුතු ය.
9:5
10.

වාර ගණන :- 7:2:5 උප වගන්තිෙය් දක්වා ඇති පරිදි

“ආපදා”ණය සහ ෙවනත් ණය

10:1 අරමුණ:- ණය ඉල්ලීෙම් සතMතාවය සහ නිලධරයාෙග් පාලන විෂය ඉක්මවා ගිය කරුණු
නිසා මුදල් අපහසුකම් ඇති වූ බව ඔප්පු කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්කරු විසින් සිය අවංකභාවෙයන්ම කරනු
ලබන පකාශයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නම් පහත සඳහන් කාර්යයන්ෙගන් ඕනෑම කාර්යයක් සඳහා
ෙමම ණය දිය හැකිය :ගිනි, ගංවතුර ෙහෝ එවැනි ෙවනත් ස්වභාවික විපත් නිසා සිදුවන ආපදාවලදී සහනය සැලසීම;
ෛවදM වියදම් ෙරෝහල් ගාස්තු ෙහෝ සාත්තු නිවාස ගාස්තු;
නිලධරයාෙග් පවුෙල් ෙකෙනකුෙග් අසනීපයක් නිසා ණය ගැතිවීම;
නිලධරයාෙග් පවුෙල් ෙකෙනකුෙග් අසනීපයකට වියදම් කිරීෙම් ෙහේතුෙවන් ෙගවල් කුලී
ෙගවීමට ෙනොහැකිවීම නිසා ෙගවල් කුලී හිඟ හිටීම;
නිලධරයාෙග් පවුෙල් ෙකෙනකුෙග් අවමංගලMයක වියදම්;
නිලධරයා ෙහෝ ඔහුෙග් පවුෙල් අය පදිංචිව සිටින්නා වූ ද, නිලධරයාට ෙහෝ ඔහුෙග් කලතයාට
අයිති වූ ද නිවාසයක අතMවශM අලුත්වැඩියා කිරීම් කටයුතු;
රාජකාරි කටයුතු සඳහා ෙමෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කළ යුතු යැයි නියම කර ඇති
නිලධරෙයකුට අයිති ෙමෝටර් වාහනයක අතMවශM අලුත්වැඩියා කිරීම්;
මැෙල්රියාෙවන් සහ බරවා ෙරෝගෙයන් ආරක්ෂා වීමට මදුරු දැල් මිලදී ගැනීම;
තමාෙගන් යැෙපන දරුෙවකුට (ගණිත උපකරණ, සර්පණ රූල්, කිරුම් පඩි ෙපට්ටි ආදිය
ඇතුළු) පාසැල් ෙපොත් මිලදී ගැනීම;
නිලධරයාට වහාම පදිංචිවීම සඳහා ෙගයක් කුලියට ගැනීෙම්දී ෙගවිය යුතු මුල් ෙගවල් කුලී
අත්තිකාරම්;
නිලධරයා ඉල්ලුම් කර ඇති නිවාස ණයක් සම්බන්ධෙයන් රජෙය් ආයතනයකට ෙගවිය යුතු
වියදම්;
නිලධරයා සහ ඔහුෙග් පවුෙල් අය විෙද්ශයකට යන විට යාන පත මිලදී ගැනීම, එෙතකුදු වුවත්
ගමෙනහි ෙයෙදන කාලයත්, දිවයිෙනන් බැහැරව සිටින කාලයත් සඳහා නිලධරයාට සම්පූර්ණ පඩි
සහිත නිවාඩු ලැබී තිබිය යුතු ය;
පරිගණක යන්ත හා අවශM උපාංග මිලදී ගැනීම
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් මතය පරිදි මුදල් ආධාර දීමට සුදුසු විය හැකි ෙවනත් කරුණු
10:2 සුදුසුකම්:- ස්ථිර හා විශාම වැටුප් හිමි නිලධරෙයකු සහ (10:3:1 උපවගන්තියට යටත්ව)
රාජM ෙසේව ා අර්ථසාධක අරමුදලට දායක වන ස්ථිර ෙහෝ තාවකාලික නිලධරෙයකු
10:3 ණය පමාණය:- මාස 10ක වැටුප් උපරිමයකට යටත්ව, ඇත්ත වශෙයන් වියදම් කළ ෙහෝ
වියදම් කිරීමට සිදුවන ෙහෝ මුදල
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10:3:1 තාවකාලික නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් නම්, ෙදන ණය මුදෙල් හා ඔහු ෙගවීමට
ඇති ෙවනත් ණයතුරුස්වල ද එකතුව කිසිම අවස්ථාවකදී ඔහු රා.ෙසේ.අ. අරමුදලට ෙගවා ඇති
දායක මුදල්වල එකතුවට වැඩි ෙනොවිය යුතු ය.
10:3:2 ෙගවල් කුලී අත්තිකාරම් ෙගවීම සඳහා වූ ණයක් සම්බන්ධෙයන් වූ කල එම මුදල
කිසිදු අවස්ථාවකදී මාස තුනක අනුමත ෙගවල් කුලිය ෙනොඉක්මවිය යුතු ය.
10:4 ඇපකරුෙවෝ:ෙසේවා කාලය අවු: 10ට අඩු ස්ථීර හා විශාම වැටුප් හිමි නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන්, අවු: 10ට
ෙනොඅඩු ෙසේවා කාලයක් ඇති ස්ථීර හා විශාම වැටුප් හිමි එක් ඇපකරුෙවකු ෙහෝ අවු: 5ට ෙනොඅඩු
ෙසේවා කාලයක් ඇති ස්ථීර හා විශාම වැටුප් හිමි ඇපකරුවන් ෙදෙදෙනකු ෙහෝ ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
අවු: 10ට වැඩි ෙසේවා කාලයක් ඇති ස්ථීර හා විශාම වැටුප් හිමි නිලධරයන් සඳහා ඇපකරුවන්
අවශM ෙනොෙව්.
10:4:1 අගහාර රක්ෂණ කමෙය් ණය සුරැකුම් රක්ෂණය සඳහා දායක වී ඇති නිලධරෙයකු
සම්බන්ධ වන කල, 10:4 හි සඳහන් පරිදි ඇපකරුවන් ඉදිරිපත් කිරීම ෙවනුවට විකල්පයක් ෙලස
එකී ණය සුරැකුම් රක්ෂණ සහතිකය ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.
10:5 වැටුප් ණය ඉල්ලුම් කරන දිනට පූර්වාසන්න මාස හය තුළ ෙමම ගණෙය් ෙවනත් කිසිදු
ණයක් ලබාෙගන නැත්නම්, ඕනෑම අවස්ථාවක වැටුප් ණයක් දිය හැකි ය. කිසිදු අවස්ථාවක එෙසේ
පසුව ලබා ගන්නා ණය, 10:3 වගන්තිය යටෙත් නිලධරයාට හිමිකම් ඇති මුදල සහ ෙමම ගණය
යටෙත් කලින් ලබාෙගන ඇති ණය මුදල්වල ආපසු ෙගවීමට ඇති ෙශේෂය යන ෙදක අතර ෙවනසට
වඩා වැඩි ෙනොවිය යුතු ය.
එක් ණයකට/අත්තිකාරමකට වඩා ලබා ෙගන ඇති අයදුම්කරුෙවකු සම්බන්ධෙයන්, ආපසු අය
කළ යුතු ගණන තීරණය කළ යුත්ෙත් පහත පරිදි ය.
යම් නිලධරෙයකු එක් ගණයකට වඩා ණය ලබාෙගන ඇෙතොත්, අලුතින් ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා
ඒ එක් එක් ගණවල ණය ආපසු ෙගවිය යුතු ආකාරය ෙමෙසේ ගණන් බැලිය යුතු ය.
මාසික ඒකාබද්ධ වැටුෙපහි මුල් සියයට පහ (5%) වැටුප් ණය සම්බන්ධෙයන් විය යුතු ය. මාසික
ඒකාබද්ධ වැටුෙපහි සියයට හතලිහ (40%) දක්වා ඊළඟ සෑම සියයට පෙහේ (5%) ෙකොටසක්ම
අෙනකුත් ගණවල ණය ආපසු ෙගවීම සඳහා පහත සඳහන් පමුඛත්වය මත ෙබදාහැරිය යුතු ය.
1. පවාහන ණය
2. ණය ගැතිභාවෙයන් මිදීමට ණය
3. ෙද්පළ ණය
ෙම් ආකාරයට ෙවන්කර ගැනීෙමන් පසු, සම්පූර්ණ ෙශේෂය සාමාජිකයා අන්තිම වරට ලබා ගත්
ණය වර්ගය නිරවුල් කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූවක් ෙලස සැලකිය යුතු ය.
ෙමහි 3:5 උප වගන්තිෙය් සීමාවන්ට යටත්ව, නිලධරෙයකුට ඕනෑම ණය වර්ගයක් සම්බන්ධෙයන්
වැඩි මුදලක් ආපසු ෙගවීම ඔහුෙග් කැමැත්ත පරිදි කළ හැකිය.
අලුත් ණය මුදලක් අනුමත කිරීෙම්දී, ආපසු අය කිරීම පහත සඳහන් පරිදි නැවත නියම කළ යුතු ය.
මසක ඒකාබද්ධ වැටුප ෙහෝ ඊට අඩු

- ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් 5%

මසක ඒකාබද්ධ වැටුපට වැඩි සහ
මාස ෙදකක ඒකාබද්ධ වැටුප දක්වා

- ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් 7 ½%

මාස ෙදකක ඒකාබද්ධ වැටුපට වැඩි
සහ මාස තුනක ඒකාබද්ධ වැටුප දක්වා

- ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් 10%
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රුපියලකින් ෙකොටසක් අය කර ගැනීමට සිදුවීම වැලැක්වීම සඳහා ආපසු අය කර ගන්නා
මාසික වාරිකය ගණන් බැලීෙම්දී, වාරිකය ආසන්නම රුපියලට ගණන් බැලිය යුතු ය. රුපියලකින්
ෙකොටසක් අය කර ගත යුතු නම්, එය පළමුවන වාරිකෙයන් අය කර ගත යුතු ය.
10:6 ෙම් වගන්තිය යටෙත් ණය සම්බන්ධෙයන් නිලධරෙයකුෙග් පවුල යන්නට, නිලධරයාෙගන්
යැෙපන්ෙන් නම්, නිලධරයාෙග් ෙදමව්පිෙයෝ ද, නැදි මයිලණුෙවෝ ද, අවිවාහක ෙසොෙහොයුරිෙයෝ ද,
වයස අවුරුදු 18ට අඩු ෙසොෙහොයුෙරෝ ද ඇතුළත් ෙවති.

11.

බැංකු මගින් ෙද්පළ ණය ලබාදීම

11:1 ණය ලබාදිය හැකි කාර්යයන්
11:1:1 නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා සුදුසු ඉඩමක් මිලට ගැනීමට
11:1:2 ණය ඉල්ලුම්කරුට අයත් ඉඩමක අලුතින් නිවසක් ඉදිකිරීමට
11:1:3 නිවසක් සහිත ඉඩමක්/මහල් නිවාසයක් මිලට ගැනීමට
11:1:4 ඉදිකර ඇති නිවසක් වැඩි දියුණු කිරීමට සහ අලුතින් ෙකොටසක් එකතු කිරීමට
11:1:5 අර්ධ වශෙයන් ඉදිකර ඇති නිවසක ඉතිරි වැඩ නිම කිරීමට
11:1:6 නිවාසයක් තැනීමට සුදුසු ඉඩමක් මිලදී ගැනීම හා එහි නිවසක් ඉදිකිරීමට
11:1:7 ණය ඉල්ලුම්කරුෙග් කලතයාට අයත් ඉඩමක අලුතින් නිවසක් ඉදිකිරීමට/ඉදිකර
ඇති නිවසක් වැඩි දියුණු කිරීමට/අලුතින් ෙකොටසක් එකතු කිරීමට/අර්ධ වශෙයන් ඉදිකර ඇති
නිවසක ඉතිරි වැඩ නිම කිරීමට
11:1:8 ස්වර්ණභූමි/ජයභූමි දීමනා පත යටෙත් ලබාදී ඇති ඉඩමක ෙහෝ ඉඩම් පතිසංස්කරණ
ෙකොමිෂන් සභාව යටෙත් ලබාදී ඇති ඉඩමක නිවසක් ඉදිකිරීමට/ඉදිකර ඇති නිවස වැඩි දියුණු
කිරීමට/අලුතින් ෙකොටසක් එකතු කිරීමට/අර්ධ වශෙයන් ඉදිකර ඇති නිවසක ඉතිරි වැඩ නිම
කිරීමට
11:2 සුදුසුකම්
11:2:1 රාජM ෙසේවෙය් ෙහෝ පළාත් රාජM ෙසේවෙය් නිලධරෙයකු වීම
11:2:2 විශාම වැටුප් හිමි වර්ෂ 05ක ෙසේවා කාලයක් සහිත තනතුෙර් ස්ථිර කර ඇති
නිලධරෙයකු වීම.
සටහන
වසර 05ක ෙසේවා කාලයක් සහිතව රාජM ෙසේවෙය් විශාම වැටුප් සහිත තනතුරක ස්ථිර කරනු
ලැබු හා නව තනතුරකට පත්වීම් ලැබ එකී නව තනතුෙර් ස්ථිර කරනු ෙනොලැබූ නිලධරෙයකු සඳහා
ඔහුෙග් ෙපර තනතුෙර් ලැබිය හැකිව තිබූ සීමාව දක්වා ෙද්පළ ණය ලබා ගැනීෙම් හිමිකම ලැෙබ්.
11:2:3 ස්වාමිපුරුෂයා හා භාර්යාව යන ෙදෙදනාම රජෙය් නිලධරයන් නම් ෙදෙදනාම ෙවන්
ෙවන්ව ණය ලබා ගැනීමට සුදුස්ෙසෝ ෙවති.
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11:2:3:1 ස්වාමිපුරුෂයා හා භාර්යාව යන ෙදෙදනාම රජෙය් නිලධරයන් නම්, එක් අෙයකු
විසින් රජෙය් නිලධරයන්ට ෙද්පළ ණය ලබා ෙදන බැංකුවකින් දැනටමත් ලබා ගත් ණය
මුදලින් මිලට ෙගන ඇති ඉඩෙම් නිවසක් ඉදිකිරීමට/ඉදිකර ඇති නිවසක් වැඩි දියුණු කිරීමට/
අලුතින් ෙකොටසක් එකතු කිරීමට/අර්ධ වශෙයන් ඉදිකර ඇති නිවසක ඉතිරි වැඩ නිම කිරීමට,
ණය ලබා ෙනොගත් නිලධරයාට එම බැංකුෙවන්ම බද්ධ ගිණුමක් යටෙත් ණය ලබා ගත හැකි ය.
එෙහත් ෙපර ණය මුදල 2005.01.01 දිනට ෙපර බැංකුෙව් සාමානM ෙපොළී අනුපාතිකය යටෙත්
ලබා ෙගන ඇත්නම් එම ෙපර ලබා ගත් ණය මුදල සඳහා රජෙය් ෙපොළී වියදම හිමි ෙනොවනු
ඇත.
11:2:3:2 ස්වාමිපුරුෂයා හා භාර්යාව යන ෙදෙදනාම රජෙය් නිලධරයන් නම් නිවසක්
ඉදිකිරීමට/නිවසක් ඉදිකිරීමට සුදුසු ඉඩමක් මිලට ගැනීමට හා එහි නිවසක් ඉදිකිරීමට/නිවසක්
සහිත ඉඩමක්/මහල් නිවාසයක් මිලට ගැනීමට බද්ධ ගිණුමක් යටෙත් ෙදෙදනාටම ණය ලබා
ගත හැකි ය.
11:2:4 රාජM සංස්ථාවක/වMවස්ථාපිත මණ්ඩලයක ෙසේවය කිරීම සඳහා තාවකාලිකව මුදාහැර
සිටින ඉහත 11:2:1 හා 11:2:2 යටෙත් සුදුසුකම් ලබන නිලධරයන්.
11:2:5 ණය ඉල්ලුම්කරුෙග් කලතයා රජෙය් නිලධරෙයකු ෙනොවුව ද, කලතයාට අයත්
ඉඩමක නිවස ඉදිකිරීම සඳහා බද්ධ ගිණුමක් යටෙත් ණය ලබා ගත හැකි ය.
11:2:6 වසර 5කට ෙනොඅඩු අඛණ්ඩ ෙසේවා කාලයක් ඇති විශාම වැටුප් හිමි තිවිධ හමුදාෙව්
ස්ෙව්ච්ඡා බලකායට අයත් නිලධරෙයකු/ෙසසු නිලධරෙයකු වීම.
11:2:7 වසර 5කට ෙනොඅඩු අඛණ්ඩ ෙසේවා කාලයක් ඇති වයස අවුරුදු 55 දක්වා ෙසේවෙය්
ෙයදීමට අවකාශ ඇති නිලධරෙයකු බවට ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සහතික කරන ෙපොලිස්
උපෙසේවා නිලධරෙයකු වීම.
11:2:8 ෙද්පළ ණය ලබාගත හැක්ෙක් ෙසේවා කාලය තුළ එක් වරක් පමණි.
11:3 ණය අය කර ගැනීෙම් කාල සීමාව
උපරිම කාලය වර්ෂ 25ක් ෙහෝ නිලධරයාට වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වීම ෙහෝ යන ෙදෙකන්
පළමුව එළෙඹන කාලය තුළ සම්පූර්ණ ණය මුදල පියවා ගත හැකි අයුරින් ආපසු අය කර ගැනීෙම්
කාල සීමාව තීරණය කළ යුතු ය.
11:4 ණය පමාණය
11:4:1 නිලධරයාට හිමිකම් ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල නිලධරයාෙග් දීමනා හැර වසර
07ක ඒකාබද්ධ වැටුප ෙහෝ රුපියල් ලක්ෂ 30ක මුදල යන ෙදෙකන් අඩු මුදල.
11:4:2 රජෙය් වගකීමකින් ෙතොරව යම්කිසි නිලධරෙයකුට ඉහත 11:4:1 සීමාවට අමතරව
ණය ලබා ගැනීමට අවශM වන්ෙන් නම් බැංකුෙව් සාමානM ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව ණය ලබා
ගැනීමට බැංකුව සමග ගිවිස ගත හැක.
11:5 ෙපොළිය
11:5:1 ඉහත 11:4:1 වගන්තිය යටෙත් ලබා ගන්නා ණය මුදල් ෙවනුෙවන් පහත වගුෙව්
සඳහන් පරිදි වාර්ෂික ෙපොළියක් අය කරනු ලැෙබ්.
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ණය මුදල

නිලධරයා විසින්
ෙගවිය යුතු ෙපොළී
පතිශතය

රජය විසින් ෙගවිය
යුතු ෙපොළී
පතිශතය

බැංකුවට ෙගවිය
යුතු ෙපොළී
පතිශතය

රු. 500,000/- දක්වා

4%

8%

12%

රු. 500,001/- සිට
රු. 1,000,000/- දක්වා

8%

4%

12%

රු. 1,000,001/- සිට
රු. 3,000,000/- දක්වා

11%

3%

14%

11:5:2 ෙපොළිය ගණනය කරනු ලබන්ෙන් හීන වන ණය ෙශේෂය පදනම් කර ගනිමිනි.
11:5:3 නිලධරයාෙගන් අය කර ගනු ලබන ණය වාරිකය හා ඉහත 11:5:2 අනුව ගණනය
කරන ලද 11:5:1 හි සඳහන් ෙපොළිය ඇතුළත් මාසික වාරිකය මුළු ණය මුදල ෙගවා අවසන් වන
ෙතක් සමාන වාරික ෙලස අය කළ යුතු ය.
11:6 ඇප
ඉහත 11:1 හි කාර්යයන් ෙවනුෙවන් ණය අයදුම් කරන ෙද්පළ බැංකුව ෙවත උකස් කළ යුතු ය.
11:7 ණය වාරික අය කිරීම හා ෙපේෂණය කිරීම
11:7:1 නිලධරයා ෙසේවය කරන ආයතනය විසින් බැංකුෙව් නිර්ෙද්ශිත ණය වාරික මුදල,
නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් අඩු කරනු ලබන ෙපොළිය හා රජය විසින් දරන ෙපොළිය අදාළ බැංකුව
ෙවත මාසිකව ෙපේෂණය කළ යුතු ය.
11:7:2 නිලධරයා ෙවනුෙවන් රජය විසින් දරනු ලබන ෙපොළී පමාණය රජෙය් වියදමක් ෙලස
භාණ්ඩාගාරෙය් උපෙදස් මත ගිණුම් තැබිය යුතු ය.
11:8 හිඟ ණය වාරික
11:8:1 කිසියම් ෙහේතුවක් නිසා නිලධරයාට වැටුප් ෙනොෙගවන අවස්ථාවකදී ණය වාරික අය
ෙනොකිරීම පිළිබඳව අදාළ බැංකුව ෙවත ආයතන පධානීන් විසින් ෙනොපමාව දැනුම් දිය යුතු ය.
11:8:2 ෙසේවය අතහැර යාමකදී ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහකිරීමකදී ණය ෙශේෂය සම්බන්ධව
බැංකුෙව් සාමානM නීති රීති අනුගමනය කළ යුතු ය.
11:8:3 වැඩ තහනම් කිරීමකදී, ෙසේවෙයන් පහකිරීමකදී, ෙසේවය අතහැර යාමකදී ෙහෝ
ෙසේවෙයන් විශාම යාෙම්දී ෙහෝ ණය වාරික අදාළ ණය ඉල්ලුම්කරු විසින් බැංකුෙව් නීති හා
ෙරගුලාසිවලට අනුකූලව රජය විසින් දරන ෙපොළිෙය් ෙවනස ද ඇතුළුව ෙපෞද්ගලිකව අදාළ
බැංකුව ෙවත ෙගවිය යුතු ය.
11:8:4 වැඩ තහනම් කළ නිලධරෙයකු නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවුවෙහොත් වැඩ තහනම් කරන
ලද කාලය තුළ නිලධරයා විසින් ෙගවන ලද ණය වාරිකවලට අදාළව රජය විසින් දරන ෙපොළිය
පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව පතිපූරණය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.
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11:8:4:1 නිලධරයාෙග් වරදක් ෙනොමැති බව දක්වමින් ඔහු නැවත ෙසේවෙය්
පිහිටුවුවෙහොත් ඔහු විසින් ෙගවන ලද ණය වාරිකවල ඇතුළත් රජය විසින් දරනු ලබන ෙපොළිය
සම්පූර්ණෙයන් ඔහු ෙවත පතිපූරණය කළ යුතු ෙව්.
11:8:4:2 නිලධරයා නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවන ලද්ෙද් යම් කිසි දඬුවමකට යටත්ව නම්
දඬුවෙම් ස්වභාවය ෙනොසලකා ෙගවන ලද වාරිකවල ඇතුළත් රජය විසින් දරන ලද ෙපොළී
පමාණෙයන් අඩක් පමණක් පතිපූරණය කළ යුතු ෙව්.
11:8:5 අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති නිලධරෙයකු සම්බන්ධව ණය වාරික හා ෙපොළිය
සාමානM පරිදි බැංකුව ෙවත ෙපේෂණය කළ යුතු අතර රජය විසින් ෙපොළිෙය් ෙවනස දරනු ලැෙබ්.
11:8:6 යම්කිසි නිලධරෙයකුට අඩ වැටුප් ෙගවන අවස්ථාවකදී ණය වාරික හා ෙපොළිය අය
කිරීම සම්බන්ධව බැංකුෙව් සාමානM නීතිරීති අනුගමනය කළ යුතු ය.
11:8:6:1 එෙසේ වුවත් නිලධාරිනියක පසූති නිවාඩු මත අර්ධ වැටුප් ලබන අවස්ථාවකදී
ණය වාරිකය හා ෙපොළිය ෙපෞද්ගලිකව බැංකුව ෙවත ෙගවිය යුතු අතර ෙපොළිෙය් ෙවනස රජය
විසින් පතිපූරණය කරනු ලැෙබ්.
11:8:7 නිලධරෙයකු වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගැනීෙම්දී ණය වාරික හා ෙපොළිය අයකිරීම
සම්බන්ධව බැංකුෙව් සාමානM නීති රීති අනුගමනය කළ යුතු ය.
11:8:8 ෙසේවා කාලය තුළදී නිලධරෙයකු මිය ගිෙය් නම් ෙහෝ පූර්ණ අකර්මනMතාවයට
පත්වූෙය් නම් ෙහෝ ෛවදM ෙහේතූන් මත විශාම ගන්වන ලද්ෙද් නම් ෙහෝ එදිනට ඇති ණය ෙශේෂය
ණය ඇපකර අරමුදල මගින් මාසිකව බැංකුව ෙවත නිරවුල් කිරීමට රජය විසින් කටයුතු කරනු
ලැෙබ්. (11:8:10 උප වගන්තිය ද බලන්න.)
11:8:9 රාජM සංස්ථාවක/වMවස්ථාපිත මණ්ඩලයක ෙසේවය සඳහා තාවකාලිකව මුදාහැර
සිටින ඉහත 11:2:4 අනුව සුදුසුකම් ලබන නිලධරෙයකුෙග් ණය වාරික හා ෙපොළිය නිලධරයා
ෙසේවය කරන ආයතනය මගින් බැංකුව ෙවත ෙපේෂණය කළ යුතු අතර, එම කාල සීමාව සඳහා
ෙපොළී ෙවනස අදාළ නිලධරයා ද්විතීයනය යටෙත් පත්වීම ලැබූ ආයතනය විසින් ෙපේෂණය කරනු
ලැෙබ්.
11:8:9:1 රාජM සංස්ථාවක/වMවස්ථාපිත මණ්ඩලයක ෙසේවය සඳහා ස්ථිරව මුදාහරින
නිලධරෙයකුෙග් ණය වාරික හා ෙපොළිය අය කිරීම සම්බන්ධව බැංකුෙව් සාමානM ෙකොන්ෙද්සි
අනුගමනය කළ යුතු ය.
11:8:10 යම්කිසි ෙහේතුවක් නිසා නිලධරයා සිය දිවි හානි කර ෙගන ඇත්නම් අදාළ ණය මුදල්
අය කර ගැනීම සම්බන්ධව බැංකුෙව් නීතිරීති අනුගමනය කළ යුතු ය.
11:9 ණය ඉල්ලුම්පත් ෙපරසැරි කිරීෙම් ගාස්තු
නිර්ෙද්ශිත බැංකුවකින් ණය ලබා ගැනීමට යාෙම්දී ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි වන තක්ෙසේරු
වාර්තාව, නීතිඥ ගාස්තු හා ගමන් වියදම් ෙවනුෙවන් රු.7500/-ක් ෙහෝ ණය මුදලින් 1%ක් යන
ෙදෙකන් අඩු මුදල ෙගවිය යුතු ය.
11:9:1 ඉහත 11:9 වගන්තිෙය් සඳහන් නිලධරයා ෙගවිය යුතු අවම මුදල ඔහුෙග් මනාපය
අනුව මුදලින් ෙගවීමට ෙහෝ ණය මුදල ෙවනුෙවන් ෙගවනු ලබන පළමු වාරිකෙයන් අඩු කිරීමට
ෙහෝ ණය මුදෙල් මාසික වාරික මුදලට ඇතුළත් ෙකොට ෙහෝ අය කර ගැනීමට කටයුතු කළ හැකි ය.
11:9:2 ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීෙම් කාර්යාලෙයන් පත්ඉරු ලබා ගැනීම, හිමිකම් වාර්තාව ලබා
ගැනීම, මැණුම් සැලසුම් ගාස්තු හා හිමිකම් ඔප්පුවල ෙදෝෂ ඇත්නම් ඒවා රක්ෂණය කිරීම සඳහා
යන වියදම් ණය මුදලට එකතු කර මාසික වාරිකය තීරණය කළ යුතු ය.
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හිමිකම් ඔප්පුවල ෙදෝෂ ඇත්නම් එය රක්ෂණය කිරීම අනිවාර්ය ෙව්.
11:10

ෙද්පළ ණය දීෙම් සාමාන ෙකොන්ෙද්සි

11:10:1 රජය විසින් දරනු ලබන ෙපොළිය මත නිලධරයාට ලබා දිය යුතු ණය මුදල නිර්ෙද්ශ
කිරිෙම්දී අමාතMාංශය/ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පහත සඳහන් කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතු ය.
ණය මුදල නිර්ෙද්ශ කිරීෙම්දී ෙනොසැලකිලිමත්කම ෙහේතුෙවන් ඇතිවන ගැටළුවලදී සහ රජයට
සිදුවන අලාභයන්හිදී ණය මුදල නිර්ෙද්ශ කළ නිලධරයාට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමට පියවර ගන්නා
අතර, අලාභය එම නිලධරයාෙගන් අය කරනු ඇත.
11:10:1:1 ෙමම ණය මුදල නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් අවකරණය කළ හැකි උපරිම සීමාව වූ
40% සීමාෙවන් නිදහස් ෙව්.
11:10:1:2 නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් අවකරණය කරන ලද බැඳීම්ගත අඩු කිරීම් හා ෙවනත්
අඩුකිරීම් සැලකිල්ලට ෙගන 11:10:1:1 වගන්තියට යටත්ව බැංකුව ෙවත උපරිම ණය මුදල
නිර්ෙද්ශ කළ යුතු ය.
11:10:1:3 බැංකු උපරිම ණය මුදල අනුමත කිරීෙම්දී නිලධරයාෙග් දීමනා හැර මාසික
ශුද්ධ වැටුෙපන් ණය මුදෙල් වාරිකය හා නිලධරයාෙගන් අය කරනු ලබන ෙපොළිය යන
ෙකොටස් ෙදකම අඩුකිරීමට හැකිවන ආකාරයට තීරණය කළ යුතු ෙව්.
11:10:2 යම්කිසි නිලධරෙයකු ණය ලබා ගත් ෙසේවා ස්ථානෙයන් ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා
ඇත්නම් ඒ බව අදාළ අමාතMාංශය/ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ණය ලබා ගත් බැංකුව ෙවත දැනුම්
දිය යුතු අතර, ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ ස්ථානය ෙවත 25 වැනි පරිශිෂ්ටයට අනුකූලව අදාළ ෙතොරතුරු
ලබා දිය යුතු ෙව්. මාරුවීම් ෙහේතු ෙකොට ෙගන ණය වාරික අඩු කිරීම් මග ෙනොහැරීමටත් බැංකුවලට
කරනු ලබන ෙපේෂණයන් පමාද ෙනොකිරීමටත් ආයතන පධානියා වග බලාගත යුතු ය.
11:10:3 ණය ලබා දීමට බැංකුව ෙවත නිර්ෙද්ශයක් ලද නිලධරෙයකු එම ණය මුදල ලබා
ගැනීමට ෙපර වැඩ තහනමකට ලක්වුවෙහොත් ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ
අනිවාර්ය නිවාඩු යවනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ එවැනි තත්ත්වයන් ණය මුදල බැංකුෙවන් ලබා ගැනීමට
ෙපර බැංකුව ෙවත ෙනොපමාව වාර්තා කිරීම ආයතන පධානියාෙග් වගකීම ෙව්.
11:10:4 ණය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලත් නිලධරෙයකුට ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් ෙහෝ
අමාතMාංශයකින් ෙහෝ බැංකුව ෙවත කරනු ලබන නිර්ෙද්ශය පමාද වන්ෙන් නම් ෙහෝ බැංකුවකින්
ණය ලබා ගැනීෙම්දී අනවශM පමාදයක් සිදුවන්ෙන් නම් ෙහෝ ඒ බව ලිඛිතව භාණ්ඩාගාරෙය් ජාතික
අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධMක්ෂ ජනරාල් ෙවත දැන්විය යුතු ය.
11:11 ණය ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම හා නිර්ෙද්ශ කිරීෙම් කියා පරිපාටිය
11:11:1 ණය ඉල්ලුම්කරුෙවකු විසින් 26 වැනි පරිශිෂ්ටය අනුව අයදුම්පතය පිටපත් 2කින්
පිළිෙයළ කර ණය ලබා ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත බැංකුෙවන් නිකුත් කරන ලද සම්පූර්ණ කළ
ඉල්ලුම්පතය සමග 29 වැනි පරිශිෂ්ටය අනුව අදාළ ලියකියවිලි අමාතMාංශ ෙල්කම්/
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
11:11:2 අමාතMාංශය/ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අදාළ ණය ඉල්ලුම්පතය ෙල්ඛනයකට
ඇතුළත් කර 11:10:1 වගන්තිය අනුව ලබාදිය හැකි ණය මුදල තීරණය ෙකොට ණය
ඉල්ලුම්කරුෙග් කැමැත්ත ලබාදී ඇති බැංකුව ෙවත සතියක් ඇතුළත නිර්ෙද්ශිත ණය ඉල්ලුම්පතය
ෙයොමු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු ය.
293

XXIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

11:11:3 ණය ඉල්ලුම්කරු විසින් අදාළ ණය මුදල ලබාගැනීම සඳහා එම බැංකුෙව්
නීතිරීතිවලට එකඟව හා චකෙල්ඛ උපෙදස්වලට අනුකූලව අවශM ෙතොරතුරු මාස තුනක් සම්පූර්ණ
වීමට ෙපර බැංකුව ෙවත සපයා ණය මුදල අනුමත කිරීෙමන් අනතුරුව බැංකුව මගින්
අමාතMාංශය/ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත දැනුම් දීමට කටයුතු කළ යුතු ය.
11:11:4 බැංකුව විසින් ණය මුදල නිදහස් කිරීෙමන් පසු ඒ බව 27 වැනි පරිශිෂ්ටය අනුව
භාණ්ඩාගාරයට හා අදාළ අමාතMාංශයට/ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැනුම් දිය යුතු ය.
11:11:5 අමාතMාංශය/ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් බැංකුවක් ෙවත නිර්ෙද්ශ කරන ලද ණය
ඉල්ලුම්පතයක් සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීම් බැංකුවට අවශM වන අවස්ථාවකදී
නිලධරයා විසින් එම පැහැදිලි කිරීම් බැංකුව ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ෙමම පැහැදිලි කිරීම් මාස
තුනක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් එවැනි ඉල්ලුම්පත් පතික්ෙෂේප කරනු
ඇත. කිසිදු ෙහේතුවකින් ෙමම කාලය දීර්ඝ කිරීමක් සිදු ෙනොකරනු ලබන අතර එවැනි ඉල්ලීම් නව
ඉල්ලීමක් ෙලස ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනයට ඇතුළත් කරනු ලැෙබ්.
11:11:6 ෙමහි 28 වැනි පරිශිෂ්ට ය අනුව ෙල්ඛන ගත කර ඇති බැංකුවලින් පමණක් ණය ලබා
ගත හැක.
11:11:7 ඉහත 11:11:1 වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි බැංකුව ෙවත අදාළ ණය ඉල්ලුම්පතය
නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන තම අමාතMාංශයට අයත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවල නිලධරයන්ෙග්
තනතුරු නාම ෙල්ඛනයක් අදාළ අමාතMාංශ ෙල්කම් විසින් 28 වැනි පරිශිෂ්ටෙය් සඳහන්
බැංකුවලට දැනුම් දිය යුතු ය.
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12:1 අවුරුදු පහකට ෙනොඅඩු ස්ථිර ෙසේවයක් ඇති ඕනෑම නිලධරෙයකු ණය ගැතිභාවෙයන් මිදීම
සඳහා ණය මුදලක් ලැබීමට හිමිකම් ලබයි.
12:2 දිය හැකි ණය මුදල රු. 7500/= ෙහෝ ෙගවීමට ඇති ණය මුදල යන ෙදෙකන් අඩු මුදලට
සීමා විය යුතු ය.
12:3 අඹු සැමි ෙදෙදනාම රජෙය් නිලධරයන් වන විට ඒ එක් එක් අයට ෙමම ණය මුදල ෙවන
ෙවනම ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත. යම් නිලධරෙයකුට ෙම් ණය මුදල දිය යුත්ෙත් එක් වරක්
පමණකි.
12:4 ෙමම ණය මුදල සඳහා ඉල්ලුම් කරන්ෙනකු ණය ගැතිභාවෙය් සතMතාව සම්බන්ධෙයන්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සෑහීමට පත් කළ යුතු ය. එෙසේ සෑහීමට පත් ෙනොවුවෙහොත් ණය දීම
පතික්ෙෂේප කිරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පුළුවන.
12:5 ණය ඉල්ලුම්පතෙය් පහත සඳහන් කරුණු සඳහන් විය යුතු ය:(අ)
(ආ)
(ඇ)
(ඈ)
(ඉ)
(ඊ)
(උ)
(ඌ)
(එ)

ඉල්ලුම්කරුෙග් සම්පූර්ණ නම
තනතුරු නාමය
ස්ථිර ෙසේවක සංඛMාවට මුලින්ම පත් වූ දිනය
උපන් දිනය
ඉල්ලුම් කරන දිනෙයහි මාසික වැටුප
අදාළ වන පරිදි වැටුෙපන් 40% සීමාව තුළට ගැෙනන වැටුෙපන් මුළු අඩු කිරීම්:
ණය ගැතිවීමට ෙහේතුව
ඉල්ලුම්කරු මුදල් ණය වී ඇති පුද්ගලයාෙග් ෙහෝ පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන්:
ණය ගත් දිනය සහ ණය පමාණය
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(ඒ)

ඉල්ලා සිටින ණය මුදල අවශM වනුෙය් :(i)
ණයක් ෙබ්රුම් කිරීමට ද;
(ii)
උකස් කළ බඩු නිදහස් කර ගැනීමට ද;
(iii)
උකසක් ෙබ්රුම් කිරීමට ද; යන වග

ණය ගැතිභාවය සම්බන්ධෙයන් බහුමාන සහතිකයක් ද සමග ණය ගැතිභාවය ඔප්පු කිරීම සඳහා
ෙල්ඛනගත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
12:6 ඇපය වශෙයන් අඩු තරමින් එකී ණය මුදල් පමාණෙය් වටිනාකමින් යුත් නිශ්චල ෙද්පළ
උකසක් ෙහෝ ණය ආපසු ෙගවීම පැහැර හැරීම ආවරණය කරන රක්ෂණ ඔප්පුවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු
ය. ඇපය ෙවනුවට අවුරුදු පහකට ෙනොඅඩු ස්ථිර ෙසේවයක් ඇති රජෙය් නිලධරෙයකු ඇපකරුෙවකු
වශෙයන් ඉදිරිපත් කිරීමට ණයකරුට පුළුවන.
12:7 අගහාර රක්ෂණ කමෙය් ණය සුරැකුම් රක්ෂණය සඳහා දායක වී ඇති නිලධරෙයකු
සම්බන්ධ වන කළ, ඇපකරුවන් ඉදිරිපත් කිරීම ෙවනුවට විකල්පයක් ෙලස එකී රක්ෂණ සහතිකය
ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.
12:8 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් නිර්ෙද්ශය මත එවැනි ණයක් දීම අමාතMාංශෙය්
ෙල්කම්වරයාට අනුමත කළ හැකි ය.
12:9 ෙල්කම්වරයා පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධෙයන් වග බලා ගත යුතු ය.
12:9:1 ණය දීම සඳහා අවශM සියලුම ෙකොන්ෙද්සි සපුරා ඇති බව.
12:9:2 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් නියම කරනු ලබන අවශM සියලුම ලියවිලි ණයකරු
ලියා අත්සන් කර ඇති බව.
12:10 ණය දීම ෙහෝ ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් වගකිවයුතු යම් නිලධරෙයකුෙග් ෙනොසැලකිල්ල
ෙහෝ අපරීක්ෂාව ෙහේතුෙකොට ෙගන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදල්වලට කිසියම් පාඩුවක් සිදුවුවෙහොත් එකී
නිලධරයා විනයානුකූල කටයුතුවලට යටත් වන අතර ඊට අමතරව රජෙය් මුදල්වලට සිදුවන පාඩුව ද
ෙගවිය යුතු ය.
12:11 සියලුම නීතිමය අවශMතා සපුරා ඇති බවට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වග බලා ගතයුතු
අතර ණය මුදල සම්පූර්ණෙයන් ෙගවා අවසන් වන තුරු ගිවිසුම් පතය, ඇප ඔප්පුව සහ ඔප්පු තමාෙග්
භාරෙය් තබා ගත යුතු ය.

13.

උත්සව අත්තිකාරම්

13:1 සුදුසුකම්:- ස්ථිර, තාවකාලික ෙහෝ අනියම් රජෙය් නිලධරෙයකු ෙම් අත්තිකාරම් මුදල
ලැබීමට සුදුස්ෙසක් ෙවයි. තාවකාලික ෙහෝ අනියම් ෙසේවකෙයකු ෙම් අත්තිකාරම් මුදල ලැබීමට
සුදුස්ෙසකු වන්ෙන් ඔහු මාස තුනකට ෙනොඅඩු කාලයක් ෙනොකඩවා ෙසේවය කර ඇත්නම් ද,
අත්තිකාරම් මුදල ආපසු අය කර ගැනීමට ගතවන මුළු කාලය තුළම ඔහු ෙසේවෙය් රඳවා ගනු ඇතැයි
නිසැකවම අෙප්ක්ෂා කළ හැකි නම් ද පමණකි. මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් නිලධරෙයකු ද ෙමම
අත්තිකාරම් මුදල ලැබීමට සුදුසුකම් ලබයි.
13:2 පමාණය:- නිලධරයාෙග් කැමැත්ත පරිදි ඕනෑම එක් වාර්ෂික උත්සවයක් සඳහා රු. 5000ක
අත්තිකාරම් මුදලක් දිය හැකි ය. 3:5 උප වගන්තිෙය් සඳහන් මුදල් අඩුකර ගත හැකි සීමාවන් ෙමම
අත්තිකාරම් මුදලට අදාළ ෙනොෙව්. ෙමම අත්තිකාරම් මුදල ෙපොළී රහිත ය.
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13:3 ඇපකරුවන් :- ෙම් සඳහා ඇපකරුවන් අවශM ෙනොෙව්.
13:4 ෙගවිය යුතු අවස්ථා :- උත්සවය පවත්වන දිනයට සති ෙදකකට කලින් ෙමම අත්තිකාරම්
මුදල ෙනොෙගවිය යුතු ය. (ශී පාද වන්දනාව සහ රාමසාන් වැනි) කාලයක් තිස්ෙසේ පැවැත්ෙවන
උත්සවයක් සම්බන්ධෙයන් නම්, කලින් අවුරුද්ෙද් එම උත්සවය සඳහා එම අත්තිකාරම් මුදල ෙදන
ලද දිනයට සති ෙදකකට කලින් ෙගවිය හැකි ය.
13:5 ෙමම අත්තිකාරම් මුදල මාසික ෙකොටස් දහයකින් ෙහෝ අවශM වුවෙහොත් ඊට කලින් ෙහෝ අය
කර ගත යුතු ය. මුළු මුදලම අය කරෙගන අවසන් වීමට ෙපර ෙසේවකයාෙග් ෙසේවය අවසන් කරනු
ලැබුවෙහොත්, රජයට අය විය යුතු ණයතුරුස් කිසිවක් ෙව් නම් ඒවා ද සමග ෙමම අත්තිකාරම් මුදෙලන්
අය කර ගැනීමට ඉතිරිව ඇති ෙශේෂය, ඔහුට ෙගවීමට ඇති යම් මුදලකින් මුලින්ම අය කර ගත යුතු ය.
එෙසේ ෙසේවය අවසන් වන්ෙන් යැයි බලාෙපොෙරොත්තු විය හැකි අවස්ථාවකදී, ෙසේවය අවසන් වීමට
කලින් මුළු අත්තිකාරම් මුදලම අය කර ගත හැකි වන පරිදි අය කර ගැනීෙම් වාරික ගණන අඩු කළ
යුතු ය.
13:6 වාර ගණන:- මාස ෙදොළහක කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළදී ෙම් අත්තිකාරම් මුදල දිය යුත්ෙත් එක්
වරක් පමණකි. අත්තිකාරම් මුදල ලබා ගන්නා උත්සවය පැවැත්ෙවන දින ෙවනස් වන්නක් නම්
(උදාහරණ වශෙයන් ෙවසක් උත්සවය) අත්තිකාරම් මුදලක් දී මාස ෙදොළහක් ඉකුත් වීමට කලින්
වුවද, ඊළඟ ලිත් වර්ෂෙය්දී එම උත්සවයම සඳහා අත්තිකාරම් මුදලක් දිය හැකි ය.

රට තුළ ඇති වන කලබල නිසා නිශ්චල ෙද්පළවලට හානි සිදුවන සහ/ෙහෝ චංචල
ෙද්පළ අහිමිවන රජෙය් නිලධරයන්ට වැටුප් අත්තිකාරම්
14.

14:1 රෙට් ඕනෑම ෙපෙදසක ඕනෑම අවස්ථාවක සිදුවන කලබලයක් නිසා සිය නිශ්චල
ෙද්පළවලට හානි සිදුවන සහ/ෙහෝ චංචල ෙද්පළ අහිමිවන රජෙය් නිලධරෙයකු (කලතයා ද රජෙය්
නිලධරෙයකු වන විට ඒ එක් එක් අයට ෙවන ෙවනම ද) සඳහා, එම කලබලය එවැනි අනුගහයක් ලබා
දීමට සුදුසු බවට රාජM ආරක්ෂක අමාතMාංශෙය් ෙල්කම් තීරණය කළ විට,
(I) වැටුප් අත්තිකාරම අනුමත කරන දිනට වර්ෂ 10ක (දහයක) අවම ෙසේවයක් සහිත, ෙසේවෙය්
ස්ථීර කරන ලද රජෙය් නිලධරෙයකුට උපරිම වශෙයන් වර්ෂ 2ක ඒකාබද්ධ වැටුප (දීමනා
හැර) දක්වා අත්තිකාරමක්, ෙහෝ
(II) වර්ෂ 10කට (දහයකට) අඩු ෙසේවා කාලයක් සහිත ෙසේවෙය් ස්ථීර කරන ලද රජෙය්
නිලධරෙයකුට උපරිම වශෙයන් වර්ෂයක ඒකාබද්ධ වැටුප (දීමනා හැර) දක්වා
අත්තිකාරමක්;
පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව ෙගවිය හැක.
(අ) ෙදන ණය පමාණය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සෑහීමට පත්වන පරිදි ඔප්පු කරන ලද
හානිෙය් පමාණයට අනුකූල විය යුතු ය;
(ආ) ආපසු ෙගවීෙම් කාලය වර්ෂ 08ක් (අටක්) ෙනොඉක්මවිය යුතු ය;
(ඇ) අය කළ යුතු ෙපොළිය සියයට 4.2ක් (හතරයි දශම ෙදකක්) විය යුතු ය;
(ඈ) ස්ථීර කරන ලද රජෙය් නිලධරයන් ෙදෙදෙනකු පුද්ගලික වශෙයන් ඇප විය යුතු ය;
(ෙයෝජිත ඇපකරුවන් ෙදෙදනාම ආයතන සංගහෙය් විධිවිධානවලට අනුව සුදුසු වූ ද,
ෙයෝගM වූ ද, පුද්ගලයන් බවට ණය අනුමත කරන බලධරයා සෑහීමට පත්විය යුතු
ෙව්. එම ඇපකරුවන් ඉදිරිපත් කිරීම ෙවනුවට විකල්පයක් ෙලස අගහාර රක්ෂණ
කමෙය් ණය සුරැකුම් රක්ෂණ සහතිකය ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.)
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(ඉ) අත්තිකාරම්ලාභියාට වයස අවුරුදු 55 වන විට ණය පමාණය හා ෙපොළිය
සම්පූර්ණෙයන් අය කර ගත හැකි වන පරිදි අත්තිකාරම් මුදල ෙහෝ වාරිකය ෙහෝ
තීරණය කළ යුතු ය;
(ඊ) විශාම ගැනීමට ෙපර ණය මුදල ෙගවා අවසන් කරන බවට ෙහෝ විශාම ගන්නා
අවස්ථ ාෙව්දී තම විශාම වැටුප පරිවර්තනය කර, ආපසු ෙගවීමට ඇති ණය ෙශේෂයක්
ෙවෙතොත්, එම ෙශේෂය තමාෙග් පරිවර්තිත විශාම වැටුෙපන් ෙහෝ විශාම වැටුෙපන් අය
කර ගැනීමට විශාම වැටුප් අධMක්ෂ ජනරාල්ට ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට බලය
ෙදන බවට ෙහෝ, අවලංගු කළ ෙනොහැකි ෙපොෙරොන්දුවක් මත, වයස අවුරුදු 55
ආසන්න නිලධරෙයකුට ද වැටුප් අත්තිකාරම ෙගවිය හැකි ය. ආයතන සංගහෙය් 23
වැනි පරිශිෂ්ටෙය් දැක්ෙවන ආකෘති පතය අවලංගු කළ ෙනොහැකි ෙපොෙරොන්දුව සඳහා
ෙයොදා ගත යුතුෙව්;
වැටුප් අත්තිකාරම ආපසු ෙගවීම වර්ෂ 08කට ෙනොවැඩි කාලයක් ඇතුළත කරන්ෙන්ය
යන පදනම මත වාරිකය ගණනය කිරීම ගැන විරුද්ධත්වයක් නැත.
සහ
(උ) වයස අවුරුදු 55 එළඹීමට ෙපර ණයකරු මියගියෙහොත්/කිනම් ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ
ෙසේවෙයන් විශාම ගියෙහොත්, එම සිද්ධිය සිදුවන අවස්ථාෙව්දී ණය මුදල හා
ෙපොළිෙයන් ෙනොෙගවා ඉතිරිව තිෙබන පමාණය ණයකරුෙග් පරිවර්තිත විශාම
වැටුෙපන් ෙහෝ පාරිෙතෝෂිකෙයන් ෙහෝ පථමෙයන් අය කර ගත යුතු මුදලක් හැටියට
සැලකිය යුතු ය.
14:2 (අ) ෙමම අත්තිකාරම් මුදල රජෙය් නිලධරෙයකුට ෙහෝ ඔහුෙග් කලතයාට ෙහෝ කලින් දී
ඇති ණය මුදලක් ෙව් නම් ඒවාට අතිෙර්ක වූත් ෙවනස් වූත් එකක් ෙව්.
(ආ) අත්තිකාරම්ලාභියා සහ ඇපකරුවන් මු.ෙර. 238 සහ ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් 3:5 උප
වගන්තිෙයහි දැක්ෙවන 40% අඩුකිරීම් සීමාෙවන් නිදහස් ය.
(ඇ) රාජM පරිපාලන චකෙල්ඛ 237, 250, 313, 358, 381 සහ 386 යටෙත් කලින් වැටුප්
අත්තිකාරමක් ලබාෙගන ඇති නිලධරෙයකුට ද යළිත් වරක් එවැනි ෙද්පළ හානියක් සිදුවූෙය්
නම්, ලබා ගත හැකි අත්තිකාරම හා කලින් ලබා ගත් අත්තිකාරෙමන් ෙනොෙගවා ඉතිරිව ඇති
පමාණය අතර ෙවනස ෙගවිය හැකි ය.
14:3
ෙමම අත්තිකාරම සඳහා ආයතන සංගහෙය් 29 වැනි පරිශිෂ්ටෙය් දැක්ෙවන ආකෘති පතය
අනුව අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.
14:4
ගිවිසුම සහ ඇප බැඳුම්කරයට පිළිෙවළින් රු. 1ක් සහ රු. 10ක් වටිනාකම ඇති මුද්දර
ඇලවිය යුතු ය.
14:5
මාණ්ඩලික නිලධරෙයකුෙග් වැටුප් අත්තිකාරම අමාතMාංශෙය් ෙල්කම් ද, ෙසසු
නිලධරයන්ෙග් වැටුප් අත්තිකාරම් අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ද අනුමත කළ යුතු ය.
14:6
රජෙය් නිලධරයන්ට අත්තිකාරම් දීම සඳහා එක් එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇති
අත්තිකාරම් ගිණුම් මගින් ෙමම වැටුප් අත්තිකාරම කියාත්මක කළ යුතු ය.
14:7
අවශM අවස්ථාවන්හිදී මුදල් ෙරගුලාසි 503 සහ 1987.09.11 දිනැති අංක 43 දරන රාජM
වMාපාර චකෙල්ඛ ලිපිය අනුව අත්තිකාරම් ගිණුම්වල සීමා සංෙශෝධනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතු ය.
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14:8
ආපසු අය කරන මූලික මුදෙල් වාරිකය, ෙමම අත්තිකාරම් ෙගවන “රාජM නිලධරයන්ට
අත්තිකාරම් - ‘බී’ගිණුම” ට බැර කළ යුතු ය. අය කරන ෙපොළිය, ආදායම් ශීර්ෂ 5: කුලී, ෙපොළී ලාභ හා
ලාභාංශ ලැබීම්, උප ශීර්ෂ 2 ෙපොළී විෂය අංක 4, අනිකුත් යන ආදායම් ශීර්ෂයට බැර කළ යුතු අතර,
ෙවනම ගිණුම්ගත කළ යුතු ය.
14:9 අය කරන ලද මූලික මුදෙල් වාරික හා සමාන මාසික ෙපොළිය වාර්තා ෙකොට තැබීම සඳහා
සීසී10 ෙපොදු ආකෘතිෙය් ෙල්ඛනයක් ෙවනම පවත්වා ෙගන යා යුතු ය. මාසික ෙපොළිය ගණනය කළ
යුත්ෙත් ආයතන සංගහෙය් 21 වැනි පරිශිෂ්ටෙය් දැක්ෙවන සූතයට අනුව ය.
14:10 පිටතට මාරු ෙකෙරන නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් අත්තිකාරම් ගිණුෙමන් ෙදන
අත්තිකාරම් මුදල් ආපසු අය කර ගැනීෙම් සාමානMෙයන් අනුගමනය කරන කියා පරිපාටිය
අනුගමනය කළ යුතු ය. එනම්, අත්තිකාරම් මුදෙල් ආපසු ෙගවීමට ඇති ෙශේෂය, “රාජM නිලධරයන්ට
අත්තිකාරම් - ‘බී’ ගිණුම” ට හර කරමින්, නිලධරයා ලබා ගන්නා ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිලධරයා මුදා
හරින ලද ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගවිය යුතු ය. ඉන් පසුව ණය වාරික ෙකොටස් දිගටම අය කර ගත යුතු
අතර, ෙකෙසේ ෙහෝ නියමිත දින වන විට සම්පූර්ණ අත්තිකාරම් මුදල අය කර ගැනීමට වගබලා ගත
යුතු ය.
14:11 ෙමම වැටුප් අත්තිකාරම ලබා ඇති නිලධරෙයකුෙග් ෙසේවය අවසන් කළෙහොත්, ණය
මුදලින් එෙතක් ෙනොෙගවා ඇති ෙශේෂය (සමාන ෙපොළිය ද සහිතව) එම නිලධරයාෙග් විශාම
වැටුෙපන්/ඇප මුදෙලන්/පාරිෙතෝෂිකෙයන් ෙහෝ නීතMානුකූලව එවැනි අය කිරීමක් කළ හැකි, ඔහුට
ෙගවිය යුතුව ඇති ෙවනත් මුදල්වලින් ෙහෝ අය කර ගැනීමට ෙගවීම් සහ ආයතන ඒකක වගබලා ගත
යුතු ය.
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වෘත්තීය සංගම්වල සාමාජිකයන්ට අනුගහ
1.

සාමාජික මුදල් අය කරගැනීම

2.

රාජකාරි නිවාඩු

3.

දුම්රිය බලපත

4.

වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා නිලධරෙයකු මුදාහැරීම

5.

වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා මුදාහරින ලද නිලධරෙයකුට වැටුප් ෙගවීම
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XXV වැනි පරිච්ෙඡ්දය
වෘත්තීය සංගම්වල සාමාජිකයන්ට අනුගහ
1. සාමාජික මුදල්, මරණාධාර ෙයෝජනා කමවලට සහ අනිකුත් එබඳු ෙයෝජනා
කමවලට ෙගවන දායක මුදල්
1:1 රජෙය් නිලධරයන්ෙග් ලියාපදිංචි කළ වෘත්තීය සංගමයක සාමාජිකෙයකුෙග් දායක මුදල්
ඔහුෙග් පඩි ලැයිස්තුෙවන් අයකර ගත හැකි ය. ලියාපදිංචි වෘත්තීය සංගමයක් යනු වෘත්තීය සමිති
ෙරජිස්ටාර් විසින් ලියාපදිංචි කළ වෘත්තීය සංගමයකි. එය ෙම් පරිච්ෙඡ්දෙය් “ සංගමය”ක් ෙලස
දැක්ෙව්.
1:2 පඩි ලැයිස්තුෙවන් තම දායක මුදල් අය කරගැනීමට කැමැත්ත පළ කරමින් සාමාජිකයා
විසින් අත්සන් කරන ලද ආකෘති පතයක් සංගමය විසින් අදාළ ෙගවීම් නිලධරයන්ට ඉදිරිපත් කළ යුතු
ය. ෙම් ආකෘති පතය නිලධරයාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුෙවහි ෙගොනු කළ යුතු ය.
1:3 නිලධරෙයකු ෙවනත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට මාරු කළ විට, දායක මුදල් පඩි ලැයිස්තුෙවන්
අය කරගැනීම සඳහා ඔහු කැමැත්ත පළකර ඇති බව අලුත් ෙගවීම් නිලධරයාට යවන අඩුකර ගැනීම්
පිළිබඳ ලැයිස්තුෙව් සටහන් කළ යුතු ය.
1:4 ෙගවීම් නිලධරයාට ලිපියකින් දැනුම් දී, කළින් පළ කරන ලද කැමැත්ත අවලංගු කිරීමට
නිලධරෙයකුට පුළුවන. එබඳු අවලංගු කිරීමක් පිළිබඳව කරන දැන්වීම සංගමය මගින් එවා නැති විට
අදාළ සාමාජිකයාෙග් වැටුෙපන් දායක මුදල් අය කරගැනීම නවත්වන දිනය ෙගවීම් නිලධරයා
සංගමයට ලියා දැන්විය යුතු ය. අදාළ නිලධරයා සමග සාකච්ඡා කර ඔහුෙග් තීරණය ෙවනස් කරවා
ගැනීමට කල්ෙදන ෙලස කුමන පක්ෂයක් විසින් ෙහෝ කරන ඉල්ලීමක් ගැන සලකා බලනු ෙනොලැෙබ්.
1:5 මාස්පතා සාමාජික මුදල් එකතු කර ගන්නා සංගමයක්, මුදල් වර්ෂෙය් පළමුවැනි මාසෙය්
සිට සංගමෙය් එක් එක් සාමාජිකයාෙගන් අය කර ගත යුතු මුදල් පමාණය දැක්ෙවන උප ෙල්ඛනයක්
පිටපත් ෙදකකින් යුතුව ෙගවීම් නිලධරයාට ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. මුදල් වර්ෂෙය් පළමුවැනි මාසෙය්දී
එක් එක් සාමාජිකයාෙගන් අය කර ගත යුතු මුදල් පමාණය උප ෙල්ඛනෙය් අදාළ තීරුෙව් සඳහන්
කර, එහි පිටපත් ෙදකම එම මාසෙය් දහවැනි දිනට ෙපර අදාළ ෙගවීම් නිලධරයාට ඉදිරිපත් කළ යුතු
ය. ෙගවීම් නිලධරයා ඉන් එක් පිටපතක් තබාෙගන අනික් පිටපත මුදල් ද සමග සංගමයට යවනු ඇත.
එකී මුදල් වර්ෂෙය් ඊළඟ සෑම මාසයකදීමත් ෙම් අයුරින්ම කටයුතු කළ යුතු ය.
1:6 සංගමයක් විසින් එක් එක් මාසෙය්දී ෙගවීම් නිලධරයා ෙවත ඉදිරිපත් කරන උප ෙල්ඛන
පිටපත්වල යම්කිසි ෙවනසක් කර තිෙබ්නම්, ෙගවීම් නිලධරයා, තමන් ළඟ ඇති උප ෙල්ඛන
පිටපත්වල ද ඒ ෙවනස්කම් සටහන් කර ගත යුතු ය. එෙමන්ම ෙගවීම් නිලධරයා තමා ළඟ ඇති
උපෙල්ඛන පිටපෙතහි යම්කිසි ෙවනසක් කරන ලද්ෙද් නම් එය සංගමයට ආපසු යවන පිටපෙතහි ද
සටහන් කළ යුතු ය.
1:7 ෛතමාසිකව, අර්ධ වාර්ෂිකව ෙහෝ වාර්ෂිකව සාමාජික මුදල් එකතු කරන සංගමයක් විසින්,
සාමාජික මුදල් අය විය යුතු පළමුවැනි මාසෙය් 7 වැනි දිනට ෙපර අදාළ ලැයිස්තු පිටපත් ෙදකකින්
යුතුව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
1:8 නිලධරෙයකු එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක සිට ෙවනත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට මාරු කළ විට,
ඔහුෙගන් අය කර ගත යුතු මුදල ඒ නිලධරයා මාරුවී යන්ෙන් යම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක සිට ද ඒ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඔහුෙග් අලුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැන්විය යුතු ය. අලුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව එම
මුදල අය කරෙගන, නිලධරයාෙග් නම හා අෙනක් විස්තර එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උප ෙල්ඛනයට
ඇතුළත් කළ යුතු ය.
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1:9 නිලධරෙයකුෙග් වැටුෙපන් අය කරන මුදල් පිළිබඳ සීමාවට, ෙම් විධිවිධාන යටෙත් කරන
සියලුම අය කිරීම් ද ඇතුළත් වන්ෙන් ය. (XXIV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 3:5 උප වගන්තිය බලන්න.)

2.

රාජකාරි නිවාඩු

2:1 සංගමයක සාමාජිකෙයකුට, සිය සංගමෙය් වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමට සහභාගිවීම සඳහා
එක් දිනක රාජකාරි නිවාඩු ද, දුම්රිය බලපත කට්ටලයක් ද, ෙසේවෙය් හදිසි අවශතාවන්ට යටත්ව, දිය
හැකි ය.
2:1:1 වෘත්තීය සමිතියක වාර්ෂික මහා සභාවකට සහභාගිවීම සඳහා හිමිකම් ලබන
නිලධරෙයකු ෙපෞද්ගලිකව ඉල්ලුම් කරනු ලබන අවස්ථාවන්හිදී නිදහස් දුම්රිය බලපත කට්ටලය
ලබාදීම ෙවනුවට ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස්රථවල ගමන් කිරීම ෙවනුෙවන් වූ වියදම
පතිපූරණය කළ හැකි ය.
2:2 සංගමයක නිෙයෝජිත මණ්ඩලයක සාමාජිකෙයකුට අමාතවරෙයකු, ෙල්කම්වරෙයකු ෙහෝ
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු හමුවීම සඳහා රාජකාරි නිවාඩු ද දුම්රිය බලපත ද දිය හැකි ය. එෙතකුදු
වුවත්, ෙම් අනුගහය ෙදනු ලබන්ෙන් නිෙයෝජිත මණ්ඩලෙය් සාමාජික සංඛාව තිෙදෙනකුට වැඩි
ෙනොවන්ෙන් නම් ද, නිෙයෝජිත මණ්ඩලය සමග සාකච්ඡා කිරීමට අමාතවරයා ෙහෝ අදාළ නිලධරයා
ෙහෝ එකඟත්වය පළකර ඇත්ෙත් නම් ද පමණි.
2:3 රජය පිළිගත් දීප වාප්ත වෘත්තීය සමිති ශාඛාවන්හි වාර්ෂික රැස්වීම්වලට සහභාගිවීම සඳහා
එම ශාඛා සමිති සාමාජිකයන්ට දින බාගයක රාජකාරි නිවාඩු ලබා ගත හැකි ය.

3.

දුම්රිය බලපත

3:1 ඉහත 2:1 සහ 2:2 උප වගන්ති යටෙත් නිකුත් කරන දුම්රිය බලපතවල වටිනාකම ගිණුම් හා
ෙගවීම් අධක්ෂ නියම කරන ආකාරයට හර කළ යුතු ය. දුම්රිය බලපතෙයහි “රාජකාරිෙය් ස්වභාවය”
යන ෙකොටුව ඉදිරිෙයහි (වෘත්තීය සංගමය දැක්ෙවන) වෘ.සං. යන අකුරු ලිවිය යුතු ය. එෙසේම දුම්රිය
බලපතය නිකුත් කරන ලද්ෙද් කවර කරුණක් උෙදසා ද යන වගත් අදාළ වෘත්තීය සංගමෙය් නමත්,
එහි සඳහන් කළ යුතු ය. (උදාහරණයක් වශෙයන් .................. සංගමෙය් වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම)
3:2 එබඳු වියදමක් දැරීමට බැෙඳන විට ගිණුම් හා ෙගවීම් අධක්ෂෙගන් ඒ සඳහා මුදල් ෙවන්
කරවා ගත යුතු ය.
3:3 මුදල් ෙවන් කරවා ගැනීෙම්දී ද ඒ ෙවන් කිරීමට අදාළ හර කිරීම් දැනුම් දීෙම්දී ද ගිණුම් හා
ෙගවීම් අධක්ෂ විසින් නියම කර ඇති කියාමාර්ගය අනුගමනය කළ යුතු ය.
3:4 සංගමයක ලියාපදිංචි වූ සාමාජිකෙයකු ෙනොවන පුද්ගලෙයකු ෙහෝ සාමාජිකත්වය අෙහෝසි
වූ පුද්ගලෙයකු ෙමම අනුගහයන් භුක්ති ෙනොවිඳින බවට සැලකිලිමත් විය යුතු ය.

4.

පූර්ණකාලීන වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා සංගමයක නිලධරෙයකු මුදාහැරීම

4:1 සංගමයක නිලධරෙයකු පළමු වතාවට වර්ෂ ෙදකක කාලයකට ෙහෝ ඔහු සංගමෙය් තනතුරු
දරන තාක් කල් ෙහෝ යන ෙදකින් වඩා ෙකටි කාලය දක්වා, ෙසේවෙය් හදිසි අවශතාවන්ට යටත්ව,
පූර්ණකාලීනව සංගමෙය් කටයුතු සඳහා මුදාහැරිය හැක. අදාළ සංගමෙය් ඉල්ලීම මත
නිලධරෙයකුෙග් මුදාහැරීෙම් කාලය වර්ෂ 4ක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැකි ය.
302

[XXV වැනි පරිච්ෙඡ්දය

4:2 නිලධරෙයකු මුදාහැරීමට නම්, සංගමෙය් සාමාජිකත්වය විසිරී ඇති විට යටත් පිරිෙසයින්
සාමාජිකයින් 1000ක් සහ විසිරී නැති විට ෙහෝ එක් ආයතනයකට ෙහෝ ෙසේවා ස්ථානයකට සීමා වී
ඇති විට යටත් පිරිෙසයින් සාමාජිකයින් 1500ක් සංගමෙය් සිටිය යුතු ය. සාමාජික සංඛාව 3000ක්
ඉක්මවා සිටින සංගමයක් ෙවනුෙවන් නිලධරයන් ෙදෙදෙනකු පූර්ණකාලීනව සංගමෙය් කටයුතු
සඳහා මුදාහැරිය හැකි ය. සාමාජික සංඛාව 1000ට අඩු එෙහත් 500ට වැඩි රජෙය් ලියාපදිංචි වෘත්තීය
සමිතිවල, වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා නිලධරයන් පූර්ණකාලීනව නිදහස් ෙනොකරන අතර, එහි
පධාන නිලධරෙයකුට මසකට දින ෙදකක උපරිමයකට යටත්ව එවන් කටයුතු සඳහා රාජකාරි නිවාඩු
ලබාදිය හැකි ය.
4:3 ඉල්ලීමක් අනුව වර්ෂ හතර ඉක්මවා මුදාහැරීෙම් කාලය නිලධරයා අයත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
භාර අමාතවරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව හා ෙසේවෙය් හදිසි අවශතාවන්ට යටත්ව වාර්ෂිකව දීර්ඝ කළ
හැකි ය. එවැනි දීර්ඝ කිරීමක් සඳහා සංගමයකින් ෙකෙරන සෑම ඉල්ලීමක් සමගම එම දීර්ඝ කිරීම
සඳහා නිලධරයාෙග් ලිඛිත එකඟත්වය තිබිය යුතු ය.
4:4

ෙමම අනුගහයන් දීම සඳහා ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් පූර්ව අනුමතිය ලබාගත යුතු ය.

5. සංගමයක පූර්ණකාලීනව වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා මුදාහරිනු ලැබූ
නිලධරෙයකුට වැටුප් ෙගවීම
5:1 නිලධරයා විශාම වැටුප් සහිත තනතුරක් දරන්ෙනකු වුවද සංගමය විසින් විශාම වැටුප් දායක
මුදල් ෙගවිය යුතු ෙනොෙව්.
5:2 ඔහු රාජ ෙසේවා අර්ථ සාධක අරමුදලට දායක මුදල් ෙගවන්ෙනක් නම්, රජෙය් දායක මුදල
සංගමය විසින් රාජ ෙසේවා අර්ථ සාධක අරමුදලට ෙගවිය යුතු ය.
5:3

6.

එෙසේම එවැනි නිලධරෙයකුෙග් වැටුප් හා ජීවන වියදම් දීමනාව රජය විසින් ෙගවිය යුතු ය.

වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලන

6:1 රජය පිළිගත් එක් එක් වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනයක් ෙවනුෙවන් නිලධරයන් ෙදෙදෙනකු
පූර්ණකාලීනව සම්ෙම්ලනෙය් කටයුතු සඳහා මුදාහැරිය හැකි ය.
6:2 ෙමහි 6:1 උප වගන්තිය යටෙත් මුදාහරිනු ලැබූ නිලධරෙයකුෙග් වැටුප් හා දීමනා රජය
ෙගවනු ඇත.
6:3 ෙමහි 6:1 උප වගන්තිය යටෙත් මුදාහරිනු ලබන නිලධරයන්ට හුෙදක් වෘත්තීය සමිති
කටයුතු සඳහා දිවයිෙන් ඕනෑම ස්ථානයකට ගමන් කිරීම සඳහා නිදහස් දුම්රිය බලපත හා මධම
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් නිදහස් පෙව්ශ පත දිය යුතු ය.
6:4 වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනයකට අනුබද්ධ වෘත්තීය සමිතියක නිෙයෝජිතයන්ට, සිය
සම්ෙම්ලනෙය් වාර්ෂික මහා සමුළුවට සහභාගිවීම සඳහා එක් දිනක රාජකාරි නිවාඩු ද, නිදහස් දුම්රිය
බලපත කට්ටලයක් ද ෙසේවෙය් හදිසි අවශතාවයන්ට යටත්ව දිය හැකි ය.
6:4:1 එවැනි නිලධරයන් ෙපෞද්ගලිකවම ඉල්ලුම් කරනු ලබන අවස්ථ ාවන්හිදී, වාර්ෂික මහ
සමුළුවට සහභාගිවීම සඳහා නිදහස් දුම්රිය බලපත කට්ටලය ෙවනුවට, ශී ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලෙය් බස්රථවල ගමන් කිරීම ෙවනුෙවන් වූ වියදම පතිපූරණය කළ හැකි ය.
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7.

වෘත්තීය සංගම් නිලධරයන් මාරු කිරීම

7:1 සංගමයක මව් සංවිධානෙය් පධාන නිලතල උසුලන නිලධරයන්, සංගමෙය් වැඩ කටයුතු
සඳහා ඔවුන්ෙග් ෙසේවය අවශ වන ෙසේවා ස්ථානවලට පත්කළ යුතු ය. ඔවුහු සාමාන මාරු කිරීෙම්
වවස්ථා යටෙත් මාරු කරනු ලැබීමට යටත් ෙනොෙවති. මාරු කිරීෙම් තීරණය අමාතාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා විසින් ගත යුතු ය.
7:2 ෙමම අනුගහය දිය යුත්ෙත් සංගමෙය් කවර නිලතලවලට ද යන වගත්, කුමන සංගමයකට
ද යන වගත්, ඔවුන් අනුයුක්ත කළ යුත්ෙත් කවර ස්ථ ානවලට ද යන වගත් (7:6 උප වගන්තිෙය් අර්ථ
දක්වා ඇති පරිදි) නිසි බලධරයා විසින් අදාළ සංගමය සමග සාකච්ඡා ෙකොට තීරණය කරනු ඇත.
7:3 ඉහත 7:1 උප වගන්තිය යටෙත් යම් ෙසේවා ස්ථානයකට පත්කරන ලද නිලධරෙයකු එකී
අනුගහය ලබාදුන් නිලෙයන් ගිලිහුණු විට ෙහෝ ඉහළ තනතුරකට, පංතියකට නැතෙහොත් ෙශේණියකට
උසස් වූ විට ෙහෝ, ඒ නිලධරයා සාමාන වවස්ථා යටෙත් මාරු කරනු ලැබීමට යටත් වන්ෙන් ය.
7:4 සෑම විටම ෙමම අනුගහය දිය යුත්ෙත් ෙසේවෙය් හදිසි අවශතාවන්ට හා විනය පිළිබඳව වූ
නියමයන්ට යටත්ව ය. ෙම් අනුගහය භුක්ති විඳින නිලධරෙයකු එබඳු කාරණයක් නිසා මාරු කිරීමට
අවශ වී තිෙබ් නම්, ඒ සඳහා අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාර අමාතවරයාෙග් අනුමතිය ලබාගත යුතු
ය.
7:5 ෙමම අනුගහය භුක්ති විඳීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන සංගමයක් පහත දැක්ෙවන කරුණු
ඇතුළත් ඉල්ලුම්පතයක් නිසි බලධරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
ෙම් අනුගහය ලබාදීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන නිලධරයන්ෙග් නම්,
ඒ එක් එක් නිලධරයා පත්කළ යුතු ෙසේවා ස්ථාන, සහ සංගමෙය් වර්තමාන සාමාජික සංඛාව.
7:6

ඒ ඒ සංගම්වලට අදාළ නිසි බලධරයා යනු -

ඒකාබද්ධ ෙසේවාවකට අයත් නිලධරයන්ෙග් සංගමයක් සම්බන්ධෙයන්, රාජ පරිපාලන විෂය
භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා.
එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක නියුක්ත නිලධරයන්ට පමණක් සාමාජිකත්වය සීමා වූ සංගමයක්
සම්බන්ධෙයන්, ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා.
එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක නිලධරයන්ට පමණක් සාමාජිකත්වය සීමා ෙනොවූ සංගමයක්
සම්බන්ධෙයන්, රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා.

8.

ෙදපාර්තෙම්න්තු චකෙල්ඛ පිටපත් සැපයීම

8:1 සංගමයක කටයුතුවලට අදාළ වූ එක් එක් ෙදපාර්තෙම්න්තු චකෙල්ඛෙය් පිටපතක් ඒ
සංගමයට ෙනොමිෙල් සැපයිය යුතු ය. මුදිත චකෙල්ඛවල අතිෙර්ක පිටපත් රජෙය් පකාශන
කාර්යාංශෙයන් සංගමයට මිලදී ගත හැකි ය. ෙරෝනිෙයෝ කරන ලද චකෙල්ඛවල අතිෙර්ක පිටපත්
සඳහා පහත දැක්ෙවන මිල ගණන් අය කළ යුතු ය.
පුල්ස්කැප් පිටුව

-

පිටපතක් සත 20

පුල්ස්කැප් පිටුව (ෙදපැත්තම)

-

පිටපතක් සත 40

පුල්ස්කැප් කාෙල් පිටුව

-

පිටපතක් සත 10

පුල්ස්කැප් කාෙල් පිටුව (ෙදපැත්තම)

-

පිටපතක් සත 20
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8:2 චකෙල්ඛයක යතුරුලියනය කළ පිටපත් ලබාදිය යුතු වූ විට, ඒ සඳහා අයකරන ගාස්තු
ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් නියම කළ යුතු ය.
8:3

රහස ෙහෝ ඉතා රහසිගත වූ ෙහෝ චකෙල්ඛ පිටපත් සංගමයකට ෙනොසැපයිය යුතු ය.
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XXVI වැනි පරිච්ෙඡ්දය
නිලධරයන්ෙග් කායික ෙයෝගතාව පිළිබඳ ෛවද පරීක්ෂණය සහ ෛවද
උපචාරය
1.

සාමාන

2.

ගාස්තු පමාණය

3.

ආෙරෝගශාලා ගාස්තු අය කර ගැනීම

4.

ෛවද පරීක්ෂණය

5.

ෛවද පරීක්ෂණ ෙවනුෙවන් ගාස්තු අය කිරීම
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XXVI වැනි පරිච්ෙඡ්දය
නිලධරයන්ෙග් කායික ෙයෝගතාව පිළිබඳ ෛවද පරීක්ෂණය සහ ෛවද
උපචාරය
1.

සාමාන

1:1 ෙමම වගන්තිෙයහි “පවුල” යන පාඨෙයන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්, විවාහක නිලධරෙයකු
සම්බන්ධෙයන් නම්, එම නිලධරයාෙග් කලතයා හා ඔහුෙගන් යැෙපන දරුවන් ය. වැන්දඹු පුරුෂෙයකු
සම්බන්ධෙයන් නම් ඔහුෙග් දරුවන් හා ඔහුෙගන් යැෙපන මව ෙහෝ සෙහෝදරිය ය.
අවිවාහක නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් නම්, ඔහුෙගන් යැෙපන මව/පියා ෙහෝ සෙහෝදරිය/
සෙහෝදරයා.
විවාහක දියණියක් යැෙපන දරුවකු වශෙයන් සළකනු ෙනොලැෙබ්. සදාකාලික ෙරෝගිෙයකු බවට
පත්වී ඇත්නම් මිස අවුරුදු 18 ෙහෝ ඊට වඩා වයසැති පිරිමි දරුෙවකු යැෙපන දරුෙවකු වශෙයන්
ෙනොසැලෙක්.
“සෙහෝදරිය” යන පාඨයට වැන්දඹු සෙහෝදරියක් ඇතුළත් ෙනොෙව්.
මව/පියා සහ/ෙහෝ සෙහෝදරිය/සෙහෝදරයා සම්බන්ධෙයන් “යැෙපන්නා” යන පාඨය ෙත්රුම් ගත
යුත්ෙත් XVI වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 1:3:4 උප වගන්තිෙය් සඳහන් පරිද්ෙදනි.

2.

ගාස්තු පමාණය

2:1 ෛවදW උපචාරය සඳහා තමන්ට කිසි වියදමක් දැරීමට සිදු ෙනොෙව් නම් මසකට
රු.18,030කට අඩු වැටුපක් ලබන රජෙය් කවර නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් වුවද ෛවදW
නිලධරෙයකු ගාස්තුවක් ෙනොෙගන ෛවදW උපචාරය කළ යුතු ය. ෛවදW නිලධරෙයකු රජෙය් එබඳු
නිලධරෙයකු බැලීම පිණිස ඔහුෙග් නිවසට යෑම අවශW වූ විට ආෙරෝගWශාලාෙව් සිට ඒ නිවස ෙතක්
ඇති දුර සැතපුමකට වැඩි නම් ඒ නිලධරයා විසින් ඒ ගමන සඳහා සුදුසු වාහනයක් සපයා දිය යුතු ය.
නැතෙහොත් පළමුවැනි සැතපුෙමන් ඔබ්ෙබහි ගමන් කරන එක් එක් සම්පූර්ණ සැතපුමකට රු. 6 බැගින්
සැතපුම් කුලිය ඔහු ෙගවිය යුතු ය.
ෙමම ෙරගුලාසිය යටෙත් ගාස්තුවක් ෙනොෙගන කරන ෛවදW උපචාරයට ෙරෝග විනිශ්චය සඳහා
අවශW වන අශූචි පිළිබඳ ශාකාණු පරීක්ෂණ, රුධිර පරීක්ෂණ, මුතා සහ අශූචි පිළිබඳ රසායනික
පරීක්ෂණ සහ එබඳු ෙසසු පරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙව්. එෙහත් එක්ස්-ෙර් පරීක්ෂණ මීට ඇතුළත් ෙනොෙව්.
2:2 රු. 18,030ක් ෙහෝ එයට වැඩි වුවද රු. 19,710ට අඩු මාසික වැටුපක් ලබන්නා වූ රජෙය්
නිලධරෙයකුට ෙකොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල හා යාපනය යන ෙම් නගරවලදී හැර ෙසසු ස්ථානයකදී
ෙමහි පහත 3 වැනි තීරෙය් සඳහන් ගාස්තු පමාණයන් අනුව ෛවදW උපචාරය ලබා ගැනීමට හිමිකම
ඇත්ෙත් ය.
2:3 ෙමහි 2:2 උප වගන්තිය යටෙත් ෙනොමිලෙය් ෛවදW පතිකාර ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත්තා
වූ රජෙය් නිලධරෙයකු හැර ෙසසු රජෙය් නිලධරෙයකු, විශාමිකෙයකු හා ඔවුන්ෙග් පවුල්වල අය ද
ෙකොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල, යාපනය යන ෙම් ස්ථානවලදී ෛවදW පතිකාර ලබාගැනීම සඳහා තම
තමන් විසින්ම පිළිෙවළක් ෙයොදාගත යුතු ය.
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රු. 16,440ට අඩු
මාසික වැටුපක් ලබන
රජෙය්
නිලධරෙයකුෙග්
පවුල

රු. 16,440ක් ෙහෝ
එයට වැඩි වුවද
රු.17,160ට අඩු
මාසික වැටුපක්
ලබන රජෙය්
නිලධරෙයකුෙග්
පවුල

රු. 17,160ක් ෙහෝ
එයට වැඩි වුවද
රු.18,600ට අඩු
මාසික වැටුපක් ලබන
රජෙය් නිලධරෙයකු
සහ ඔහුෙග් පවුල

රු. 16,440ට වඩා අඩු
මාසික විශාම වැටුපක්
ලබන විශාමිකෙයකු
සහ ඔහුෙග් පවුල

රු. 16,440ක් ෙහෝ
එයට වැඩි වුවද
රු.17,160ට අඩු
මාසික විශාම
වැටුපක් ලබන
විශාමිකෙයකු සහ
ඔහුෙග් පවුල

රු. 17,160ට සහ
එයට වැඩි වුවද
රු.18,600ට අඩු
මාසික විශාම වැටුපක්
ලබන විශාමිකෙයකු
හා ඔහුෙග් පවුල

පළමුවැනි ගමනට

රු. සත
10.00

රු. සත
15.00

රු. සත
20.00

ඒ ෙරෝගියා සම්බන්ධවම ඉන්
පසුව යන එක් එක් ගමනට

10.00

15.00

20.00

ෙරෝෙගෝපසමය
පසූතියක්
සඳහා
ගමන්වලට (ගමන් 3)

60.00

80.00

100.00

10.00

15.00

15.00

දක්වා
යන

ආෙරෝගWශාලාෙවන්
පිට
සැතපුමකින් ඔබ්ෙබහි පිහිටි
නිවසකට යන එක් එක් ගමනට,
පළමුවැනි සැතපුෙමන් ඔබ්ෙබහි
ගමන් කරන එක් එක් සම්පූර්ණ
සැතපුම සඳහා සැතපුම් කුලිය

2:4 ළඟම සිටින ෛවදW නිලධරයා ලවා තමන්ට සහ තම පවුෙල් අයට තම නිවෙසේදී ෙනොමිෙල්
ෛවදW උපචාරය ලබාගැනීමට හිම්කම් ඇති ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධරයන්ට සහ
භටයන්ටත්, සිය පවුෙල් අය බන්ධනාගාරෙය් සිට සැතපුමක් ඇතුළත පදිංචි වී සිටිෙතොත් ඒ ඒ
නිලධරයන් ඇතුළු තම පවුෙල් අයට බන්ධනාගාර ෛවදW නිලධරයන් ලවා ෙනොමිෙල් ෛවදW
උපචාරය ලබාගැනීමට හිමිකම් ඇති බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙජ්ලර්වරුන්ට හා ඊට පහළ
පදවිවල නිලධරයන්ට හා ඔවුන්ෙග් පවුල්වල අයටත් 2:1 – 2:3 දක්වා ඇති උප වගන්ති අදාළ
ෙනොෙව්.
2:5 රජෙය් ආෙරෝගWශාලාවකදී ෙහෝ ෙබෙහත් ශාලාවකදී ෙහෝ රජෙය් නිලධරයන්ට සහ
ඔවුන්ෙග් පවුල්වල අයට පතිකාර කිරීම සම්බන්ධෙයන් අදාළ වන ෙරගුලාසි සහ ගාස්තු ෙසෞඛW
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නිකුත් කරන ලද “ආෙරෝගWශාලා ගාස්තු සහ ෙරගුලාසි” නම් ෙපොත් පිංෙචහි
දක්වා ඇත.

3.

ආෙරෝගශාලා ගාස්තු අය කරගැනීම

3:1 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා පහත සඳහන් කරුණු ගැන සෑහීමකට පත්වුවෙහොත් විශාම වැටුප්
හිමි තනතුරක් දරන්නා වූ ෙහෝ රා.ෙසේ.අ. අරමුදලට දායක මුදල් ෙගවන්නා වූ හා අවුරුදු තුනකට
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ෙනොඅඩු ෙසේවයක් ඇති රජෙය් නිලධරෙයකුට ස්වකීය ආෙරෝගWශාලා ගාස්තු මාසික ෙකොටස් 18කට
ෙනොවැඩි ගණනකින් ෙගවීෙම් අනුගහය ෙදනු ලැෙබ්.
එම කරුණු නම්;
නිලධරයාට සාමානW ගාස්තු කලින් ෙගවිය ෙනොහැකි බව,
ෙකොටස් වශෙයන් ගාස්තු අය කරගැනීමට ගතවන කාලය තුළ නිලධරයා දිගටම රජෙය්
ෙසේවෙයහි ෙයදී සිටීමට ඉඩ ඇති බව,
සහ
අය කර ගත යුතු වන ෙකොටස් මුදල නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් අඩු කළ හැකි සීමාව ඇතුළත අය
කර ගත හැකි බව.
3:2 ඉහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සෑහීමකට පත් ෙනොවන
අවස්ථ ාවලදී වුවද එක් එක් නිලධරයාට අදාළ කරුණු අනුව ආෙරෝගWශාලා ගාස්තු ෙකොටස් වශෙයන්
ෙගවීමට ඉඩදීම ෙයෝගW යැයි ෙපනී යන විට ස්වකීය අභිමතය පරිදි එම අනුගහය එවැනි
නිලධරෙයකුට ද ලබා දීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පුළුවන.
3:3 රජෙය් ෛවදWායතනයකදී පතිකාර ලබාගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන්නා වූ ද, 3:1 උප
වගන්තිෙය් සඳහන් අනුගහයන් ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත්තා වූ ද, නිලධරෙයකු විසින් පහත සඳහන්
ආකෘතිෙය් පකාරයට හඳුන්වාදීෙම් ලිපියක් තම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙගන් ෙහෝ පාෙද්ශීය
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙගන් ෙහෝ ලබා ගත යුතු ය. ෛවදW අධිකාරීන් ඉදිරිපත් කරන බිල්පත්
අනුව ෙගවිය යුතු වන සියලුම මුදල් ෙගවන බවටත්, බිල්පත් ආදිෙයහි සඳහන් මුදල් ගණන්
සම්බන්ධෙයන් තමා සහ ෛවදW බලධරයන් අතර කවර මතෙභ්දයක් පැන නැගුනත් ඒ ගැන
ෙනොසලකා තම වැටුප් සහ දීමනාවලින් ෙහෝ රජෙයන් තමාට ලැබිය යුතුව ඇති ෙවනත් ඕනෑම
මුදලකින් ෙහෝ එකී ගාස්තු අය කර ගැනීම ගැන තමා එකඟවන බවටත් ලිඛිත ෙපොෙරොන්දුවක් ෙමම
හඳුන්වාදීෙම් ලිපිය ලබා ගැනීමට ෙපර, නිලධරයා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
ෙමම කාර්යය සඳහා පෙද්ශීය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වනුෙය් එබඳු ලිපි නිකුත් කිරීමට
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් බලය ෙදනු ලැබ ඇති, එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දිස්තික් කාර්යාලයක
පධානියා නැතෙහොත් පාෙද්ශීය නිලධරයා ය. අවශWෙයන්ම ෙමම කාර්යාලය, බිල්පත් ලැබුණු විට එම
මුදල් ෙගවිය හැකි වූ ද නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් එම මුදල් අය කරෙගන ගිණුම්ගත කළ හැකි වූ ද
කාර්යාලයක් විය යුතු ය.
ෙමහි 3:3 උප වගන්තිෙය් සඳහන් හඳුන්වාදීෙම් ලිපිෙය් ආකෘතිය:
ෛව. අ./දි.ෛව.නි.
..............................................................................................මහතා/මහත්මිය/ෙමනවිය ෙමම
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නියුක්ත .............................................. (පදවි නාමය) කි. ආයතන සංගහෙය්
XXVI වැනි පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් සාමානW අනුගහය ඔහුට/ඇයට දිය හැකි ය. මුදල් ෙගවීම සඳහා
බිල්පත් මා ෙවත ඉදිරිපත් කරනු මැනවි.
.........................................................................................
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා/පාෙද්ශීය
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා
.................................................................................
පදවි නාමය
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3:4 ආෙරෝගWශාලා ගාස්තු සඳහා වූ බිල්පත ෛවදWායතනෙය් කාර්යභාර නිලධරයා විසින් අදාළ
නිලධරයා නියුක්තව සිටින ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා ෙහෝ පාෙද්ශීය පධානියා ෙවත ඉදිරිපත් කළ
යුතු ය. එහි පිටපත්, විගණකාධිපති ෙවත ද, අදාළ නිලධරයා ෙවත ද ලියාපදිංචි කළ තැපෑෙලන් යැවිය
යුතු ය. නැතෙහොත් ෙපෞද්ගලිකව භාර දිය යුතු ය.
3:5 බිල්පත ලැබී සතියක් තුළදී ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙහෝ පාෙද්ශීය පධානියා ෙහෝ එය
පියවිය යුතු ය. මුදල් ෙගවීම සඳහා වූ ෙචක්පත්, මුදල් ඇණවුම් ආදිය ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් එම
බිල්පෙත් දක්වා ඇති උපෙදස්වලට අනුව ය. එෙසේ ෙගවනු ලබන මුදල් අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙමෙහයවන “රජෙය් නිලධරයන්ෙග් අත්තිකාරම් ගිණුමට” හර කළ යුතු ය. ගිණුම්ගත කිරීෙම් හා අය
කරගැනීෙම් කාර්යයන් සඳහා බිල්පෙත් සඳහන් මුදල එම නිලධරයාට ෙපොළී රහිතව ෙදන ලද
අත්තිකාරම් මුදලක් වශෙයන් සලකනු ලැෙබ්. අදාළ නිලධරයා සම්බන්ධෙයන් එබඳු අත්තිකාරම්
මුදල් පිළිබඳව “බී” ආකෘතිෙයහි පකාරයට වූ ෙවනම අතිෙර්ක ගිණුමක් ෙදපාර්තෙම්න්තු
ෙපොත්පත්වල තබා ගත යුතු ය.
3:6 බිල්පත අනුව නිලධරයාෙගන් ලැබිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල පියැෙවනතුරු අඛණ්ඩව මාසික
ෙකොටස් දහඅටකින් එකී මුදල නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් අඩු කර ගත යුතු ය. බිල්පත ලැබුණු මාසය
එක්කම ඇති ඊළඟ මාසය ගතවන්නට ෙපර එහි පළමුවැනි ෙකොටස් මුදල අඩු කර ගත යුතු ය.
නිලධරයාෙග් වැටුෙපන් එෙසේ අඩු කරගන්නා සියලුම මුදල් අත්තිකාරම් ගිණුමට බැරෙකොට ඒ පිළිබඳ
විස්තර එම අත්තිකාරම ෙවනුෙවන් ෙවනම තබාගන්නා අතිෙර්ක ගිණුෙමහි (“බී” ආකෘතිෙය්) සටහන්
කළ යුතු ය.
3:7 නිලධරෙයකු ආෙරෝගWශාලාෙව් නැවතී සිටින කාලය සති 4ට වැඩිවන කල්හි
ආෙරෝගWශාලා බලධරයන් විසින් එම සති හතෙර් කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙවනුෙවන් අතුරු බිල්පතක්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා ෙහෝ එහි පාෙද්ශීය පධානියා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. අතුරු බිල්පත්
ලැබුණු විට එවැනි එක් එක් බිල්පෙත් සඳහන් සම්පූර්ණ මුදල 3:4 සිට 3:6 දක්වා වූ උප වගන්තිවල
සඳහන් අයුරින් ෙගවා (එක් ෙකොටසක් රු. 25ට ෙනොඅඩුවන පරිදි) සුදුසු ෙකොටස්වලින් අඩු කර ගත
යුතු ය. අවසාන බිල්පත ලැෙබන තුරුම එම අඩු කිරීම් කරෙගන යා යුතු ය. අවසාන බිල්පත ලැබුණු
විට නිලධරයාෙගන් අය විය යුතුව ඇති සම්පූර්ණ මුදල, අතුරු බිල්පත් සඳහා මුදල් අඩු කර ගත්
ෙකොටස් ගණන ද ඇතුළුව මුළු ෙකොටස් ගණන 18කට වැඩි ෙනොවන පරිදි සුදුසු ෙකොටස් මුදලකින් අඩු
කර ගත යුතු ය.
3:8 ආෙරෝගWශාලා බිල්පත් ෙවනුෙවන් අඩු කර ගත යුතුව ඇති මුදල් ෙනොකඩවා අඩු කර
ගැනීමට වගබලා ගත හැකිවනු පිණිස, ෙල්කම්වරයාෙග් විෙශේෂ අවසරය ෙනොමැතිව, අඩු කිරීම් පිළිබඳ
සීමාව ඉක්මෙවන ආකාරෙය් කිසිම මුදලක් පඩි ලැයිස්තුෙවන් අලුතින් අඩු කරගැනීමට
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා අවසර ෙනොදිය යුතු ය.
3:9 නිලධරෙයකු ෙවනත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට මාරු කරනු ලැබූවිට ඔහුෙගන් තවදුරටත් අය
කර ගත යුතුව ඇති ඉතිරි මුදල හා එය අඩු කර ගත යුතු ෙකොටස් ගණන ඔහු මාරු කරනු ලැබ ඇති
අලුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැනුම් යුතු ය. එවිට එකී අලුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව එම ඉතිරි මුදල
සම්පූර්ණෙයන් පියවීම සඳහා ෙචක්පතක් නිලධරයා කලින් සිටි ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා එම මුදල
සම්පූර්ණෙයන් අය වන ෙතක් නිලධරයාෙගන් දිගටම මුදල් අඩු කර ගත යුතු ය. ගිණුම් තැබිය
යුත්ෙත් 3:4 සිට 3:6 දක්වා වූ උප වගන්තිවල සඳහන් වී ඇති පරිද්ෙදනි.
3:10 නිලධරෙයකු විශාම ගතෙහොත් ෙහෝ, ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ මියගියෙහොත්
ෙහෝ එම නිලධරයාෙගන් ආෙරෝගWශාලා ගාස්තු වශෙයන් ලැබිය යුතු මුදලක් ෙව් නම් එය, ඔහුට
ෙගවිය යුතුව ඇති අන්තිම වැටුෙපන් ෙහෝ විශාම වැටුෙපන් ෙහෝ පාරිෙතෝෂිකෙයන් ෙහෝ අර්ථසාධක
අරමුදලින් ෙහෝ ඔහුට ලැබිය යුතු ෙවනත් යම්කිසි මුදලකින් ෙහෝ අඩු කර ගැනීමට වහාම පියවර ගත
යුතු ය. අඩු කර ගත යුතු මුදල නිලධරයාට ලැබීමට ඇති මුදලට වඩා වැඩිවන අවස්ථාවන්හිදී ඒ
සම්බන්ධෙයන් භාණ්ඩාගාරෙය් උපෙදස් ලබාගත යුතු ය.
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4.

ෛවද පරීක්ෂණය

4:1 සිය තනතුෙර් ෙහෝ මාරු කිරීමට ෙයෝජනා කරනු ලබන යම් තනතුරක ෙහෝ රාජකාරි ඉටු
කිරීම සඳහා නිලධරෙයකු සුදුසු ශාරීරික ෙසෞඛWෙයන් යුක්තව සිටීදැයි දැනගැනීම පිණිස ඔහුට
පිළිගත් ෛවදWවරෙයකු ෙහෝ විධි වූ පරිදි සංස්ථාපිත ෛවදW මණ්ඩලයක් ෙහෝ විසින් පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂණයකට ෙපනී සිටින ෙලස ඕනෑම ෙව්ලාවකදී නියම කිරීමට නිසි බලධරයාට (විශාම වැටුප්
වWවස්ථා සංගහය බලන්න) පුළුවන. එෙසේම එබඳු පරීක්ෂණයක් පවත්වන ෙලස නිලධරෙයකු ඉල්ලා
සිටියෙහොත් නිසි බලධරයා එෙසේ කරවිය යුතු ය.
4:2 ෙකොළඹ, මහනුවර, ෙප්රාෙදණිය, ගාල්ල ෙහෝ යාපනය දිස්තික්කයන්හි ෙසේවය කරන
නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් ෙමම කාර්යය සඳහා, 142 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතෙය් පිළිෙයළ කරන
ලද අයදුම්පතක් ඉහත සඳහන් දිස්තික්කයන්හි අදාළ මහ ෙරෝහල් අධWක්ෂ (ශික්ෂණ) ෙවත ඉදිරිපත්
කළ යුතු ය. අෙනක් සියලුම අවස්ථාවන්හිදී ෙමම ඉල්ලුම්පත් අදාළ පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය ෙසෞඛW
ෙසේවා අධWක්ෂ ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
මහ ෙරෝහල් අධWක්ෂ (ශික්ෂණ)/පාෙද්ශීය ෙසෞඛW ෙසේවා අධWක්ෂ විසින් ෛවදW පරීක්ෂණ
මණ්ඩලයක් පැවැත්වීමට කටයුතු ෙයොදනු ඇත.
යම් පෙද්ශයක ෛවදW පරීක්ෂණ මණ්ඩල ෙනොපැවැත්ෙව් නම්, අදාළ නිලධරයාව, ෛවදW
පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පිහිටුවිය හැකි යාබද ෙහෝ ආසන්නතම පාෙද්ශීය ෙසෞඛW ෙසේවා අධWක්ෂ ෙවත
ෙයොමු කළ යුතු ය. ෛවදW සහතිකය නිකුත් කරන ෛවදW නිලධරෙයකු, එම ෙරෝගියා පරීක්ෂා
කිරීෙම් මණ්ඩලයක සාමාජිකෙයකු ෙලස කටයුතු ෙනොකළ යුතු ය.
4:3 පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට පත්කරනු ලබන තැනැත්තාට ෙහෝ තැනැත්තන්ට ඒ සඳහා උපෙදස්
ලබාගැනීම පිණිස සිය අභිමතය පරිදි විෙශේෂඥෙයකු කැඳවා ගැනීමට බලය ඇත්ෙත් ය.
4:4 පරීක්ෂණ වාර්තාව අදාළ පරිදි ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට ෙහෝ නියමිත අෙනක්
බලධරයාට ෙහෝ යැවිය යුතු ය. එහි සඳහන් කිසිවක් පස්තූත නිලධරයාට ෙකළින්ම ෙනොදැන්විය යුතු
ය.
4:5 එෙතකුදු වුවත් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙහෝ නියමිත අෙනක් බලධරයා ෙහෝ ෛවදW
පරීක්ෂණ වාර්තාව ගැන සලකා බලා එළඹි තීරණය හැකි තරම් ඉක්මණින් ඒ නිලධරයාට දැන්විය යුතු
ය. නිලධරයා ඒ තීරණය ගැන සෑහීමකට පත් ෙනොෙව් නම් ඊට විරුද්ධව ඔහුට නිෙයෝජනයක් කළ
හැකි ය. එබඳු අවස්ථාවකදී තවත් ෛවදW සාක්ෂි ලබාගත යුතුද යන්න ගැන ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා ෙහෝ අෙනක් බලධරයා ෙහෝ තමාෙග් අභිමතය පරිදි තීරණය කළ යුතු ය.

5.

ෛවද පරීක්ෂණ ෙවනුෙවන් ගාස්තු අය කිරීම

5:1 ෙමම පරීක්ෂණය සඳහා වූ ගාස්තුව රජය ෙනොෙගවිය යුතු බවට විෙශේෂ ෙරගුලාසි ෙහෝ වැඩ
පිළිෙවළක් ෙනොතිෙබ් නම්, කැඳවන ලද යම් විෙශේෂඥෙයකුෙග් ගාස්තුව ද ඇතුළු පරීක්ෂණය සඳහා වූ
ඕනෑම ගාස්තුවක් රජය විසින් ෙගවිය යුතු ය.
5:2 පළමුවැනි පත්වීෙම්දී එන්නත් කරවා ගැනීමට ෙහෝ ෙබෙහත් විද්දවා ගැනීමට ෙහෝ නියමිත
ෙනොෙහොත් විෙශේෂෙයන් නිෙයෝග කරනු ලැබූ නිලධරෙයකුෙගන් ඒ ෙවනුෙවන් ගාස්තුවක් අය කරනු
ෙනොලැෙබ්.
5:3 නිරීක්ෂණය සහ වැඩිදුර පරීක්ෂණය සඳහා ආෙරෝගWශාලාවකට ඇතුළුවීමට ෛවදW
මණ්ඩලයක් විසින් නියම කරනු ලැබූ නිලධරෙයකුෙගන් අය කළ යුත්ෙත් (විෙශේෂ උපස්ථායක
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ෙව්තන ඇතුළු) අතිෙර්ක කෑම්බීම් ආදිය සැපයීෙම් වියහියදම් ද, විමර්ශනය සඳහා අවශW ෙනොවන
නමුත් ෙරෝගියාෙග්ම ඉල්ලීම පිට ෙහෝ ඔහුට ෛවදW උපචාර කරන ෛවදWවරෙයකුෙග් අවවාදය පිට
ෙහෝ ෙකෙරන ශලWකර්ම ෙහෝ පරීක්ෂණ ෙවනුෙවන් වූ ගාස්තු ද පමණි.
5:4 ෛවදW පරීක්ෂණය පවත්වන්ෙන්, නැතෙහොත් ෛවදW මණ්ඩලය පත්ෙකෙරන්ෙන් රජෙය්
නියමය පිට නම්, ඒ ෛවදW පරීක්ෂණයට ෙහෝ ෛවදW මණ්ඩලය ෙවත ෙහෝ යෑමට නිලධරෙයකු
දරන ගමන් වියදම්, ඔහු රාජකාරියට ගිය කලක ෙමන් ගමන් බිමන් සඳහා ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තු
පතිපාදනෙයන් ෙගවිය යුතු ය. පරීක්ෂණය පවත්වන්ෙන් ෙනොෙහොත් ෛවදW මණ්ඩලය පත්
කරන්ෙන් නිලධරයාෙග් ඉල්ලීම පිට නම් එබඳු කිසි වියදමක් ෙනොෙගවිය යුතු ය.
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XXVII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ලිපි ගනුෙදනු කිරීෙම් මාර්ග
1.

අමාතවරයා

2.

නීතිපති

3.

ෙල්කම්වරයා

4.

ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා

5.

දිස්තික් ෙල්කම්/දිසාපති

315

XXVII වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

316

[XXVII වැනි පරිච්ෙඡ්දය

XXVII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ලිපි ගනුෙදනු කිරීෙම් මාර්ග
1.

අමාතවරයා
1:1

2.

අමාතවරෙයක් ෙවනත් අමාතවරෙයකු සමග ෙකළින්ම ලිපි ගනුෙදනු කරයි.

නීතිපති

ජනාධිපතිතුමා, අගාමාතවරයා, කථානායකවරයා සහ අමාතවරුන් සමග නීතිපති ෙකළින්ම ලිපි
ගනුෙදනු කරයි.

3.

ෙල්කම්වරයා

3:1 එක් එක් අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා, තම අමාතවරයාෙග් සාමාන විධානයට සහ
පාලනයට යටත්ව එම අමාතාංශය යටෙත් වර්ග කර ඇති ආණ්ඩුෙව් ෙදපාර්තෙම්න්තුවල කටයුතු
අධීක්ෂණය කරනු ඇත.
3:2 අමාතවරයා ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති ෙල්කම්වරයාට දැනුම් ෙදන අතර, ස්වකීය අමාතාංශය
යටෙත් සිටින ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් මගින් එම පතිපත්ති කියාත්මක කිරීම ෙල්කම්වරයාෙග්
වගකීම ෙව්.
3:3 ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙකෙරහි බලපාන අමාත මණ්ඩලෙය් නිගමන අමාතාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා එම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැනුම් දිය යුතු ය. එම තීරණ කියාත්මක ෙකෙරන බවට
වගබලා ගැනීම ෙල්කම්වරයා සතු කාර්යය ෙව්.
3:4 ෙල්කම්වරයා ෙදපාර්තෙම්න්තු ලිපිෙගොනුවක සටහන් ලියා අමාතවරයා ෙවත ඉදිරිපත්
කරන විට ඔහු තමාෙග් අදහස් සහ නිර්ෙද්ශයන් ද ලිපිෙගොනුෙවහි සටහන් කළ යුතු ය. අමාතවරයා
ෙවත සටහන් ලියා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා තම කාර්යාලෙය් ෙවනම ලිපිෙගොනුවක් තබා ගැනීම සුදුසු
යැයි අදහස් කරන්ෙන් නම් එෙසේ කිරීමට ෙල්කම්වරයාට පුළුවන.
3:5 ෙල්කම්වරෙයකු තම අධීක්ෂණය යටෙත් ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට අදාළ සියලුම ආයතන
කටයුතු ගැන ෙපොදුෙව් වගකිව යුතු ය.
ෙරගුලාසිවලින් ෙහෝ රාජ පරිපාලන විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් ෙහෝ ආයතන
අධක්ෂ ජනරාල් විසින් ෙහෝ ෙල්කම්වරයා ෙවත නිශ්චිත වශෙයන් ෙනොෙහොත් ෙපොදුෙව් පවරනු
ලබන ආයතන කරුණු පිළිබඳව කාර්යයන් ඔහු ඉටු කළ යුතු ය.
3:6 ෙමම ආයතන සංගහය මගින් ෙහෝ ෙවනත් ෙරගුලාසි මගින් ෙහෝ ආයතන කරුණු පිළිබඳ
බලතල ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියකුට පවරා ඇති කල්හි, තම ෙදපාර්තෙම්න්තු එම ෙරගුලාසි විධි වූ
පරිදි පිළිපදින බවට ෙල්කම්වරයා, ෙදපාර්තෙම්න්තු විෂයෙයහි වූ තම ෙපොදු අධීක්ෂණය කියාත්මක
කිරීෙමහිලා වගබලා ගත යුතු ය.
3:7 ආයතන සංගහෙය් XLVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි, ෙල්කම්වරයා
රාජ ෙසේව ා ෙකොමිසම සමග ලිපි ගනුෙදනු කරනු ඇත.
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3:8 ෙල්කම්වරෙයකු ස්වකීය අමාතාංශවලට බලපාන සියලුම වැදගත් කටයුතු සම්බන්ධෙයන්
තමාම කියා කළ යුතු ය. ෙවනත් අමාතාංශ හා සම්බන්ධ විශාල කටයුතු ෙකොටසක් ෙමම වැදගත්
කටයුතු සංඛාෙවහිලා ගැෙන්.
එෙහත්, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරෙයකුෙග් ෙහෝ ෙජෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම්වරෙයකුෙග් කාර්යක්ෂමතාව
හා පළපුරුද්ද සලකා, ඔහුෙග් කියා ශක්තිය අනුව කළ හැකි කටයුතු කිරීමට ඔහුට බලය පැවරීමට
ෙල්කම්වරයාට පුළුවන. එෙසේ පවරනු ලබන විෂයයන් ෙමන්ම පැවරීෙම් සීමාවන් ද පැහැදිලිවත්,
නියත ෙලසත් නියම කළ යුතු ය. එෙසේ බලය පැවරීම නිසා ෙවනත් අමාතාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තු
සමග ෙකෙරන කටයුතු කමවත්ව කරෙගන යෑමට බාධාවක් ඇති ෙනොවන බවට ෙල්කම්වරෙයකු වග
බලා ගත යුතු ය.
එෙහත් එෙසේ බලය පැවරීම නිසා ස්වකීය පාලනය යටතට ගැෙනන සියලු කටයුතු සම්බන්ධෙයන්
තමා ෙකෙරහි ඇති සාමාන වගකීෙමන් ෙල්කම්වරයා නිදහස් ෙනොවන්ෙන් ය. එෙමන්ම, එෙසේ බලය
පැවරීමට තමා ෙකෙරහි ඇති බලය වැරදි ෙලස පාවිච්චි කරන ලද්ෙද් නම්, ඒ ගැන ද ඔහු වගකිව යුතු
ය.
3:9 අමාතවරෙයකු ෙහෝ ෙල්කම්වරෙයකු ෙවනත් අමාතවරෙයකුෙග් සාමාන පාලනය
යටෙත් ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් සමග ලිපි ගනුෙදනු කළ යුතු සාමාන පිළිෙවළ නම් අදාළ
අමාතවරයාට ෙහෝ ෙල්කම්වරයාට ලියා යැවීම මිස එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාට ෙහෝ ෙවනත්
නිලධරෙයකුට ෙකළින්ම ලියා යැවීම ෙනොෙව්.
3:10 එෙහත්, ස්වකීය අමාතවරයා භාරෙය් ඇති විෂයයන් හා කටයුතු සම්බන්ධෙයන්
ෙල්කම්වරෙයකුට ඕනෑම දිස්තික් ෙල්කම්/දිසාපති ෙකෙනකු සමග ෙහෝ එම විෂයයන් හා කටයුතු
පිළිබඳව කියා කරන ඕනෑම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු සමග ෙහෝ ෙකළින්ම ලිපි ගනුෙදනු
කිරීමටත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔහුෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමටත් පුළුවන.
එක් අමාතවරෙයකුෙග් පාලනය යටෙත් සිටින ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු ෙවනත්
අමාතවරෙයකුට ෙවන් කර දී ඇති විෂයයන් ෙහෝ කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ද කියා කරන කල්හි,
එකී විෂයයන් හා කටයුතු භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා සමග ෙකළින්ම ලිපි ගනුෙදනු කිරීම
ෙරගුලාසි මගින් ෙහෝ ෙවනත් ෙලසකින් ෙහෝ නිශ්චිතවම තහනම් කර නැත්නම් එෙසේ ලිපි ගනුෙදනු
කිරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පුළුවන.
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4:1 ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති හා අමාතවරයාෙග් නිෙයෝග ෙල්කම්වරයා ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාට දැනුම් දුන් විට ඒවා කියාත්මක කිරීම ගැන ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වග කිව යුතු ය.
4:2 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියකු අමාතවරයාෙග් සැලකිල්ලට ෙයොමු විය යුතු පශ්නයක්
නගන විට ෙහෝ ෙල්කම්වරයා විසින් තමා ෙවත ෙයොමු කරන ලද යම් පශ්නයක් ගැන උපෙදස් ෙදන
විට, ඔහු ඒ පශ්නයට අදාළ වැදගත් කරුණු, විසඳිය යුතු ගැටළු හා ඒ සම්බන්ධෙයන් ගත හැකි
ෛවකල්පික කියාමාර්ග ද දක්වමින් ස්වකීය නිර්ෙද්ශ ඇතුළත් ලිඛිත වාර්තාවක් පිළිෙයළ ෙකොට
ෙල්කම්වරයා ෙවත යැවිය යුතු ය.
4:3 ඔහු තම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් ෙල්කම්වරයාට වග කිව යුතු ය.
ආයතන සංගහෙයන් ද, මුදල් ෙරගුලාසිවලින් ද, ෙවනත් ලිඛිත නීති, ෙරගුලාසි ෙහෝ නිෙයෝග මගින් ද
තමාට පැවෙරන කටයුතු ඔහු විෙශේෂෙයන් ඉටු කළ යුතු ය.
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ශිල්පීය කටයුතු ඉටු කිරීම ගැන ද ඔහු වග කිව යුතු ය.
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ෙල්කම්වරයා විසින් තමාට දන්වනු ලබන අමාතවරයාෙග් නිෙයෝග කියාවට නැඟීම ද ඔහුෙග්
කාර්යය වන්ෙන් ය. තම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් කියාෙව් ෙයොදවනු ලබන විෂයයන් හා කටයුතු
සම්බන්ධෙයන් හැකි සෑම අන්දමකින්ම අෙනකුත් අමාතාංශවලට හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට සහාය
වීම ද ඔහුෙග් යුතුකම ෙව්.
4:4 අමාතවරකුෙග් සාමාන පාලනය යටෙත් ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තුවක පධානිෙයකු, කලින්
තීරණය ෙනොවූ පතිපත්තිමය පශ්නයකට තුඩුෙදන්නා වූ නැතෙහොත් මහජන මතෙභ්දයක් ඇති කිරීමට
ෙහේතු විය හැකි වූ යම් පරිපාලනමය කියාවක් ෙහෝ විධි වූ පරිදි අනුමත ෙනොකරන ලද ඉතා වැදගත්
කියාවක් ෙහෝ කිරීමට කලින් ඒ කාරණය ෙල්කම්වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
4:5 ස්වකීය ෙල්කම්වරයා ෙවනත් නියමයක් කර නැත්නම්, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක පධානිෙයකු
ෙවනත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක කටයුතුවලට ද බලපාන යම් කියාවක් කිරීමට පථම, එම කියාව බලපෑ
හැකි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාෙගන් ද ඒ ගැන විමසිය යුතු ය.
4:6 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු හා ෙල්කම්වරයා අතර ෙකෙරන සන්නිෙව්දනය හැකිතාක්
දුරට සටහන්වල ස්වරූපය ගත යුතු ය. ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු ෙල්කම්වරයාට ලිපි ලිවීෙමන්
වැළකී සිටිය යුතු ය. එම සටහන් අඩංගු ලියකියවිලි හැකිතාක් දුරට අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ලිපිෙගොනුෙවහි ෙගොනු කර තැබිය යුතු ය.
එෙතකුදු වුවත්, ෙදපාර්තෙම්න්තු ලිපිෙගොනුවක ෙගොනුකර තැබීමට සුදුසු ෙනොවන ලියකියවිලි
ෙගොනු කර තැබීම සඳහා ෙවනම ලිපිෙගොනුවක් තබා ගැනීමට ෙල්කම්වරයාට පුළුවන.
4:7 තම තමන්ෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින් පරිපාලනය වන විෂයයන් ෙහෝ කටයුතු
සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්ට ඔවුෙනොවුන් අතර ෙකළින්ම ලිපි ගනුෙදනු කර ගත හැකි
ය. යම් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියකුෙග් ෙයෝජනාවක් ෙවනත් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකුට ද ෙයොමු
කිරීම අවශ වන කල්හි, අදාළ ෙල්කම්වරුන් ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර එම ෙයෝජනාව ගැන එකී
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සමග පූර්ණ වශෙයන් සාකච්ඡා කළ යුතු අතර, එෙසේ සාකච්ඡා කළ බව
ගනුෙදනු කරන ලිපිවල ද පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතු ය.
4:8 අමාතවරෙයකුට ද, ඔහුෙග් නිෙයෝජ අමාතවරයාට ද, අමාතාංශයක ෙල්කම්වරයාට ද
ස්වකීය පාලනය යටෙත් පවත්නා අමාතාංශයට අයත් ඕනෑම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙහෝ එම
අමාතවරයාට පැවරී ඇති විෂයයන් ෙහෝ කටයුතු ෙවනත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් පරිපාලනය
ෙකෙරන අවස්ථාවලදී, එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහෝ තබාෙගන ඇති ඕනෑම කාර්යාලීය ෙල්ඛනයක්
ෙහෝ ලිපිෙගොනුවක් බැලීමට හිමිකම් තිෙබ්.

5.

දිස්තික් ෙල්කම්/දිසාපති

5:1 දිස්තික් ෙල්කම්/දිසාපති අදාළ දිස්තික්කෙය් සිටින ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජිතයා ෙව්. ස්වෙද්ශ
කටයුතු පිළිබඳ විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට වගකිව යුතු වන ඔහු එම ෙල්කම්වරයාෙග්
ෙමෙහයවීම හා පාලනය යටෙත් කියා කරයි.
5:2 ස්වෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ විෂය භාර අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙගන් ද විමසා ෙවනත්
අමාතාංශයක් විසින් පවරනු ලබන කටයුතු සම්බන්ධෙයන් එම අමාතාංශෙය් නිෙයෝජිතයා
වශෙයන් ද දිස්තික් ෙල්කම්/දිසාපති කියා කරයි.
5:3
ෙව්.

ස්වකීය දිස්තික්කය තුළ සියලුම ආණ්ඩුෙව් කාර්යයන් සමාෙයෝජනය කිරීම ඔහුෙග් වගකීම

5:4 අමාතාංශයකට පවරා ඇති විෂයයන් හා කටයුතු සම්බන්ධෙයන් එම අමාතාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා සමග ෙකළින්ම ෙහෝ අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මගින් ෙහෝ ලිපි ගනුෙදනු කිරීමට
දිස්තික් ෙල්කම්/දිසාපතිට පුළුවන.
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XXVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
පරිපාලන කාර්ය පරිපාටි සහ විධි
1.

සාමාන

2.

නිල සංචාර

3.

රාජකාරි ලිපි ගනුෙදනුව

4.

රාජකාරි ලිපිවල හා නිල ෙල්ඛනවල පිටපත් ගැනීම ෙහෝ නිකුත් කිරීම

5.

රජෙය් නිලධරයන් ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝජන

6.

මහජනයා ෙහෝ ස්වකීය ෙපෞද්ගලික තත්ත්වෙයන් රජෙය් නිලධරෙයකු ෙහෝ
ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝජන

7.

වාර්තා

8.

දින සටහන් හා සමාෙලෝචන

9.

රාජකාරි ලිපි ෙල්ඛනවල භාරය, ඒවා ආරක්ෂා කර තබා ගැනීම සහ විනාශ කර
දැමීම

10. නිලධරයන්ෙග් සහ ඔවුන්ෙග් ළඟම නෑයන්ෙග් ලිපිනයන්
11. උත්සව
12. පළාත් හා දිස්තික්ක
13. ෙරෝග පිළිබඳව දැනුම්දීම
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XXVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
පරිපාලන කාර්ය පරිපාටි සහ විධි
1.

සාමාන

1:1 ෙවනත් අන්දමකට නියම ෙකොට ඇති අවස්ථාවලදී හැර, රජෙය් නිලධරයන් කාර්යාලවලට
පැමිණ රාජකාරි කළ යුතු සාමාන0 කාර්යාල ෙව්ලාව, සියලුම වැඩ කරන දිනවල ෙප.ව. 8.30 සිට
ප.ව. 4.15 දක්වා ෙව්. සියලුම වැඩ කරන දිනවල ප.ව. 3.00 දක්වා රජෙය් කාර්යාල මුදල් ගනුෙදනු
සඳහා විවෘතව තැබිය යුතු ය.
1:2 සාමාන0 කාර්යාල ෙව්ලාවන් ඉහත සඳහන් පරිදි වුවද, ඒ ෙව්ලාවන්ට පිටින් ද ස්වකීය යටත්
නිලධරයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීෙම් අවශ0තාවයක් ඇති වූ විටක ඔවුන්ෙග් ෙසේවය එෙසේ ලබා
ගැනීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකුට තහනමක් නැත.
1:3 සෑම කාර්යාලයකම පැමිණීෙම් ෙල්ඛනයක් තබාගත යුතු අතර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සෑම
නිලධරෙයකුම පැමිෙණන හා පිටත්ව යන ෙව්ලාව ස්වකීය අත්සන ද සහිතව එහි සටහන් කළ යුතු ය.
ෙමම ෙල්ඛනය හරි වැරදි බැලීම පිණිස නිතිපතා මාණ්ඩලික නිලධරෙයකුට ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
1:3:1
නිලධරයන්ෙග් නම් යම්කිසි නියමිත පිළිෙවළකට පළමුෙවන් සටහන් කර අදාළ
නිලධරයා තමන් පැමිණි හා පිටත්ව යන ෙව්ලාව සටහන් කර තමන්ෙග් නම ඉදිරිපසින් අත්සන්
කිරීෙම් කමයට, ෙමම ෙල්ඛනය පවත්වා ෙනොගත යුතු ය.
1:4 ෙල්කම්වරයාෙග් අවසරය ඇතිව මිස රජෙය් නිවාඩු දවසක් ෙනොවන කිසිම දවසක රජෙය්
කාර්යාලයක් ෙනොවැසිය යුතු ය.
1:5 ගැසට් පතෙයහි පළ කිරීම වූ කලී, එෙසේ පළ කරනු ලැබූ කරුණු පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් ඕනෑම
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට හා නිලධරෙයකුට කරනු ලබන පමාණවත් දැන්වීමකි. ගැසට් පතෙය් පළකරනු
ලබන සියලුම ෙවනස් කිරීම් හා උපෙදස් විධි වූ පරිදි සටහන් කර ෙගන කියාත්මක කරන බවට
වගබලා ගැනීෙම් කාර්යය නිලධරෙයකුට පැවරිය යුතු ය. විෙශේෂ උපෙදස් ලැබී නැත යන කාරණය,
අනවධානය ගැන නිදහසට කරුණක් ෙනොවනු ඇත.
1:6 මැතිවරණයකදී ආධාර ලබාගැනීම සඳහා ෙහෝ සම්මාදම් එකතු කිරීම සඳහා ෙහෝ කාර්ය
මණ්ඩලෙයන් මුදල් එකතු කර ගැනීම සඳහා ෙහෝ තම කාර්යාලයට මහජනයාට ඇතුළුවීමට
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු අවසර ෙනොදිය යුතු ය.
1:7 රාජකාරි ලියකියවිලිවල ෙකොළපාට තීන්ෙතන් ෙහෝ ෙකොළපාට පැන්සලකින් ලිවීමට ඉඩදී
ඇත්ෙත් විගණන කටයුතුවල ෙයදී සිටින නිලධරයන්ට පමණකි. ෙවනත් කිසිදු නිලධරෙයකු එෙසේ
ෙනොකළ යුතු ය.
1:8 එක් එක් වර්ෂෙය් ජනවාරි මස 15 වැනිදාට පථම සෑම නිලධරෙයකුම ෙපොදු 176 ආකෘතිය
මත පකාශයක් දිය යුතු ය.
1:9 සිරිත් වශෙයන් භාවිත වන ආකෘතිවලින් යම් තැනැත්තකුෙග් ජාතිය පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා
ගැනීමට රජෙය් නිලධරෙයකුට අවසර නැත.
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නිල සංචාර

2.

2:1 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු රාජකාරි කටයුතු සඳහා ස්වකීය මූලස්ථානෙයන් පිට යෑමට
පථම, තමා පිටත්වීමට අදහස් කරන දිනය ද, යෑමට බලාෙපොෙරොත්තු වන කාර්යස්ථාන ද, අවශ0 නම්
රහස0ව, අදාළ අමාත0ාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට වාර්තා කළ යුතු ය.
2:2 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු සහ පරීක්ෂක නිලධරෙයකු දිස්තික්කයකට යාමට අදහස්
කරන විට, ඒ ගමන් රහසිගතව කළ යුතු අවස්ථාවන්හිදී හැරුණු විට, ඒ ගමන් ගැන ආචාරශීලි
කියාවක් වශෙයන් දිසාපතිට/දිස්තික් ෙල්කම්ට දැනුම් දිය යුතු ය.

3.

රාජකාරි ලිපි ගනුෙදනුව

3:1

සියලුම රාජකාරි ලිපි සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් නියමයන් පිළිපැදිය යුතු ය;

(අ)

හැකිතාක්, එක් ලිපියක් එක් කරුණකට පමණක් සීමා කළ යුතු ය;

(ආ) සෑම ලිපියකම අංකය සහ දිනය, එම ලිපිෙය් දකුණු පැත්ෙත් උඩ ෙකළවෙර් සඳහන් කළ
යුතු ය;
(ඇ) ලිපියක දිනය ෙයදිය යුත්ෙත් නිලධරයා යම්කිසි ස්ථානයක සිට එය අත්සන් කරන
අවස්ථ ාෙව්දී ය;
(ඈ) ලිපිෙයන් පකාශ වන කාරණය එහි මාතෘකාව වශෙයන් සැෙකවින් දැක්විය යුතු ය;
(ඉ)

මහජනයා සමග ලිපි ගනුෙදනු කිරීෙම්දී, ඇමතීම ෙමෙසේ විය යුතු ය;

මහත්මයාණනි,
------------------------------------------------------------------------------------------------------ෙමයට,
ඔෙබ් විශ්වාසී,
------------------------(ඊ)

නිලධරෙයකුට, නිල නාමෙයන් ෙහෝ ෙපෞද්ගලිකව ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු
ෙකළින්ම ලියන ලිපියකට එම නිලධරයා විසින් පිළිතුරු යැවිය හැකි ය;

(උ) කලින් ලිපි ගනුෙදනු කළ විෂයයකට අදාළව ලිපියක් යවන විට එම ලිපි ගනුෙදනුව ගැන
සඳහන් කළ යුතු ය;
(ඌ) ෙජ්දවල අංක ෙයදිය යුතු ය;
(එ)

පිටපතක් යැවීම පමාණවත් නම් ඇමුණුමක් වශෙයන් මුල් ෙල්ඛනයක් ෙනොයැවිය යුතු ය;

(ඒ)

ඇමුණුමක්, එය ඉදිරිපත් කරන ලිපිෙයන් ෙවන් ෙනොවන ෙසේ යාකළ යුතු ය;

(ඔ)

එකිෙනකට ෙවනස් විෂයයන් පිළිබඳ ලිපි කිහිපයක් එකම කවරයක බහා යවන විට ඒවා
එකට ඇමිණීම ෙනොකළ යුතු ය;

(ඕ)

අත්සන් කරන්නාෙග් නම, අත්සනට යටින් හා නිල නාමයට උඩින් සඳහන් කළයුතු ය;

3:2 සියලුම රාජකාරි ලිපි පස්තුත කාරණයට අදාළව ද, විනීතව ද, අදහස් පැහැදිලිව පකාශ වන
ෙලස ද ලිවිය යුතු ය.
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3:3 වැදගත් කරුණු සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු යවන සෑම ලිපියක් ම තමන්ම
අත්සන් කර යැවිය යුතු ය. ෙමෙසේ කළ ෙනොහැකි විෙටකදී, ඉදින් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් එම
ලිපිය ෙකටුම්පත් කරන ලද්ෙද් නම් ෙහෝ එහි සඳහන් කරුණු දන්වන ෙලස විෙශේෂෙයන් නියම කරනු
ලැබ ඇත්නම් ෙහෝ ඒ ලිපිෙයහි අත්සන් කිරීමට නියමිත ස්ථානෙයහි ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග්
නමත්, නම ඉදිරිෙයන් “අත්සන් කෙළේ” යන වචනත් ෙයොදා, එම ලිපියට අත්සන් කරන නිලධරයා එහි
වම් පැත්ෙත් තමන්ෙග් අත්සන සහ නිල නාමය ද ෙයදිය යුතු ය. දිසාපතිවරෙයකු/දිස්තික්
ෙල්කම්වරෙයකු යවන ලිපියක නම් ෙමය කළ යුත්ෙත් ෙමෙසේය:ෙමයට,
ඔෙබ් විශ්වාසි,
(අත්සන් කෙළේ) ඇ.ඈ.
දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම්.
අත්සන: -------------------------------------මුලකුරු සහිත නම: ------------------------------කාර්යාල සහකාර/පාලන නිලධාරි.
අෙනකුත් අවස්ථාවලදී ලිපියට අත්සන් කළ යුත්ෙත් ලිපිය සම්බන්ධෙයන් වග කිව යුතු පුද්ගලයා
ය. ඔහු ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවනුවට ෙමෙසේ අත්සන් කළ යුතු ය.
....................................................
අත්සන
....................................................
මුලකුරු සහිත නම සහ නිල නාමය
දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම් ෙවනුවට.
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු ෙවනුවට අත්සන් කිරීමට බලයලත් නිලධරෙයකුට, සුළු වූ ද සිරිත්
වශෙයන් කරන කටයුතු පිළිබඳ වූ ද, සටහන්, ලිපි හා මැෙමෝපත යන ෙම්වාට, අත්සන් කිරීම ෙවනුවට
තමන්ෙග් නිලමුදාව තැබිය හැකි ය.
3:3:1
යුතු ය.
(i)

ලිපියක් අනුඅත්සනින් යවන්ෙන් නම් පහත දැක්ෙවන කියා පරිපාටිය අනුගමනය කළ
තම තමන්ෙග් නිෙයෝග/දැනුම්දීම් අනුඅත්සනින් නිකුත් කරවිය හැක්ෙක් ෙම් ෙම්
නිලධරයන් විසින් පමණකැයි දැක්ෙවන නිල නාම ලැයිස්තුවක්, ඒ ඒ අමාත0ාංශ
ෙල්කම්වරයා/ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා තම නිලධරයන් ෙවත නිකුත් කළ යුතු ය.

(ii) අනුඅත්සන් කළ හැක්ෙක් ෙම් ෙම් නිලධරයන් විසින් පමණකැයි දැක්ෙවන නිල නාම
ලැයිස්තුවක් ඒ ඒ අමාත0ාංශ ෙල්කම්වරයා/ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා නිකුත් කළ යුතු ය.
(iii) අනුඅත්සනින් දැනුම් ෙදනු ලබන්ෙන් අසවල් නිලධරයාෙග් නිෙයෝගය/දැනුම්දීම බවට
එම නිලධරයාෙග් නම හා නිල නාමය ද, එෙමන්ම අනුඅත්සන් කරන නිලධරයාෙග් නම
හා නිල නාමය ද ෙමහි ඉහත 3:3 උප වගන්තිෙය් සඳහන් කර ඇති පරිදි නිසි තන්හි
ෙයදිය යුතුය.
3:3:2 තම නිෙයෝගයක්/දැනුම්දීමක් අනුඅත්සන් කමෙයන් දැනුම්දීමට අවසර දී ඇති
නිලධරෙයකු එම කමය උපෙයෝගී කර ගැනීමට ඉඩදිය යුත්ෙත්, එම නිෙයෝගය/දැනුම්දීම නිශ්චිත
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හා ද්ව0ාර්ථභාවෙයන් ෙතොර ස්වරූපෙයන්, අනුඅත්සන් කළ ලිපිෙයන් දැනුම්දීමට යන
ආකාරයටම තමා විසින් ලිඛිතව පකාශ කර ඇති විටදී පමණ ය. විෙශේෂෙයන් ම එම ලිපිය හුෙදක්
ඔව් ෙහෝ නැත යන අර්ථෙයන් ෙදන පිළිතුරක් ෙනොවන කල්හි, ඔහු විසින් නිශ්චිත ලිපි
ෙකටුම්පතක්, එම ෙකටුම්පෙත් ආකාරයටම අනුඅත්සනින් යැවීම සඳහා පිළිෙයළ කරදීම අවශ0
ය.
3:4 ෙවනත් ආණ්ඩුවක් සමග ෙහෝ ශී ලංකාෙව් ෙහෝ විෙද්ශයක එම ආණ්ඩුවක් ෙවනුෙවන්
ෙපනී සිටින නිෙයෝජිතයන් සමග ද, විෙද්ශයක සිටින ශී ලංකා ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජිතෙයකු සමග ද ලිපි
ගනුෙදනු කළ යුත්ෙත් විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත0ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා මගින් ෙහෝ ඔහුෙග්
උපෙදස්වලට අනුකූලව ය.
3:5 ලිපියක අත්සන්කරු කවෙරකු වුවද තම කාර්යාලෙයන් යවන සෑම ලිපියකම අඩංගු කරුණු
ගැන ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වගකිව යුතු ය.
3:6 රහස0 ලිපි සහ ලියකියවිලි ලියුම් කවරයක බහා ඒ කවරය තවත් ලියුම් කවරයක බහා
යැවිය යුතු ය. ඇතුල් කවරය “රහස0” යනුෙවන් සළකුණු කළ යුතු ය. එෙහත් පිට කවරය එෙසේ
සලකුණු ෙනොකළ යුතු ය. ඇතුල් කවරය පිට කවරයට වඩා කුඩා වන ෙසේ නැවිය යුතු ය.
3:6:1
“රහස0” යනුෙවන් සළකුණු ෙකොට ලැෙබන සෑම ලිපියක්ම විවෘත කළ යුත්ෙත්
ෙපෞද්ගලිකව ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් ෙහෝ ඒ සඳහා ඔහු විසින් විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු
ලැබූ මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු විසිනි.
3:6:2
කාර්යාලෙය් සියලුම රහස0 කටයුතු පිළිබඳව කියා කිරීමට සෑම කාර්යාලයකම
සාමාන0ෙයන් එක් නිලධරෙයකු බැගින් පත්කර සිටිය යුතු ය.
3:6:3
රහස0 ෙල්ඛනවල අඩංගු කරුණු, ඒවා දැනගත යුතු අයට හැර අන් කිසිවකුටත්
දැනගත ෙනොහැකි වන බවට වගබලා ගැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතු ය.
3:6:4

විවෘත ලියකියවිලිවල රහස0 ලිපි ගැන කිසිම සඳහනක් ෙනොකළ යුතු ය.

3:7 උසාවි ෙල්ඛනයක් ෙහෝ ඔප්පුවක් වැනි ෙවනත් වැදගත් ලිපිෙල්ඛන අඩංගු සියලුම පාර්සල්
තැපෑෙලන් යැවීෙම්දී ලියාපදිංචි ෙකොට යැවිය යුතු ය.
3:8 මහජනයාෙගන් ෙහෝ ෙවනත් රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් ෙහෝ ලැෙබන ලිපිවලට
අපමාදව පිළිතුරු යැවිය යුතු ය. ලිපියක් ලැබී සතියක් ඇතුළත අවසාන පිළිතුරක් යැවීමට ෙනොහැකි
නම් එම කාලය තුළ 108 දරන ෙපොදු ආකෘති පතෙයන් අතුරු පිළිතුරක් යැවිය යුතු ය. තවදුරටත්
පමාදවීම ෙනොවැළැක්විය හැකි නම්, කරෙගන යන කටයුතු පිළිබඳ විස්තර හා අවසාන පිළිතුරක්
කවදා බලාෙපොෙරොත්තු විය හැකි ද යන බව සඳහන් කර වරින් වර අතුරු පිළිතුරු යැවිය යුතු ය.

4.

රාජකාරී ලිපිවල හා නිල ෙල්ඛනවල පිටපත් ගැනීම ෙහෝ නිකුත් කිරීම

4:1 තමා ගැන සඳහන් වූ ලිපියක ෙහෝ වාර්තාවක පිටපතක් ෙහෝ ෙවන යම් පසිද්ධ ෙනොකළ නිල
ෙල්ඛනයක පිටපතක් ෙහෝ තමන්ෙග්ම පෙයෝජනය සඳහා ලබාගැනීම නිලධරෙයකුට තහනම් ය.
4:2 රජෙය් එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් තවත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට යවන ලද ලිපියක පිටපතක්
ෙදවනුව කී ෙදපාර්තෙම්න්තුව කිසිදු ෙපෞද්ගලික අෙයකුට සාමාන0ෙයන් නිකුත් ෙනොකළ යුතු ය.
ලිපිෙය් අඩංගු කරුණු තවත් ෙකෙනකුට දැන්වීමට අදහස් ෙකෙර් නම් එම කරුණු ඇතුළත් ෙකොට
අදාළ තැනැත්තාට ෙවනම ලිපියක් යැවිය යුතු ය.
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4:3 උසාවිෙය් ආඥාවක් පිට සහ නියමිත පිටපත් කිරීෙම් ගාස්තු ෙගවීෙමන් පසුව මිස, ලිපියක
ෙහෝ එම ලිපියට යවන ලද පිළිතුරක සහතික කළ පිටපතක්, එම ලිපිය ලියූ තැනැත්තාට හැර ෙවනත්
කිසිම ෙකෙනකුට නිකුත් ෙනොකළ යුතු ය.

5.

රජෙය් නිලධරයන් ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝජන

5:1 තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික අයිතිවාසිකම් ෙකෙරහි ෙකළින්ම බලපාන ඕනෑම කරුණක්
පිළිබඳව, විධි වූ පරිදි සංස්ථාපිත කවර ෙහෝ බල මණ්ඩලයකට ඉල්ලීමක් ෙහෝ අභියාචනයක් ඉදිරිපත්
කිරීමට ඕනෑම නිලධරෙයකුට පුළුවන. එවැනි සෑම ඉල්ලීමක් ෙහෝ අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට එකී
නිලධරයාෙග් ඉහළ නිලධරයා බැඳී සිටී.
5:2 එවැනි ඉල්ලීමක් ෙහෝ අභියාචනයක් අසාධු, අනිසි ෙහෝ පරිභවාත්මක භාෂාෙවන් ලියා
ඇත්නම් එය ඉදිරිපත් ෙනොකළ යුතු ය.
5:3 එම ඉල්ලීම ෙහෝ අභියාචනය බාරගත ෙහොත්, එය ලැබුණු බව වහාම දන්වමින්, එය යා යුතු
තැනැත්තා ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව ද නිලධරයාට දැන්විය යුතු ය.
5:4 ඉල්ලීමක් ෙහෝ අභියාචනයක් ෙහෝ ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් ඉල්ලුම්කරුෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාෙග් හා ෙවනත් අදාළ බලධරයන්ෙග් මාර්ගෙයනි.
හිටපු රජෙය් නිලධරෙයකුෙග් එවැනි ඉල්ලීමක් ෙහෝ අභියාචනයක්, රාජ0 ෙසේවා ෙකොමිසම අමතා
ඇති අවස්ථාවලදී හැර, එම නිලධරයා අන්තිමට ෙසේවය කළ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාෙග්
මාර්ගෙයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
5:5 විනය කාරණයක් පිළිබඳ අභියාචනයක් නම්, XLVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධානයන්ට
අනුකූල විය යුතු ය.
5:6 රජෙය් නිලධරෙයකු ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීමක් ෙහෝ අභියාචනයක් සම්බන්ධෙයන්, මීට
අතිෙර්කව 6 වගන්තිෙය් විධිවිධාන ද අදාළ ෙව්.

6.

මහජනයා ෙහෝ ස්වකීය ෙපෞද්ගලික තත්ත්වෙයන් රජෙය් නිලධරෙයකු ෙහෝ
ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝජන

6:1 ලිඛිත නිෙයෝජනයක් ෙහෝ “ෙපත්සමක්” ෙහෝ හැකිතාක් දුරට පහත සඳහන් නියමයන්ට
අනුකූල විය යුතු ය.
(අ)

එය අත් අකුරින් ලියා ෙහෝ යතුරු ලියා ෙහෝ මුදණය ෙකොට ෙහෝ එවිය හැකි ය. අත්
අකුෙරන් ලියා එවන්ෙන් නම් අකුරු පැහැදිලිව ලියා තිබිය යුතු ය. එෙසේම එය ලියා
ඇත්ෙත් ෙපත්සම්කරුෙග් අත් අකුරින් ෙනොෙව් නම්, ෙපත්සම්කරුෙග් අත්සනට ෙහෝ
මාපට ඇඟිලි සළකුණට අමතරව ෙපත්සම පිළිෙයළ කළ තැනැත්තා ද පැහැදිලි අකුෙරන්
ඊට අත්සන් කළ යුතු ය. සෑම ෙපත්සමකම ෙපත්සම්කරුෙග් ෙහෝ ෙපත්සම ලියා දුන්ෙන්
ෙවනත් පුද්ගලයකු නම් පධාන ෙපත්සම්කරුෙග් හා ලියා දුන් පුද්ගලයාෙග් සම්පූර්ණ
ලිපිනය සඳහන් කර තිබිය යුතු ය.

(ආ) ෙපත්සම තහවුරු කිරීම සඳහා ෙපත්සම්කරු පිහිට ෙකොට ගන්නා වැදගත් කරුණු හා
තර්ක සියල්ලම ෙපත්සමට ඇතුළත් විය යුතු ය; එකම විෂයයක් සම්බන්ධෙයන් වූ
නිෙයෝජනයන්ට පමණක් ෙපත්සම සීමා විය යුතු ය. ෙපත්සම එවිය යුත්ෙත් එය
327

XXVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

ලබන්නාෙග් ෙපෞද්ගලික නමට ෙනොව නිල නාමයට ය. එෙමන්ම ඉල්ලා සිටින්ෙන්
කුමක්දැයි ෙපත්සම අවසානෙය් නිශ්චිතව සඳහන් කර තිබිය යුතු ය.
6:2

පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී ඉදිරිපත් ෙකෙරන නිෙයෝජන සලකා බලනු ෙනොලැෙබ්.

6:2:1 මාස තුනකට වඩා ඉහත දුන් නිෙයෝගයකට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කළ අභියාචනයක්
අඩංගු වූ විට හා එම පමාදය ගැන සෑෙහන පැහැදිලි කිරීමක් එහි දක්වා නැති විට;
6:2:2 එම බලධරයාට ම ෙහෝ ඊට ඉහළ බලධරෙයකුට ෙහෝ කලින් ද අභියාචනයක් ඉදිරිපත්
කර එය පතික්ෙෂේප කර ඇති විට; එෙහත් අභියාචනය සම්බන්ධෙයන් දුන් මුල් තීරණයට බලපෑ
හැකිව තිබූ අලුත් වැදගත් කරුණු තිෙබන බවට ද, කලින් දිනයක එම කරුණු එළිදරවු කිරීමට
ෙනොහැකි වීමට පමාණවත් ෙහේතු ඇති බවට ද අභියාචනය ලබන බලධරයා බැලූ බැල්මට සෑහීමට
පත්වන්ෙන් නම් ෙදවැනි අභියාචනයක් සලකා බැලිය හැකි ය. ෙමෙසේ ෙදවැනි අභියාචනයක්
සලකා බැලිය යුත්ෙත් එෙසේ ෙනොකළ හැකි බවට විධිවිධාන සළසා නැති විට ය.
6:2:3 යම් නීතියකින් ෙහෝ ෙරගුලාසියකින් ෙහෝ අවසාන තීරණය බවට පකාශිත තීරණයකට
විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නක් වන විට;
6:2:4

සහනය ලබා ගැනීමට විෙශේෂ කියා මාර්ගයක් නීතිෙයන් නියම කර ඇති විට;
උදා: ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනය කිරීම.

6:2:5 ඉල්ලා සිටින සහනය, ආණ්ඩුව ෙහෝ රජෙය් නිලධරෙයකු එම තත්ත්වෙයන් ෙහෝ
පාර්ශ්වකාරෙයකු ෙනොවූ සිවිල් නඩුවක නඩු තීන්දුවකින් ෙහෝ සිවිල් උසාවියක නිෙයෝගයකින්
ෙහෝ උද්ගතවන්නක් වන විට;
6:2:6 උසාවියකින් තීරණය කිරීමට භාජනව පවත්නා කාරණයක් ගැන විභාගයක් ෙහෝ
විමර්ශනයක් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටින විට;
6:2:7 කියවිය ෙනොහැකි පරිද්ෙදන් ෙහෝ ෙත්රුම්ගත ෙනොහැකි අන්දමින් ෙහෝ අනිසි ෙහෝ
ආචාරශීලීබෙවන් ෙතොර භාෂා විලාසයකින් ලියා ඇති විට;
6:2:8 පළමුෙකොට අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත ඉදිරිපත් ෙනොෙකොට පළමු
වතාෙව්ම ෙල්කම්වරයාට ඉදිරිපත් කර ඇති විට.
6:3 ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙපත්සමක් බාරගනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව0වස්ථාව අනුව විධිමත්ව
එතුමාට සැළකර සිටිය හැකි විෂයකට එය අදාළ ෙව් නම් පමණි. අමාත0වරෙයකුෙග් කාර්ය පථයට
අයත් වන කරුණක් සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිතුමාට ෙපත්සමක් එවනු ලැබුවෙහොත් එය අදාළ
අමාත0වරයා ෙවත ෙයොමු කරනු ඇත.
6:4 කල් ෙනොයවා අවධානය ෙයොමු කළ යුතු වන තරම් හදිසි කාරණයක් ෙවෙතොත් මිස, පූර්ව
දින දහය ඇතුළතදී ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සමක් ගැන අවධානය ෙයොමු කරමින් පමණක් එවන
ලිපියකට ෙහෝ විදුලි පණිවුඩයකට පිළිතුරු යැවීම අනවශ0 ය.
6:5 යම් ඉල්ලීමක් කළ යුතු ආකාරය ගැන නීතිෙයන් විෙශේෂ වශෙයන් විධිවිධාන ෙයොදා ඇති
අවස්ථ ාවලදි, එකී විධිවිධානවලට අදාළ ව0වස්ථා ඉක්මවා ෙමම විධිවිධාන බල ෙනොපැවැත්ෙව්.

7. වාර්තා
7:1 තමා යටෙත් ෙසේවය කරන යටත් නිලධරෙයකුෙග් ෙහෝ ෙවනත් තැනැත්ෙතකුෙග් ෙහෝ
ලිපියක් ෙල්කම්වරයා/ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත ඉදිරිපත් කරන විට, වාර්තා කරන
නිලධරෙයකු ඒ පිළිබඳව ස්වකීය අදහස් හා නිර්ෙද්ශ ද දැක්විය යුතු ය.
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7:2 මහජනයා විසින් ෙහෝ රජෙය් නිලධරෙයකු විසින් ෙහෝ ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝජන
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කරන නිලධරෙයකු විසින් කරනු ලබන නිර්ෙද්ශ රහස0 ෙසේ සැලකිය යුතු ය.
7:3 රජෙය් නිලධරෙයකු විසින් ෙහෝ මහජනයා විසින් ෙහෝ ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝජන
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී, ෙපත්සෙම් සඳහන් සැලකිය යුතු ෙචෝදනා කවෙර්ද, ඉල්ලා
සිටින සහනය කුමක්ද, වාර්තා කරන නිලධරයා නිශ්චය වශෙයන් දැනෙගන ඇති පරිදි සිද්ධියට අදාළ
කරුණු ෙමොනවාද යන්න හැකිතාක් සැෙකවින් දැක්විය යුතු ය.
ඉදිරිපත්ව ඇති පශ්න සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කිරීම අවශ0 යැයි ෙහෝ ඊට අදාළ යැයි ෙහෝ තමාට
හැෙඟන නිරීක්ෂණ සහ ෙවනත් කරුණු ද දක්වමින්, වාර්තා කරන නිලධරයා ස්වකීය වාර්තාව අවසන්
කළ යුත්ෙත් ෙපත්සම්කරුට දිය යුතු යැයි තමා අදහස් කරන පිළිතුර සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක් ද
ඇතුළත් කරමිනි.
7:4 ෙපත්සම් සහ ෙවනත් නිෙයෝජන සම්බන්ධෙයන් අපමාදව වාර්තා කළ යුතු අතර කිසි
විෙටකත් එය මසකට වඩා පමාද ෙනොකළ යුතු ය.

8.

දින සටහන් හා සමාෙලෝචන

8:1 දින සටහනක් ෙහෝ සමාෙලෝචනයක්, කඩදාසිෙය් ෙදපැත්ෙත්ම යතුරු ලිවිය යුතු අතර
ෙඡ්දවලට අංක ෙයදිය යුතු ය.
8:2 දින සටහනක් ෙහෝ සමාෙලෝචනයක් වූ කලී කරන ලද වැඩ පිළිබඳ වාර්තාවක් විය යුතු ය.
එය අනුන් ෙදෝෂදර්ශනයට භාජනය කිරීෙම් මාර්ගයක් කර ෙනොගත යුතු ය. සාමාන0 රාජකාරි ලියුම්
ගනුෙදනුවලදී දැනුම් දී ඇති කරුණු හා අදහස් නැවත කැටිෙකොට දැක්වීෙමන් එය දීර්ඝ ෙනොකළ යුතු
ය.
8:3

ඒවා කලින් කල එකට බැඳ ආරක්ෂාෙකොට තබාගත යුතු ය.

9.

රාජකාරී ලිපිෙල්ඛනවල භාරය, ඒවා ආරක්ෂා කර තබා ගැනීම සහ විනාශ කර
දැමීම

9:1 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙහෝ වර්ෂ 1973 අංක 48 දරන ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක නීතිෙය්
24 වැනි වගන්තිෙය් අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි "වගකිව යුතු නිලධරයා" ෙහෝ ඔහුෙග් භාරෙය් පවතින
රජෙය් කාර්යාලෙය් ඇති සියලු ලිපිෙල්ඛන හා ලියකියවිලිවල සුරක්ෂිත භාරය, පාලනය හා ඒවා
ආරක්ෂා කර තබාගැනීම සම්බන්ධෙයන් වග කිව යුතු ය.
9:2 සකස් කළ දින සිට අවුරුදු 25කට ෙනොඅඩු කාලයක් ගතවී ඇති රජෙය් ෙල්ඛන රජෙය්
කාර්යාලයක සිට ජාතික ෙල්ඛනාගාරය ෙවත යැවීමත්, රජෙය් කාර්යාලවල ඇති වටිනාකමක් නැති
එදිෙනදා ෙල්ඛන විනාශ කර දැමීමත්, වර්ෂ 1981 අංක 30 දරන පනතින් සංෙශෝධිත වර්ෂ 1973 අංක
48 දරන ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක නීතිෙයන් සහ ඒ යටෙත් සම්පාදිත ව0වස්ථාවලින් පාලනය ෙකෙර්.
9:3 ස්ථීර සංරක්ෂණය සඳහා ජාතික ෙල්ඛනාගාරය ෙවත යැවිය යුතු ෙල්ඛන පිළිබඳ උප ෙල්ඛන
සහ වටිනාකමක් නැති ෙසේ සලකා විනාශ කළ යුතු එදිෙනදා ෙල්ඛන පිළිබඳ උප ෙල්ඛන පිළිෙයළ
කිරීම ද කලින් කල ඒවා යාවත්කාලීන කිරීම ද ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් ජාතික ෙල්ඛනාගාර
අධ0ක්ෂෙගන් ද විමසා කළ යුතු ය.

329

XXVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

9:4 ඉහත 9.3 උප වගන්තිය යටෙත් පිළිෙයළ කළ මූලික උප ෙල්ඛන ඒවා උප ෙල්ඛන ගතකර
මාසයක් ඇතුළත අනුමතිය සඳහා ජාතික ෙල්ඛනාගාර අධ0ක්ෂ ෙවත යැවිය යුතු ය.
9:5 ඉහත 9.4 උප වගන්තිෙය් පකාර වටිනාකමක් නැති වාර්තා හා විනාශ කිරීමට අනුමත කර
ඇති ෙල්ඛන වාරිකව විනාශ කර දැමීම සඳහා දිනයක් එක් එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුව නියම කළ යුතු
අතර එම ෙල්ඛන විනාශ කළ යුත්ෙත් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග්ම වගකීම හා නිෙයෝග මත
පමණි.
9:6 විනාශ කර දැමූ එක් එක් ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක් සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන්
ෙතොරතුරු දැක්ෙවන සවිස්තර වාර්තාවක් සුදුසු ෙරජිස්ටරයක ලියා තබා, එම ෙරජිස්ටරය මැනවින්
ආරක්ෂා කර තබා ගත යුතු ය.
1.

ෙල්ඛනෙය් ෙනොෙහොත් ලිපිෙගොනුෙව් අංකය හා දිනය

2.

විෂයය

3.

ඊට අදාළ කාල පරිච්ෙඡ්දය

4.

එහි අඩංගු කරුණු සිරිත් වශෙයන් ෙකෙරන එදිෙනදා කටයුතු පිළිබඳ ඒවා ෙනොෙව් නම් ඒ
පිළිබඳ සාරාංශයක්

5.

විනාශ කර දැමීමට බලය දුන් ලිපිෙය් ෙයොමුව

6.

විනාශ කර දැමූ පිළිෙවල (උදා: ඉරා දැමීෙමන් ද, පිළිස්සීෙමන් ද නැතෙහොත් ජාතික
කඩදාසි සංස්ථාවට බාරදීෙමන් ද යනාදී වශෙයනි)

7.

විනාශ කර දැමූ දිනය

9:7 ඉහත 9:3 උප වගන්තිෙය් පකාර ජාතික ෙල්ඛනාගාරෙය් තබා ස්ථීර සංරක්ෂණ කිරීම සඳහා
උප ෙල්ඛනගත කරන ලද්දා වූ ද, නැතෙහොත් එෙසේ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ෙවනත් ආකාරයකින්
ෙතෝරාෙගන ඇත්තා වූ ද අවුරුදු 25කට ෙනොඅඩු වාර්තා සහ ෙල්ඛන අවුරුද්දකට වරක් ජාතික
ෙල්ඛනාගාරය ෙවත යැවිය යුතු දිනය, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් ජාතික ෙල්ඛනාගාර අධ0ක්ෂ සමග
සාකච්ඡා ෙකොට නියම කරගත යුතු ය.
9:8

විනාශ ෙනොකළ යුතු ෙල්ඛන සමහරක් පහත දැක්ෙව් :(i)

1948 ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව පිහිටුවීමට ෙපර යටත් විජිත භාර ෙල්කම් කාර්යාලය
සමග ගනුෙදනු කළ ලිපි;

(ii)

ෙදපාර්තෙම්න්තුව පතිෂ්ඨාපනය, සංස්ථාපනය හා පරිපාලනය, නිලධරයන් පත් කිරීම
හා ෙදපාර්තෙම්න්තුව අවසන් කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක්;

(iii)

සෑම වටිනාකමකින්ම අලුතින් නිකුත් කරන මුදල් ෙනෝට්ටුවල හා කාසිවල ආදර්ශ
සහ ස්ථීර සංරක්ෂණය සඳහා පකාශයට පත් කර ඇති ෙවනත් ෙල්ඛන;

(iv)

පතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳ ලිපිෙගොනුවක්;

(v)

පතිපත්තිමය කරුණු කියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක්;

(vi)

පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා පනත ෙහෝ විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාව ෙහෝ යටෙත්
පත් කරන ලද යම් ෙකොමිෂන් සභාවක් ෙහෝ කමිටුවක්, නැතෙහොත් ජනාධිපතිතුමන්
විසින් ෙහෝ අමාත0වරෙයකු විසින් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන ලද යම්
විෙශේෂ පරීක්ෂණ පනතකින් ෙහෝ පත්කරන ලද යම් පරීක්ෂණ කමිටුවක් පිළිබඳ
වාර්තාවක්;
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(vii)

යම් රජෙය් නිලධරෙයකුෙග් කාර්ය සාධනයට අදාළ ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක්;

(viii)

යම් රජෙය් නිලධරෙයකු විසින් පියවා අවසන් කරන ලද කටයුතුවලට ෙහෝ ෙයෝජනා
කමවලට අදාළ ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක්;

(ix)

රජෙය් ෙහෝ රජයට විපක්ෂ ෙහෝ අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් පිළිබඳ සාක්ෂි අඩංගු ෙල්ඛන
- ෙද්පළ පිළිබඳ හිමිකම් ෙල්ඛන, කාල සීමාවන්ට යටත් නැති වන්දි සඳහා හිමිකම්
පෑෙම් ෙල්ඛන;

(x)

සුපකට ෙපොදු ෙහෝ ජාත0න්තර සිද්ධියක් ෙනොෙහොත් උත්සවයක් පිළිබඳ ෙහෝ ජාතික
වැදගත්කමක් ඇති ෙවනත් සිදුවීම් පිළිබඳ වාර්තාවක්;

(xi)

වැදගත් විද0ාත්මක හා කාර්මික පර්ෙය්ෂණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ වාර්තාවක්;

(xii)

සැලකිය යුතු පාෙද්ශීය හා කලාපීය වැදගත්කමින් යුත් කරුණුවලට අදාළ වාර්තාවක්;

(xiii)

ඉඩම් පිළිබඳ වූත්, ඉඩම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වූත් රජෙය් ඉඩම්, ෙහේන්, කැළෑ සහ
පුද්ගලයන් සතු ෙහෝ හවුල් අයිතිය ඇති ෙවනත් ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂව, ඉඩම්
හා ෙද්පළවල වටිනාකම පිළිබඳ වූත් ෙල්ඛනයක්;

(xiv)

ආරක්ෂා කළ යුතු යැයි නීතිෙයන් නියම වූ ෙල්ඛනයක්;

(xv)

ජාතික ෙල්ඛනාගාර අධ0ක්ෂ නියම කරන ෙවනත් ඕනෑම වාර්තාවක්.

10. නිලධරයන්ෙග් සහ ඔවුන්ෙග් ළඟම නෑයන්ෙග් ලිපිනයන්
10:1 නිවාඩු පිට සිටියත් නැතත් තමාට ලියුම් ආදිය ලැෙබන ලිපිනය සෑම නිලධරෙයකුම තම
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට දැන්විය යුතු ය.
10:2 ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවෙය් සෑම නිලධරෙයකුම රජය යටෙත් පළමුවරට පත්වීමක්
ලබාගන්නා විට, තමාෙග් යම් බරපතල අසනීපයක් ෙහෝ හදීසි අනතුරක් ෙහෝ මරණය ෙහෝ
සම්බන්ධෙයන් දැනුම්දීමට සුදුසු ශී ලංකාෙව් සිටින ළඟම නෑයකුෙග් ෙහෝ ස්වකීයයකුෙග් නම සහ
ලිපිනය තම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත දැනුම් දිය යුතු ය. ෙමම ෙතොරතුරු සැපයීෙම්දී නිලධරයා
හා ඔහුෙග් ළඟම නෑයා ෙහෝ ස්වකීයයා අතර ඇති සම්බන්ධය නියම වශෙයන්ම කවෙරක්දැයි සඳහන්
කළ යුතු ය.
10:3 නෑදෑයින්ෙග් ලිපිනය හා නිලධරයන්ෙග් පදවිය සම්බන්ධෙයන් සිදුවී ඇති ෙවනස්කම්
දක්වන වාර්තාවක් විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත0ාංශය මාර්ගෙයන් ෙහෝ ෙවනත් අදාළ
බලධරෙයකුෙග් මාර්ගෙයන් අදාළ ශී ලංකා විෙද්ශ දූත මණ්ඩලයට යැවීම පිණිස ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා, ෙල්කම්වරයා ෙවත සැපයිය යුතු ය. වාර්තාව අදාළ වන වර්ෂය තුළ නැසී ගියා වූ ෙහෝ
ෙසේවෙයන් විශාම ලැබුවා වූ ෙහෝ විශාම පූර්ව නිවාඩු ෙගන ෙනොෙහොත් පත්වීම අවසන් කරනු ලැබ
දිවයිෙනන් බැහැර ගියා වූ ෙහෝ නිලධරයන්ෙග් නම් ද එම වාර්තාවට ඇතුළත් විය යුතු ය.
10:4 යම් නිලධරෙයකුෙග් ළඟම නෑදෑෙයෝ ශී ලංකාෙවන් පිටත පදිංචිව සිටිත්ද, එවැනි
නිලධරෙයකු බරපතළ ෙලස අසනීපව ඔහු එම අසනීපෙයන් මියයෑමට ඉඩ ඇතැයි ෙපනී යන කල්හී,
අවශ0 නම් නිසි ශී ලංකා විෙද්ශ දූත මණ්ඩලයට ෙහෝ අදාළ ෙවනත් බලධරෙයකුට ෙහෝ දන්වා
නිලධරයාෙග් නෑදෑයන්ට දැනුම් ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිය හැකිවනු පිණිස ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
විසින් ඒ බව වහාම ෙල්කම්වරයාට වාර්තා කළ යුතු ය.
331

XXVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

10:5 ෙරෝගී තත්ත්වෙය් ෙවනසක් සිදුවන විට නිලධරයාෙග් තත්ත්වය දක්වන වැඩිදුර වාර්තාවක්
ෙල්කම්වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ඔහුෙග් තත්ත්වය කිසිම ෙවනසක් ෙනොවී දවස් තුන හතරක්
ගත වුවෙහොත්, ෙරෝගී තත්ත්වෙය් ෙවනසක් නැති බව ද වාර්තා කළ යුතු ය.
10:6 නිලධරයා මිය ගියෙහොත් එම පුවත සහ මරණයට ෙහේතුව සහ මැරුණු දිනයත්, එම පුවත
දන්වා යැවිය යුතු නෑයාෙග් නම සහ ලිපිනයත්, වහාම ෙල්කම්වරයාට දන්වා යැවිය යුතු ය. එෙසේ කළ
යුත්ෙත් මිය ගිය අයෙග් නෑයාට දන්වා යවන ෙලස ඉල්ලා අදාළ ශී ලංකා විෙද්ශ දූත මණ්ඩලයට
ෙනොෙහොත් ෙවනත් අදාළ බලධරෙයකුට විදුලි පුවතක් යැවීම පිණිස ය. මිය ගිය නිලධරයා ෙසේවය කළ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා ෙහෝ මිය ගිය නිලධරයා සමග ෙසේවය කළ නිලධරෙයකු ෙහෝ එම පුවත
පිළිබඳ සියලු විස්තර ඔහුෙග් නෑදෑයන් ෙවත තැපෑෙලන් දන්වා යැවිය යුතු ය.

11. උත්සව
11:1 රාජකාරී කටයුත්තක් කිරීම සඳහා ෙහෝ ෙවනත් යුතුකමක් ඉටුකිරීම සඳහා ෙහෝ තමාෙග්
පැමිණීම අවශ0 වන්ෙන් නම් ද, නැතෙහොත් තමාෙග් නිල තත්ත්වය අනුව තමාට ෙකළින්ම අදාළ
වන්ෙන් නම් ද මිස, තමන්ෙග් කාර්ය ස්ථානෙයන් පිටත ස්ථානයක පැවැත්ෙවන උත්සවයක් සඳහා
එවන විධිමත් ආරාධනාවක් පිළිගැනීමට දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම්, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියකු ෙහෝ
ෙවනත් නිලධරෙයකු බැඳී නැත.
11:2 රජෙය් අවසරය කල් ඇතිව ලබා ෙනොෙගන කිසිම රජෙය් නිලධරෙයකු විෙද්ශීය පදක්කම්
ෙහෝ නම්බුනාම, ආයිත්තම් බාරගැනීම ෙහෝ පැළදීම ෙහෝ ෙනොකළ යුතු ය. ඒ සඳහා අවසරය ඉල්ලා
සිටිය යුත්ෙත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත0ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා මගිනි.

12. පළාත් හා දිස්තික්ක
12:1 වාර්තාවක් පිළිෙයළ කිරීෙම්දී ද, සංඛ0ා ෙල්ඛනාදිය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ද හැකි සෑම විටම ශී
ලංකාෙව් පළාත් හා දිස්තික්ක සඳහන් කළ යුතු අනුපිළිෙවළ ෙමෙසේය:
පළාත් අනුපිළිෙවළ

දිස්තික්ක අනුපිළිෙවළ

බස්නාහිර

..

..

මධ0ම

..

..

දකුණු

..

..

උතුරු

..

..

නැෙගනහිර

..

..

වයඹ

..

..

ෙකොළඹ
ගම්පහ
කළුතර
මහනුවර
මාතෙල්
නුවරඑළිය
ගාල්ල
මාතර
හම්බන්ෙතොට
යාපනය
මන්නාරම
වව්නියාව
මුලතිව්
කිලිෙනොච්චිය
මඩකලපුව
අම්පාර
තිකුණාමලය
කුරුණෑගල
පුත්තලම
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පළාත් අනුපිළිෙවළ

දිස්තික්ක අනුපිළිෙවළ

උතුරු මැද

..

..

ඌව

..

..

සබරගමුව

..

..

අනුරාධපුරය
ෙපොෙළොන්නරුව
බදුල්ල
ෙමොණරාගල
රත්නපුරය
කෑගල්ල

13. ෙරෝග පිළිබඳ දැනුම් දීම
13:1 පහත සඳහන් යම්කිසි ෙරෝගයකින් ෙපෙළන තැනැත්ෙතකු සිටින නිවසක වාසය කරන
නිලධරෙයකු ඒ බව තම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට වහාම දැන්විය යුතු ය.
නිෙරෝධායනීය ෙරෝග :
ෙකොළරාව
මහාමාරිය
පුනරාවර්තන උණ (උකුණන්ෙගන් ෙබෝෙවන)
වසූරිය
ටයිෆස් උණ (උකුණන්ෙගන් ෙබෝෙවන)
කහ උණ

නිෙරෝධායනීය ෙනොවන ෙරෝග :
උග පූර්ව බාලක පක්ෂගාතය
මස්තිෂ්ක - කෙශේරු උණ
පැෙපොල
ඩිප්තීරියාව
රක්ත අතීසාරය
ආන්තික උණ
සංකාමී යකෘත්පදාහය
සාමාන0 කල්පවතින උණ ෙරෝගය
ටයිෆස් උණ (උකුණන්ෙගන් ෙබෝ ෙනොවන)

13:1:1 රෙට් ෙකොතැනක ෙහෝ වසූරිය, සරම්ප, ජර්මන් සරම්ප (රුෙබල්ලාව) සහ ශරීරෙය් පලු
නැගීම් සහිත ෙවනත් ෙරෝගයක් පැතිර යන විෙටක ද එෙසේම දැනුම් දිය යුතු ය.
13:1:2 නිෙරෝධායනීය ෙරෝගයක් ස්පර්ශ වූෙවකු ෙවන්කර තබනු ඇත. ෙම් සඳහා අවශ0 වන
නිවාඩු, සම්පූර්ණ පඩි සහිත විෙශේෂ නිවාඩු වශෙයන් ගණන් ගනු ලැෙබ්.
13:1:3 නිෙරෝධායනීය ෙනොවන ෙරෝගයකින් ෙපෙළන තැනැත්ෙතකු
නිලධරෙයකු තමන්ෙග් ෙසේවා ස්ථානෙයන් බැහැරව සිටීම අවශ0 ෙනොෙව්.
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XXIX වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ඉඩම් අත්කර ගැනීම, ආෙයෝජන හා උකස්
1.

සාමාන

2.

වත්කම් සහ බැරකම් පකාශ කිරීම

3.

ඉඩම් අත්කර ගැනීම

4.

ආෙයෝජන, ෙකොටස් සහ ෙවනත් අයිතිවාසිකම්
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XXIX වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ඉඩම් අත්කර ගැනීම, ආෙයෝජන හා උකස්
1. සාමාන
1:1 ෙම් වගන්තිය යටෙත් අවසර දීෙම් ෙනොෙහොත් තීරණය කිරීෙම් බලධරයා ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානිෙයකු ෙහෝ දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම් වැනි නිලධරෙයකු වන කල්හි ෙපෞද්ගලික වශෙයන් තමාට
අදාළ කවර ඉල්ලීමක් වුවද අදාළ අමාත>ාංශ ෙල්කම්වරයා ෙවත ෙයොමු කළ යුතු ය.
1:2 ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් කරුණු පිළිබඳ ලිපි ෙහෝ එකී ලිපිවල පිටපත් සාමාන> වශෙයන්
නිලධරයාෙග් ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුෙව් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන්
ලිපිෙගොනුවක් පවත්වාෙගන යනු ෙනොලබන්ෙන් නම් ඔහුෙග් ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුෙව් ෙහෝ ෙගොනු
කර තැබිය යුතු ය. (VI වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 3 වගන්තිය බලන්න) එකී සියලුම ලිපිවල පිටපත්,
ඒකාබද්ධ ෙසේවයක මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් හා ඒකාබද්ධ ෙසේවයක මාණ්ඩලික ෙනොවන ෙශේණිෙය්
නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් නම් ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ>ක්ෂ ජනරාල් ෙවත ද, අෙනක් අය
සම්බන්ධෙයන් නම් ෙල්කම්වරයා ෙවත ද, යැවිය යුතු ය.
1:3 ෙල්කම්වරෙයකු විසින් ද, කිසිම අමාත>ාංශයක් යටතට ෙනොගැෙනන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක
පධානිෙයකු විසින් ද ඉඩම් අත්කර ගැනීම ආදී කටයුතුවලට සම්බන්ධ ලිපිෙල්ඛන රාජ> පරිපාලන
විෂය භාර අමාත>ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
1:4

ෙම් පරිච්ෙඡ්දය අනියම් කම්කරුෙවකු සම්බන්ධෙයන් අදාළ ෙනොෙව්.

2. වත්කම් සහ බැරකම් පකාශ කිරීම
2:1 සෑම නිලධරෙයකුම, රජෙය් ෙසේවයට පළමුෙවන් පත්කරනු ලැබූ විට තමා සතු වූ ෙහෝ තම
කලතයාට ස්වකීය අයිතිෙයන්ම ඇත්තා වූ ෙහෝ විවාහය නිසා ඇයෙග්/ඔහුෙග් නමට ලියා තිෙබන්නා
වූ ෙහෝ පවරා තිෙබන්නා වූ ෙහෝ සියලුම වත්කම් පිළිබඳව ද, තමා විසින් ෙහෝ තම කලතයා විසින්
දරනු ලැබූ සියලුම බැරකම් පිළිබඳව ද, විස්තර සිය ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුෙව්
නැතෙහොත් ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුෙව් ඇතුළත් කිරීම පිණිස (පතිෙශෝධිත) අංක 261 දරන ෙපොදු
ආකෘති පතෙයහි ලියා සිය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත සැපයිය යුතු ය.
2:2 පළමුවරට පත්වීම ලබන අවස්ථාෙව්දී නිළධරයා අවිවාහකව සිටිෙය් නම්, විවාහ වූ වහාම
ඉහත කී උප වගන්තිෙය් ඉල්ලා ඇති විස්තරය සැපයිය යුතු ය.
2:3 විවාහවීෙමන් පසුව තමා විසින් ෙහෝ තම කලතයා විසින් (2:1 උප වගන්තිෙය් විස්තර කර
ඇති ආකාරෙය්) අලුත් අයිතිවාසිකමක් ෙහෝ වත්කමක් ෙහෝ අත්කර ගනු ලැබුවෙහොත්, එෙසේ අත්කර
ගන්නා ලද අයිතිවාසිකම් ෙහෝ වත්කම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර, තමාෙග් ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන්
ලිපිෙගොනුෙව් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුෙව් ෙහෝ ඇතුළත් කිරීම සඳහා සෑම නිලධරෙයකු විසින්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත ලියා දැන්විය යුතු ය. අපමාදව එෙසේ ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම විනය
කඩකිරීමක් ෙලස සලකනු ලැෙබ්.

3. ඉඩම් අත්කර ගැනීම
3:1 මිලදී ගැනීෙමන්, බදු ගැනීෙමන්, තෑගි ලැබීෙමන්, උරුමෙයන්, දායාදය වශෙයන් ෙහෝ
අන්තිම කැමති පතයකින් ෙහෝ හිමිවන ඉඩකඩම් ෙහෝ ඉඩකඩම්වල ෙකොටස් අත්කර ගැනීම සඳහා
දිස්තික්කෙය් දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම්ෙග් පූර්වානුමතිය අවශ> ෙනොෙව්. එෙහත් ඒ පිළිබඳව
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ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් මාර්ගෙයන්, ඉඩම පිහිටා ඇති දිස්තික්කෙය් දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම්
ෙවත තුන් මාසයක් ඇතුළත දැනුම් දිය යුතු ය. එකී අත්කර ගැනීම අනිසි යැයි ඔහුට ෙපනී ගියෙහොත්
ෙහෝ ෙවනත් ෙහේතුවක් නිසා එය නුසුදුසු යැයි ඔහුට හැෙඟ් නම් ෙහෝ අවශ> පරිදි කටයුතු කිරීම සඳහා
දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම් ඒ කාරණය නිලධරයා ෙසේවය කරන අමාත>ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත
ෙයොමු කළ යුතු ය.
3:1:1 යම්කිසි ඉඩමක් දායාදය වශෙයන් ලැබුණු ඉඩමක් ෙලස පිළිගනු ලැබීමට නම්, එම
ඉඩම අත්කර ගැනීෙම් කටයුතු විවාහයට කලින් ෙහෝ අදාළ පරිදි දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම්
ෙනොෙහොත් අමාත>ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් නියම කරනු ලබන යම් කාල පරිච්ෙඡ්දයක්
ඇතුළත ෙහෝ අවසන් ෙකොට තිබිය යුතු ය.
3:2 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු විසින් ෙහෝ ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයට අයත් නිලධරෙයකු
විසින් ෙහෝ අත්කර ගනු ලබන ඉඩම් සම්බන්ධ සියලුම වාර්තා, නිලධරයා ෙසේවය කරන
අමාත>ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත නිෙයෝග සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
3:3 යම් නිලධරෙයකු විසින් ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන් ෙහෝ ඉඩමක් අත්කර ගැනීම ෙහෝ සතුව තබා
ගැනීම, ෙල්කම්වරයාෙග් අදහස පරිදි නුසුදුසු වන්ෙන් නම්, ඔහුට සුදුසු යැයි හැෙඟන යම්
පමාණයකින් එම ඉඩම පිළිබඳ අයිතිවාසිකම අත්හැර දැමිය යුතු යයි ඒ නිලධරයාට නිෙයෝග කිරීමට
ෙල්කම්වරයාට පුළුවන.
යම් ඉඩමක් අත්කර ගැනීෙමන් ෙහෝ සතුව තබා ගැනීෙමන් නිලධරෙයකුෙග් ෙපෞද්ගලික කටයුතු
හා රාජකාරි කටයුතු අතර සැබවින්ම ෙනොෙහොත් ෙපනී යන පරිදි යම්කිසි ගැටුමක් ඇති විය හැකි
වුවෙහොත් ෙහෝ, ඔහුෙග් රාජකාරි කටයුතු ඉටුකිරීෙම්ලා බලපෑමක් ඇති විය හැකි වුවෙහොත්, ඒ ඉඩම
අත්කර ගැනීම ෙහෝ තමා සතුව තබාගැනීම නුසුදුසු වන්ෙන් ය.
3:4 නිලධරයා විසින් තමාෙග් නමට ෙහෝ තම පවුෙල් ෙකෙනකුෙග් නමට ෙහෝ අත්කර ගන්නා
ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් ද, ස්වකීය කලතයා විසින් ෙහෝ ෙවනුෙවන් කලතයාෙග්ම ෙවනම ෙද්පළක්
වශෙයන් අත්කර ගන්නා ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් ද ඉහත සඳහන් වගන්ති අදාළ ෙව්.
3:5 ශී ලාංකික ෙනොවන නිලධරෙයකුට, තමා පදිංචිව සිටින නිවසටම සම්බන්ධ වූ ෙහෝ
ෙවළඳාම පිණිස වගා කර නැති වත්තක් ෙහෝ භූමි භාගයක් හැර දිවයින තුළ පිහිටි කිසිම බිම් වරයක්
අත්කර ගත ෙනොහැකි ය.
3:6 නිලධරයා විසින්, මිලට ගැනීෙමන් ෙහෝ තෑගි ලැබීමක් වශෙයන් ෙහෝ තමාෙග් නමට ෙහෝ
තම පවුෙල් අය ඇතුළු අන් කිසිෙවකුෙග් නමට ෙහෝ අත්කර ගනු ලබන ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් ද,
ස්වකීය කලතයා විසින් ඔහු ෙහෝ ඇය සතු ෙවනම ෙද්පළක් වශෙයන් එෙසේ අත්කර ගනු ලබන ඉඩම්
සම්බන්ධෙයන් ද 3:5 උප වගන්තිය අදාළ ෙව්.

4. ආෙයෝජන, ෙකොටස් සහ ෙවනත් අයිතිවාසිකම්
4:1 ශී ලාංකික ෙනොවන නිලධරෙයකු 2:1 උප වගන්තිෙය් විස්තර වන, කිසිදු වත්කමක් ෙහෝ
අයිතිවාසිකමක් තමා විසින්ම ෙහෝ ෙවනත් ෙකෙනකුෙග් මාර්ගෙයන් ෙහෝ අත්කර ෙනොගත යුතු ය.
4:2 නිලධරෙයකු ෙනොෙහොත් නිලධරෙයකුෙග් කලතයා විසින් ෙහෝ ෙවනුෙවන් කරනු ලබන
ෙමහි 2:1 උප වගන්තිෙය් විස්තර කර ඇති ආකාරෙය් සියලුම ආෙයෝජන ද, අත්කර ගනු ලබන
ෙකොටස් ෙනොෙහොත් අයිතිවාසිකම් ද පිළිබඳ විස්තර ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් මාර්ගෙයන්
අමාත>ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත වාර්තා කළ යුතු ය.
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4:3 ෙමහි 2:1 උප වගන්තිෙය් විස්තර කර ඇති ආකාරෙය් ෙකොටස්, වත්කම් ෙහෝ අයිතිවාසිකම්
තමාට අයිතිව තිබීම ෙහෝ තමා සතුව තිබීම ෙහෝ තමා විසින් අත්කර ගැනීමට අදහස් කිරීම ෙහේතු
ෙකොටෙගන ස්වකීය රාජකාරි කටයුතු සහ ෙපෞද්ගලික කටයුතු අතර සැබැවින්ම ෙනොෙහොත් ෙපනී
යන පරිදි යම්කිසි ගැටුමක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇතැයි සිතීමට සෑෙහන ෙහේතු තිෙබන බව නිලධරෙයකුට
ෙපනී ගියෙහොත්, ඒ සම්බන්ධ සියලුම විස්තර ඔහු ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් මාර්ගෙයන්
ෙල්කම්වරයාට දන්වා යවා ෙල්කම්වරයාෙග් නිෙයෝග ලැෙබන ෙතක් ඒ සම්බන්ධ සියලු කටයුතු
අත්හිටුවිය යුතු ය. එම නිෙයෝග ලැබුණු වහාම, ඔහු ඊට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතු ය.
4:4 ෙම් වගන්තිය යටෙත් තමා ෙවත ෙයොමු ෙකෙරන යම්කිසි කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් දිය
යුතු නිෙයෝගය පිළිබඳව ෙල්කම්වරයාට යම්කිසි සැකයක් ඇතිවුවෙහොත්, ඔහු ඒ සම්බන්ධෙයන් රාජ>
පරිපාලන විෂය භාර අමාත>ාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙගන් විමසිය යුතු ය.
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රජෙය් නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව සතු බලතල
1.

නිලධරෙයකුෙග් නිත රැකියාවට ෙහෝ ධූරයට ෙහෝ පරිබාහිරව ෙසේවාවන් ඉටු
කිරීම

2.

අලුත් නිපදවීම් සහ ෙප්ටන්ට් බලපත
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රජෙය් නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව සතු බලතල
1. නිලධරෙයකුෙග් නිත රැකියාවට ෙහෝ ධූරයට ෙහෝ පරිබාහිරව ෙසේවාවන් ඉටු
කිරීම
1:1 රජෙය් නිලධරයන්ෙග් කාලය, දැනුම, සහජ දක්ෂතා සහ නිපුණත්වය සම්බන්ධෙයන්
ආණ්ඩුවට සම්පුර්ණ අයිතියක් ඇත්ෙත් ය. ෙවනත් අයුරින් විය යුතු බවට විෙශේෂ විධිවිධාන සලස්වා
නැත්නම්, ඔවුන්ෙග් වැටුප් නියම කර ඇත්ෙත් එම උපකල්පනය මත ය.
1:2 කිසිම නිලධරෙයකු වාණිජ වFාපාරයක ෙහෝ ෙවළඳ වFාපාරයක ෙහෝ කවරාකාරයක වුවද
වෘත්තිය කාර්යයන් කරෙගන යන ආයතනයක ෙහෝ කටයුතුවලට සහභාගි ෙනොවිය යුතු ය.
1:3 ෙල්කම්වරයාෙග් අවසරය කල් ඇතිව ලබා ෙනොෙගන නිලධරෙයකු, පළාත් පාලන
ආයතනයකට ෙහෝ රාජF සංස්ථාවකට ෙහෝ ෙවනත් ෙපොදු ආයතනයකට ෙහෝ කිසිම ෙපෞද්ගලික
පාර්ශ්වයකට ෙහෝ කිසිදු ෙසේවයක් ඉටු කිරීමට භාර ෙනොගත යුතු ය. එවැනි ෙසේවයක් ඉටු කිරීම භාර
ගැනීමට නිලධරෙයකුට අවසර ෙදනු ලබන්ෙන් ෙවනත් මගකින් ලබාගත ෙනොහැකි විෙශේෂ දැනුමක් ෙහෝ නිපුණත්වයක් නිලධරයා සතුව ඇති
විට; ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනයක කටයුතු සමග පෙයෝජනවත් ෙලස ඒකාබද්ධ කරගත හැකි
අන්දෙම් ආණ්ඩුෙව් කටයුතුවල නිලධරයා ෙයදී සිටින විට; ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනෙය්
ෙසේවකයන් සතුව නැති තරෙම් දක්ෂතාවක් අවශFවන යම් තනතුරක පුරප්පාඩුවකට ඒ නිලධරයා
තාවකාලික වශෙයන් පත් කිරීමට අවශFවන විට ෙහෝ පමණකි.
1:4 නිලධරෙයකු තම සාමානF රාජකාරි කටයුතුවලට පරිබාහිර වූ යම්කිසි කාර්යයක්, ගාස්තුවක්
ලබා ඉටුකර දීමට භාර ගැනීමට පළමු, ෙල්කම්වරයාෙග් අවසරය ලබා ගත යුතු ය.
එකී කාර්යය ඉටු කරවා ගැනීම සඳහා ෙවනත් මාර්ගයක් ෙනොමැති බව ෙහේතු සහිතව ඔප්පු
ෙනොකළෙහොත් ඒ සඳහා අවසරය ෙදනු ෙනොලැෙබ්.
1:4:1
එෙසේ අවසර ෙදනු ලැබූ විට නිලධරයාට ලැෙබන ගාස්තුෙවන්, IX වැනි පරිච්ෙජ්දෙය්
3 වගන්තියට අනුව සහ ආයතන අධFක්ෂ ජනරාල් නිකුත් කර ඇති සාමානF උපෙදස්වලට අනුව
ෙල්කම්වරයා නියම කරන යම් සියයට ගණනක් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර ෙකොට ඉතිරි මුදල
නිලධරයාට ෙදනු ලැෙබ්.
1:5 ෙමම සංගහෙය් IX වැනි පරිච්ෙජ්දය යටෙත් බලය දී ඇති කාර්යයන් සම්බන්ධෙයන් ද,
ෙපෞද්ගලික ෙසේවය සහ විචාර්ය ෙසේවය පිළිබඳව ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විසින් පනවනු ලැබ ඇති
ෙරගුලාසිවලට හා උපෙදස්ව ලට යටත්වන එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධරයන් (උදා: ෙසෞඛF )
සම්බන්ධෙයන් ද 1:4 හා 1:6 උප වගන්ති අදාළ ෙනොෙව්.
1:6 රජෙය් අරමුදල්වලින් ආධාර ලබන්නා වූ ෙහෝ රජෙය් යම් නිලධරෙයකු නිල බලෙයන්
සාමාජිකෙයකු වශෙයන් පත් ෙකොට ඇති කමිටුවකින් ෙනොෙහොත් පාලක මණ්ඩලයකින් පාලනය
වන්නා වූ ෙහෝ යම්කිසි සමාගමකින් ෙනොෙහොත් අරමුදලකින් කිසියම් පදානයක්, තFාගයක්,
ගාස්තුවක්, පසාද මුදලක් ෙහෝ තුටු පඬුරක් ෙහෝ නිලධරෙයකු ෙල්කම්වරයාෙග් පූර්වානුමතිය
ෙනොමැතිව ලබා ෙනොගත යුතු ය.
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ඉදින් ෙගවීම කරනු ලබන්ෙන් අධිභාරයක් පියවීම ෙහෝ අධිභාරයක් පියවනු පිණිස නිලධරෙයකුට
ආධාර කිරීම ෙහෝ සඳහා නම්, අධිභාරය නිෙයෝග කළ බලධරයාෙග් එකඟත්වය ෙනොමැතිව එබඳු
අනුමතියක් ෙනොදිය යුතු ය.
1:7 නිවාඩු පිට සිටින කිසිම නිලධරෙයකු ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමතිය කල් ඇතිව ලබා
ෙනොෙගන, කිසිම ෙව්තනික රැකියාවක් භාර ෙනොගත යුතු ය.
1:8 ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමතිය ඇතිව මිස නිලධරෙයකුට පාඨශාලාවක කළමනාකාර ධූරය
දැරීමට අවසර ෙදනු ෙනොලැෙබ්.
1:9 ෙද්පළ තක්ෙසේරුකරුෙවකු වශෙයන් පත් කරනු ලැබීම පිණිස රජෙය් ෙසේවෙයන් බාහිරව
පවීන පුද්ගලයකු ෙසොයාගත හැකිනම්, ඒ සඳහා රජෙය් ෙසේවෙයහි නියුක්ත නිලධරෙයකු පත් කිරීම
නිර්ෙද්ශ ෙනොකළ යුතු ය. එවැනි පත්වීමක් සඳහා රජෙය් ෙසේවෙයහි නියුක්ත නිලධරෙයකු නිර්ෙද්ශ
කරන විට ඔහු ෙතෝරා ගැනීමට විෙශේෂ ෙහේතු දැක්විය යුතු ය.
1:10 කිසිම නිලධරෙයකු තමාෙග් රාජකාරිවලට සම්බන්ධ කිසිම කටයුත්තක් සඳහා ෙපෞද්ගලික
නිෙයෝජFත්වයක් භාර ෙනොගත යුතු ය.

2.

අලුත් නිපදවීම් සහ ෙප්ටන්ට් බලපත

2:1 තම රාජකාරි කටයුතු කරෙගන යන අතර ෙහෝ රජෙය් ෙසේවෙයහි ෙයදී සිටීම නිසා ලත්
දැනුම හා පවීනත්වය, තමාට ලැබුණු පහසුකම් ආදිය උපෙයෝගි ෙකොට ෙගන ෙහෝ රජෙය්
නිලධරෙයකු නිපදවන අලුත් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුවට අයිතිවාසිකමක් ඇත.
2:2 එබඳු නිපදවීම් සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුවට උපෙදස් දීම සඳහා ෙප්ටන්ට් බලපත පිළිබඳ
කටයුතු භාර අමාතFවරයා ෙප්ටන්ට් බලපත උපෙද්ශක කමිටුවක් පත් කළ යුතු ය.
2:2:1 ෙප්ටන්ට් බලපත පිළිබඳ කටයුතු භාර අමාතFවරයා විසින් ඒ අලුත් නිපදවීම
සම්බන්ධෙයන් උනන්දුවක් දක්වන එක් එක් විදFාත්මක ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් එක් එක්
සාමාජිකයා බැගින් ෙහෝ සාමාජිකයින් කීපෙදෙනකු බැගින් ෙහෝ කලින් කල පත් කරනු ලබන
සාමාජිකයන්ෙගන් ෙම් උපෙද්ශක කමිටුව සමන්විත විය යුතු අතර, ඒ කමිටුෙව් සභාපති විය
යුත්ෙත් ෙසොලිසිටර් ජනරාල් ය.
2:3 ස්වකීය නිපදවීමක් සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාෙව් ෙහෝ පිටරට ෙහෝ ෙප්ටන්ට් බලපතයක් ලබා
ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන කවර නිලධරෙයකු විසින් වුවද ඒ සඳහා ඉල්ලුම්පතයක් නිසි බලධරයා ෙවත
යැවිය යුතු ය. ඒ ඉල්ලුම්පතෙය් පිටපතක් ස්වකීය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාෙග් මාර්ගෙයන්
ෙල්කම්වරයා ෙවත ද ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
2:4 අමාතFාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙප්ටන්ට් බලපත පිළිබඳ කටයුතු කරන අමාතFාංශෙය්
ෙල්කම්වරයාට ඒ පිළිබඳ නිර්ෙද්ශයක් කළ යුතු ය. ෙප්ටන්ට් බලපත පිළිබඳව කටයුතු කරන
අමාතFාංශෙය් ෙල්කම් ෙප්ටන්ට් බලපත පිළිබඳ උපෙද්ශක කමිටුව සමග සාකච්ඡා ෙකොට එකී
නිෂ්පාදනයත්, එයින් කළ හැකි ෙද්ත් ගැන සලකා බලා ෙප්ටන්ට් බලපතය ඉල්ලා සිටින නිලධරයාට
ඒ සම්බන්ධෙයන් දිය යුතු අයිතිවාසිකම් ද ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔහු ෙවත පැනවිය යුතු ෙකොන්ෙද්සි ද
තීරණය කළ යුතු ය.
2:4:1 නිලධරයාෙග් ඉල්ලුම්පත පිටපත ලැබී මාස ෙදකක් ඇතුළත දී ෙමම තීරණය ඔහුට
දන්වා යවනු ලැෙබ්.
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2:5 ෙල්කම්වරයාෙග් තීරණය ලැෙබන ෙතක් ඉල්ලුම්කරුෙග් අලුත් නිපදවීම පිළිබඳ සියලුම
අයිතිවාසිකම් ආණ්ඩුව සතුව පවත්නා ෙලස ද එකී නිලධරයා ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් භාරයක් ෙලස එය
තබා ගන්නා බව ද සලකනු ලැෙබ්.
2:6 ෙප්ටන්ට් බලපතයක දිය හැකි අයිතිවාසිකම්වල පමාණය සහ ඒ සම්බන්ධෙයන් බල
පැවැත්විය හැකි ෙකොන්ෙද්සි තීරණය කරනු ලබන්ෙන් පහත සඳහන් ආකාරයට ය.
2:6:1 ඉල්ලුම්කරුෙග් අලුත් නිපදවීම හැම අතින්ම ස්වකීය ෙසේවයට ෙහෝ රාජකාරි
කටයුතුවලට බාහිර වූවක් නම්, එහි සම්පුර්ණ පාලන අයිතිවාසිකම් තමා ෙකෙරහි තබා ගැනීමට
ඉල්ලුම්කරුට සාමානFෙයන් අවසර ෙදනු ලැෙබ්; එෙසේ සම්පූර්ණ පාලන අයිතිවාසිකම් දී ඇති
විට ෙප්ටන්ට් බලපතයක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් වූ සියලුම වියහියදම් ඉල්ලුම්කරු දැරිය යුතු
ය.
2:6:2 ෙවනත් පස්ථාවන්හි දී ඉල්ලුම්කරුට යම්කිසි පාලන අයිතිවාසිකමක් තබා ගැනීමට
ඉඩ ෙදනු ලබන්ෙන් පුළුල් අභිමතයක් පාවිච්චි කරමින් පනවනු ලබන ෙකොන්ෙද්සි හා සීමා
කිරීම්වලට යටත්ව ය. ෙමහිලා කර්තෘ භාගයක් ෙනොෙගවා ඒ නිපදවීම පාවිච්චි කිරීෙම්
අයිතිවාසිකම් රජය ෙවත තබා ගැනීෙම් ෙකොන්ෙද්සිය ෙහෝ යම්කිසි ෙවළඳ ඵල පෙයෝජනයක් ඉන්
ලැෙබ් නම් එහි යම් ෙකොටසක් රජයට අත්වීෙම් අයිතිවාසිකම තබා ගැනීෙම් ෙකොන්ෙද්සිය ෙහෝ ඒ
ෙදයාකාරෙයන්ම අයිතිවාසිකම් තබා ගැනීෙම් ෙකොන්ෙද්සිය එකී සීමා කිරීම්වලට ඇතුළත් කළ
හැකි ය.
2:6:3 ඉක්බිති එක් පක්ෂයකට නිලධරයා ද, අනික් පක්ෂයට ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් කියා
කරන ෙල්කම්වරයා ද බැඳී එම ෙදපක්ෂය විසින් තම තමන් ෙකෙරහි තබා ගන්නා අයිතිවාසිකම්
අඩංගු ගිවිසුම් පතයක් ලියා අත්සන් කළ යුතු ය.
2:6:4 ඉල්ලුම්කරුෙවකුට කිසිම ආකාරයක පාලන අයිතිවාසිකමක් ෙනොදිය යුතු යැයි
තීරණය කළෙහොත් අලුත් නිපදවීම සම්බන්ධෙයන් ස්වකීය අයිතිවාසිකම් හා එහි සියලුම ඵල
පෙයෝජන යථා පරිදි ලියා අත්සන් කරන ෙල්ඛනයක මාර්ගෙයන් ඔහු ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් කියා
කරන ෙල්කම්වරයා ෙවත පැවරිය යුතු ය. එෙහත් අලුත් නිපදවීෙමන් යම්කිසි ෙවළඳ ඵල
පෙයෝජනයක් ලැෙබ් නම් ඉන් ෙකොටසක් ඔහුට දිය හැකි ය. තවද ෙප්ටන්ට් බලපතය ලබා ගැනීෙම්
සියලුම වියදම් ආණ්ඩුව දැරිය යුතු ය.
2:6:5 සීමිත පාලන අයිතිවාසිකමක් පමණක් දී ඇති කල්හි ෙහෝ කිසිම පාලන
අයිතිවාසිකමක් දී නැති කල්හි ෙහෝ යම්කිසි අයිතිවාසිකමක් ආණ්ඩුව ෙකෙරහි තබා ෙගන
ඉල්ලුම්කරුට හුෙදක් ෙවළඳ ඵල පෙයෝජනවලින් ෙකොටසක් පමණක් දී ඇති කල්හි ෙහෝ කර්තෘ
භාගය ෙනොෙගවා අලුත් නිපදවීම පාවිච්චි කිරීෙම් අයිතිය ආණ්ඩුව ෙකෙරහි තබා ෙගන ඇති කල්හි
ෙහෝ පදානයක් ඉල්ලුම් කිරීමට ඉල්ලුම්කරුට අයිතිය ඇත්ෙත් ය.
2:6:6 පදානය ඉල්ලුම් කළ යුත්ෙත් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් මාර්ගෙයන් ෙල්කම්වරයා
ෙවත ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලුම්පතයක ස්වරූපෙයනි.
2:6:7 පදානයන් සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීමක් ගැන කියා කරනු ලබන්ෙන්, ශී ලංකාෙව්
වලංගු වන ෙප්ටන්ට් බලපතයක් පිළිබඳ වූ ඉල්ලුම්පතයක් සම්බන්ධෙයන් නම් (152 වැනි
අධිකාරය වන) ෙප්ටන්ට් බලපත ආඥා පනෙත් 9 වැනි වගන්තිෙය් විධිවිධාන යටෙත් ශී ලංකාෙව්
ෙප්ටන්ට් බලපත ෙරජිස්ටාර් විසින් සම්පුර්ණ පිරිවිතර පිළිගනු ලැබීෙමන් පසුව ය. පිටරටක වලංගු
වන ෙප්ටන්ට් බලපතයක් පිළිබඳ වූ ඉල්ලුම්පතයක් සම්බන්ධෙයන් නම්, නිලධරයා ෙප්ටන්ට්
බලපතය ලබාෙගන ඒ පිළිබඳ ඔහුෙග් සියලුම අයිතිවාසිකම් ෙහෝ අයිතිවාසිකම්වලින් ෙකොටසක්
ෙහෝ ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් කියා කරන ෙල්කම්වරයා ෙවත පැවරීෙමන් පසුව ය.
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2:6:8 පදානයක් දීෙම් දී ඒ අලුත් නිපදවීම ෙවනුෙවන් දරන ලද යුක්ති යුක්ත සියලුම වියදම්
ගැන සලකා බලනු ලැෙබ්. එෙහත් ඒ සමගම අලුත් නිපදවීෙම් ෙවළඳ ඵල පෙයෝජනවලින්
නිලධරයාට ෙදනු ලබන ෙකොටසක් ෙව් නම් එහි වටිනාකමට සමානුපාතික ෙලස මුදලක් හිලව්
කරනු ලැෙබ්; නැතෙහොත් අඩු කරනු ලැෙබ්. කවර අවස්ථාවක දී වුවද ෙම් පදානය රු. 200,000කට
වැඩි ෙනොවිය යුතු ය.
2:6:9 තීරණය කරන ලද යම් පදානයක් ෙහෝ ෙවළඳ ඵල පෙයෝජනවලින් නිලධරයාෙග්
ෙකොටස වශෙයන් ෙවන් කර ඇති යම්කිසි මුදල් පමාණයක් ෙල්කම්වරයාෙග්ම කැමැත්ෙතන් ෙහෝ
නිලධරයාෙග් ඉල්ලීම පිට ෙහෝ ෙවනස් කළ හැකි ය. ෙමෙසේ කළ හැක්ෙක් ඒ පදානය දුන්
අවස්ථ ාෙව් දී ෙනොෙහොත් ෙකොටස නියම කළ අවස්ථාෙව් දී පැවති තත්ත්වයන් පිළිබඳ සෑෙහන
ෙවනස්කම් සිදුවී තිෙබ් නම් පමණකි. මුල් තීරණය පිළිබඳ එවැනි යම්කිසි ෙවනසක් කරන විට
පදානෙයන් එවකට ෙගවා ඇති මුදල අඩු ෙනොකළ යුතු ය.
2:7 යම් නිලධරෙයකු තමාෙග් අලුත් නිපදවීමක් සම්බන්ධෙයන් සෑෙහන කාලයක් ඇතුළත දී
ෙප්ටන්ට් බලපතයක් ලබා ගැනීමට කටයුතු ෙනොකළෙහොත් ෙප්ටන්ට් බලපත පිළිබඳ කටයුතු කරන
අමාතFාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් ද එකඟත්වය ඇතිව ඒ නිලධරයා අයත් අමාතFාංශෙය් ෙල්කම්වරයා
ඒ නිලධරයාට ෙප්ටන්ට් බලපතයක් සඳහා ඉල්ලීමක් කරන ෙලස නිෙයෝග කරනු ඇත.
2:7:1 එෙසේ ෙකෙරන ඕනෑම ඉල්ලීමක වියදම් පළමු ෙකොට ආණ්ඩුව විසින් දරනු ලැෙබ්.
එෙහත් අවසානෙය් දී එකී අලුත් නිපදවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලන අයිතිවාසිකම් නිලධරයාට ෙදනු
ලැබුවෙහොත් එහි ෙවළඳ අගයක් නැති බවට ෙප්ටන්ට් බලපත පිළිබඳ කටයුතු භාර ෙල්කම්වරයා
සෑහීමට පත් ෙනොවන්ෙන් නම්, ආණ්ඩුව දැරූ මුළු වියදම නිලධරයා ආපසු ෙගවිය යුතු ය.
අෙනකුත් සියලුම කරුණු සම්බන්ධෙයන්, තමාෙග් වුවමනාෙවන් ෙප්ටන්ට් බලපතයක් ඉල්ලා
සිටින්නා වූ නිලධරෙයකුට පරිදිම ෙප්ටන්ට් බලපතයක් ඉල්ලා සිටින ෙලස නිෙයෝග කරනු ලැබූ
නිලධරෙයකුට ද ඉහත සඳහන් උප වගන්තිවල දැක්ෙවන නියමයන් එකෙසේ බලපෑ යුතු ය.
2:8 ෙම් ෙරගුලාසි කඩ කරමින් කටයුතු කරන්නා වූ ෙහෝ අලුත් නිපදවීමක් සම්බන්ධෙයන්
තමාෙග් පාලන අයිතිවාසිකම් සියල්ලම 2:6:4 උප වගන්තිෙය් පකාරව ෙල්කම්වරයාට පවරා දුන් පසු
අලුත් නිපදවීම පිළිබඳ යම් ෙතොරතුරක් ෙහෝ ෙල්ඛනයන් ෙහෝ කටු සටහනක් ෙහෝ ආදර්ශයක්,
ෙනොසැපයිය යුතු වූ යම් පුද්ගලයකුට සපයන්නා වූ ෙහෝ කවර නිලධරෙයකු වුවද රජෙය් ෙසේවෙයන්
පහකිරීෙමන් දඬුවම් කළ හැකි විෂමාචාරයකට වරදකරු ෙව්.
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සමිති සමාගම් පවත්වාෙගන යාෙම් සහ අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතිවාසිකම්
භුක්ති විඳීම
1.

සමිති සමාගම්වල සාමාජිකත්වය

2.

සමිති සමාගම් මගින් ආණ්ඩුවට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම

3.

ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති ෙහෝ පරිපාලන කියාමාර්ග ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් අදහස්
පකාශ කිරීම සහ විෙව්චනය කිරීම
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[XXXI වැනි පරිච්ෙඡ්දය

XXXI වැනි පරිච්ෙඡ්දය
සමිති සමාගම් පවත්වාෙගන යාෙම් සහ අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතිවාසිකම්
භුක්ති විඳීම
1.

සමිති සමාගම්වල සාමාජිකත්වය

1:1 ෙමහි XXXII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 1:1 උප වගන්තිය පකාර ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති
විඳීමට හිමිකම් ෙනොමැති නිලධරෙයකුට කිසිදු ෙද්ශපාලන සංගමයක ෙහෝ වරිපනම් ෙගවන්නන්ෙග්
සංගමයක ෙහෝ බදු ෙගවන්නන්ෙග් සංගමයක ෙහෝ එවැනි ෙවනයම් සංගමයක ෙහෝ සාමාජිකෙයකු
වීම තහනම් ය.
1:2 ෙපොලිස් හමුදාෙව්ත්, බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලෙය්ත් නියුක්ත නිලධරෙයකු හැර, ඉහත
සඳහන් ගණයට වැෙටන නිලධරෙයකුට ෙද්ශපාලන පරමාර්ථ නැත්තා වූ ද, කිසිම ෙද්ශපාලන
පක්ෂයකට නැතෙහොත් සංවිධානයකට නියම වශෙයන් ෙහෝ අනියම් වශෙයන් සම්බන්ධ ෙනොවන්නා
වූ ද සංගමයක් ආණ්ඩුෙව් විෙශේෂ අවසරයක් ෙනොමැතිව පිහිටුවා ගත හැකි ය.
1:3 ස්වකීය සාමාජිකයින් ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුවට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට හිමිකම් ලබනු පිණිස,
1:2 උප වගන්තිය යටෙත් පිහිටුවා ගන්නා ලද නිලධරයන්ෙග් සංගමයක් (138 අධිකාරය වන)
වෘත්තීය සමිති ආඥා පනත යටෙත් වෘත්තීය සමිති ෙරජිස්ටාර් විසින් ලියාපදිංචි කර තිබිය යුතු ය.
1:4 රජෙය් නිලධරෙයකු ෙනොවන පුද්ගලෙයකුට ද සාමාජිකෙයකු වීමට අවසර ඇත්තා වූ ද,
වෘත්තීය සමිති ආඥා පනත යටෙත් ලියාපදිංචි කර ඇත්තා වූ ද, කිසිම වෘත්තීය සමිතියක
සාමාජිකෙයකු වීම රජෙය් නිලධරෙයකුට තහනම් ය. 1970 අංක 24 දරන වෘත්තීය සමිති (සංෙශෝධන)
පනතින් සංෙශෝධිත වෘත්තීය සමිති ආඥා පනෙත් විධිවිධානවල පකාරව මිස ෙවනත් ආකාරයකට
රජෙය් නිලධරෙයකු ෙනොවන කිසිම පුද්ගලෙයකු, නිලධරයන්ෙග් කිසිම සංවිධානයක අනුශාසක
වශෙයන් ෙහෝ නිලතල දරන්ෙනකු වශෙයන් ෙහෝ සාමාජිකෙයකු වශෙයන් ෙහෝ පත් ෙනොකළ යුතු ය.

2. සමිති සමාගම් මගින් ආණ්ඩුවට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම
2:1 එකම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක නිලධරයන්ෙගන් සමන්විත වන පරිදි රජෙය් නිලධරයන් විසින්
පිහිටුවා ගන්නා ලද පිළිගත් සංගමයක් යම් බලධරෙයකු ෙවත කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස්
කරන්ෙන් නම්, එකී සංගමයට එම බලධරයා ෙවත ෙකළින්ම කරුණු ඉදිරිපත් කළ හැකි ය. එෙසේ
කරන විට එම ලියවිල්ෙල් පිටපතක් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට සහ ෙල්කම්වරයාට යැවිය යුතු ය.
සංගමෙය් සාමාජිකයින් එකම අමාතnාංශයක් යටෙත් ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට අයත්
නිලධරයන් නම් එම අමාතnාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත පිටපතක් යැවිය යුතු ය.
සංගමය අමාතnාංශ එකකට වැඩි ගණනක නිලධරයන්ෙගන් සමන්විත වන්ෙන් නම්, එකී පිටපත
යැවිය යුත්ෙත් රාජn පරිපාලන විෂය භාර අමාතnාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත ය.
සංගමෙය් සාමාජිකත්වය දරන සියලු ෙදනාම ඒකාබද්ධ ෙසේවයකට අයත් වන්ෙන් නම්, එකී
පිටපත රාජn පරිපාලන විෂය භාර අමාතnාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත යැවිය යුතු ය.
2:2 රජෙය් නිලධරෙයකුෙග් පත්කිරීම, මාරුකිරීම, ෙසේවෙයන් පහකිරීම ෙහෝ විනය පාලනය
සම්බන්ධ කිසිම ලියවිල්ලක්, රජෙය් නිලධරයන්ෙග් සංගමයක් විසින් බලධරෙයකු ෙවත ෙනොයැවිය
යුතු ය.
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3. ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති ෙහෝ පරිපාලන කියාමාර්ග ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් අදහස්
පකාශ කිරීම හා විෙව්චනය කිරීම
3:1 මතෙභ්දයට තුඩු දී ඇති කරුණු, විෙශේෂ අයිතිවාසිකම් නිෙයෝජනය කරන සංගමයක් සමග
සාකච්ඡා කර සමථයකට පත් කිරීම සඳහා ස්වකීය නිල තත්ත්වෙයන් කටයුතු කිරීමට බලය ලැබී
ඇෙතොත් මිස XXXII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් පකාර ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට හිමිකම් නැති
රජෙය් නිලධරෙයකුට ශී ලංකා ආණ්ඩුෙව් ෙහෝ ෙවනත් රටක ආණ්ඩුවක ෙහෝ කිසිම කියාවක් ගැන
සලකා බැලීම පිණිස රැස්වීමක් කැඳවීම ෙහෝ එවැනි රැස්වීමක කියාශීලීව කටයුතු කිරීම ෙහෝ තහනම්
ය.
3:2 එබඳු රජෙය් නිලධරෙයකු විසින් පුවත්පත්වලට ලිපි ලිවීෙමන් ෙහෝ වාර්තාකරුවන් සමග
සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීෙමන් ෙහෝ රජය ෙහෝ රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විෙව්චනය කිරීම
සඳහාවත්, රාජකාරිමය වූ ෙහෝ ෙනොවූ ෙහෝ සිය දුක්ගැනවිලි (උදා : සිය රාජකාරි ඉටු කිරීමට කාර්ය
මණ්ඩල පමාණවත් ෙනොවීම සම්බන්ධ විෙව්චන ෙහෝ පැමිණිලි; අතිෙර්ක අරමුදල් ෙනොසැපයීම
සම්බන්ධෙයන් භාණ්ඩාගාරය ෙවත එල්ල කරන විෙව්චන ආදිය) පචාරය කිරීම සඳහාවත් පවෘත්ති
පත මාධn ෙයොදා ෙනොගත යුතු ය.
3:3 එෙහත් රජෙය් නිලධරයන්ෙග් පිළිගත් යම්කිසි සංගමයකට අයත් වූ රජෙය් නිලධරෙයකුට
ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට හිමිකම් ඇතත් නැතත් එම සංගමෙය් සාමාජිකයන්ෙග්
වැටුපට ෙහෝ ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සිවලට ෙහෝ බලපාන ඕනෑම ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තියකට ෙහෝ
තීරණයකට විරුද්ධත්වය පකාශ කිරීමට ෙහෝ ඒවා විෙව්චනය කිරීමට ෙහෝ පුළුවන. එෙතකුදු වුවත්එකී විෙරෝධතා ෙහෝ විෙව්චනය අදාළ සංගමෙය් යම්කිසි දුක්ගැනවිල්ලකට සහනය ලබාගැනීම
ෙහෝ නීතnානුකූල අයිතිවාසිකම් ලබාගැනීම ෙහෝ අරමුණු ෙකොටගත් ඒවා විය යුතු ය.
එකී විෙරෝධතා ෙහෝ විෙව්චන ෙහෝ මධnස්ථ වූත් ගර්හා විරහිත වූත් භාෂාෙවන් කළ යුතු ය.
රහසn ස්වභාවෙයන් යුත් ෙතොරතුරු කිසිවක් එයින් අනාවරණය ෙනොවිය යුතු ය.
3:4 ඕනෑම විනය කියාවක් ගැන ෙහෝ විනය කියාමාර්ගයක් ගැන ෙහෝ විරුද්ධත්වය පකාශ
කිරීමට නැතෙහොත් විෙව්චනය කිරීමට රජෙය් නිලධරෙයකුට පුළුවන. එෙතකුදු වුවත්:
එකී විෙරෝධතා ෙහෝ විෙව්චන පසිද්ධිෙය් පකාශ ෙනොකිරීමටත් ඒවා පසිද්ධියට පත්වීම වැළැක්වීම
සඳහා නිසි පියවර ගැනීමටත් එම නිලධරයා වග බලාගත යුතු ය.
එෙසේම එකී විෙරෝධතා ෙහෝ විෙව්චන පකාශ කළ යුත්ෙත් අදාළ විනය කියාවට ෙහෝ විනය කියා
මාර්ගයට භාජනය වී සිටින නිලධරයා විසින් ෙහෝ එම නිලධරයා නීතnානුකූල සාමාජිකෙයකුව සිටින
රජෙය් නිලධරයන්ෙග් සංගමයක නිලතල දරන්ෙනකු විසින් ෙහෝ පමණි.
3:5 එෙසේ වුවද, අමාතn මණ්ඩලය විසින් පවරන ලද බලතල කියාත්මක කිරීෙම්දී කිසිදු විනය
කරුණක් සම්බන්ධව අදාළ නිලධරයා සමග ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන සංගමයක්
සමග ෙහෝ ලිපි ගනුෙදනු කිරීමට විනය බලධරෙයකු කිසිෙසේත් බැඳී නැත.
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XXXII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම
1.

ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට හිමිකම් ෙනොමැති නිලධරෙයකුට
තහනම් කටයුතු

2.

ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි නිලධරෙයකු එම අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම

3.

ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට හිමිකම් ඇති නිලධරෙයකුට, මාරු
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙදන අනුගහ
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XXXII වැනි පරිච්ඡේදය
දේශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම
1.

දේශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට හිමිකම් දනොමැති නිලධරදෙකුට තහනම් කටයුතු
1:1 පහත සඳහන් අයට ඡේශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට හිමිකමක් නැත:
අධිකරණ නිලධරඡයකු,
සන්නේධ ඡසේවාවල නිලධරඡයකු ,
ඡපොලිස් හමුදාඡේ නිලධරඡයකු සහ අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංග්රහය යටඡ
ඉටුකරන ඡවන සාම නිලධරඡයකු, (උදා: ග්රාම නිලධාරීන්)
(138 වැනි අධිකාරිය වන) වෘ තීය සමිති ආඥා පනඡ
පරිදි බන්ධනාගාර නිලධරඡයකු,

ඡපොලිස් කටුතු

20 වැනි වගන්තිඡේ විග්රහ කර තති

රජඡේ ඡසේවඡේ නිුතක්ත මාණ්ඩලික ඡහෝ අධීක්ෂණ නිලධරඡයකු,
මැතිවරණ කටුතු පිළිබඳ ඡදපාර්තඡම්න්ුඡේ (පාර්ලිඡම්න්ු, පළා
නිුතු නිලධරඡයකු, එහි ඡසේවය කරන තාක් කල්,

පාලන ආදී) ඡසේවඡේ

1:2 ජනාධිපති ඡ රීමක දී, පාර්ලිඡම්න්ු මැතිවරණයක දී, ජනමත විමසුමක දී, පළා සභා
මැතිවරණයක දී ඡහෝ පළා පාලන මැතිවරණයක දී ඡන්දය දීම හැර ඡවන කිසිදු ආකාරයක
ඡේශපාලන කටුත තක ඡයදීම සහ විඡශේෂඡයන්ම පහත සඳහන් කවර ක්රියාවක් වදවද කිරීම
ඡේශපාලන අයිතිවාසිකම් අහිමි නිලධරඡයකුට තහනම් ඡේ. මීට පටහැනිව ක්රියා කිරීම ඡසේවඡයන්
පහකිරීඡම් දඬුවමට භාජනය විය ුතු වරදකි:
1:2:1

ඡමහි 1:2 උප වගන්තිඡේ සඳහන් මැතිවරණයකට සහභාගිවීම.

1:2:2 ඡමහි 1:2 උප වගන්තිඡේ සඳහන් මැතිවරණයකට
ඡන්දාඡේක්ෂකඡයකුට ඡමොනයම් ආකාරයකින් ඡහෝ ආධාර කිරීම.

ඉදිරිප

වන

1:2:3 ඡමහි 1:2 උප වගන්තිඡේ සඳහන් වන මැතිවරණයක් සඳහා තමන් නම් කරගනු
ලැබීමට කවර පියවරක් වදවද ගැනීම.
1:3 මු කාලඡේ දී මැතිවරණයකට ඉදිරිප වීමට අදහස් කරන ඉහත 1:1 උප වගන්තිඡේ සඳහන්
තනුරුවලට අය නිලධරයන් තම ඡන්ද අඡේක්ෂක වය තහවදරු කරගැනීම සඳහා ඡහෝ එවැනි
මැතිවරණයක දී තමාට අවාසි ඡේද, නැේද යන වග පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා ඡහෝ ප්රාරම්භක කටුතු
කිරීමට අදහස් කරන්ඡන් නම් ඔහු එම කටුතු කිසිවක් කිරීමට ඡහෝ අන් අයකු ලවා කරවා ගැනීමට
අනුමත කිරීමට ඡහෝ ඡපර, රාජය ඡසේවඡේ තමා දරන තනුඡරන් ඉල්ලා අස්විය ුතු ය. එඡසේ වදවද,
අවදරුදු 10ක් ඡහෝ ඊට වැඩි ඡසේවා කාලයක් තති එවැනි නිලධරඡයකුට ජනාධිපති, පාර්ලිඡම්න්ු,
පළා සභා ඡහෝ පළා පාලන මැතිවරණයක දී අඡේක්ෂකඡයකු වශඡයන් ඉදිරිප වන්ඡන් නම්
නාම ඡයෝජනා භාරඡදන දිනට යට පිරිඡසයින් දින 10කට කලින් ප කිරීම් බලධරයා ඡවත දන්වා
මැතිවරණයට නාම ඡයෝජනා භාරදීමට දින 07කට ඡපර සිට තමා දරන තනුඡරන් විශ්රාම ගතහැකි ය.
එඡසේ විශ්රාම ගැනීමට නම් ඔහු විසින් රජයට ඡගවිය ුතු සියම ම ඡගවීම් නිරවදල් කළ ුතු අතර,
ගිවිසුම්ගත අනිවාර්ය ඡසේවා කාලයක් ත නම් ඒ සඳහා ගිවිසුම්ගත මුදල් ඡගවා ගිවිසුඡමන් නිදහස් විය
ුතු ය. එවැනි විශ්රාම යන අඡයකුට ඔහුඡව වයස අවදරුදු 55 පිඡරන දිනඡේ සිට විශ්රාම වැටුප හා
පාරිඡතෝෂිකය හිමි වනු තත.
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XXXII වැනි පරිච්ෙඡ්දය]

2. ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි නිලධරෙයකු එම අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම
2:1 ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට හිමිකම් නැතැයි 1:1 උප වගන්තිෙය් සඳහන්
ගණවලට අයත් නිලධරයන් හැර අන් නිලධරෙයකුට 2:2 උප වගන්තිෙය් විගහ කර ඇති පරිදි
ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් සම්පූර්ණෙයන් භුක්ති විඳිය හැකි ය.
2:2 එවැනි රජෙය් නිලධරෙයකුට භුක්ති විඳිය හැකි ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පහත සඳහන් ෙව්:
2:2:1 ෙද්ශපාලන පක්ෂයක සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම හා එම පක්ෂෙය් කටයුතුවලට
සහභාගී වීම;
2:2:2 ෙද්ශපාලන ස්වභාවයක් දරන කරුණක් පිළිබඳ අදහස් පකාශ කිරීම; උදා: ෙද්ශපාලන
කරුණු ගැන පුවත්පත්වලට ලිපි ලිවීම ෙහෝ එබඳු කරුණු සාකච්ඡා ෙකෙරන රැස්වීම් ඇමතීම
සහ
2:2:3 ජනාධිපති ෙත්රීමක දී, පාර්ලිෙම්න්තු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන මැතිවරණයක දී
තරග කිරීම.
2:3

ෙම් අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත් ෙව්:

2:3:1 ෙද්ශපාලන පක්ෂයක වැඩට සහභාගී වීම, ෙද්ශපාලන රැස්වීමක් ඇමතීම යනාදී
කටයුතු කිරීෙම් අයිතිවාසිකම් රජෙය් නිලධරෙයකුට ෙදනු ලබන්ෙන් හුෙදක් රජෙය් ෙසේවෙය් ඔහු
කරන වැඩ කටයුතුවලට හානියක් ඇති ෙනොවන පරිදි ය. හැමවිටම රජෙය් ෙසේවෙය් කටයුතුවලට
පමුඛත්වය දිය යුතු ය. ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් රජෙය් නිලධරෙයකුට එබඳු ෙද්ශපාලන
කටයුතුවලට සහභාගි වීම සඳහා නිවාඩු දිය යුත්ෙත් සිය අභිමතය පරිදි ෙසේවෙය් හදිසි
අවශqතාවන්ට යටත්ව ය.
2:3:2 නිලධරෙයකු, ජනාධිපති ෙත්රීමක දී, පාර්ලිෙම්න්තු ෙහෝ පළාත් සභා මැතිවරණයක දී
අෙප්ක්ෂකයකු වශෙයන් ඉදිරිපත් වීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නම්, ඔහු විසින් ඒ බව නාම
ෙයෝජනා පත භාරගන්නා දිනට, අවම වශෙයන් දින 10කට කළින් තම ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාට ලිඛිතව දැන්විය යුතු ය. නාම ෙයෝජනා පත භාරගන්නා දිනට, සතියකට ෙපර සිට
මැතිවරණ දිනය දක්වා වූ කාල සීමාව සඳහා ඔහුට වැටුප් රහිත නිවාඩු දිය යුතු ය. එෙසේ වුවද
නිලධරෙයකු පළාත් පාලන මැතිවරණයකදී අෙප්ක්ෂකයකු වශෙයන් ඉදිරිපත් වීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නම් ඔහු විසින් ඒ බව නාම ෙයෝජනා පත භාරගන්නා දිනට, අවම
වශෙයන් දිනකට කලින් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට ලිඛිතව දැන්විය යුතු ය. එදින සිට මැතිවරණ
දිනය දක්වා වූ කාල සීමාව සඳහා ඔහුට පඩි රහිත නිවාඩු දිය යුතු ය. එෙහත් මැතිවරණයකට තරග
කරන ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රජෙය් නිලධරෙයකු නිවාඩු ඉල්ලුම් කරන වසෙර් දී, ඔහුට
හිමි ෙමෙතක් ලබා ෙනොගත් සාමානq නිවාඩු ෙව් නම්, ඒවා ලබා ගැනීමට ඔහුට පුළුවන.
2:3:3 ඔහු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වශෙයන් ෙතෝරා පත් කරගනු ලැබුවෙහොත්, එෙසේ
ෙත්රී පත් වූ දින සිට ඔහු රජෙය් ෙසේවෙය් දරමින් සිටි තනතුරින් ඉල්ලා අස්වන ෙලස ඔහුට නියම
කළ යුතු ය.
2:3:4 ඔහු පළාත් පාලන ආයතනයක සභිකෙයකු/උප සභාපතිවරෙයකු ෙලස ෙතෝරා පත්
කරගනු ලැබුවෙහොත් රජෙය් ඔහු දරමින් සිටි තනතුෙරහි සිටියදීම පළාත් පාලන ආයතනෙය්
රැස්වීම්වලට සහභාගීවීම සඳහා හා එම රැස්වීම් හා අනුබද්ධිත කාර්යයන්හි නිරතවීම සඳහා
ෙසේවෙය් හදිසි අවශqතාවයන්ට යටත්ව මසකට දින 05ක් වැටුප් සහිත නිවාඩු ඔහුට දිය යුතු ය.
යම් රජෙය් නිලධරෙයකු පළාත් සභාවක සභිකෙයකු වශෙයන් ෙතෝරා පත් කරගනු
ලැබුවෙහොත් ඔහුට පහත සඳහන් මනාප ෙදකින් ඕනෑම මනාපයක් භුක්ති විඳීමට ඉඩ දිය යුතු ය.
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[XXXII වැනි පරිච්ෙඡ්දය

1 වන මනාපය - ඔහු පළාත් සභාෙව් සභිකෙයකු වශෙයන් සිටින තාක් කල් වැටුප් රහිත
නිවාඩු පිට එම පළාත් සභාෙව් සභිකෙයකු වශෙයන් ෙසේවය කිරීමට
හැකිවන ෙසේ පූර්ණ කාලීනව මුදා හළ යුතු ය.
2 වන මනාපය - ෙතෝරා ගනු ලැබීෙමන් පසු ඔහු පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව
රජෙය් ෙසේවය හැර ගියා ෙසේ සැලකිය යුතු ය.
(I)

පළාත් සභාවට ඔහු ෙතෝරා පත් කර ගනු ලබන අවස්ථාෙව්දී රජෙය් ෙසේවෙයහි ඔහුෙග්
නිතq තනතුර විශාම වැටුප් වqවස්ථා සංගහය යටෙත් විශාම වැටුප් හිමි තනතුරක් ෙසේ
පකාශයට පත් කර ඇති තනතුරක් නම් එවිට,
(අ)

පළාත් සභාවට ෙතෝරා පත් කර ගනු ලබන දිනෙය් දී තනතුර අෙහෝසි කිරීම නිසා
ඔහු රජෙය් ෙසේවෙයන් විශාම ගත්ෙත් නම්, ඔහුට විශාම වැටුප් වqවස්ථා සංගහය
යටෙත් පදානය කළ යුතුව ඇති ආකාරෙය් පදාන ලබා ගැනීමට ඔහු සුදුසු වන්ෙන්
ය.

(ආ) එෙතකුදු වුවත් පළාත් සභාෙව් සභිකෙයකු වීෙම් තත්ත්වය නැවතීම නිසා පළාත්
සභාෙව් ඔහුෙග් ෙසේවය අවසන් ෙකෙරන ෙතක් එම විශාම පතිලාභ ඔහුට
ෙනොෙගවිය යුතු ය.
(ඇ) පළාත් සභාෙව් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටිය දී ඔහු මිය ගියෙහොත්, ඔහු පළාත් සභාවට ෙත්රී
පත් වූ දිනට ෙපර දින මිය ගියා ෙසේ සලකා විශාම පතිලාභ ඔහුෙග් යැෙපන්නන්ට
ෙගවිය යුතු ය.
(II)

පළාත් සභාවට ෙතෝරා පත් කර ගනු ලබන අවස්ථාෙව් දී ඔහු රාජq ෙසේවා අර්ථසාධක
අරමුදල් ආඥා පනත යටෙත් රාජq ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදලට දායක මුදල් ෙගවූ
තැනැත්ෙතක් වූෙය් නම් එම ආඥා පනෙත් කාර්යයන් සඳහා ඔහු ෙසේවෙයන් පහකිරීම
නිසා ෙනොව රජෙය් කැමැත්ත ඇතිව සිය ෙකොන්තාත්තුව අවසන් කරනු ලැබීම නිසා
රජෙය් ෙසේවය අත්හැර ගිය අෙයකු ෙසේ සැලකිය යුතු ය. තව ද,

(III)

පළාත් සභාවට ඔහු ෙතෝරා ගනු ලබන අවස්ථාවට කලින්, නියමිත කාල පරිච්ෙඡ්දයක්
රජයට ෙසේවය කරන බවට ගිවිස ගනිමින් රජය සමග ෙකොන්තාත්තුවක් ඔහු අත්සන් කර
ඇත්නම් එබඳු ෙකොන්තාත්තුවක් හා සම්බන්ධ බැඳීම් ඉටු කිරීෙම් කාර්යය සඳහා පළාත්
සභාවට සිදු කරනු ලබන ඕනෑම ෙසේවා කාලයක් රජයට කරනු ලබන ෙසේවයක් වශෙයන්
සැලකිය යුතු ය.

2:4 ආණ්ඩුෙව් කිසිම ෙගොඩනැගිල්ලක ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ෙවනත් වැඩෙපොළක ෙහෝ ෙද්ශපාලන
රැස්වීම් ෙනොපැවැත්විය යුතු ය. එෙසේ ෙවතත් ආණ්ඩුෙව් ෙගොඩනැගිල්ලක ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ෙවනත්
වැඩෙපොළක ෙහෝ සාමානq වැඩ කරන කාලය තුළ ෙහෝ ඉන් පිටස්තරව ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාෙග් අනුමතිය ඇතිව වෘත්තීය සමිති රැස්වීමක් පැවැත්වීම ෙමම ෙරගුලාසිෙයන් තහනම්
ෙනොෙකෙර්. එෙහත් එම අවසරය ඇත්ෙත් අදාළ වෘත්තීය සමිතිෙය් සාමාජිකෙයකු ෙනොවන අෙයකු
අදාළ රැස්වීමට සහභාගී ෙනොවන්ෙන් නම් පමණි.
2:5 ආණ්ඩුෙව් කිසිදු කාර්යාලයක් තුළ ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ෙවනත් ආයතනයක් තුළ ෙහෝ කිසිම
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් සඳහා ඡන්ද ආයාචනෙයහි ෙයදීමට අවසර ෙදනු ෙනොලැෙබ්. ආණ්ඩුෙව්
කාර්යාලයක් තුළ ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ෙවනත් ආයතනයක් තුළ ෙහෝ ෙද්ශපාලන පකාශන හා පතිකා
යනාදිය ෙබදා ෙනොහැරිය යුතු ය. එෙමන්ම ෙද්ශපාලන මුහුණුවරක් ගන්නා දැන්වීම් පත හා අෙනකුත්
සංෙක්ත යනාදිය ද ආණ්ඩුෙව් කාර්යාලයක් තුළ ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ෙවනත් ආයතනයක් තුළ ෙහෝ
පදර්ශනය ෙනොකළ යුතු ය.
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3. ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට හිමිකම් ඇති නිලධරෙයකුට, මාරු කිරීම සම්බන්ධෙයන්
ෙදන අනුගහ
3:1 ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට හිමිකම් ඇති නිලධරෙයකු පිළිගත් ෙද්ශපාලන
පක්ෂයක මධqම කාරක සභාෙව්, පහත 3:2 උප වගන්තිෙය් සඳහන් නිලයක් දරන්ෙන් නම් එම
මධqම කාරක සභා මූලස්ථානයට ආසන්න කාර්යස්ථානයක ෙසේවය කිරීෙම් අනුගහය ඔහුට දිය යුතු
ය. ඔහු සාමානq මාරු වqවස්ථාවලට යටත් ෙනොෙව්.
3:2

ෙම් අනුගහය හිමිවීමට නම් ඔහු පහත සඳහන් නිලයක් උසුලන ෙකෙනකු විය යුතු ය.
සභාපති ,
උප සභාපති,
ෙල්කම්,
උප ෙල්කම්,
භාණ්ඩාගාරික.

3:3 ෙම් අනුගහ ලබා ඇති නිලධරෙයකු කාරක සභාෙව් තමා උසුලන තනතුරින් ගිලිහුෙනොත්
ෙහෝ වඩා ඉහළ තනතුරකට, පන්තියකට ෙහෝ ෙශේණියකට උසස් කරනු ලැබුවෙහොත්, එවිට ඒ
නිලධරයා සාමානq මාරු වqවස්ථාවලට යටත්වනු ඇත.
3:4 සෑමවිටම ෙම් අනුගහය දිය යුත්ෙත් සාමානq ෙදපාර්තෙම්න්තුමය අවශqතාවන්ට හා
විනයානුකූල නියමයන්ට යටත්ව ය.
3:5 යම් නිලධරෙයකු ෙම් අනුගහය ලබා ගැනීමට අදහස් කරන්ෙන් නම් ඔහු ඒ සඳහා පහත
දැක්ෙවන කරුණු සඳහන් ඉල්ලුම්පතයක් සිය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
මධqම කාරක සභාෙව් තමා උසුලන නිලය ;
ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් නම හා ලිපිනය;
සහ
තමා ෙසේවය කිරීමට කැමති කාර්යස්ථානය.
3:6 “පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්” යනුෙවන් අදහස් ෙකෙරනුෙය්, ෙවනත් අන්දමකින් විගහ
කර ෙනොමැති නම්, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් විසින් ඒ ආකාරයට පිළිගන්නා ලද ෙද්ශපාලන පක්ෂයකි.
3:7 ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට හිමිකම් ඇති නිලධරෙයකු පළාත් පාලන
ආයතනයක සභිකෙයකු වශෙයන් ෙතෝරා පත් කරගනු ලැබුවෙහොත් ඔහු එෙසේ ෙත්රී පත්වී සිටින
පළාත් පාලන ආයතනෙය් කාර්යාලයට ආසන්න ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවය කිරීෙම් අනුගහය ෙසේවෙය්
අවශqතාවන්ට සහ විනය අවශqතාවන්ට යටත්ව ඔහුට ලබාදිය යුතු ය. එම පළාත් පාලන ආයතනෙය්
සභිකෙයකු වශෙයන් සිටින ෙතක් ඔහු සාමානq ස්ථාන මාරු කිරීම්වලට යටත් ෙනොවන්ෙන් ය.
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XXXIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
නීති උපෙදස් හා නීති කියාමාර්ග
1. නීතිපතිෙග් උපෙදස් ෙහෝ අදහස්
2. නීති ෙකටුම්පත්
3. උපකාරක නීති
4. ආණ්ඩුව විසින් නඩුවක් පැවරීම
5. ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පවරා ඇති නඩුවක දී වගඋත්තර කියා සිටීම.
6. නිල තත්ත්වෙයන් රජෙය් නිලධරෙයකුට විරුද්ධව පවරා ඇති නඩුවක දී
වගඋත්තර කියා සිටීම

7. රජෙය් නිලධරෙයකු විසින් ෙපෞද්ගලික තත්ත්වෙයන් නඩුවක් පැවරීම
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[XXXIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය

XXXIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය
නීති උපෙදස් හා නීති කියාමාර්ග
1.

නීතිපතිෙග් උපෙදස් ෙහෝ අදහස්

1:1 නීතිපතිෙග් උපෙදස් ෙහෝ අදහස් ඉල්ලා සිටින විට එෙසේ උපෙදස් ෙහෝ අදහස් ඉල්ලා
සිටින්ෙන් කුමන කාරණාවක් පිළිබඳව ද යන බව පැහැදිළිව සඳහන් කළ යුතු ය. අදාළ කාරණය
පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර අඩංගු සිද්ධි පකාශයක් ද ඔහු ෙවත යැවිය යුතු ය. ඒ සමග කාර්යාලීය
ලිපිෙගොනුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නම් එහි අදාළ පිටුවල ෙයොමු විස්තර ද සඳහන් කළ යුතු ය.
එහි සඳහන් කරුණ ගැන කලින් ද නීතිපති විමසන ලද්ෙද් නම්, ඒ පිළිබඳව ඔහු කලින් පකාශ කළ
මතය පිළිබඳ ෙයොමුව ද සඳහන් කළ යුතු ය.
1:2

කල්පිත කරුණු ගැන උපෙදස් ෙදන ෙලස නීතිපතිෙගන් ඉල්ලා ෙනොසිටිය යුතු ය.

1:3 තීරණයක් කිරීම සඳහා ඇත්ත වශෙයන්ම පැන නැගී ඇති පශ්නයකට අදාළ කරුණු
සම්බන්ධෙයන් මිස ආඥා නීතිවල අර්ථ නිරූපනය සම්බන්ධෙයන් නීතිපතිෙගන් උපෙදස් ෙනොඉල්ලිය
යුතු ය.
1:4 නිසි බලධරයන්ෙග් අනුමතිය ෙනොලත් ෙකොන්ෙද්සි ඇතුළත් වූ ෙකොන්තාත් ගිවිසුම්වල, බදු
ඔප්පුවල ෙහෝ ෙවනත් නීතeානුකූල ෙල්ඛනවල ෙකටුම්පත් අනුමත කරන ෙලස නීතිපතිෙගන්
ෙනොඉල්ලිය යුතු ය. ෙකොන්තාත් ගිවිසුම්වල, බදු ඔප්පුවල ෙහෝ ෙවනත් නීතeානුකූල ෙල්ඛනවල
ෙකටුම්පත් පිළිෙයළ ෙකොට එවන ෙලස ඉල්ලා යවන සියලුම ඉල්ලීම් සමග නිසි බලධරයා අනුමත
කළ ෙකොන්ෙද්සි හා විධිවිධාන පිළිබඳ සම්පූර්ණ පකාශයක් ද (පිටපත් ෙදකකින් යුක්තව) යැවිය යුතු
ය.
1:4:1 ආදායම් බදු, ෙවනත් බදු සහ ෙර්ගු බද්ෙදන් නිදහස් කිරීම් හා සම්බන්ධ කරුණුවලට
අදාළ වගන්ති ඇතුළත් ෙකොන්තාත්තුවක, බදු ඔප්පුවක ෙහෝ ෙවනත් නීතeානුකූල ෙල්ඛනයක
ෙකටුම්පතක් අනුමතිය සඳහා නීතිපති ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට පථම එය මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාතeාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් අනුමත කරනු ලැබිය යුතු ය.
1:5 ආණ්ඩුව විසින් තීරණයක් ගත යුතු බවට නීති පඥප්තියකින් ෙහෝ ෙවනත් අන්දමකින් ෙහෝ
නියම වී තිෙබ්නම් මිස, පළාත් පාලන ආයතනයකට ෙහෝ රාජe සංස්ථාවකට ෙහෝ යම් ෙපෞද්ගලික
ආයතනයකට ෙහෝ අදාළ කාරණයක් ගැන නීතිපතිෙගන් උපෙදස් ෙනොඉල්ලිය යුතු ය.
1:6 ෙකටුම්පත් අවස්ථාෙව් පවත්නා නීති පිළිබඳව නීතිපතිෙගන් උපෙදස් ෙනොඉල්ලිය යුතු ය.
එෙහත් පැනවීමට අදහස් කරන නීතියක් සම්බන්ධව නීති මූලධර්ම ගැන උපෙදස් ඔහු ෙදනු ඇත.
1:7 නීතිපතිෙගන් ලබාගත් නීති උපෙදසක්, ඔහුෙග් ලිඛිත අනුමතිය කලින් ලබා ෙනොෙගන,
කිසිම පළාත් පාලන ආයතනයකට, රාජe සංස්ථාවකට, ෙපෞද්ගලික ආයතනකට ෙහෝ පුද්ගලෙයකුට
ෙනොදැන්විය යුතු ය.

2.

නීති ෙකටුම්පත්

2:1 නීති ෙකටුම්පතක් සකස් ෙකොට එවන ෙලස ඉල්ලා සිටින සෑම අවස්ථාවකදීම, ෙකටුම්පත්
සකස් කිරීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදකට මග ෙපන්වනු පිණිස ඒ පිළිබඳ හැකි තරම් සම්පූර්ණ
උපෙදස් අඩංගු සංෙද්ශයක් ද එවැනි ඉල්ලීමක් සමග යැවිය යුතු ය.
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2:2 රජෙය් නීති සම්පාදන වැඩසටහන සහ සම්මත කිරීම සඳහා එම පනත් ඉදිරිපත් කරන
පමුඛතා පිළිෙවළ අමාතe මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලැබූ පසුව අමාතe මණ්ඩලෙය්
ෙල්කම්වරයා එම අමාතe මණ්ඩල තීරණ ඒ ඒ ෙල්කම්වරයාට හා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදකට
ඔවුන්ෙග් දැන ගැනීම සඳහා දන්වා යවනු ඇත.
පමුඛතා පිළිෙවෙළහි යම්කිසි ෙවනසක් ඇති වුවෙහොත් ඒ බව ද අමාතe මණ්ඩලෙය් ෙල්කම්වරයා
විසින් එම නිලධරයන්හට දන්වනු ඇත.
2:3 යම්කිසි පනතක් ෙකටුම්පත් කරන ෙලස නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදකෙගන් ඉල්ලා සිටිය
හැක්ෙක්ඒ පනත යෙථෝක්ත වැඩසටහනට ඇතුළත් කර තිෙබ් නම් ෙහෝ අතeවශe ෙහයින් ඒ ඉල්ලීම
ජනාධිපතිතුමා අනුමත කර තිෙබ් නම් ෙහෝ අමාතe මණ්ඩලය තීරණය කළ යුතු කිසිදු පතිපත්ති
පශ්නයකට අදාළ ෙනොවන සංෙශෝධනයක් යම් ආඥා පනතක ෙහෝ පනතක ඇති කිරීම එම පනෙත්
අරමුණ වන්ෙන් නම් ෙහෝ පමණකි.
පනත් ෙකටුම්පතක් සඳහා කරන සෑම ඉල්ලීමක්ම එම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන අමාතeාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා, අධිකරණ අමාතeාංශෙය් ෙල්කම්වරයා මාර්ගෙයන් නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදකට
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
යම් පනත් ෙකටුම්පතකට, ෙවනත් අමාතeාංශයකට ෙහෝ අමාතeාංශයක් යටතට ෙනොගැෙනන
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට අයත් විෂයයක් ෙහෝ කාර්යයක් සම්බන්ධ ෙව් නම්, එම ඉල්ලීම ගැන තමා
එකඟවන බවට එම අමාතeාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් ෙහෝ එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාෙග්
ෙහෝ සහතිකයක් එම ඉල්ලීෙමහි අඩංගු විය යුතු ය.

3.

උපකාරක නීති

3:1 ෙමම වගන්තිෙය් කාර්යයන් සඳහා “උපකාරක නීති” යන පදයට රීතියක්, ෙරගුලාසියක්,
අතුරු වeවස්ථාවක්, පකාශනයක්, නිෙයෝගයක් හා නීතිෙය් බලය ඇති නිෙව්දනයක් ද ඇතුළත් ෙව්.
3:2 අමාතeාංශයකට ෙහෝ ෙවනත් අධිකාරියකට අවශe වන කිසියම් උපකාරක නීතියක
ෙකටුම්පත පිළිෙයළ කළ යුත්ෙත් එම අමාතeාංශය ෙහෝ අධිකාරිය විසිනි.
3:3 යම්කිසි අමාතeාංශයක් විසින් ෙහෝ ෙවනත් අධිකාරියක් විසින් ෙහෝ සම්පාදනය කරනු ලබන
යම් උපකාරක නීති ෙකටුම්පතක් පතිෙශෝධනය සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත යැවිය යුත්ෙත්
එම අනු නීති ෙකටුම්පත, නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් කලින් පතිෙශෝධනය කරන ලද ඊට සමාන
වූ ෙනොෙහොත් සාරානුකූල වූ උපකාරක නීතියක් ආදර්ශය වශෙයන් උපෙයෝගී කරෙගන පිළිෙයළ
කරන ලද්දක් ෙනොෙව් නම් පමණකි.
3:4 කිසියම් උපකාරක නීති ෙකටුම්පතක් පතිෙශෝධනය සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත
යැවිය යුතු වන විට, එම ෙකටුම්පත පහත සඳහන් නියමයන්ට අනුකූල විය යුතු ය;
පිටපත් ෙදකකින් යුක්ත විය යුතු ය;
මුදණය ෙකොට ෙහෝ යතුරුලියනය කර ෙහෝ තිබිය යුතු ය;
යතුරුලියනය කර තිෙබ් නම්, සංෙශෝධන ලිවීම සඳහා ෙකටුම්පෙත් එකිෙනක ෙප්ළි අතර
සෑෙහන ඉඩ පමාණයක් තිබිය යුතු ය.
එබඳු නීතියක් සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි නීති පශ්නයක් පිළිබඳව නීතිපතිෙග් උපෙදස් ලබාෙගන
ඇත්නම් නීතිපතිෙග් එම උපෙදස් අඩංගු ලිපිෙය් පිටපතක් සහ එම උපෙදස් ඉල්ලා යැවූ ලිපිෙය්
360

[XXXIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය

පිටපතක් එම ෙකටුම්පත සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. (උපකාරක නීති සම්පාදනය කිරීෙමහි ලා
උපෙයෝගී කරගත හැකි ආදර්ශ පිළිබඳ විස්තර ආණ්ඩුව විසින් පසිද්ධ කරනු ලබන පකාශන
පිළිබඳ වාර්ෂික සුචිය ආදිෙයන් ලබාගත හැකි ය.)
3:5 පළාත් පාලන ආයතනයකට (එනම් මහ නගර සභාව, නගර සභාව ආදියට) අවශe වන යම්
උපකාරක නීතියක් නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් පතිෙශෝධනය කරනු ලබන්ෙන්, නීතියක් බවට
පත්වීමට ෙපර එය ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙහෝ අමාතeවරයකු විසින් ෙහෝ අනුමත කළ යුතුව ඇත්නම්
පමණි. එබඳු උපකාරක නීතියක් පතිෙශෝධනය කරන ෙලස ඉහත 3:3 උප වගන්තිය යටෙත් නීති
ෙකටුම්පත් සම්පාදකෙගන් ඉල්ලා සිටිය යුතු වන කල්හි ෙමම වගන්තියට අනුකූලව එම ඉල්ලීම කළ
යුත්ෙත් පළාත් පාලන ෙකොමසාරිස් විසිනි.

4.

ආණ්ඩුව විසින් නඩුවක් පැවරීම

4:1 ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් නඩුවක් පැවරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා අදහස් කරන විට, එෙසේ
නඩුවක් පවරන ෙලස නීතිපතිෙගන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය.
4:2 හදිසිෙය් කළ යුත්තක් වීම නිසා නීතිපතිට දැනුම් දීමට කාලයක් නැති අවස්ථාවක දී, නීතිපති
ෙවත ෙයොමු ෙනොකර ආණ්ඩුෙව් වැඩවල නිරත තම දිස්තික්කෙය් නීතිඥවරෙයකුෙග් ෙසේවය ලබා
ගැනීමට දිස්තික් ෙල්කම්/දිසාපතිට පුළුවන. එෙතකුදු වුවත් එහිදී පහත දැක්ෙවන ෙකොන්ෙද්සි
සම්පූර්ණ විය යුතු ය.
එම නීතිඥයාෙග් ගාස්තු ෙගවීමට මුදල් තිබිය යුතු ය. එම නීතිඥයාෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට
අදහස් කරන නඩුව ෙනොෙහොත් කාරණය සුළු එකක් ෙනොවිය යුතු අතර එය ආණ්ඩුවට එක
එල්ෙල්ම සම්බන්ධ වූ හා ආණ්ඩුවට පමාණවත් සම්බන්ධතාවයක් ඇත්තා වූ නඩුවක් ෙහෝ
කාරණයක් විය යුතුය;
එය නීතිපති පාර්ශ්ව කරුෙවකු කරනු ලැබ ඇති නඩුවක් ෙහෝ කාරණයක් ෙනොවිය යුතු ය.
එෙමන්ම තමන්ටම ආදායමක් ඇති අර්ධ රජෙය් ආයතනයක් විසින් ඒ ආයතනෙය් වියදෙමන්
සනාථ කළ යුතු ෙනොෙහොත් වගඋත්තර කිවයුතු නඩුවක් ෙහෝ කාරණයක් ෙනොවිය යුතු ය.
4:3 අපරාධ නඩුවක් පැවරීමට ෙපර ආණ්ඩුෙව් අවසරය ලබා ගැනීමට අවශe වන්ෙන් නම්, එම
අවසරය ඉල්ලා සිටිය යුත්ෙත් නීතිපතිෙග් මාර්ගෙයනි.
4:4 සිවිල් ෙහෝ අපරාධ ෙහෝ නඩුවක් පැවරීම සඳහා ෙහෝ යම් නඩුවක ඉදිරිපත් කළ යුතු
ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් උපෙදස් ලබාගැනීම සඳහා ෙහෝ පැමිණිල්ලක් ෙමෙහයවීමට ෙනොෙහොත්
නඩුවක ෙපනී සිටීමට නිලධරෙයකු මුදාහැර ගැනීම සඳහා ෙහෝ නීතිපති ෙවත ඉල්ලීමක් කරන විට ඒ
සමග පහත සඳහන් ෙල්ඛන පිටපත් ෙදකකින් යුක්තව යැවිය යුතු ය;
(අ)

නඩුවට අදාළ කරුණු පිළිබඳ සම්පූර්ණ පකාශයක්;

(ආ) නඩුවට පදනම වී ඇති සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන සාක්ෂිකරුවන්ෙග් නම් ලැයිස්තුවක්;
(ඇ) නඩුවට අදාළ සියලුම ෙල්ඛනවල ලැයිස්තුවක් හා එක් එක් ෙල්ඛනෙය් පිටපත් ෙදකක්
බැගින්;
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් පකාශ;
(ඈ) ෛවදe නිලධරයන්, ආණ්ඩුෙව් රස පරීක්ෂක, සැක කටයුතු ලියකියවිලි පිළිබඳ ආණ්ඩුෙව්
පරීක්ෂක ෙහෝ ඇඟිලි සලකුණු ෙරජිස්ටාර් වැනි විෙශේෂඥ සාක්ෂිකරුවන්ෙග් නම්
ලැයිස්තුවක් ඔවුන්ෙග් වාර්තාවල පිටපත් සමග
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4:5 යම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විසින් පවරන ලද නඩුවක දී මෙහස්තාත්වරෙයකු ෙහෝ පාථමික
උසාවියක විනිශ්චයකාරෙයකු ෙහෝ විත්තිය නිෙදොස් බවට දී ඇති තීන්දුව සාවදe යැයි ෙහෝ
මෙහස්තාත්වරෙයකු ෙහෝ පාථමික උසාවියක විනිශ්චයකාරෙයකු ෙහෝ ෙදන ලද දඬුවම පමාණවත්
ෙනොෙව් යැයි ෙහෝ එම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හැෙඟන්ෙන් නම්, ඒ බව ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වහාම
නීතිපති ෙවත වාර්තා කළ යුතු ය. ඉදින්, නීතිපතිට සුදුසු යැයි හැෙඟන්ෙන් නම් එවැනි තීන්දුවකට
විරුද්ධව අභියාචනයක්, අභියාචනාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට පුළුවන. නඩු විභාගය පිළිබඳ
සහතික පිටපතක් ෙහෝ අන් පිටපතක් ෙහෝ ලබා ෙගන තිෙබ් නම් එය නීතිපති ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු
ය.

5.

ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පවරා ඇති නඩුවක දී වගඋත්තර කියා සිටීම

5:1 ආණ්ඩුවට විරුද්ධව නඩුවක් පවරා ඇති බවට දැන්වීමක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක පධානියා ෙහෝ
ෙවනත් නිලධරෙයකු ෙවත භාර ෙදනු ලැබූ අවස්ථාවක දී, ඔහු ඒ බව වහාම නීතිපති ෙවත දැන්විය
යුතු ය. පස්තුත කාරණය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර පකාශනයක් ද නඩුවට අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු
ලිපිෙගොනුෙව් පිටුවලට ෙයොමු දක්වමින් එම ෙදපාර්තෙම්න්තු ලිපිෙගොනුව ද ඒ සමග නීතිපති ෙවත
යැවිය යුතු ය.
5:2 යම් නඩුවක වගඋත්තර කීම සඳහා වුවමනා කරන හැම ෙතොරතුරක්ම ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා නීතිපතිට සැපයිය යුතු ය.

6. නිල තත්ත්වෙයන් රජෙය් නිලධරෙයකුට විරුද්ධව පවරා ඇති නඩුවක දී
වගඋත්තර කියා සිටීම
6:1 නිල තත්ත්වෙයන් තමා විසින් කරන ලද්ෙද් යැයි කියන යම් කියාවක් සම්බන්ධෙයන් සිවිල්
නඩුවක් පවරා තිෙබන බවට දැන්වීමක් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට ලැබුණු විට, ඔහු අපමාදව
නීතිපතිෙගන් උපෙදස් විමසිය යුතු ය. එෙසේ කරන විට නඩුවට අදාළ කරුණු පිළිබඳ සම්පූර්ණ
පකාශනයක් ද, ඒ පිළිබඳ ෙදපාර්තෙම්න්තු ලිපිෙගොනුව ද නඩු පවරා තිෙබන බවට ලැබී ඇති දැන්වීම ද
නීතිපති ෙවත යැවිය යුතු ය.
ඒ නඩුෙව් වගඋත්තර කීම තමා බාර ගත යුතු යැයි නීතිපති අදහස් කරන්ෙන් නම්, එකී නඩුෙව්
විත්තිකාර පක්ෂය ෙලස එකී රජෙය් නිලධරයා ෙවනුවට තමා ෙයොදන ෙලස නීතිපති උසාවිෙයන්
ඉල්ලීමක් කරනු ඇත. එෙසේ නැතෙහොත් පස්තාෙව් හැටියට එම නඩුව ෙවනුෙවන් ෙපනීසිට වගඋත්තර
කීමට පියවර ගනු ඇත.
6:2 ස්වකීය නිල තත්ත්වෙයන් තමා විසින් කරන ලද්ෙද් යැයි කියන යම් කියාවක්
සම්බන්ධෙයන් සිවිල් නඩුවක් පවරා තිෙබන බවට දැන්වීමක් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියකු ෙනොවන
නිලධරෙයකුට ලැබුණ විට ඔහු ඒ බව තම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාට වහාම දැනුම් දිය යුතු ය.
එවිට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා 6.1 උප වගන්තිෙය් දැක්ෙවන ආකාරයටම නීතිපතිෙගන් ඒ පිළිබඳව
උපෙදස් ලබාගත යුතු ය.
එම රජෙය් නිලධරයා ෙවනුෙවන් වගඋත්තර කීම භාර ගත යුතු යැයි නීතිපති අදහස් කරන්ෙන්
නම්, එකී නඩුෙව් විත්තිකාර පක්ෂය ෙලස එකී රජෙය් නිලධරයා ෙවනුවට තමා ෙයොදන ෙලස
උසාවිෙයන් ඉල්ලා සිටීමට ෙහෝ එෙසේ නැතෙහොත් පස්තාෙව් හැටියට එම නඩුව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිට
වගඋත්තර කීමට නීතිපති පියවර ගනු ඇත.
6:3 ඉහත සඳහන් අවස්ථා ෙදෙකන් කුමන අවස්ථාවක දී වුවද නඩුෙව් දී වගඋත්තර කීම තමා
භාර ෙනොගත යුතු යැයි නීතිපති අදහස් කරන්ෙන් නම් තමා එෙසේ අදහස් කරන්ෙන් කුමක් නිසා ද යන
වග සඳහන් කරමින් ඒ ලියකියවිලි අධිකරණ අමාතeවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
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6:4 රජෙය් නිලධරෙයකුට විරුද්ධව පවරා ඇති සිවිල් නඩුවක දී වගඋත්තර කීමට නීතිපති බාර
ෙනොගන්ෙන් නම්, ඒ නිලධරයා තමාෙග් නීතිඥයින්ෙග් මාර්ගෙයන් වගඋත්තර කීමට කටයුතු ෙයොදා
ගත යුතු ය. අවශe වන්ෙන් නම් XI වැනි පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් තමාෙග් නඩු වියදම් පතිපූරණය සඳහා
ෙහෝ එම වියදම් ෙවනුෙවන් අත්තිකාරම් මුදලක් සඳහා ෙහෝ ඉල්ලුම් කිරීමට නිලධරයාට පුඵවන.
6:5 ස්වකීය නිල තත්ත්වෙයන් තමා විසින් කරන ලද්ෙද් යැයි කියන යම් කියාවක්
සම්බන්ධෙයන් රජෙය් නිලධරෙයකුට විරුද්ධව අපරාධ නඩුවක් පවරා තිෙබ් නම්, ඔහු තමාෙග්ම
නීතිඥයින්ෙග් මාර්ගෙයන් වගඋත්තර කීමට කටයුතු පිළිෙයළ කරගත යුතු ය. නඩුව අවසාන වූවාට
පසු නඩුව ෙවනුෙවන් තමා දැරූ වියදම් පතිපූරණය කිරීම සඳහා XI වැනි පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් ඉල්ලීමක්
කිරීමට ඔහුට පුළුවන.
6:6 ආණ්ඩුකම වeවස්ථාෙව් 126 වැනි වeවස්ථාව යටෙත් මූලික අයිතිවාසිකම් කියාත්මක
කිරීම සඳහා පවරනු ලබන නඩු විභාගයක දී, වධහිංසා කිරීෙම් ෙහෝ පහරදීෙම් ෙචෝදනා ඇතුළුව
ෙපෞද්ගලික ස්වභාවෙය් ෙචෝදනාවක් රජෙය් නිලධරෙයකුට විරුද්ධව එල්ල කරනු ලැබූ විට, එම
නිලධරයා තම නීතිඥයන්ෙග් මාර්ගෙයන් වගඋත්තර කියා සිටීමට කටයුතු ෙයොදාගත යුතු ය. නඩු
විභාගය අවසානෙය් දී තමාෙග් වියදම් පතිපූරණය කිරීම සඳහා XI වැනි පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් ඔහුට
ඉල්ලුම් කළ හැකි ය.

7.

රජෙය් නිලධරෙයකු විසින් ෙපෞද්ගලික තත්ත්වෙයන් නඩුවක් පැවරීම.

7:1 රජෙය් නිලධරෙයකු වශෙයන් තම රාජකාරි ඉටු කිරීෙම් දී පැනනැඟුණු කාරණයක්
සම්බන්ධෙයන් ෙල්කම්වරයාෙග් පූර්ව අනුමතිය ලබා ෙනොෙගන සිය ෙපෞද්ගලික තත්ත්වෙයන් නඩු
පැවරීමට නිලධරෙයකු පියවර ෙනොගත යුතු ය. ෙම් සඳහා ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමතිය ඉල්ලා සිටිය
යුත්ෙත් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මඟිනි. සැකයක් ඇති අවස්ථාවල දී ෙල්කම්වරයා නීතිපතිෙග්
උපෙදස් ලබාගත යුතු ය.
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රජෙය් නිලධරයන්ෙග් සුබ සාධක සංගම්වලට රජෙය් නිලධරයන් මුදා
හැරීම
1.

රජෙය් නිලධරයන්ෙග් සුබ සාධක සංගම්වලට රජෙය් නිලධරයන් මුදා හැරීම
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රජෙය් නිලධරයන්ෙග් සුබ සාධක සංගම්වලට රජෙය් නිලධරයන් මුදා
හැරීම
1. රජෙය් නිලධරයන්ෙග් සුබ සාධක සංගම්වලට රජෙය් නිලධරයන් මුදා හැරීම
1.1 පාර්ලිෙම්න්තු පනතක් මගින් ස්ථාපිත කරන ලද සාමාජික සංඛ&ාව 1000 ඉක්මවන රජෙය්
නිලධරයන්ෙග් සුබ සාධක සංගමයක ෙල්කම්/භාණ්ඩාගාරික තනතුර සඳහා රජෙය් නිලධරෙයකු මුදා
හැරිය හැකි ය.
1.2 එෙසේ මුදා හරිනු ලබන නිලධරෙයකුට රජෙය් ෙසේවෙය් දී ලැබූ වැටුප සහ දීමනා ද, සංගමය
මගින් තීරණය කරනු ලබන කිසියම් අතිෙර්ක දීමනාවක් ද සංගමය මගින් ෙගවනු ඇත. සංගමය මගින්
ෙගවන දීමනාව ඔහුෙග් ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් 25% ඉක්මවා ෙනොයා යුතු ය.
1.3 නිලධරයා විසින් රජෙය් ෙසේවෙය් දී භුක්ති විඳින ලද නිවාඩු සහ අෙනකුත් අනුගහයන්
ලැබීමට ඔහු හිමිකම් ලබන අතර, ඒ ෙවනුෙවන් දැරීමට සිදුවන වියදම, අදාළ සංගමය මගින් දැරිය
යුතු ය.
1.4 නිලධරයාෙග් ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් 25%කට සමාන විශාම වැටුප් දායක මුදලක් සංගමය
විසින් මාසිකව රජයට ෙගවිය යුතු ය.
1.5 විශාම වැටුප් ව&වස්ථා සංගහෙය් 24 වගන්තිය අනුව නිලධරෙයකු සංගමයක ෙසේවය සඳහා
මුදා හරිනු ලබනුෙය් අවුරුදු ෙදකකට ෙනොවැඩි කාල සීමාවක් සඳහා පමණි.
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පරිශිෂ්ට ලැයිස්තුව
පරිච්ෙඡ්දය

වගන්තිය

1 වැනි පරිශිෂ්ටය - ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්ෙග් ලැයිස්තුව

I

2 වැනි පරිශිෂ්ටය - බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටි ආකෘති

II

2:1:2

3 වැනි පරිශිෂ්ටය - දැන්වීම් ආකෘති

II

3:1

4 වැනි පරිශිෂ්ටය - පත්වීම් ලිපි ආකෘති

II

8:1, 8:4

5 වැනි පරිශිෂ්ටය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම II
ව?වස්ථාව IV වන පරිච්ෙඡ්දය

10:11

6 වැනි පරිශිෂ්ටය - ව?වස්ථාපිත මණ්ඩලවලට/සංස්ථාවලට මුදා හැරීම සඳහා/ මුදා V
හැරීම දීර්ඝ කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පතය

2:3

7 වැනි පරිශිෂ්ටය - ෙමම පරිශිෂ්ටය ආයතන සංගහෙය් II වැනි කාණ්ඩෙය් XLVIII
පරිච්ෙඡ්දෙය් 31 වගන්තිෙය් විධිවිධාන අනුව ඉවත් කර ඇත.
8 වැනි පරිශිෂ්ටය - සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධ?යන නිවාඩු ලබන නිලධරයන් XII
අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුෙම් ආකෘතිය
XV

14:4
4:12

9 වැනි පරිශිෂ්ටය - වැටුප් රහිත අධ?යන නිවාඩුපිට යන නිලධරයන් අත්සන් කළ XII
යුතු ගිවිසුෙම් ආකෘතිය
XV

16:5
5:1

10 වැනි පරිශිෂ්ටය - එෙතර ෙව්තනික කාර්ය පැවරුමක් සඳහා/එෙතර රැකියාවක් XII
බාර ගැනීම සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු ෙදනු ලබන නිලධරයන්
අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුෙම් ආකෘතිය

16:5

11 වැනි පරිශිෂ්ටය - පිටරට අධ?ාපනය හා රැකියාව යන ද්විත්ව අරමුණු සඳහා වැටුප් XII
රහිත නිවාඩු ෙදනු ලබන නිලධරයන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුෙම්
ආකෘතිය
12 වැනි පරිශිෂ්ටය - කාලීන කාඩ් අවසර පත්
XIII

16:5

13 වැනි පරිශිෂ්ටය - රජෙය් අනුගහ කාලීන පෙව්ශ පත

XIII

6:5

14 වැනි පරිශිෂ්ටය - පිටරට පුහුණුවීෙම් පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පතය

XV

2:3:2

15 වැනි පරිශිෂ්ටය - සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධ?යන නිවාඩු ලබන නිලධරයන් XV
අත්සන් කළ යුතු බැඳුම්කරෙය් ආකෘතිය

4:12

16 වැනි පරිශිෂ්ටය - රාජ? නිලධරයන් විෙද්ශ ගමන් සඳහා පූර්ව අවසරය ලබා XV
ගැනීෙම් ඉල්ලුම්පතය

10:4,
10:5

6:3

17 වැනි පරිශිෂ්ටය - රාජ? පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 21/2007 මඟින් ඉවත් කර ඇත.
18 වැනි පරිශිෂ්ටය - නිවාස ෙවන් කර ෙදන බලධරයන්ට මඟ ෙපන්වීම සඳහා XIX
පිළිෙයළ කළ ලකුණු දීෙම් ආදර්ශ කමය

4:2:1

19 වැනි පරිශිෂ්ටය - රාජ? පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත?ාංශෙය් ආයතන XX
අංශය යටෙත් ඇති නිවාඩු නිෙක්තන ෙවන් කර ගැනීම සඳහා
අයදුම්පතය

2:1

20 වැනි පරිශිෂ්ටය - වැටුප් ලැයිස්තුෙවන් අඩු කර ගැනීමට ඉඩ දී ඇති සීමාව ගණන් XXIV
බැලීෙම් දී සැලකිල්ලට ෙනොගත යුතු මාසික අඩු කිරීම්

3:5

369

පරිච්ෙඡ්දය
21 වැනි පරිශිෂ්ටය - ෙපොළිය ගණන් බැලීම - ඒක්ෂණ චකය

XXIV

වගන්තිය
3:8:1

22 වැනි පරිශිෂ්ටය - අලුත් බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් ෙකොට (නිවාසයක් තැනීමට XXIV
ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක් ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් වූ ඇප
බැඳුම්කරයක් හැර ෙවනත්) ඇප බැඳුම්කරයක් අවලංගු කිරීෙම්
දී ලිවිය යුතු ආදර්ශ සටහන

3:17:10

අලුත් බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් ෙකොට ඇප බැඳුම්කරයක් XXIV
අවලංගු කිරීෙම් දී ලිවිය යුතු ආදර්ශ සටහන :
(නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක්)

3:17:10

ණය මුදල සම්පූර්ණෙයන් ආපසු ෙගවූ විට ගිවිසුම, ඇප
බැඳුම්කරය සහ ඇෙටෝර්නි බලය අවලංගු කිරීෙම් දී ලිවිය යුතු
ආදර්ශ සටහන. (2005.01.01 දින සිට කියාත්මක 2005.03.31
දිනැති රාජ? පරිපාලන චකෙල්ඛ 08/2005 නිකුත් වීමට ෙපර
නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක් ෙහෝ
අත්කර ගැනීම සඳහා ලබා ගත් ණය අත්තිකාරම් සඳහා අදාළ
ෙව්.)
23 වැනි පරිශිෂ්ටය - විශාම වැටුප පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ෙදනු ලබන අවලංගු කළ XXIV
ෙනොහැකි ෙපොෙරොන්දු පකාශය

4:2:3

24 වැනි පරිශිෂ්ටය - 2005.01.01 දින සිට කියාත්මක 2005.03.31 දිනැති රාජ?
පරිපාලන චකෙල්ඛ 08/2005 හි විධිවිධාන මගින් ෙමම
පරිශිෂ්ටය අවලංගු ෙව්.
25 වැනි පරිශිෂ්ටය - නිලධරෙයකු ස්ථාන මාරු වී යාෙම් දී ණය වාරික ෙපේෂණය XXIV
කිරීම පිළිබඳව ස්ථාන මාරුවී යන අමාත?ාංශය/
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත දැනුම් දීම

11:10:2

26 වැනි පරිශිෂ්ටය - ණය ඉල්ලුම් කිරීෙම්දී ඉදිරිපත් කළ යුතු අයදුම්පතය

XXIV

11:11:1

27 වැනි පරිශිෂ්ටය - බැංකුව විසින් ණය මුදල නිදහස් කළ බව අදාළ XXIV
අමාත?ාංශයට/ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැන්විය යුතු ආකාරය

11:11:4

28 වැනි පරිශිෂ්ටය - ණය ලබාගත හැකි බැංකු නාම ෙල්ඛනය

XXIV

11:11:6

29 වැනි පරිශිෂ්ටය - ණය අයදුම්පතය සමග බැංකුව ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු
ලියකියවිලි

XXIV

11:11:1

රට තුළ ඇතිවන කලබල නිසා නිශ්චල ෙද්පළවලට හානි
සිදුවන සහ/ෙහෝ චංචල ෙද්පළ අහිමි වන රජෙය් නිලධරයන්ට
වැටුප් අත්තිකාරම් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීෙම් ආකෘති පතය

XXIV

14:3

30 වැනි පරිශිෂ්ටය - ෙද්පළ හිමිකරු ෙද්පළ විකිණීමට එකඟතාව පකාශ කළ යුතු
ආකාරය

XXIV

26 වැනි
පරිශිෂ්ටෙයහි
9 වගන්තිය

31 වැනි පරිශිෂ්ටය - ණය ඉල්ලුම් කිරීෙම් දී ඉදිරිපත් කළ යුතු අයදුම්පතය

XXIV

7:10:1,
8:10:1

32 වැනි පරිශිෂ්ටය - ණය ලබා ගත හැකි බැංකු නාම ෙල්ඛනය

XXIV

7:10:2
8:10:2
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1 වැනි පරිශිෂ්ටය
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ආයතන සංගහෙය් කාර්යයන් සඳහා
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්

අගාමාත කාර්යාලය

..

අගාමාත ෙල්කම්

අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව

..

ෙල්කම්

අධාපන ගන්ථ පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

අධාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධාපන පකාශන ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

අභියාචනාධිකරණය

..

අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු

අමාත මණ්ඩල කාර්යාලය

..

අමාත මණ්ඩල ෙල්කම්

අමාතාංශ

..

ෙල්කම්

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල්

ආනයන හා අපනයන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ආනයන හා අපනයන පාලක

අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අපනයන කෘෂිකර්ම අධක්ෂ ජනරාල්

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක කාර්යාලය

..

ෙල්කම්

ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස්

ආහාර ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ආහාර ෙකොමසාරිස්

ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්ති
සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ඉඩම් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්
අධක්ෂ

උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙකොමසාරිස්

කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

කම්කරු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

කම්කරු විනිශ්චය සභා ෙල්කම් කාර්යාලය

..

ෙල්කම්

කාර්මික අධාපන හා පුහුණු කිරීෙම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

කාලගුණ විදා ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

කෘෂිකර්ම අධක්ෂ ජනරාල්

කිස්තියානි ආගමික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ

කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

ෙගොඩනැගිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

ජනෙල්ඛන හා සංඛාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය

..

ජනාධිපති ෙල්කම්

ජාතික උද්භිද උදාන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්
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ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ආයතන සංගහෙය් කාර්යයන් සඳහා
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්

ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ

ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ

ජාතික සෙත්වෝදාන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ

ණය සහනදායක මණ්ඩලය

..

ෙල්කම්

තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

පධාන තක්ෙසේරුකරු

තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

තැපැල්පති

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල

..

දිස්තික් ෙල්කම්/ දිසාපති

දිසා අධිකරණය

..

දිසා විනිසුරු

ධීවර හා ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

දුම්රිය සාමානාධිකාරී

ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

නීති ෙකොමිෂන් සභාව

..

ෙල්කම්

නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

නීතිපති

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙකොමසාරිස්

පාර්ලිෙම්න්තු සභානායක කාර්යාලය

..

සභානායකෙග් ෙල්කම්

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම්
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

පුරාවිදා ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

පුරාවිදා අධක්ෂ ජනරාල්

පජා පාදක විෙශෝධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙකොමසාරිස්

පාථමික අධිකරණය

..

පාථමික අධිකරණ විනිසුරු

ෙප්ෂකර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙපොලිස්පති

ඵලදායිතා ෙල්කම් කාර්යාලය

..

අධක්ෂ

බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

භූ විදා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය

..

අධක්ෂ

මහා භාණ්ඩාගාරය

..

භාණ්ඩාගාරෙය් නිෙයෝජ ෙල්කම්

ආෙයෝජන පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

ජාතික කමසම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

මහා භාණ්ඩාගාරය -
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ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ආයතන සංගහෙය් කාර්යයන් සඳහා
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්

නීති කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

මූල පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු ..
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

අධක්ෂ ජනරාල්

මූල සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

රාජ ගිණුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

රාජ මුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

රාජ වාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

විගණන කළමනාකරණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

විෙද්ශ ආධාර හා අධීක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

මහා භාරකාර තැන

මහාධිකරණය

..

මහාධිකරණ විනිසුරු

මෙහස්තාත් උසාවි

..

මෙහස්තාත්

මැතිවරණ කාර්යාලය

..

මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්

මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

සර්ෙව් ජනරාල්

මිනුම් ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

මිනුම් ඒකක, පමිති හා ෙසේවා අධක්ෂ

මුස්ලිම් ආගමික
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

හා

සංස්කෘතික

කටයුතු ..

අධක්ෂ

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ආණ්ඩුෙව් රස පරීක්ෂක

රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාව

..

කර්මාන්ත ශාලා ඉංජිෙන්රු

රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

රජෙය් පවෘත්ති අධක්ෂ ජනරාල්

රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

රජෙය් මුදණාලයාධිපති

ආයතන අංශය

..

ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්

ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අංශය

..

ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අධක්ෂ

ඒකාබද්ධ ෙසේවා අංශය

..

ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්

විදාත්මක, වාස්තු විදාත්මක හා
තාක්ෂණ ෙසේවා අංශය

..

අධක්ෂ

රාජ භාෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙකොමසාරිස්

රාජ ෙසේව ා ෙකොමිෂන් සභාව

..

ෙල්කම්

රාජ පරිපාලන
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ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ආයතන සංගහෙය් කාර්යයන් සඳහා
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්

ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් කාර්යාලය

..

ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්

වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

වනජීවි අධක්ෂ ජනරාල්

වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

වන සංරක්ෂක ජනරාල්

වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

වාණිජ හා නාවික කටයුතු අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් ..
කාර්යාලය
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව
..

ෙවළඳ නැව් අධක්ෂ ජනරාල්

විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

විගණකාධිපති

විදුලි සංෙද්ශ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

විදුලි සංෙද්ශ අධක්ෂ

විෙද්ශයන්හි ශී ලංකාණ්ඩුෙව් දූත මණ්ඩල

..

තානාපති/මහෙකොමසාරිස්

විපක්ෂ නායක කාර්යාලය

..

ෙල්කම්

විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

විශාම වැටුප් අධක්ෂ ජනරාල්

ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

සත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

සමාගම් ෙරජිස්ටාර් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

සමාගම් ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්

සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ

සමූපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

සමුපකාර සංවර්ධන ෙකොමසාරිස්

සමූපකාර ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභාව

..

ෙල්කම්

සමෘද්ධි ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

සුරාබදු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්

ෙසෞඛ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙසෞඛ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්

හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව

..

අධක්ෂ

..

ගුවන් හමුදාපති

ශී ලංකා නාවික හමුදාව

..

නාවික හමුදාපති

ශී ලංකා බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය

..

අධක්ෂ ජනරාල්

ශී ලංකා යුද්ධ හමුදාව

..

යුද්ධ හමුදාපති

ශී ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

ෙර්ගු අධක්ෂ ජනරාල්

ශී ලංකා ෙවරළාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව

..

අධක්ෂ ජනරාල්

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය

..

අගවිනිසුරු
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වාරිමාර්ග අධක්ෂ ජනරාල්

2 වැනි පරිශිෂ්ටය
(II– 2:1:2)
------- ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් --------- තනතුරට බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙයොමු අංකය :
ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් ෙයොමු අංකය :
1. වැටුප් පරිමාණය
රු. --------------- ට ෙපර කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක්/කඩඉම් සහිතව අවුරුද්දකට රු. ------------- න්
පටන් ෙගන රු. ----------------- ක වාර්ෂික වර්ධක -------- කින් අවුරුද්දට රු. ------------------ දක්වා
වැඩිවන වැටුපක් ෙම් තනතුරට හිමි ෙව්.
(පැහැදිලි කිරීම් (i)
යම්කිසි ෙසේවයක පන්ති සහ/ෙහෝ ෙශේණී කිහිපයක් බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියට ඇතුළත් වන
කල්හි එකී විවිධ පන්තිවලට සහ/ෙහෝ ෙශේණිවලට අයත් වැටුප් පරිමාණ දැක්විය යුතු ය.
(ii) ෙතෝරාගනු ලබන අෙප්ක්ෂකයාෙග් සුදුසුකම්වලට අනුව විකල්ප වැටුප් පරිමාණ එකකට
වැඩි ගණනක් ෙම් තනතුරට නියමිතව තිෙබ් නම් එම වැටුප් පරිමාණයන් සහ ඒවාට අනුරූප වූ
සුදුසුකම් ද දැක්විය යුතු ය.
(iii) නියමිත වැටුප් ලක්ෂයකින් ඔබ්බට යාම සඳහා යම්කිසි වෘත්තීය සුදුසුකමක් ෙහෝ ෙවනත්
විෙශේෂ සුදුසුකමක් අවශ වන කල්හි ඒ බව සඳහන් කළ යුතු ය.)
2. වයස් සීමාව
අවුරුදු ----------- ට ෙනොඅඩු හා අවුරුදු ----------- ට ෙනොවැඩි විය යුතු ය.
(පැහැදිලි කිරීම් යම්කිසි වර්ගයක අෙප්ක්ෂකයන්ට වයස සම්බන්ධෙයන් අනුගහයක් ෙදනු ලබන්ෙන් නම් ඒ
අනුගහය සඳහන් කළ යුතු ය.)
3. අධ/ාපන හා ෙවනත් සුදුසුකම්
(පැහැදිලි කිරීම් තිබිය යුතු අවම අධාපන, ශිල්පීය සහ/ෙහෝ වෘත්තීය සුදුසුකම්, පළපුරුද්ද හා ෙවනත් සුදුසුකම්
නිවැරදිව සඳහන් කළ යුතු ය.
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙසේවකයන් වැනි යම්කිසි වර්ගයකට අයත් අෙප්ක්ෂකයන්ට එබඳු සුදුසුකම්
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් අනුගහයන් ෙදනු ලැෙබ් නම්, එක් එක් වර්ගය සම්බන්ධෙයන් අවශ අවම
සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් දැක්විය යුතු ය.)
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4. බඳවා ගැනීෙම් කමය
(පැහැදිලි කිරීම් බඳවා ගැනීෙම් කමය පහත දැක්ෙවන කමවලින් එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් ෙහෝ විය හැකි ය: (i)

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන, නියමිත සුදුසුකම් ඇති නිලධරයන් උසස් කිරීෙමන්,

(ii)

රැකියා බැංකුව මගින් අෙප්ක්ෂකයන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට කැඳවීෙමන්,

(iii) මහජනයාට විවෘත දැන්වීමක් ෙකොට ඉන්පසු පහත සඳහන් කම අතුරින් එක් කමයක් ෙහෝ
ඉන් කිහිපයක් ඒකාබද්ධ ෙකොට අනුගමනය කිරීෙමන් :සම්මුඛ පරීක්ෂණය
තරග විභාගය
තනතුරට අවශ මූලික සුදුසුකම් වශෙයන් නියම කර ඇති විභාගෙය් දී - එනම්, අ.ෙපො.ස.
සාමාන ෙපළ, ජා.ෙපො.අ.ස., උපාධිය ආදිෙය් දී අෙප්ක්ෂකයකු දක්වා ඇති දක්ෂතාවය තක්ෙසේරු කර
බැලීම
ෙසේවෙය් නියුක්ත ෙසේවකයන් ෙමන්ම බාහිර අෙප්ක්ෂකයන් ද නියමිත අනුපාතයකට ෙහෝ
සියයට ගණනකට අනුව බඳවා ගනු ලබන කල්හි එම අනුපාතය ෙහෝ සියයට ගණන සඳහන් කළ යුතු
ය.)
5. ෙසේවෙය් නියුක්ත කරවීෙම් ෙකොන්ෙද්සි

6. ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි
(අ) සාමාන ෙකොන්ෙද්සි - (II වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 10 සහ 12 උප වගන්ති බලන්න.)
(ආ) ෙවනත් ෙකොන්ෙද්සි
(පැහැදිලි කිරීම ලබා ගත යුතු පුහුණුව, සුදුසුකම් වැනි විෙශේෂ අවශතා ෙහෝ තනතුරට අදාළ ෙවනත් විෙශේෂ ෙසේවා
ෙකොන්ෙද්සි යනාදිය "ෙවනත් ෙකොන්ෙද්සි" යටෙත් දැක්විය යුතු ය.)
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3 වැනි පරිශිෂ්ටය
(II–3:1)
දැන්වීම් ෙකටුම්පත
I වැනි ආදර්ශ ෙකටුම්පත
(පත්කිරීෙම් බලධරයා වශෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා කියා කරන තනතුරුවලට අදාළ දැන්වීම් සඳහායි)
-------------- ෙදපාර්තෙම්න්තුව,
---------------- තනතුර
------------------------------------ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් --------------------------- තනතුර සඳහා ෙමයින්
ඉල්ලුම්පත කැඳවනු ලැෙබ්. ඉල්ලුම්පත පහත දක්වා ඇති ආකෘතියට අනුව පිළිෙයළ ෙකොට ----------වැනි දින ෙහෝ ඊට ෙපර මා ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතු ය.
2. වැටුප් පරිමාණය
ෙමම තනතුරට හිමි වාර්ෂික වැටුප් පරිමාණය රු. -------------- කි. රු. -------------- වාර්ෂික වැටුප්
ලක්ෂMයට/ලක්ෂMයන්ට ෙපර කාර්යක්ෂමතා කඩඉම/කඩඉම් ඇත්ෙත් ය.
3. ෙසේවෙය් නියුක්ත කරවීෙම් ෙකොන්ෙද්සි
(තනතුෙර් ස්වභාවයට අනුව ෙයෝගM වන විකල්පය ෙමහි දැක්විය යුතු ය.)
I වැනි විකල්පය
ෙමම තනතුර තාවකාලික ය.
II වැනි විකල්පය
ෙමම තනතුර ස්ථිර ය. එෙහත් විශාම වැටුප් අහිමි ය. ෙමම තනතුරට පත් කරනු ලබන්ෙන් අවුරුදු
තුනක පරීක්ෂණ කාලයක් පිට ය.
III වැනි විකල්පය
ෙමම තනතුර ස්ථිර ය. විශාම වැටුප් හිමි ය. පත් කිරීම කරනු ලබන්ෙන් අවුරුදු තුනක පරිවාස
කාලයක් පිට ය.
(ෙසේවෙයහි ස්ථිර කරනු ලැබීම සඳහා පුහුණුවක් ලබා ගැනීම ෙහෝ විභාගවලින් සමත්වීම වැනි
විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි සපුරාලිය යුතු නම් එම ෙකොන්ෙද්සි ෙමහි දැක්විය යුතු ය.)
4. අවශ* සුදුසුකම්
සෑම ඉල්ලුම්කරුෙවකුම තමා පහත සඳහන් සුදුසුකම්වලින් යුක්ත බවට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතු
ය:(අ)

විශිෂ්ට චරිතෙයන් හා මනා ශරීර ෙසෞඛMෙයන් යුක්ත බව.

(ආ)

20------- වැනි දිනට වයස අවුරුදු ------- ට ෙනොඅඩු හා අවුරුදු ------- ට ෙනොවැඩි බව
(දැනටමත් රජෙය් ෙසේවෙයහි නියුක්ත අයට ෙමම වයස් සීමාව අදාළ ෙනොෙව්.)
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(ඇ), (ඈ), (ඉ) ආදිය (අවශM අධMාපන සහ/ෙහෝ ශිල්පීය සුදුසුකම් සහ/ෙහෝ පළපුරුද්ද
නිශ්චිතව දැක්විය යුතු ය. විකල්ප සුදුසුකම දැක්වීම ෙයෝගM වන අවස්ථාවන්හි ඒවා
දැක්වීමට සැලකිලිමත් විය යුතු ය.)
(අවශM සුදුසුකම් වනුෙය් ෙජMෂ්ඨ පාඨශාලා සහතික පතය/අ.ෙපො.ස. (සාමානM ෙපළ) නම් පහත
දැක්ෙවන විකල්පයන් සඳහන් කළ යුතු ය.
(I)

ෙජMෂ්ඨ පාඨශාලා සහතිකය ලබා තිබීම

(II)

ෙදකකට ෙනොවැඩි වාර ගණනක දී අධMාපන ෙපොදු සහතික පත (සාමානM ෙපළ)
විභාගෙය් අංක ගණිතය ෙහෝ ගණිතය සහ සිංහල, ෙදමළ ෙහෝ අයදුම්කරු ෙතෝරා ගන්නා
ෙවනත් භාෂාවක් යන විෂයයන් ඇතුළුව විෂයයන් හයකින් සමත් වී තිබීම
නැතෙහොත්

(III) ඊට සමාන ෙහෝ ඊට උසස් විභාගයකින් සමත් වී තිබීම)
5. ඉල්ලුම්කරුවන් පහත සඳහන් ලියවිලිවල පිටපත් ස්වකීය ඉල්ලුම්පතවලට අමුණා එවිය යුතු ය.
(i)

උප්පැන්න ලියාපදිංචි කිරීෙම් සහතිකය

(ii)

උසස්ම අධMාපන සහතිකය සහ

(iii)

මෑතක දී ලබාගත් චරිත සහතික තුනක්.
ෙමම පිටපත් ආපසු එවනු ෙනොලැෙබ්.

6.
ෙමම ගැසට් පතෙය් I වැනි ෙකොටෙසේ II (අ) වගන්තිෙය් ආරම්භෙයහි පළ කරන ලද, රාජM
ෙසේවෙය් තනතුරුවලට කරන පත්කිරීම් සම්බන්ධෙයන් අදාළ වන ෙපොදු ෙකොන්ෙද්සි ෙකෙරහි
අවධානය ෙයොමු කරවනු ලැෙබ්.
---------------------------ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
ලිපිනය : -------------දිනය : ----------------------------------------- තනතුර සඳහා ඉල්ලුම්පත ආකෘතිය
(සැ.යු. - ඉල්ලුම්පතය බහාලන ලියුම් කවරෙය් වම්පස ඉහළ ෙකළවෙර් "-------------- තනතුර සඳහා
ඉල්ලුම්පතය" යනුෙවන් සඳහන් කර එය ලියාපදිංචි කළ තැපෑෙලන් -------------- ෙවත එවිය යුතු ය.)
1. සම්පූර්ණ නම : -------------2. ලිපිනය : -------------3. උපන් දිනය සහ උපන් ස්ථානය : -------------(උප්පැන්න සහතිකෙය් පිටපතක් ඇමිණිය යුතු ය.)
4. ජාතිය : -------------5. විවාහක ද, අවිවාහක ද යන බව : -------------6. අධMාපන සහ/ෙහෝ ශිල්පීය සුදුසුකම් : -------------(සහතිකවල පිටපත් ඇමිණිය යුතු ය.)
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7. පාඨශාලාෙවන් අස් වූ පසු කළ රැකියා සහ/ෙහෝ හැදෑරූ පුහුණු පාඨමාලා පිළිබඳ විස්තර: ------------8. මීට කලින් ආණ්ඩුෙව් යම්කිසි ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙහෝ රාජM සංස්ථ ාවක ෙසේවය කෙළේ නම්
එයින් අස්වීමට ෙහේතුව සඳහන් කරන්න: -------------9. යම්කිසි සාපරාධී වරදකට ෙකදිනක ෙහෝ උසාවියක දී වැරදිකරු වී ඇත්නම් එම වරද හා
ලැබූ දඬුවම් පිළිබඳ විස්තර සඳහන් කරන්න:10. චරිත සහතික දී ඇති පුද්ගලයන් තිෙදනාෙග් නම් සහ පදවි නාම : --------------

-------------------අත්සන
දිනය : -------------(ෙනොගැලෙපන වචන කපා දමන්න.)

II වැනි ආදර්ශ ෙකටුම්පත
(පත් කිරීෙම් බලධරයා වශෙයන් අමාත*ාංශයක ෙල්කම්වරයා කියාකරන තනතුරුවලට අදාළ දැන්වීම්
සඳහායි)

-------------- ෙදපාර්තෙම්න්තුව
---------------- තනතුර
-------------- ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් -------------- තනතුර සඳහා ෙමයින් ඉල්ලුම්පත කැඳවනු ලැෙබ්. ෙම්
සඳහා ෙමම කාර්යාලෙයන් සපයනු ලබන මුදිත ෙපෝරමවල ඉල්ලුම්පත් පිළිෙයළ ෙකොට ඒවා පහත
සඳහන් දිනවල ෙහෝ ඊට ෙපර ෙහෝ මා ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතු ය.
(අ)

ෙමරට ඉල්ලුම්පත් : 20-------

(ආ)

පිටරට ඉල්ලුම්පත් : 20-------

සංලක්ෂ*ය : (i) මුදිත ඉල්ලුම්පත ෙපෝරම තැපෑෙලන් එවන ෙලස ඉල්ලුම් කරන විට ඉල්ලුම්කරු රාජM ෙසේවෙය්
නියුක්ත නිලධරෙයක්ද නැද්ද යන්න ඉතා පැහැදිලිව සඳහන්ෙකොට නම, ලිපිනය ලියූ මුද්දර ෙනොගැසූ
9"x4" පමාණයට වඩා කුඩා ෙනොවූ ලියුම් කවරයක් එවිය යුතු ය.
(ii)
ඉල්ලුම්පතයක් ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධ ලිපියක් ෙහෝ තැපෑෙල් දී නැති වූ බවට ෙහෝ පමාද වූ
බවට ෙහෝ ෙකෙරන පැමිණිලි ගැන සලකා බැලිය ෙනොහැකි ය. අවසාන දිනය දක්වා ඉල්ලුම් පත්
එවීම පමාද කිරීෙමන් සිදුවිය හැකි පාඩු ඉල්ලුම්කරුවන් විසින්ම විඳ දරා ගත යුතු ය.
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(iii)
පිටරටවල ඉල්ලුම්කරුවන්ට, පිටරට සිටින ශී ලංකා නිෙයෝජිතෙග් කාර්යාලෙයන් මුදිත
ඉල්ලුම්පත් ෙපෝරම ලබාගත හැකි ය. තම ඉල්ලුම්පත් -------------- ෙවත එවීම සඳහා තමන් පදිංචි
රටට ෙහෝ ඊට ආසන්නතම රටට ෙහෝ පත් ෙකොට සිටින ශී ලංකාෙව් නිෙයෝජිතයාෙග් කාර්යාලයට,
නියමිත කාල සීමාව ඇතුළත දී භාර දීමට කැමති නම් ඔවුන්ට එෙසේ කළ හැකි ය.
(iv) ෛවදM පරීක්ෂණය හා යානපත - ශී ලංකා ආණ්ඩුව යටෙත් ෙසේවය සඳහා පත්කරනු පිණිස
පිටරටින් ෙතෝරා ගනු ලබන ශී ලාංකික නිලධරයන් ෙසේවය සඳහා ශාරීරික වශෙයන් ෙයෝගMදැයි
දැනගනු පිණිස පිළිගත් ෛවදMවරෙයකු විසින් පවත්වනු ලබන පරීක්ෂණයකට ඔවුන් ෙපනී සිටිය යුතු
ය. එම පරීක්ෂණය සඳහා ගාස්තුවත් එෙසේම ශී ලංකාවට පැමිණීම සඳහා වැයවන යානපත වියදමත්
එම නිලධරයන් විසින්ම ෙගවිය යුතු ය.

2. ෙසේවෙය් නියුක්ත කරවීෙම් නියමයන් සහ ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි
තනතුෙර් ස්වභාවය අනුව ෙයෝගM වන විකල්පය ෙමහි දැක්විය යුතු ය.
I වැනි විකල්පය
ෙමම තනතුර තාවකාලික ය.
II වැනි විකල්පය
ෙමම තනතුර ස්ථිර ය. එෙහත් විශාම වැටුප් අහිමි ය. ෙමම තනතුරට පත්කරනු ලබන්ෙන් අවුරුදු
තුනක පරීක්ෂණ/පරිවාස කාලයක් පිට ය.
III වැනි විකල්පය
ෙමම තනතුර ස්ථිර ය. විශාම වැටුප් හිමි ය. ෙමම තනතුරට පත් කරනු ලබන්ෙන් අවුරුදු තුනක
පරිවාස කාලයක් පිට ය.
(ෙසේවෙයහි ස්ථිර කරනු ලැබීම සඳහා පුහුණුවක් ලබා ගැනීම ෙහෝ විභාගවලින් සමත්වීම වැනි
විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි සපුරාලිය යුතු නම් ඒ ෙකොන්ෙද්සි ෙමහි දැක්විය යුතු ය.)

3. වැටුප් සහ දීමනා
ෙමම තනතුරට හිමි වැටුප් පරිමාණය ෙමෙසේය:අවුරුද්දකට රු. ------------ න් පටන් ෙගන රු. ------------- වාර්ෂික වර්ධක -------------- කින්
අවුරුද්දකට රු. -------------- දක්වා වැඩිෙව්. රු. -------------- වාර්ෂික වැටුප් ලක්ෂMයට/ලක්ෂMයන්ට
ෙපර කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක්/කඩඉම් ඇත.

4. සුදුසුකම්
සෑම අයදුම්කරුෙවකුම තමා පහත සඳහන් සුදුසුකම්වලින් යුක්ත බවට සතුටුදායක සාක්ෂි ඉදිරිපත්
කළ යුතු ය.
(අ)

විශිෂ්ට චරිතෙයන් හා මනා ශරීර ෙසෞඛMෙයන් යුක්ත බව.

(ආ)

20------- වැනි දිනට වයස අවුරුදු ------- ට ෙනොඅඩු හා අවුරුදු ------- ට ෙනොවැඩි බව
(දැනටමත් රජෙය් ෙසේවෙයහි නියුක්තව සිටින අයට ෙමම වයස් සීමාව අදාළ ෙනොෙව්.)

(ඇ), (ඈ), (ඉ) ආදිය I වැනි ආදර්ශ ෙකටුම්පෙත් සඳහන් පරිදි ය.
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5. පහත සඳහන් ලියකියවිලිවලින් කිසිවක් ෙහෝ ඒ සියල්ලම ෙහෝ ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කළ
විෙටක, අෙප්ක්ෂකයන් ඒවා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
(අ)

උප්පැන්නය ලියාපදිංචි කිරීෙම් සහතිකය
(සැ.යු. - උපකෘත පාඨශාලා ෙරගුලාසි සංගහෙය් කාර්යයන් සඳහා නිකුත් කර ඇති
ෙබෞතීස්ම උප්පැන්න සහතිකය බාරගනු ෙනොලැෙබ්.)

(ආ)

උපාධි සහතිකය ෙහෝ උසස්ම අධMාපන සහතිකය

(ඇ)

චරිත සහතික ෙදකක් - මින් එකක් අධMයන කටයුතු පිළිබඳ අධMක්ෂෙගන් ෙහෝ
විදMාලයීය ආචාර්යවරයාෙගන් ෙහෝ මහාචාර්යවරයාෙගන් විය යුතු ය.

(ඈ)

වෘත්තීය සහ/ෙහෝ ශිල්පීය සුදුසුකම් පිළිබඳ සහතික, සහ

(ඉ)

සිංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂාෙවන් සමත් උසස්ම විභාගය පිළිබඳ සහතිකය.

සංලක්ෂ*ය : (i) ඉල්ලුම්පතයට කිසිම ලියවිල්ලක් ෙහෝ ලියවිල්ලක පිටපතක් ෙහෝ ෙනොඇමිණිය යුතුයි.
(ii) ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවක ඒවා ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැකි
වන අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් ඉල්ලුම්පත් ගැන සලකා බලනු ෙනොලැෙබ්.
6. රාජM ෙසේවෙය් නියුක්ත නිලධරයන් ස්වකීය ඉල්ලුම්පත තම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්ෙග්
මාර්ගෙයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එෙතකුදු වුවත් එම නිලධරයන් තම ඉල්ලුම්පත් යැවූෙය් කවදාද
යන්න ඉල්ලුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දින ෙහෝ ඊට ෙපර ෙමම කාර්යාලයට ෙකලින්ම ලියා දැන්විය
යුතු ය. ඉල්ලුම්පත ෙපෝරමය සමග තමා ෙවත එවනු ලබන ("ආ" යනුෙවන් සලකුණු කර ඇති) මුදිත
තැපැල්පත ෙමම කාර්යය සඳහා භාවිතා කළ හැකි ය.
7. ඉල්ලුම්පත හා ඒ සම්බන්ධ ෙවනත් ලිපි එවිය යුත්ෙත් මා ෙවත ය. ඒවා ෙමම --------------කිසිම නිලධරෙයකුෙග් ෙපෞද්ගලික නමට ෙනොඑවිය යුතු ය.
8. ෙමම ගැසට් පතෙය් I ෙකොටෙසේ II(අ) වැනි වගන්තිෙය් ආරම්භෙයහි පළ කර ඇති, රාජM
ෙසේවෙය් තනතුරුවලට කරන පත්වීම් සම්බන්ධෙයන් අදාළ වන්නා වූ ෙපොදු ෙකොන්ෙද්සි ෙකෙරහි
අවධානය ෙයොමු කරවනු ලැෙබ්.
9. ඉල්ලුම්කරුවන්ට ඉල්ලුම්පත් ෙපෝරමය සමග නිකුත් කරනු ලබන ("අ" යනුෙවන් සලකුණු
කර ඇති) මුදිත තැපැල්පත එහි උපෙදස් දී ඇති පරිදි ඉල්ලුම්කරුවන් විසින් සම්පූර්ණ ෙකොට ආපසු
එවිය යුතු ය. එවිට ඔවුන්ෙග් ඉල්ලුම්පත ෙපෝරමය ෙමම කාර්යාලයට ලැබුණු බව ඔවුන් ෙවත දන්වනු
ලැෙබ්. ෙමම නියමය ෙනොපිළිපදින ඉල්ලුම්කරුවන්ෙග් ඉල්ලුම්පත් ලැබුණු බව ඔවුන් ෙවත දන්වනු
ෙනොලැෙබ්. ෙමම නියමය පිළිපදින්නා වූ ද, ඉල්ලුම්පත ලැබුණු බවට දැන්වීමක් ඉල්ලුම්පත භාර
ගන්නා අවසාන දිනෙය් සිට සති තුනක් ඇතුළත දී ෙනොලබන්නා වූ ද ඉල්ලුම්කරුවන් ඒ බව වහාම
ෙමම කාර්යාලයට දැනුම් දිය යුතු ය. ඉල්ලුම්කරුෙවකු ෙම් නියමය පිළිපැදීම පැහැර හැරියෙහොත් ඔහු
ගැන සලකා බලනු ලැබීම සඳහා ඇති අයිතිය ඔහුට අහිමි ෙව්.
---------------------------ෙල්කම්
ලිපිනය : -------------(ෙනොගැලෙපන වචන කපා දමන්න)
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4 වැනි පරිශිෂ්ටය
පත්වීම් ලිපි ෙකටුම්පත්
(II–8:1)
එක් එක් පත්වීෙම් ෙකොන්ෙද්සිවලට සහ නියමයන්ට අනුව, පහත සඳහන් ආදර්ශ ලිපිවලින්
ෙයෝග* පත්වීම් ලිපිය ෙතෝරා ගත යුතු ය. ආදර්ශ පත්වීම් ලිපි වැඩි ගණනක විකල්ප ෙඡ්ද ඇති බව
ෙපනී යනු ඇත. නිවැරදි විකල්ප ෙඡ්දය ෙතෝරා ගැනීම සුපරික්ෂාකාරීව කළ යුතු ය. බඳවා ගැනීමට
අදාළ අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියට සහ/ෙහෝ දැන්වීමට අනුව අවශ* වන අවස්ථාවලදී සුදුසු
ෙවනස්කම් කළ යුතු ය.
I වැනි ආදර්ශ ලිපිය
(පරිවාස කාලයකට යටත්ව කරනු ලබන ස්ථිර සහ විශාම වැටුප් හිමි පත්වීම් සඳහා ය.)
මහත්මයාණනි/මහත්මියනි,
-------------- වැනි දින සිට -------------- ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් -------------- තනතුරට ඔබ පත් කරනු
ලැෙබ්.
2.
ෙමම තනතුර ස්ථිර ය. විශාම වැටුප් හිමි ය. තවද ඔබෙග් පත්වීම කලින් අවසන් කරනු
ෙනොලැබුවෙහොත්, ඔබෙග් පත්වීෙමහි ස්ථිර ෙකෙරන ලිපියක් ඔබට ලැෙබන ෙතක්, ඔබෙග් පත්වීෙම්
දින සිට අවුරුදු තුනක කාලයක් ෙහෝ එම කාලය දීර්ඝ කිරීම අවස්ථානුරූප යැයි සලකනු ලැබුවෙහොත්
එෙසේ දීර්ඝ කළ කාලයක් ෙහෝ ඔබ පරිවාසය පිට සිටිය යුතු ය.
3.
ආයතන සංගහෙය් විධිවිධානවලට ද, මුදල් ෙරගුලාසිවලට ද, ෙදපාර්තෙම්න්තු
නිෙයෝගවලට ද, කලින් කල ආණ්ඩුව නිකුත් කරන ෙවනත් ෙරගුලාසිවලට ෙනොෙහොත් නිෙයෝගවලට
ද ඔබ යටත් විය යුතු ය.
4.

ඔබෙග් පත්වීම කියාත්මක වනුෙය් ඔබ වැඩ භාරගන්නා දිනෙය් සිට ය.

5.
වැඩ භාරගන්නා දිනයට ෙපර ආණ්ඩුෙව් ෛවද* නිලධරෙයකු විසින් ෙකෙරන ෛවද*
පරීක්ෂණයකට ඔබ භාජනය විය යුතු ය. දිවයිෙන් කවර පෙද්ශයක වුවද ෙසේවය කිරීමට ශාරීරික
වශෙයන් ඔබ සුදුසු යැයි සහතික කරනු ෙනොලැබුවෙහොත්, ඔබෙග් පත්වීම කියාත්මක ෙනොවනු ඇත.
ෛවද* පරීක්ෂණය සඳහා ෙම් සමග ඇති ෙපොදු 169 දරන ආකෘති පතය ඔබ සම්පූර්ණ ෙකොට එම
ආකෘති පතය ද, මීට අමුණා ඇති ෛවද* පරීක්ෂක වාර්තා ආකෘති පතය (ෙසෞඛ* 169) ද, ළඟම පිහිටි
ආෙරෝග*ශාලාවක කාර්යභාර ෛවද* නිලධරයාට බාර දිය යුතු ය. (ෙකොළඹ නම්
මහාෙරෝග*ශාලාෙව් බාහිර ෙරෝගී අංශෙය් ෛවද*වරයාට ය. මහනුවර ෙහෝ ගාල්ෙල් නම් එම
ආෙරෝග*ශාලාෙව් පධාන ෛවද*වරයාට ය.) ෙමම පරීක්ෂණ සඳහා ගාස්තුවක් අය කරනු ෙනොලැෙබ්.
ඔබ පළමුෙකොට ෛවද* පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසු දිනයක් හා ෙව්ලාවක් අදාළ ෛවද* නිලධරයාෙගන්
ලබාෙගන ඉන් පසුව ඒ සඳහා ඉදිරිපත් විය යුතු ය.
6.
යුතු ය.

ෙසේවය කරන ෙලස ඔබට නියම ෙකෙරන දිවයිෙන් කවර පෙද්ශයක වුවද ඔබ ෙසේවය කළ

7.
ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා විසින් නියම කරනු ලැබුවෙහොත්,
නිලධරයන්ෙග් (ඇප) ආඥා පනත අනුව ඇප ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ බැඳී සිටිය යුතු ය.

රජෙය්

8.
වැඩ භාර ගැනීමට මත්ෙතන් ෙපොදු 160 දරන ආකෘති පතය සම්පූර්ණ ෙකොට ගිවිසුමකට
ඇතුළත් වීමට ඔබට නියම ෙකෙරනු ඇත. (පිටපතක් අමුණා ඇත.)
9.
ඔබෙග් පත්වීම ලැබී මාසයක් ඇතුළත, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් 7 වැනි උප ෙල්ඛනෙයහි දැක්ෙවන පතිඥාව ෙනොෙහොත් දිවුරුම දී ඊට
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අත්සන් කළ යුතු ය. නියමිත කාලය තුළදී එෙසේ කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ඔබ ෙසේවෙයන් ෙහෝ
නිලෙයන් පහවූවා ෙසේ සැලෙක්. (පිටපතක් අමුණා ඇත.)
10. ඔබ පත් වූ දින සිට ඔබෙග් විශාම වැටුප් හිමි ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් -------------- බැගින්
වැන්දඹු හා අනත්දරු විශාම වැටුප් කමයට/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම වැටුප් කමයට දායක
මුදල් ෙගවීමට ඔබ බැඳී සිටිය යුතු ය. ෙම් සමග ඇති මූලික පකාශ ආකෘති පතය (ෙපොදු 86 අ) ඔබ
සම්පූර්ණ ෙකොට වැන්දඹු හා අනත්දරු විශාම වැටුප් කාර්යාලෙය්/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම
වැටුප් කාර්යාලෙය් ෙල්කම් හා ගණකාධිකාරී ෙවත යවනු පිණිස, හැකි ඉක්මනින්, එෙහත් කිසි
ෙලසකිනිදු ඔබෙග් පත්වීෙම් දින සිට ෙතමසක් ගතවීමට මත්ෙතන් ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
11. වැඩ භාරගැනීමට ෙපර, ෙම් සමග ඇති වත්කම් පකාශ කිරීෙම් ආකෘති පතය ද (ෙපොදු 261)
පිටපතකුත් සහිතව ඔබ සම්පූර්ණ ෙකොට ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාට බාර දිය යුතු ය.
12. ඔබෙග් දැනගැනීම සඳහා ආයතන සංගහෙය් XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 29:1 උප වගන්තිෙය්
උද්ධෘතයක් ෙමහි පහත දක්වා ඇත. ඔබට දුම්රිය බලපත අවශ* ෙවෙතොත්, ඒ සඳහා ඔබෙග්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙගන් ඉල්ලුම් කළ යුතු ය.
13. වර්ෂයකට රු. -------------- න් පටන් ෙගන රු. ----------- වැටුප් වර්ධක -------------- කින්
රු. -------------- දක්වා වැඩිවන වැටුපක් ෙමම තනතුරට අයත් ය. වාර්ෂික වැටුප රු. -------------- ක්
වීමට ෙපර කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක්/කඩඉම් ඇත. ඔබ රු. -------------- ක වාර්ෂික වැටුප මත
පිහිටවනු ලැෙබ්.
14. ඔබ ෙසේවයට ඇතුළත් වූ මාධ*ය රාජ* භාෂාවක් ෙනොවන්ෙන් නම් පරිවාස කාලය ඇතුළත
ඔබ රාජ* භාෂාවක් එනම් සිංහල ෙහෝ ෙදමළ විෂයෙයහි පවීනතාවක් ලබාගත යුතු ය. ඔබ තනතුෙරහි
ස්ථිර කරනු ලැබීම රඳා පවත්නා කරුණු අතර සිංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂා පවීනතා පරීක්ෂණවලින්
සමත්වීම ද එක් කරුණක් වනු ඇත.
15. ඉදින් පරිවාස කාලය තුළ ඔබෙග් ෙසේවය සතුටුදායක ෙනොවුවෙහොත් සහ/ෙහෝ සිංහල ෙහෝ
ෙදමළ භාෂාෙව් නියමිත තත්ත්වෙය් පවීනතාවක් ලබා ගැනීමට ඔබ අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් පරිවාස
කාලය ඇතුළත දී ෙහෝ එය අවසානෙය් දී ෙහෝ ඔබෙග් පත්වීම අවසන් කරනු ලැෙබ්.
16. ඉදින් පරිවාස කාලය තුළ ඔබෙග් ෙසේවය සතුටුදායක වී නම් ද, එෙසේම ඔබ සිංහල ෙහෝ
ෙදමළ භාෂාෙව් නියමිත තත්ත්වෙය් පවීනතාවයක් ලබා තිෙබ් නම් ද, ෙමහි 17 වැනි ෙජ්දෙය් නියම
කර ඇති ෙකොන්ෙද්සි සපුරා තිෙබ්නම් ද එකී පරිවාස කාලය අවසානෙය් දී ආයතන සංගහෙය් II වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 11 වගන්තිය යටෙත් ඔබෙග් තනතුෙරහි ස්ථිර කරනු ලැෙබ්.
17. ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් IV වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙයහි විධිවිධාන සහ රජෙය් භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම පිණිස දැනට පවත්නා වූ හා
මින්මතු පනවනු ලබන්නා වූ නීතිරීති හා ව*වස්ථාවන්ට අනුකූලව කටයුතු කරන බවට ඔබ එකඟ විය
යුතු ය.
18.

(සපුරාලිය යුතු විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි ෙවෙතොත් ඒවා සඳහන් කළ යුතු ය.)

19. ෙමම ලිපිය ලැබුණු බවත්, ෙමහි දැක්ෙවන ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් ඔබ ෙමම තනතුර බාර
ගන්ෙනහිද යන බවත් දන්වා එවන්න. ඔෙබ් පිළිතුර ------------------------------- ෙග් මාර්ගෙයන්
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
ෙමයට,
ඔබෙග් විශ්වාස,
---------------------------අදාළ පත්කිරීෙම් බලධරයා
384

ආයතන සංගහෙය් XIV වැනි පරිෙච්ඡ්දෙය් 29:1 උප වගන්තිය
රාජ* ෙසේවයට මුලින්ම පත් වී වැඩ භාර ගැනීමට එන නිලධරෙයකුට ශී ලංකාෙව් පිහිටි
ස්වකීය නිවාසෙය් සිට මුල් පත්වීම ලැබූ ස්ථානය දක්වා තමාත්, තම පවුෙල් අයත්, ෙමෙහකරුවනුත්,
ගෘහ භාණ්ඩත් (බයිසිකල් ඇතුළු) ගමන් බඩුත්, වාහනත් ෙවනුෙවන් ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය්
විධිවිධානවලට අනුව ෙනොමිෙල් පවාහන පහසුකම් ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත්ෙත් ය. ඔහුට සංයුක්ත
දීමනාව ෙහෝ බඩු මිටි බැඳීම ෙවනුෙවන් වූ දීමනාව ෙහෝ අනියම් වියදම් ෙහෝ හිමි ෙනොෙව්.

II වැනි ආදර්ශ ලිපිය
(පසුව ස්ථිර කිරීෙම් අදහසින්, ස්ථිර හා විශාම වැටුප් හිමි තනතුරුවලට වැඩ බැලීෙම් පදනම මත
ෙකෙරන පත්වීම් සඳහා ය.)
(ෙමම ආකෘතිය අදාළ වන්ෙන් නිලධරයා ස්ථිර හා විශාම වැටුප් හිමි තනතුරක දැනටමත් ස්ථිර කර
තිෙබ්නම් පමණකි.)
-------------- වැනි දින සිට -------------------------------------- ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ----------------තනතුරට ඔබ පත් කරනු ලැෙබ්.
2.
ෙමම තනතුර ස්ථිර ය. විශාම වැටුප් හිමි ය. ඔබෙග් පත්වීම කලින් අවසන් කරනු
ෙනොලැබුවෙහොත්, ඔබෙග් පත්වීෙමහි ස්ථිර ෙකෙරන ලිපියක් ඔබට ලැෙබන ෙතක්, ඔබෙග් පත්වීෙම්
දින සිට අවුරුදු -------------- ක කාලයක් ෙහෝ එම කාලය දීර්ඝ කිරීම අවස්ථානුරූප යැයි සලකනු
ලැබුවෙහොත් එෙසේ දීර්ඝ කළ කාලයක් ෙහෝ ඔබ වැඩ බැලීෙම් පදනම මත ෙසේවය කළ යුතු ය.
3.
ආයතන සංගහෙය් විධිවිධානවලට ද, මුදල් ෙරගුලාසිවලට ද, ෙදපාර්තෙම්න්තු නිෙයෝගවලට
ද, කලින් කල ආණ්ඩුව නිකුත් කරන ෙවනත් ෙරගුලාසි හා නිෙයෝගවලට ද ඔබ යටත් විය යුතු ය.
4.

ඔබෙග් පත්වීම කියාත්මක වනුෙය් ඔබ වැඩ භාරගන්නා දිනෙය් සිට ය.

(පසුව ස්ථිර කිරීෙම් අදහසින් වැඩ බැලීෙම් පත්වීම් ෙදනු ලබන්ෙන් ස්ථිර තනතුරක ස්ථිර කරනු
ලැබ ඇති අයට පමණක් බැවිනුත්, එබඳු නිලධරයන් ඔවුන් කලින් දැරූ තනතුරුවල ෙසේවය කිරීමට
සුදුසු ශරීර ෙසෞඛ*ෙයන් යුක්ත බවට සහතික කරනු ලැබ සිටින්නන් වන බැවිනුත් 1 වැනි ආදර්ශ
ලිපිෙය් 5 වැනි ෙජ්දය ෙමහිදී අදාළ ෙනොෙව්.)
5.
යුතු ය.

ෙසේවය කරන ෙලස ඔබට නියම ෙකෙරන දිවයිෙන් කවර පෙද්ශයක වුවද ඔබ ෙසේවය කළ

6.
ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් නියම කරනු ලැබුවෙහොත්, රජෙය් නිලධරයන්ෙග්
(ඇප) ආඥා පනත අනුව ඇප ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ බැඳී සිටිය යුතු ය.
7.
වැඩ භාර ගැනීමට ෙපර ෙපොදු 160 දරන ආකෘති පතය සම්පූර්ණ ෙකොට ගිවිසුමකට ඇතුළත්
වීමට ඔබට නියම ෙකෙරනු ඇත. (එම ආකෘති පතෙය් පිටපතක් ෙමයට අමුණා ඇත.)
8.
ඔබෙග් පත්වීම ලැබී මාසයක් ඇතුළත, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් 7 වැනි උප ෙල්ඛනෙයහි දැක්ෙවන පතිඥාව ෙනොෙහොත් දිවුරුම දී ඊට
අත්සන් කළ යුතු ය. නියමිත කාලය තුළ එෙසේ කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ඔබ ෙසේවෙයන් ෙහෝ
නිලෙයන් පහවූවා ෙසේ සැලෙක්. (පිටපතක් අමුණා ඇත.)
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9.
ඔබෙග් විශාම වැටුප් හිමි ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් -------------- බැගින් වැන්දඹු හා අනත්දරු
විශාම වැටුප් කමයට/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම වැටුප් කමයට දායක මුදල් ෙගවීමට ඔබ බැඳී
සිටිය යුතු ය.
10. ඔබ වැඩ භාරගැනීමට ෙපර, ෙම් සමග ඇති වත්කම් පකාශ කිරීෙම් ආකෘති පතය (ෙපොදු
261) පිටපත් ෙදකකින් යුක්තව සම්පූර්ණ ෙකොට ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට බාර දිය යුතු ය.
11. වර්ෂයකට රු. ------------- න් පටන් ෙගන රු. ------------- වැටුප් වර්ධක ------------- කින්
රු. ------------ දක්වා වැඩිවන වැටුපක් ෙමම තනතුරට අයත් ය. වාර්ෂික වැටුප රු. ------------ ක්
වීමට ෙපර කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක්/කඩඉම් ඇත.
ඔබ ෙමම තනතුෙර් වැඩ බලන කාලය තුළදී ඔබට ෙගවන වැටුප, වැඩ බැලීෙම් වැටුප් පිළිබඳ
ෙරගුලාසි අනුව තීරණය ෙකෙරනු ඇත.
තනතුෙර් ස්ථිර කරනු ලැබූ විට, වැටුප් වර්ධක වාසි කිසිවක් ෙව් නම් ඒවා දීෙමන් පසු ඔබෙග් වැටුප
තීරණය කරනු ඇත.
12. ඔබ ෙමම තනතුෙර් වැඩ බලන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී ඔබෙග් ෙසේවය අසතුටුදායක
වුවෙහොත් සහ/ෙහෝ 15 වැනි ෙඡ්දෙය් නියම කර ඇති ෙකොන්ෙද්සි සපුරාලීමට ඔබ අසමත් වුවෙහොත්
එම වැඩ බලන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ඕනෑම අවස්ථාවක දී ෙහෝ එම කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය්දී
ෙහෝ ඔබ කලින් දැරූ තනතුරට ආපසු යෑමට ඔබට සිදුවනු ඇත.
වැඩ බලන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී, ඔබ කලින් දැරූ තනතුරට ආපසු යාමට ඔබට පුළුවන. එෙතකුදු
වුවත් වැඩ බලන කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය්දී ඔබ ෙමම තනතුෙර් ස්ථිර කරනු ලැබුවෙහොත්, කලින්
ඔබ ෙයදී සිටි ෙසේවයට ඔබ තවදුරටත් අයත් ෙනොවන අතර එම තනතුරට ආපසු යෑෙම් අයිතිය ද ඔබට
අහිමි වනු ඇත.
13. තනතුෙර් වැඩ බලන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී ඔබෙග් ෙසේවය සතුටුදායක වූෙය් නම් සහ 15
වැනි ෙජ්දෙය් නියම කර ඇති ෙකොන්ෙද්සි ඔබ සපුරා ඇත්නම් වැඩ බැලූ කාල පරිච්ෙඡ්දය
අවසානෙය්දී ඔබ ෙමම තනතුෙර් ස්ථිර කරනු ඇත.
14. ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් IV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය්
විධිවිධාන සහ රජෙය් භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම පිණිස දැනට පවත්නා වූ හා මින්මතු පනවනු
ලබන්නා වූ නීතිරීති හා ව*වස්ථාවන්ට අනුකූලව කටයුතු කරනු ලබන බවට ඔබ එකඟ විය යුතු ය.
15. (පුහුණුවක් ලබා ගැනීම, ෙවනත් විභාග ආදියකින් සමත්වීම වැනි විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි
සපුරාලිය යුතු වන්ෙන් නම් ඒ ෙකොන්ෙද්සි සඳහන් කළ යුතු ය.)
ෙමම ලිපිය ලැබුණු බවත්, ෙමහි දැක්ෙවන නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් ඔබ ෙමම තනතුර
බාර ගන්ෙනහිද යන බවත් දන්වා එවන්න. ඔබෙග් පිළිතුර ---------------------- ෙග් මාර්ගෙයන්
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
ෙමයට,
ඔබෙග් විශ්වාස,
---------------------------අදාළ පත්කිරීෙම් බලධරයා
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III වැනි ආදර්ශ ලිපිය
(පසුව ස්ථිර කිරීෙම් අදහසින් වැඩ බැලීෙම් පදනම මත කරන ස්ථිර, නමුත් විශාම වැටුප් අහිමි
පත්කිරීම් සඳහා ය.)
(ෙමම ආකෘතිය අදාළ වන්ෙන් නිලධරයා ස්ථිර, නමුත් විශාම වැටුප් අහිමි පත්වීමක දැනටමත් ස්ථිර
කරනු ලැබ සිටී නම් පමණි.)
මහත්මයාණනි/ මහත්මියනි,
-------------- වැනි දින සිට -------------- ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් -------------- තනතුරට ඔබ පත් කරනු
ලැෙබ්.
2.
ෙමම තනතුර ස්ථිර ය. එෙහත් විශාම වැටුප් අහිමි ය. තවද ඔබෙග් පත්වීම කලින් අවසන්
කරනු ෙනොලැබුවෙහොත්, ඔබ පත්වීෙමහි ස්ථිර ෙකෙරන ලිපියක් ඔබට ලැෙබන ෙතක්, ඔබෙග්
පත්වීෙම් දින සිට අවුරුදු ----------------ක කාලයක් ෙහෝ එම කාලය දීර්ඝ කිරීම අවස්ථානුරූප යැයි
සලකනු ලැබුවෙහොත් එෙසේ දීර්ඝ කළ කාලයක් ෙහෝ ඔබ වැඩ බැලීෙම් පදනම මත ෙසේවය කළ යුතු ය.
3.
ආයතන සංගහෙය් විධිවිධානවලටත්, මුදල් ෙරගුලාසිවලටත්, ෙදපාර්තෙම්න්තු
නිෙයෝගවලටත්, කලින් කල ආණ්ඩුව නිකුත් කරන ෙවනත් ෙරගුලාසි හා නිෙයෝගවලටත් ඔබ යටත්
විය යුතු ය.
4.
5.
යුතු ය.

ඔබෙග් පත්වීම කියාත්මක වනුෙය් ඔබ වැඩ භාරගන්නා දිනෙය් සිට ය.
ෙසේවය කරන ෙලස ඔබට නියම ෙකෙරන, දිවයිෙන් කවර පෙද්ශයක වුවද ඔබ ෙසේව ය කළ

6.
ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා විසින් නියම කරනු ලැබුවෙහොත්,
නිලධරයන්ෙග් (ඇප) ආඥා පනත අනුව ඇප ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ බැඳී සිටිය යුතු ය.

රජෙය්

7.
වැඩ භාර ගැනීමට ෙපර, ෙපොදු 160 දරන ආකෘති පතය සම්පූර්ණ ෙකොට ගිවිසුමකට
ඇතුළත් වීමට ඔබට නියම ෙකෙරනු ඇත. (එම ආකෘති පතෙය් පිටපතක් මීට අමුණා ඇත.)
8.
ඔබෙග් පත්වීම ලැබී මාසයක් ඇතුළත, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් 7 වැනි උප ෙල්ඛනෙයහි දැක්ෙවන පතිඥාව ෙනොෙහොත් දිවුරුම දී ඊට
අත්සන් කළ යුතු ය. නියමිත කාලය තුළ එෙසේ කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ඔබ ෙසේවෙයන් ෙහෝ
නිලෙයන් පහවූවා ෙසේ සැලෙක්. (පිටපතක් අමුණා ඇත.)
9.
ඔබෙග් පත්වීම අර්ථසාධක අරමුදල් හිමි පත්වීමකි. ඔබෙග් නව ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් සියයට
----- ක් රාජ* ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් දායක මුදල වශෙයන් ෙගවීමට ඔබට නියම ෙකෙරනු
ඇත. රජෙය් දායක මුදල ඔබෙග් නව ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් සියයට -------------- කි. අනිවාර්ය දායක
මුදලට අමතරව සියයට ---------------- ක ස්ෙව්ච්ඡා දායක මුදලක් ෙගවීමට ද ඔබට පුළුවන. එෙහත්
ඒ ෙවනුෙවන් රජය විසින් කිසියම් දායක මුදලක් ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
10. වැඩ භාරගැනීමට ෙපර ෙම් සමග ඇති වත්කම් පකාශ කිරීෙම් ආකෘති පතය (ෙපොදු 261)
පිටපතක් ද සහිතව ඔබ සම්පූර්ණ ෙකොට ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට බාර දිය යුතු ය.
11. වර්ෂයකට රු. ------------ න් පටන් ෙගන රු. -------------- වැටුප් වර්ධක ------------- කින්
රු. ---------- දක්වා වැඩිවන වැටුප් පරිමාණයක් ෙමම තනතුරට අයත් ය. වාර්ෂික වැටුප රු. ----------වීමට ෙපර කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක්/කඩඉම් ඇත.
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ඔබ ෙමම තනතුෙර් වැඩ බලන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී ඔබට ෙගවිය යුතු වැටුප, වැඩ බැලීෙම් වැටුප්
පිළිබඳ ෙරගුලාසිවලට අනුව තීරණය කරනු ඇත.
තනතුෙර් ස්ථිර කරනු ලැබීෙමන් පසු ඔබෙග් වැටුප, වැටුප් වර්ධක වාසි කිසිවක් ෙව් නම් ඒවා
දීෙමන් පසු තීරණය ෙකෙරනු ඇත.
12. ඔබ ෙමම තනතුෙරහි වැඩ බලන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ඔබෙග් ෙසේවය අසතුටුදායක
වුවෙහොත් සහ/ෙහෝ පහත 15 වැනි ෙඡ්දෙයහි දක්වා ඇති ෙකොන්ෙද්සි සපුරාලීමට ඔබ අෙපොෙහොසත්
වුවෙහොත්, එෙසේ වැඩ බලන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ඕනෑම අවස්ථාවක දී ෙහෝ එම කාල පරිච්ෙඡ්දය
අවසානෙය් දී ෙහෝ ඔබ කලින් දැරූ තනතුරට ආපසු යෑමට ඔබට සිදුවනු ඇත.
වැඩ බලන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී, ඔබ කලින් දැරූ තනතුරට ආපසු යෑමට ඔබට පුළුවන. එෙතකුදු
වුවත්, වැඩ බලන කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය්දී ඔබ ෙමම තනතුෙරහි ස්ථිර කරනු ලැබුවෙහොත්,
කලින් ඔබ ෙයදී සිටි ෙසේවයට ඔබ තවදුරටත් අයත් ෙනොවන අතර එම තනතුරට ආපසු යෑෙම් අයිතිය ද
ඔබට අහිමිවනු ඇත.
13. ඉදින් ඔබ ෙමම තනතුෙරහි වැඩ බලන කාල පරිෙච්ඡ්දය තුළදී ඔබෙග් ෙසේවය සතුටුදායක වී
නම් ද, 15 වැනි ෙඡ්දෙය් දක්වා ඇති ෙකොන්ෙද්සි ඔබ සපුරා තිෙබ්නම් ද එකී වැඩ බැලීෙම් කාල
පරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය්දී ඔබ, ඔබෙග් පත්වීෙමහි ස්ථිර කරනු ලැෙබ්.
14. ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් IV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය්
හිවිධිවිධාන සහ රජෙය් භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම පිණිස දැනට පවත්නා වූ හා මින්මතු
පනවනු ලබන්නා වූ නීතිරීති හා ව*වස්ථාවන්ට අනුකූලව කටයුතු කරන බවට ඔබ එකඟ විය යුතු ය.
15. (පුහුණුවක් ලබා ගැනීම හා ෙවනත් විභාග ආදියකින් සමත්වීම වැනි විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි
සපුරාලිය යුතු ෙවෙතොත් ඒ ෙකොන්ෙද්සි සඳහන් කළ යුතු ය.)
16. ෙමම ලිපිය ලැබුණු බවත්, ෙමහි දැක්ෙවන නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් ඔබ ෙමම
තනතුර බාර ගන්ෙනහිද යන බවත් දන්වා එවන්න. ඔබෙග් පිළිතුර ---------------- ෙග් මාර්ගෙයන්
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
ෙමයට,
ඔබෙග් විශ්වාස,
---------------------------අදාළ පත්කිරීෙම් බලධරයා
IV වැනි ආදර්ශ ලිපිය
(තාවකාලික තනතුරුවලට පත්කිරීම් සඳහා ය.)
මහත්මයාණනි/ මහත්මියනි,
-------------- වැනි දින සිට ---------------------- ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ----------------------- තනතුරට
ඔබ පත් කරනු ලැෙබ්.
2.
ඔබෙග් පත්වීම තාවකාලික ය. ෙමම පත්වීම ලැබීම ෙහේතුෙකොට ෙගන, ආණ්ඩුව යටෙත්
කිසියම් ස්ථිර රැකියාවක් ලබාගැනීමට කිසිම අයිතිවාසිකමක් ෙහෝ ස්ථිර ෙසේවෙය් යම් පත්වීමක් සඳහා
වැඩි සැලකිල්ලක් ලබාගැනීෙම් අයිතිවාසිකමක් ෙහෝ ඔබට ෙනොලැෙබ්.
3.
ඔබෙග් පත්වීම ආණ්ඩුෙව් මනාපය පරිදි අවසන් කළ හැකි ය. ඔබට ෙමම රැකියාෙවන්
ඉල්ලා අස්වීමට අවශ* වුවෙහොත් ලිත් මාසයකට කලින් ඒ බව දැනුම් දිය යුතු ය. එෙසේ දැනුම් ෙනොදී
අස්වන්ෙන් නම් ලිත් මාසයක වැටුපට සමාන මුදලක් ඔබ ෙගවිය යුතු ය.
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4.
ආයතන සංගහෙය් විධිවිධානවලට ද, මුදල් ෙරගුලාසිවලට ද, ෙදපාර්තෙම්න්තු
නිෙයෝගවලට ද, කලින් කල ආණ්ඩුව නිකුත් කරන ෙවනත් ෙරගුලාසි හා නිෙයෝගවලට ද ඔබ යටත්
විය යුතු ය.
5. ඔබෙග් පත්වීම කියාත්මක වනුෙය් ඔබ වැඩ භාරගන්නා දිනෙය් සිට ය.
6. ෙසේවය කරන ෙලස ඔබට නියම ෙකෙරන දිවයිෙන් කවර පෙද්ශයක වුවද ඔබ ෙසේවය කළ යුතු
ය.
7.
ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් නියම කරනු ලැබුවෙහොත්, රජෙය් නිලධරයන්ෙග්
(ඇප) ආඥා පනත අනුව ඇප ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ බැඳී සිටිය යුතු ය.
8.
ඔබෙග් පත්වීම ලැබ මාසයක් ඇතුළත, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් 7 වැනි උප ෙල්ඛනෙයහි දැක්ෙවන පතිඥාව ෙනොෙහොත් දිවුරුම දී ඊට
අත්සන් කළ යුතු ය. නියමිත කාලය තුළ එෙසේ කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ඔබ ෙසේවෙයන් ෙහෝ
නිලෙයන් පහවූවා ෙසේ සැලෙක්. (පිටපතක් අමුණා ඇත.)
9.
ඔබෙග් පත්වීම රාජ* ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදල් හිමි පත්වීමකි. ඔබෙග් වැටුෙපන් සියයට
------- ක් රාජ* ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදෙල් දායක මුදල වශෙයන් ෙගවීමට ඔබට නියම ෙකෙරනු
ඇත. රජෙය් දායක මුදල ඔබෙග් වැටුෙපන් සියයට ---------- කි. අනිවාර්ය දායක මුදලට අමතරව
සියයට ---------- ක ස්ෙව්ච්ඡා දායක මුදලක් ෙගවීමට ඔබට පුළුවන. එෙහත් ඒ ෙවනුෙවන් රජය
විසින් කිසිදු දායක මුදලක් ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
10. වැඩ භාරගැනීමට ෙපර ෙම් සමග ඇති වත්කම් පකාශ කිරීෙම් ආකෘති පතය (ෙපොදු 261)
පිටපතක් ද සහිතව ඔබ සම්පූර්ණ ෙකොට ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට බාර දිය යුතු ය.
11. ඔබෙග් දැනගැනීම සඳහා ආයතන සංග¡හෙය් XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 29:1 උප වගන්තිෙය්
උද්ධෘතයක් ෙමහි පහත දක්වා ඇත. ඔබට දුම්රිය බලපත අවශ* ෙවෙතොත් ඒ සඳහා
ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාෙගන් ඉල්ලුම් කර සිටිය යුතු ය.
12. වර්ෂයකට රු. ------------ න් පටන් ෙගන රු. ------------- වැටුප් වර්ධක ------------- කින්
රු. ------------- දක්වා වැඩිවන වැටුප් පරිමාණයක් ෙම් තනතුරට අයත් ය. වාර්ෂික වැටුප රු. ---------වීමට ෙපර කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක්/කඩඉම් ඇත.
ඔබ රු.----------------- ක වාර්ෂික වැටුප මත පිහිටුවනු ලැෙබ්.
13. ඔබෙග් පත්වීම කලින් අවසන් කරනු ෙනොලැබුවෙහොත් නියමිත කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී
සිංහල ෙහෝ ෙදමළ ෙහෝ භාෂා පවීනතා පරීක්ෂණවලින් ඔබ සමත්විය යුතු ය.
14. ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් IV වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙයහි විධිවිධාන සහ රජෙය් භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම පිණිස දැනට පවත්නා වූ හා
මින්මතු පනවනු ලබන්නා වූ නීතිරීති හා ව*වස්ථාවන්ට අනුකූලව කටයුතු කරන බවට ඔබ එකඟ විය
යුතු ය.
15. ෙමම ලිපිය ලැබුණු බවත්, ෙමහි දැක්ෙවන නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් ඔබ ෙමම
තනතුර බාර ගන්ෙනහි ද යන බවත් දන්වා එවන්න. ඔබෙග් පිළිතුර ---------------- ෙග් මාර්ගෙයන්
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
ෙමයට,
ඔබෙග් විශ්වාස,
---------------------------අදාළ පත්කිරීෙම් බලධරයා
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ආයතන සංගහෙය් XIV වැනි පරිෙච්ඡ්දෙය් 29:1 වැනි වගන්තිය
රාජ* ෙසේවයට මුලින්ම පත්වී වැඩ භාර ගැනීමට එන නිලධරෙයකුට ශී ලංකාෙව් පිහිටි
ස්වකීය නිවාසෙය් සිට මුල් පත්වීම ලැබූ ස්ථානය දක්වා තමාත්, තම පවුෙල් අයත්, ෙමෙහකරුවනුත්,
ගෘහ භාණ්ඩත් (බයිසිකල් ඇතුළු) ගමන් බඩුත්, වාහනත් ෙවනුෙවන් ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය්
විධිවිධානවලට අනුව ෙනොමිෙල් පවාහන පහසුකම් ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත්ෙත් ය. ඔහුට සංයුක්ත
දීමනාව ෙහෝ බඩු මිටි බැඳීම ෙවනුෙවන් වූ දීමනාව ෙහෝ අනියම් වියදම් ෙහෝ හිමි ෙනොෙව්.

V වැනි ආදර්ශ ලිපිය
(විශාමික රාජ; නිලධරෙයකු ෙකොන්තාත් පදනම මත නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීමකදී)
මහත්මයාණනි/මහත්මියනි,
1.
-------------------------------- තනතුෙරහි ------------------ දින සිට ------------------ දින
දක්වා වූ කාලය සඳහා ඔබ ෙකොන්තාත් පදනම මත නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවනු ලැෙබ්.
2.

------------------ දිෙනන් ඔබෙග් ෙසේවා කාලය අවසන් වන්ෙන් ය.

3.
ෙකෙසේ ෙවතත් ඔබෙග් පත්වීම ආණ්ඩුෙව් මනාපය පරිදි ------------------ දිනට පථම දිනක
දී කියාත්මක වන පරිදි අවසන් කළ හැකි ය. ඔබට ෙමම ෙසේවෙයන් අස්වීමට අවශ* වුවෙහොත් ලිත්
මාසයකට කලින් ඒ බව මා ෙවත දැනුම් දිය යුතු ය. එෙසේ නැතෙහොත් මාසයක් කල්දීම ෙවනුවට එක්
මාසයක වැටුපට සමාන මුදලක් ෙගවිය යුතු ය.
4.

(අ)
රාජ* නිලධරයන්ෙග් සාමාන* හැසිරීම, යහපැවැත්ම සහ විනය පාලනය පිළිබඳව වූ
ආයතන සංගහෙය් විධිවිධානවලටත්, මුදල් ෙරගුලාසිවලටත්, ෙදපාර්තෙම්න්තු
නිෙයෝගවලටත්, කලින් කල ආණ්ඩුව නිකුත් කරනු ලබන ෙවනත් ෙරගුලාසි හා
නිෙයෝගවලටත් ඔබ යටත් විය යුතු ය.
(ආ) ඔබ නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවනු ලැබීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන විශාම වැටුපකට ෙහෝ
ඔබෙග් විශාම වැටුප පතිෙශෝධනයකට ෙහෝ හිමිකම් ෙනොලබන්ෙන් ය. 1942 අංක 18 දරන
රාජ* ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදල් ආඥා පනත යටෙත් කිසිදු අර්ථසාධක අරමුදලක
පතිලාභවලට ඔබට හිමිකම ෙනොමැත යන ෙකොන්ෙද්සිය මත ඔබව නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවනු
ලැෙබ්.

5.
සිට ය.
6.

ඔබ නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීෙම් ෙකොන්තාත්තුව කියාත්මක වනුෙය් ඔබ වැඩ භාරගන්නා දින
ෙසේවය කරන ෙලස නියම කරන දිවයිෙන් කවර පෙද්ශයක ෙහෝ ඔබ ෙසේවය කළ යුතු ය.

7.
ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් නියම කරනු ලැබුවෙහොත් රාජ* නිලධරයන්ෙග්
(ඇප) ආඥා පනත අනුව ඇප ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ බැඳී සිටිය යුතු ය.
8.
ඔබ වැඩ භාරගැනීමට මත්ෙතන් ෙම් සමග ඇති වත්කම් පකාශ කිරීෙම් ආකෘති පතය (ෙපොදු
261) පිටපතක් ද සහිතව සම්පූර්ණ ෙකොට ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට භාර දිය යුතු ය.
9.
ඔබෙග් පත්වීම ලැබී මාසයක් ඇතුළත ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් 7 වන උප ෙල්ඛනෙය් දැක්ෙවන පතිඥාව ෙනොෙහොත් දිවුරුම දී ඊට අත්සන්
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කළ යුතු ය. නියමිත කාලය තුළ එෙසේ කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ඔබ ෙසේවෙයන් ෙහෝ නිලෙයන්
පහවූවා ෙසේ සැලෙක්. (පිටපතක් අමුණා ඇත.)
10.

විකල්පය 1.

10. නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවා ගනු ලැබීෙම් පාරිශමිකය ෙලස ඔබට ෙගවනු ලබන්ෙන් රු. ------------- ක1 ස්ථිර මාසික වැටුපකි. ෙමම මාසික පාරිශමිකයට අමතරව කිසිදු දීමනාවක් ලැබීමට
ඔබට හිමිකම ෙනොමැත,2 (කිසියම් විශාම වැටුපක් ඔබට ෙගවනු ලබන්ෙන් නම් එය
අවස්ථ ාෙවෝචිතව විශාම වැටුප් අධ*ක්ෂ ජනරාල් විසින් ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ඒජන්තවරයා විසින් ෙහෝ
විශාමිකෙයකු හැටියට ඔබට ෙගවිය යුතු වන යම් දීමනාවක් ඇත්නම් එය ද සමග ෙගවනු ඇත.)
විකල්පය 2
10. නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවා ගනු ලැබීෙම් පාරිශමිකය ෙලස ඔබට ෙගවනු ලබන්ෙන් රු.-------------- ක3 ස්ථිර මාසික වැටුපකි. තව ද, ඊට අමතරව පහත දැක්ෙවන දීමනාවලට ද ඔබට හිමිකම්
ලැෙබනු ඇත.4
(අ)
(ආ)
11.

විකල්පය 1.

11.

රාජ* නිලධරෙයකු හිමි නිවාඩුවලට ඔබට හිමිකම ඇත.5
විකල්පය 2

11.

පහත දැක්ෙවන පදනම යටෙත් නිවාඩුවලට ඔබට හිමිකම ඇත.6

12. ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් iv වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය්
විධිවිධාන, භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම පිණිස දැනට පවත්නා වූ හා මින් මතු පනවනු ලබන්නා
වූ නීතිරීති හා විධිවිධානවලට අනුකූලව කටයුතු කරන බවට ඔබ එකඟ විය යුතු ය.
13. ෙමම ලිපිය ලැබුණු බවත්, එහි දැක්ෙවන නියමයන් සහ ෙකොන්ෙද්සි අනුව ෙකොන්තාත්
පදනම මත ඔබ නැවත ෙසේවයට ගැනීම භාර ගන්ෙන්ද යන බවත් දන්වා එවනු මැනවි.
ඔබෙග් පිළිතුර ---------------------------------------- ෙග් මාර්ගෙයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
ෙමයට - විශ්වාසී වූ,
---------------------------(අදාළ පත්කිරීෙම් බලධරයා)
සටහන්
1
අවස්ථ ාෙවෝචිතව අමාත* මණ්ඩලය ෙහෝ ෙල්කම්වරුන්ෙග් කමිටුව ෙහෝ නිලධරයා ෙකොන්තාත්
පදනම මත නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීෙම් දී තීරණය කරනු ලැබූ වැටුප සඳහන් කරන්න.
2

සාමාන* රීතියක් වශෙයන් ෙකොන්තාත් පදනම මත නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීෙම් දී ෙමම
ෙකොන්ෙද්සි පත් කිරීම් ලිපිවල ඇතුළත් කළ යුතු ය. ෙකෙසේ ෙවතත් විෙශේෂ අවස්ථාවල දී
391

අවස්ථ ාෙවෝචිතව අමාත* මණ්ඩලය ෙහෝ ෙල්කම් කමිටුව ෙහෝ ෙවනත් දීමනා අනුමත කර තිෙබ්නම්
ෙමම විකල්පය ඉවත් කර සුදුසු විකල්පය ඇතුළත් කළ යුතු ය.
3

කරුණාකර සටහන 1 බලන්න.

4

කරුණාකාර නිශ්චිතව සඳහන් කරන්න. විෙශේෂ අවස්ථාවල දී අවස්ථාෙවෝචිතව අමාත*
මණ්ඩලෙය් ෙහෝ ෙල්කම් කමිටුෙව් පූර්ව අවසරය ඇතිව ෙමම ෙකොන්ෙද්සිය ඇතුළත් කළ යුතු ය.
සාමාන* රීතියක් වශෙයන් ෙමම ෙකොන්ෙද්සිය ඇතුළත් ෙනොකළ යුතු ය. අමාත* මණ්ඩලයට ෙහෝ
ෙල්කම් කමිටුවට ෙහෝ පත් කිරීෙම් බලධරයන් ෙමම කරුණ ෙයොමු කිරීෙම් දී එහි සාධාරණත්වය
සෑෙහන ෙහේතු සහිතව තහවුරු කළ යුතු ය.
5

සාමාන* රීතියක් වශෙයන් 1986.05.19 දිනැති අංක 329 දරන රාජ* පරිපාලන චකෙල්ඛය
පකාරව රාජ* නිලධරයන්ට නිවාඩු ලබාදීම සම්බන්ධ විධිවිධාන නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවනු ලැබූ
විශාමිකයන්ට ද පත් කිරීෙම් බලධරයන් විසින් අදාළ කළ හැකි ය. ෙකෙසේ ෙවතත්, විෙශේෂ අවස්ථාවල
දී අවශ* වන්ෙන් නම් නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවනු ලබන විශාමිකෙයකුට ෙදනු ලබන නිවාඩු අඩු
කිරීමට ෙහෝ සීමා කිරීමට ෙහෝ අවස්ථාෙවෝචිතව අමාත* මණ්ඩලෙය් ෙහෝ ෙල්කම් කමිටුෙව් ෙහෝ
පූර්ව අවසරය ඇතිව පත් කිරීෙම් බලධරයන්ට ඉඩකඩ ඇත. එක් එක් කරුණ පිළිබඳව ෙවන ෙවනම
සලකා බැලිය යුතු ය.
6

කරුණාකර සටහන 5 බලන්න.

VI වැනි ආදර්ශ ලිපිය
(තාවකාලික සහ විශාම වැටුප් අහිමි පදනමක් මත විශාමිකෙයකු නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීම සඳහා ය.)
මහත්මයාණනි/මහත්මියනි,
---------------- තනතුෙරහි ------------------- වැනි දින සිට ඔබ නැවත ෙසේවෙයහි ෙයොදවනු ලැෙබ්.
2.

ඔබ නැවත ෙසේවයට ෙයොදවනු ලබන්ෙන් හුෙදක් තාවකාලික පදනමක් මත ය.

3.
ඔබෙග් පත්වීම ආණ්ඩුෙව් මනාපය පරිදි අවසන් කළ හැකි ය. ඔබට ෙමම ෙසේවෙයන්
අස්වීමට අවශ* වුවෙහොත් ලිත් මාසයකට කලින් ඒ බව දැනුම් දිය යුතු ය. එෙසේ නැතෙහොත් මාසයක්
කල්දීම ෙවනුවට එක් මාසයක වැටුපට සමාන මුදලක් ෙගවිය යුතු ය.
4.
ආයතන සංගහෙය් විධිවිධානවලටත්, මුදල් ෙරගුලාසිවලටත්, ෙදපාර්තෙම්න්තු
නිෙයෝගවලටත්, කලින් කල ආණ්ඩුව නිකුත් කරන ෙවනත් ෙරගුලාසි ෙහෝ නිෙයෝගවලටත් ඔබ යටත්
විය යුතු ය.
5.

නැවත ෙසේවෙයහි ෙයදවීම කියාත්මක වනුෙය් ඔබ වැඩ බාරගන්නා දිනෙය් සිට ය.

6.

ෙසේවය කරන ෙලස නියම ෙකෙරන දිවයිෙන් කවර පෙද්ශයක වුවද ඔබ ෙසේවය කළ යුතු ය.

7.
ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් නියම කරනු ලැබුවෙහොත් රජෙය් නිලධරයන්ෙග්
(ඇප) ආඥා පනත අනුව ඇප ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ බැඳී සිටිය යුතු ය.
8.
වැඩ භාර ගැනීමට මත්ෙතන්, ෙම් සමග ඇති වත්කම් පකාශ කිරීෙම් ආකෘති පතය (ෙපොදු
261) පිටපතක් ද සහිතව ඔබ සම්පූර්ණ ෙකොට ඔබෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාට/මට බාර දිය
යුතු ය.
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9.
ඔබෙග් පත්වීම ලැබී මාසයක් ඇතුළත, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් 7 උප ෙල්ඛනෙයහි දැක්ෙවන පතිඥාව ෙනොෙහොත් දිවුරුම දී ඊට අත්සන් කළ
යුතු ය. නියමිත කාලය තුළ එෙසේ කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ඔබ ෙසේවෙයන් ෙහෝ නිලෙයන්
පහවූවා ෙසේ සැලෙක්. (පිටපතක් අමුණා ඇත.)
10.
I විකල්පය
නැවත ෙසේවයට ෙයොදවා ගනු ලැබූ විට, ඔබට ෙගවනු ලබන්ෙන් ඔබෙග් විශාම වැටුප (දීමනා
රහිතව) සහ ඔබ නැවත ෙසේවයට ගනු ලබන තනතුරට හිමි වැටුප ය.
II විකල්පය
නැවත ෙසේවයට ෙයොදවා ගනු ලැබූ විට, ඔබට ෙගවනු ලබන්ෙන් සාකච්ඡා ෙකොට තීරණය
කර ගනු ලබන වැටුප සහ ජීවන වියදම් දීමනාවත් ය.
11. ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් IV වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙයහි විධිවිධාන හා රජෙය් භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම පිණිස දැනට පවත්නා වූ හා
මින්මතු පනවනු ලබන්නා වූ නීතිරීති හා විධිවිධානවලට අනුකූලව කටයුතු කරන බවට ඔබ එකඟ විය
යුතු ය.
12. ෙමම ලිපිය ලැබුණු බවත්, ෙමහි දැක්ෙවන නියමයන් සහ ෙකොන්ෙද්සි අනුව
නැවත ෙසේවයට ගැනීම බාර ගන්ෙනහිද යන බවත් දන්වා එවන්න. ඔබෙග් පිළිතුර -----------------ෙග් මාර්ගෙයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
ෙමයට,
ඔබෙග් විශ්වාස,
---------------------------අදාළ පත්කිරීෙම් බලධරයා

VII වැනි ආදර්ශ ලිපිය
(පුරවැසියන් ෙනොවන අය ගිවිසුමක් පිට බඳවා ගැනීම සඳහා ය.)
මහත්මයාණනි/ මහත්මියනි,
ශී ලංකාෙව් -------------- ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් -------------- තනතුරට ඔබ පත් කරනු ලැබ ඇත. ඔබ
පත්කර ඇත්ෙත් ------------------- හි ඔබ වැඩ භාර ගන්නා දිනෙය් සිට අවුරුදු ----------- ක කාලයක්
සඳහා ගිවිසුමක් මත ය.
2.
යුතු ය.

ෙසේවය කරන ෙලස ඔබට නියම ෙකෙරන දිවයිෙන් කවර පෙද්ශයක වුවද ඔබ ෙසේවය කළ

3.
ෙමම තනතුර/පත්වීම තාවකාලික ය. ෙමම තනතුරට අදාළ නව ඒකාබද්ධ වැටුප
අවුරුද්දකට රු. ------------------- ක් ෙව් (ස්ථාවර). ඔබ ශී ලංකාෙව් සිටින කාලය තුළදී එම වැටුප
එක් එක් ලිත් මාසය අවසානෙය් දී පවත්නා විනිමය අනුපාතය අනුව රුපියල්වලින් ඔබට ෙගවනු
ලැෙබ්. ආණ්ඩුෙවන් ඔබට කරනු ලබන ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන්, රුපියෙල් අගය අඩු වැඩි වීම නිසා
ආණ්ඩුෙවන් වැඩිපුර මුදල් ඉල්ලා සිටීමට ඔබට හිමිකමක් නැත.
4.
ඔබෙග් වැටුෙපන් සියයට -------------- ක් රාජ* ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදෙල් දායක මුදල්
වශෙයන් ෙගවීමට ඔබට නියම ෙකෙරනු ඇත. රජෙය් දායක මුදල ඔබෙග් වැටුෙපන් සියයට -----393

ක් ෙව්. අනිවාර්ය දායක මුදලට අමතරව සියයට ------------ ක ස්ෙව්ච්ඡා දායක මුදලක් ෙගවීමට
ඔබට පුළුවන. එෙහත් ඒ ෙවනුෙවන් රජය විසින් කිසිදු දායක මුදලක් ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
5.
මාස තුනක් කල් දී ෙහෝ එෙසේ කල් දීම ෙවනුවට මාස තුනක වැටුප ෙගවා ෙහෝ ඔබෙග්
පත්වීම අවසන් කළ හැකි ය. ෙම් තනතුෙරන් ඉල්ලා අස්වීමට ඔබ අදහස් කරන්ෙන් නම් වැඩ භාරගත්
දිනෙය් සිට මාස තුනක් ගත වූ පසු මාස තුනක් කල් දී ෙහෝ එෙසේ කල් දීම ෙවනුවට මාස තුනක
වැටුපට සමාන මුදලක් ආණ්ඩුවට ෙගවා ෙහෝ ඔබට ඉල්ලා අස්විය හැකි ය. වැඩ භාරගත් දිනෙය් සිට
මාස තුනක් ගතවීමට ෙපර ඔබ ෙමම තනතුෙරන් ඉල්ලා අස්ෙවන්ෙනහි නම් ෙම් ලිපිෙය් 12 සහ 13
ෙඡ්දවල සඳහන් යානපතවල වියදම ආපසු ෙගවීමට ඔබට සිදුවන අතර පමාණ කළ අලාභ වශෙයන්
මාස තුනක වැටුප ද ආණ්ඩුවට ෙගවීමට ඔබට නියම ෙකෙරනු ඇත. ඊට අමතරව ෙමම ලිපිෙයන්
ඔබට පැවෙරන සියලුම අයිතිවාසිකම් හා ඵල පෙයෝජන ද ඔබට අහිමිවනු ඇත.
6.
නිවාඩු සහ යානපත සම්බන්ධෙයන් හැර අෙනක් කරුණු සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහෙය්
විධිවිධානවලටත්, මුදල් ෙරගුලාසිවලටත්, ෙදපාර්තෙම්න්තු නිෙයෝගවලටත්, කලින් කල ආණ්ඩුෙවන්
නිකුත් ෙකෙරන ෙවනත් නිෙයෝගවලට ෙනොෙහොත් ෙරගුලාසිවලටත් ඔබ යටත් විය යුතු ය.
7.
ඔබෙග් පත්වීම ලැබී මාසයක් ඇතුළත, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව*වස්ථාෙව් 7 උප ෙල්ඛනෙයහි දැක්ෙවන පතිඥාව ෙනොෙහොත් දිවුරුම දී ඊට අත්සන් කළ
යුතු ය. නියමිත කාලය තුළ එෙසේ කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ඔබ ෙසේවෙයන් ෙහෝ නිලෙයන්
පහවූවා ෙසේ සැලෙක්. (පිටපතක් අමුණා ඇත.)
8.
නිවාඩු සම්බන්ධෙයන් වූ කල්හි ඔබට බලපාන්ෙන්, ගිවිසුමක් යටෙත් යම් නිශ්චිත අවුරුදු
ගණනක් ෙසේවය කරන තාවකාලික ෙසේවකයන්ට අදාළ වන, ආයතන සංගහෙය් විධිවිධානයන් ය.
9.
(i) ෙමම තනතුරට පත්වීෙම් දී ආණ්ඩුව විසින් ඔබටත්, ඔබ විවාහකෙයකු නම් ඔබෙග්
භාර්යාවටත්, (දරුෙවෝ සිටිත් නම්) ඔෙබන් යැෙපන අවිවාහක දූවරුන් හා අවුරුදු 18ට ෙනොවැඩි පුතුන්
ඇතුළු දරුවන්ටත් ---------------------- සිට ශී ලංකාවට පැමිණීම සඳහා යානපත ෙදනු ලැෙබ්.
එෙතකුදු වුවත්, ෙමෙසේ යානපත ෙදනු ලබන්ෙන් ඔබ හැරුණු විට තවත් හතර ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි
සංඛ*ාවකට ය. එෙමන්ම ඔවුන් ඔබ කැටුව ෙහෝ ඔබ ------------------- න් පිටත් වූ දිනෙය් සිට
මාස ෙදොළහක් ඇතුළත ඔබ සමග ජීවත්වීම සඳහා පැමිණිය යුතු ය.
(ii) ඔබෙග් පත්වීම සතුටුදායක ෙලස අවසන් කරනු ලැබූ විට ඔබටත්, ඔබ විවාහකෙයකු නම්
ඔබෙග් භාර්යාව හා (දරුෙවෝ සිටිත් නම්) ඔෙබන් යැෙපන අවිවාහක දූවරුන් හා අවුරුදු 18ට ෙනොවැඩි
පුතුන් ඇතුළු දරුවන්ටත් ශී ලංකාෙව් සිට ---------------------- දක්වා යානපත ආණ්ඩුව විසින් ෙදනු
ලැෙබ්. එෙතකුදු වුවත් ෙමෙසේ යානපත ෙදනු ලබන්ෙන් ඔබ හැරුණු විට තවත්
හතර ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ*ාවකට ය. එෙමන්ම ඉහත 9(i) ෙඡ්දයට අනුව ඔවුන් ශී ලංකාවට
පැමිණ තිබිය යුතු අතර ඒ ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුව විසින් ඔවුන්ෙග් යානපතවල වියදම දරා තිබිය යුතු ය.
තවද, ඔබෙග් පත්වීම අවසන් වී එක් මාසයක් ඇතුළත දී ෙමම යානපත ඉල්ලුම් ෙකොට ඒවා පාවිච්චි
කළ යුතු ය.
(iii) ගුවන් මගින් ගමන් කිරීමට ඔබට නියම කරනු ලබන විට වැඩිහිටියකු ෙවනුෙවන් ඝන අඩි
50කට ද, දරුෙවකු ෙවනුෙවන් ඝන අඩි 25කට ද ෙනොවැඩි ගමන් බඩු නැෙවන් පවාහනය කරවා
ගැනීමට ඔබට හිමිකම ඇත.
10. ඔබට නියමිත රාජකාරි විශ්වාසවන්ත ෙලස හා අවංක ෙලස ඉටු කරන බවට ඇප වනු පිණිස
ආණ්ඩුව තීරණය කරන පරිදි කිසියම් මුදලක් ඇප තබන ෙලස ආණ්ඩුව ඔබට නියම කළ ෙහොත් ඔබ
එෙසේ ඇප ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එකී ඇප සඳහා ඔබ විසින් යම් වාරිකයක් ෙගවිය යුතු ෙව් නම් ආණ්ඩුව
විසින් ඒ වාරිකය ඔබෙග් වැටුෙපන් අඩුකර ගනු ලැෙබ්.
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11. අයහපත් ෙසෞඛ* තත්ත්වය නිසා ෙහෝ ශාරීරික ෙහෝ මානසික දුබලතාවක් නිසා ෙහෝ
කාර්යක්ෂම ෙලස තවදුරටත් දිවයිෙන් ෙසේවය කිරීමට ඔබට ෙනොහැකි යැයි ආණ්ඩුව විසින් විධිමත්
පරිදි පත්කරනු ලැබූ ෛවද* මණ්ඩලයක් ෙහෝ ආණ්ඩුව විසින් පත් කරනු ලැබූ ශී ලංකාෙව්
විචාර්ය ෛවද*වරයකු ෙහෝ සහතික කළෙහොත් ඔබට තනතුෙරන් ඉල්ලා අස්විය හැකි ය. එෙසේ
නැතෙහොත් විශාම ගන්නා ෙලස ආණ්ඩුව විසින් ඔබට බල කරනු ලැබිය හැකි ය. එකී අසනීපය ෙහෝ
දුබලතාවය ඇතිවී තිෙබන්ෙන් ඔබෙග් විෂමාචාරය නිසා ෙනොෙව් නම් ද, ඉල්ලා අස්වන ෙහෝ විශාම
ගන්වනු ලබන අවස්ථාෙව්දී ඔබ දිවයිෙන් සිටින්ෙන් නම් ද, ඔබ දිවයිෙනන් බැහැරව යන දිනය දක්වා
වූ කාලය සඳහා ආණ්ඩුව ඔබට වැටුප් ෙගවා ඔබටත්, ඔබ විවාහකෙයකු නම් ඔබෙග් භාර්යාව හා
(දරුෙවෝ සිටිත් නම්) ඔෙබන් යැෙපන අවිවාහක දූවරුන් හා අවුරුදු 18ට ෙනොවැඩි පුතුන් ඇතුළු
දරුවන්ටත් ----------------- දක්වා යාමට යානපත ෙදනු ඇත. එෙතකුදු වුවත්, ෙමෙසේ යානපත ෙදනු
ලබන්ෙන් ඔබ හැරුණු විට තවත් හතර ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ*ාවකට ය. එෙමන්ම ඔවුන් ඔබ
කැටුව දිවයිනට පැමිණ ෙහෝ ඔබ ------------------- න් පිටත් වූ දින සිට මාස ෙදොළහක් ඇතුළත ඔබ
සමග ජීවත්වීම සඳහා පැමිණ තිබිය යුතු ය. තවද එෙසේ ඉල්ලා අස්වීෙමන් ෙහෝ විශාම ගැන්වීෙමන් එක්
මාසයක් ඇතුළත ආපසු යාම සඳහා වූ එකී යානපත ඉල්ලුම් ෙකොට ඒවා පාවිච්චි කළ යුතු ය. ෙම්
හැර ෙවනත් කිසිදු අනුගහයක් සලසන ෙලස ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටීමට ඔබට හිමිකමක් නැත.
12. කවර අවස්ථාවක දී වුවද ඔබට නියමිත රාජකාරි කිසිවක් ඉටුකිරීම පැහැර හැරියෙහොත් ෙහෝ
පතික්ෙෂේප කළ ෙහොත් ෙහෝ (11 ෙඡ්දෙය් දක්වා ඇති පරිදි ඔබෙග් විෂමාචාරයකින් පරිබාහිර වූ
කරුණක් ෙහේතුෙකොට ෙගන ඇතිවූ අයහපත් ෙසෞඛ* තත්ත්වය නැතෙහොත් ශාරීරික ෙහෝ මානසික
දුබලතාව හැර) කිසියම් ෙහේතුවක් නිසා ඔබෙග් රාජකාරි ෙනොෙහොත් ඔබට ලැෙබන නිෙයෝග ඉටු
කිරීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයකට ඔබ පත්වුවෙහොත් ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් කටයුතු සම්බන්ධ යම් ෙතොරතුරක්
බලය ෙනොලත් කිසිෙවකුට එළිදරවු කළ ෙහොත් ෙහෝ යම්කිසි කාරණයක දී ඔබ
විෂමාචාරෙයහි ෙයදුණෙහොත් ෙහෝ ඔබ ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබිය හැකි ය. එෙසේ ෙසේවෙයන් පහකර
දමනු ලැබූ විට ෙම් ලිපිෙයන් ඔබට පිරිනැෙමන සියලුම අයිතිවාසිකම් හා ඵල පෙයෝජන ඔබට
අහිමිවනවා පමණක් ෙනොව, ශී ලංකාවට පැමිණීම සඳහා ඔබටත්, ඔෙබ් භාර්යාවටත් (දරුෙවෝ සිටිත්
නම්) දරුවන්ටත් ෙදන ලද යානපත සඳහා වියදම් වී ඇති මුදල, ඉල්ලා සිටි විට ආණ්ඩුවට
ආපසු ෙගවීමට ද ඔබ යටත් වන්ෙන් ය.
13. ඉහත සඳහන් 11 ෙජ්දෙයහි දක්වා ඇති පරිදි අයහපත් ෙසෞඛ* තත්ත්වය නැතෙහොත්
ශාරීරික ෙහෝ මානසික දුබලතාව හැර ෙවනත් ෙහේතුවක් නිසා ඔබ ෙම් තනතුෙරන් ඉල්ලා
අස්වුවෙහොත් ෙහෝ 1 ෙජ්දෙයහි සඳහන් කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසාන වීමට ෙපර ෙම් පත්වීම අවසන්
කරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ ෙම් ලිපිෙයන් ඔබට පිරිනැෙමන සියලුම අයිතිවාසිකම් සහ ඵල පෙයෝජන
ඔබට අහිමිවනවා පමණක් ෙනොව ශී ලංකාවට පැමිණීම සඳහා ඔබටත්, ඔෙබ් භාර්යාවට සහ (දරුෙවෝ
සිටිත් නම්) දරුවන්ටත් ෙදන ලද යානපත සඳහා වියදම් වී ඇති මුදල, ඉල්ලා සිටි විට ආණ්ඩුවට
ආපසු ෙගවීමට ද ඔබ යටත් වන්ෙන් ය.
14. ඔබ ශී ලංකාෙව් ෙසේවය කිරීමට තරම් කායික ෙයෝග*තාවෙයන් යුක්ත බවට ----------------ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිස්/තානාපති විසින් අනුමත කරනු ලැබූ සුදුසුකම්ලත් ෛවද*වරයකුෙගන් ලබා
ගත් ෛවද* සහතිකයක්, ඔබ තනතුර භාරගැනීමට ශී ලංකාවට පැමිණීමට ෙපර ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
එම ෛවද* පරීක්ෂණය සඳහා ගාස්තු ඔබ විසින් ෙගවිය යුතු ය.
15. ඉහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් ෙමම පත්වීම භාරගැනීමට ඔබ කැමති ද යන බව ෙමම
ලිපිය ලැබී දවස් දහයක් ඇතුළත ලියා දන්වනු මැනවි. ඔෙබ් පිළිතුර --------------- හි ශී ලංකා
මහ ෙකොමසාරිස්ෙග්/තානාපතිෙග් මාර්ගෙයන් ---------------------- ෙල්කම්වරයා ෙවත එවිය යුතු ය.
ෙමයට,
ඔබෙග් විශ්වාස,
---------------------------ෙල්කම්
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5 වැනි පරිශිෂ්ටය
(II–10.11)
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව)වස්ථාව
IV වන පරිච්ෙඡ්දය
භාෂාව
18. (1)
(2)
(3)
(4)

රාජ භාෂා
ශී ලංකාෙව් රාජ භාෂාව සිංහල භාෂාව වන්ෙන් ය.
ෙදමළ භාෂාව ද රාජ භාෂාවක් වන්ෙන් ය.
ඉංගීසි භාෂාව සන්ධාන භාෂාව වන්ෙන් ය.
ෙම් පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන කියාත්මක කිරීම සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නීති මගින් විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු ය.

19. සිංහල භාෂාව සහ ෙදමළ භාෂාව ශී ලංකාෙව් ජාතික භාෂා වන්ෙන් ය.

ජාතික භාෂා

20. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට ෙහෝ පළාත් සභාවක මන්තීවරෙයකුට
ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනයක සභිකෙයකුට පිළිෙවළින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙහෝ ඒ පළාත් සභාෙව් ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනෙය් ෙහෝ ජාතික භාෂා
ෙදෙකන් කවර භාෂාවකින් වුවද තමාෙග් කාර්යය හා කර්තවය ඉටු කිරීමට
හිමිකම ඇත්ෙත් ය.

පාර්ලිෙම්න්තුෙවහි,
පළාත් සභාවල සහ
පළාත්
පාලන
ආයතනවල ජාතික
භාෂා භාවිතය

21. (1) යම් තැනැත්ෙතකුට ජාතික භාෂා ෙදෙකන් කවර මාධයකින් වුවද
අධාපනය ලැබීමට හිමිකම ඇත්ෙත් ය.
එෙසේ වුවද, ජාතික භාෂාවක් ෙනොවන භාෂාවක් ඉගැන්වීෙම් භාෂා මාධ වන
උසස් අධාපන ආයතනයකට ෙමම අනුවවස්ථාෙව් විධිවිධාන අදාළ
ෙනොවන්ෙන් ය.

ඉගැන්වීෙම්
මාධ

(2) රජය විසින් ෙකලින්ම ෙහෝ අනාකාරයකින් ෙහෝ මුදල් සපයනු ලබන
යම් විශ්වවිදාලයක යම් පාඨමාලාවක් සඳහා නැතෙහොත් යම් අංශයක ෙහෝ
පීඨයක ඉගැන්වීෙම් මාධය එක් ජාතික භාෂාවක් වන අවස්ථාවක එම
විශ්වවිදාලයට ඇතුළත් වීමට කලින් අෙනක් ජාතික භාෂා මාධෙයන්
අධාපනය ලබා ඇති ශිෂයන් ෙවනුෙවන් එකී අෙනක් ජාතික භාෂාව ද එකී
පාඨමාලාව සඳහා නැතෙහොත් එකී අංශෙයහි ෙහෝ පීඨෙයහි ඉගැන්වීෙම්
මාධයක් කළ යුත්ෙත් ය:
එෙසේ වුවද, එකී විශ්වවිදාලෙය් ෙවනත් යම් මණ්ඩපයක ෙහෝ ශාඛාවක
ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙවනත් යම් විශ්වවිදාලයක යම් මණ්ඩපයක ෙහෝ ශාඛාවක
ෙහෝ ඒ හා සමාන පාඨමාලාවක් සඳහා නැතෙහොත් ඒ හා සමාන අංශයක ෙහෝ
පීඨයක ඉගැන්වීෙම් මාධය ඉහත කී අෙනක් ජාතික භාෂාව වන්ෙන් නම් ෙමම
අනුවවස්ථාෙව් ෙමයට ඉහතින් වූ විධිවිධාන අනුව කියා කිරීමට බැඳීමක්
ෙනොවන්ෙන් ය.
(3) ෙමම වවස්ථාෙවහි "විශ්වවිදාලය" යන්නට කවර වූ ෙහෝ උසස්
අධාපන ආයතනයක් ඇතුළත් ෙව්.
22. (1) සිංහල සහ ෙදමළ භාෂා ශී ලංකාව මුළුල්ෙල් ම පරිපාලන භාෂා විය
යුත්ෙත් ය. රජෙය් ආයතන විසින් ෙපොදු වාර්තා තබා ගැනීම සඳහා සහ සියලු
කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා ෙදමළ භාෂාව භාවිතා කරන උතුරු සහ නැෙගනහිර
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පරිපාලන
භාෂාව

පළාත් හැර, ශී ලංකාෙව් සියලුම පළාත්වල පරිපාලන භාෂාව සිංහල විය යුතු
අතර ඒ පළාත්වල රජෙය් ආයතන විසින් ෙපොදු වාර්තා තබා ගැනීම සඳහා සහ
සියලු කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා සිංහල භාෂාව භාවිතා කළ යුතු ය; එෙසේ වුවද,
උප දිසාපති ෙකොට්ඨාශයක් සංයුක්ත වන යම් ඒකකයක මුළු ජනගහනයට එම
පෙද්ශෙය් සිංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂාමය සුළු ජන ෙකොටස දරන අනුපාතය
ෙකෙරහි සැලකිල්ල ඇතිව, ජනාධිපතිවරයා විසින්, සිංහල හා ෙදමළ භාෂා
ෙදකම ෙහෝ ඒ පෙද්ශය පිහිටි පළාෙත් පරිපාලන භාෂාව වශෙයන් භාවිත කරනු
ලැබූ භාෂාව ෙනොවන ෙවනත් භාෂාවක් ෙහෝ ඒ පෙද්ශය සඳහා පරිපාලන
භාෂාව වශෙයන් භාවිත කරනු ලැබීමට විධාන කරනු ලැබිය හැකි ය.
(2) තම නිල තත්ත්වෙයන් කියා කරන නිලධරෙයකු ෙනොවන
තැනැත්ෙතකුට (අ) ෙදමළ ෙහෝ ඉංගීසි භාෂා ෙදෙකන් කවර වූ ෙහෝ භාෂාවකින්
කවර වූ ෙහෝ නිලධරයකුෙගන් ඒ නිලධරයාෙග් නිල තත්ත්වෙයන් ලිපි
ගනුෙදනු බාර ගැනීමට, ඒ නිලධරයාට නිල තත්ත්වෙයන් ලිපි ගනුෙදනු
යැවීමට සහ ඒ නිලධරයා සමග ඒ තත්ත්වෙයන් කටයුතු කිරීමට
හිමිකම ඇත්ෙත් ය;
(ආ) යම් නිල ෙල්ඛනයක්, වාර්තාවක්, පකාශනයක් ෙහෝ ෙවනත්
ලියවිල්ලක් පරික්ෂා කිරීමට නැතෙහොත් ඒ ෙල්ඛනයකින්,
වාර්තාවකින්, පකාශනයකින් ෙහෝ ෙවනත් ලියවිල්ලකින් පිටපතක්
ෙහෝ උධෘතයක් ලබා ගැනීමට ඔහුට ඇති අයිතිවාසිකම නීතිෙයන්
පිළිගනු ලබන්ෙන් නම්, අවස්ථ ාෙවෝචිත පරිදි එම ෙල්ඛනෙයන්,
වාර්තාෙවන්, පකාශනෙයන් ෙහෝ ෙවනත් ලියවිල්ෙලන් පිටපතක් ෙහෝ
උධෘතයක් ලබා ගැනීමට නැතෙහොත් එම ෙල්ඛනෙය්, වාර්තාෙව්,
පකාශනෙය් ෙහෝ ෙවනත් ලියවිල්ෙල් පරිවර්තනයක් ෙදමළ ෙහෝ
ඉංගීසි භාෂා ෙදෙකන් කවර භාෂාවකින් වුවද ලබා ගැනීමට හිමිකම්
ඇත්ෙත් ය;
(ඇ) ඒ තැනැත්තාට නිකුත් කරනු ලැබීෙම් කාර්යය සඳහා යම්
නිලධරයකු විසින් යම් ලියවිල්ලක් ලියා අත්සන් කරනු ලබන
අවස්ථ ාවක ඒ ලියවිල්ල ෙහෝ ඒ ලියවිල්ෙල් පරිවර්තනයක් ෙහෝ ෙදමළ
ෙහෝ ඉංගීසි භාෂා ෙදෙකන් කවර භාෂාවකින් වුව ද ලබා ගැනීමට
හිමිකම ඇත්ෙත් ය.
(3) පරිපාලන භාෂාව වශෙයන් ෙදමළ භාෂාව භාවිතා කරනු ලබන යම්
පෙද්ශයක, ස්වකීය නිල තත්ත්වෙයන් කියා කරන නිලධරෙයකු ෙනොවන යම්
තැනැත්ෙතකු ෙම් වවස්ථාෙව් (2) වන අනුවවස්ථාෙව් (අ), (ආ) සහ (ඇ)
ෙඡ්දවල සඳහන් අයිතිවාසිකම් සහ ෙසේවාවන් සිංහල භාෂාෙවන් ෙහෝ ඉංගීසි
භාෂාෙවන් කියාත්මක කරවා ගැනීමට සහ ලබා ගැනීමට හිමිකම් ලැබිය
යුත්ෙත් ය.
(4) ස්වකීය කටයුතු සිංහල භාෂාෙවන් කරන යම් පළාත් සභාවක් ෙහෝ
පළාත් පාලන ආයතනයක්, තම නිල තත්ත්වෙයන් කියා කරන කවර වූ ෙහෝ
නිලධරෙයකුෙගන් සිංහල භාෂාෙවන් ලිපි ගනුෙදනු බාර ගැනීමට, ඒ
නිලධරයාට නිල තත්ත්වෙයන් ලිපි ගණුෙදනු යැවීමට සහ ඒ නිලධරයා සමග ඒ
තත්ත්වෙයන් කටයුතු කිරීමට හිමිකම තිෙබන අතර ස්වකීය කටයුතු ෙදමළ
භාෂාෙවන් කරන යම් පළාත් සභාවක් ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනයක් තම නිල
තත්ත්වෙයන් කියා කරන කවර වූ ෙහෝ නිලධරෙයකුෙගන් ෙදමළ භාෂාෙවන්
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ලිපි ගනුෙදනු භාර ගැනීමට, ඒ නිලධරයාට නිල තත්ත්වෙයන් ලිපි ගනුෙදනු
යැවීමට සහ ඒ නිලධරයා සමග ඒ තත්ත්වෙයන් කටයුතු කිරීමට හිමිකම
ඇත්ෙත් ය.
එෙසේ වුවද පරිපාලන භාෂාව වශෙයන් ෙවනස් භාෂාවක් භාවිතා කරනු
ලබන යම් පෙද්ශයක කටයුතු කරන ෙවනත් යම් පළාත් සභාවකින් ෙහෝ
පළාත් පාලන ආයතනයකින් රජෙය් ආයතනයකින් ෙහෝ යම් නිලධරයකුෙගන්
ලිපි ගනුෙදනු ලබන ෙහෝ ඒවා ෙහෝ එම නිලධරයා සමග වැඩ කටයුතු කරන
යම් පළාත් සභාවකින්, පළාත් පාලන ආයතනයකින්, රජෙය් ආයතනයකින්
ෙහෝ යම් නිලධරයකුෙගන් ඉංගීසි භාෂාෙවන් ලිපි ගනුෙදනු ලබා ගැනීමට,
නිෙව්දන හුවමාරු කර ගැනීමට සහ වැඩ කටයුතු කිරීමට හිමිකම ලැබිය යුතු ය.
(5)
රජෙය් ෙසේවයට, අධිකරණ ෙසේවයට, පළාත්බද රජෙය් ෙසේවයට,
පළාත් පාලන ෙසේවයට ෙහෝ රජෙය් යම් ආයතනයකට තැනැත්තන් ඇතුළත්
කර ගැනීම සඳහා පැවැත්ෙවන යම් සිංහල ෙහෝ ෙදමළ ෙහෝ තමන්
ෙතෝරාගන්නා භාෂාවක ෙහෝ මාධයකින් වුවද පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට යම්
තැනැත්තකුට හිමිකම ඇත්ෙත් ය. තවද, තම ධූරෙය් කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා
සිංහල ෙහෝ ෙදමළ පිළිබඳ පමාණවත් දැනීමක් ඒ තැනැත්තාට තිබීම
සාධාරණව අවශ වන අවස්ථාවන්හි, එවැනි යම් ෙසේවයකට ෙහෝ රජෙය් යම්
ආයතනයකට ෙහෝ ඇතුළත් කර ගනු ලැබීෙමන් පසු සාධාරණ කාලයක්
ඇතුළත එෙසේ අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි සිංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂාව පිළිබඳ
පමාණවත් දැනීමක් ඔහු විසින් ලබා ගත යුතු යැයි නියම කිරීෙම්
ෙකොන්ෙද්සියට එකී හිමිකම යටත් වන්ෙන් ය.
එෙසේ වුවද, යම් තැනැත්ෙතකු බඳවා ගනු ලබන ධූරෙයහි කිසිදු
කර්තවයක් සිංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂාව පිළිබඳ පමාණවත් දැනීමක් ඇත්ෙත්
නම් මිස ඉටු කළ ෙනොහැකි වන අවස්ථාවල දී, එවැනි යම් ෙසේවයකට ෙහෝ
රජෙය් යම් ආයතනයකට ඇතුළත් කර ගැනීෙම් ෙකොන්ෙද්සියක් වශෙයන්
සිංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂාව පිළිබඳ පමාණවත් දැනීමක් යම් තැනැත්ෙතකුට
තිබිය යුතු යැයි නියම කරනු ලැබිය හැක්ෙක් ය.
(6)

ෙමම වවස්ථාෙවහි -

“නිලධරයා” යන්ෙනන් ජනාධිපතිවරයා, යම් අමාතවරෙයක්, නිෙයෝජ
අමාතවරෙයක්, ආණ්ඩුකාරවරෙයක්, පධාන අමාතවරෙයක්, පළාත් අමාත
මණ්ඩලෙය් අමාතවරෙයක් ෙහෝ රජෙය් ආයතනයක ෙහෝ පළාත් පාලන
ආයතනයක ෙහෝ පළාත් සභාවක යම් නිලධරෙයකු අදහස් ෙව්;
“රජෙය් ආයතනය” යන්ෙනන්, ආණ්ඩුෙව් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙහෝ
ආයතනයක්, රාජ සංස්ථාවක් ෙහෝ වවස්ථාපිත ආයතනයක් අදහස් ෙව්.
23 (1) සියලුම නීති සහ අනුනීති පැනවීම් නැතෙහොත් සෑදීම ද එකී සියලුම නීති
සහ අනුනීති පළ කිරීම ද, ඉංගීසි භාෂාෙවන් වූ පරිවර්තනයක් ද ඇතිව සිංහල
සහ ෙදමළ භාෂා ෙදෙකන්ම විය යුත්ෙත් ය:
එෙසේ වුව ද, ඒ ඒ භාෂාෙවන් වූ පාඨ අතර යම් අනනුකූලතාවක් ඇති
වුවෙහොත්, බලපැවැත්විය යුත්ෙත් කවර පාඨය ද යන්න පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
යම් නීතියක් පනවන අවස්ථාෙව් දී තීරණය කළ යුතු ය:
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නීති
පැනවීෙම්
භාෂාව

එෙසේම තවදුරටත්, අෙනක් සියලු ලිඛිත නීති සම්බන්ධෙයන් වන විට පාඨ
අතර අනනුකූලතාවක් ඇති වුවෙහොත් ඒ ලිඛිත නීති පනවන ලද්ෙද් ෙහෝ
සම්මත කරන ලද්ෙද් ෙහෝ සාදන ලද්ෙද් ෙහෝ යම් භාෂාවකින් ද ඒ භාෂාෙවන්
වූ පාඨය බලපැවැත්විය යුතු ය.
(2) පළාත් සභාවක් විසින් ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් ෙහෝ
සාදනු ලබන ෙහෝ නිකුත් කරනු ලබන නියම, පකාශන, රීති, අතුරු වවස්ථා,
නිෙයෝග සහ නිෙව්දන හැර යම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත් සාදනු ලබන ෙහෝ
නිකුත් කරනු ලබන සියලුම නියම, පකාශන, රීති, අතුරු වවස්ථා නිෙයෝග සහ
නිෙව්දන ද, ගැසට් පතය ද, ඉංගීසි පරිවර්තනයක් ද ඇතිව සිංහල හා ෙදමළ
භාෂාවලින් පළ කරනු ලැබිය යුත්ෙත් ය.
(3) යම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත්, යම් පළාත් සභාවක් විසින් ෙහෝ පළාත්
පාලන ආයතනයක් විසින් ෙහෝ සාදනු ලබන ෙහෝ නිකුත් කරනු ලබන සියලුම
නියම, පකාශන, රීති, අතුරු වවස්ථා නිෙයෝග සහ නිෙව්දන ද, එම පළාත්
සභාව ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනය ෙහෝ යම් රජෙය් ආයතනයක් විසින්
නිකුත් කරනු ලබන ෙහෝ භාවිත කරනු ලබන චකෙල්ඛ සහ ආකෘති ඇතුළු
සියලු ෙල්ඛන ද ඉංගීසි පරිවර්තනයක් ද ඇතිව එම පළාත් සභාව ෙහෝ පළාත්
පාලන ආයතනය ෙහෝ රජෙය් ආයතනය කියාත්මක වන එක් එක් පෙද්ශෙය්
පරිපාලනෙය් දී භාවිත කරනු ලබන භාෂාෙවන් පළ කරනු ලැබිය යුත්ෙත් ය.
(4) ආණ්ඩුකම වවස්ථාව කියාත්මක වීම ආරම්භ වීමට ෙපරාතුව
බලාත්මක වූ සියලු නීති සහ අනුනීති හැකිතාක් ඉක්මනින් සිංහල සහ ෙදමළ
භාෂාවලින් ගැසට් පතෙයහි පළ කරනු ලැබිය යුත්ෙත් ය.
අධිකරණෙය්
භාෂාව

24 (1) ශී ලංකාව මුළුල්ෙල්ම අධිකරණවල භාෂා සිංහල සහ ෙදමළ භාෂා විය
යුතු අතර, ෙදමළ භාෂාව පරිපාලන භාෂාව වන යම් පෙද්ශයක හැර, ශී
ලංකාෙව් සියලුම පෙද්ශවල පිහිටි අධිකරණවල සිංහල භාෂාව අධිකරණ
භාෂාව වශෙයන් භාවිත කළ යුත්ෙත් ය. නඩු වාර්තාව සහ නඩු කටයුතු
අධිකරණෙය් භාෂාෙවන් විය යුතු ය. යම් අධිකරණයකින් අභියාචනයක්
ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක, අභියාචනය විභාග කරනු ලබන අධිකරණෙය්
භාෂාව අභියාචනය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව් යම් අධිකරණයකින් ද, ඒ
අධිකරණෙය් භාෂාව ෙනොවන ෙවනත් භාෂාවක් වන විට, අභියාචනය විභාග
කරනු ලබන අධිකරණෙය් භාෂාෙවන් ද වාර්තා පිළිෙයල කළ යුතු ය.
එෙසේ වුවද, යම් අධිකරණයක නඩු වාර්තාව තබා ගැනීම ද නඩු කටයුතු පවත්වා
ෙගන යාම ද අධිකරණෙය් භාෂාව ෙනොවන භාෂාවකින් ද විය යුතු යැයි
අධිකරණ විෂය භාර අමාතවරයා විසින් අමාත මණ්ඩලෙය් එකඟත්වය
ඇතිව විධාන කළ හැක්ෙක් ය;
(2) යම්කිසි පාර්ශ්වයක් ෙහෝ අයදුම්කරුෙවකු විසින් නැතෙහොත් ඒ
පාර්ශ්වය ෙහෝ අයදුම්කරු නිෙයෝජනය කිරීමට නීතිෙයන් බලය ලබා ඇති
යම්කිසි තැනැත්ෙතකු විසින්, නඩු කටයුතු ආරම්භ කිරීම ද, උත්තරවාද සහ
ෙවනත් ෙල්ඛන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම ද, අධිකරණ කටයුතුවලට
සහභාගී වීම ද, සිංහල භාෂාෙවන් ෙහෝ ෙදමළ භාෂාෙවන් ෙහෝ කරනු ලැබිය
හැක්ෙක් ය.
(3) අධිකරණයක භාවිත වන භාෂාව ෙනොදන්නා යම්කිසි
විනිශ්චයකාරවරෙයකුට, ජූරි සභිකෙයකුට, යම්කිසි පාර්ශ්වයකට ෙහෝ
අයදුම්කරුෙවකුට නැතෙහොත් ඒ පාර්ශ්වය ෙහෝ අයදුම්කරු නිෙයෝජනය
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කිරීමට නීතිෙයන් බලය ලබා ඇති යම්කිසි තැනැත්ෙතකුට එම අධිකරණෙය්
සිදුවන කටයුතු වටහා ගැනීමටත් ඒ කටයුතුවලට සහභාගීවීමටත් හැකිවන ෙසේ
රජය විසින් සිංහල භාෂාෙවන් ෙහෝ ෙදමළ භාෂාෙවන් සපයනු ලබන භාෂණ
පරිවර්තන සහ පරිවර්තන ලබා ගැනීමටත්, නඩු වාර්තාවකින් නීතිය අනුව ලබා
ගැනීමට හිමිකම් ඇති කවර වූ ෙහෝ ෙකොටසක් නැතෙහොත් එහි පරිවර්තනයක්
එම භාෂාෙවන් ලබාගැනීමටත් හිමිකම ඇත්ෙත් ය.
(4) අධිකරණ විෂය භාර අමාතවරයා විසින් අමාත මණ්ඩලෙය්
එකඟත්වය ඇතිව සියලු කාර්ය සඳහා නැතෙහොත් ඔහු විසින් නිශ්චය ෙකොට
දක්වන යම් යම් කාර්ය සඳහා නඩු වාර්තාවක ෙහෝ නඩු කටයුත්තක දී
නැතෙහොත් නඩු වාර්තාවක් ෙහෝ නඩු කටයුත්තක් සම්බන්ධෙයන් ඉංගීසි
භාෂාව යම් අධිකරණයක භාවිත කිරීමට අවසර ෙදමින් විධාන නිකුත් කරනු
ලැබිය හැක්ෙක් ය. එවැනි විධාන කියාත්මක කිරීමට සෑම
විනිශ්චයකාරවරෙයක්ම බැඳී සිටින්ෙන් ය.
(5) ෙමම වවස්ථාෙවහි “අධිකරණය” යන්ෙනන් කාර්මික සහ ෙවනත් ආරවුල් විනිශ්චය කිරීම හා
නිරවුල් කිරීම ඇතුළුව යුක්තිය පසිඳලීම සඳහා ඇතිෙකොට පිහිටුවන ලද කවර වූ
අධිකරණයක් ෙහෝ විනිශ්චය අධිකාරයක් ෙහෝ අධිකරණ කටයුතු නැතෙහොත්
අර්ධ අධිකරණ කටයුතු ඉටු කරන ෙවනත් කවර වූ ෙහෝ විනිශ්චය අධිකාරයක්
ෙහෝ ආයතනයක් ෙහෝ ආරවුල් සමථයකට පත්ෙකොට නිරවුල් කිරීම සඳහා ඇති
ෙකොට පිහිටුවන ලද කවර වූ ෙහෝ විනිශ්චය අධිකාරයක් ෙහෝ ආයතනයක්
අදහස් ෙව්.
“විනිශ්චයකාරවරයා” යන්නට කවර වූ ෙහෝ අධිකරණයක සභාපතිවරයා ද
මූලාසනාරූඪ නිලධරයා ද සාමාජිකෙයක් ද ඇතුළත් ෙවති.
“වාර්තාව” යන්නට උත්තරවාද නඩු තීන්දු, ආඥා සහ ෙවනත් අධිකරණ හා
විධායක කාර්ය ඇතුළත් ෙව්.
25. ෙම් පරිච්ෙඡ්දෙයහි විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි භාෂා භාවිතය සඳහා රජය
පමාණවත් පහසුකම් සැලැස්විය යුත්ෙත් ය.

25. (අ) යම් නීතියක විධිවිධාන සහ ෙම් පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන අතර යම්
අනනුකූලතාවක් ඇතිවුවෙහොත්, ෙම් පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන බලපැවැත්විය යුතු
ය.

401

ෙම්
පරිච්ෙඡදෙය්
විධිවිධාන සලස්වා
ඇති පරිදි, භාෂා
භාවිතය
සඳහා
පමාණවත් පහසුකම්
සැලැස්විය යුතු බව.

ෙම් පරිච්ෙඡ්දයට
අනනුකූල වන
යම් නීතියක ඇති
විධිවිධාන ඉවත්
කරන ලද ෙසේ
සැලකිය යුතු බව.

6 වැනි පරිශිෂ්ටය
(V– 2:3)
ව වස්ථාපිත මණ්ඩලවලට/සංස්ථාවලට මුදා හැරීම සඳහා/මුදා හැරීම දීර්ඝ කිරීම සඳහා
ඉල්ලුම්පතය
1. නිලධරයාෙග් නම : -------------------------2. ෙදපාර්තෙම්න්තුව : -------------------------3. දැනට දරන තනතුර සහ ෙශේණිය/පන්තිය : -------------------------4. තනතුර ස්ථිර හා විශාම වැටුප් සහිතද යන බව : -------------------------5. ඔහු තනතුෙර් ස්ථිර කරනු ලැබ ඇත්ද යන බව : -------------------------6. රජය යටෙත් විශාම වැටුප් සහිත තනතුරක/තනතුරුවල සම්පූර්ණ ෙසේවා කාලය : ------------7. උපන් දිනය : -------------------------8. යම්කිසි අනිවාර්ය ෙසේවා කාලයක් සඳහා රජයට ෙසේවය කිරීමට ඔහු ගිවිසුමකට බැඳී
සිටින්ෙන්ද යන බව සහ එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර : -------------------------9. ඔහු මුදා හැරීමට අදහස් කරන වPවස්ථාපිත මණ්ඩලය/සංස්ථාව : -------------------------10. මණ්ඩලෙය්/සංස්ථාෙව් තනතුර : -------------------------11. මුදා හරින ෙලස ඉල්ලා සිටින්ෙන් මණ්ඩලෙය්/සංස්ථාෙව් කුමන වPවස්ථාපිත විධිවිධාන
යටෙත්ද යන බව : -------------------------(පනෙත් වගන්තිය සඳහන් කරන්න.)
12. මුදා හැරීෙම් ස්වභාවය ;
(නිලධරයාෙග් කැමැත්ත පකාශිත ලිපිය ඇමිණිය යුතු ය.)
තාවකාලික මුදා හැරීමක් නම් ඉල්ලා සිටින කාල සීමාව : -------------------------ස්ථිර මුදා හැරීමක් නම් එෙසේ ස්ථිරව මුදා හැරීෙම් ආදීනව නිලධරයාට දැනුම් ෙදන ලද්ෙද්ද
යන බව : -------------------------13. මුදා හැරීම කියාත්මක වන දිනය/ඉල්ලා සිටින දීර්ඝ කිරීෙම් කාල සීමාව : ---------------------14. මුදා හැරීෙම් කාලය දීර්ඝ කිරීමට ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම්, මුලින් කරන ලද මුදා හැරීෙම් විස්තර
: -------------------------15. මීට ෙපර ඔහු ෙවනත් යම්කිසි මණ්ඩලයකට/සංස්ථාවකට මුදා හරිනු ලැබ සිටිෙය්ද යන බව
සහ එෙසේ නම් ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර : -------------------------16. 1971.09.03 දින අංක 59 දරන ආයතන චකෙල්ඛ ලිපිෙය් සහ 1972.05.04 දින අංක 52 දරන
රාජP පරිපාලන චකෙල්ඛෙය් විධිවිධාන අදාළ වන්ෙන් නම් ඒ චකෙල්ඛ පකාර නිරීක්ෂණ : ------------------------17. ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුව/මහා භාණ්ඩාගාරය සමග මීට ෙපර ලිපි හුවමාරු වූෙය් නම් ඒවාෙයහි
ෙයොමුව : -------------------------18. අදාළ ෙවනත් ෙතොරතුරු : ----------------------------------------------------ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
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7 වැනි පරිශිෂ්ටය
ෙමම පරිශිෂ්ටය ආයතන සංගහෙය් II වැනි කාණ්ඩෙය් XLVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් 31 වගන්තිෙය්
විධිවිධාන අනුව ඉවත් කර ඇත.
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8 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XII – 14 :4)
(XV – 4:12)
සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධයන නිවාඩු ලබන නිලධරයන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුෙම්
ආකෘතිය
(ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ෙනොමැතිව ෙමම ආකෘතිය සංෙශෝධනය ෙනොකළ යුතු ය)

ගිවිසුම
(ෙමහි මින් මතු ආණ්ඩුව යනුෙවන් සමහර තැනක සඳහන් ෙකෙරන) ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව එක් පක්ෂයකට ද (ෙමහි මින් මතු එකී
අභාසලාභියා යනුෙවන් සඳහන් ෙකෙරන) ---------------------------------- නියුක්ත
(1) ---------------------- නමැත්තා අෙනක් පක්ෂයට ද බැඳී එම ෙදපක්ෂය විසින්
වර්ෂ ෙදදහස් -------------------------------- ක් වූ ---------------- මස -----------------වැනිදා වන ෙමදින ලියා අත්සන් කරනු ලබන ගිවිසුම් පතයයි. (ෙමහි මින් මතු
පදායක ඒජන්සිය යනුෙවන් සමහර තැනක සඳහන් ෙකෙරන) ----------------- විසින්
එකී අභාසලාභියාට -------------------------------- හැදෑරීමට හැකිවනු පිණිස (ෙමහි
මින් මතු නියමිත කාල සීමාව යනුෙවන් සඳහන් ෙකෙරන) ----------------------- සිට
----------------------- දක්වා කාලයක් පවත්නා ශිෂත්වයක් පදානය කර ඇති
ෙහයින් ද, එෙසේම එකී අභාසලාභියාට එම අධයන හා අභාස පාඨමාලාව
හැදෑරීමට හැකිවන පරිදි ෙමහි පහත දැක්ෙවන නියමයන්ට හා ෙකොන්ෙද්සිවලට
අනුව ඔහුට (2) ------------------------ සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධයන නිවාඩු දීමට
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව එකඟ වී ඇති ෙහයින් ද,

එෙසේම එකී නියමයන්ට හා ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුව එම ශිෂත්වය බාර ගැනීමටත්,
එම කාර්යය සඳහා (3)--------------------------- ට යාමටත් එකී අභාසලාභියා එකඟ
වී ඇති ෙහයින් ද,
දැන් ෙම් ලියා අත්සන් කරන ගිවිසුෙම් වග හැටි ෙමෙසේ ය;
(1) ආණ්ඩුව නියම කළ විට එකී අභාසලාභියා (3) ---------------------- ට
ෙගොස් එහිදී, පදායක ඒජන්සිය සහ/ෙහෝ ------------------- විසින් ඔහු
ෙවනුෙවන් පිළිෙයළ ෙකොට ඇති අධයන හා අභාස පාඨමාලාව නියමිත
කාල සීමාව ඇතුළත දී අනලස්ව හැදෑරිය යුතු ය.
(2) එකී අභාසලාභියා (3) -------------------- ට පැමිණි පසු පදායක ඒජන්සිෙය්
පරිපාලන පධානියා ෙවත ෙගොස් තමා පැමිණි බව වාර්තා ෙකොට, ස්වකීය
කටයුතු සම්බන්ධෙයන් එකී පදායක ඒජන්සිය සහ/ෙහෝ ------------------විසින් නියම කරනු ලබන පුද්ගලයාෙගන් ෙහෝ පුද්ගලයන්ෙගන් වරින්වර
ලැෙබන සියලුම උපෙදස් පිළිපැදිය යුතු ය.
(3) එකී අභාසලාභියා (3) ---------------------- හි සිටින කාලය ඇතුළත ඔහු
විසින් එකී අධයන ෙහෝ අභාස පාඨමාලාවට අදාළ විය හැකි කවර
කාර්යයක් වුවද ඉටු කළ යුතු ය. එෙසේම තමාෙග් වැඩ කටයුතු, පදිංචිය සහ
ෙවනත් කරුණු සම්බන්ධෙයන් -------------------- න් ලැෙබන සියලුම
උපෙදස් ද ෙනොපිරිෙහලා විධි වූ පරිදි පිළිපැදිය යුතු ය.
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(1) අභාසලාභියාෙග්
සම්පූර්ණ නම

(2) නිවාඩු කාලය

(3) රට

(4) එකී අභාසලාභියා ----------------- ෙග් අනුමතිය කල් ඇතිව ලියවිල්ලකින්
ලබා ෙනොෙගන, ෙමහිලා සඳහන් කර ඇති සුදුසුකම් සහ/ෙහෝ පුහුණුව හැර
ෙවනත් සුදුසුකම් සහ/ෙහෝ පුහුණුවක් ලබා ගැනීමවත්, එබන්දක්
ලබාගැනීම සඳහා ෙවනත් අධයන ෙහෝ අභාස පාඨමාලාවක් හැදෑරීමවත්
නියමිත කාල සීමාව ඇතුළත ෙනොකළ යුතු ය.

(4) ආයතන
පධානියාෙග්
පදවි නාමය

(5) ඉදින් පුහුණුව ලබන කාලය තුළ යම් අවස්ථාවක දී තමාට සලස්වා ඇති
පහසුකම්වලින් එක එල්ෙල් ලැෙබන පතිඵලයක් වශෙයන් එකී
අභාසලාභියා යම්කිසි අලුත් කියාවලියක්, ශිල්පීය කියා පද්ධතියක් ෙහෝ
සූතයක් ෙසොයා ගතෙහොත් ෙහෝ ඒ පිළිබඳ අත්හදා බැලීමක් කළෙහොත් ෙහෝ
ඔහු විසින් වහාම එම කියාවලිය, ශිල්පීය කියා පද්ධතිය ෙහෝ සූතය
ෙහලිදරව් කරමින් ඒ පිළිබඳ සියලුම විස්තර ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් (4)------------------- ෙවත එවිය යුතු ය. එෙසේම ------------ විසින් එය අනාවරණය
කරනු ලබන තුරුම ඔහු එම කරුණ සම්පූර්ණෙයන්ම රහසිගතව තබාගත
යුතු ය.
(6) එකී අභාසලාභියා විසින් එකී අධයන හා අභාස පාඨමාලාෙව් කාල
සීමාව ඇතුළත කරනු ලබන වැඩක් ෙහෝ ඉටු කරනු ලබන ෙසේවාවක් ෙහෝ
ෙවනුෙවන් ස්වකීය අධයන හා අභාස පාඨමාලාව භාරව සිටින
බලධරයන්ෙගන් කිසිම ගාස්තුවක් ෙහෝ මුදලක් ඉල්ලා සිටීම, බාර ගැනීම
ෙහෝ ලබා ගැනීම ෙනොකළ යුතු ය. ඉහත කී පරිදි එබඳු යම්කිසි ගාස්තුවක්
ෙහෝ මුදලක් ෙහෝ ඔහුට යම් අවස්ථාවක දී ෙගවනු ලැබුවෙහොත් (4) --------නියම කරන ආකාරයට ඔහු එම මුදල් සම්බන්ධෙයන් සුදුස්සක් කළ යුතු ය.
(7) එකී අභාසලාභියා තමා (3) ----------- හි නැවතී සිටින කාලය තුළ ස්වකීය
අධයන හා අභාස පිළිබඳ වාර වාර්තා පදායක ඒජන්සිෙය් පරිපාලන
පධානියා ලවා සහතික කරවාෙගන (4) --------------- ෙවත එවිය යුතු ය.
(8)
එෙසේම ඉදින්,
(අ) එකී අභාසලාභියාෙග්
ෙනොවුවෙහොත්,

වැඩ

සහ/ෙහෝ

හැසිරීම

සතුටුදායක

(ආ) ෙරෝගාතුර වීම ෙහෝ ෙසෞඛෙයන් පිරිහීම නිසා තවදුරටත් පුහුණුව
ලබන්නට එකී අභාසලාභියා අෙයෝග වුවෙහොත් ෙහෝ නුසුදුසු
වුවෙහොත්,
(ඇ) එකී අභාසලාභියා ෙමහිලා නියම කර ඇති නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි
අනුව කටයුතු කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත්,
(ඈ) එකී අභාසලාභියා තමන් ලබන අධයනය සම්බන්ධෙයන් (4) ------------ ෙවත වාර වාර්තා එවීම පැහැර හැරියෙහොත්,
(ඉ) එකී අභාසලාභියා --------------------- ආණ්ඩුව ෙහෝ එරට ජනයා
ෙහෝ එරට සිරිත් විරිත් ෙහෝ විෙව්චනය කළෙහොත් ෙහෝ ඒ පිළිබඳ
අෙයෝග පකාශයක් කළෙහොත්,
එවිට ෙමම ගිවිසුම අවලංගු ෙකොට එකී අභාසලාභියා කවර අවස්ථාවක දී
වුවද ආපසු කැඳවීමට (4) ------------------------- ට නිදහස ඇත්ෙත් ය.
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යම් ෙහයකින්, කිසියම් පබල ෙහේතුවක් නිසා පදායක ඒජන්සිය විසින්
එකී අභාසලාභියාෙග් ගමන් ආධාර මුදෙලන් ආපසු ගමනට අයත් ෙකොටස්
අහිමි කරන්නට ෙයදුනෙහොත්, ශී ලංකාවට ආපසු ඊෙම් ගමන් වියදම් එකී
අභාසලාභියා විසින්ම දැරිය යුතු ය.

(9) (3) -------------------- හි එම අධයනය හා පුහුණුව අවසන් කිරීෙමන් පසු
තමාට (4) --------------------- ෙගන් ෙවනත් නියමයක් ෙනොලැබුණෙහොත්
එකී අභාසලාභියා වහාම ශී ලංකාවට ෙපරළා අවුත් ආණ්ඩුව යටෙත් තම
රාජකාරී නැවත බාරගත යුතු ය. එෙසේ රාජකාරී නැවත බාරගත් දින සිට
අවුරුදු (5) --------------------- ට ෙනොඅඩු කාලයක් ඒ නියමය පරිදි එකී
කාලය ගතවන තුරු ආණ්ඩුව යටෙත් ෙසේවය කළ යුතු ය.

(5) අනිවාර්ය
ෙසේවා කාලය

(10) ------------------------------ පිළිබඳ එම අධයන හා අභාස පාඨමාලාව
හදාරන අතරතුර දී එකී අභාසලාභියා, තම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
නිලධරයන්ට සාමානෙයන් හා විෙශේෂෙයන් පෙයෝජනවත් විය හැකි වන
කරුණු සම්බන්ධෙයන් ලබා ගත් දැනුම් ෙවෙසස ඇතුළත් සවිස්තර
වාර්තාවක් තමා වැඩ බාර ෙගන මාස ------------------- ක් ඇතුළත දී
ස්වකීය ෙදපාර්තෙම්න්තු නිලධරයන්ෙග් දැනගැනීම සඳහා (4)----------------------- ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
(11) ---------------------------------- හි සිටියදී ෙරෝගාතුර වීම ෙහේතුෙකොට ෙගන
තම පුහුණු කාල සීමාව අවසන් කරන ෙලස ෙහෝ දීර්ඝ කරන ෙලස
ඉල්ලමින් එකී අභාසලාභියා විසින් (4) ---------------------------- ෙවත
ඉල්ලුම්පතයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෙන් නම් තමා ෙරෝගාතුර වී සිටින බව
සනාථ කරනු පිණිස (6) -------------------------- විසින් අනුමත කරනු ලබන
ෛවද නිලධරෙයකුෙගන් ලබාගත් සහතිකයක් ද ඒ ඉල්ලුම්පතය සමග
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
(12) කවර කරුණක් නිසා ෙහෝ අභාසලාභියාට එම පුහුණු කාලය දීර්ඝ කිරීමක්
අනුමත කරනු ලැබුවෙහොත් එෙසේ දීර්ඝ කරන ලද කාල සීමාව තුළදී ඔහු ෙම්
ගිවිසුෙම් දැක්ෙවන නියමයන්ට අනුව දිගටම පුහුණුව ලබාගත යුතු ය. තවද
එම දීර්ඝ කාල සීමාව ද පුහුණුවන කාල සීමාෙව් ෙකොටසක් ෙලස මුලදීම
ඇතුළත් කර තිබුණක් ෙසේ සලකා එම දීර්ඝ කළ සීමාව සම්බන්ධෙයන් ද
ෙමම ගිවිසුෙම් විධිවිධාන සර්වපකාරෙයන්ම අදාළ වනු ඇත.
ඉහත කී පරිදි එකී කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට අවසර ෙදන ලද්ෙද් නම්,
නැවත රාජකාරී බාර ගැනීෙමන් පසු ෙමහි මුලින් දක්වා ඇති අවුරුදු ------------ ක කාල සීමාවට අතිෙර්ක වශෙයන් තවත් කාල සීමාවක් තුළ
ආණ්ඩුවට ෙසේවය කළ යුතු යැයි නියම කරනු ලැබුවෙහොත් එම අතිෙර්ක
කාල සීමාව ගතවන තුරු එකී අභාසලාභියා ආණ්ඩුවට ෙසේවය කිරීමට
ෙමයින් එකඟවනු ලැෙබ්.
(13) (අ) ඉදින් එකී අභාසලාභියා එම පාඨමාලාෙව් කාලය ගත වී අවසන්
වන්නට මත්ෙතන් (4) ---------------------ෙග් මතය පරිදි සතුටුදායක
ෙනොවන යම් යම් ෙහේතූන් නිසා ස්වකීය ශිෂත්වෙයන් ඉල්ලා අස්වුවෙහොත්
ෙහෝ තම ඉෙගනීම හා පුහුණුව අත්හැර දැමුවෙහොත්, ෙමම ගිවිසුම යටෙත්
ලැෙබන සියලුම ඵල පෙයෝජන ඔහුට අහිමිවූවා ෙසේ සලකනු ලැෙබ්. එෙසේම
ඔහු ඉල්ලා අස් වූ දිනය වන ෙතක් එකී ශිෂත්වය සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව
සහ පදායක ඒජන්සිය විසින් ඔහු ෙවනුෙවන් දරන ලද වියදම් ද
සම්පූර්ණෙයන්ම ආණ්ඩුවට ආපසු ෙගවීමට ඔහු යටත් වන්ෙන් ය.
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(6) අධයනය
ලබන රෙටහි
සිටින ශී ලංකා
නිෙයෝජිතයා

තවද ශී ලංකාවට ආපසු එන ගමන සඳහා විධිවිධාන සලසා ගැනීමත්, ඒ ගමෙන්
යානපතවල වියදම දැරීමත් ඔහු විසින්ම කළ යුතු වන්ෙන් ය.

(ආ) ඉදින් එකී අභාසලාභියාට පදානය කරන ලද එකී අභාස පහසුකම්
ඔහුෙග් වැඩ සහ/ෙහෝ හැසීරීම සතුටුදායක ෙනොවීෙම් ෙහේතුෙවන්
පදායක ඒජන්සිය විසින් අවලංගු කරන්නට ෙයදුනෙහොත් ෙහෝ, ෙමහි 8
(අ), (ඇ), (ඈ) ෙහෝ (ඉ) යන වගන්ති යටෙත් එකී අභාසලාභියා ආපසු
ශී ලංකාවට කැඳවනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ එවිට ෙමම ශිෂත්වය සඳහා
එකී අභාසලාභියා විසින් ආපසු ෙගවිය යුතු වන්ෙන් ය.
(ඇ) ඉදින් එකී අභාසලාභියා
ශී ලංකාවට ආපසු එන ෙලස නියම කරනු ලැබූ විට එකී අභාසලාභියා
ශී ලංකාවට ආපසු පැමිණියෙහොත් ෙහෝ, තම අධයන හා අභාස
පාඨමාලාව අවසන් වූ පසු නැතෙහොත් නියමිත කාලයට කලින් එකී
අධයන හා අභාස පාඨමාලාව අවසන් කළ පසු නැවත රාජකාරී බාර
ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ෙහෝ, ආණ්ඩුව යටෙත් නැවත
රාජකාරී බාර ගැනීෙමන් පසු ඉහත සඳහන් පරිදි සිය රාජකාරි බාරගත්
දින සිට යටත් පිරිෙසයින් අවුරුදු (5) ----------------- ක් වත් ආණ්ඩුවට
ෙසේවය කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ෙහෝ, ඉහත සඳහන් පරිදි සිය
රාජකාරි බාර ගැනීෙමන් පසු එකී අවුරුදු ----------- ක කාල සීමාව
ගතවන්නට පළමු ඔහු ආණ්ඩුව යටෙත් ලබා ඇති පත්වීෙමන් ඉල්ලා
අස්වුවෙහොත් ෙහෝ එකී අවුරුදු (5) -------------- ක කාල සීමාව
ගතවීමට ෙපර අකාර්යක්ෂමතාව නිසා ෙනොෙහොත් ෙවනත් කිසියම්
ෙහේතුවක් නිසා ඔහු ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබුවෙහොත් නැතෙහොත්
ධූරෙයන් ඉවත් කරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ, එකී අවුරුදු ------------- ක
කාල සීමාව ගතවීමට ෙපර ඔහුෙග් වයස අවුරුදු හැට එළඹීමට කලින්
විශාම ගැනීමට මනාපය පකාශ කළෙහොත් ෙහෝ, ෙමම ගිවිසුෙම්
ෙවනත් යම් ෙකොන්ෙද්සියක් පිළිපැදීමට ඔහු අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත්
ෙහෝ එවිට ෙමම ශිෂත්වය සඳහා එකී අභාසලාභියා ෙවනුෙවන්
ආණ්ඩුවට සහ පදායක ඒජන්සියට දැරීමට සිදු වූ වියදම් එකී
අභාසලාභියා විසින් ආණ්ඩුවට ආපසු ෙගවිය යුතු වන්ෙන් ය.
(14) එකී අභාසලාභියා ස්වකීය පුහුණුව අවසන් කර ෙහෝ නියමිත
කාලයට කලින් පුහුණුව නවත්වනු ලැබ ෙහෝ ශී ලංකාවට ආපසු
පැමිණි විට ඉහත කී අවුරුදු (5) ----------- ක කාලයක් තුළ ඔහු
ෙසේවෙය් නියුක්ත කරවා ගැනීමට ආණ්ඩුව බැඳී ඇති බවක් ෙමහි
සඳහන් කිසිවකින් වංගික ෙවතැයි ෙනොසැලකිය යුතු අතර එවැන්නක්
අදහස් ෙවතැයි ෙත්රුම් ෙනොගත යුතු ය.
(15) ඉහත 12 සහ 13 වගන්ති යටෙත් ආණ්ඩුවට අය විය යුතු වූ ද,
ෙගවිය යුතු වූ ද මුදල් පමාණය පිළිබඳ ගිණුම් පකාශයකැයි
සැලෙකන්නා වූ ද එකී (4) ----------------- විසින් ෙහෝ ඔහු ෙවනුවට
ෙහෝ සහතික කරන ලදැයි සැලෙකන්නා වූ ද ෙල්ඛනයක්, එය ලියා
අත්සන් කළ බව ෙහෝ එහි අඩංගු කරුණු ෙහෝ එහි තබා ඇති අත්සන්
ෙහෝ ඔප්පු කිරීම සඳහා අතිෙර්ක ෙහෝ ෙවනත් සාධක ෙනොමැතිව බැලූ
බැල්මට පිළිගැෙනන සාක්ෂියක් වන බවටත් ෙමයින් ගිවිසගනු ලැෙබ්.
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(16) ඉහත 8, 9 සහ 13 වගන්තිවල සඳහන් කවර කරුණක් පිළිබඳව වුවද
(4) ----------------------- විසින් ෙහෝ ඔහු ෙවනුවට ෙහෝ අත්සන් කරන ලද
සහතිකයක්, එහි අඩංගු කරුණු ෙහෝ එහි තබා ඇති අත්සන් ෙහෝ ඔප්පු කිරීම
සඳහා අතිෙර්ක ෙහෝ ෙවනත් සාධක ෙනොමැතිව, බැලූ බැල්මට පිළිගැෙනන
සාක්ෂියක් වන බවටත් ෙමයින් ගිවිසගනු ලැෙබ්.

(17) ------------------- යන පාඨෙයන් අදහස් කරන්ෙන් (4) -------------තනතුර උසුලන්නා වූ ෙහෝ එම තනතුෙරහි වැඩ බලන්නා වූ ෙහෝ දැනට
(4) ---------------- විසින් කරනු ලබන කාර්යයන් එවකට ඉටු කරන්නා වූ
ෙහෝ නිලධරයා ය.
(18) “වියදම්” යන පාඨයට පුහුණුවන කාල සීමාව තුළ අභාසලාභියාට
ෙගවන ලද වැටුප් සහ දීමනා ද, යානපතවල වියදම ද, පුහුණුව ලබමින්
සිටියදී යම් විෙශේෂ දීමනාවක් ෙගවන ලද්ෙද් නම් ඒ දීමනා ද, ෛවද වියදම්
ද එකී අභාස පාඨමාලාව සඳහා ගාස්තු, අත්තිකාරම් හා දීමනා වශෙයන්
අභාසලාභියාට ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන් ෙහෝ යම් මුදලක් ෙගවන ලද්ෙද් නම් ඒ
මුදල් පමාණයන් ද ඇතුළත් ෙව්.
මීට සාක්ෂි වශෙයන් ෙම් ලියවිල්ලට සම්බන්ධ වන එකී ෙදපක්ෂය විසින්
වර්ෂ ෙදදහස් -------------------- ක් වූ ---------------- මස -----------------වැනි දා වන ෙමදින ෙකොළඹ දී අත්සන් කරන ලදී.
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සඳහා සහ ෙවනුෙවන්
කියාකරන ------------------------- පහත සඳහන් සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපිට දී
අත්සන් කළ බවට ---------------------අත්සන
සාක්ෂිකරුෙවෝ
1. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------2. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------එකී අභාසලාභියා පහත සඳහන් සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපිට දී අත්සන් කළ
බවට:---------------------------අභාසලාභියාෙග් අත්සන
සාක්ෂිකරුෙවෝ
1. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------2. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------411

9 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XII – 15:5)
(XV – 5:1)
වැටුප් රහිත අධ්යය

නිවඩුපිටට ය

නිධධ්රයන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුමේ ආකෘතිය

(ආයතන අධ්යක්ෂ නනාල්ගේ  අනුමතිය ේ නොමැතිව ේ මම ආකෘතිය සංේ  ෝධ්නය ේ නොකළ යුතු ය)
(ේ මහි මින්මතු නිලධ්ායල යනුේ වන් සඳහන් ේ කේ ාන) (1) ----------නමැත්තල එක්ෂ පක්ෂ යකට ද (ේ මහි මින්මතු ආණ්ඩුව යනුේ වන්
සඳහන් ේ කේ ාන) ශ්රී ලංකල රනලතලන්්රික සමලනවල ජ නනානේ ආ ආණ්ඩුව සඳහල
සහ ේ වනුේ වන් ක්රියල කාන (ේ මහි මින්මතු (2) ----------------------- යනුේ වන්
සඳහන් ේ කේ ාන) ශ්රී ලංකලේ  (3) ---------------------------- තනතුා දාන
(2) ---------------------- අේ නක්ෂ පක්ෂ යට ද බැඳී ((3) -------------------------තනතුා දාන එකී (3) ----------------- ේ ෙන් පසු එම තනතුාට තත්කලලීනව
පත්වන ඔහේ  අනුරලප්තිතිකේ යෝ ද (3) ------------------ යන පලඨයට ඇතුළත්
වන්නලහ.) එම ේ දපක්ෂ ය විසින් වර් ේ දදහස් --------------- ක්ෂ වූ ----------- මස
--------------- වැනිදල වන ේ මදින ලියල අත්සන් කානු ලබන ගිවිසුම පත්රයි.
(5) -------------------------- ට ේ ෙොස් (6) ------------------------- පිළිබඳ
අධ්යයන/අභ්යලස පලඨමලලලවක්ෂ හැදීමටමට හැවනවනු පිස ස එකී නිලධ්ායල මු්ග
වතලවට මලස (4) ------------------ කලලයක්ෂ සඳහල වැටුප්ති ාහිත නිවලඩු ඉ්ගලල
ඇති ේ හින් ද,
එේ සේම එකී කලර්යය සඳහල එකී නිලධ්ායලට 20--------------- වැනිදල
පටන් මලස (4) ------------------ කලලයක්ෂ වැටුප්ති ාහිත නිවලඩු  ජමට ආණ්ඩුව
එකඟ වී ඇති ේ හින් ද ,
දැන් ේ ේ ලියල අත්සන් කාන ගිවිසුේ ේ වෙ හැටි නේ ේ මේ සේ ය :(1) (5) -------------------------- ට ේ ෙොස් (6) ------------------------- පිළිබඳ
අධ්යයන/අභ්යලස පලඨමලලලවක්ෂ හැදීමටමට හැවනවනු පිස ස යේ  ෝක්ෂත
නිලධ්ායලට 20------------- වැනිදල පටන් මලස (4) --------------- වැටුප්ති
ාහිත නිවලඩු අනුමත වනමටමට ආණ්ඩුව එකඟ ේ වි.
(2) එකී නිලධ්ායල(i) ඉහත කී වැටුප්ති ාහිත නිවලඩු අනුමත වනමටමට ේ හේතු වූ
අධ්යයන/අභ්යලස පලඨමලලලව ේ නොපිරේ හලල අනලස්ව හදලාන
බවට ද,
(ii) එකී (3) ---------------------ේ  පූර්වලනුමතිය ේ නොලබල ස්වකීය
අධ්යයන/අභ්යලස පලඨමලලලව ේ වනස් වනමටම, ේ හෝ එම
අධ්යයන/අභ්යලස පලඨමලලලව ේ කටි වනමටම ේ හෝ එකී වැටුප්ති ාහිත
නිවලඩුේ වන් ඉතිරව ඇති වනසිම කලල පරචේ ේදයක්ෂ ේ වනත් වනසිම
කලර්යයක්ෂ සඳහල ේ යොදල ෙැනීම ේ හෝ ේ නොකාන බවට ද,
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(1) නිධධ්රයඩමේ
සේපූර්ණ ම සහ පදවි
ඩමය
(2) ආයත ප්රධ්ඩනියඩමේ
සේපූර්ණ

ම

(3) ආයත
ප්රධ්ඩනියඩමේ පදවි
ඩමය
(4) වැටුප් රහිත නිවඩුප
කඩධය
(5) අධ්යය / අභ්යඩස
පඩඨමඩධඩව හැදෑරීමට
ය රට
(6) අධ්යය / අභ්යඩස
පඩඨමඩධඩව

(7) අනිවාර්ය ෙසේ වා කාලය
(ෙමය ගණන් බැලිය යුත්ෙත්
XII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය්
16:15
උපගවන්තියට
අනුකූලව ය.)

(8) දණ්ඩන මුදල (ෙමය
ගණන් බැලිය යුත්ෙත් XV
වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය්
5:2
උපවගන්තියට අනුව ය.)

(iii) ඉහත කී වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය අවසන් වීම ය, එෙසේ නැතෙහොත් ඉහත
සඳහන් අධයන/අභාස පාඨමාලාව අවසන් වීම ය යන ෙදකින් කුමක්
ෙහෝ පළමුෙවන් සිදු වූ වහාම ශී ලංකාවට ආපසු පැමිණ ආණ්ඩුව කරන
තීරණය අවසාන තීරණය හැටියට පිළිගැනීමට බැෙඳමින් ආණ්ඩුව නියම
කරන පරිදි කිසියම් පදවියක වැඩ බාරෙගන, වැඩ බාරගත් දින සිට මාස
(7)------------------- කට ෙනොඅඩු කාලයක් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙසේවය
කිරීමට බැෙඳන බවට ද,

(iv) ඔහු ෙහෝ ඇය නියමිත සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත්
ෙහෝ, තමාට අනුමත කරන ලද වැටුප් රහිත නිවාඩුව අවසන් වූ විට ශී
ලංකාවට ආපසු පැමිණීම පැහැර හැරියෙහොත් ෙහෝ ශී ලංකාවට ආපසු
පැමිණීෙමන් පසු ඉහත සඳහන් පරිදි ආණ්ඩුව යටෙත් වැඩ බාර ගැනීමට
අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ෙහෝ ඉහත සඳහන් පරිදි ආණ්ඩුව යටෙත් වැඩ
බාර ගැනීෙමන් පසු වැඩ බාර ගත් දින සිට යටත් පිරිෙසයින් මාස (7)---------------------- ක්වත් ෙසේවය කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ෙහෝ ඉහත
සඳහන් පරිදි වැඩ බාරගත් පසු එකී මාස (7)-------------------------කාලය අවසන් වීමට ෙපර ආණ්ඩුව යටෙත් දරන පත්වීෙමන් ඉල්ලා
අස්වුවෙහොත් ෙහෝ එකී මාස (7)------------------------- කාලය අවසන්
වීමට ෙපර අකාර්යක්ෂමතාව නිසා ෙහෝ වියදම් අඩු කිරීෙම් ෙහේතුව
හැරුණු විට ෙවනත් යම්කිසි ෙහේතුවක් නිසා ෙසේවෙයන් පහකරනු
ලැබුවෙහොත්, නැතෙහොත් ධුරෙයන් ඉවත් කරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ එෙසේත්
නැතෙහොත් ෙමම ගිවිසුෙම් අෙනකුත් ෙකොන්ෙද්සි අතුරින් කිසිවක්
පිළිපැදීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ෙහෝ එවිට තමා ශී ලංකාෙව් වලංගු
මුදලින් රුපියල් (8)------------------------ ක් ආණ්ඩුවට ෙගවන බවට ද,
ෙමයින් එකඟ ෙවයි.
(3) තමාට ෙදන ලද වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය දීර්ඝ කරන ෙලස එකී නිලධරයා
ඉල්ලා සිටි විෙටකදී ආණ්ඩුෙව් හුදු අභිමතය පරිදි එම වැටුප් රහිත නිවාඩු
කාලය වරින් වර දීර්ඝ කිරීමට ආණ්ඩුවට පුළුවන් බවට ද පාර්ශ්වකරුවන්
අතෙර් ෙමයින් තවදුරටත් ගිවිස ගනු ලැෙබ්. එෙතකුදු වුවත් වැටුප් රහිත නිවාඩු
කාලය එෙසේ දීර්ඝ කරනු ලබන කල්හි නැවත වැඩ බාරගැනීෙමන් පසු ෙසේවය
කළ යුතු අවම අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය ආණ්ඩුව තීරණය කරන තවත් අමතර
කාලයකින් ද, එෙසේම ෙමම ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි කඩ කළෙහොත් යෙථෝක්ත
නිලධරයා ෙගවිය යුතු මුදල ආණ්ඩුව තීරණය කරන තවත් අමතර මුදලකින් ද
සමානුපාතිකව වැඩි කළ යුතු වන්ෙන් ය.*
*පහත සඳහන් සටහන බලන්න.
(4) වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය ඒ ආකාරෙයන් දීර්ඝ කිරීෙමන් ඉක්බිති
නිලධරයා ෙසේවය කිරීමට බැඳී සිටිය යුතු අවම අනිවාර්ය ෙසේවා කාලයක්,
සහ ෙම් ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි කඩ කළෙහොත් නිලධරයා ෙගවිය යුතු වූ මුදල
සමානුපාතිකව වැඩි කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, ෙමම ගිවිසුෙම් දැනට සඳහන්ව
ඇති වැටුප් රහිත නිවාඩු කාල සීමාව, අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය සහ
නිලධරයා ෙගවිය යුතු වන මුදල යන ෙම්වා ෙවනුවට එකී වැටුප් රහිත නිවාඩු
කාල සීමාවන්හි මුළු එකතුව ද අනිවාර්ය ෙසේවා කාල පරිච්ෙජ්දයන්හි මුළු
එකතුව ද නිලධරයා ෙගවිය යුතු මුදල් පමාණයන්හි මුළු එකතුව ද ෙම්
ගිවිසුෙම් ඊට ෙයෝග වගන්තිවල පිළිෙවළින් ඇතුළත් ෙකොට ඇත්තා ෙසේ
සලකා කියවීමටත් එෙසේ ෙත්රුම් ගැනීමටත් ෙමයින් ගිවිසගනු ලැෙබ්. *
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(5)

පුහුණුව අවසන් කිරීෙමන් ෙහෝ වැටුප් රහිත නිවාඩුව ඊට කලින් අවසන්
වීෙමන් ෙහෝ පසු නිලධරයා ශී ලංකාවට පැමිණි විට ඉහත සඳහන් මාස
(7)------------- කාලයකට ඔහු ෙසේවෙය් නියුක්ත කරවා ගැනීමට
ආණ්ඩුව බැඳී සිටින බවක් ෙමහි සඳහන් කිසිවකිනුත් අදහස්
ෙකෙරතැයි ෙනොසැලකිය යුතු ය.

(6)

ඉහත 2, 3 හා 4 වගන්තිවල සඳහන් කවර කරුණක් පිළිබඳව වුවද
(3)--------------------------- විසින් ෙහෝ ඔහු ෙවනුවට ෙහෝ අත්සන්
කරන ලද සහතිකයක්, එහි අඩංගු කරුණු ෙහෝ එහි තබා ඇති අත්සන
ෙහෝ ඔප්පු කිරීම සඳහා අතිෙර්ක ෙහෝ ෙවනත් සාධක ෙනොමැතිව බැලූ
බැල්මට පිළිගැෙනන සාක්ෂියක් වන බවට ෙමයින් ගිවිස ගනු ලැෙබ්.

(7)

(2) ------------------------------- යන පාඨෙයන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්
(2)--------------------------තනතුර දරන්නා වූ ෙහෝ එම තනතුෙර් වැඩ
බලන්නා වූ ෙහෝ (2)----------------------- විසින් දැනට කරනු ලබන
කාර්යයන් එවකට ඉටු කරන්නා වූ ෙහෝ නිලධරයායි.

මීට සාක්ෂි වශෙයන් ෙම් ලියවිල්ලට සම්බන්ධ වන ෙදපක්ෂය විසින් වර්ෂ
ෙදදහස් -------------------------------- ක් වූ ---------------- මස -----------------වැනි දා වන ෙමදින -----------------------දී අත්සන් කරන ලදී.
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සඳහා සහ
ෙවනුෙවන් එකී (2) ------------------------------ පහත සඳහන් අය ඉදිරිපිට දී
අත්සන් කරන ලද බවට,
අත්සන: -------------------පදවි නාමය: -------------------සාක්ෂිකරුෙවෝ :1. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------2. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------එකී (1) ------------------------------ විසින් පහත සඳහන් අය ඉදිරිපිට දී අත්සන්
කරන ලද බවට අත්සන: -------------------සාක්ෂිකරුෙවෝ :1. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------2. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------415

*සටහන - (1) නිලධරෙයකුෙග් වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය, ගිවිසුම්
පතෙයහි මුලදී සඳහන් කරන ලද කාලය ඉක්මවා දීර්ඝ කරනු ලබන විට ඊට
සමානුපාතිකව අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය ද දණ්ඩන මුදල ද වැඩි කළ යුතු ය.
(2) වැඩි කරන ලද අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය හා වැඩි කරන ලද දණ්ඩන මුදල
නිවාඩු දීර්ඝ කරනු ලබන අවස්ථාෙව්ම නිලධරයාට දන්වා ඊට ඔහුෙග් කැමැත්ත
ලියවිල්ලකින් ලබාෙගන එය ගිවිසුමත් සමග ෙගොනුකර තැබිය යුතු ය.
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10 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XII – 16:5)
එෙතර ෙව්තනික කාර්ය පැවරුමක් සඳහා/එෙතර රැකියාවක් බාර ගැනීම සඳහා වැටුප්
රහිත නිවාඩු ෙදනු ලබන නිලධරයන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුෙම් ආකෘතිය
(ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ෙනොමැතිව ෙමම ආකෘතිය සංෙශෝධනය ෙනොකළ යුතු ය)
(ෙමහි මින්මතු නිලධරයා යනුෙවන් සඳහන් ෙකෙරන) (1) ------------------නමැත්තා එක් පක්ෂයකට ද (ෙමහි මින්මතු ආණ්ඩුව යනුෙවන් සඳහන් ෙකෙරන)
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සඳහා සහ ෙවනුෙවන් කියා කරන (ෙමහි
මින්මතු (2)-------------------- යනුෙවන් සඳහන් ෙකෙරන) ශී ලංකාෙව් (2)------------------------- තනතුර දරන (3) ------------------------ අෙනක් පක්ෂයට ද බැඳී
((2)-------------------------- තනතුර දරන එකී (3)------------------ ෙගන් පසු එම
තනතුරට තත්කාලීනව පත්වන ඔහුෙග් අනුපාප්තිකෙයෝ ද (2)---------------- යන
පාඨයට ඇතුළත් වන්නාහ.) එම ෙදපක්ෂය විසින් වර්ෂ ෙදදහස් ---------------- ක් වූ
---------------- මස ------------------ වැනිදා වන ෙමදින ලියා අත්සන් කරනු ලබන
ගිවිසුම් පතයයි. (5)------------------------ ට ෙගොස් (6)------------------- කාර්ය
පැවරුමක්/රැකියාවක් භාර ගැනීමට හැකිවනු පිණිස එකී නිලධරයා මුල් වතාවට
මාස (4)-------------- කාලයක් සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු ඉල්ලා ඇති ෙහයින් ද,

එෙසේම ඒ සඳහා එකී නිලධරයාට 20--------------වැනිදා පටන් මාස (4)------------කාලයක් වැටුප් රහිත නිවාඩු දීමට ආණ්ඩුව එකඟ වී ඇති ෙහයින් ද,

(1) නිලධරයාෙග්
සම්පූර්ණ නම සහ පදවි
නාමය

(2) ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාෙග් පදවි නාමය
(3) ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාෙග් සම්පූර්ණ
නම
(4) වැටුප් රහිත නිවාඩු පිට
සිටින කාලය
(5) කාර්ය පැවරුම/
රැකියාව බාර ගැනීමට යන
රට
(6) කාර්ය පැවරුම/
රැකියාෙව් ස්වභාවය

දැන් ෙම් ලියා අත්සන් කරන ගිවිසුෙම් වග හැටි නම් ෙමෙසේ ය:(1)

(5) ------------------ ට ෙගොස් (6) ---------------------- කාර්ය පැවරුමක්/
රැකියාවක් බාර ගත හැකිවනු පිණිස යෙථෝක්ත නිලධරයාට 20-------වැනිදා පටන් මාස (4) --------------------- ක වැටුප් රහිත නිවාඩු අනුමත
කිරීමට ආණ්ඩුව එකඟ ෙවයි.

(2)

එකී නිලධරයා(i) ඉහත කී වැටුප් රහිත නිවාඩු අනුමත කිරීමට ෙහේතු වූ කාර්ය
පැවරුමට/රැකියාවට අදාළ කටයුතු අනලස්ව ෙනොපිරිෙහලා ඉටු කරන
බවට ද,
(ii) වැටුප් රහිත නිවාඩු පිට සිටින කාලය තුළ එකී (3)----------------- ෙග්
පූර්වානුමතිය ෙනොලබා තම කාර්ය පැවරුම/රැකියාව ෙවනස්
කිරීම ෙහෝ එම කාර්ය පැවරුෙම්/රැකියාෙව් කාලය ෙකටි කිරීම ෙහෝ
එකී වැටුප් රහිත නිවාඩුෙවන් ඉතිරිව ඇති කිසිම කාල
පරිච්ෙඡ්දයක්
ෙවනත්
කිසිම
කාර්යයක්
සඳහා
ෙයොදා
ගැනීම ෙහෝ ෙනොකරන බවට ද,
(iii)ඉහත කී වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය අවසන් වීම ය, එෙසේ නැතෙහොත්
ඉහත සඳහන් කාර්ය පැවරුම/රැකියාව අවසන් වීම ය යන ෙදකින්
කුමක් ෙහෝ පළමුෙවන් සිදු වූ වහාම ශී ලංකාවට ආපසු පැමිණ,
ආණ්ඩුව කරන තීරණය අවසාන තීරණය හැටියට පිළිගැනීමට
බැෙඳමින් ආණ්ඩුව නියම කරන පරිදි කිසියම් පදවියක වැඩ
බාරෙගන, එෙසේ වැඩ බාරගත් දින සිට මාස (7)------------------- කට
ෙනොඅඩු කාලයක් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙසේවය කිරීමට බැෙඳන බවට ද,
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(7)
අනිවාර්ය
ෙසේවා
කාලය (ෙමය ගණන්
බැලිය යුත්ෙත් XII වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 16:15 උප
වගන්තියට අනුව ය.)

(8) දණ්ඩන මුදල (ෙමය
ගණන් බැලිය යුත්ෙත්
XV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය්
5:2 උප වගන්තියට
අනුව ය.)

(iv) තමාට අනුමත කරන ලද වැටුප් රහිත නිවාඩුව අවසන් වූ විට ශී
ලංකාවට ආපසු පැමිණීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ෙහෝ ශී
ලංකාවට ආපසු පැමිණීෙමන් පසු ඉහත සඳහන් පරිදි ආණ්ඩුව
යටෙත් වැඩ බාර ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ෙහෝ ඉහත
සඳහන් පරිදි ආණ්ඩුව යටෙත් වැඩ බාර ගැනීෙමන් පසු වැඩ භාර
ගත් දින සිට යටත් පිරිෙසයින් මාස (7)----------------------- ක් වත්
ෙසේවය කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ෙහෝ ඉහත සඳහන් පරිදි
වැඩ බාරගත් පසු එකී මාස (7)-------------------------ක කාලය
අවසන්වීමට ෙපර අකාර්යක්ෂමතාව නිසා ෙහෝ වියදම් අඩු
කිරීෙම් ෙහේතුව හැරුණු විට ෙවනත් යම්කිසි ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ
ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබුවෙහොත් නැතෙහොත් ධුරෙයන් ඉවත්
කරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ එෙසේ නැතෙහොත් ෙමම ගිවිසුෙම්
අෙනකුත් ෙකොන්ෙද්සි අතුරින් කිසිවක් පිළිපැදීමට අෙපොෙහොසත්
වුවෙහොත් එවිට තමා ශී ලංකාෙව් වලංගු මුදලින් රුපියල් (8)------------------------- ක් ආණ්ඩුවට ෙගවන බවට ද, ෙමයින් එකඟ
ෙවයි.

(3) තමාට ෙදන ලද වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය දීර්ඝ කරන ෙලස එකී
නිලධරයා ඉල්ලා සිටි විටකදී ආණ්ඩුෙව් හුදු අභිමතය අනුව එම වැටුප්
රහිත නිවාඩු කාලය වරින් වර දීර්ඝ කිරීමට ආණ්ඩුවට පුළුවන් බවට ද,
පාර්ශ්වකරුවන් අතෙර් ෙමයින් තවදුරටත් ගිවිස ගනු ලැෙබ්.* එෙතකුදු
වුවත්, වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය එෙසේ දීර්ඝ කරනු ලබන කල්හි, නැවත
වැඩ බාර ගැනීෙමන් පසු ෙසේවය කළ යුතු අවම අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය
ආණ්ඩුව තීරණය කරන තවත් අමතර කාලයකින් ද, එෙසේම ෙමම
ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි කඩ කළෙහොත් යෙථෝක්ත නිලධරයා ෙගවිය යුතු
මුදල ආණ්ඩුව තීරණය කරන තවත් අමතර මුදලකින් ද සමානුපාතිකව
වැඩි කළ යුතු වන්ෙන් ය.*
(4) වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය ඒ ආකාරෙයන් දීර්ඝ කිරීෙමන් ඉක්බිති
නිලධරයා ෙසේවය කිරීමට බැඳී සිටිය යුතු අවම අනිවාර්ය ෙසේවා
කාලයත්, ෙමම ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි කඩ කළෙහොත් නිලධරයා ෙගවිය
යුතු වූ මුදලත් සමානුපාතිකව වැඩි කරනු ලබන අවස්ථ ාවක දී, ෙමම
ගිවිසුෙම් දැනට සඳහන්ව ඇති වැටුප් රහිත නිවාඩු කාල සීමාව,
අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය සහ නිලධරයා ෙගවිය යුතු වන මුදල
යන ෙම්වා ෙවනුවට එකී වැටුප් රහිත නිවාඩු කාල සීමාවන්හි මුලු එකතුව
ද, අනිවාර්ය ෙසේවා කාල පරිච්ෙජ්දයන්හි මුලු එකතුව හා
නිලධරයා ෙගවිය යුතු මුදල් පමාණයන්හි මුලු එකතුව ද ෙම් ගිවිසුෙම්
ඊට අදාළ වගන්තිවල පිළිෙවළින් ඇතුළත් ෙකොට ඇත්තා ෙසේ සලකා
ෙමම ගිවිසුම කියවීමටත් එෙසේම ෙත්රුම් ගැනීමටත් ෙමයින් ගිවිස ගනු
ලැෙබ්. *
(5) පුහුණුව අවසන් කිරීෙමන් ෙහෝ වැටුප් රහිත නිවාඩුව ඊට කලින් අවසන්
වීෙමන් ෙහෝ පසුව නිලධරයා ශී ලංකාවට ආපසු පැමිණි විට ඉහත
සඳහන් මාස (7)----------------------ක කාලයකට ඔහු ෙසේවෙය් නියුක්ත
කරවා ගැනීමට ආණ්ඩුව බැඳී සිටින බවක් ෙමහි සඳහන් කිසිවකිනුත්
අදහස් ෙකෙරතැයි ෙනොසැලකිය යුතු ය.
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(6)

ඉහත කී 2, 3 හා 4 වගන්තිවල සඳහන් කවර කරුණක් පිළිබඳව වුවද
(3)--------------------------- විසින් ෙහෝ ඔහු ෙවනුවට ෙහෝ අත්සන්
කරන ලද සහතිකයක්, එහි අඩංගු කරුණු ෙහෝ එහි තබා ඇති අත්සන
ෙහෝ ඔප්පු කිරීම සඳහා අතිෙර්ක ෙහෝ ෙවනත් සාධක ෙනොමැතිව බැලූ
බැල්මට පිළිගැෙනන සාක්ෂියක් වන බවට ෙමයින් ගිවිස ගනු ලැෙබ්.

(7)

(3)------------------------------ යන පාඨෙයන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්
(3)-------------------------- තනතුර දරන්නා වූ ෙහෝ එම තනතුෙර් වැඩ
බලන්නා වූ ෙහෝ දැනට (3) ------------------- විසින් කරනු ලබන
කාර්යයන් එවකට ඉටු කරන්නා වූ ෙහෝ නිලධරයා ය.

මීට සාක්ෂි වශෙයන් ෙම් ලියවිල්ලට සම්බන්ධ වන ෙදපක්ෂය විසින් වර්ෂ
ෙදදහස් ------------------- ක් වූ ---------------- මස ---------------- වැනි දා වන
ෙමදින ----------------------- දී අත්සන් කරන ලදී.
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සඳහා සහ ෙවනුෙවන්
එකී (3)------------------------තනතුර දරන (2) --------------------- විසින්
පහත සඳහන් අය ඉදිරිපිට දී අත්සන් කරන ලද බවටඅත්සන ------------------පදවි නාමය (3) -----------සාක්ෂිකරුෙවෝ:1. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------2. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------එකී ------------------------------ විසින් පහත සඳහන් අය ඉදිරිපිට දී අත්සන්
කරන ලද බවට -------------------අත්සන
සාක්ෂිකරුෙවෝ :1. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------2. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------419

*සටහන - (1) නිලධරෙයකුෙග් වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය, ගිවිසුම්
පතෙයහි මුලදී සඳහන් කරන ලද කාලය ඉක්මවා දීර්ඝ කරනු ලබන විට ඊට
සමානුපාතිකව අනිවාර්ය ෙසේවා කාලයත්, දණ්ඩන මුදලත් (XII) වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 15:6 උප වගන්තිෙය් සඳහන් කර ඇති අයුරින් වැඩි කළ යුතු ය.
(2) දීර්ඝ කරන ලද අනිවාර්ය ෙසේවා කාලයත්, වැඩි කරන ලද දණ්ඩන
මුදලත් නිවාඩු දීර්ඝ කරනු ලබන අවස්ථාෙව්ම නිලධරයාට දන්වා ඊට ඔහුෙග්
කැමැත්ත ලියවිල්ලකින් ලබාෙගන එය ගිවිසුමත් සමග ෙගොනු කර තැබිය
යුතු ය.
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11 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XII – 16:5)
පිටරට අධාපනය හා රැකියාව යන ද්විත්ව අරමුණ සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු ෙදනු
ලබන නිලධරයන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුෙම් ආකෘතිය
(ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ෙනොමැතිව ෙමම ආකෘතිය සංෙශෝධනය ෙනොකළ යුතු ය)
(ෙමහි මින්මතු නිලධරයා යනුෙවන් සඳහන් ෙකෙරන) (1) ------------------නමැත්තා එක් පක්ෂයකට ද, (ෙමහි මින්මතු ජනරජය යනුෙවන්
සඳහන් ෙකෙරන) ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය ෙවනුෙවන් හා
ෙවනුවට කියා කරන (ෙමහි මින්මතු (2)------------------------ යනුෙවන්
සඳහන් ෙකෙරන) ශී ලංකාෙව් (2)------------------------------- තනතුර දරන
(3) ------------------------ අෙනක් පක්ෂයකට ද බැඳී ( (2)----------------------තනතුර දරන එකී (3)---------------- ෙගන් පසු එම තනතුරට තත්කාලීනව
පත්වන ඔහුෙග් අනුපාප්තිකෙයෝ ද (2)---------------- යන පාඨයට ඇතුළත්
වන්නාහ.) එම ෙදපක්ෂය විසින් වර්ෂ ෙදදහස් --------------------- ක් වූ --------------- මස ------------------ වැනිදා වන ෙමදින ලියා අත්සන් කරනු ලබන
ගිවිසුම් පතයයි.

(5) ------------------------ ට ෙගොස් (6) ------------------- පිළිබඳ අධයන/
අභාස පාඨමාලාවක් හදාරා ------------------------ තනතුරක ෙසේවය කිරීමට
හැකිවනු පිණිස එම නිලධරයා මුල් වතාවට මාස (4)-------------- ක කාලයක්
සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු ඉල්ලා ඇති ෙහයින් ද,
එෙසේ ම එකී කාර්යය සඳහා එකී නිලධරයාට 20---------------------- වැනිදා
පටන් මාස --------------- ක කාලයක් සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු දීමට ජනරජය
එකඟ වී ඇති බැවින් ද ,
දැන් ෙම් ලියා අත්සන් කරන ගිවිසුෙම් වග හැටි ෙමෙසේ ය (1)

(5) ------------------------ ෙගොස් (6) ---------------------- පිළිබඳ
අධයන/අභාස පාඨමාලාවක් හැදෑරීම හා ------------- තනතුරක
නියුක්ත වීමට හැකිවනු වස් යෙථෝක්ත නිලධරයාට 20 ------වැනිදා පටන් මාස --------------- ක වැටුප් රහිත නිවාඩු අනුමත
කිරීමට ජනරජය එකඟ ෙවයි.

(2)

එකී නිලධරයාi.

ඉහත කී වැටුප් රහිත නිවාඩුව අනුමත කිරීමට ෙහේතු වූ
අධයන/අභාස පාඨමාලාව ෙනොපිරිෙහලා අනලස්ව හදාරා
ස්වකීය තනතුරට අයත් රාජකාරි හරිහැටි ඉටු කරන බවට ද,

ii.

එකී (2)--------------------- ෙග් පූර්වානුමතිය ෙනොලබා
ස්වකීය අධයන/අභාස පාඨමාලාව ෙනොෙහොත් ස්වකීය
තනතුර ෙවනස් කිරීම ෙහෝ එම අධයන/අභාස පාඨමාලාව
ෙකටි කිරීම ෙහෝ එකී වැටුප් රහිත නිවාඩුෙවන් ඉතිරිව ඇති
කිසිම කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙවනත් කිසිම කාර්යයක්
සඳහා ෙයොදා ගැනීම ෙහෝ ෙනොකරන බවට ද,
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(1) නිලධරයාෙග්
සම්පූර්ණ නම සහ
තනතුර

(2) ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාෙග් පදවි
නාමය
(3) ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියාෙග්
සම්පූර්ණ නම
(4) වැටුප් රහිත
නිවාඩුපිට සිටින
කාලය

(5) කාර්ය පැවරුම
බාර ගැනීමට යන
රට
(6) කාර්ය පැවරුෙම්
ස්වභාවය

(iii) ඉහත කී වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය අවසන් වීම ෙනොෙහොත් ඉහත
සඳහන් අධයන/අභාස පාඨමාලාව ෙහෝ තනතුර අවසන්වීම යන
ෙදකින් කුමක් ෙහෝ පළමුෙවන් සිදු වූ වහාම ශී ලංකාවට ආපසු
පැමිණ ජනරජය කරන තීරණය අවසාන තීරණය හැටියට
පිළිගැනීමට බැෙඳමින් ජනරජය නියම කරන පරිදි කිසියම්
පදවියක වැඩ බාරෙගන එෙසේ වැඩ භාරගත් දින සිට මාස (7)------කට ෙනොඅඩු කාලයක් ජනරජය යටෙත් ෙසේවය කිරීම සඳහා
බැෙඳන බවට ද,

(7) අනිවාර්ය
ෙසේවා කාලය

එෙතකුදු වුවත්, ෙසේවය කිරීමට බැඳී සිටින ෙසේවා කාලය,
ෛවකල්පික විශාම යාෙම් වයස (අවුරුදු 55) ඉක්මවා යන
අවස්ථ ාවක දී ෙසේවය කිරීමට බැඳී සිටින කාලෙයන් ඉතිරි කාල
සීමාව ෙවනුෙවන් ජනරජය විසින් තීරණය කරනු ලැබිය හැකි
එවැනි යම් මුදලක් එකී නිලධරයා ජනරජයට ෙගවීමට යටත්ව එකී
නිලධරයාට විශාම යාමට අවසර දීමට ජනරජයට පුළුවන.
(iv) තමාට අනුමත කරන ලද වැටුප් රහිත නිවාඩුව අවසන් වූ විට ශී
ලංකාවට පැමිණීම පැහැර හැරියෙහොත් ෙහෝ ශී ලංකාවට ආපසු
පැමිණීෙමන් පසු ඉහත සඳහන් පරිදි ජනරජය යටෙත් වැඩ බාර
ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ෙහෝ ඉහත සඳහන් පරිදි ජනරජය
යටෙත් වැඩ බාර ගැනීෙමන් පසු වැඩ බාරගත් දින සිට යටත්
පිරිෙසයින් මාස (7) ----------------------- ක් වත් ෙසේවය කිරීමට
අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් ෙහෝ ඉහත සඳහන් පරිදි වැඩ බාරගත් පසු
එකී මාස (7) ----------------------- ක කාලය අවසන් වීමට ෙපර
අකාර්යක්ෂමතාව නිසා ෙහෝ වියදම් අඩු කිරීෙම් ෙහේතුව හැරුණු
විට ෙවනත් කිසියම් ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහකරනු
ෙනොෙහොත් ධූරෙයන් ඉවත් කරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ එෙසේ
නැතෙහොත් ෙමම ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි අතුෙරන් කිසිවක්
සපුරාලීමට අසමත් වුවෙහොත් ෙහෝ එවිට ශී ලංකාෙව් වලංගු
මුදලින් රුපියල් (8)----------------------- ජනරජයට ෙගවීමට ද
ෙමයින් එකඟ ෙවයි.

(8) දණ්ඩන මුදල

(3)

තමාට ෙදන ලද වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය දීර්ඝ කරන ෙලස එකී
නිලධරයා ඉල්ලා සිටිය විෙටක දී ජනරජෙය් හුදු අභිමතය අනුව එම
වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය වරින් වර දීර්ඝ කිරීමට ජනරජයට පුළුවන්
බවට ද, පාර්ශ්වකරුවන් අතෙර් ෙමයින් තවදුරටත් ගිවිස ගනු ලැෙබ්.
එෙතකුදු වුවත්, වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය එෙසේ දීර්ඝ කරනු ලබන
කල්හි නැවත වැඩ බාර ගැනීෙමන් පසු ෙසේවය කළ යුතු අවම
අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය ජනරජය විසින් තීරණය ෙකෙරන තවත් අමතර
කාලයකින් ද, එෙසේම ෙමම ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි කඩ
කළෙහොත් යෙථෝක්ත නිලධරයා ෙගවිය යුතු මුදල ජනරජය විසින්
තීරණය ෙකෙරන තවත් අමතර මුදලකින් ද ඒ අනුව වැඩි කළ යුතු
වන්ෙන් ය.

(4)

වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය ඒ ආකාරෙයන් දීර්ඝ කිරීෙමන් ඉක්බිතිව
නිලධරයා ෙසේවය කිරීමට බැඳී සිටිය යුතු අවම අනිවාර්ය ෙසේවා
කාලයත්, ෙම් ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි කඩ කළෙහොත් නිලධරයා ෙගවිය
යුතු මුදලත් සමානුපාතිකව වැඩි කරනු ලබන අවස්ථාවකදී ෙමම
ගිවිසුෙම් දැනට සඳහන්ව ඇති වැටුප් රහිත නිවාඩු කාල සීමාව,
අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය හා නිලධරයා ෙගවිය යුතු වන මුදල යන ෙම්වා
ෙවනුවට එකී වැටුප් රහිත කාල සීමාවන්හි මුළු එකතුව ද, අනිවාර්යය
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ෙසේවා කාල පරිච්ෙජ්දයන්හි මුළු එකතුව හා නිලධරයා ෙගවිය යුතු
මුදල් පමාණයන්හි මුළු එකතුව ද ෙම් ගිවිසුෙම් ඒ ඒ අදාළ
වගන්තිවල පිළිෙවළින් ඇතුළත් ෙකොට ඇත්තා ෙසේ කියවිය යුතු
බවට ද එෙසේම ෙත්රුම් ගත යුතු බවට ද ෙමයින් ගිවිස ගනු
ලැෙබ්.

(5)

වැටුප් රහිත නිවාඩුව සම්පූර්ණ කළ පසුව ෙහෝ ඒ පිළිබඳව
තීරණයක් ගත් වහාම නිලධරයා ශී ලංකාවට පැමිණි විට ඔහු
ඉහත සඳහන් වන පරිදි මාස (7) --------------------- ක් ෙසේවෙයහි
නියුක්ත කරවා ගැනීමට ජනරජය බැඳී සිටින බවක් ෙමහි සඳහන්
වන කිසිවකිනුත් අදහස් ෙකෙරතැයි ෙනොසැලකිය යුතු ය.

(6)

ඉහත කී 2, 3 හා 4 වගන්තිවල සඳහන් කවර කරුණක් පිළිබඳව
වුවද, (2)--------------------------- විසින් ෙහෝ ඔහු ෙවනුවට ෙහෝ
අත්සන් කරන ලද සහතිකයක්, එහි අඩංගු කරුණු ෙනොෙහොත් එහි
තබා ඇති අත්සන ඔප්පු කිරීම සඳහා අතිෙර්ක ෙහෝ ෙවනත්
සාධක ෙනොමැතිව මුල් බැල්මට පිළිගැෙනන සාක්ෂියක් වන
බවට ෙමයින් ගිවිස ගනු ලැෙබ්.

(7)

------------------------------- (2) යන පාඨෙයන් අදහස් කරන්ෙන්
------------------------------- (2) තනතුර දරන්නා වූ ෙහෝ එම
තනතුෙර් වැඩ බලන්නා වූ ෙහෝ ------------------------ විසින්
දැනට කරනු ලබන කාර්යයන් එවකට ඉටු කරන්නා වූ ෙහෝ
නිලධරයායි.
මීට සාක්ෂි වශෙයන් ෙම් ලියවිල්ලට සම්බන්ධ වන ෙදපක්ෂය
විසින් වර්ෂ ෙදදහස් ---------------ක් වූ ---------- මස ------------වැනි දා වන ෙමදින -----------------------දී ෙමෙසේ අත්සන් තබන
ලදී.

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය ෙවනුෙවන් එකී -----------------(2) විසින් පහත සඳහන් අය ඉදිරිපිට දී අත්සන් කළ බවටඅත්සන:-------------------පදවි නාමය:--------------සාක්ෂිකරුෙවෝ :1. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------2. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------එකී ------------------------------- විසින් පහත සඳහන් අය ඉදිරිපිට දී අත්සන්
තබන ලද බවට අත්සන : ------------------
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සාක්ෂිකරුෙවෝ :1. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------2. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : --------------------
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12 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XIII–6:3)
කාලීන කාඩ් අවසර පත්
පළමුවැනි පංතිය
ජනාධිපති උතුමාණන්ෙග් ෙල්කම්

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

ජනාධිපති උතුමාණන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහකාර විගණක

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

දුම්රිය විදුලි පණිවුඩ ඉංජිෙන්රු

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහකාර විගණකෙග් කාර්ය මණ්ඩලය ..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

දුම්රිය විදුලි පණිවුඩ පරීක්ෂක

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

ජනාධිපති මන්දිරෙය් ආරච්චි

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

ෙදවැනි පංතිය

තුන්වැනි පංතිය
දුම්රිය විදුලි පණිවුඩ ෙසේවෙය් පුහුණු ෙසේවකයන්,
මාර්ග කම්කරුවන්, පීටර්වරුන්, වඩු කාර්මිකයන්,
බැටරි ෙසේවකයන් සහ කම්කරුවන්
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13 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XIII–6:5)
රජෙය් අනුගහ කාලීන පෙව්ශ පත

පළමුවැනි පංතිය
අගවිනිශ්චයකාරවරයා

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්
(ෙනොමිෙල් නිදන මැදිරි පහසුකම් ඇතුළු)

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

විගණකාධිපති

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

යුද්ධ හමුදාපති

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

ගුවන් හමුදාපති

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

නාවික හමුදාපති

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

පධාන විදුලි පණිවුඩ ඉංජිෙන්රු

..

සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට

ෙදවැනි පංතිය
සැරයන්වරුන් සහ ෙකොස්තාපල්වරුන් ඇතුළු ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් නිලධරයන්.. ෙකොටුව සහ
තෙලයිමන්නාරම්
ෙතොටුෙපොල
තුන්වැනි පංතිය
අග විනිශ්චයකාරවරයාෙග්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග්.. සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට
ෙසේවකයන් (එක් අෙයකු ෙවනුෙවන් එක් ෙසේවකෙයක්)
යුද්ධ හමුදාපති, ගුවන් හමුදාපති, නාවික හමුදාපති යන අයෙගන් එක් .. සියලුම දුම්රිය ස්ථානවලට
අෙයකුට එක් ෙසේවකෙයකු බැගින්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් ෙසේවකයන් (එක් මන්තීවරෙයකු
සඳහා එක් ෙසේවකෙයක්)

427
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14 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XV– 2:3:2)
පිටරට පුහුණුවීෙම් පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පතය
(එක් එක් අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝම්බර් මස 31 වැනිදාට ෙපර ෙල්කම්වරයාෙග් නිර්ෙද්ශය ද සහිතව
අමාත(ාංශය මගින් ෙමය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.)
ෙයොමු අංකය : --------------------------------------------------- අමාත(ාංශෙය් ෙල්කම්
1. නිලධරයාෙග් නම : -------------------------පදවි නාමය : -------------------------අධ(ාපන සුදුසුකම් : -------------------------වයස : -------------------------2. (අ)
(ආ)

ෙසේවයට ඇතුළත් වූ දිනය : -------------------------දැනට දරන තනතුෙර් ෙසේවය කර ඇති අවුරුදු ගණන : --------------------

3. (අ)

අවශ( කරන පුහුණුෙව් ස්වරූපය : (එනම්, ශාස්තීය පාඨමාලාවක්, පාෙයෝගික
අනුයුක්තියක්, අධ(යන චාරිකාවක් යනාදී වශෙයනි.)
කාල සීමාව : -------------------------පුහුණුව අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් කවර රටකද යන වග : -------------------------(කැමැත්ෙත් අනුපිළිෙවළින්)
නිලධරයා පුහුණුව අවසන් කර ආපසු පැමිණීෙමන් පසු බාර ගන්නා තනතුර : -------------------------

(ආ)
(ඇ)
(ඈ)
4. (අ)
(ආ)

අෙප්ක්ෂිත පුහුණුව අනුමත අභ(ාස ෙයෝජනා කමයක් මත පදනම් වූවක්ද යන වග: ------------------------ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්/අමාත(ාංශෙය් සංවර්ධන ෙයෝජනාවලට ෙමම පුහුණුව සම්බන්ධ
වන අයුරු : ----------------------------------------------------ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා

දිනය : --------------------------

ෙයොමු අංකය : -------------------------අධ(ක්ෂ,
ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනෙය් පාලක මණ්ඩලය
--------------------------------------------------ෙල්කම්
-------------------------- අමාත(ාංශය
ෙකොළඹ
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15 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XV – 4:12)
සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධයන නිවාඩු ලබන නිලධරයන් අත්සන් කළ යුතු
බැඳුම්කරෙය් ආකෘතිය
(ආයතන අධක්ෂ ජනරාල්ෙග් අනුමතිය ෙනොමැතිව ෙමම ආකෘතිය සංෙශෝධනය ෙනොකළ යුතු ය)
ඇප බැඳුම්කරය
සියලු ෙදනා විසින් ෙමයින් දැන ගත යුතුයි.
පධාන ණයකරු හැටියට ෙම් බැඳුම්කරයට අත්සන් කරන -------------------පදිංචි (1) --------------------------- වන මා ද, ඇපකරුවන් හැටියට මීට අත්සන්
කරන --------------------- පදිංචි (2) --------------------- සහ ---------------------පදිංචි (3) ------------------------- යන අප ෙදෙදනා ද ෙමයින් දන්වා සිටින්ෙන්
(ෙමහි මින්මතු අප සැෙවොම ඇතැම් විට සාමූහික වශෙයන් බන්ධනදායීන්
යනුෙවන් හඳුන්වනු ලැෙබත්) ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුව ඉල්ලා සිටි විට ශී ලංකාෙව් වලංගු මුදලින් රුපියල් (4) ------------------(රු. ------) ක මුදලක් ෙකොළඹ දී ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුවට ෙගවන බවට අප සැෙවොම එක්ව හා ෙවන් ෙවන්ව ෙමයින් තරෙය්ම
බැඳී සිටින බව හා එකී මුදල සත ෙලස හා නිසි ෙලස ෙගවන බවට එකී
බන්ධනදායීන් වන අප සියලු ෙදනාම එක්ව හා ෙවන් ෙවන්ව බැෙඳන අතරම,
පිළිෙවළින් අප එක් එක්ෙකනාෙග් උරුමක්කාරයන්, ෙපොල්මඃකාරයන් හා
අද්මිනිස්තාසිකාරයන් ද ෙමයින් තරෙය් බැඳ තබන බව ය. තවද එකී ඇපකරුවන්
වන (2) -------------------------සහ (3) ------------------------- යන අප ෙදෙදනා
ෙම් ලියවිල්ලට අත්සන් කරන්ෙන් “ෙබනිපිකුයුම් ඕඩ්නිස් ඩිවිසිෙයෝනිස් එට්
එක්ස්කසිෙයෝනිස්” ෙහවත් ෙබදා ෙගවීෙම් හා පිළිෙවළින් අයකර ගැනීෙම්
වාසියත්, ඇපකරුවන්ට නීතිෙයන් හිමි ෙවනත් සියළුම ඵල පෙයෝජන, වරපසාද
හා වතිෙර්කයනුත් අත්හැර දමමිනි. එකී පාඨෙය් බලයත්, එම වාසිය අත්හැර
දැමීෙම් විපාකත් අපෙග් නීතීඥ තැන්පත් ------------------------- මහතා විසින් අප
එක් එක්ෙකනාට ෙත්රුම්කර ෙදන ලදින් දැන් අපට එහි යථාර්ථය
සම්පූර්ණෙයන්ම වැටහී ඇති බව ද ෙමයින් පිළිෙවළින් පකාශ කරමු.

(1)
අභාසලාභියාෙග්
සම්පූර්ණ නම
(2) සහ (3)
ඇපකරුවන්
ෙදෙදනාෙග්
සම්පූර්ණ නම්
(4) දණ්ඩන මුදල

වර්ෂ ෙදදහස් --------------------- ක් වූ -------------------- මස ------------- වැනිදා
වන ෙමදින ෙකොළඹ දී අත්සන් කරන ලදී.
එකී (1) ------------------------- නමැත්තා විසින් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී
ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සඳහා සහ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ------------------------සමග අත්සන් ෙකොට ඇති වර්ෂ ෙදදහස් ------------------- ක් වූ -------------- මස
--------------------- වැනිදා වන ෙමදින ------------------------- දරන ගිවිසුම් පතය
අනුව එකී (1) ------------------------- නමැත්තා ------------------ දින දරන ඉහත
කී ගිවිසුෙම් නියම කර ඇති පරිදි ------------------ කාලයක් තුළ (5) -------------දී
අභාස පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට එකඟ වී ඇති ෙහයින් ද,
එෙසේම එකී (1) ---------------------- නමැත්තා එකී ගිවිසුෙමහි සඳහන් වගන්තිය
හා ෙකොන්ෙද්සි විධි වූ පරිදිත්, අවංකවත් ඉටුකරන බවට රුපියල් ---------------ක
මුදලක් (රු. ----------------) සඳහා බැඳුම්කරයක් ------------------ විසින් අනුමත
කරන ලද ඇපකරුවන් ෙදෙදෙනකු ද ඇතිව ලියා අත්සන් කර දිය යුතු බවට එකී
ගිවිසුෙම් සඳහන් ෙකොට එෙසේ කරන බවට එකී ගිවිසුෙමන් එකී (1) --------------නමැත්තා එකඟ වී ඇති ෙහයින් ද,
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(5) ඉෙගනීමට යන
රට

එෙසේම එකී (2) ------------------------- සහ ------------------------- යන ෙදෙදනා
එකී ගිවිසුම කියවා බලා ෙමයට ඇපකරුවන් වීමට එකඟ වී ඇති ෙහයින් ද,

ඉහත කී බැඳුම්කරෙය් ෙහවත් බන්ධන පතෙය් වග හැටි නම්, ඉඳින් එකී (1) ------------------------ නමැත්තා එකී ගිවිසුෙමහි අඩංගු වන නියමයන් හා
ෙකොන්ෙද්සි අවංකව ඉටු කළෙහොත් ෙහෝ, එකී (1) ------------------------- විසින්
එකී ගිවිසුෙමහි අඩංගු නියමයන් සහ ෙකොන්ෙද්සි කඩ කරනු ලැබුවෙහොත් එෙසේ
කඩ කිරීම නිසා ෙගවිය යුතු ඉහත කී රුපියල් (4) ------------------------- ක මුදල
(රු. -------------) එකී (1) ---------------------- විසින් ෙහෝ ---------------------පදිංචි (2) -------------------- හා ---------------------- පදිංචි (3) -------------------යන අය විසින් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුවට ෙගවනු
ලැබුවෙහොත් ෙහෝ එවිට ෙම් බැඳුම්කරය ෙහවත් බන්ධනපතය අවලංගුව බල
රහිත වන බව හා එකී ෙකොන්ෙද්සි ඒ ආකාරෙයන් ඉටු ෙනොවුවෙහොත් ෙම්
බැඳුම්කරය සම්පූර්ණ බල සහිතව ද වලංගුව ද කියාත්මකව ද පවත්නා බව ය.
මීට සාක්ෂි වශෙයන් ෙම් ලියවිල්ලට සම්බන්ධ වන පාර්ශ්වකරුවන් විසින් වර්ෂ
ෙදදහස් --------------------- ක් වූ ----------------------- මස ----------------වැනිදා වන ෙමදින ෙකොළඹ දී අත්සන් තබන ලදී.
පධාන ණයකරුෙග් අත්සන : ------------------------පළමුවැනි ඇපකරුෙග් අත්සන : ------------------------ෙදවැනි ඇපකරුෙග් අත්සන : ------------------------සාක්ෂිකරුෙවෝ :
1. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------2. අත්සන : -------------------නම : -------------------ලිපිනය : -------------------ඉහත නම් සඳහන් ඇපකරුවන් ඉහත ලිඛිත බැඳුම්කරය අත්සන් කිරීමට ෙපර
“ෙබනිපිකියුම් ඕඩ්නිස් ඩිව්සිෙයෝනිස් එට් එක්ස්කසිෙයෝනිස්” යන පාඨෙයහි
අර්ථයත් එම වාසිය අත්හැර දැමීෙම් විපාකත්, මවිසින් ඔවුන්ට විධි වූ පරිදි
ෙත්රුම් කර ෙදන ලද බව ෙමයින් සහතික කරමි.
-------------------ඇපකරුවන්ෙග් නීතීඥ
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16 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XV – 10:4, 10:5)
රාජ නිලධරයන්ෙග් විෙද්ශ ගමන් සඳහා පූර්ව අවසරය ලබා ගැනීෙම් ඉල්ලුම්පතය
1 ෙකොටස
1.
1:1
1:2
1:3

නම
තනතුර
නිලධාරියා අයත්වන ෙසේවය

2.
2.1
2:2

උපන් දිනය
හැඳුනුම්පත් අංකය

දිනය
මාසය
වර්ෂය
: .............................................................................

3.
3:1
3:2

අමාත.ාංශය/පළාත් සභාව
ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ආයතනය

: .............................................................................
: .............................................................................

4.
5.
5:1
5:2
5:3

රාජකාරි ආවරණයට/වැඩ බැලීමට
ෙයොදා ඇති වැඩ පිළිෙවළ
: .............................................................................

5:12

ගමෙන් අරමුණ/පුහුණු ෙක්ෂේතය
නිල
පුද්ගලික
ගමෙන් ස්වභාවය
පුහුණුව සඳහා නම් පදානය
කරනු ලබන ආයතනය
වි.සම්.ෙද ව.ාපෘතියකින් සෘජුව ලැබුණ තමාෙග්ම මුදලක් ශී ලංකා රජෙයන්
පධාන වශෙයන් වියදම් දරන්ෙන්
මගින්
පදානයක්
ෙකෙසේද? (ෙකොටුවක් තුළ ලකුණු කරන්න)
ශී ලංකා රජෙය් අරමුදලින් ලබාගන්ෙන්
ගුවන්
යැපීම් දීමනා පාඨමාලා ගාස්තු අතිෙර්ක ෙවනත් පුද්ගලික වියදම්
ගමන්
වියදම්
(පැහැදිලි කරන්න)
නම් එහි ස්ව භාවය හා මුදල
විෙද්ශ ණය/ව.ාපෘතිය යටෙත් වන
අරමුදලක් නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර: ..................................................................................
පාඨමාලාව/පුහුණුව ආරම්භක දිනය
අවසාන දිනය
පිටත්වන දිනය සහ ආපසු පැමිෙණන
දිනය
යන රටවල්
විෙද්ශ ලිපිනය : දුරකතන,
ෆැක්ස්, ඊෙම්ල් අංක සහිතව: ........................................................................................
පසුගිය නිල ගමනට අදාළ වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේද? .....................................................

6.

අයදුම්කරු පවත්නා වර්ෂෙය් දී සහ පසුගිය වර්ෂ 3 තුළ ගිය විෙද්ශ ගමන් ෙතොරතුරු:

5:4
5:5
5:6
5:7
5:8
5:9
5:10
5:11

වර්ෂය

6:1

ගමෙන් අරමුණු

කාලය

රට

ෙමම කාලය තුළ අදාළ අමාත.ාංශෙය් ගරු අමාත.වරයා රටින් බැහැරව සිටින්ෙන්ද යන වග
(අමාත.ාංශ ෙල්කම්වරුන්ෙග් අයදුම්පත්වල පමණක් ඇතුළත් කළ යුතු ය.)
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7.

අයදුම්කරුෙග් පකාශය :
ෙමම අයදුම්පතෙය් සපයා ඇති ෙතොරතුරු නිවැරදි බව සහතික කරමි.

දිනය : .....................................

..................................................
අයදුම්කරුෙග් අත්සන

2 (අ) ෙකොටස
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් නිර්ෙද්ශය/පළාත් සභා පධාන ෙල්කම්ෙග් නිර්ෙද්ශය
අමාත.ාංශ/ෙදපාර්තෙම්න්තු/පළාත් සභා ෙයොමු අංක : .............................
ජනාධිපති ෙල්කම්/අගාමාත. ෙල්කම්/අමාත.ාංශ ෙල්කම්/ආණ්ඩුකාර ෙල්කම්
ෙමම නාම ෙයෝජනාව ගරු ........................................................................... අමාත.තුමා/ගරු
............................................................. පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් අනුමත කරනු ලැබ ඇත.
රාජකාරි ආවරණය කිරීම/වැඩ බැලීම සඳහා විධිවිධාන ෙයොදා ඇත.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්/ගරු අගාමාත.තුමාෙග්/ගරු අමාත.තුමාෙග්/ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාෙග්
පූර්ව අවසරය සඳහා ඉදිරිපත් කරමි.
දිනය : .....................................................

ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග්/
අමාත.ාංශ ෙල්කම්ෙග්/
පළාත් සභා පධාන ෙල්කම්ෙග්
අත්සන, නම සහ නිල මුදාව
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17 වැනි පරිශිෂ්ටය
ෙමම පරිශිෂ්ටය රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 21/2007 මගින් ඉවත් කර ඇත.
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18 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XIX–4:2:1)
නිවාස ෙවන් කර ෙදන බලධරයන්ට මඟ ෙපන්වීම සඳහා පිළිෙයළ කළ ලකුණු දීෙම්
ආදර්ශ කමය
1.

ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් නම සඳහන්ව තිබූ එක් එක් මාසය ලකුණු 1
ෙවනුෙවන්

2.

ඉල්ලුම්කරු සමග ජීවත්වන එක් එක් දරුවා ෙවනුෙවන්. ලකුණු 1
(වයස අවු. 18ට අඩු පුතුන් සහ අවිවාහක දියණියන්)
දිය හැකි උපරිම ලකුණු
ගණන 6කි.

3.

අයහපත් නිවාස තත්ත්වයන් ෙවනුෙවන්,
ලකුණු 1 – 3 දක්වා
එනම්, සියලුම ජීවන තත්ත්වයන් හා වැඩ කරන ස්ථානෙය්
සිට ඇති දුර පමාණය

4.

සිය සාමානH රාජකාරිවල ස්වභාවය අනුව වැඩ කරන ලකුණු 1 – 3 දක්වා
ස්ථානය අසල පදිංචි වීම අවශH වූ ද නිතිපතා ෙහෝ නිතර
නිතර ෙහෝ රාතී කාලෙය්දී රාජකාරි ඉටු කිරීමට සූදානම්ව
සිටිය යුතු වූ ද නිලධරයන්

5.

තාවකාලික නිලධරයන්

6.

නිලධරයන් කීප ෙදෙනකුට එක සමාන වූ ලකුණු ගණනක්
ලැෙබන විට ෙජHෂ්ඨතාව අනුව තීරණය කළ යුතු ය.

ලකුණු 12ක් අඩු කරන්න.
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19 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XX–2:1)
රාජ පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතංශෙය් ආයතන අංශය යටෙත් ඇති
නිවාඩු නිෙක්තන ෙවන්කර ගැනීම සඳහා අයදුම්පතය
“අ’’ ෙඡ්දය
1) අවශ නිෙක්තනෙය් නම
:- ............................................................................................................................
2) අවශ කාල සීමාව
:- ......................... දින සිට ......................... දින දක්වා.
රාතී ගණන ..............
3) අයදුම්කරුෙග්
:I. නම
:- ................................................................................
II. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
:- .................................................................................
III. දැනට දරන තනතුර
:- ..................................................................................
IV. වැටුප් කමය
:- ..................................................................................
V. රජෙය් ෙසේවයට මුලින් පත් වූ දිනය
:- ..................................................................................
VI. මාණ්ඩලික නිලධරෙයකු නම් එම
තනතුරට පත් වූ දිනය
:- .................................................................................
VII. ෙසේවා ස්ථානය
:- .................................................................................
VIII. අවසන්වරට නිවාඩු නිෙක්තනයක්
පාවිච්චි කළ දිනය හා නිෙක්තනෙය් නම
:- ..................................................................................
IX. සම්බන්ධකර ගත හැකි දුරකථන අංක
:- රාජකාරී ........................ ෙපෞද්ගලික .........................
4) නිවාඩු නිෙක්තනෙය් නවාතැන් ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත අය පිළිබඳ විස්තර :- (වයස අවුරුදු 12ට වැඩි දරුවන් සිටී නම්
ඔවුන්ෙග් නම් ද ඇතුළත් කළ යුතු ය.)
නම
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

අයදුම්කරුට ඇති
සම්බන්ධය
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

නම
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)
XV)
XVI)

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

අයදුම්කරුට ඇති
සම්බන්ධය
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

(සම්පූර්ණ සංඛ ාව ...........)
ඉහතින් සඳහන් කළ විස්තර නිවැරදි බවත්, ෙමහි “ආ” ෙඡ්දය යටෙත් දක්වා ඇති ෙකොන්ෙද්සිවලට එකඟ වන බවත්,
අවසර ලබා දී ඇති ෙන්වාසික සංඛ ාව පමණක් ෙමහි නවාතැන් ගැනීමට කටයුතු කරන බවත්, එම ෙන්වාසිකයින් ෙවතින්
ෙමම නිවාඩු නිෙක්තනෙය් ෙද්පළවලට කිසියම් අලාභ හානියක් සිදු වුවෙහොත් ඊට අදාළ අලාභය මෙග් වැටුෙපන් අය කර
ගැනීමට එකඟත්වය පළකරන බවත්, ෙමයින් ෙපොෙරොන්දු ෙවමි.
දිනය :- .........................................
..................................................
අයදුම්කරුෙග් අත්සන
ආයතන අධ ක්ෂ ජනරාල්,
අංක 03 යටෙත් I සිට VIII දක්වා සඳහන් විස්තර නිවැරදි ය. නිවාඩු නිෙක්තනය ෙවන් කිරීම සුදුසු බව නිර්ෙද්ශ කරමි.
දිනය :- .........................................
..................................................
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
(නිල මුදාව තබන්න)
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“ආ” ෙඡ්දය
මෙග් අංකය :-EST–7/HOLBG/02/4500
දිනය
:..................................................................... මයා /මිය/ෙමනවිය
පසුපිට විස්තර දක්වා ඇති .......... ෙදනාට ........................................ දින ෙප.ව.10.00 සිට ..........................................
දින ෙප.ව. 9.00 දක්වා දින ............... ක් ........................................................ නිවාඩු නිෙක්තනෙය් නවාතැන් ගැනීමට
අනුමැතිය ෙදමි. ඔබ විසින් පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි පිළිපැදිය යුතු ය.
I.

නිෙක්තනෙය් ඇති ෙපොදු ෙසේවාවන් (දුරකතන, විදුලිය) සඳහා වන ගාස්තු නිෙක්තන භාරකරුට ෙගවා ෙපොදු 172
ආකෘතිෙය් ලදුපතක් ලබා ගත යුතු ය. ජලය අරපරිස්සමින් පාවිච්චි කළ යුතු අතර, පාවිච්චි කරනු ලබන ෙරදිපිළි
සඳහා නියමිත ගාස්තු නිෙක්තන භාරකරු ෙවත ෙගවිය යුතු ය.

II.

නිෙක්තන භූමිෙය් ඇති මල් හා පළතුරු ගස්වලට හානි ෙනොකළ යුතු අතර, මල් කැඩීෙමන් ද වැළකිය යුතු ය.
තවද, නිෙක්තනෙය් වාසය කරන කාල සීමාව ඇතුළත එහි ෙද්පලවලට හානියක් ෙනොවන පරිදි හැසිරිය යුතු ය.
එවැනි අලාභයන් සඳහා වටිනාකම ඔබෙගන් අය කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

III.

ෙමම නිෙක්තනෙය් පහසුකම් අනුව රඳවා තබාගත හැකි උපරිම ෙන්වාසිකයින් සංඛාවට අමතරව වැඩිපුර
ෙන්වාසිකයින් රැෙගන ෙනොයා යුතු ය.

IV.

ෙමම නිෙක්තනෙය් උත්සව හා සම්භාෂණ පැවැත්වීම සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම් ය.

V.

නිවාඩු නිෙක්තනෙය් ගත කරන කාලය තුළ සිදුවන යම් අයථා කියාවක් සම්බන්ධෙයන් ඔබට විරුද්ධව යම්
පැමිණිල්ලක් ලැබුනෙහොත් ඉදිරිෙය් දී නිවාඩු නිෙක්තන ෙවන් කිරීම පිළිබඳව ලැෙබන අයදුම්පත් සලකා බලනු
ෙනොලැෙබ්.

VI.

ෙවන් කර ගත් නිවාඩු නිෙක්තනය භාවිතා ෙනොකරන්ෙන් නම් ඒ බව ෙවන්කරවා ගත් දිනට, වැඩ කරන දින
07කට ෙපර ආයතන අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත ලිඛිතව දැන්විය යුතු ය. ඒ ෙවනුෙවන් කිසිම ෙහේතුවක් නිසා මුදල්
ආපසු ෙනොෙගවන අතර, ෙනොවැළැක්විය හැකි ෙහේතුවක් නිසා ෙවන්කරවා ගත් නිවාඩු නිෙක්තනය භාවිතා
ෙනොකරන්ෙන් නම් පමණක් එම දිනය ෙවනුවට අදාල වර්ෂය අවසන් වීමට ෙපර ඉඩ ඇති ෙවනත් දිනයක් ලබා
දීමට සලකා බලනු ඇත.

VII.

රාජකාරී අවශතාවයන් මත ෙකටි දැනුම් දීමක් මගින් ෙමම ෙවන් කිරීම අවලංගු කළ හැකි ය. එවන්
අවස්ථාවක දී අය කළ මුදල ආපසු ෙගවනු ලැෙබ්.

සහකාර ආයතන අධ ක්ෂ
ආයතන අධ ක්ෂ ජනරාල් ෙවනුවට
රාජ පරිපාලන සහ
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ංශය.
පිටපත :-

I.
II.

නිවාඩු නිෙක්තනෙය්
නම

දිස්තික් ෙල්කම් - නුවරඑළිය
පාෙද්ශීය ෙල්කම් - හපුතෙල්/බණ්ඩාරෙවල
නිවාඩු නිෙක්තන භාරකරු - ...............................................
පිහිටීම

දුරකතන අංකය

අය කරන
ගාස්තුව
රු.

නුවරඑළිය (පැරණි)
ආර්ථික ෙවළඳ මධ ස්ථානය අසළ 052-2222363
500
නුවරඑළිය ( නව) A1
ආර්ථික ෙවළඳ මධ ස්ථානය අසළ 052-2222363
1000
නුවරඑළිය ( නව) A2
ආර්ථික ෙවළඳ මධ ස්ථානය අසළ 052-2222363
1000
නුවරඑළිය ( නව) B
ආර්ථික ෙවළඳ මධ ස්ථානය අසළ 052-2222363
750
දියතලාව - A
දුම්රිය ස්ථානය අසල
057-2229068
500
දියතලාව - B
දුම්රිය ස්ථානය අසල
057-2229069
400
බණ්ඩාරෙවල - 01
බිඳුණු වැව පාර
057-2222553
400
බණ්ඩාරෙවල - 02
බිඳුණු වැව පාර
057-2222553
400
සහකාර ආයතන අධක්ෂ : 011-2699399
ෙපොදු අංකය : 011-2696211 – දිගුව 316

කාමර
සංඛ ාව

උපරිම
ෙන්වාසික
සංඛ ාව

03
10
03
06
03
06
02
04
05
11
03
07
03
07
03
07
ෆැක්ස් : 0112692158

 නුවරඑළිය (පැරණි ) හා දියතලාව A නිවාඩු නිෙක්තන මාණ්ඩලික නිලධරයන්ට ෙවන්කර ඇති අතර අයදුම්කරුවන්
ෙනොමැති නම් පමණක් ඉදිරි දින 07ක කාල සීමාවක් තුළ වූ දින සඳහා පමණක් අෙනකුත් නිලධරයන්ට ෙවන් කරනු
ලැෙබ්.
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20 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV -3:5)
(මු.ෙර. 238 (4) (ආ) ද බලන්න)
වැටුප් ලැයිස්තුෙවන් අඩු කර ගැනීමට ඉඩ දී ඇති සීමාව ගණන් බැලීෙම් දී සැලකිල්ලට
ෙනොගත යුතු මාසික අඩු කිරීම්
වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ සහ අනත්දරු විශාම වැටුප් අවකරණ.
රාජ, ෙසේව ා අර්ථ සාධක අරමුදල.
ආදායම් බද්ද.
ජීවිත රක්ෂණ සහතික ෙවනුෙවන් වාරික.
උත්සව අත්තිකාරම් ෙවනුෙවන් අය කර ගන්නා මුදල්.
50% වැටුප් අත්තිකාරම් ෙවනුෙවන් අය කර ගන්නා මුදල්.
අඩ වැටුප් නිවාඩු සහ වැටුප් රහිත නිවාඩු ෙවනුෙවන් අය කර ගන්නා මුදල් ඇතුළුව වැඩිපුර ෙගවූ
වැටුප් ෙවනුෙවන් අය කර ගන්නා මුදල්.
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් ෙහෝ මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙහෝ ලබාගත් නිවාස ණය.
1958 අංක 42 දරන ජාතික නිවාස (සංෙශෝධන) පනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් අය කර ගත යුතු බවට
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය දන්වා එවන මුදල් ගණන.
ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට අය විය යුතු රක්ෂණ වාරික.
ෙලෝෙහෝර් ආර්යා ණය අරමුදලට උකස් කර ඇති රක්ෂණ සහතික සම්බන්ධෙයන් අය විය යුතු
රක්ෂණ වාරික ෙවනුෙවන් අඩු කර ගන්නා මුදල්.
ආණ්ඩුවට කරන පරිත,ාග.
නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක් ෙහෝ අත්කර ගැනීම සඳහා ලබාගන්නා ණය.
නිවාස ඉදිකිරීම/වැඩ අවසන් කිරීම සඳහා ලබාගන්නා ණය.
රජෙය් නිවාසවල පදිංචි නිලධරයන්ෙග් ෙගවල් කුලී, විදුලිය බිල් හා ජල බිල් සඳහා කරනු ලබන අය
කිරීම්.

441

21 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV–3:8:1)
ඒක්ෂණ චකය
අවුරුද්දට 4.2% බැගින් මාසික ෙපොළිය
මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

රු.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

රු. සත
0.00
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.12
0.12
0.12

රු.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

රු. සත
0.13
0.13
0.13
0.14
0.14
0.14
0.15
0.15
0.15
0.16
0.16
0.16
0.17
0.17
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.20
0.20
0.20
0.21
0.21
0.21
0.22
0.22
0.22
0.23
0.23
0.23
0.24
0.24
0.25

රු.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

රු. සත
0.25
0.25
0.26
0.26
0.26
0.27
0.27
0.27
0.28
0.28
0.28
0.29
0.29
0.29
0.30
0.30
0.30
0.31
0.31
0.32
0.32
0.32
0.33
0.33
0.33
0.34
0.34
0.34
0.35
0.35
0.35
0.36
0.36
0.36
0.37

රු.
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

රු. සත
0.37
0.37
0.38
0.38
0.39
0.39
0.39
0.40
0.40
0.40
0.41
0.41
0.41
0.42
0.42
0.42
0.43
0.43
0.43
0.44
0.44
0.44
0.45
0.45
0.46
0.46
0.46
0.47
0.47
0.47
0.48
0.48
0.48
0.49
0.49
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මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

0.49
0.50
0.50
0.50
0.51
0.51
0.51
0.52
0.52
0.53
0.53
0.53
0.54
0.54
0.54
0.55
0.55
0.55
0.56
0.56
0.56
0.57
0.57
0.57
0.58
0.58
0.58
0.59
0.59
0.60
0.60
0.60
0.61
0.61
0.61
0.62
0.62
0.62
0.63
0.63
0.63

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

0.64
0.64
0.64
0.65
0.65
0.65
0.66
0.66
0.67
0.67
0.67
0.68
0.68
0.68
0.69
0.69
0.69
0.70
0.70
0.70
0.71
0.71
0.71
0.72
0.72
0.72
0.73
0.73
0.74
0.74
0.74
0.75
0.75
0.75
0.76
0.76
0.76
0.77
0.77
0.77
0.78

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

0.78
0.78
0.79
0.79
0.79
0.80
0.80
0.81
0.81
0.81
0.82
0.82
0.82
0.83
0.83
0.83
0.84
0.84
0.84
0.85
0.85
0.85
0.86
0.86
0.86
0.87
0.87
0.88
0.88
0.88
0.89
0.89
0.89
0.90
0.90
0.90
0.91
0.91
0.91
0.92
0.92

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

0.92
0.93
0.93
0.93
0.94
0.94
0.95
0.95
0.95
0.96
0.96
0.96
0.97
0.97
0.97
0.98
0.98
0.98
0.99
0.99
0.99
1.00
1.00
1.00
1.01
1.01
1.02
1.02
1.02
1.03
1.03
1.03
1.04
1.04
1.04
1.05
1.05
1.05
1.06
1.06
1.06
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මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

1.07
1.07
1.07
1.08
1.08
1.09
1.09
1.09
1.10
1.10
1.10
1.11
1.11
1.11
1.12
1.12
1.12
1.13
1.13
1.13
1.14
1.14
1.14
1.15
1.15
1.16
1.16
1.16
1.17
1.17
1.17
1.18
1.18
1.18
1.19
1.19
1.19
1.20
1.20
1.20
1.21

346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

1.21
1.21
1.22
1.22
1.23
1.23
1.23
1.24
1.24
1.24
1.25
1.25
1.25
1.26
1.26
1.26
1.27
1.27
1.27
1.28
1.28
1.28
1.29
1.29
1.30
1.30
1.30
1.31
1.31
1.31
1.32
1.32
1.32
1.33
1.33
1.33
1.34
1.34
1.34
1.35
1.35

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

1.35
1.36
1.36
1.37
1.37
1.37
1.38
1.38
1.38
1.39
1.39
1.39
1.40
1.40
1.40
1.41
1.41
1.41
1.42
1.42
1.42
1.43
1.43
1.44
1.44
1.44
1.45
1.45
1.45
1.46
1.46
1.46
1.47
1.47
1.47
1.48
1.48
1.48
1.49
1.49
1.49

428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

1.50
1.50
1.51
1.51
1.51
1.52
1.52
1.52
1.53
1.53
1.53
1.54
1.54
1.54
1.55
1.55
1.55
1.56
1.56
1.56
1.57
1.57
1.58
1.58
1.58
1.59
1.59
1.59
1.60
1.60
1.60
1.61
1.61
1.61
1.62
1.62
1.62
1.63
1.63
1.63
1.64
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මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

1.64
1.65
1.65
1.65
1.66
1.66
1.66
1.67
1.67
1.67
1.68
1.68
1.68
1.69
1.69
1.69
1.70
1.70
1.70
1.71
1.71
1.72
1.72
1.72
1.73
1.73
1.73
1.74
1.74
1.74
1.75
1.75
1.75
1.76
1.76
1.76
1.77
1.77
1.77
1.78
1.78

510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

1.79
1.79
1.79
1.80
1.80
1.80
1.81
1.81
1.81
1.82
1.82
1.82
1.83
1.83
1.83
1.84
1.84
1.84
1.85
1.85
1.86
1.86
1.86
1.87
1.87
1.87
1.88
1.88
1.88
1.89
1.89
1.89
1.90
1.90
1.90
1.91
1.91
1.91
1.92
1.92
1.93

551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

1.93
1.93
1.94
1.94
1.94
1.95
1.95
1.95
1.96
1.96
1.96
1.97
1.97
1.97
1.98
1.98
1.98
1.99
1.99
2.00
2.00
2.00
2.01
2.01
2.01
2.02
2.02
2.02
2.03
2.03
2.03
2.04
2.04
2.04
2.05
2.05
2.05
2.06
2.06
2.07
2.07

592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632

2.07
2.08
2.08
2.08
2.09
2.09
2.09
2.10
2.10
2.10
2.11
2.11
2.11
2.12
2.12
2.12
2.13
2.13
2.14
2.14
2.14
2.15
2.15
2.15
2.16
2.16
2.16
2.17
2.17
2.17
2.18
2.18
2.18
2.19
2.19
2.19
2.20
2.20
2.21
2.21
2.21
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මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673

2.22
2.22
2.22
2.23
2.23
2.23
2.24
2.24
2.24
2.25
2.25
2.25
2.26
2.26
2.26
2.27
2.27
2.28
2.28
2.28
2.29
2.29
2.29
2.30
2.30
2.30
2.31
2.31
2.31
2.32
2.32
2.32
2.33
2.33
2.33
2.34
2.34
2.35
2.35
2.35
2.36

674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

2.36
2.36
2.37
2.37
2.37
2.38
2.38
2.38
2.39
2.39
2.39
2.40
2.40
2.40
2.41
2.41
2.42
2.42
2.42
2.43
2.43
2.43
2.44
2.44
2.44
2.45
2.45
2.45
2.46
2.46
2.46
2.47
2.47
2.47
2.48
2.48
2.49
2.49
2.49
2.50
2.50

715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755

2.50
2.51
2.51
2.51
2.52
2.52
2.52
2.53
2.53
2.53
2.54
2.54
2.54
2.55
2.55
2.56
2.56
2.56
2.57
2.57
2.57
2.58
2.58
2.58
2.59
2.59
2.59
2.60
2.60
2.60
2.61
2.61
2.61
2.62
2.62
2.63
2.63
2.63
2.64
2.64
2.64

756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796

2.65
2.65
2.65
2.66
2.66
2.66
2.67
2.67
2.67
2.68
2.68
2.68
2.69
2.69
2.70
2.70
2.70
2.71
2.71
2.71
2.72
2.72
2.72
2.73
2.73
2.73
2.74
2.74
2.74
2.75
2.75
2.75
2.76
2.76
2.77
2.77
2.77
2.78
2.78
2.78
2.79
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මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837

2.79
2.79
2.80
2.80
2.80
2.81
2.81
2.81
2.82
2.82
2.82
2.83
2.83
2.84
2.84
2.84
2.85
2.85
2.85
2.86
2.86
2.86
2.87
2.87
2.87
2.88
2.88
2.88
2.89
2.89
2.89
2.90
2.90
2.91
2.91
2.91
2.92
2.92
2.92
2.93
2.93

838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878

2.93
2.94
2.94
2.94
2.95
2.95
2.95
2.96
2.96
2.96
2.97
2.97
2.98
2.98
2.98
2.99
2.99
2.99
3.00
3.00
3.00
3.01
3.01
3.01
3.02
3.02
3.02
3.03
3.03
3.03
3.04
3.04
3.05
3.05
3.05
3.06
3.06
3.06
3.07
3.07
3.07

879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919

3.08
3.08
3.08
3.09
3.09
3.09
3.10
3.10
3.10
3.11
3.11
3.12
3.12
3.12
3.13
3.13
3.13
3.14
3.14
3.14
3.15
3.15
3.15
3.16
3.16
3.16
3.17
3.17
3.17
3.18
3.18
3.19
3.19
3.19
3.20
3.20
3.20
3.21
3.21
3.21
3.22

920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960

3.22
3.22
3.23
3.23
3.23
3.24
3.24
3.24
3.25
3.25
3.26
3.26
3.26
3.27
3.27
3.27
3.28
3.28
3.28
3.29
3.29
3.29
3.30
3.30
3.30
3.31
3.31
3.31
3.32
3.32
3.33
3.33
3.33
3.34
3.34
3.34
3.35
3.35
3.35
3.36
3.36
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මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

මුදල

ෙපොළිය

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

රු.

රු. සත

961
962
963
964
965
966
967
968
969
970

3.36
3.37
3.37
3.37
3.38
3.38
3.38
3.39
3.39
3.40

971
972
973
974
975
976
977
978
979
980

3.40
3.40
3.41
3.41
3.41
3.42
3.42
3.42
3.43
3.43

981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

3.43
3.44
3.44
3.44
3.45
3.45
3.45
3.46
3.46
3.47

991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

3.47
3.47
3.48
3.48
3.48
3.49
3.49
3.49
3.50
3.50
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22 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV – 3:17:10)
අලුත් බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් ෙකොට (නිවාසයක් තැනීමට ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස
ෙද්පළක් ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් වූ ඇප බැඳුම්කරයක් හැර ෙවනත්) ඇප බැඳුම්කරයක්
අවලංගු කිරීෙම් දී ලිවිය යුතු ආදර්ශ සටහන
ෙගවීමට ඉතිරිව ඇති ණය මුදල වන රුපියල් -------------------------- සම්බන්ධෙයන් අලුත්
ඇපකරුෙවකු ඇතිව අලුත් ඇප බැඳුම්කරයක් ---------------------- වැනි දින දී ලියා අත්සන් කරන ලද
ෙහයින්, ෙම් ඇප බැඳුම්කරය ------------------------ වැනි දින සිට අවලංගු කර නිදහස් කරනු ලැෙබ්.
-------------------------පධාන ණයකරු
සාක්ෂිකරුෙවෝ :
1. අත්සන : -------------------------නම : -----------------------------ලිපිනය : -------------------------2. අත්සන : -------------------------නම : -----------------------------ලිපිනය : --------------------------------------------------ඇපකරු
-------------------------(ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුව සඳහා සහ ෙවනුෙවන්)
සාක්ෂිකරු :
අත්සන : -------------------------නම : -----------------------------ලිපිනය : --------------------------
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22 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV–3:17:10)
අලුත් බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් ෙකොට ඇප බැඳුම්කරයක් අවලංගු කිරීෙම් දී ලිවිය යුතු
ආදර්ශ සටහන :
(නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක්)
මුළු ණය මුදල වන රුපියල් -------------------------------- සම්බන්ධෙයන් අලුත් ඇපකරුෙවකු
ඇතිව, අලුත් ඇප බැඳුම්කරයක් ---------------------- වැනි දින දී ලියා අත්සන් කරන ලද ෙහයින් ෙම්
ඇප බැඳුම්කරය ------------------------ වැනි දින සිට අවලංගු කර නිදහස් කරනු ලැෙබ්.
-------------------------(ණයකරු)
දිනය : -------------------------සාක්ෂිකරු :
අත්සන : -------------------------නම : -----------------------------ලිපිනය : --------------------------

-------------------------(ඇපකරු)

--------------------------------(ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුව සඳහා සහ ෙවනුෙවන්)

සාක්ෂිකරු :
අත්සන : -------------------------නම : -----------------------------ලිපිනය : -------------------------දිනය : --------------------------
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22 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV)
ණය මුදල සම්පූර්ණෙයන් ආපසු ෙගවූ විට ගිවිසුම, ඇප බැඳුම්කරය සහ ඇෙටෝර්නි
බලය අවලංගු කිරීෙම් දී ලිවිය යුතු ආදර්ශ සටහන
(2005.01.01 දින සිට කියාත්මක 2005.03.31 දිනැති රාජM පරිපාලන චකෙල්ඛ 08/2005 නිකුත් වීමට
ෙපර නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක් ෙහෝ අත්කර ගැනීම සඳහා ලබාගත් ණය
අත්තිකාරම් සඳහා අදාළ ෙව්.)
(අ) ගිවිසුම (263 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතය)
“යම් මුල් මුදලක් ආපසු ෙගවීම සඳහා ෙමම ගිවිසුම ලියා අත්සන් කරන ලද්ෙද් ද, එම
සම්පූර්ණ මුල් මුදල ද, ඒ ෙවනුෙවන් අය විය යුතු සියලුම ෙපොළී හා රක්ෂණ ගාස්තු ද, වර්ෂ ෙදදහස් ------------------------- ක් වූ ---------------------- මස ------------------------ වැනි දින වන ෙමදින ආපසු
ෙගවන ලද ෙහයින් ෙමම ගිවිසුම ෙමයින් අවලංගු කරනු ලැෙබ්.”
ණයකරු :-------------------සාක්ෂිකරුෙවෝ :
1. අත්සන : -------------------------නම : -----------------------------ලිපිනය : --------------------------

2. අත්සන : -------------------------නම : -----------------------------ලිපිනය : --------------------------------------------------(ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුව සඳහා සහ ෙවනුෙවන්)
දිනය : --------------------------

සාක්ෂිකරු :
අත්සන : -------------------------නම : -----------------------------ලිපිනය : -------------------------(ආ)

ඇප බැඳුම්කරය (264 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතය)

“යම් මුල් මුදලක් ආපසු ෙගවීම සඳහා ෙමම ඇප බැඳුම්කරය, අත්සන් කරන ලද්ෙද් ද, එම
සම්පූර්ණ මුල් මුදල ද, ඒ ෙවනුෙවන් අය විය යුතු සියලුම ෙපොළී හා රක්ෂණ ගාස්තු ද වර්ෂ ෙදදහස් ------------------------- ක් වූ ------------------- මස ------------------------ වැනි දින වන ෙමදින ආපසු
ෙගවන ලද ෙහයින් ෙමම ඇප බැඳුම්කරය ෙමයින් අවලංගු කරනු ලැෙබ්.”
-------------------------ඇපකරු

-------------------------ණයකරු
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සාක්ෂිකරුෙවෝ :
1. අත්සන : -------------------------නම : -----------------------------ලිපිනය : --------------------------

2. අත්සන : -------------------------නම : -----------------------------ලිපිනය : -------------------------------------------------------(ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුව සඳහා සහ ෙවනුෙවන්)

දිනය : -------------------------සාක්ෂිකරු :
අත්සන : -------------------------නම : -----------------------------ලිපිනය : -------------------------(ඇ) ඇෙටෝර්නි බල කඩදාසිය (265 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතය)
“යම් මුදලක් ෙගවීම සඳහා ෙමම ඇෙටෝර්නි බල කඩදාසිය ලියා අත්සන් කරන ලද්ෙද් ද එම
සම්පූර්ණ මුදල ආපසු ෙගවන ලද ෙහයින් ෙමම ඇෙටෝර්නි බල කඩදාසිය ෙමයින් අවලංගු කරනු
ලැෙබ්.”
-------------------------ණයකරු
දිනය : --------------------------------------------------(ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුව සඳහා සහ ෙවනුෙවන්)
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23 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV – 14:1(ඊ))
විශ්රාම ව වැප ප පරිවතනය ය රීම ම ව හා ා න ු ලබ
ප්රකායය

අවලංගු කළ න ො ැරී නපොන ොන්දුව

-------------------------- දෙපාර්තදේන්තුදේ -------------------------- වන මට -----------------සඳහා දෙන ලෙ ණය මුෙදලන් ආපසු දෙවීමට ඉතිරිව ඇති මුෙල, මා රජදේ දසේවදයන් විශ්රාම ෙන්නා
අවස්ථාව වන විට සේපූර්ණදයන් දෙවා නිම කරන බවට මම දමයින් දපොදරොන්දු දවමි. එදසේ කිරීමට
මට දනොහැකි වුවදහොත්, මදේ විශ්රාම වැප ප පරිවර්තනය කිරීදේ මනාපය මවිසින් පාවිච්චි දකොට,
එදසේ දෙවීමට ඉතිරිව තිදබන මුළු මුෙලම මට ලැබිය හැකි පරිවර්තිත විශ්රාම වැප දපන් අය කර
ෙැනීදේ බලය විශ්රාම වැප  අ අයක්ෂ ජනරා්  දවත පවරමි.
වර් දෙෙහස් ------------------------- ක්ෂ වූ ------------------------- මස -------------------------වැනි දින --------------------- දී ඉහත සඳහන් ----------------------- වන මා විසින් ------------------ හි දී
අත්සන් කරන ලදී.
-------------------------ප්රකායය කරන තැනැත්තාදේ අත්සන
පහත සඳහන් සාක්ෂෂිකරු ඉදිරිපිට දී ය.
අත්සන : -------------------------නම : -----------------------------ලිපිනය : --------------------------
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24 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV – 11:1:2)
2005.01.01 දින සිට කියාත්මක 2005.03.31 දිනැති රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ 08/2005 හි විධිවිධාන
මගින් ෙමම පරිශිෂ්ටය අවලංගු ෙව්.
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25 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV- 7:9:3, 8:9:2)
නිලධරයයකු ස්ථාන මාරු වී යායේ දී
ණය වාරික යරේෂණය රීම ම ළිබඳව ව ස්ථාන මාරු වී යන
අමාත්ාාංශය/දයපයරපාමේත්යේුව වව යවත් රැ් ේ දීම
මගේ අංකය :-------------------------- අමාත්ාංශය/දයපගර්ාමේත්ගතුව
--------------------------------------------------- ගමම අමාත්ාංශය/දගදප ගර්ාමේත්ගතුවගේ ග ය ක
------------------------------------ (ත්නවර) ---------------------------------- මහත්ාපමහත්මියපගමනවිය
--------------- දින සිට --------------------------- අමාත්ාංශය/දයපගර්ාමේත්ගතුව ග ත් ්ථාන මාරුවීත
ලබා ඇත්.
ඔහුපඇය විසිු ---------------------- බ ංකුගේ ----------------------ශය/දාඛාග ු ලබාගෙන ඇති
රු. -------------------- න ණය මුරල පිළිබඳ වි ්ත්ර ්හත් ර ක්ගේ.
1.

නිලධරයාගේ නම
:- -----------------------------------------------------------------ණය හිමිකත අංකය
:- --------------------------බ ංකුගේ ගයොමු අංකය :- --------------------------ර නට ගෙ ා ඇති ාරික ප්රමාණය
:- --------------------------ඉදිරියට ගෙවිය යුව ාරික ප්රමාණය
:- --------------------------අ ාන ාරිකය ගෙ නු ල බූගද ක ර මා ය ග නුග ු ර යන ෙ :- -----------------------ගෙක්්ත් වි ්ත්රය:
ගෙක්්ත් අංකය :- --------------------------බ ංකු හා ශය/දාඛා :- --------------------------ගෙක්්ත් දිනය :- ---------------------------

2.

ණය ාරිකය :ඒ ඳහා ග්ොළිය (4%) :රජය රරන ග්ොළී ග න :ගප්රෂණයණය ක මුළු මුරල :-

රු. --------------------------රු. --------------------------රු. --------------------------රු. ----------------------------------------------------අමාත්ාංශය/ද ග්කතප
ගර්ාමේත්ගතුව ප්රධානියා
(නිල මුද්රා )

දිනය :- --------------------------පිට්ත් : 1.
2.

ක මනාකරු ----------------------------- බ ංකු
------------------------------- ශය/දාඛා
-------------------------------------------------------(නිලධරයා ග ත්)
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26 වැනි පරිශිෂ්ටය
ණය ඉල්ලුම් කිරීමම් දී ඉදිරිපත් කළ යුතු අයදුම්පත්රය
(XXIV- 3:13)
1.

මුලකුරු සමග නම:- -------------------------------------------------- මහතා/මහත්මිය/මමනවිය
මුලකුරුවලින් කියමවන නම් :- -------------------------------------------------------------------ස්ථීර ලිපිනය :- ------------------------------------------------------------------------------------විවාහක/අවිවාහක බව :- ------------------------උපන් දිනය හා ස්ථානය :- ----------------------- ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :- ----------------දුරකථන අංකය (නිවස) :- ----------------රාජකාරි ස්ථානය :- ----------------------තනතුර :- ---------------------------------------- තනතුමේ මසේවා කාලය :- -------------------දුරකථන අංකය (රාජකාරි):- ----------------------

2.

භාේයාව/ස්වාමිපුරුෂයාමේ සම්පූේණ නම :- -----------------------------------------------------උපන් දිනය හා ස්ථානය :- --------------------- ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :- ------------------රාජකාරි ස්ථානය :- -------------------------------------------------------------------------------ලිපිනය :- -------------------------------------------------------------------------------------------තනතුර :- ----------------------------------- තනතුමේ මසේවා කාලය : - ------------------------දුරකථන අංකය (රාජකාරි) :- ------------------------යැමපන්නන්මේ සංඛ්යාව, ඔවුන්මේ නම් සහ වයස් :- --------------------------------------------

3.

ණය අයදුම් කරන කාේයය : (11:1 උප වගන්තිය අනුව)- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

ණය මුදමේ ප්රමාණය රු. : - ----------------------- ආපසු මගවන කාලය :- ---------------------

5.

ණය මුදමේ සුරක්ෂිතතාව මවනුමවන් ඉදිරිපත් කරන මේපම ේ නීතිමය විස්තර
වරිපනම් අංකය :- ----------------------------- භූමිමේ ප්රමාණය : - ----------------------------වීදිය හා නගරය :- --------------------------------------------------------------------------------අයිතිකරු :- ----------------------------------------------------------------------------------------මි දී ගත් වටිනාකම :- ------------------------- ඉදිකිරීම් වියදම් රු.- ---------------------------සැලසුම් අංකය :- ------------ මලොට් අංකය :- ----------- සැලසුම සකස් ක දිනය :- ---------මිනුම්මදෝරුතැනමේ නම :- -----------------------------------------------------------------------ඉඩම බැඳීමකට යටත් නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර :- ----------------------------------------------------

6.

මාසික ආදායම :
අයදුම්කරුමේ සම්පූේණ වැටුප :- රු. --------------------------------කලත්රයාමේ සම්පූේණ වැටුප :- රු. ----------------------------------මවනත් ආදායම් (සඳහන් කරන්න) :- රු.---------------------------මුළු ආදායම : රු.-----------------------------

7.

බැංකු ගිණුම් :
බැැංකුමේ නම

බැැංකු ශාඛාව

ගිණුම් අැංකය

ගිණුමම් වර්ගය

---------------------------

---------------------------

---------------------------

-------------------------------
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8.

පවතින බැඳීම් ණයකරුෙවකු/ඇපකරුෙවකු ෙලස
බැංකුව

-------------------

මුල් ණය
මුදල

දැනට පවතින
ණය මුදල

ඉදිරිපත්
කරන ලද
සුරැකුම

ණය ලබාදුන්
ෙහේතුව

රු.-----------රු.------------

රු.--------රු. ---------

-----------------

-----------------------

9.
29 වැනි පරිශිෂ්ටය අනුව ණය අයදුම් කිරීෙම් දී ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි (මුල් පිටපත්)
ෙම් සමග ඉදිරිපත් කරමි.
මිල දී ගැනීමක් නම් : විකිණීම පිළිබඳ එකඟතාව, මිලට ගන්නා ෙද්පළට අදාළ ඔප්පුෙව්
පිටපත සහ අනුමත ෙගොඩනැගිල්ෙල් සැලැස්ම, විකුණුම්කරු විකිණීමට
කැමැත්ත පකාශිත ලිපිය (30 වැනි පරිශිෂ්ටය අනුව)
10.
අයදුම්කරු පාලනය වන නීතිය : සාමාන@ නීතිය/උඩරට නීතිය/ෙත්සවලාෙම් නීතිය/මුස්ලිම්
නීතිය
ෙද්පළ ණය මුදල් ලබා ගැනීමට අදාළ ආයතන සංගහෙය් XXIV වැනි පරිච්ෙජ්දෙය් 11 වගන්තිෙය්
විධිවිධානයන්ට හා බැංකුව විසින් අනුගමනය කරනු ලබන නීතිරීතිවලට යටත්ව ෙද්පළ ණය මුදල
ලබා ගැනීමට එකඟ ෙවමි.
---------------------------අයදුම්කරුෙග් අත්සන
දිනය :- ......................

-------------------------------------------- (අමාත@ාංශෙය්/ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්) ආයතන ශාඛාව විසින්
සම්පූර්ණ කළ යුතු ය.
1.

මුල් පත්වීෙම් දිනය :- ......................

2.

උපන් දිනය :- ..........................

3.

(අ)

ණය ඉල්ලුම්කරන දිනට වයස:- ......................

විශාම වැටුප් සහිත ස්ථීර පත්වීමක්ද? ......................

(ආ) එෙසේ නම් කවර දිනක සිටද? ......................
4.

රජෙයන් ලබා ෙගන ඇති, ෙගවීමට ෙශේෂව තිෙබන ණය පිළිබඳ විස්තර :ණය වර්ගය

------------- දිනට ෙගවිය
යුතු ණය ෙශේෂය
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5.

මාසික වැටුප් විස්තරය :I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

මාසික ඒකාබද්ධ වැටුප :- රු. ------------------------------------------දීමනා :- රු. -------------------------------------------------------------මුළු වැටුප :- රු. ---------------------------------------------------------මුළු අඩු කිරීම් (බැඳීම්ගත අඩු කිරීම් සහිතව) :- රු. ---------------------ශූද්ධ වැටුප :- රු. -------------------------------------------------------(අදාළ මාසෙය් වැටුප් විස්තරය අමුණා ඇත)
ආයතන සංගහෙය් XXIV වැනි පරිච්ෙජ්දෙය් 11:4:1 වගන්තිෙය් විධිවිධාන අනුව
නිලධරයාට ලබා දිය හැකි උපරිම ණය මුදල දීමනා හැර මාසික ශුද්ධ වැටුෙපන් ණය
මුදෙල් වාරිකය හා ෙසේවකයාෙගන් අය කරනු ලබන 4% ෙපොළිය යන ෙකොටස්
ෙදකම අඩු කිරීමට හැකිවන ආකාරයට තීරණය කළ යුතු ය :(ඉලක්කෙමන් -------------------)
(අකුෙරන් ------------------------)

6.
නිලධරයාට විරුද්ධව ෙනොවිසඳුන විෂමාචාර ෙචෝදනාවක් ෙහෝ දැනට විභාග ෙවමින් පවතින
විෂමාචාර ෙචෝදනා තිෙබ් නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර :- ----------------------------------------------මාණ්ඩලික නිලධරයා
(ආයතන)

දිනය :- ------------------------

අමාත9ාශ ෙල්කම්/ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් නිර්ෙද්ශය :මෙග් අංකය
:- -----------------------අමාත@ාංශය/ෙදපාර්තෙම්න්තුව :- -----------------------කළමනාකරු
-------------------------------බැංකුව
------------------------------ශාඛාව
රජය විසින් ලබා ෙදන ෙපොළී සහනාධාර මත --------------------------මහතාට/මහත්මියට/ෙමෙනවියට
ඔහුෙග්/ඇයෙග් ඉල්ලීම පරිදි ------------------------------------ (කාර්යය) සඳහා මාසික වැටුෙපන් අය
කර ගත හැකි මුදල අනුව පිරිනැමිය හැකි උපරිම ණය මුදල රු.-------------------------බව නිර්ෙද්ශ
කරමි.
එෙසේම ඔහුෙග් වැටුෙපන් බැංකුෙව් නිර්ෙද්ශ අනුව බැංකුව විසින් ගණනය කරනු ලබන ණය වාරිකය
හා 4% ෙපොළීය ද සහිත නිලධරයාෙගන් අය කළ යුතු මාසික ණය වාරිකය හා එම මාසික ණය
වාරිකයට ඇතුළත් වන රජය විසින් දරනු ලබන ෙපොළී පමාණය ණය වාරිකය සමග 11:7:1 වගන්තිය
යටෙත් මාසිකව බැංකුව ෙවත ෙපේෂණය කිරීමට එකඟ ෙවමි.
අත්සන : -----------------------නම
: -----------------------තනතුර : -----------------------(නිල මුදාව)
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27 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV- 7:10:4, 8:10:4)
බැැංකුව විසින් ණය මුදල නිදහස් කළ බව අදාළ
අමාත්ාැංශයට/දදපාර්ත්දේන්තුවට දැන්විය යුතු ආකාරය
----------------------------------------------- (අමාත්ාාංශ ලේ ම්/ මෙපාර්ත්ම න්තු ප්රධාාියාා)
----------------------------------------- (අමාත්ාාංශ ලේා මෙපාර්ත්ම න්තු )
----------------------------------------------------------දේ ණය මුදල නිදහස් කිරීම
1.

බ ාංකු හා බ ාංකු ශ ලේාඛාමේ නම

:- --------------------------------------------------------

2.

ණා හිමි/ අාං/ා

:- ------------------------

3.

ණාලාභිාාමේ ස පූර්ණ නම

:- --------------------------------------------------------

4.

I. ණාලාභිාා ෙ නට ෙරන ත්නතුර
II. ණාලාභිාා අාත් මසේ ා

:- -------------------------------------------------------:- --------------------------------------------------------

5.

ලිපිනා :

මපෞද්ගලි/
රාජ/ාරී

:- ------------------------------------------------------:- -------------------------------------------------------

6.

අනුමත් /රන ලෙ ණා මුෙල

:- රු. -------------------- (ඉලක්/මමන්)
රු. ------------------------------------- (අකුමරන්)

7.

ණා මුෙල අනුමත් /ළ දිනා

:- -----------------------------

8.

ණා අා /රනු ලබන /ාල සීමා
:ර්ෂා 20------------------- සිට 20 ---------------------------- ෙක් ා

9.

මාසි/ ණා ාරි/ා
:9.1 මපොළිා සමග ාරි/මේ ටිනා/ම :- රු.------------------------9.2 මගවිා යුතු මුළු ාරි/ ගණන
:- -----------------------

දිනා :- --------------------------------------------/ළමනා/රුමේ අත්සන
නම : ------------------------------------------ියල මුද්රා : -----------------------------------පිටපත් :-

1.

---------------------------------------- අමාත්ාාංශ ලේා

2.

---------------------------------------- (ණා/රු)
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28 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV- 11:11:7)
ණය ලබා ගත හැකි බැැංකු නාමලේඛනය

1.

මහජන බ ැංකුව

2.

ලැංකා බ ැංකුව

3.

ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බ ැංකුව

4.

රාජය කක් හා යමජ ජන බ ැංකුව

469

29 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV – 11:11:1)
ණය අයදුම්පතය සමග බැංකුව ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
ණය අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
1. ජාතික හැඳුනුම්පත (මුල් පිටපත අනුව සහතික කරන ලද ඡායා පිටපත් - 02)
2. අවසාන වැටුප් විස්තරය - (ෙසේවා ෙයෝජක විසින් සහතික කරන ලද අවසාන වැටුප් විස්තරය)
3. අනුමත මිනින්ෙදෝරු සැලැස්ම (මුල් පිටපත)
4. හිමිකම් ඔප්පුව (ඡායා පිටපතක්) - හිමිකම් ඔප්පුෙව් මුල් පිටපත ණය ලබා ගැනීෙම් දී බැංකුව
ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
5. වසර 30කට අදාළ ලුහුඬු සටහන් (ඉඩම් ෙරජිස්ටාර් කාර්යාලෙයන් ලබාගත් පත්ඉරු)
6. හිමිකම් වාර්තාව
7. පළාත් පාලන ආයතනෙයන් ලබා ගත යුතු ලියකියවිලි
ෙද්පළ හිමිකම් සහතිකය
පවරා ෙනොගැනීෙම් සහතිකය
වීථි ෙර්ඛා හා ෙගොඩනැගිලි සහතිකය
තක්ෙසේරු නිෙව්දනය හා අවසාන කාර්තුවට වරිපනම් බදු ෙගවූ රිසිට්පත
8. ෙද්පළට පිවිසීෙම් මාර්ග සටහන
9. අනුමත ෙගොඩනැගිලි සැලසුම
10. මිළට ගැනීමක් නම් විකුණුම්කරුෙග් ලිපිය (30 වැනි පරිශිෂ්ටය අනුව) හා විකුණුම්කරුෙග්
ජාතික හැඳුනුම්පත ෙහෝ පිළිගත හැකි නිතgානුකූල හැඳුනුම්පතක් (උදා: රියැදුරු බලපතය
ෙහෝ කාලය ඉකුත් ෙනොවූ ගමන් බලපතය)
(මුල් පිටපත අනුව සහතික කරන ලද ඡායා පිටපතක්)

සංලක්ෂය:ඉල්ලුම් කරනු ලබන ණය මුදෙල් සම්බන්ධතාව අනුව අදාළ වන ලියවිලි පමණක් ඉදිරිපත්
කිරීම පමාණවත් ය.
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29 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV – 14:3)
රට තුළ ඇතිවන කලබල නිසා නිශ්චල ෙද්පළවලට
හානි සිදු වන සහ/ෙහෝ චංචල ෙද්පළ අහිමි වන රජෙය් නිලධරයන්ට
වැටුප් අත්තිකාරම් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීෙම් ආකෘති පතය
1. ඉල්ලුම්කරුෙග් සම්පූර්ණ නම : - ---------------------------------------------------------------2. තනතුර : - ------------------------------------------------------------------3. කාර්යාලීය ලිපිනය :- -------------------------------------------------------------------------4. වාර්ෂික වැටුප (දීමනා රහිතව) :- රු. -----------------------------5. ඉල්ලා ඇති මුදල :- රු. -------------------------6. ඉල්ලුම්කරු විසින් ගණන් බලා ඇති පරිදි හානිය :- රු. -----------------------7. නිශ්චල ෙද්පළ සඳහා හානිය සහ/ෙහෝ චංචල ෙද්පළ අහිමි වී යාම සහ එම හානිෙය් පමාණය
සනාථ කරන ලියකියවිලි : --------------------------------ඉල්ලුම්කරුෙග් අත්සන
දිනය :- ---------------------------------
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30 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV- 11:11:1)
(26 වැනි පරිශිෂ්ටෙයහි 9 වගන්තිය)
ෙද්පළ හිමිකරු ෙද්පළ විකිණීමට එකඟතාව
පකාශ කළ යුතු ආකාරය
------------------------------------------------------------------------------------(විකුණුම්කරුෙග් ලිපිනය)
දිනය
------------------------------------------------------- බැංකුව
ෙකොළඹ.
ෙද්පළ විකිණීමට එකඟතාව පකාශ කිරීම
ඉහත ලිපිනෙය් පදිංචි ----------------------------------------------------------------- වන මට/අපට අයත්
(විකුණුම්කරුෙග් සම්පූර්ණ නම)
-------------------------මහ නගර සභා/නගර සභා/පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශය තුළ පිහිටි පහත විස්තර
සඳහන් බිම් ෙකොටස/නිවස සහිත ෙද්පළ ------------------------------------------------------------------(ගැනුම්කරුෙග් ලිපිනය)
----------------- ලිපිනෙය් පදිංචි ----------------------------------------------------------------------------(ගැනුම්කරුෙග් සම්පූර්ණ නම)
------------------------------------------------------- යන අයට විකිණීමට කැමැත්ත පකාශ කරමි/කරමු.
(ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සහ දිනය)
1.

ඔප්පු අංකය/නඩු තීන්දු අංකය : ----------------------- දිනය : -----------------සහතික කළ ෙනොතාරිස්තැනෙග් නම :------------------------------------------------------------

2.

පිඹුරුපත සැකසූ බලයලත් මිනින්ෙදෝරුතැනෙග් නම:------------------------------------------පිඹුරුපත සකස් කර ඇති දිනය :----------------------කැබලි අංකය :---------------------පමාණය අක්කර: ---------රූඩ්: ---------- පර්: -------------වරිපනම් අංකය : -------------------- පාෙර් නම : -------------------------------------------------

3.

ඉහත විස්තර සඳහන් ෙද්පළ මුදලින් රුපියල්: ---------------------------------------------------(අකුරින් ලියන්න)
(රු.------------------) විකිණීමට එකඟතාව පකාශ කරමි.

ෙමම ෙද්පළ විකිණීම ෙවනුෙවන් අත්තිකාරම් මුදල් වශෙයන් රු.-----------------ක් දැනටමත්
මා විසින්/අප විසින් ලබාෙගන ඇති බව පිළිගන්නා අතර ඔබ ආයතනෙයන් අනුමත ණය මුදලත්,
විකිණීමට ගිවිසෙගන ඇති ණය මුදලත් අතර ෙවනසක් ෙව් නම් එම මුදල ඔප්පු අත්සන් කරන
අවස්ථ ාෙව් දී ගැනුම්කරුෙගන් ලබාගැනීමට කැමැත්ත පකාශ කරමි/කරමු. ඔබ ආයතනෙයන් මා/අප
ෙවත ලැෙබන මුදල් මාෙග්/අපෙග් පහත සඳහන් බැංකු ගිණුෙමහි බැරට ෙගවන ෙමන්
ඉල්ලමි/ඉල්ලමු.
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4.

බැංකු ගිණුෙමහි සඳහන් නම: ---------------------------------------------------------------------බැංකුව/ශාඛාව : ---------------------------------ගිණුම් අංකය : -------------------(ඇෙටෝර්නි බලකරු සිටින අවස්ථාවලදී ඇෙටෝර්නි බලකරුෙග් බැංකු ගිණුම් විස්තර ෙනොව
විකුණුම්කරුෙග් බැංකු ගිණුම් විස්තර ඇතුළත් කළ යුතු ය.)
5.

විකුණුම්කරුෙග් ආදර්ශ අත්සන සහතික කරන අය පහත සඳහන් ෙකෙනකු විය යුතු ය.
1.
2.
3.
4.

අදාළ ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම නිලධාරි
අධිකරණ බල පෙද්ශය තුළ නීතීඥෙයකු
පූජනීය ස්ථානයක පධාන පූජකතුමා
සිවිල් ලැයිස්තුෙව් නම සඳහන් නිලධරෙයකු
------------------------------------විකුණුම්කරුෙග්/කරුවන්ෙග් ආදර්ශ අත්සන
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක හා දින
01. ---------------------------------02. ----------------------------------

අත්සන සහතික කරන ලද අයෙග්,
නම
:-----------------------------------------------------------තනතුර :-----------------------------------------------------------ලිපිනය : ----------------------------------------------------------අත්සන :----------------------- දිනය :---------------------------ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :--------------------------------------
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31 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV – 3:13)
ණය ඉල්ලුම් කිරීමම් දී ඉදිරිපත් කළ යුතු අයදුම්පත්රය
............................................................................ සඳහා ණය ඉල්ලුම්පත්රය
1.

නිලධරයාගේ සම්පූර්ණ නම :- ----------------------------------------------------------------------

2.

ස්ථිර තනතුර (දැනට සිටින පන්තිය/ගරේණිය)ය: :- -----------------------------------------------

3.

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :---------------------------

4.

ස්ථීර ලිපිනය :1. ගපෞද්ගලික :-----------------------------------------------2. රාජකාරී

5.

:------------------------------------------------

දුරකථන අංකය :1. ගපෞද්ගලික :-----------------------------------------------2. රාජකාරී

:------------------------------------------------

6.

ණය ඉල්ලුම් කරනු ලබන කාරණය

:- --------------------------------------------------------

7.

ඉල්ලුම් කරනු ලබන ණය මුදල

:- රු.------------------------

8.

පරිශිෂ්ටය 32 අනුව ණය මුදල ලබා ගැනීමට අගේක්ෂිත බැංකුව හා බැංකු ශාඛාව :-----------------------------------------------

ආයතන සංග්රහග XXIV වැනි පරිච්ගේදග 7/8 වගන්තිග ණය මුදලට අදාළ විධිවිධාන හා
ඊට අනුකූල පරිදි බැංකුව විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන නීති ගරලාලාසිවලට අනුව ණය ලබා ගැනීමට
එකඟ ගවමි.
දිනය :- ------------------------------

------------------------------------ණය ඉල්ලුම්කරු

------------------------------------------- (අමාතාංශග /ගදපාර්තගම්න්තුගේ: ආයතන ශාඛාව විසින්
සම්පූර්ණ කළ යුතු ය.
1.

මුල් පත්වීගම් දිනය :- ------------------------

2.

උපන් දිනය :- ------------------------- ණය ඉල්ලුම් කරනු ලබන දිනට වයස :- -------------

3.

(අ:

විරාම වැප්ේ සත ත ස්ථීර පත්වීමක්ද?-----------------------------------

(ආ:

එගසේ නම් කවර දිනක සිටද?-------------------------------------------477

4.

දැනට රජෙයන් ලබාෙගන ඇති ණය පිළිබඳ විස්තර :ණය වර්ගය

5.

--------------- දිනට ෙගවිය
යුතු ණය ෙශේෂය

මාසික වැටුප් විස්තරය :I.
මාසික ඒකාබද්ධ වැටුප :- රු.---------------------------------------------------II.
දීමනා :- රු. ----------------------------------------------------------------------III.
මුළු වැටුප :- රු. -----------------------------------------------------------------IV.
මුළු අඩු කිරීම් (බැඳීම්ගත අඩු කිරීම් සහිතව) :- රු. ----------------------------V.
ශූද්ධ වැටුප :-රු. ------------------------(අදාළ මාසෙය් වැටුප් විස්තරය අමුණා ඇත)
VI.
ආයතන සංගහෙය් XXIV වැනි පරිච්ෙජ්දෙය් 7:9 ෙහෝ 8:9 වගන්තිෙය්
විධිවිධාන අනුව නිලධරයාට ලබා දිය හැකි උපරිම ණය මුදල :(ඉලක්කෙමන් --------------------)
(අකුෙරන් --------------------------------------)

6.
නිලධරයාට විරුද්ධව ෙනොවිසඳුන විෂමාචාර ෙචෝදනාවක් ෙහෝ දැනට විභාග ෙවමින් පවතින
විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහෝ තිෙබ් නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර :- -----------------------------------------------------------------------------------------මාණ්ඩලික නිලධරයා
(ආයතන)

දිනය :- ---------------------------ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් නිර්ෙද්ශය :මෙග් අංකය :- ----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- (අමාතeාංශය/ෙදපාර්තෙම්න්තුව)
-------------------------------------- පදිංචි ------------------------------------------------------------------මහතාට/මහත්මියට/ෙමෙනවියට ඔහුෙග්/ඇයෙග් ඉල්ලීම පරිදි ------------------------------------------(කාර්යය) සඳහා මාසික වැටුෙපන් අය කර ගත හැකි මුදල, හිමි උපරිම ණය මුදල හා බැංකුෙව්
නිර්ෙද්ශය අනුව ණය මුදලක් ලබාදීම සුදුසු බව නිර්ෙද්ශ කරමි.
අත්සන

:- -------------------------------

නම

:- -------------------------------

තනතුර

:- -------------------------------

නිල මුදාව

:- -------------------------------
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32 වැනි පරිශිෂ්ටය
(XXIV – 8:11:2)
ණය ලබා ගත හැකි බැැංකු නාමලේඛනය
1)

ලංකා බ ංකුව

2)

මහජන බ ංකුව

3)

ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බ ංකුව
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පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

සුචිය
(ෙරෝම ඉලක්කම්වලින් සඳහන් වන්ෙන් පරිච්ෙඡ්ද අංකයන් ය. අනිත් ඉලක්කම්වලින් සඳහන් වන්ෙන්
වගන්තිවල අංකයන් ය)
අ

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

අඩ වැටුප් නිවාඩු අඩ වැටුප් නිවාඩු කාලය අතරට වැෙටන රජෙය් නිවාඩු දවස්
අඩ වැටුප් නිවාඩු කාල පරිච්ෙඡ්දයකට අනතුරුව සම්පූර්ණ වැටුප්
සහිත විෙව්ක නිවාඩු දිය ෙනොහැකි බව
අඩ වැටුප් නිවාඩු සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩුවලට පරිවර්තනය කිරීම
එක් වර්ෂයක පටන් ෙගන ඊළඟ වර්ෂය දක්වා පැතිෙරන විට දී
නිවාඩුපිට සිටින විට විශාම ගියෙහොත්
පරිවර්තිත අඩ වැටුප් නිවාඩු ෙදනු ලබන්ෙන් විෙද්ශයන්හි ගත කිරීම
සඳහා වන බව
ෙපෞද්ගලික දීමනාව
යටත් නිලධාරීහු
වරකට ෙදොෙළොස් මසක කාල පරිච්ෙජ්දයකට බව
විගණකාධිපතිට සැපයිය යුතු වාර්තා
විෙව්ක නිවාඩු අවසන් වූ පසුව පමණි
ෙසේවා කාලය අඩක් පමණි
ෙසේවා කාලෙයන් 1/6කි
අතිකාල ෙගවන ගාස්තු පමාණය ෙපොෙරොත්තු ගාස්තු පමාණය
සාමාන^ ගාස්තු පමාණය

XII 21:10
XII
XII
XII
XII

21:8
21:4:1
21:7
21:4:4

XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII

21:4
21:6
21:5
21:3
21:11
21:1
21:9
21:2

VIII 6:2
VIII 6:1

අතිකාල ෙගවීමට ගණන් ගත යුතු කාල සීමා ගමන සඳහා ගත වන කාලය
දවසකට නියමිත මුළු රාජකාරී කාලය තුළ වැඩ ෙකොට තිබිය යුතු බව
දිනකට ෙහෝ සතියකට වැඩ කළ යුතු පැය ගණනට වැඩිෙයන් කරන
වැඩ සඳහා
පැයකින් පංගු

VIII 5:4
VIII 5:2
VIII 5:6
VIII 5:3

අතිකාල දීමනා ෙගවිය හැකි සීමා පැය 10 සීමාව ඉක්මවිය හැකි අවස්ථා
බලය පැවරීම
සතියකට පැය 10කි

VIII 7:2
VIII 7:2:1
VIII 7:1

අතිකාල වැඩ පාලනය කිරීම හා ෙගවිය හැකි අවස්ථා අතිකාල දීමනාව ලබා ගැනීමට සාමාන^ෙයන් අයිතියක් නැති ෙශේණි
අතිකාල වැඩ කළ යුත්ෙත් කාර්යාල ෙව්ලාෙවන් පසුව පමණක් බව

VIII 4:1
VIII 3:4
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පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

අලුත් ෙශේණි ෙහෝ තනතුරු
නිශ්චිත වශෙයන් නියම කරන ලද විෙශේෂ වැඩ සඳහා පමණක් බව
පරිවර්තිත අතිකාල දීමනාවක් ෙගවීම
පරීක්ෂා කිරීෙම් හා වාර්තා කිරීෙම් කමයක් තිබිය යුතු බව
පුරප්පාඩු වූ තනතුරු ෙවනුෙවන් අතිකාල දීමනා
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ෙදපාර්තෙම්න්තු වැඩට බාධා ෙනොවිය යුතු බව
විෙව්ක නිවාඩුවලට අතිෙර්ක වශෙයන් බව
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XII
XII
XII
XII

5:1
5:4
5:2
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XII 20:1
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XVII 1:2
XVII 1:3
XVII 1:1
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විනය කියා මාර්ග
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ෙහෝ උප
වගන්තිය

අභ9ාස හා අධ9යන වැඩසටහන් අභ^ාස ෙහෝ අධ^යන වර්ග
කිසියම් විෙශේෂ ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට අදාළ ක්ෙෂේත
ෙදපාර්තෙම්න්තු එකකට වැඩි ගණනකට ෙපොදු ක්ෙෂේත
ෙයෝග^තාව
වැඩසටහන් සකස් කිරීම
විෙද්ශ අභ^ාස වැඩසටහන් සමාෙයෝජනය කිරීම

XV
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XV
XV
XV
XV

2:2
2:4
2:5
3
2:3
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I 1

අර්ථ නිරූපණ අලුත් නිපදවීම් සහ ෙප්ටන්ට් බලපත
අයිතිවාසිකම් අඩංගු ගිවිසුම් පතයක් ලියා අත්සන් කළ යුතු බව
අයිතිවාසිකම්වල පමාණය හා ෙකොන්ෙද්සි තීරණය කරනු ලබන
ආකාරය
අයිතිවාසිකම් හා පැනවිය යුතු ෙකොන්ෙද්සි තීරණය කරනු ලබන
ආකාරය
ආණ්ඩුෙව් අයිතිවාසිකම්
ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතු පිළිෙවළ
කියා කළ යුතු ආකාරය
නිලධරයාට පදානයක්
ෙප්ටන්ට් බලපත උපෙද්ශක කමිටුව
ෙප්ටන්ට් බලපත ඉල්ලුම්පතෙය් පිටපතක් නිලධරෙයකු විසින් ෙල්කම්
ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු බව
පදානෙය් පමාණය
භාරයක් ෙලස තබා ගැනීම
අසනීප නිවාඩු අසනීප ෙවනුෙවන් ෙකටි කාල පරිච්ෙජ්ද සඳහා ලබා ගන්නා නිවාඩු
කාර්ය පරිපාටි
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XXXIII 5:1

ආණ්ඩුව විසින් නඩුවක් පැවරීම ආණ්ඩුෙව් අවසරය කලින් ලබා ගැනීම අවශ^ නම්
නීතිපති ෙවත ඉල්ලුම්පතයක් යැවිය යුතු ආකාරය
දඬුවම පමාණවත් ෙනොවන විට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීම
නීතිඥවරෙයකුෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීම
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XXXIII
XXXIII

ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති ෙහෝ පරිපාලන කියාමාර්ග ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් අදහස්
පකාශ කිරීම සහ විෙව්චනය කිරීම අදාළ නිලධරයා සමග ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන
සංගමයක් සමග ලිපි ගනුෙදනු කිරීමට විනය බලධරයා බැඳී නැති
බව
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ආණ්ඩුෙව් කටයුතු පසිද්ධිෙය් සාකච්ජා කිරීම තහනම් බව
විනය කටයුතු විෙව්චනය කිරීම
ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි පිළිබඳ විෙව්චනය කිරීමට අවසර තිෙබන බව,
විෙව්චනය නිත^ානුකූල විය යුතු බව හා ෙයෝග^ භාෂාෙවන් කළ
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ආණ්ඩුෙව් විභාගයකට ෙපනී සිටීම සඳහා නිවාඩු
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XII 32:1
XII 32:1
XII 32:2

ආපදා ණය සහ ෙවනත් ණය අරමුණ
ඇපකරුෙවෝ
ෙගවල් කුලී අත්තිකාරම් සඳහා
ණය පමාණය
තාවකාලික නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන්
සුදුසුකම්

XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

10:1
10:4
10:3:2
10:3
10:3:1
10:2

I 3

ආයතන සංගහෙය් පිටපත් ෙබදා හැරීම
ආෙයෝජන, ෙකොටස් සහ ෙවනත් අයිතිවාසිකම් රාජකාරී කටයුතු සහ ෙපෞද්ගලික කටයුතු අතර ගැටුම් ඇතිවන
අවස්ථා
නිලධරෙයකු ෙහෝ නිලධරෙයකුෙග් කලතයා විසින් ආෙයෝජන,
ෙකොටස් සහ ෙවනත් අයිතිවාසිකම් අත් කර ගැනීම වාර්තා කළ
යුතු බව
ශී ලාංකික ෙනොවන නිලධරෙයෝ
ආරක්ෂක ඇඳුම් හා නිල ඇඳුම් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් බලපාන පතිපත්ති
නියමිත වාර්ෂික පමාණය
ෙපොදු ෙශේණි
ෙවනත් ෙශේණි
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XXIX 4:3
XXIX 4:2
XXIX 4:1

XXI
XXI
XXI
XXI

1
3
2
4
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ආෙරෝග9ශාලා ගාස්තු අය කර ගැනීම මසකට රු. 18,030කට අඩු වැටුප් ලබන අයට ෙනොමිෙල්
ආෙරෝග^ශාලා ගාස්තු අයකර ගැනීම
ආෙරෝග^ශාලා ගාස්තු හා ෙරගුලාසි
එම මුදල නිලධරයාට දුන් අත්තිකාරමක් ෙසේ සැලකිය යුතු බව
ෙකොටස් 18කින් අය කරගත යුතු බව
ෙකොළඹ, ගාල්ල, මහනුවර සහ යාපනය යන ස්ථානවල දී ෙනොමිලෙය්
ෛවද^ උපචාරය ලබා ගත ෙනොහැකි බව
නැවතී සිටින කාලය දිගුවන කල්හි අතුරු බිල්පත් ෙගවීම
නිලධරයන්ෙග් පවුල්වල අයට ද ඇතැම් විශාමික හා ඔවුන්ෙග්
පවුල්වල අයට ද, ෙමහි දැක්ෙවන පරිදි ගාස්තු පමාණය අනුව
ෛවද^ පතිකාර ලබා ගැනීමට හැකි බව
නිලධරෙයකු විශාම ගතෙහොත්, ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ
මියගියෙහොත් ෙහෝ ආෙරෝග^ශාලා ගාස්තු අය කර ගැනීම
පරිපාටිය
ෙපොලිස් හා බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුවල අය
බිල්පත ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් පියවිය යුතු බව
මාරුවීම්වල දී ගිණුම් පියවීෙම් පරිපාටිය
මසකට රු. 18,030ට වැඩි නමුත් රු. 19,710ට අඩු වැටුප් ලබන
නිලධරයන්ෙගන් ෙමහි දැක්ෙවන ගාස්තු පමාණය අඩු කළ යුතු
බව
හඳුන්වාදීෙම් ලිපිෙය් ආකෘතිය
නීතිපතිෙග් උපෙදස් ෙහෝ අදහස් එම උපෙදස් කිසිදු පුද්ගලෙයකුට ෙනොදැන්විය යුතු බව
කල්පිත කරුණු ගැන උපෙදස් ෙනොඉල්ලා සිටිය යුතු බව
ෙකටුම්පත් අවස්ථාෙව් පවත්නා නීති පිළිබඳ උපෙදස් ෙනොඉල්ලා සිටිය
යුතු අතර පැනවීමට අදහස් කරන නීති සම්බන්ධ නීති මූලධර්ම
ගැන උපෙදස් ෙදන බව
නියත වූ ද, සම්පූර්ණ වූ ද, පකාශයක් යැවිය යුතු බව
ඇතැම් වර්ගවල රාජකාරී ගමන් අඩ වැටුප් නිවාඩු පිට සිට එම කාර්ය ස්ථානයටම පැමිණීම
උසාවිය විසින් සාක්ෂිකරුෙවකු වශෙයන් කැඳවනු ලබන
නිලධරෙයකුට
ෙදපාර්තෙම්න්තු විභාගයකට ෙපනී සිටින නිලධරෙයකුට
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු
රජෙය් නිලධරයන් ෙනොවන පුද්ගලයින්
විනය පරීක්ෂණයකට කැඳවනු ලබන නිලධරෙයකුට
විනය පරීක්ෂණවල දී ෙවනත් නිලධරෙයකු ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින
නිලධරෙයකුට
විනය පරීක්ෂණයක දී සාක්ෂිකරුෙවකු වශෙයන් කැඳවනු ලබන
නිලධරෙයකුට
විෙව්ක නිවාඩුෙවන් පසු
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2:1
3
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XXVI

3:10
3:3
2:4
3:4, 3:5
3:9

XXVI 2:2
XXVI 3:3

XXXIII 1:7
XXXIII 1:2
XXXIII 1:6
XXXIII 1:1

XIV 29:2
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

29:6
29:5
31
30
29:7

XIV 29:8
XIV 29:9
XIV 29:2:1
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ෙවනත් කාර්යස්ථානයකට යාම
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටිය දී මියගිය නිලධරෙයකුෙග් වැන්දඹුවට
ඇතැම් වර්ගවල ෙලඩ ෙරෝගවලින් ෙපෙළන රජෙය් නිලධරයන්ට විෙශේෂ
අනුගහ සහ ඒ පිළිබඳ ෙකොන්ෙද්සි අෙනක් නිවාඩු නිම වූ පසුව පමණක් බව
ක්ෂය ෙරෝගය සඳහා එක් වරකට මාස 04 බැගින් ෙදවරක දී විෙශේෂ
නිවාඩු
පළමුවැනි ෛවද^ මණ්ඩලය
පිළිකා ෙරෝගය සඳහා මාස 06ක් බව
පුනරුත්ථාපනය
පතිකාරය
ලාදුරු ෙරෝගය සඳහා මාස 22ක් බව
වරින්වර පරීක්ෂා කරවා ගැනීම
සුදුසුකම
සුවදායක ෙද්ශගුණය සහ සැහැල්ලු රාජකාරී

XIV 29:2:2
XIV 29:4

XXIII 2
XXIII 1:1
XXIII
XXIII
XXIII
XXIII
XXIII
XXIII
XXIII
XXIII

2:1
1:3
5
2:2
1:2
3
1
4

II 12:6

ඇප
ඉ

ඉකුත් නිවාඩු අඩ වැටුප් නිවාඩු බවට පරිවර්තනය කරනු ලැබූ විට
අදාළ වර්ෂය ඉදිරිෙය් සටහන් කළ යුතු බව
ඉකුත් නිවාඩු සඳහා ඉල්ලුම්පත
ඉල්ලුම් කිරීම
ඕනෑම එක් අවුරුද්දක් තුළදී අවුරුදු 2කින් යුත් එක් කාල
පරිච්ෙඡ්දයකයට අදාළ නිවාඩු පමණක් ලබා දිය යුතු බව
නිවාඩු දිය හැක්ෙක් ඇතැම් නිශ්චිත ෙහේතු පිට පමණක් බව
විෙව්ක නිවාඩු අවසන් වූ පසු ඉකුත් නිවාඩු ලබා ගන්නා ආකාරය
ෛවද^ ෙහේතු මත ඉකුත් නිවාඩු ගන්ෙන් නම් අනුගාමී වන ෙහෝ
ෙනොවන වර්ෂ සඳහා ඉතිරි නිවාඩු ලබා ගත හැකි බව
සෑෙහන කාලයක් ෙසේවය කිරීම සඳහා ආපසු පැමිෙණනු ඇතැයි
බලාෙපොෙරොත්තු වන නිලධරෙයකුට පමණක් දිය යුතු බව
ඉඩම් අත් කර ගැනීම, ආෙයෝජනය හා උකස අවසර දීෙම් බලධරයාට සම්බන්ධකමක් ඇති ඉල්ලුම්පත
ඉඩම් අත් කර ගැනීම - දිස්තික්කෙය් ආණ්ඩුෙව් ඒජන්තෙග්
පූර්වානුමතිය අවශ^ ෙනොවන නමුත් ඒ බව දැනුම් දිය යුතු බව
ඉඩම් තබාගැනීම අෙයෝග^ අවස්ථා
තෑගි දෑවැදි යනාදිෙයන් හිමිවන ඉඩම්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු ෙහෝ ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයට අයත්
නිලධරෙයකු
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XII
XII
XII
XII

10:6:2
10:4
10:5
10:3

XII 10:1:3
XII 10:2
XII 10:1
XII 10:1:1
XII 10:6

XXIX 1:1
XXIX
XXIX
XXIX
XXIX

3:1
3:3
3:1:1
3:2

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

කලින් දැරූ තනතුරට ආපසු පත් කිරීෙම් දී ෙගවන වැටුප කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්වලට යටත් බව
තනතුර අෙහෝසි කිරීම නිසා ෙහෝ අතිරික්ත වීම නිසා නම්
නිලධරයාෙග් ඉල්ලීමපිට නම්
රාජ^ පතිපත්තිය පිළිබඳ ෙහේතු උඩ
රාජ^ පතිපත්තිය පිළිබඳ ෙනොවන ෙහේතු උඩ
විනය කරුණුපිට නම්
කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යැවීම අයිතිවාසිකමක් නැති බව
අවසරය දිය හැක්ෙක් කවර අවස්ථාවල දී ද හා කවෙරකු විසින් ද යන
බව
කලින් දැරූ තනතුරට ආපසු පැමිණීෙම් ෙකොන්ෙද්සි
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් උසස් කිරීමක් කියාත්මක වන දිනය
කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් නිදහස් කිරීම අතීතයට බලපාන්ෙන් නැති
බව
කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් ඔබ්බට උසස් කිරීම සඳහා දිය යුතු
සහතිකය
කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් සමත්වීෙම් අවශ^තාවෙයන් නිදහස් කළ
හැකි අවස්ථා
බඳවා ගැනීෙම් ෙහෝ උසස් කිරීෙම් පරිපාටිෙයන් පාලනය වන බව
රාජ^ පරිපාලන විෂය භාර අමාත^ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත
අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ හැකි අවස්ථා
විභාගය සමත් වූ දිනය වශෙයන් කියාත්මක විය යුතු දිනය
සහතිකය දිය යුත්ෙත් කවර ෙකොන්ෙද්සි පිට ද යන බව
සහතිකය ෙනොදිය හැකි අවස්ථාවල දී වැටුප් වර්ධකය විලම්බනය
කිරීමක් වශෙයන් කියාත්මක වන බව

VII
VII
VII
VII
VII
VII

6:2:1
6:2
6:3
6:4
6:5
6:1

V 3:1
V 3:2
V 3:3

II 1:9
II 15:8
II 15:3
II 15:8
II 15:1
II 15:6
II 1:14,
15:4:2
II 15:3,
15:4
II 15:5
XXVIII 1:6

කාර්ය මණ්ඩලෙයන් මුදල් එකතු කිරීම
කාර්යස්ථාන දීමනාව වැටුෙප් පතිශතය අනුව

VIII 12:1
III 3:8:1

කාර්යස්ථාන ෙබදීම
කාර්යස්ථානයකින් මාරු වී යාෙම් දී ගමන් වියදම් ෙගවීම - ගෘහ භාණ්ඩ
ආදිය පවාහනය කිරීම අදාළ වන ෙරගුලාසි
කරත්ත කුලිය ෙගවීම
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XIV 22:21
XIV 22:16,
22:16:1

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

උපකාරක නීති නීතිපතිෙගන් උපෙදස් ලබාෙගන ඇත්නම් එම ලිපිවල පිටපත් යැවිය
යුතු බව
උපකාරක නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදනය
උපකාරක නීති පතිෙශෝධනය සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත
යැවිය යුතු අන්දම
නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් උපකාරක නීති ෙකටුම්පත්
පතිෙශෝධනය කරනු ලැබීම
පාෙද්ශීය බල මණ්ඩලවලට අවශ^ වන උපකාරක නීති

XXXIII 3:4
XXXIII 3:2
XXXIII 3:4
XXXIII 3:3
XXXIII 3:5
II 10:10

උපන් දිනය සනාථ කර ගැනීම උසස් කිරීෙම්දී ෙගවන වැටුප අනාගත වැටුප් වර්ධක දිනය
ක¤ියාත්මක වූ දින සිට බව
වැටුප් පියවර කාර්යක්ෂමතා කඩඉමට ඉහළින් පිහිටි අවස්ථාෙව් දී
වැටුප් වර්ධක සහිත වැටුප් පරිමාණයක් ඇති තනතුරක් පිළිබඳව
ස්ථිර වැටුපක් නම්

VII
VII
VII
VII
VII

5:4
5:1
5:6
5:3
5:2

එ
එක් ෙකෙනකුට වැඩි නිලධරයන් ගණනාවක් එකම වාහනය පාවිච්චි
කිරීම

XIV 11, 11:1,
11:2

ක

කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයකු සඳහා නිවාඩු අඩ වැටුප් නිවාඩු
අනියම් නිවාඩු
අසනීප නිවාඩු
ඉකුත් අසනීප නිවාඩු
තාවකාලික කඳවුරුවල නැවතී සිටින විට
රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටිය දී වැළෙඳන ෙරෝග ෙවනුෙවන් නිවාඩු
විශාම ගැනීෙම් දී
හදිසි අනතුරු නිවාඩු

XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII

26:5
26:4
26:1
26:1:1
26:1:2
26:3
26:6
26:2

XIV 14

කම්කරුවන්ෙග් ගාස්තු (ගමන්වල දී)
කම්කරු පෙව්ශ පත විෙශේෂ ගාස්තු පමාණයක් අනුව බව
කම්කරු ෙශේණිවල විශාම වැටුප් හිමි තත්ත්වය ලබා ගැනීෙම් සුදුසුකම්
488

XVII 3:1
II 12:4

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

කලින් දැරූ තනතුරට ආපසු පත් කිරීෙම් දී ෙගවන වැටුප කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්වලට යටත් බව
තනතුර අෙහෝසි කිරීම නිසා ෙහෝ අතිරික්ත වීම නිසා නම්
නිලධරයාෙග් ඉල්ලීමපිට නම්
රාජ^ පතිපත්තිය පිළිබඳ ෙහේතු උඩ
රාජ^ පතිපත්තිය පිළිබඳ ෙනොවන ෙහේතු උඩ
විනය කරුණුපිට නම්
කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යැවීම අයිතිවාසිකමක් නැති බව
අවසරය දිය හැක්ෙක් කවර අවස්ථාවල දී ද හා කවෙරකු විසින් ද යන
බව
කලින් දැරූ තනතුරට ආපසු පැමිණීෙම් ෙකොන්ෙද්සි
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් උසස් කිරීමක් කියාත්මක වන දිනය
කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් නිදහස් කිරීම අතීතයට බලපාන්ෙන් නැති
බව
කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් ඔබ්බට උසස් කිරීම සඳහා දිය යුතු
සහතිකය
කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් සමත්වීෙම් අවශ^තාවෙයන් නිදහස් කළ
හැකි අවස්ථා
බඳවා ගැනීෙම් ෙහෝ උසස් කිරීෙම් පරිපාටිෙයන් පාලනය වන බව
රාජ^ පරිපාලන විෂය භාර අමාත^ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත
අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ හැකි අවස්ථා
විභාගය සමත් වූ දිනය වශෙයන් කියාත්මක විය යුතු දිනය
සහතිකය දිය යුත්ෙත් කවර ෙකොන්ෙද්සි පිට ද යන බව
සහතිකය ෙනොදිය හැකි අවස්ථාවල දී වැටුප් වර්ධකය විලම්බනය
කිරීමක් වශෙයන් කියාත්මක වන බව

VII
VII
VII
VII
VII
VII

6:2:1
6:2
6:3
6:4
6:5
6:1

V 3:1
V 3:2
V 3:3

II 1:9
II 15:8
II 15:3
II 15:8
II 15:1
II 15:6
II 1:14,
15:4:2
II 15:3,
15:4
II 15:5
XXVIII 1:6

කාර්ය මණ්ඩලෙයන් මුදල් එකතු කිරීම
කාර්යස්ථාන දීමනාව වැටුෙප් පතිශතය අනුව

VIII 12:1
III 3:8:1

කාර්යස්ථාන ෙබදීම
කාර්යස්ථානයකින් මාරු වී යාෙම් දී ගමන් වියදම් ෙගවීම - ගෘහ භාණ්ඩ
ආදිය පවාහනය කිරීම අදාළ වන ෙරගුලාසි
කරත්ත කුලිය ෙගවීම
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XIV 22:21
XIV 22:16,
22:16:1

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

කාර්යස්ථානය ඇතුළත පිහිටි ෙවනත් ආණ්ඩුෙව් නිවාසයකට යාම
ගෘහ භාණ්ඩ තාවකාලිකව තැබීමට යම් ස්ථානයකට ෙගන යන
විෙටකදී
ගෘහ භාණ්ඩ පසු දිනයක ෙගනයන විට
දුම්රිය ස්ථානයත්, නිලධරයාෙග් නිවාසයත් අතර ගෘහ භාණ්ඩ
පවාහනය කිරීම
දුම්රිෙය් ෙනොමිෙල් පවාහනය කිරීමට ඉඩ ෙදන උපරිම ගමන් බඩු
පමාණය
“ෙදොෙලොස්මස්” රීතිය
නිලධරෙයකුට ෙගවිය හැකි ෙලොරි කුලී ගාස්තු පමාණයන්
මිටි බැඳීෙම් හා අනියම් වියදම්
මුළු දුර පමාණයට ෙහෝ ඉන් ෙකොටසක් ෙහෝ සඳහා දුම්රිය පවාහන
පහසුකම් ඇති කල්හි
රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට ෙහෝ සංස්ථාවකට/සංවිධානයකට අයත්
ෙලොරියක් තිෙබ් නම්
විෙශේෂ පවාහනය
කාර්යස්ථානයකින් මාරු වී යාෙම් දී ගමන් වියදම් ෙගවීම ගමන ආරම්භෙය් දී සහ අවසානෙය් දී
ගමෙන් යම් ෙකොටසක් දුම්රිෙයන් යා ෙනොහැකි නම්
නිලධරයා ලැබූ අලුත් තනතුෙර්/නිත^ තනතුෙර් වැටුප ඔහුෙග් වැටුප
ෙසේ සැලකීම
නිලධරයාෙග් සහ ඔහුෙග් පවුෙල් ගමන්
නිලධරෙයකුට සංයුක්ත දීමනාවට අමතර වශෙයන් දුම්රිය බලපත
නිකුත් කළ හැකි බව
නිවාඩුපිට සිටින කාලවලට ෙගවීමට ෙනොහැකි බව
මාසයකට ෙනොවැඩි විය යුතු බව
ලිත් මාසයකට අඩු කල් දීමක් ලැබුන විට
සංයුක්ත දීමනාව ෙගවීම

XIV 22:20
XIV 22:12:2
XIV 22:12:1
XIV 22:11
XIV
XIV
XIV
XIV

22:5
22:19
22:13
22:6

XIV 22:10
XIV 22:10
XIV 22:18

XIV 20:4
XIV 21:3
XIV 20:2
XIV 21
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

21:1
20:7
20:4:2
20:5
20:1

XXVIII 1:1

කාර්යාල ෙව්ලාව

XII 35:1

ෙකටි නිවාඩු
ෙකොමිෂන් සභාවල සහ විෙශේෂ කමිටුවල සාමාජිකයන්ෙග් පවාහන
පහසුකම්ෙකොමිසමක් කැටුව ෙනොයන ෙල්කම්වරෙයකුට
නිර්ෙව්තනික සාමාජිකයන් ෙකෙරහි සීමා කිරීම් බල ෙනොපාන බව
දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීම
ෙව්තනික සාමාජිකයන් ෙමෝටර් රථෙයන් ගමන්බිමන් යාම
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XIV
XIV
XIV
XIV

26:5
26:2
26:1
26:2:1

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

ග
ගමනට සම්බන්ධ ෙවනත් අනියම් වියදම් අනියම් වියදම් 16:3 උප වගන්තිෙය් සඳහන් ව^ාතිෙර්කයට යටත්ව
ෙගවිය හැකි බව
ගමන් බඩු ෙගන යාම සඳහා ෙගවූ කුලිය අය කර ගැනීමට හැකි බව
ෙතොටුපල ගාස්තු ආපසු ෙගවන බව
වාහන නැවැත්වීෙම් ඉඩ සැපයීම ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුෙව් වාහනයක්
නිදහස් විය යුතු ය

XIV 16:2
XIV 16:1
XIV 16:3
XIV 16:4

ගමන් කරන ආකාරය කුලී ෙමෝටර් රථයකින් යාම
ෙපෞද්ගලික වාහනයකින් යාම
දුම්රිෙයන් යාම ෙවනුවට මහා මාර්ගෙය් වාහනයකින් යාම
හැකි හැමවිටම ආණ්ඩුෙව් වාහන පාවිච්චි කළ යුතු බව

XIV
XIV
XIV
XIV

ගමන් කළ හැකි පන්තිය

XVI 1:2

ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පත ආකෘති පත
දින 30කට පසු කාලය ඉකුත් වන බව
ෙදපාර්තෙම්න්තු දින මුදා තැබිය යුතු බව
නිවැරදි බවට වගකීම
පමාදය ෙවනුෙවන් මුදල් කැපීම
මුදල් වර්ෂය අවසානෙය් දී ඉදිරිපත් කරන ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පත
ව^ාතිෙර්කය (28:5 උප වගන්තියට)
සහතික කරන නිලධරයා

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

28:1
28:5
28:5:2
28:3
28:6
28:7
28:5:1
28:2

ගමන් වියදම් දැරීම සඳහා අත්තිකාරම් කලින් ගත් අත්තිකාරම් මුදලක් පියවා නැති විට නැවත ෙගවිය
ෙනොහැකි බව
කාලය දීර්ඝ කිරීම මාස 3කට පමණක් බව
ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පතයට මුදල් ෙගවන විට අයකර ගත යුතු බව
ෙගවිය හැක්ෙක් ගමන් කිරීමට කලින් දින පමණක් බව
නිලධරයාට ෙපෞද්ගලිකව වූවක් බව
මාරුවීමක දී
මාසයක් ඇතුළත අයකර ගත යුතු බව
මාසික පකාශ
වියදම්වලින් සියයට 75 දක්වා
ව^වස්ථා කඩ කිරීම
සංෙක්ත පතිපාදන

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

27:8
27:6
27:4
27:3:1
27:2
27:3:3
27:5
27:9
27:3:2
27:7
27:1

ගම් පෙද්ශයට පවාහනය කිරීම අනුගහය ලබා ගත් බවට සටහනක් ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුෙවහි ලියා
තැබිය යුතු බව

XIV 23:6
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5:4
5:2
5:1
5:5

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

එක් වතාවක් පමණක් ලබාගත හැකි බව
නිලධරෙයකුට ස්වකීය පවුෙල් අය සහ/ෙහෝ ගෘහ භාණ්ඩ අලුත්
කාර්යස්ථානයට ෙගනයා ෙනොහැකි නම්
පසු දිනක ෙමම වියදම් ෙගවීම
ගාස්තු ආණ්ඩුවට කරන ෙසේවයක් ෙවනුෙවන් නිලධරෙයකුට ගාස්තු ලබා
ගැනීම
ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු බව සහ ෙල්ඛන ෙහෝ භාණ්ඩ ෙහෝ
උසාවියට ආපසු යැවීෙම් වියදම පියවීමට තැන්පත් කරන ලද මුදල
උසාවිය විසින් යැවිය යුතු බව
ඔබෙමොබ යැවීම සඳහා ගාස්තු ඇතුළුව ඇඟිලි සටහන් පිළිබඳ
ෙරජිස්ටාර් ඉටු කරන ෙසේවා සඳහා
නිලධරයා විසින් පෙයෝජනයට ගත යුතු පතිශතය තීරණය කිරීම
පළාත් පාලන මණ්ඩල, සංස්ථා ආදියට කරන ෙසේවා
පතිශතය තීරණය කිරීෙම් දී ෙයොදාගත යුතු පදනම
බාහිර කථිකාචාර්යවරු
සංස්ථාවක ෙහෝ පළාත් පාලන මණ්ඩලයකට ෙහෝ ෙසේවය සඳහා
ගිවිසුම් ගිවිසුම් ෙගොනුකර තැබිය යුත්ෙත් ෙකොතැන ද යන වග
තනතුරක් භාර ගන්නා විට ගිවිසුමක් අත්සන් කළ යුතු බව
ගිවිසුෙම් ෙකොටසක් වශෙයන් නිවාඩු ඇතුළත්ව ඇති නියමිත කාලයක් සඳහා
ෙකොන්තාත්තුවක් මත ෙසේවය කරන තාවකාලික නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩුඅනියම් නිවාඩු
දිවයිෙන් ගත කිරීම සඳහා ෙදන අඩ වැටුප් නිවාඩු
දිවයිෙන් ගත කිරීම සඳහා ෙදන සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු
දිවයිෙනන් බැහැර ගත ෙකෙරන අඩ වැටුප් නිවාඩු හා පරිවර්තිත
නිවාඩු
දිවයිෙනන් බැහැර ගත ෙකෙරන විෙව්ක නිවාඩු
ෙසේවය අවසන් කිරීෙම් දී
ගුරුවරුන් සඳහා නිවාඩු අනියම් නිවාඩු
අෙනක් නිවාඩු පාසල් වාරය තුළ දී නම් වැටුප් රහිතව පමණක් බව
අසනීපයක් සඳහා වැඩිපුර නිවාඩු අවශ^නම්
“ඉඩ්ඩා” පිළිපැදීම සඳහා නිවාඩු
තනි අඛණ්ඩ කාල පරිච්ෙඡ්දයක් බව
නිවාඩු ආරම්භෙය් දී බව
නිවාඩු කාලපරිච්ෙඡ්දය අතරට ෙහෝ නිවාඩුෙව් මුල් දස මාසය අතරට
ෙහෝ වැෙටන පාසැල් නිවාඩු කාලවල එකතුව
විෙව්ක නිවාඩු පාසැල් නිවාඩු කාලෙය් දී පමණක් බව
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XIV 23:5
XIV 23:2
XIV 23:3

IX 1:1
IX 5:3
IX 5:2
IX
IX
IX
IX
IX

2:1
4:1:1
2:2
2:3
2:4

II 10:8
II 10:7

XII
XII
XII
XII

28:7
28:6
28:5
28:3

XII 28:4
XII 28:8

XII
XII
XII
XII
XII
XII

24:3
24:6
24:4
24:9
24:2:1
24:2:2

XII 24:2
XII 24:1

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

හදිසි අනතුරු නිවාඩු සහ රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටිය දී වැළෙඳන ෙරෝග
ෙවනුෙවන් නිවාඩු

XII 24:7

ච

චර්යා සටහන් පතය අදාළ නිලධරයාට චර්යා සටහන් අවුරුදු පහකට වරක් හැරුණු විට
ෙනොෙපන්විය යුතු බව
අහිතකර සටහන්
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ^ක්ෂ ජනරාල් ෙවත යැවිය යුතු වාර්තාව
ඒකාබද්ධ ෙසේවාවල නිලධරයන්ෙග් චර්යා සටහන්
චර්යා සටහන් තබාගත යුතු අන්දම
නිලධරෙයකු මාරු කරනු ලබන විට
පත් වූ වහාම සකස් කළ යුතු බව
භාරකාරත්වය, පවත්වාෙගන යාම ෙවනස් අවස්ථා
මාසික වැටුප් හා ෛදනික වැටුප් ලබන ෙසේවකෙයෝ
විගණකාධිපතිට වාර්තා කළ යුතු බව
විනය කටයුතු සිදුවන විෙටක දී
විශාම ගන්නා විට
සම්මත චර්යා සටහන් ආකෘතිපතයට ෙවනස් වූ ආකෘතිපත

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

2:9:6
1:1
2:8
2:7
2:9
2:9:8
2:1
2:4
2:3
2:10
2:9:7
2:9:9
2:2

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

11:5
11:4
11:3
11:2
11:1

ජ

ජීවන වියදම් දීමනාව ෙගවීම ෙවනත් දීමනාවලින් ෙවන් වූ දීමනාවක් බව සහ ෙවනත්
ෙද්වල්වලට එකතු ෙනොකළ යුතු බව
නිලධරෙයකු වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගත්විට
දවස් පඩි ලබන නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් ගණන් බැලීම
මාසික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකුට පමාණය
සෑම රජෙය් නිලධරෙයකුටම හිමි බව
ජූරි සභිකයන්ට, සාක්ෂිකරුවන්ට, නිලෙනොලත් මෙහස්තාත්වරුන්ට, හදිසි
මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට කරනු ලබන ෙගවීම් අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංගහය යටෙත් ජූරි සභිකයින්ට හා
සාක්ෂිකරුවන්ට ෙගවන ගාස්තු පමාණය
ජූරි සභිකෙයකු වශෙයන් ෙසේවය කරන නැතෙහොත් රජෙය්
ෙසේවකෙයකු වශෙයන් කියා කිරීෙම් දී ෙගවිය හැකි දීමනා
යැපීම් දීමනාව ෙගවන ගාස්තු පමාණය
වැඩ බලන නීතීඥ මණ්ඩලෙය් සාමාජිකෙයකුට ෙහෝ නිලධරෙයකුට
ෙගවිය යුතු වැඩ බැලීෙම් දීමනාව
විශාමලත් රජෙය් ෙසේවකෙයකුට ෙගවිය හැකි ගාස්තු පමාණයන්
හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට යැපීම් දීමනාව
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X 1:1
X 1:2
X 2:4
X 2:1
X 1:2:1
X 3:5
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හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට ෙගවන ගාස්තු පමාණය
ෙජ9ෂ්ඨතාව - නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් දී ඉල්ලා අස්වීම යනාදිෙයන් පසු නැවත ෙසේවයට ගැනීම
විශාම ගත් පසු එම තනතුරටම ෙහෝ ෙශේණියටම නැවත ෙසේවයට
ගැනීම
විශාම ගත් පසු ෙවනත් තනතුරකට ෙහෝ ෙශේණියකට නැවත ෙසේවයට
ගනු ලැබූ විට
ෙජ9ෂ්ඨතාව නිගමනය කිරීම ඉල්ලා අස්වීම යනාදිෙයන් පසු නැවත ෙසේවයට ගැනීම
කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යවන්ෙන් ධූරය අෙහෝසි කිරීම නිසා ෙහෝ
සාතිරික්ත වීම නිසා නම්
කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යවන්ෙන් විනයානුකූල පියවරක්
වශෙයන් නම්
ෙජ^ෂ්ඨතාව ෙවනස් වන අවස්ථා
නිලධරයාෙග් ඉල්ලීම පිට කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යැවීම
පත්වීෙම් දිනය අනුව නිගමනය කළ යුතු බව
විශාම ගත් පසු එම තනතුරටම ෙහෝ ෙශේණියටම නැවත ෙසේවයට
ගැනීම
විශාම ගැනීෙම් දී දැරූ තනතුර ෙහෝ ෙශේණිය ෙහෝ හැර ෙවනත්
තනතුරක ෙහෝ ෙශේණියක ෙහෝ නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැනීම
ෙජ9ෂ්ඨතාව - පත් කිරීෙම් දී කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යවන්ෙන් ධූරය අෙහෝසි කිරීම නිසා ෙහෝ
සාතිරික්ත වීම නිසා නම්
කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යවන්ෙන් විනය කරුණු පිට නම්
ෙජ^ෂ්ඨතාව ෙවනස්වන අවස්ථා
නිලධරයාෙග් ඉල්ලීම පිට කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා යැවීම
පත්වීෙම් දිනය අනුව නිගමනය කළ යුතු බව
ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කරනු ලැබූ නිලධරෙයකුෙග් ෙජ^ෂ්ඨතාව
ෙජ්ලර්වරෙයකුට පහළ තත්ත්වෙය් බන්ධනාගාර නිලධරෙයකු සඳහා
නිවාඩුඉකුත් නිවාඩුවලට හිමිකම් නැති බව

X 3:1

II 14:4:3
II 14:4:1
II 14:4:2

II 14:4:3
II 14:3:2
II
II
II
II

14:3:1
14:2
14:3:3
14:1

II 14:4:1
II 14:4:2

II
II
II
II
II
IV

14:3:2
14:3:1
14:2
14:3:3
14:1
5:10

XII 31:2

ණ

ණය/අත්තිකාරම් දිය හැක්ෙක් කවර කරුණු සඳහා ද යන වග

XXIV 2

ණයගැතිභාවෙයන් මිදීම සඳහා ණය අනුමත කිරීෙම් බලධරයා
අඹුසැමි ෙදෙදනාම රජෙය් නිලධරයන් වන විට

XXIV 12:8
XXIV 12:3
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ඇපකරුෙවෝ
ඉල්ලුම්පෙත් සඳහන් විය යුතු කරුණු
ණය ආපසු ෙගවීම පැහැර හැරීම ආවරණය කරන රක්ෂණ ඔප්පුවක්
ඉදිරිපත් කළ යුතු බව
ණය පමාණය
ෙනොසැලකිල්ල නිසා ෙහෝ අනවධානය ෙහේතු ෙකොටෙගන මුදල්වලට
පාඩුවක් සිදුවීම
ලියවිලිවල ආරක්ෂාව
ෙල්ඛනමය සාක්ෂි
සුදුසුකම්
ණය ෙගවන නිලධරයාෙග් වගකීම් ණයකරු, ගණුෙදනුව අවසන් කිරීමට සූදානම්ව සිටින බව
ණයකරු, සියලු ලියකියවිලි අත්සන් කර ඇති බව
ණය මුදල, ගැණුම් මිලට වඩා අඩු අවස්ථාවල දී අතිෙර්ක ෙපෞද්ගලික
මුදල් සතුව ඇති බව

XXIV 12:7
XXIV 12:5
XXIV 12:6
XXIV 12:2
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

12:10
12:11
12:5
12:1

XXIV 6:1:2
XXIV 6:1:1
XXIV 6:1:4
XXIV 3

ණය දීෙම් සාමාන9 ෙකොන්ෙද්සි
ණය මුදලක් ආපසු ෙගවා අවසන්වීමට මත්ෙතන් විශාම ගන්නා වූ ෙහෝ මිය
යන්නා වූ ෙහෝ ෙසේවය අවසන්වන්නා වූ ෙහෝ නිලධරයන් සහ සංස්ථාවල
ෙසේවයට මුදාහරිනු ලබන නිලධරයන්ඇපකරුෙගන් අය කර ගත යුතු බව
ෙකොටස් වශෙයන් අය කර ගන්නා බව
නියමිත කාලයට ෙපර ෙසේවය අවසන් විය හැකි අවස්ථාවන්හි දී
නිලධරයා මියයාම
නිලධරයන් ස්ථිර වශෙයන් මුදා හැරීමට පථමෙයන් ණය ආපසු ෙගවිය
යුතු බව
නීතිපතිෙගන් උපෙදස් ලබා ගත යුතු බව
පරිවර්තිත විශාම වැටුෙපන් හා ඇතැම් අවස්ථාවල දී මාසික විශාම
වැටුෙපන් අය කර ගන්නා බව
විශාම ගැනීමට නියමිතව ඇති කල්හි
විශාම යෑමට නියමිත නිලධරෙයකුට ණය මුදලක් දිය හැකි බව
විශාම වැටුප පරිවර්තනය කිරීෙම් ෙපොෙරොන්දුව
සංස්ථාවල ෙසේවය සඳහා මුදා හරින නිලධරයන්ට ෙදනු ලබන්ෙන්
නිවාස ණය පමණක් බව
ෙසේවය අවසන් වීමට ෙපර මුළු මුදල ආපසු අය කර ගැනීමට ෙනොහැකි
නම්
ෙශේෂය නිලධරයාෙග් පරිවර්තිත විශාම වැටුපට වැඩි ෙනොවිය යුතු බව
ණය සහ අත්තිකාරම් ණය දීම සඳහා මුදල් පතිපාදන
ණය දීම සම්බන්ධෙයන් බලපාන ෙකොන්ෙද්සි
ණය ෙදනු ලබන්ෙන් එක් කාර්යයක් සඳහා පමණක් ය යන බව
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XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

4:5
4:2:1
4:1
4:4

XXIV 4:8
XXIV 4:4:1
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

4:2:5
4:2:4
4:2
4:2:3

XXIV 4:7
XXIV 4:1:1
XXIV 4:2:2

XXIV 1:2
XXIV 1:5
XXIV 1:4

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

ණය ලබා ගැනීමට සුදුස්ෙසකු වීමට අවශ^ ෙකොන්ෙද්සි
ණය සම්බන්ධ ලියකියවිලිවල ආරක්ෂාව
නිලධරෙයකු මාරු කරනු ලැබූ විට අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය
පරිපාටිය

XXIV 1:3
XXIV 1:7
XXIV 1:6

ත

තනතුර අතහැර යාම තනතුර අතහැර යාෙම් නිෙයෝගය නිකුත් කිරීෙම් බලධරයා
නිවාඩු ලබා ෙනොෙගන රාජකාරියට ෙනොපැමිෙණන නිලධරෙයකු
සිය කැමැත්ෙතන් නිදහසට ඉදිරිපත් කරන කරුණු සලකා බැලිය
හැකිය

V 7:2
V 7:1
V 7:4
IV 1:1

තනතුරක තත්ත්වය

II 8:5

තනතුරක නිල නාමයක් ෙවනස් කළවිට
තනතුරක ෙහෝ නිලධරෙයකුෙග් තත්ත්වය අනියම්
තාවකාලික
විශාම වැටුප් සහිත
ස්ථිර

IV
IV
IV
IV

1:2
1:2
1:2
1:2

තමාට පාලනය කර ගත හැකි ෙහේතු නිසා පත්වීම ස්ථිර කර ගනු ලැබීමට
අවශ9 සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වීම

II 11:10

තමාට පාලනය කර ගත ෙනොහැකි ෙහේතු නිසා පත්වීම ස්ථිර කර ගනු
ලැබීමට අවශ9 සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වීම

II 11:9

තාවකාලික තත්ත්වය සහ මාසික වැටුප් පදානය කිරීම ඒකාබද්ධ ෙසේවා
තාවකාලික තත්ත්වය පදානය කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සි
මාසික වැටුප්
තාවකාලික පත්වීමක් කිසිම ෙහේතුවක් ෙනොදක්වා අවසන් කළ හැකි බව

IV 4:1
IV 4:3
IV 4:2
V 6:1

ද

දායක මුදල් රාජ^ ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදලට දායක මුදල් ෙගවීම
වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම වැටුප් අරමුදලට දායක මුදල් ෙගවීම
වැන්දඹු හා අනත්දරු විශාම වැටුප් අරමුදලට දායක මුදල් ෙගවීම
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II 12:3
II 12:2
II 12:2

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

දින සටහන් හා සමාෙලෝචන ආරක්ෂාව
ෙදෝෂදර්ශනයට භාජනය කිරීෙම් මාර්ගයක් කර ෙනොගත යුතු බව
යතුරුලියනය ෙකොට ෙඡ්දවල අංක ෙයදිය යුතු බව
දිවයින ඇතුළත රාජකාරී ගමන් අර්ථ නිරූපණය
ඉක්මනින් යා හැකි ෙකටිම ගමන් මාර්ගය
ගමනක් ආරම්භ වන ස්ථානය
පතිපූරණයක් (ආපසු ෙගවීමක් පමණක් බව)

XXVIII 8:3
XXVIII 8:2
XXVIII 8:1

XIV
XIV
XIV
XIV

දිවයිෙනන් බැහැරව ගත කරන නිවාඩු අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම
අසනීප වීම
ආකෘති පතය
ආණ්ඩුෙව් ෙද්පළ බාරදීම
උපරිම කාල පරිච්ෙජ්දය
දිවයිෙනන් බැහැර නිවාඩු අනුමත කළ විට අගාමාත^වරයාට දැන්විය
යුතු බව
දිවයිෙනන් බැහැර නිවාඩු විගණකාධිපතිට වාර්තා කළ යුතු බව
නිවාඩු අනුමත කරන බලධරයා
නිවාඩු දීර්ඝ කිරීම
නිවාඩු පටන් ගන්නා දිනය
නිවාඩුපිට සිටින විට රාජකාරී ඉටුකිරීම ෙහෝ අධ^යන පාඨමාලා
හැදෑරීම
නිවාඩුපිට සිටින විට ලිපිනය
නිවාඩුපිට සිටින විට වැටුප ෙගවීම
නිවාඩුපිට සිටින විට සැපෙයන දීමනා හා අනුගහයන්
නිවාඩුපිට සිටිය දී විශාම යන නිලධරයන්
නිවාඩුෙවන් ෙකොටසක් අවලංගු කරවා ගැනීම
නිවාඩුෙවන් පසුව පැමිණීම වාර්තා කළ යුතු බව
මුදල් භාරදීම
යටත් නිලධරයන්
වර්ෂ 4කට එක් වරක් පමණක් බව
වර්ෂ 4 නියමය ලිහිල් කළ හැකි අවස්ථා
ෛවද^ සහතිකය
සම්පූර්ණ වැටුප ෙගවන දිනය

1:3
3:1
2
1:2

XII
XII
XII
XII
XII

23:15
23:9
23:1
23:5:1
23:3

XII
XII
XII
XII
XII

23:5
23:18
23:2
23:10
23:6

XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII

23:13
23:8
23:7
23:14
23:12
23:11
23:16
23:5:2
23:3:1
23:4
23:4:1
23:9:1
23:17

II 12:7

දිවයිෙන් ඕනෑම ෙපෙදසක ෙසේවය කළ යුතු බව
දිසා අධිකරණය, මෙහේස්තාත් අධිකරණය යනාදිෙය් ගාස්තු අධිකරණ කටයුතු ෙවනුෙවන් රජෙය් ෛවද^ නිලධරෙයකුට ෙගවිය
යුතු ගාස්තු පමාණය
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IX 11:2

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

කම්කරුවන්ට වන්දි ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් රජෙය් ෛවද^
නිලධරෙයකු ඉටු කරන ෙසේවය ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු ගාස්තු
පමාණය
ගාස්තු අය කළ හැකි ෙසේවා
ගිණුම් තැබීම
දැන්වීම් පදර්ශනය කළ යුතු බව
නඩු ෙපොත් බැඳීම
ලිපිෙල්ඛන පිටපත් කිරීම ෙවනුෙවන් සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අය
කිරීමට බලය ඇති ගාස්තු
ෙල්ඛන ෙසවීම ෙවනුෙවන් ගාස්තු පමාණය
ෙල්ඛන ෙසවීම සහ ෙල්ඛන පරිවර්තනය ෙවනුෙවන්
ෛවද^ මණ්ඩලයක ෙසේවා ෙවනුෙවන්
දුම්රිය බලපත අමාත^වරුන්ට හිමි බලපත ෙවනුවට දීමනාවක් ලබා ගත ෙනොහැකි
බව
ආණ්ඩුෙව් කටයුතු සඳහා බලපත
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ අගාමාත^තුමාෙග් ආයතනවලට බලපත නිකුත්
කිරීම
ජනාධිපතිතුමාටත්, අගාමාත^තුමාටත්, එතුමන්ලාෙග් පවුල්වල අයටත්
පෙව්ශ පත නැතිව ගමන් කළ හැකි බව
තැන්පත්ෙකොට ඇති මුදලකින් අය කර ගත හැකි විට ෙවනත් කටයුතු
සඳහා
දුප්පතුනට දුම්රිය බලපත නිකුත් කිරීමට දිසාපති/දිස්තික් ෙල්කම්ට
පුළුවන් බව
ෙද්පළ නැතිවීම, ශාරීරික තුවාල, ෙද්පළවලට අලාභ සිදුවීම ෙහෝ
පමාවීම ගැන ආණ්ඩුව වග ෙනොකියන බව
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් ෙමෝටර් රථ දුම්රිෙය් පටවාෙගන යාම
සඳහා බලපත
පෙව්ශපත ලබාගත හැක්ෙක් බලපතෙය් සඳහන් දුම්රිය ස්ථානවල දී
පමණක් බව
බලපත නිකුත් කිරීමට හා ෙවනස් කිරීමට නියමිත බලධරයන්
ෙමෝටර් රථය දුම්රිෙයන් ෙගනයෑෙම් අයිතිය අතහැර, ඒ ෙවනුවට
දීමනාවක් ලබා ගත හැකි බව
ෙවනත් අයට දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීම සඳහා අවසර පත ෙහෝ දුම්රිය
බලපත පිට නිකුත් කරන ලද පෙව්ශ පත ෙහෝ තිබිය යුතු ය
ෛවද^ ආයතන බාර නිලධරයන්ට ඇතැම් වර්ගවල ෙලඩුන්ට බලපත
නිකුත් කළ හැකි බව
දුම්රිය බලපතයක් ලිවීම
දුම්රිය බලපත හා පෙව්ශ පත අනිසි ෙලස පාවිච්චි කිරීම පැවරිය ෙනොහැකි බව
රජෙය් නිලධරෙයකු අනිසි ෙලස පාවිච්චි කිරීම
රජෙය් නිලධරෙයකුෙග් යැෙපන්ෙනකු අනිසි ෙලස පාවිච්චි කිරීම
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6:2
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IX
IX
IX
IX

8:1
6:3
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XIII 2:4:3
XIII 2:1
XIII 2:3
XIII 1:1
XIII 2:2
XIII 2:5
XIII 1:8
XIII 2:4
XIII 1:4
XIII 1:5, 1:6
XIII 2:4:2
XIII 1:2
XIII 2:5:1
XIII 3:1

XVI 4:1
XVI 4:4
XVI 4:3

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

දුම්රිය මගින් බඩු මිටි හා ගමන් බඩු ෙගන යාම ඇතැම් අවස්ථාවල දී ෙනොමිලෙය් ගමන් බඩු ෙගන යාම
ගමන් බඩු ෙගන යාමට හිමිකම ෙවන යම් මගිෙයකුට ඇති හිමිකම
ෙමනි
හැම බඩු මිටියක් සඳහාම ෙව් බිල් ලිවිය යුතු බව
දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීම ෙවනුවට මහා මාර්ගෙයන් ගමන් කිරීම අනියම් වියදම්
අමාත^වරුන් ආදී අයට හැමවිටම මහා මාර්ගෙයන් ගමන් බිමන් යා
හැකි බව
ෙගවීම කල්පිත දුම්රිය ගමනක් සඳහා ෙමනි
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්ට විෙශේෂ නියමයන් කළ හැකි බව
පරීක්ෂණ රාජකාරි
සාධාරණ කුලිය

XIII 5:2
XIII 5:1
XIII 5:3

XIV 6:8:1
XIV 6:2
XIV 6:8
XIV 6:7
6:7:1
XIV 6:1
XIV 6:8:2

දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීම සඳහා කාඩ් අවසරපත, අනුගහ පෙව්ශ පත අවසර පතයක් ෙහෝ අනුගහ පෙව්ශ පතයක් ෙහෝ නිකුත් කරනු ලැබිය
හැකි නිලධරයන්
තනතුෙරන් ඉවත් වන විට අවසරපත යනාදිය ආපසු බාරදිය යුතු බව

XIII 6:5
XIII 6:4

දුම්රිෙය් ගමන් කළ හැකි පන්තිය

XIV 17

ෙදපාර්තෙම්න්තු විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තු විභාග සඳහා පරිපාටි සකස් කළ යුතු බව
ෙද්පළකට සිදුවන අලාභයක් ෙහෝ හානියක් ෙහෝ ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවීම අයිතියක් ෙනොවන බව, එෙහත් දයාපරවශ කියාවක් වශෙයන් වන්දි
ෙගවීමට රාජ^ පරිපාලන විෂය භාර ෙල්කම්ට පුළුවන් බව
ඉල්ලුම්පත ආයතන අධ^ක්ෂ ජනරාල් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු බව
උපරිම සීමා
ෙපොලීසියට පැමිණිලි කර තිබිය යුතු බව
හානි පිළිබඳ පරීක්ෂා කර අලාභය තක්ෙසේරු කළ යුතු බව

II 16:1

XI
XI
XI
XI
XI

4:1
4:3
4:5
4:2
4:4

ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් අහිමි නිලධරයන්

XXXII 1:1

ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට හිමිකම් ඇති නිලධරෙයකුට මාරු
කිරීම් සම්බන්ධෙයන් ෙදන අනුගහ අනුගහය ලබාගැනීමට අදහස් කරන නිලධරෙයකු ඉදිරිපත් කළ යුතු
කරුණු
අනුගහය හිමිවීමට ඉසිලිය යුතු නිලයන්
උසස්වීම් ආදිය ලැබුණු විට අනුගහය ෙනොලැෙබන බව
ෙදපාර්තෙම්න්තු නියමයන්ට සහ විනය නියමයන්ට යටත් වන බව
මධ^ම කමිටුවල ඇතැම් නිලධරයන්ට හිමි අනුගහ

XXXII
XXXII
XXXII
XXXII
XXXII
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3:5
3:2
3:3
3:4
3:1

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට හිමිකම් ෙනොමැති නිලධරෙයකුට
තහනම් කටයුතු ඉල්ලා අස් ෙනොවී මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වීම
කිසියම් මැතිවරණයකට සහභාගී වීම
ඡන්ද අෙප්ක්ෂකත්වය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම
ඡන්ද අෙප්ක්ෂකයකුට ආධාර කිරීම
ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් අහිමි නිලධරයන්
ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි නිලධරෙයකු එම අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම අෙප්ක්ෂකයකු ෙලස ඉදිරිපත් වන බව ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට
දැන්විය යුතු බව
ආණ්ඩුෙව් ෙගොඩනැගිලිවල ෙද්ශපාලන රැස්වීම් පැවැත්වීම තහනම් බව
ෙද්ශපාලන අදහස් උදහස් පකාශ කිරීම
ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි නිලධරයන්
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකි බව
නිලධරයාෙග් රාජකාරී කටයුතුවලට හානියක් ෙනොවිය යුතු බව
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුවෙහොත් තනතුෙරන් ඉල්ලා අස්විය යුතු බව
මැතිවරණ කාලෙය් දී අනිවාර්ය වැටුප් රහිත නිවාඩු
මැතිවරණයක දී තරග කිරීම
රජෙය් කාර්යාලවල දී ඡන්ද ආයාචනෙයහි ෙයදීම ෙහෝ ඡන්ද සංෙක්ත
ආදිය පදර්ශනය කිරීම තහනම් බව
ෛදනික වැටුප් ලබන නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු අනියම් නිවාඩු
අසනීප නිවාඩු දින 14ක්
ඉකුත් අසනීප නිවාඩු
තාවකාලික කඳවුරුවල නැවතී සිටින විට
විශාම ගැනීෙම් දී
හදිසි අනතුරු නිවාඩු සහ රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටියදී වැළෙඳන ෙරෝග
ෙවනුෙවන් නිවාඩු

XXXII
XXXII
XXXII
XXXII
XXXII

1:3
1:2:1
1:3
1:2:2
1:1

XXXII
XXXII
XXXII
XXXII
XXXII
XXXII
XXXII
XXXII
XXXII

2:3:2
2:4
2:2:2
2:1
2:2:1
2:3:1
2:3:3
2:3:2
2:2:3

XXXII 2:5

XII
XII
XII
XII
XII

27:2
27:1
27:1:1
27:1:2
27:4

XII 27:3

න

නැවත ෙසේවයට ගැනීෙම් දී ෙගවන වැටුප විශාම ගනිද්දී දෑරූ තනතුෙර් ෙහෝ ෙශේණිෙය් ෙහෝ ෙවනත් තනතුරක
ෙහෝ ෙශේණියක නම්
විශාම ගැනීෙමන් පසු, විශාම වැටුප් අහිමි පදනමක් මත නැවත
ෙසේවෙය් ෙයොදවන විට
විශාම ගැනීෙමන් පසු, විශාම වැටුප් හිමි පදනමක් මත නැවත ෙසේවෙය්
ෙයොදවන විට
ෙවනත් තනතුරක විකල්ප ෙසේවෙයහි ෙයොදවනු ලබන විට
නැවත ෙසේවයට බඳවා ෙනොගත යුතු නිලධරයන්ෙග් ලැයිස්තුව
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VII 8:4, 8:5
VII 8:6
VII 8:3
VII 8:7
II 7:1

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

II 9:4

නැවත ෙසේවයට බඳවාගත් නිලධරයන්ෙග් පත්වීම් ලිපි
නියමිත කාලයක් සඳහා ෙකොන්තාත්තුවක් මත ෙසේවය ෙනොකරන
තාවකාලික නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු අනියම් නිවාඩු
දිවයිෙන් ගත කිරීම සඳහා ෙදන සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු
හදිසි අනතුරු නිවාඩු සහ රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටිය දී වැළෙඳන ෙරෝග
ෙවනුෙවන් නිවාඩු
නිර්ෙව්තනික පදනමක් පිට ආණ්ඩුෙව් ෙසේවයට ෙයොදා ෙනොගත යුතු බව
නිල තත්ත්වෙයන් රජෙය් නිලධරෙයකුට විරුද්ධව පවරා ඇති නඩුවක දී
වගඋත්තර කියා සිටීම අපරාධ නඩු
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට විරුද්ධව පැවරී ඇති සිවිල් නඩු
මූලික අයිතිවාසිකම් කියාත්මක කිරීම සඳහා
වගඋත්තර කීම නීතිපති බාර ෙනොගන්නා විට
ෙවනත් නිලධරයන්ට පවරා ඇති නඩු

XII 29:2
XII 29:1
XII 29:3
II 1:2:1

XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXIII

6:5
6:1
6:6
6:3
6:2

නිලධරයාට පාලනය කර ගත ෙනොහැකි වූ ෙහේතු නිසා පරිවාස කාලය දීර්ඝ
කරනු ලැබූ විට

II 11:9

නිලධරයාට පාලනය කර ගත හැකි වූ ෙහේතු නිසා පරිවාස කාලය දීර්ඝ කරනු
ලැබූ විට

II 11:10

නිලධරෙයකු නිත= රැකියාවට ෙහෝ ධූරයට ෙහෝ පරිබාහිරව ෙසේවාවන්
ඉටුකිරීම අධිභාර පියවීම සඳහා ආධාර මුදල්
ෙද්පළ තක්ෙසේරුකරුෙවෝ
නිවාඩුපිට සිටින විට රක්ෂාවල ෙයදීම
පාඨශාලාවල කළමනාකාර ධූර දැරීම
පාරිශමික සඳහා ෙකෙරන ෙසේවා
ෙපෞද්ගලික නිෙයෝජ\ත්ව
වාණිජ ව\ාපාර යනාදිෙයහි ෙයදීම තහනම් බව
ෙවනත් අය සඳහා ෙසේවය කිරීමට ඉඩ ෙදන අවස්ථා
ව\තිෙර්ක
සමාගම්වලින් සහ අරමුදල්වලින් ලැෙබන ආධාර මුදල් යනාදිය

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

1:6
1:9
1:7
1:8
1:4
1:10
1:2
1:3
1:5
1:6

IV 1:2

නිලධරෙයකුෙග් තත්ත්වය
නිලධරයන්ෙග් සහ ඔවුන්ෙග් ළඟම නෑයන්ෙග් ලිපිනය අසනීපවීම
නිලධරයා මරණයට පත්වුවෙහොත්
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XXVIII 10:4
XXVIII 10:6

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

නිලධරයාෙග් ලිපිනය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට දැන්විය යුතු බව
නිල නාමය ෙවනස්වීම
ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවෙය් නිලධරයන්

XXVIII 10:1
XXVIII 10:3
XXVIII 10:2

නිල නිවාස අවශ\ ගෘහ භාණ්ඩ යනාදිය සැපයීම
කැඩුණු භාණ්ඩ අලුතින් සැපයීම
නඩත්තු කිරීම

XVIII 1:1
XVIII 1:2
XVIII 1:1

නිල නිවාසවල ඉන්ෙවන්ටරි ෙපොත හා පරීක්ෂා කිරීම කිසිම කුලියක් අය කළ ෙනොහැකි බව
පාර්ලිෙම්න්තු මහෙල්කම් වගකිව යුතු ය

XVIII 1:5
XVIII 1:3:2

නිල සංචාර දිස්තික් ෙල්කම්/දිසාපති ට වාර්තා කළ යුතු බව
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු ෙල්කම්ට වාර්තා කළ යුතු බව
නිවාඩු අඩ වැටුප් හා වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලවලට ඇතුළත්වන රජෙය් නිවාඩු
දවස්
අනුමත කරන බලධරයා
අයිතිවාසිකමක් ෙනොව වරපසාදයක් බව
ආකෘති පතය
ඉල්ලීම සහ පිළිතුරු විදුලි පණිවුඩ මගින් යැවීම
කාර්යස්ථානෙයන් පිට යාම
කල්තියා ඉල්ලුම් කළ යුතු බව
දවසකින් ෙකොටසකට අදාළ කර ගැනීම
දුරකතනය මගින් දැන්වීම
නිවාඩු ගණන් බැලීම
නිවාඩු ෙරජිස්ටරය
මාරු කිරීෙම් දී කාර්ය පරිපාටිය
ෙල්කම් විසින් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් නිවාඩු අනුමත කළ යුතු
බව
වැඩ බැලීෙම් වැටුප් ආදිය ෙනොෙගවා ෙදන නිවාඩු පිළිබඳ වාර්තා
විගණකාධිපතිට වාර්තා යැවීම
විධිමත් ඉල්ලුම්පතයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව
නිවාඩු ගමන් අඹු සැමි ෙදෙදනාම රජෙය් නිලධරයන් වන විට
අවිවාහක නිලධරයන් හා වැන්දඹු නිලධරයන්
අවුරුද්දකින් ෙකොටසකට
ආදායම් සීමාව
ගමන් කළ හැකි පන්ති

XXVIII 2:2
XXVIII 2:1

XII 1:10:1
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII

2:1
1:1
1:2
1:5
3:1
1:3, 1:4
4:1, 4:2,
4:3
1:6
1:10
1:7
1:9

XII
XII
XII
XII

2:2
1:8
1:8
3:2

XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
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1:4
1:3:2
1:1:3
1:3:4
1:2

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

තාවකාලික නිලධරයන්
දවස් පඩි ලබන ෙසේවකෙයෝ
දිනය සටහන් කිරීම
නිදන මැදිරිවල ඉඩ පහසුකම්
නීතිපකාර ෙවන් වූ කලතෙයෝ
පවුෙල් අයට ද එම හිමිකම තිෙබන බව
පිටරට යාම සඳහා නිවාඩු ෙදනු ලැබූ විට
මුදල් වර්ෂය තුළ හිමිකම්
වැඩ තහනම් කරනු ලැබූ විට
විවාහ වූ විට ලැෙබන අනුපාතික හිමිකම
විශාම ගැනීෙම් දී
විශාමිකෙයකු නැවත ෙසේවෙය් ෙයදූ විට
විශාමිකෙයකු හා ඔහුෙග් පවුෙල් සාමාජිකෙයෝ

XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI

1:1
1:1
1:1:2
1:2:2
1:5
1:3
1:3:8
1:1
1:1:5
1:3:7
1:1:4
1:1
1:1

නිවාඩු ගමන් ෙගවීම්
නිශ්චිත ආකෘතිෙය් පකාර ෙල්ඛනයක් තබා ගත යුතු ය
පළාත් පාලන මණ්ඩලවලින් නිකුත් කරන ලද බලපත
බිල් යැවීම
ස්ථාන මාරුවල දී නව ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැන්විය යුතු බව

XVI
XVI
XVI
XVI
XVI

5:3
5:1
5:2:2
5:2
5:1:1

නිවාඩු දවස් රජෙය් නිවාඩු දවස්
සතිෙය් විෙව්ක දිනය

VIII 8:1
VIII 8:2

නිවාඩු දින වැටුප් අතිකාල දීමනා අහිමි නිලධරයන්ට ලබා ගත හැක්ෙක් හිලව් නිවාඩු
පමණක් බව
නිවාඩු දවස් පඩිය ෙමොනම කාරණයක් සඳහාවත් වැටුෙපන් ෙකොටසක්
ෙනොවන බව
නිවාඩු දවස් පඩි හා අතිකාල දීමනා හර කළ යුතු ආකාරය
රජෙය් නිවාඩු දවසක රාජකාරී සඳහා ගමන් කිරීම
රජෙය් නිවාඩු දවසකින් ෙකොටසක් පමණක් වැඩ කළ විට
රජෙය් නිවාඩු දවසක් සතිෙය් විෙව්ක දිනයක ෙයෙද් නම්
රජෙය් නිවාඩු දවස්වල වැඩ කිරීම නියම කරනු ෙනොලබන නිලධරයන්
රජෙය් නිවාඩු දවස්වල වැඩ කිරීම නියම කරනු ලබන නිලධරයන්
හිලව් නිවාඩු ලබා ගැනීම
නිවාඩු බංගලා කැඩී බිඳී යාම හා අලාභ හානි
කුලිය ෙගවීම
නැවතීමට ඉඩෙදන උපරිම කාල පරිච්ෙඡ්දය
ලබා ගත හැකි බංගලා
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VIII 9:3
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

9:8
9:7
9:6
9:4
9:9
9:2
9:1
9:5

XX
XX
XX
XX

7
6:1
4
1:1, 1:2,
1:3

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

ලබා ගැනීම සඳහා වූ ඉල්ලුම්පත
ෙවන් කර දීම
ෙවනත් නිලධරෙයකුට ෙවන් කර දිය හැකි බව

XX 2:1
XX 5
XX 3

නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පළක් ෙහෝ අත් කර ගැනීම
සඳහා බැංකු ණයඅඹුසැමි ෙදෙදනාම රජෙය් නිලධරයන් නම්
අය කර ගැනීෙම් උපරිම කාලය
ඇප
ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම හා නිර්ෙද්ශ කිරීෙම් කියාදාමය
ඉල්ලුම්පත් ෙපරසැරි කිරීෙම් ගාස්තු
උපරිම ණය මුදල
ණය ලබා දිය හැකි කාර්යයන්
තාවකාලිකව මුදා හැර සිටින නිලධරයන්
තිවිධ හමුදාෙව් ස්ෙව්ච්ඡා බලකායට අයත් නිලධරයන්
ෙපොලිස් උප ෙසේවා නිලධරයන්
ෙපොළිය
වාරික අය කිරීම හා ෙපේෂණය කිරීම
සාමාන\ ෙකොන්ෙද්සි
සුදුසුකම්
ෙසේවා කාලය තුළ එක් වරක් පමණක් ලබා ගත හැකි බව
හිඟ ණය වාරික

XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

11
11:2:3:2
11:3
11:6
11:11
11:9
11:4
11:1
11:2:4
11:2:6
11:2:7
11:5
11:7
11:10
11:2
11:2:8
11:8

XXIV
XXIV
නීති ෙකටුම්පත්
නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත ෙයොමු කිරීම
වැඩසටහන සහ නීති පැනවීෙම් පමුඛතා පිළිෙවළ

XXXIII 2:3
XXXIII 2:2

ප

පත්කිරීම
අකාර්යක්ෂමතාව නිසා විශාම ගැන් වූ ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබූ
නිලධරයන්
ඇප
තනතුරුවලට අතුරුපූරක පදනමක් පිට කරන අනියම් පත් කිරීමක්
නිර්ෙව්තනික පදනමක් පිට රජෙය් ෙසේවෙයහි නිලධරෙයකු ෙයොදා
ෙනොගත යුතු බව
පත් කිරීම ෙපරදාතම් කිරීම
පත් කිරීෙම් බලය
පත් කිරීම ෙපරදාතම් කිරීමට අවශ\ ෙකොන්ෙද්සි
පත්වීමක් ෙහෝ උසස්වීමක් කියාත්මක වන දිනය
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II 7:1
II 12:6
II 1:7
II
II
II
II
II

1:2:1
1:10
1:1, 4:1
1:10:1
1:9

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

පත්වීම් ලිපිය ලැබුණු බව දැන්වීම
පත්වීම් ලිපිෙය් ආකෘතිය
පවරනු ලැබූ බලය යටෙත් කියා කරන ෙවනත් රජෙය් නිලධරයන්
පුරවැසියන් ෙනොවන අය
සම්පූර්ණ කළ යුතු ෙකොන්ෙද්සි
සියලුම පත් කිරීම් අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිවලට අනුකූල විය
යුතු බව
ස්ථිර කිරීම
ස්ථීර පත්වීම දාතම කිරීම

II
II
II
II
II

8:3
8:1
1:5
7:2
6:1

II 1:6, 2:1
II 11:5
II 11:8
11:10:2

පත් කිරීෙම් බලධරයා - මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් තනතුරක් සඳහා අමාත\ මණ්ඩලය
ජනාධිපති ෙල්කම්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
රාජ\ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව
ෙල්කම්

II
II
II
II
II

පත් කිරීෙම් බලධරයා - මාණ්ඩලික ෙනොවන ෙශේණිෙය් තනතුරක් සඳහා ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ\ක්ෂ ජනරාල්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
බලය පවරනු ලැබූ රජෙය් නිලධරයා

II 4:3
II 4:3
II 4:3

පත්වීමක තත්ත්වය දිවයිෙන් ඕනෑම ෙපෙදසක ෙසේවය කළ යුතු බව

II 12:7

4:1
4:2:1 (අ)
4:2:1 (ආ)
4:2:2
4:2:1

පත්වීමක් ස්ථිර කරනු ලබන දිනය

II 11:8
11:10:2

පත්වීෙම් ලිපිය

II 8:1

පරිවර්තිත දීමනාව අර්ථකතනය
අනුපාතික අඩු කිරීමක් කළ යුතු බව
ෙබෙහවින් ගමන් කරන විට පරිවර්තිත ගමන් වියදම් ෙගවීමට හැකි
බව
ස්ථිර දීමනාවක් ලබන නිලධරෙයකුට ආණ්ඩුෙව් වාහනයක්
ෙනොමිලෙය් පාචිච්චි කළ ෙනොහැකි බව

පරිවාස කාලය
අවසාන වාර්තා
තමාට පාලනය කර ගත ෙනොහැකි ෙහේතු නිසා පත්වීම ස්ථිර කර ගනු
ලැබීමට අවශ\ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වීම
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XIV 12:1
XIV 12:5
XIV 12
XIV 12:3

II 11:2:2
II 11:9

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

නිලධරයාට පාලනය කර ගත හැකි වූ ෙහේතු පිට පරිවාස කාලය දීර්ඝ
කරනු ලැබූ විට එහි පතිඵල
පරිවාස කාලයක් නියම කිරීෙම් පරමාර්ථ
පරිවාස කාලය අවසානෙය් දී නිශ්චිත තීරණයක් දිය යුතු බව
පරිවාස කාලය තුළ දී අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාටිය
පරිවාස පත්වීම් ෙවනුවට වැඩ බැලීෙම් පත්වීම්
පරිවාස පත්වීම් හා වැඩ බැලීෙම් පත්වීම් කිසිම ෙහේතුවක් ෙනොදක්වා
අවසන් කළ හැකි බව
පරීක්ෂණ අවසන් වී නැති අවස්ථාවල දී
රාජ\ භාෂා විෂයෙයහි පවීණතාව අවශ\ වූ විට
වාර්ෂික වාර්තා
සියලුම පත්වීම් පරිවාස කාලයකට යටත් බව
ෙසේවය ස්ථිර කිරීෙම් නිසි බලධරයා
ෙසේවය ස්ථිර කිරීෙම් ෙහෝ පරිවාස කාලය දීර්ඝ කිරීෙම් නිෙයෝගයක් දිය
යුතු බව
ෙසේවය ස්ථිර කිරීමට සුදුසු ෙනොවුවෙහොත්
පරිවාස කාලය තුළ පරීක්ෂණ අවසන් වී නැති අවස්ථාවල දී පත්වීම අවසන්
කිරීම ෙහෝ පරිවාස කාලය දීර්ඝ කිරීමක් ෙහෝ කළ හැකි බව

II
II
II
II
II

11:10:1
11:2
11:2:3
11:2:1
11:3

II
II
II
II
II
II

11:4
11:2:4
12:10:3
11:2:2
11:1
11:6

II 11:2:2
II 11:7

II 11:2:4
XXVIII 12:1

පළාත් හා දිස්තික්ක
පාගන බයිසිකල් මිල දී ගැනීම සඳහා ණය ඇපකරුෙවෝ
ණය පමාණය
වාර ගණන
ෙවනත් ෙකොන්ෙද්සි
සුදුසුකම්

XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

පාචිච්චි ෙනොකරන ලද දුම්රිය බලපත ෙහෝ පෙව්ශ පත පාචිච්චි ෙනොකරන ලද පෙව්ශ පතවල දුම්රිය ස්ථානාධිපති විසින්
පිටසන් කළ යුතු බව
පාචිච්චි ෙනොකරන ලද බලපත ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ආපසු එවිය යුතු
බව
පාචිච්චි ෙනොකළ පෙව්ශ පතවල වටිනාකම බැර කරන ෙලස
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් දුම්රිය සාමාන\ාධිකාරිෙගන්
ඉල්ලා සිටිය යුතු බව
පාචිච්චි ෙනොකළ බලපත සහ පෙව්ශ පත අර්ධ වශෙයන් පාවිච්චි කිරීම
නිවාඩු බලපතයක වටිනාකම ආපසු ෙගවනු ෙනොලැෙබ්
පෙව්ශ පත
බලපත

506

9:3
9:2
9:5
9:4
9:1

XIII 4:1
XIII 4:1
XIII 4:2

XVI
XVI
XVI
XVI

3:3
3:4
3:2
3:1

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

XXVIII 1:3

පැමිණීෙම් ෙල්ඛනය
පිටරට යෑම - අධ=යන ෙහෝ අභ=ාස ෙහෝ රාජකාරී කටයුතු සඳහා ගිවිසුමකට සහ/ෙහෝ බැඳුම්කරයකට අත්සන් කළ යුතු බව
තමාෙග්ම වියදමින්
ලංකාණ්ඩුෙව් වියදමින්
විෙද්ශ ආණ්ඩුවක ෙහෝ ඒජන්සියක වියදමින්
විෙද්ශ ශිෂ\ත්ව සඳහා ෙතෝරා ගන්නා විධි

XV
XV
XV
XV
XV

පිටරට යෑම - අධ=යන ෙහෝ අභ=ාස ෙහෝ ෙවනත් කටයුතු සඳහා රාජ\ නිලධරයන්ට විෙද්ශ ගමන් යාම සඳහා අනුමතිය ලබා දීෙම් දී
අනුගමනය කළ යුතු කියා මාර්ග

XV 10

පිටරට යෑම - අධ=යනය සඳහා - ෙවනම යැෙවන බඩු බාහිරාදිය පවාහනය
කිරීම යනාදිය
රක්ෂණය
රක්ෂණය - ගුවන් අනතුරු සම්බන්ධෙයන්
රැෙගන ෙනොයන බඩු බාහිරාදිය පවාහනය
විෙද්ශ ෙසේවා ව\වස්ථා සංගහෙයන් පාලනය වන නිලධරයන් සඳහා
ෛවද\ පරීක්ෂණය

XV
XV
XV
XV
XV

පුද්ගලෙයකුට තුවාල සිදුවීම ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවීමකම්කරු වන්දි ආඥා පනත යටෙත් ඉල්ලීම්
මණ්ඩලය මගින් කරන විමර්ශන
විශාම වැටුප් ව\වස්ථා සංගහය යටෙත් ඉල්ලීමකට ඉඩ ඇති බව

1:4
1:2:1
1:2:3
1:2:2
1:5

13:2
14:1
13:1
13:5
15:1

XI 5:2
XI 5:1
XI 5:1

පුරප්පාඩු පසිද්ධ කිරීම රජෙය් ෙසේවෙය් සියලුම පුරප්පාඩු පසිද්ධ කළ යුතු බව

II 3:1

පුරවැසියන් ෙනොවන අය රාජ= ෙසේවයට පත් කිරීම

II 7:2

පූර්ණකාලීන වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා සංගමයක නිලධරෙයකු මුදා
හැරීම ආයතන අධ\ක්ෂ ජනරාල්ෙග් පූර්ව අනුමතිය ලබා ගත යුතු බව
පළමු වතාවට මුදා හැරීම
මුදා හැරීම සාමාජික සංඛ\ාව අනුව බව
වර්ෂ 4 ඉක්මවා දීර්ඝ කළ හැකි බව

XXV
XXV
XXV
XXV

4:4
4:1
4:2
4:3

ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව

VI 4

ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුව/ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව අපවාදයක් සටහන් කළ යුත්ෙත් රතු තීන්ෙතනි

VI 5:2

ෙපෞද්ගලික වාර්තා සටහන් ලිපිෙගොනුව -
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පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

තබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු බලධරයන්
පවත්වාෙගන යා යුතු ෙශේණි
ෙපොදු වාහනයකින් ගමන් කිරීම ෙවනුවට ෙපෞද්ගලික වාහනයකින් ෙහෝ
කුලියට ලබාගත් වාහනයකින් ගමන් කිරීම ගමන් බඩු ෙගන යන විට
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් අභිමතය අනුව ෙමෝටර් සයිකල් ෙහෝ
පාගන බයිසිකල් සැතපුම් කුලිය
ෙපොදු වාහනවලින් යාමට බැඳී නැති ඇතැම් නිලධරයන්
වැටලීම් ආදිය කරන විට
හදිසි තත්ත්වයන් යටෙත්
ෙපොලිස් සැරයන්වරුන් සහ ෙකොස්තාපල්වරුන් සඳහා නිවාඩු අඩ වැටුප් නිවාඩු
අනියම් නිවාඩු
ඉකුත් නිවාඩු
ෙරෝහල් නිවාඩු
විෙව්ක නිවාඩු
විශාම ගැනීෙම් දී
හදිසි අනතුරු නිවාඩු සහ රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටිය දී වැළෙදන ෙරෝග
ෙවනුෙවන් නිවාඩු
පතිඥාව ෙහෝ දිවුරුම අත්සන් කළ යුතු බව සහ ෙගොනු කර තැබිය යුත්ෙත්
ෙකොතැනද යන වග -

VI 3:2
VI 3:1

XIV 7:3
XIV
XIV
XIV
XIV

7:4
7:2
7:6
7:5

XII
XII
XII
XII
XII
XII

30:4
30:2
30:5
30:3
30:1
30:7

XII 30:6
II 10:6
10:6:4

පසූත නිවාඩු
අඩ වැටුප් සහිත පසූත නිවාඩු
වැටුප් රහිත පසූත නිවාඩු
වැටුප් සහිත පසූත නිවාඩු
හිමිකම ලබන නිලධාරිනියන්

XII
XII
XII
XII

පීතෘත්ව නිවාඩු

XII 18:11

18:3
18:4
18:2
18:1

බ
බලතල හා රාජකාරී ආයතන අධ\ක්ෂ ජනරාල් - තනතුරු ෙශේණිගත කිරීම, ඒවාට නිල
නාම දීම යනාදිය
කළමනාකරණ ෙසේවා අධ\ක්ෂ ජනරාල් - අලුත් තනතුරු ඇති කිරීම
ෙහෝ ෙසේවක සංඛ\ාව වැඩි කිරීම
බලපත ඉල්ලුම් කිරීම සහ නිකුත් කිරීම ඉඩකඩ කල් තියා ෙවන් කරවා ගැනීෙම් කාර්යය සඳහා ගමන් කිරීෙම්
දිනය
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II 1:3
II 1:2

XVI 2:7

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

ඉල්ලුම්පතය යැවිය යුත්ෙත් ස්වාමිපුරුෂයා
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාට බව
දුම්රිය ෙරගුලාසිවලට යටත් බව
නිකුත් කළ හැකි දිනය
වලංගු කාල පරිච්ෙඡ්දය

ෙසේවය

කරන
XVI
XVI
XVI
XVI

2:2
2:8
2:5
2:6

ම

මහජනයා ෙහෝ ස්වකීය ෙපෞද්ගලික තත්ත්වෙයන් රජෙය් නිලධරෙයකු ෙහෝ
ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝජන ෙපත්සම් සම්බන්ධ ව\වස්ථා
සලකා බලනු ෙනොලබන බව

XXVIII 6:1
XXVIII 6:2

මාරු කිරීම් අමාත\ාංශ ඇතුළත මාරු කිරීම්
ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්
ෙදපාර්තෙම්න්තු ඇතුළත මාරු කිරීම්

III 2:3
III 2:3
III 2:3

මාරු කිරීම් කියාත්මක වන දිනය
මාරු කිරීෙම් කාලසටහන
මාරු කිරීෙම් පරිපාටිය
මාරු කිරීම්වලින් නිදහස් ෙදපාර්තෙම්න්තු
මාරු කිරීම් සිරිත් පරිදි ෙකෙරන කාර්යයක් ෙනොවන බව

III
III
III
III
III

මාරු කිරීම් අභියාචන මණ්ඩල අභියාචනයක් සලකා බලනු ලබන කරුණු
මාරු කිරීමක දී අවසාන බලධරයා

III 5:2
III 5:3

මාරු කිරීම් - ෙකටි කල් දීමකින්

III 4:2

මාරු කිරීම් - ෙකටි කල් දීමක් ඇතුව, මාරු කිරීම පමාද කිරීම සහ අවලංගු
කිරීම උපෙව්ශන දීමනාව - දින 30ට වඩා අඩු කල් දීමක් ෙකොට මාරු කළවිට
උපෙව්ශන දීමනාව පවුෙල් අයට ෙනොෙගවන බව
කියාත්මක වීමට දින 3ක් ඇතුළත මාරු කිරීම් පමාද කිරීමක් ෙහෝ
අවලංගු කිරිමක් සිදුවුවෙහොත්
කිසියම් නිලධරෙයකුෙග් පමාද ෙදෝෂය ෙහෝ ෙනොසැලකිල්ල ෙහේතු
ෙකොටෙගන නම්
නිලධරයාෙග් ඉල්ලීම පිට ෙහෝ විනය ෙහේතු මත ෙහෝ එෙසේ කර
ඇත්නම් දරන ලද වියදම් පතිපූර්ණය ෙනොකරන බව
පතිපූර්ණ ෙගවීම් කරනුෙය් බඩු මිටි බැඳීම ෙහෝ පවාහනය කිරීම සඳහා
පමණක් බව
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4:1
6:1
1:2
1:4
1:1

XIV 24:2
XIV 24:7
XIV 24:8
XIV 24:13
XIV 24:10
XIV 24:9

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

මාරු කිරීෙම් නිෙයෝගය වහා ලැෙබන බවට වගබලා ගත යුතු බව
මාරු කිරීම් නිෙයෝග කරන බලධරයා අමාත\ මණ්ඩලය
අමාත\ාංශ
ෙල්කම්,
අමාත\ාංශයක
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක පධානියා
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ\ක්ෂ ජනරාල්
ජනාධිපති ෙල්කම්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
ෙල්කම්
ෙල්කම්, රාජ\ පරිපාලන අමාත\ාංශය

XIV 24:5

III 2:3
යටෙත්

ෙනොවන
III
III
III
III
III
III

2:3
2:3
2:3
2:3
2:3
2:3

III 4

මාරු කිරීම් පිළිබඳ කල් දීම
මාරු මණ්ඩල
එකම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විවිධ ෙසේවා සඳහා ෙවන ෙවනම මණ්ඩල
ඒකාබද්ධ
ෙසේවාවන්,
එක්
අමාත\ාංශයක
සිට
ෙවනත්
අමාත\ාංශයකට
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල මාරු මණ්ඩල
මාරු කිරීෙම් පරිපාටි
මාරු මණ්ඩල කාර්ය පථයට අයත් ෙනොවන මාරු කිරීම්
මාරු මණ්ඩල සමන්විත වන අයුරු

III 3:4
III
III
III
III
III

3:7
3:3
3:8
3:2
3:5

XIV 25

මාරු කිරීම් - විෂමාචාර නිසා
මාරු කිරීම් - වෘත්තීය සංගම් නිලධරයන් අනුගහය ලබා දුන් නිලෙයන් ගිලිහුණු විට
නිසි බලධරයා විසින් අදාළ සංගමය සමග සාකච්ජා ෙකොට තීරණය
කළ යුතු බව
පධාන නිලතල උසුලන නිලධරයන්, සංගමෙය් වැඩ කටයුතු සඳහා
ඔවුනෙග් ෙසේවය අවශ\ වන ෙසේවා ස්ථානවලට පත් කළ යුතු බව

XXV 7:3
XXV 7:2
XXV 7:1
XXVIII 1:6

මැතිවරණයක දී ආධාර ලබා ගැනීම
මියගිය නිලධරෙයකුෙග් වැටුප ෙගවිය යුත්ෙත් කා හට ද යන වග

VII 11:1
11:2
XXVIII 1:1

මුදල් ගනුෙදනු
ෙමෝටර් රථයක් මිල දී ගැනීම සඳහා බැංකු මගින් ණය
ෙමෝටර් සයිකලයක්/ස්කූටරයක් මිල දී ගැනීම සඳහා බැංකු මගින් ණය
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XXIV 7
XXIV 8

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

ය
යටත් නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු අඩ වැටුප් නිවාඩු
අනියම් නිවාඩු
ඉකුත් නිවාඩු
විෙව්ක නිවාඩු
විශාම ගැනීෙම් දී
හදිසි අනතුරු නිවාඩු සහ රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටිය දී වැළෙඳන ෙරෝග
ෙවනුෙවන් නිවාඩු
යම් තැනැත්ෙතකු පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම යම් තැනැත්ෙතකුෙග් ජාතිය පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට අවසර
නැති බව

XII
XII
XII
XII
XII

25:4
25:2
25:3
25:1
25:6

XII 25:5

XXVIII 1:9

ර

රජෙය් නිවාඩු දවස්වල වැඩ කිරීම නියම කරනු ෙනොලබන නිලධරයන්

VIII 8:3

රජෙය් නිවාස කුලී අඹුසැමි යුවළින් එක් අෙයකුට ෙහෝ ෙදෙදනාටම ෙහෝ උප ෙල්ඛනගත
නිවාස ලබා ගැනීමට හිමිකමක් තිෙබන විට
අර්ධ ස්ථිර නිවාස
උප ෙල්ඛනගත නිවාස ලබා ගැනීමට හිමිකමක් ඇති නිළධරෙයකු
කුලිය වැටුප මත බව
තාවකාලික නිවාස
රජෙය් ෙසේවෙය් නියුතු අඹුසැමි යුවළක්
ස්ථිර නිවාස
සාද නිවාස (චමරි)
හවුෙල් පදිංචිව සිටින නිලධරයන්

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

රජෙය් නිවාසවල සන්තකය ආපසු ලබා ගැනීම

XIX 9:1

රජෙය් නිවාසවලින් අස් වී ෙනොයන අවස්ථාවල දී දඬුවම් දණ්ඩන කුලිය අය කළ යුතු බව
නිවාසෙයන් ඉවත් කළ යුතු බව

XIX 7:2
XIX 7:1

රජෙය් නිවාස සඳහා ඉන්ෙවන්ටරි තබා ගැනීම ආණ්ඩුෙව් ෙගොඩනැගිලි
කුලියට ගත් ෙගොඩනැගිලි
විදුලි උපකරණ
ෙවනත් උපකරණ

XIX
XIX
XIX
XIX
511

5:4:1
5:2:2
5:3
5:1
5:2:3
5:4
5:2:1
5:2:4
5:5

8:4
8:4
8:1
8:2

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

රජෙය් නිවාස ෙවන් කර දීම ෙතෝරා ගැනීෙම් උපමාන
ලකුණු දීෙම් කමය
සුදුසුකම්

XIX 4:2
XIX 4:2:1
XIX 4:1

රජෙය් නිවාස සඳහා බදු ෙකොන්ෙද්සි අතුරු බද්දට දීම යනාදියට තහනම් බව
අලාභ හානි සඳහා වියදම
කාලය දීර්ඝ කිරීම
ෙගොඩනැගිලි පිළිබඳ දිස්තික් ඉංජිෙන්රු ෙවත දැන්වීම
නිලධරයාට, සිය පවුලට සහ යැෙපන්නන්ට පමණක් බව
නිවාසෙයන් අස් වී යාම ලිත් මාසයකට කලින් දැන්විය යුතු බව
පදිංචිකරු දිවයිෙනන් පිට නිවාඩුවක් යන විට

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

පදිංචිය අහිමිවීම දැන්වීම
පදිංචිය සහ අස්වීෙම් දිනය දැන්විය යුතු බව
බදු කාලය අවසන් වනෙතක් සිටිය හැකි බව
බදු කාලය අවසානෙය් දී ෙහෝ ෙවන් කරන බලධරයා නියම කළ විට
අස්වී යා යුතු බව
බදු කාලෙය් සීමා
විශාම ගැනීම නිසා අස් වී යාම
ෙසේවය අවසන් කළ විට ෙහෝ ෙසේවෙය් ෙයදී සිටිය දී මියගිය විට
හවුෙල් පදිංචි වීම
රජෙය් නිවාස ආදර්ශ සැලැස්මට අනුකූල විය යුතු බව
ආර්ථික කුලිය
උප ෙල්ඛනගත නිවාස
උප ෙල්ඛනගත නිවාස අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඉදි කර ගත යුතු
බව
තනතුරකට නියමිත නිවාසයක් පතික්ෙෂේප කිරීම
නිවාස ෙශේණිගත කිරීම
ෙපොදු ෙසේවා නිවාස
ෙපොදු ෙසේවා නිවාස දිස්තික් ෙල්කම්/දිසාපති විසින් ඉදි කළ යුතු බව
විදුලිබලය සහ වතුර සඳහා ෙගවීම්
රජෙය් නිවාස ෙවන් කර දීම ඉල්ලුම්පත ආකෘති
උසස්වීම්, වැටුප් වැඩිවීම් ආදිය ලැබූ විට ෙශේණිය ෙවනස්වීම
පකාශයක්
ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛන
ලකුණු දීෙම් කමෙයන් අන\ වූ කමයක් අනුගමනය කිරීම
ෙල්ඛන පරීක්ෂා කළ හැකි බව
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6:4
6:8
6:12
6:7
6:3
6:5
6:13
6:13:1
XIX 6:14
XIX 6:6
XIX 6:14:1
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

6:15
6:1
6:11
6:10
6:9

XIX 2:3
XIX 5:6
XIX 1:1
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

2:2
5:7
3
1:2
2:1
5:8

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

4:3
4:3:6
4:3:2
4:3:3
4:4:1
4:3:8

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

රජෙය් නිලධරයන් ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝජන ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නිසි බලධරයාට නම් උසස් නිලධරයන් විසින් කළ
යුතු බව
ඉල්ලීම් ෙහෝ අභියාචන ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්, ඉල්ලුම්කරුෙග්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාෙග් හා ෙවනත් නිසි බලධරයන්ෙග්
මාර්ගෙයන් බව
ලැබුණු බව වහා දන්වා යැවිය යුතු බව
විනය කරුණු පිළිබඳව එවන අභියාචනා
හිටපු රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් ඉල්ලීම් ෙහෝ අභියාචනා හිටපු
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මාර්ගෙයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව
රජෙය් නිලධරෙයකු විසින් ෙපෞද්ගලික තත්ත්වෙයන් නඩුවක් පැවරීම
රජෙය් ෙසේවෙයන් පරිබාහිර වූ ෙසේවයක් සඳහා මුදා හැරීම උපරිම කාලය
කලින් දැරූ තනතුරට ෙපරළා පැමිණීෙම් ෙකොන්ෙද්සි
තාවකාලික මුදා හැරීෙම් ෙකොන්ෙද්සි
තාවකාලික වශෙයන් මුදා හරින විට
නිලධරයාෙග් ඉල්ලීම පිට
පත් කරන බලධරයා විසින්
පතික්ෙෂේප කළ හැකි අවස්ථා
මුදා හරින බලධරයා
රාජ\ පතිපත්තිමය ෙහේතු අනුව
ස්ථිරව මුදා හැරීම
රහස= වාර්තාව අහිතකර වූ සටහන්
ඒකාබද්ධ ෙසේවා
ෙවනත් ෙශේණි

XXVIII 5:1
XXVIII 5:4
XXVIII 5:3
XXVIII 5:5
XXVIII 5:4
XXXIII 7:1

V
V
V
V
V
V
V
V

2:5:1
2:5:5
2:5
1:6
2:5:4
1:2
1:3
2:1
2:2
V 2:5:2
V 2:6

VI 6:4
VI 6:1
VI 6:3

රාජකාරී නිවාඩු ආණ්ඩුෙව් කටයුත්තක් සම්බන්ධෙයන් පිටරට යාම සඳහා
උසාවිෙය් රාජකාරී
ගාෙමෝදය මණ්ඩලයක සභාපතිවරෙයකු වන විට
නිෙයෝජිත මණ්ඩලයක සාමාජිකයන්ට
ලංකා ස්ෙව්ච්ඡා හමුදාවල සාමාජිකයන්ට
විනය පරීක්ෂණවලට සහභාගී වන නිලධරයන්ට
විෙශේෂ ෙපොලිස් උප ෙසේවෙය් සාමාජිකයන්ට
වෘත්තීය සමිති සාමාජිකෙයකු වශෙයන් සම්මන්තණයකට සහභාගී
වීම සඳහා
සංගමයක සාමාජිකයන්ට
සංවර්ධන සභා උප කාර්යාලයක අනුශාසකවරෙයකු වශෙයන් පත්
කරන ලද විට
513

XII
XII
XII
XXV
XII
XII
XII

13:1
13:5
13:7
2:2
13:2
13:4
13:3

XII 13:6
XXV 2:1
XII 13:7

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

රාජකාරිෙයහි ෙයදී සිටිය දී තුවාල සිදුවීම ඉල්ලා අස්විම ආදිෙයන් අවසන් වූ පූර්ව ෙසේවය ෙවනුෙවන් කිසිදු
පතිලාභයක් ෙනොලැෙබන බව
මුදා හරින ලද විට වැටුප් වර්ධක වාසි සඳහා හිමිකම් ඇති බව
විෙශේෂ අවස්ථාවක් ෙලස සලකා වැටුෙපහි ෙවනසක් කිරීම
විශාම ගනිද්දී දැරූ තනතුෙර්ම ෙහෝ ෙශේණිෙය්ම නම්
විශාම වැටුප ෙගවීම
රාජකාරි ලිපි ගනුෙදනුව අතුරු පිළිතුරු යැවිය යුතු බව
ෙකොළ පාට තීන්ත පාවිච්චි කිරීම
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා ෙවනුෙවන් අනුඅත්සන් කිරීම
රාජකාරි ලිපි අත්සන් කිරීම
රහස\ ලිපි
ලිපි ගනුෙදනු සම්බන්ධ විධිවිධාන
වැදගත් ලියකියවිලි ෙල්ඛනගත තැපෑෙලන් යැවිය යුතු බව
විෙද්ශ නිෙයෝජිතයන් ආදීන් සමග ලිපි ගනුෙදනු කිරීම
සියලුම රාජකාරී ලිපි විනීත හා පැහැදිලි භාෂාෙවන් ලිවිය යුතු බව
රාජකාරි ලිපිවල හා නිල ෙල්ඛනවල පිටපත් ගැනීම ෙහෝ නිකුත් කිරිම පිටපත් ලබා ගැනීම නිලධරයන්ට තහනම් බව
ලියුම්වල සහතික පිටපත් යනාදිය
රාජකාරි ලිපිවල ෙල්ඛනවල භාරය, ඒවා ආරක්ෂා කර තබා ගැනීම සහ
විනාශ කර දැමීම ජාතික ෙල්ඛනාගාරයට යැවිය යුතු වාර්තා සහ ෙල්ඛන සහ විනාශ කළ
යුතු ෙල්ඛන පිළිබඳ උප ෙල්ඛන
ජාතික ෙල්ඛනාගාරයට යැවිය යුතු දිනය නියම කිරීම
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වගකිව යුතු බව
යැවිය යුතු උප ෙල්ඛන
රජෙය් වාර්තා සහ ෙල්ඛන ජාතික ෙල්ඛනාගාරයට ෙගන යාම සහ
විනාශ කර දැමීම
රජෙය් වාර්තා සහ ෙල්ඛන විනාශ කර දැමීම
විනාශ කරන ලද ෙල්ඛනවල වාර්තා
විනාශ ෙනොකළ යුතු ෙල්ඛන
රාජ= භාෂා පතිපත්තිය
රාජ\ භාෂාව පිළිබඳ පවීණතා පරීක්ෂණය
රාජ\ භාෂා විෂයයට අදාළව පරිවාස කාලය දීර්ඝ කරනු ලැබූ විට
රාජ= සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා මුදා හළ නිලධරෙයකු සඳහා නිවාඩු ෙම් සංගහය යටෙත් නිවාඩු ලැබීමට හිමිකමක් නැති බව
සංස්ථාෙව් ෙසේවය කරන විට උපයාගත් නිවාඩුවලට හිමිකම් ෙනොමැති
බව
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XXVIII
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රාජ= ෙසේවයට පත් කිරීම පිළිබඳ සුදුසුකම් අකාර්යක්ෂමතාව නිසා විශාම ගැන් වූ ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබූ
නිලධරයන්
ෙමබඳු පුද්ගලයන් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් තබා ගත යුතු බව
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XXVIII 13

ෙරෝග පිළිබඳ දැනුම් දීම
ල

ලිපි ගනුෙදනු කිරීෙම් මාර්ග සහ/ෙහෝ වගකීම අමාත\වරයා
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ෙල්කම්වරයා
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කාර්යාල ෙනොවැසිය යුතු බව
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2
3

XXVIII 1:4

ව

වත්කම් සහ බැරකම් පකාශ කිරීම අලුතින් ෙද්පළ අත් කර ගන්නා සෑම අවස්ථාවකදීම ඒ සම්බන්ධව
විස්තර පකාශ කළ යුතු ෙව්
කලතයාෙග් වත්කම් ද ඇතුළත් විය යුතු බව
පළමුවරට පත්වීම ලබන අවස්ථාෙව් දී
සියලුම වත්කම් පිළිබඳ විස්තරයක් සැපයිය යුතු බව

XXIX
XXIX
XXIX
XXIX

2:3
2:3
2:1
2:2

II 2:8

වරණාත්මක පත්වීම
වාර පෙව්ශ පත ආපසු බාර දීම හා පාවිච්චි ෙනොකරන කාල ආපසු ෙගවීම
පාවිච්චි ෙනොකරන කාල පරිච්ෙඡ්දයට බැර කිරීම
මාරුවීම, විශාම ගැනීම වැනි අවස්ථාවල දී
වාර්තා (පරිපාලන කාර්ය පරිපාටි සහ විධි) නිර්ෙද්ශ රහස\ බව
ෙපත්සම් සහ ෙවනත් නිෙයෝජන පිළිබඳ වාර්තා මාසයකට වැඩි
කාලයක් තබා ෙනොගත යුතු බව
වාර්තා කරන නිලධරයාෙග් නිර්ෙද්ශ
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සිද්ධියට අදාළ කරුණු හැකි තාක් සැෙකවින් දැක්විය යුතු බව
වාහනය දුම්රිෙයන් ෙගන යාම දුම්රිය බලපත නිකුත් කිරීම
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු සඳහා
මන්තීවරෙයකුට

XXVIII 7:3

XIV 15:1
ගමන්බිමන්

යන

පාර්ලිෙම්න්තු
XIV 15:1:1

වැටුප් අලුත් ෙයෝජනා
ආයතන අධ\ක්ෂ ජනරාල් හා අයවැය අධ\ක්ෂ ජනරාල් විසින්
තීරණය කළ යුතු බව
ආරම්භක පියවෙරහි පිහිටුවිය යුතු බව
තනතුර අත් හැර ගිය විට වැටුප් ෙගවීම
නිවාඩු ලබා ෙනොෙගන ෙසේවයට ෙනොපැමිණීම
පූර්වානුමතිය අවශ\ බව
පතිෙශෝධිත වැටුප් පරිමාණයන් කියාත්මක වන දිනය
මසක වැටුප්
මසකින් ෙකොටසකට
මාසයක ෙවන් ෙවන් ෙකොටස්වලට ෙවන් ෙවන් වැටුප් ෙගවිය යුතු බව
වැඩ තහනම් කර ඇති විට ෙගවන වැටුප්
වැටුප් පරිමාණෙයහි ලක්ෂ\යක පිහිටුවිය හැකි අවස්ථා
ෙවනස් ෙනොකළ හැකි බව
වැටුප් රහිත නිවාඩු දිවයිෙනන් පිට ගත කළ හැකි බව
මාස තුනක් දක්වා
රාජ\ ෙසේවෙයන් බැහැර ෙසේවය සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු පිට මුදා
හැරීම
වැටුප් රහිත නිවාඩු ෙපෞද්ගලික අධ\යන කටයුතු සඳහා ලබා දිය
ෙනොහැකි බව
වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලයක් අතරට වැෙටන රජෙය් නිවාඩු දින
විගණකාධිපතිට වාර්තා කළ යුතු බව
ෙසසු නිවාඩු ඉවර වූ පසු පමණක් බව
වැටුප් රහිත ෙමරට අධ=යන නිවාඩු අධ\යන පාඨමාලාව නිලධරයාෙග් රාජකාරී ෙව්ලාවන් තුළ විය යුතු
බව
අනිවාර්ය ෙසේවය ඉටු ෙනොකිරීම ෙවනුෙවන් ෙකෙරන දඩ ගැසීම්
අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය
ගිවිසුම
ණය මුදල් අය කර ගැනීෙම් වැඩපිළිෙවළ
නිවාඩු අනුමත කරන බලධරයා
පථමෙයන් අවුරුද්දක් පමණක් බව
විභාගවලට සූදානම් වීම යනාදියට ෙනොෙදන බව
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VII 1:4
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

1:1
3:1
1:8
1:6
3:4
1:5
2:2
2:3
2:4
1:7
3:3
1:3

XII 22:1:1
XII 22:1
XII 22:6
XII 22:5
XII 22:3
XII 22:4
XII 22:2

XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII

15:2
15:7
15:6
15:4
15:10
15:8
15:3
15:2:1

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

ෙසේවෙය් ස්ථිර කර ඇති ස්ථිර නිලධරයන්ට පමණක් බව
වැටුප් ණය දීෙම් සාමාන= ෙකොන්ෙද්සි අත්සන් කිරීෙමන් ඇප බැඳුම්කරය අවලංගු කිරීම
අය කර ගත යුතු ෙපොළී පමාණය
ඇප බැඳුම්කර ආකෘතිපතය
ඇපකරු සුදුසු වූ ද, ෙයෝග\ වූ ද තැනැත්ෙතකු විය යුතු බව
ඇපකරු වී සිටින කිසිම නිලධරෙයකුට ඉල්ලා අස්වීමට ෙහෝ විශාම
ගැනීමට ඉඩ ෙනොදිය යුතු බව
ඇපකරුෙවකු ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබුවෙහොත් ෙහෝ මියගියෙහොත්
ෙහෝ ෙවනත් ඇපකරුෙවකු ඉදිරිපත් කළ යුතු බව
ඉල්ලුම්පත
ඊළඟ මාසෙය් සිට අය කර ගත යුතු බව
උප වගන්ති අනුව කටයුතු කිරීම පමාද කළෙහොත්
එක් පමාණයක් ෙලස ඒකාබද්ධ කළ යුතු බව
කලින් අත්සන් කරන ලද ඇප බැඳුම්කරය අවලංගු කළ යුතු විට
ගිවිසුම් ආකෘතිපත
ණය ආපසු ෙගවන ෙතක් විකිණීම යනාදිය තහනම් බව
ණයකරු සහ ඇපකරු වගකීෙමන් නිදහස් ෙනොවන බව
ණය මුදල පෙයෝජනයට ගත් බව ඔප්පු කිරීමට ලිඛිත සාක්ෂි සති
ෙදකක් තුළ ඉදිරිපත් ෙනොකළෙහොත්, ණය මුදල වහාම ආපසු
ෙගවිය යුතු ය
ණය මුදල පෙයෝජනයට ෙනොගතෙහොත් වහාම ආපසු ෙගවිය යුතු බව
ණය මුදලින් ආපසු ෙගවීමට ඇති ෙශේෂය ආපසු ෙගවනවා ෙවනුවට,
එය ෙවනත් වාහනයක් මිල දී ගැනීම සඳහා ෙයොදා ගැනීම
තහවුරු කිරීෙම් ලියකියවිලි
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් සහතිකය
නියමයන් ෙනොපිළිපැදීෙම් පතිඵල
නියම වටිනාකමට ණය මුදල සීමාවිය යුතු බව
පැවරීමට, විකිණීමට ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයට බැහැර කිරීමට අනුමතිය
දුන්ෙනොත්, ණය ෙශේෂය ආපසු ෙගවිය යුතු බව
මාස්පතා ෙපොළිය අය කර ගැනීම
මුළු ණය මුදල අදාළ කාර්යය සඳහා ෙයදිය යුතු බව
යටත් නිලධරෙයකු ඇපකරු වශෙයන් ෙනොපිළිගත යුතු බව
රක්ෂණය
වාහනයක් අයිති නිලධරෙයකුට, වාහනයක් මිලට ගැනීමට ණය
මුදලක් ෙනොෙගවිය යුතු බව
විෙද්ශ රැකියාවකට හැර ෙවනත් කාර්යයන් සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු
දීමට ෙපර ණයක් ලබා ඇති නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන්
අනුගමනය කළ යුතු කියාමාර්ගය
විෙද්ශ රැකියාවක් සඳහා යාමට වැටුප් රහිත නිවාඩු ඉල්ලුම් කරන
නිලධරෙයකු සියලු ණය ෙගවිය යුතු බව
විනයානුකූල කටයුතු ආරම්භ කළ යුතු බව
ෙවනත් ෙකොන්ෙද්සි
විශාම ගැනීමට ෙහෝ ෙසේවය අවසන් වීමට නියමිත ඇපකරුෙවෝ
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XII 15:1

XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

3:17:10
3:8:1
3:15
3:17

XXIV 3:17:7
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

3:17:4
3:13
3:7
3:17:6
3:6
3:17:9
3:14
3:9
3:11

XXIV 3:1:2
XXIV 3:1:1
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

3:9:2
3:2
3:19
3:1:3
3:3

XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

3:9:1
3:8
3:1
3:17:1
3:10

XXIV 3:12
XXIV 3:18
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

3:18:1
3:1:3
3:1
3:17:3

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

ව\වස්ථා කඩ කිරීම, දඬුවම් යනාදිය
40% සීමාව

XXIV 3:21
XXIV 3:5

වැටුප් පරිමාණයක් පතිෙශෝධනය කිරීෙම් දී ෙගවන වැටුප කියාත්මක වන දින සිට
පරිවර්තනය කළ යුතු කමය
වැටුප් රහිත අධ=යන නිවාඩු ලබා ෙගන ඇති අවස්ථාවල දී අත්සන් කළ යුතු
ගිවිසුම අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය
අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය ෙසේවය කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත්
දණ්ඩන මුදල
ගිවිසුමකට එළඹිය යුතු බව
නිවාඩුව දීර්ඝ කරන ලද අවස්ථාවක අය කර ගත යුතු මුදල
වැටුප් වර්ධක අත්හිටුවා ඇති කාල පරිච්ෙඡ්දය නතර කිරීමක් නැතෙහොත් විලම්බනය
කිරීමකට පරිවර්තනය කිරීම
එක් එක් වර්ගෙය් පතික්ෙෂේප කිරීම සඳහා නියමිත කාල පරිච්ෙඡ්ද
තනතුෙරහි ස්ථිර කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ෙහෝ
කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් සමත් වීමට ෙහෝ ෙනොහැකි වීම නිසා
විලම්බනය ෙකෙරන විට
නතර කිරීෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය විලම්බනය කිරීමකට පරිවර්තනය
කිරීම
වැටුප් වර්ධක අනුමත කරන නිසි බලධරයන්
වැටුප් වර්ධක අයිතිවාසිකමක් ෙනොව උපයා ගත යුත්තක් බව
වැටුප් වර්ධක උපයා ගැනීමට ෙසේවය කළ යුතු කාල පරිච්ෙඡ්දය
වැටුප් වර්ධක ෙගවීම පතික්ෙෂේප කිරීෙම් නිසි බලධරයන්
වැටුප් වර්ධකයක් පතික්ෙෂේප කිරීම
වැටුප් රහිත නිවාඩු පිට සිටින විට වැටුප් වර්ධකය ෙගවීම
වැටුප් වර්ධක වාසි අලුත් තනතුෙර් පිහිටුවිය යුතු වැටුප් පියවර නිගමනය කිරීම සඳහා
ගණන් ගත යුතු වැටුප ඔහුෙග් ඔහු කලින් දැරූ තනතුෙර් දී
අන්තිමට ලබා ගත් වැටුප බව
ආරම්භක වැටුපට වඩා අඩු වැටුපක් ෙනොලැබිය යුතු බව
ඉහළ ෙහෝ සම තත්ත්වෙය් තනතුරක ෙසේවය ෙවනුෙවන් පමණක් බව
උපරිමයට වඩා වැටුපක් ෙනොලැබිය යුතු බව
නිලධරයා පත්ව සිටින අලුත් තනතුෙර් ඔහු පිහිටුවිය යුතු වැටුප් පියවර
නිලධරෙයකු සිය ෙසේවෙයහි කැඩීමක් නැතිව එක් තනතුරකින් ෙවනත්
තනතුරකට පත්ව ගිය කල්හි
පහළ තත්ත්වෙය් තනතුරක නම් වැටුප
පළාත් පාලන ෙසේවකෙයෝ
වැටුප් වර්ධක වාසි සඳහා ගණන් ෙනොගත යුතු කාල පරිච්ෙඡ්ද
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9:3 සිට 9:4 උප වගන්ති යටෙත් පිළිගත හැකි පූර්ව ෙසේවා කාල
පරිච්ෙඡ්ද ෙවනුෙවන් වැටුප් වර්ධක වාසි දීම
වැඩ බැලීෙම් පත්වීම් එවැනි සෑම පත් කිරීමක්ම පත් කිරීෙම් බලධරයා විසින්ම කළ යුතු බව
ෙගවිය හැකි අතිෙර්ක පාරිශමික මුදල
තනතුරක "රාජකාරි ඉටු කිරීමට" විධිමත්ව පත් කළ යුතු බව
තාවකාලික පියවරක් පමණක් වන බව
සෑම අතින්ම සුදුසු අය පමණක් පත් කළ යුතු බව
සිරිතක් වශෙයන් ෙනොකළ යුතු බව
වැඩ බැලීෙම් වැටුප සහ විෙශේෂ අතිෙර්ක පාරිශමිකය උපරිම සීමා
ෙගවිය හැකි පමාණය
තනතුරක රාජකාරී ඉටු කිරීම
රාජ\ සංස්ථාවක තනතුරක වැඩ බැලීම
වැඩ බැලීෙම් වැටුප ෙගවිය හැකි කාල සීමාව
විෙශේෂ ෙකොමිසමක ෙහෝ පරීක්ෂණ කමිටුවක ෙසේවය කිරීම
ෙවනත් තනතුරක වැඩ බැලීමට පත්කරනු ලැබූ විට
විෙද්ශ අධ=යන සහ/ෙහෝ රැකියා සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු අධ\යනය අදාළ විය යුතු බව
අධ\යන කටයුතු සඳහා විනිමය ලැෙබන බව
අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය
උසස් කිරීම සඳහා වැටුප් ලක්ෂ\ය තීරණය කිරීෙම් දී ගණන් ෙනොගත
යුතු ය.
උසස් කිරීම සඳහා සුදුසුකමක් වශෙයන් වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය
ගණන් ෙනොගත යුතු බව
කිසිදු පුරප්පාඩුවකට උසස් කිරීම සඳහා සලකා බැලිය යුතු ෙනොවන
බව
ගිවිසුම
තාවකාලික නිලධරයන්ට සහ පරිවාස පිට සිටින නිලධරයන්ට
අධ\යන කටයුතු සඳහා පමණක් දිය හැකි බව
තාවකාලික නිලධරයන්ට සහ පරිවාස පිට සිටින නිලධරයන්ට
ගිවිසුමට අමතරව ඇප බැඳුම්කරයක් අත්සන් කළ යුතු බව
පඩි රහිත නිවාඩු ෙහෝ එයින් ෙකොටසක් ෙවනුවට ඉපැයූ නිවාඩු ලබා
ගත හැකි බව
මුදා හැරීම සඳහා තම තමන්ෙග් පරිපාටි සකස් කර ගත යුතු බව
වැටුප් වර්ධක කාර්ය සඳහා ගණන් ගත යුතු බව
විශාම වැටුප් සඳහා ගණන් ෙනොගත යුතු බව
ෙසේවය ස්ථිර කර ඇති නිලධරයන්ට පමණක් වර්ෂ 05ක් බව
විෙද්ශිය අමුත්තන්ට සංගහ කිරීම පිළිබද වියදම් පතිපූරණය කිරීම පූර්වානුමතිය ලබා ගත යුතු බව
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පතිපූර්ණ ගාස්තු පමාණය
සංගහ සහ පුද්ගල සංඛ\ාව
සාද

XI 3:5
XI 3:2
XI 3:6

විවිධ ෙසේවා ෙවනුෙවන් කරනු ලබන ෙගවීම් අත්අඩංගුෙව් සිටින චූදිතයන්ට කෑම සැපයීම
තුවාලකාරයා ෙහෝ ෙරෝගියා ෙහෝ චූදිතයා ෙගන යෑම සඳහා ගාස්තුව
ආපසු ඉල්ලා සීටීම
දිස්තික් ෙල්කම්/දිසාපති නියම කරන ගාස්තු පමාණය අනුව බව
භාරෙය් යන අය
සාක්ෂිකරුවන් ආදීන් සඳහා දුම්රිය බලපත
විෙව්ක නිවාඩු එක් අවුරුද්දක් සඳහා උපරිම විෙව්ක නිවාඩු
නිවාඩු කාලයට ඇතුළත් වන රජෙය් නිවාඩු දවස්
නිවාඩු ලබා ගැනීමට යටත් පිරිෙසයින් මාස තුනක්වත් සිය තනතුෙර්
ෙසේවය කළ යුතු බව
පළමුවැනි පත්වීෙම් දී ලබා ගත හැකි නිවාඩු පමාණය
පළමුවැනි පත්වීෙම් සිට අවුරුදු ෙදකක ෙසේවය සම්පූර්ණ කළ පසු
පිටරට ගත ෙකෙර් නම් සමුච්චිත නිවාඩු ලබා ගත හැකි බව
රටින් පිට නිවාඩුවකින් පසු නැවත විෙද්ශ නිවාඩු ලබා ගැනීම
විෙශේෂ නිවාඩු ආගමික වතාවත්වල ෙයදීම සඳහා ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ට
ඇතැම් ෙලඩ ෙරෝග සඳහා
ඇතැම් වෘත්තීය මණ්ඩලවල සාමාජිකයන්ට
“ඉඩ්ඩා” පිළිපැදීම සඳහා
කාර්යාල ෙව්ලාවන් තුළ දී අධ\යන පන්තිවලට සහභාගී වීම සඳහා
කීඩාවල දී ලංකාව නිෙයෝජනය කිරීමට
ජාත\න්තර සම්ෙම්ලනවල දී ලංකාව නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා
ජීවානුහරණයට
නිෙරෝධායනීය ෙරෝග ස්පර්ශ වූ අයට
මැතිවරණවල දී ඡන්දය දීම සඳහා
වෘත්තීය සමිතියක සාමාජිකෙයකුට
ෙසේවා වනිතා සාමාජිකාවකට

X 4:2
X
X
X
X

4:1:3
4:1
4:1:1
4:3

XII 8:1
XII 8:3
XII
XII
XII
XII
XII

8:8
8:6
8:7
8:2:1
8:5

XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII

12:1
12:8
12:10
12:12
12:2
12:5
12:4
12:11
12:9
12:3
12:7
12:13

V 5

විශාම ගැන්වීම විශාම පූර්ව නිවාඩු අකාර්යක්ෂමතාව නිසා විශාම ගන්වනු ලබන නිලධරයන්
කනිෂ්ඨ ෙසේවකයන්ට
තනතුෙරන් ඉල්ලා අස්වීෙම් දී
දවස් පඩි පිට සිටින නිලධරයන්ට
520

XII
XII
XII
XII

11:4
11:1
11:5
11:3

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

විශාම යන විට ගමන් වියදම් ෙගවීම විශාම ගන්නා දින සිට මාසයක් ඇතුළත ෙමම අනුගහය ලබා ගත යුතු
බව
සංයුක්ත දීමනාව ෙගවනු ෙනොලබන බව
විශාම වැටුප් හිමි තනතුර විශාම වැටුප් ව\වස්ථාව යටෙත් උප ෙල්ඛනගත කිරීම
විශාම වැටුප් හිමි තනතුරුවල විශාම වැටුප් අහිමි නිලධරයන්
වෘත්තීය සංගම්වල සාමාජිකයන්ට අනුගහ කැමැත්ත අවලංගු කිරීම
කැමැත්ත පළ කළ යුතු බව
ෛතමාසික හා වාර්ෂික සාමාජික මුදල්
දායක මුදල් අයකිරීම
නිලධරෙයකු මාරු කරනු ලැබූ විට

XIV 29:3:1
XIV 29:3

IV 6:1
IV 6:3

XXV
XXV
XXV
XXV
XXV

1:4
1:2
1:7
1:1
1:3
1:8
XXV 1:5

මාසික උපෙල්ඛන
වෘත්තීය සංගම්වලට ෙදපාර්තෙම්න්තු චකෙල්ඛ පිටපත් සැපයීම
වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලන ෙගවිය හැකි වැටුප් හා දීමනා
නිදහස් දුම්රිය බලපත හා මධ\ම ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් නිදහස්
පෙව්ශ පත දිය යුතු බව
නිලධරයන් ෙදෙදෙනකු පූර්ණකාලීනව මුදා හැරිය යුතු බව
ෛවද= පරීක්ෂණය කායික ෙයෝග\තාවක් නැතැයි ෙපනී යන විට
පළමු පත්වීෙම් දී
ෛවද\ පරීක්ෂණ වාර්තාව
ෛවද\ පරීක්ෂණ වාර්තාව බාර ෙනොදුනෙහොත් ගත යුතු කියා මාර්ගය
ෛවද= පරීක්ෂණය ආකෘති පතය
ගාස්තු
තීරණයට විරුද්ධව නිෙයෝජනයක් කළ හැකි බව
නිලධරයා ඉල්ලා සිටීම ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට ඕනෑම
ෙව්ලාවක නියම කිරීමට හැකි බව
පළමුවැනි පත්වීෙම් දී එන්නත් කරවා ගැනීම ෙහෝ ෙබෙහත් විද්දවා
ගැනීම ෙනොමිළෙය් බව
රජෙය් නියමය පිට ෛවද\ පරීක්ෂණය නැතෙහොත් ෛවද\ මණ්ඩලය
පත් කරන විට දී
ෛවද\ පරීක්ෂණ වාර්තාව
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XXV 8:1

XXV 6:2
XXV 6:3
XXV 6:1

II
II
II
II

10:4
10:1
10:2
10:3

XXVI 4:2
XXVI 5:1
XXVI 4:5
XXVI 4:1
XXVI 5:2
XXVI 5:4
XXVI 4:4

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

ස

සංයුක්ත දීමනාව ඛණ්ඩ කාල පරිච්ෙඡ්ද සඳහා ෙනොෙගවිය යුතු බව
ගාස්තු පමාණය
දවස් පඩි ලබන
දිනකින් ෙකොටසකට
යම් ස්ථානයක රැඳී සිටීම
රාජකාරී දීමනාව
සැතපුම් හතකට අධික දුර සඳහා පමණකි
සංගමයක පූර්ණකාලීනව වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා මුදා හරිනු ලැබූ
නිලධරෙයකුට වැටුප් ෙගවීම මාසික වැටුප සහ ජීවන වියදම් දීමනාව
රාජ\ ෙසේවා අර්ථ සාධක අරමුදලට
විශාම වැටුප් දායක මුදල්
සති අන්තවල දී සහ රජෙය් නිවාඩු දවස්වල වැඩ කිරීම ෙල්ඛනයක් පවත්වාෙගන යා යුතු බව
සති අන්තයන්හි සහ රජෙය් නිවාඩු දවස්වල වැඩ කිරීම ෙවනුෙවන්
සමහර ෙශේණිවලට මුදල් ෙගවීම
සතිෙය් විෙව්ක දිනය
සමිති සමාගම් මගින් ආණ්ඩුවට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම
අදාළ බලධරයාට ෙකළින්ම ලියා යවා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට සහ
ෙල්කම්වරයාට පිටපත් යැවිය යුතු ය.
රජෙය් නිලධරෙයකුෙග් පත් කිරීම, මාරු කිරීම, ෙසේවෙයන් පහකිරීම
ෙහෝ විනය පාලනය සම්බන්ධ කිසිම ලියවිල්ලක් රජෙය්
නිලධරයන්ෙග් සංගමයක් විසින් බලධරෙයකු ෙවත ෙනොයැවිය
යුතු බව
රාජ\ පරිපාලන විෂය භාර අමාත\ාංශෙය් ෙල්කම්ට
ෙල්කම්ට
සමිති සමාගම්වල සාමාජිකත්වය ආණ්ඩුෙව් කරුණු කියා සිටීමට අයිතිවාසිකම් ඇත්ෙත් ලියාපදිංචි
කරන ලද වෘත්තීය සංගම්වලට පමණක් බව
ෙද්ශපාලන සමිති සමාගම්වල සාමාජිකයන් වීම තහනම් බව
ෙපොලිස් හමුදාෙව් හා බන්ධනාගාර යනාදිෙයහි නියුක්ත නිලධරයන්
කිසිම සමිති සමාගමක් පිහිටුවා ෙනොගත යුතු බව, අෙනක් අයට
ෙද්ශපාලන ෙනොවන්නා වූ ද සමිති සමාගම් පිහිටුවා ගත හැකි බව
සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධ=යන නිවාඩු අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

4:4:2
4:5
4:6
4:4
4:7
4:2
4:1

XXV 5:3
XXV 5:2
XXV 5:1

VIII 10:2
VIII 10:1
VIII 8:2

XXXI 2:1

XXXI 2:2
XXXI 2:1
XXXI 2:1

XXXI 1:3
XXXI 1:1
XXXI 1:2

XII 14:6
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පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

ගිවිසුම
ජනාධිපති/අගමැතිෙග් අවසරය
තාවකාලික නිලධරයන්ට සහ පරිවාසය පිට සිටින නිලධරයන්ට දිය
ෙනොහැකි බව
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙදන ශිෂ\ත්ව
ෙදපාර්තෙම්න්තු ශිෂ\ත්ව වශෙයන් ෙයොදා ගැෙනන විෙද්ශ ශිෂ\ත්ව
නිලධරයාෙග්ම උත්සාහෙයන් ලබා ගත් ශිෂ\ත්ව
නිවාඩු අනුමත කරන බලධරයා
රජෙය් ඉල්ලීම පිට ලබා ගත් ශිෂ\ත්ව
සම්මන්තණ ආදිය
සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධ=යන නිවාඩු ලබා ෙගන ඇති අවස්ථාවල දී
අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම් හා බැඳුම්කර අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම
අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය
අධ\යන කාල සීමාව දීර්ඝ කළ විට
අවුරුදු 55 එළැඹීමට පථම අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය සම්පූර්ණ කිරීමට
පමාණවත් කාල සීමාවක් තිබිය යුතු බව
ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි කඩ කළ විට
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් වගකීම බව
පරිවාසිකෙයකු විෙද්ශයකට යවන විට
බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් කළ යුතු බව
බැඳුම්කරයක ඇපකරුවීමට සුදුසුකම්
භාවිත කළ යුතු බැඳුම්කර හා ගිවිසුම්වල ආකෘතිය
සැතපුම් කුලිය : ෙමෝටර් රථ ගමෙන් දී සිදුවන අලාභ හානිවලට ආණ්ඩුව වග ෙනොකියන බව
නිත\ සහ පරිවර්තිත ගමන් වියදම් දීමනා ලබන නිලධරයන්ට සැතපුම්
කුලිය හිමි ෙනොවන බව
සැතපුම් කුලිය හිමි නිලධරයන්
හිස්ව ධාවනය කිරීම - ෙල්කම් අවසරය දී ඇති පරිදි මිස සාමාන\ෙයන්
ෙගවීම් ෙනොකළ හැකි බව
සැතපුම් කුලිය : ෙවනත් වාහන පයින් ගමන් කිරීම
ෙපොදු වාහන
බයිසිකල්
යතුරු පැදිය
ස්ථිර පවාහන දීමනාව

XII 14:4
XII 14:5
XII
XII
XII
XII
XII

14:2
14:1:1
14:1:3
14:1:4
14:3
14:3:1
14:3:2
XII 14:1:2
XII 14:1:5

XV 4:1
XV 4:1
4:4
XV 4:10
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV

XIV 8:2:2
XIV 8:1:1
XIV 8:1
8:1:2
XIV 8:2:3

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
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4:3:1
4:7
4:3
4:13
4:2
4:8
4:12

9:4
9:2
9:3
9:1
13
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ෙහෝ උප
වගන්තිය

සිවිල් නඩු පිළිබඳ වියදම් සඳහා අත්තිකාරම්අත්තිකාරම් මුදල අය කර ගැනීම
බැඳුම්කරය
විත්තිකරු ෙවනුෙවන් නීතිපති ෙපනී ෙනොසිටින විට
සිවිල් නඩුවල දී විත්තිය ෙවනුෙවන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා
අත්තිකාරම්
සිවිල් නඩුවල ෙහෝ අපරාධ නඩුවල ෙහෝ වියදම් පතිපූරණය කිරීම රජය පැවරූ නඩුවකින් නිලධරයා නිදහස් වුවෙහොත්
රජෙය් උවමනාෙවන් නඩු පැවරූ විට
ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් හා උසස් කිරීෙම් පරිපාටිය අනුමත පරිපාටිෙය් සහතික පිටපත් ආයතන අධ\ක්ෂ ජනරාල් ෙවත
යැවිය යුතු බව
අලුත් ෙයෝජනා
තනතුරක නිල නාමය ෙවනස් ෙනොකළ යුතු බව
තාවකාලික පශ්න විසඳීම සඳහා පරිපාටිය ෙවනස් ෙනොකළ යුතු බව
තාවකාලික ෙලස පරිපාටිෙයන් පරිබාහිරව කියා කිරීම
පරිපාටිය සහතික කළ යුතු බව
පරිපාටියක් සංෙශෝධනය කිරීම
මතෙභ්දයක් ඇති වුවෙහොත් පරිපාටිය අමාත\ මණ්ඩලය ෙවත
ඉදිරිපත් කළ යුතු බව
වරණාත්මක පත්වීම්
වැටුප් පරිමාණය යනාදිය තීරණය කිරීම
සංෙශෝධන සඳහා අනුමතිය ලබාගත යුතු අන්දම
සියලුම පත් කිරීම් අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිවලට අනුකූල විය
යුතු බව
ෙසේවා ව\වස්ථාවල ස්වරූපෙයන් ඇති පරිපාටි
ෙසේවෙයන් පහකරනු ලැබූ නිලධරයන් ආදීන් පිළිබඳ වාර්තාව හා සුචිය

ෙසේවා සහතිකය ඇතුළත් කළ යුතු විස්තරවල ස්වභාවය
නිකුත් කිරීෙම් බලධරයා
සහතිකෙය් අඩංගු විය යුතු කරුණු

XI 1:6
XI 1:5
XI 1:1
XI 1:2

XI 2:5
XI 2:4

II
II
II
II
II

2:6
1:3:1
1:4
2:7
2:7
2:7:1
II 2:5
II 2:9
2:9:1
II
II
II
II

2:4
2:8
1:3
2:9:1

II 1:6
II 2:1:3
V 8:1
8:2

VI 7:4
VI 7:3
VI 7:1
7:2

ෙසේවෙය් ස්ථිර කිරීම ෙසේවෙය් ස්ථිර කිරීෙම් නිසි බලධරයා
ස්ථිර තත්ත්වය පිරිනමන ලද නිලධරෙයකු සම්බන්ධෙයන් පරිවාස
කාලය
ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කරනු ලැබූ නිලධරෙයකුෙග් ෙජ\ෂ්ඨතාව
524

II 11:6
IV 5:11
IV 5:10

පරිච්ෙඡ්දය වගන්තිය
ෙහෝ උප
වගන්තිය

ස්ථිර තත්ත්වය පදානය කිරීම කලින් ෙසේවය කැඩී ඇති කල්හි
පස් අවුරුදු ෙසේවය

IV 5:3
IV 5:1
ශ

ශාරීරික ෙයෝග\තාවය

II 12:8

ශුභසාධක පහසුකම් අවසර ෙනොෙදන වියදම්
ආපනශාලා පහසුකම්
ආපනශාලාවලට විදුලිබලය
ඉන්ෙවන්ටරි ආදිය
ඉල්ලුම් කරන ආකාරය
ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම
පමුඛත්වය
ෙවන් කරන මුදල පාවිච්චි කළ අන්දම හා දරන ලද වියදම එම මුදලට
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හදිසි අනතුරු නිවාඩු සහ විෙශේෂ අසනීප නිවාඩු ඉල්ලුම් කළ යුත්ෙත් 5 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතය අනුව බව
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