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I වැ කා�ඩය 

 

 
ආයතන සංග හෙ� ෙමම කා�ඩය අමාත� ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ඇ�ව �� කර� ලැෙ�.  

1985.09.01 %න �� කරන ලද ෙමම කා�ඩයට එ%න )ට 2012.12.31 %න ද,වා අමාත� 
ම�ඩලෙ� අ�ම�ය මත �� කරන ලද )ය-ම රාජ� ප0පාලන චකෙ3ඛ ඇ5ළ� කර78 ෙමය 
�� ෙකෙ9. 

 
2. 2009.04.02 %න )ට, ෙමම කා�ඩෙ� අංක I )ට VI ෙත, ප0=ෙ>දය8? සඳහ8 

ABAධාන සDබ8ධෙය8 මධ�ම රජෙ� ලධරය8ට අදාළ ව�ෙ� එ%න )ට බලා�මක 1589/30 
හා 2009.02.20 %නැ� අ�Aෙශේෂ ගැසK පතෙ� පළකරන ලද රාජ� ෙසේවා ෙකො7ෂ8 සභා කා9ය 
පOපාOක P� ෙQ. 

 
3. අ9ථ Sපණෙ�U ඇ�වන සැක උපදවන තැ8 හා ගැටW ද ෙම? 

ABAධානය8ෙග8 ආවරණය ෙනොවන කXY ද ආයතන අධ�,ෂ ජනරා3 ෙවත ෙයොZ කළ [5 ය. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \\\\....]]]]. . . . අෙ�ෙකෝ8අෙ�ෙකෝ8අෙ�ෙකෝ8අෙ�ෙකෝ8    
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I වැ� ප��ෙ
දය 
 

සාමාන�  
 

1. අ
ථ �පණ 
 

“ප� ��ෙ� බලධරයා” ය�ෙන�, අමාත� ම�ඩලය ෙහෝ ආ�$කම ව�වස්ථාෙව) 
58(1) වග�0ය පකාරව ප� ��ම 34බඳ ස්ව6ය බලතල රාජ� ෙසේවා ෙකො:සම ම;� පවර< ලැබ 
ඇ0 අමාත�ාංශයක ෙ@ක�වරෙයA ෙහෝ ෙදපාBතෙ��C පධා�ෙයA ෙහෝ ෙවන� රාජ� 
�ලධරෙයA අදහස් ෙකෙB. 

 
“ප� ��ම” ය�ෙන� අදහස් කර�ෙ�, දැනට රාජ� ෙසේවාෙව) �FGතව නැ0 

තැනැ�ෙතAට HI�ම ෙදන ප�JමG වශෙය� රාජ� ෙසේවෙය) වැKL ස)ත ය��M තනCරG 
පNව ස්Oර කර< ලැPමට යට�ව ෙහෝ යට� නැ0ව පදානය ��ම ය. එෙසේ නැතෙහො�, රාජ� 
ෙසේවෙය) �FGතව MRන තැනැ�ෙතAට, පNව ස්Oර කර< ලැPමට යට�ව ෙහෝ යට� නැ0ව, 
තදන�තරව ෙදන ප�JමG ෙනොෙහො� උසස්JමG ෙනොෙහො� වැKෙප) වැTJමG ද ඇ0වන මාU 
JමG වශෙය� ෙහෝ Mය ත��වය 34බඳව MV ෙකෙරන ෙවනසG වශෙය� ෙහෝ (උදා:-අ�ය� 
�ලධරෙයAට තාවකාIක ෙහෝ සO්ර ත��වය පදානය ��ම ෙහෝ තාවකාIක �ලධරෙයAට ස්Oර 
ත��වය පදානය ��ම ෙම�.) රාජ� ෙසේවෙය) වැKL ස)ත �Mය� තනCරG පදානය ��ම ය. 

 
“YරවැMයා” ය�ෙන� අදහස ් ෙකෙර�ෙ�, Z ලංකා පජාතා�[ක සමාජවා\ ජනරජෙ] 

ආ�$කම ව�වස්ථාෙව) අBථ �^3ත ප�_ Z ලංකාෙ` YරවැMෙය�.  
 
“ඒකාබbධ ෙසේවා” යන පාඨෙය� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය, රජෙ] භාෂා 

ප�වBතක ෙසේවය, Z ලංකා Yස්තකාලයාhප0 ෙසේවය, Z ලංකා ෙතොරCU හා ස��ෙ`දන තාGෂණ 
ෙසේවය, සංවBධන �ලධා� ෙසේවය, �යැVU ෙසේවය, කාBයාල කාBය සහායක ෙසේවය අදහස ්ෙකෙB. 

 
“iයා�මක වන _නය” ය�ෙන� අදාළ බලධරයා jM� අ<මත කර ඇ0 ප�_ වැKL 

ෙගJම ඇරkය FC _නය අදහස ්ෙකෙB. 
 
“�ලධරෙයAෙl පTනT” ය�ෙන� අදහස ් ෙකෙර�ෙ�, වැKL, රාජකා� \මනා, 

ෙපෞbගIක \මනා යන ෙ�වා� ගම� jයද� \මනා, පවාහන jයද� \මනා ෙහෝ සංFGත \මනා බn 
ප0oරණ ෙගJ�වල ස්වභාවය ෙනොදරන ෙවන� ඕනෑම \මනාවA� ය. 

 
“ගාස්C” ය�ෙන� වැKL සහ අ<මත \මනා හැර කවර ෙහෝ මාBගය�� rව� ෙකෙරන 

ෙසN Mයsම ෙගJ� අදහස ්ෙකෙB. 
 
“Gෙෂේත �ලධරයා” ය�ෙන� පධාන වශෙය�ම Gෙෂේත කටFC පැව� ඇ0, එG jෙශේෂ 

ස්ථානයකට uමා ෙනොවන, වැඩv�වලට �0පතා යා FC, අwGෂණ ස්වභාවෙ] රාජකා� පැව� ඇ0 
ප�Gෂණ, චා�කා යනා_ය Mය රාජකා�යට ඇCළ� y රාජ� �ලධරෙයA අදහස් ෙකෙB. 

 
“ස්z YUෂ ෙ{දය” පද ස�බ�ධය අ<ව ෙවන� ආකාරයකට ෙ�U�ගත FC rවෙහො� 

:ස, YUෂවා| වශෙය� දGවා ඇ0 ත�) ස්z� ද ගැෙනන අතර �ලධරෙයAෙl භාBයාව 34බඳව 
සඳහ� වන ක@) ඉ_� එම සඳහන �ලධා��යG ස�බ�ධෙය� න�, ඉ� අදහස් ව<ෙ] ඇෙl 
ස්වා:YUෂයා ය. 
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“ෙදපාBතෙ��C පධා�යා” යන පාඨෙය� I වැ� ප�~ෂ්ටෙය) ලැ�ස්C ගත ෙකොට දGවා 
ඇ0 ෙදපාBතෙ��C පධා�ෙයA අදහස් ෙකෙB. අමාත�ාංශයG ස�බ�ධෙය� න� 
“ෙදපාBතෙ��C පධා�යා” ය�ෙන� අදහස් ෙකෙර�ෙ� අමාත�ාංශෙය) ෙ@ක�වරයා ය. 

 
“වැKL වBධක _නය” ය�ෙන� ය� වැKL වBධකයG ලැvය FC y I� _නය අදහස් 

ෙකෙB. වැKL වBධකයG ෙගJමට �ය:ත _නය ෙපබරවා� මස 29 වැ�දාට ෙයVනෙහො� වැKL 
වBධක _නය මාBC 1 වන _නය හා ෙපබරවා� 29 වැ� _නය අතර ෙවනස් jය හැ� ය. 

 
“වැKL වBධක කාල uමාව” ය�ෙන� එG වැKL වBධකයG ලබා V� ෙහෝ වැKL 3යවරG 

�රණය කරන ලද _නෙය) Mට පට� ෙගන ඊළඟ වැKL වBධකය ෙගJමට �ය:ත _නයට ෙපර 
_නය ෙතG කාල uමාව අදහස ් ෙකෙB. ෙමම ආයතන සංගහයට අ<ව වැKL වBධක _නෙ] 
ෙවනසG කළෙහො� :ස ඉහත 6 කාල ප��ෙ
දය සාමාන� වශෙය� වBෂයG ෙව�. 

 
“සැතY� AIය” ය�ෙන� රාජකා�ෙය) ෙය\ MRය \ මහා මාBගෙය) ගමනාගමනය හා 

පවාහනය සඳහා දර< ලබන jයද� ප0oරණය ��� වශෙය� ෙගවන Hදල අදහස ්ෙකෙරන අතර 
එයට ෙමෝටB රථ සැතY� AIය, ෙමෝටB ස�ක@ සැතY� AIය, ෙහෝ බ�Mක@ සැතY� AIය 
අය� ෙ`. එය �රණය කර< ලබ�ෙ� ගමනාගමනය ෙහෝ පවාහනය කළ සැතY� ගණනට අදාළ 
ගාස්C පමාණය අ<ව ය. 
 
අදාළ අමාත�වරයා - 
 

(අ) “අදාළ අමාත�වරයා” සහ “අදාළ අමාත�ාංශය” ය�ෙන� 34ෙව4� අදාළ රාජ� 
�ලධරයා ෙසේවය කරන ෙදපාBතෙ��Cව ෙහෝ ෙවන� ආයතනයG භාරව�නා y 
අමාත�වරයා හා අමාත�ාංශය අදහස ්ෙකෙB. 

 

(ආ) ඒකාබbධ ෙසේවාවකට අය� �ලධරෙයA ස�බ�ධෙය� න� “අදාළ අමාත�වරයා” 
ය�ෙන� අදහස් ෙකෙර�ෙ� රාජ� ප�පාලන jෂය භාර අමාත�වරයා ය. 

 

(ඇ) අමාත�ාංශයG යටතට ෙනොගැෙනන ෙදපාBතෙ��CවG ස�බ�ධෙය� y ක@) ප� 
��ම ජනාhප0වරයා jM� කර< ලැබ ඇ�න�, පහත (ඈ) ට යට�ව, “අදාළ 
අමාත�වරයා” ය< ජනාhප0වරයා ෙ`.  

 

(ඈ) පාBIෙ��Cෙ` සභානායකවරයාෙl කාBයාලය ස�බ�ධෙය� “අදාළ අමාත�වරයා” 
ය< පාBIෙ��C සභානායකවරයා වශෙය� ප� කර< ලැබ ඇ0 අමාත�වරයා ෙ`. 

 
“පාථ:ක ම�ටෙ� �ලධරයා” ය�ෙන� අදහස් ෙකෙර�ෙ�, තමාෙl ස්ථාවර වැKප ෙහෝ 

මාMක වැKෙප) ආර�භක වැKප U.12,470/- ෙහෝ ඊට අ$ y රාජ� �ලධරෙයA ෙ`. 
 
රාජ� භාෂා ප0ප�0ය ස�බ�ධෙය� “නව පෙ`ශකයා” ය�ෙන� අදහස් ෙකෙර�ෙ�, 

1956 සැLතැ�බB මස 24 වැ� _න ෙහෝ එය ට පNව රාජ� ෙසේවෙය) තනCරකට පළHෙව�ම ප� 
කර< ලැ�වා y ද, “ආ\ පෙ`ශකෙයA” වශෙය� ෙනොසැලෙක�නා y ද �ලධරෙය�. 

 
“�ලධරයා” ය�ෙන� පහත දැGෙවන ප�_ අBථ �^පණය ෙකොට ඇ0 “රාජ� 

�ලධරෙයA” අදහස් ෙකෙB. 
 
එන�: අhකරණ �ලධරෙයA හැර, ජනරජය යටෙ� වැKL ): කවර ෙහෝ �ලයG දර�නා 

y තැනැ�ෙත�. 
 

එෙහ� 
 

I. ජනාhප0වරයා 
 

II. කථානායකවරයා 
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III. ඇම0වරෙයG 
 

IV. �ෙයෝජ� ඇම0වරෙයG 
 

V. පාBIෙ��C ම�zවරෙයG 
 

VI. ආ�$කම ව�වස්ථා සභාෙ` සාමා�කෙයG 
 

VII. මැ0වරණ ෙකො:ෂ� සභාෙ` සාමා�ෙයG 
 

VIII. ජා0ක  ෙපොIස් ෙකො:ෂ� සභාෙ` සාමා�කෙයG 
 

IX. අhකරණ ෙසේවා ෙකො:සෙ� සාමා�කෙයG 
 

X. රාජ� ෙසේවා ෙකො:සෙ� සාමා�කෙයG 
 

XI. පාBIෙ��Cෙ` මහෙ@ක� 
 

XII. මැ0වරණ ෙකොමසා�ස ්ජනරා@ 
 

XIII. ජනාhප0වරයාෙl කාBය ම�ඩලයට අය� සාමා�කෙයG 
 

XIV. පාBIෙ��Cෙ` මහෙ@ක�වරයාෙl කාBය ම�ඩලයට අය� සාමා�කෙයG 
 

XV. මැ0වරණ ෙකො:ෂ� සභාව jM� මැ0වරණ ෙකො:ෂ� සභාවට ප� කරන ලද 
�ලධරෙයA 
 

XVI. Fද හHදාෙ` ෙහෝ නාjක හHදාෙ` ෙහෝ �ව� හHදාෙ` ෙහෝ සාමා�කෙයG 
  

XVII. රාජ� සංස්ථාවක/ව�වස්ථා3ත ම�ඩලයක ෙහෝ රජයට පවරාග� ආයතනයක ෙසේවා 
�FGත yෙවA 

 
යන ෙමොr� රාජ� �ලධර සංඛ�ාෙව)ලා ෙනොගැෙන0. 

 
“උසස් ���” ය�ෙන� අදහස් ෙකෙර�ෙ� රාජ� ෙසේවෙය) තනCරG දරන �ලධරෙයA 

ප� ��ෙ� අ<මත ප�පාRයකට අ<ව ඔ� දරන තනCරට ෙහෝ ඔ� අය�ව�නා y ප�0යට 
ෙනොෙහො� ෙශේ�යට වඩා ඉහළ තනCරකට, ප�0යකට ෙනොෙහො� ෙශේ�යකට ප� ��ම ය. 
 
 

තන/ර -  
 

“සම ත��වෙ] තනCරG” ය�ෙන� අදහස ්ෙකෙර�ෙ� සංස�දනය ෙකෙරන තනCෙB 
වැKL වBධක වRනාකමට යට� 3�ෙස�� සමාන y වැKL වBධක වRනාකම�� FGත y ද, එම 
තනCෙB උප�ම වැKපට ෙනොඅ$ උප�ම වැKපG ඇ�තා y ද තනCර� . 

 
“පහළ ත��වෙ] තනCරG” ය�ෙන� අදහස ් ෙකෙර�ෙ� සංස�දනය ෙකෙරන 

තනCෙB ආර�භක වැKප, වැKL වBධක වRනාකම, උප�ම වැKප යන ෙ� Cනම ෙහෝ එ�� ඕනෑම 
ෙදකG ෙහෝ අ$ පමාණය�ෙග� F� තනCර�. 

 
“ඉහළ ත��වෙ] තනCරG” ය�ෙන� අදහස ් ෙකෙර�ෙ� සංස�දනය ෙකෙරන 

තනCෙB ආර�භක වැKපට හා වැKL වBධක වRනාකමට යට� 3�ෙස�� සමාන y ආර�භක 
වැKපG හා වැKL වBධක වRනාකමG ද, එම තනCෙBම උප�ම වැKපට වඩා වැT උප�ම වැKපG ද 
ඇ0 තනCර�. සංස�දනය ෙකෙරන තනCෙB උප�ම වැKපට වඩා වැT y ෙහෝ ඊට සමාන y ෙහෝ 
ස්ථාවර වැKපG ඇ0 තනCරG ද ඉහළ ත��වෙ] තනCර�. 

 
“රාජ� සංසථ්ාව” ය�ෙන� අදහස් ෙකෙර�ෙ�, \මනා වශෙය�, ණය වශෙය� ෙහෝ 

ෙවන� ආකාරය�� රජය jM� H�ම��ම ෙහෝ ෙකොටසG වශෙය� ලබා V� අරHද@ ෙහෝ 
පාlධනය ෙයොදවා, සමාග� ආඥා පනත හැර ෙවන� කවර ෙහෝ I�ත �0යG ම;� ෙහෝ ඒ 
යටෙත) 3)Kව< ලැබ ඇ�තා y  ෙහෝ 3)ටව< ලබන කවර ෙහෝ සංසථ්ාවG, ම�ඩලයG ෙහෝ 
ෙවන� ආයතනය�. 
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“රජෙ] �වා$” ය�ෙන� අදහස ් ෙකෙර�ෙ�, ඉU _න, පසෙළොස්වක ෙපොෙහෝ _න ෙහෝ 
1971 අංක 29 දරන පනත යටෙත) රජෙ] �වා$ _නයG වශෙය� පකාශයට ප� ෙකෙරන ෙවන� 
කවර ෙහෝ _නය�. 

 
“නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැ�ම” ය�ෙන� අදහස් ෙකෙර�ෙ� රාජ� ෙසේවෙය� අස් J ;ය 

�ලධරෙයA රාජ� ෙසේවෙය) තනCරකට ප� ��ම ය. 
 
“ නැවත ෙසේවෙය) 3)KJම” ය�ෙන� අදහස ්ෙකෙර�ෙ� වැඩ තහන� කර< ලැබ ඇ0 

ෙහෝ ෙසේවෙය� පහකර< ලැ�වා y ෙහෝ Mය ප�වාස ප�Jම අවස� කර< ලැ�වා y ෙහෝ තනCර 
හැර ;යා y ෙහෝ �ලධරෙයA රාජ� ෙසේවෙ] තනCරක ය4 3)KJම ය. 

 
“වැKප” ය�ෙන� අදහස ්ෙකෙර�ෙ� ඒකාබbධ වැKප ය. 
 
“ෙසේවයට බඳවා ගැ�ෙ� ප�පාRය”ය�ෙන� අදහස් ෙකෙර�ෙ�, එම අවශ�තාව සඳහා 

අමාත� ම�ඩලය jM� ෙහෝ ආයතන අධ�Gෂ ජනරා@ jM� අ<මත කරන ලbදා y ප�පාRය�. 
(2009.04.02 _ෙන� පNව න� රාජ� ෙසේවා ෙකො:ෂ� සභාව jM� අ<මත කරන ලbදා y 
ප�පාRය�.) 
 
 

ෙ1ක2 - 
 

(අ) ෙදපාBතෙ��CවG ස�බ�ධෙය� “ෙ@ක�” ය�ෙන� අදහස ් ෙකෙර�ෙ� එම 
ෙදපාBතෙ��Cව භාර අමාත�ාංශෙය) ෙ@ක� ය . 

 
(ආ) තනCරG ෙහෝ �ලධරෙයA ස�බ�ධෙය� න� ඉ� අදහස ් ෙකෙර�ෙ� එම තනCර 

ෙහෝ �ලධරයා අය� ෙදපාBතෙ��Cව භාර අමාත�ාංශෙ] ෙ@ක� ය. 
 
(ඇ) අමාත�ාංශයG යටෙත) වBග කර නැ0 ෙදපාBතෙ��CවG ස�බ�ධෙය� y ක@), 

ෙවන� ආකාරයකට �යම කර නැ�න� ඉ� අදහස් ෙකෙර�ෙ� අදාළ 
ෙදපාBතෙ��Cෙ` පධා�යා ය. 

 
“මා�ඩIක �ලධරයා” ෙl වැKප ස�බ�ධව 2006.01.01 _න Mට iයා�මක නව වැKL 

ව�හය යටෙ� කර ඇ0 jගහය� අදාළ ෙ`. 
 
තනCරG ෙහෝ �ලධරෙයA ෙහෝ ස�බ�ධෙය� “ත��වය” ය�ෙන� අදහස ්

ෙකෙර�ෙ� එම තනCර ෙනොෙහො� �ලධරයා අ�ය� ද, තාවකාIක ද, ස්Oර ද නැතෙහො� jශාම 
වැKL ස)ත ද ය�න�. 

 
“අධ�යනය ෙහෝ අභ�ාස” යන පාඨයට ~ෂ��ව, අh~ෂ��ව, අධ�යන චා�කා, ��Gෂණ 

චා�කා, සංචාරක පදාන, ස�ම�තණ ෙහෝ අභ�ාස මාතයG අ�තBගත y සහ/ෙහෝ �ලධරෙයAෙl 
NVNක�, දැ<ම ෙහෝ කෘතහස්තතාව වැT කර�නා y ෙවන� ඕනෑම පදානයG ෙහෝ ඇCළ� 
ව�ෙ� ය. 

 
“bj�ය ම�ටෙ� �ලධරයා” ය�ෙන� අදහස ් ෙකෙර�ෙ�, මා�ඩIක �ලධරෙයA 

ෙනොව�නා y ද, Mය මාMක වැKෙප) ආර�භක වැKප U. 13,120/=ට ෙනොඅ$ y ද �ලධරෙය�. 
 
“මාU ��ම” ය�ෙන� අදහස් ෙකෙර�ෙ� වැKෙප) ෙවනසG MV ෙනොෙකොට 

�ලධරෙයA එG තනCරක Mට ෙවන� තනCරකට යැJම ෙහෝ එකම අමාත�ාංශෙය) ෙහෝ 
ෙදපාBතෙ��Cෙව) එකම ෙසේවෙ] ෙහෝ එකම ෙශේ�ෙ] එG ස්ථානයක Mට තව� ස්ථානයG කරා 
යැJම�. 

 



[I වැ� ප,-ෙ.දය 

7 

 

“නාග�ක බල ම�ඩලය” ය�ෙන� අදහස් ෙකෙර�ෙ� මහා නගර සභාවG ෙහෝ නගර 
සභාව�. 
 
 

2. ආයතන සංගහයට කර� ලබන සංෙශෝධන 
 

2:1 ආයතන සංගහයට ෙකෙරන Mයsම සංෙශෝධන ප[කාවලට අ<ක:ක අංක ෙයොද< ලබන 
අතර ඒවා රාජ� ප�පාලන jෂය භාර අමාත�ාංශෙය) ෙ@ක�වරයා jM� �A� කර< ලැෙ�. 

 
2:2 එම සංෙශෝධන ප[කා ලද jට, අදාළ පාඨය ෙහෝ වග�0ය ��ෙත� සංෙශෝධනය ෙකොට 

සංෙශෝධන ප[කාෙ` අංකය ඒ අ�ෙන� Iයා �M අ<34ෙවළට සංෙශෝධන ප[කා ලැ�ස්Cෙව) ද 
සටහනG ෙකොට එය සංෙශෝධන ප[කා ලැ�ස්Cවට ඇ:�ය FC ය. 

 
2:3 සංෙශෝධන ප[කාවG �A� කර< ලැ  jට එය �ය:ත ස්ථානෙය) අHණා ඒ 34බඳ 

සටහනG සංෙශෝධන ප[කා ලැ�ස්Cෙව) Iයා තැvය FC ය. පරණ 3K ඉව� ෙකොට, පNව දැන 
ගැ�මට අවශ� rවෙහො� බලාගත හැ�ව< 3�ස ෙපළ ෙවනස් ��ෙ� ප[කාවලට ඇ:�ය FC ය. 

 
2:4 අන�ාකාරය�� සඳහ� කර නැ�න� සංෙශෝධන iයා�මක ව<ෙ] එම සංෙශෝධන 

ප[කාවල දGවා ඇ0 ප�_ �A� කර< ලබන _නෙ] Mට ය. 
 
2:5 ෙදපාBතෙ��Cවක ෙනොෙහො� උප කාBයාලයක පධා�යා jM� තම කාBයාලෙ] �FC 

අයට �A� කරන ලද ආයතන සංගහෙ] 3ටප� 34බඳව ඉ�ෙව�ට�යG තබා ගැ�ෙ��, ආයතන 
සංගහයට �A� ෙකෙරන Mයsම සංෙශෝධන යාව�කා¡නව තබා ගැ�ෙ�� වග6ම දැ�ම 
�ලධරෙයAට පැව�ය FC ය. 
 
 

3. ෙබදා හැ$ම 
 

3:1 තම කාBයාලයට ලැP ඇ0 ආයතන සංගහෙ] 3ටප� ෙබදා \ ඇ0 අ�දම දැGෙවන 
ෙ@ඛනයG ෙදපාBතෙ��Cවක ෙහෝ උප කාBයාලයක පධා�යා jM� තබා ගත FC ය. 

 
3:2 අ0ෙBක 3ටප� අවශ� rවෙහො� රජෙ] පකාශන කාBයාංශෙය) අhකා�වරයා ෙව0� 

:ල \ ගත FC ෙ`. 
 
 

4. බලතල &යා'මක ($ම 
 

4:1 ආයතන අධ�Gෂ ජනරා@ jM� iයා�මක කළ හැ� කවර ෙහෝ බලතලයG iයා�මක 
��මට ද, ආයතන අධ�Gෂ ජනරා@ jM� _ය හැ� කවර ෙහෝ අ<ම0යG \මට ද රාජ� ප�පාලන 
jෂය භාර අමාත�ාංශෙය) ෙ@ක�වරයාට හැ� ව�ෙ� ය. 
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II  වැ� ප�	ෙ�දය 
 

ෙසේවයට බඳවා ගැෙ� කා�ය ප�පා� සහ ප� ��� 
 

1. සාමාන� 

2. බඳවා ගැෙ� ප�පා�ය 

3. �ර!පා"  ප$%ධ ��ම 

4. ප� ��ෙ� බලය 

5. ප� ��ම හා උසස් ��ම ,-බඳ කා�ය ප�පා�ය 

6. ප� ��� ෙහෝ උසස් ��� සඳහා ස�0�ණ කළ 34 0�ව ෙකො6ෙ%$ 

7. රාජ� ෙසේවයට ප� ��ම ,-බඳ 9:;:ක� 

8. ප�=ෙ� >,ය 

9. නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැම 

10. ප� ��ෙ� B අ9ගමනය කළ 34 කා�ය ප�පා�ය 

11. ප�වාස කාලය 

12. ප�=� ස�බ6ධෙය6 බලපාන ෙපො; ෙකො6ෙ%$ 

13. වැඩ බැEෙ� ප�=ම 

14. ෙජ�ෂ්ඨතාව 

15. කා�යHෂමතා කඩඉම 

16. ෙදපා�තෙ�64 Kභාග 

17.  ෙසේවා MHත භටෙයNට ෙද9 ලබන අ9ගහ 
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II  වැ� ප�	ෙ�දය 
 

ෙසේවයට බඳවා ගැෙ� කා�ය ප�පා� සහ ප� ��� 
 

1. සාමාන� 
 

1:1 රාජ� ෙසේවයට �ලධරය� ප� ��ෙ� බලය ආ!"කම ව�වස්ථාව යටෙ� අමාත� 
ම!ඩලය ෙවත පැව� ඇත. 

 
1:2 ප� ��ම- ෙහෝ උසස් ��ම- කළ හැ-ෙ- අ3මත ෙසේවක සංඛ�ා ෙ6 තන8රකට පම9. 

අ:� තන8; ඇ< ��ම ෙහෝ ෙසේවක සංඛ�ාව වැ= ��ම මහා භා!ඩාගාරෙ@ කළමනාකරණ 
ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාCෙD කාEයය- වන අතර ඒ සඳහා අ3ගමනය කළ H8 කාEය ප�පාIය ඔK 
�යම කර3 ඇත. 
 

1:2:1 ගාස්8 ෙගL ෙ� පදනම Mට ප� ෙකෙරන උNපැ�න, මරණ හා Pවාහ ෙරQස්ටාEව; 
වැ� �ලධරය� හැර �Sම TUගලෙයV ෙCක�වරයාෙD අ3ම<ය රWතව �Eෙ6ත�ක 
පදනම- Mට රජෙ@ ෙසේවෙයW ෙයොදා ෙනොගත H8 ය.  

 
1:3 තන8; ෙශේ9ගත ��ම හා ඒවාට �ල නාම [ම, රාජ� ෙසේවෙ@ දැනට පව�නා වැ\N 

ව]හය 8ළම වැ\N ප�මාණ, ප= ෙහෝ ෙ6තන පමාණ �යම ��ම, [මනා, ගාස්8 සහ අෙනV� 
Sය:ම ප=න= _රණය ��ම සහ ෙසේවය M`බඳ ෙපොa ෙකො�ෙUS හා �යමය� පැනLම ආයතන 
අධ�-ෂ ජනරාCෙD කාEයය� වන අතර ඒ ක;b M`බඳ _රණය- ගැcම සඳහා ඔKෙD 
අ3ම<ය ලබා ගත H8 ය. නව තන8ර- ඇ< කර3 ලබන කCW රාජ� ෙසේවෙයW දැනට පව�නා 
වැ\N ව]හය 8ළම d වැ\N ප�මාණය- එම තන8රට �යම කළ ෙනොහැ� න� මහා 
භා!ඩාගාරෙ@ කළමනාකරණ ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාC PS� ආයතන අධ�-ෂ ජනරාCෙග� ද 
Pමසා එම තන8ර සඳහා අ:� වැ\N ප�මාණය- �යම කළ H8 ය. 

 
1:3:1 කළමනාකරණ ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාC ෙවත යවන ය� අ:� ෙයෝජනාව�� 

(g.ෙර. 71 බල�න) 1:3 වග�<ෙ@ සඳහ� ක;b හා ස�බ�ධ ය� ෙවනස- Saව�ෙ� න� 
එම ෙයෝජනාෙ6 ආයතන අධ�-ෂ ජනරාCෙD Pෂය -ෙෂේතයට අය� ක;b ස�බ�ධෙය� 
අ3ම<ය ඉCලl� එW Mටපත- ඔKට යැPය H8 ය. 
 
1:4 තන8රක �ල නාමය අ3මත බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙ@ සඳහ� ප�nම Pය H8 අතරම, එය 

එෙලසම වාEoක ඇස්තෙ��8වල� ඉC:�ප� කැඳවා පළ කරන දැ�LෙමW� ප� ��ෙ� 
pMෙයW� සඳහ� Pය H8 ය. ආයතන අධ�-ෂ ජනරාCෙD ද මහා භා!ඩාගාරෙ@ කළමනාකරණ 
ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාCෙD ද අ3ම<ය රWතව එq  �ල නාමය ෙවනස් ෙනොකළ H8 ය. 

 
1:5 ප� ��ෙ� බලතල පවරා ෙද3 ලැබ ඇ< බලධරෙයV තම�ට එම බලතල පවරා a� 

බලධරයාෙD උපෙදස ්සැමPටම අ3ගමනය කළ H8 අතර එම බලතල sයා�මක ��ෙමWලා ඔK 
එම බලධරයාට ෙකp�ම වග�ව H8 ය. 

 
1:6 සෑම ප� ��ම-ම කළ H�ෙ� 2:2 Sට 2:5 ද-වා d උප වග�<වල දැ-ෙවන අ�දමට 

අ3මත බඳවා ගැcෙ� ප�පාIයට අ3vලව ය. 
 
1:7 හnS අවශ�තාව- �සා තාවකාpක තන8රකට ෙහෝ ස්xර තන8රකට අ�ය� පදනම- 

මත ය� �SෙවV ප� ��ම (IV වැ� ප�	ෙ�දෙ@ 3 වග�<ය බල�න) ෙහෝ ය� තන8ර- �ත� 
වශෙය� දරන �ලධරයා ෙසේවයට ෙනොපැlzම �සා එම තන8ෙE රාජකා� ආවරණය කර3 M9ස 
ආෙUශකෙයV ප� ��ම ෙහෝ අවශ�  d Pට ඒ සඳහා සලකා බැpය H�ෙ� අ3මත බඳවා ගැcෙ� 
ප�පාIය යටෙ� එම තන8රට {a{ක� ඇ�තා d TUගලෙයV පමණ�. 
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1:8 උසස් ��ම උපයාගත H�ෙ� ස8\දායක හැS�ෙම� H-තව ස8\දායක ෙලස ෙසේවය 
��ෙම� හා බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW �යම ෙකොට ඇ< ප�n කාEය-ෂමතා කඩඉ� 
ප�-ෂණය�� ෙහෝ ෙයෝග�තා ප�-ෂණය�� සම�Lම, �යlත අධ�ාපන, වෘ�<ය ෙහෝ ~C�ය 
{a{ක� ලබාගැcම ෙහෝ වැ\N ප�මාණෙයW �යlත ල-ෂ�යකට පැlzම වැ� Sය:ම 
ෙකො�ෙUS ද සTරා�ෙම�. 

 
1:9 ප� ��ම- ෙහෝ උසස් ��ම- sයා�මක වන nනය d ක� ප� ��ෙ� pMෙයW සඳහ� 

කර ඇ< nනය�, �ලධරයා නව තන8ෙරW gCවරට රාජකා� බාරග� nනය� යන ෙ� nන ෙද��, 
1:10 උප වග�<යට යට�ව, ප{ව එන nනය ෙ6. එෙහ� එම nනය �S Pෙටක� තන8ර ඇ< කළ 
nනයට ෙහෝ TරNපා" d nනයට ෙහෝ කp� nනය- ෙනොPය H8 ය. (6:1 වග�<ය බල�න) 

 
1:10 ප� ��ෙ� බලධරෙයV PS� ෙමොනය� ෙහේ8ව- �සා ෙහෝ ආයතන අධ�-ෂ 

ජනරාCෙD අ3ම<ය රWතව ප�Lම- ෙපරදාතම ෙනොකළ H8 ය. 
 

1:10:1 ප�Lම- ෙපරදාතම ��මට ෙහේ8 �Sව- ඇෙතො� ප� ��ෙ� බලධරයා එම ෙහේ8 
ද ද-වl� ඒ සඳහා ඉC�ම- අදාළ අමාත�ාංශෙ@ ෙCක� ම�� ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC 
ෙවත ඉn�ප� කළ H8 ය. එබ� ඉC�මකට පහත දැ-ෙවන ෙකො�ෙUS ද ස��Eණ L <�ය H8 
ය. 

 
1:10:2 ප�Lම ෙපරදාතම ��මට ෙයෝජනා කර�ෙ� ය� nනක Sට ද, එnන Sට අදාළ 

තන8ෙරW �ත� TරNපා"ව- <�ය H8 ය. 
 

Pද�ශනය - Pශාම �Eව �වා" Mට SIන �ලධරෙයVෙD තන8ර ඔK �යම වශෙය�ම 
Pශාම යන ෙත- TරN පා" ෙනොෙ6. 

 
1:10:3 ප�Lම- ෙපරදාතම ��මට ෙයෝජනා කර�ෙ� ය� nනකට ද එnනට අදාළව 

පව<න බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW පකාර එq ප�Lම සඳහා අවශ� Sය: {a{ක� එම 
�ලධරයා ලබා <�ය H8 ය. 

 
1:10:4 ඒ සඳහා ප� ��� බලධරයා PS� �S ප�n �V� කර3 ලැ� pMය�� වැඩ 

බලන ප�Lම- ෙද3 ලැ� �ලධරයා එq කp� nනෙ@ Sට අදාළ තන8ෙE Sය:ම රාජකා� 
අඛ!ඩව ඉ\කර <�ය H8 ය. 

 
1:10:5 බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW සඳහ� "බඳවා ගැcෙ� කමය" අ3ව �ත� ප�Lම 

සඳහා ෙතෝරාෙගන <�ය H8 ය. 
 

1:11 පහත දැ-ෙවන අවස්ථාව�W [ කවර ෙහේ8ව- �සා ෙහෝ ෙපරදාතම ��ම- ෙනොකළ H8 
ය. 

 
1:11:1 එවැ� ෙපරදාතම ��ම- ෙහේ8ෙව� අදාළ �ලධරයාට, එම තන8රට 

ෙහෝ  ෙශේ9යට ඔKට ෙපර ප�කළ �ලධරෙයVට වැ= ෙජ�ෂ්ඨ�වය- Wlව�ෙ� න� ෙහෝ එම 
තන8රට ෙතෝරා ගැcෙ� [ ෙද3 ලැ�  ෙජ�ෂ්ඨ�ව M`ෙවෙළW ය� ෙවනස- ඇ<ව�ෙ� න�; 

 
1:11:2 �ත� ප�Lම ෙද3 ලැ�ෙ@ තරග Pභාගයක ප<ඵල මත න�. 
 

1:12 ය��S ෙසේවයක ඒ ඒ ප�< ෙහෝ ෙශේ9 අතර ස්ථාවර අ3පාතය- පව�නා ප�n 
පං<ෙය� පං<යට නැතෙහො� ෙශේ9ෙය� ෙශේ9යට ෙකෙරන උසස් ��� ස�බ�ධෙය� d Pට 
එම උසස් ���, එම ෙසේවය පාලනය වන ව� වස්ථාෙ6 ෙනොෙහො� එම ෙසේවයට අදාළ බඳවා ගැcෙ� 
ෙහෝ උසස් ��ෙ� ප�පාIෙයW P�Pධානවලට යට�ව TරNපා" ඇ< d nනවල Sට බලපාන ප�n 
sයා�මක කළ හැ� ය. එෙතVa �ව� TරNපා"ව වහාම Tරව3 M9ස උසස් ��මට {a{ 
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�ලධරෙයV නැතැ� ප� ��ෙ� බලධරයා සලක�ෙ� න� ඔK PS� �යම කරන ම8 nනයක Sට 
�ලධරෙයV  එම TරNපා"ව Tරවන ෙලස �යම කළ හැක. එෙලස උසස් කර3 ලබන �ලධරයාට 
Sය අ:� ප�Lෙ� වැ\ප ලැෙබ3ෙ@ එම nනෙ@ Sට පම9. 

 

1:13 උසස්Lම- ලබන �ලධරෙයV රාජ� ෙසේවෙය� බැහැර ෙවන� තන8රක ෙසේවය සඳහා 
තාවකාpකව gදා හැර <�ම �සා ඔKට නව ප�Lෙ� රාජකා� බාර ගැcමට ෙනොහැ� ව�ෙ� න� 
එම උසස්Lම sයා�මක වන nනය ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC PS� _රණය කර3 ඇත. 

 

1:14 ස්xර කර3 ලැ�ම, උසස ්කර3 ලැ�ම සහ/ෙහෝ කාEය-ෂමතා කඩඉම- ප{ ��ම වැ� 
කාරණය- සඳහා �ලධරෙයV Pභාගය�� සම� d Pට, ඔK එම Pභාගෙය� සම� d nනය 
වශෙය� sයා�මක Pය H�ෙ�, ඔK එම අවශ�තාව ස��Eණ කරන Pභාගය ආර�භ වන nනය�. 
ෙකෙසේ ෙවත� �යlත nනට එම Pභාගය පැවැ�Lමට ෙනොහැ� �වෙහො� සාමාන� ප�n Pභාගය 
පැවැ�Lමට �යlතව <� nනය ද, Pභාගය පැවැ�Lම පමාදLමට ෙහේ�� ද සැල�Cලට ෙගන 
Pභාගය සම�Lම sයා�මක වන nනය ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC PS� _රණය කර3 ඇත. 

 
 

2. බඳවා ගැෙ� ප�පා�ය 
 

2:1 රාජ� ෙසේවෙ@ සෑම තන8රකට�, ඉn� ය� තන8ර- �Sය� ෙශේ9යකට ෙනොෙහො� 
ෙසේවයකට අය� ව�ෙ� න� ඒ සෑම ෙශේ9යකට ෙනොෙහො� ෙසේවයකට�, තන8ෙරW වැ\N 
ප�මාණය, අවශ� {a{ක�, වයස් �මාව� සහ අදාළ අෙනV� Pස්තර �ශ්�තව ඇ8ළ� කර අදාළ 
ෙදපාEතෙ��8ව PS� බඳවා ගැcෙ� ප�පාIය- M`ෙයළ කර 2:2 Sට 2:5 ද-වා d උප වග�< 
පකාර අ3ම<ය ලබාගත H8 ය.  

 

2:1:1 රාජ� ෙසේවෙයW තන8ර- සඳහා දැනටම� අ3මත කර ෙගන ඇ< බඳවා ගැcෙ� 
ප�පාI ඉn�ෙ@ [ කළ හැ� සංෙශෝධනය�ට යට�ව තවaරට� බලපැවැ�ෙ6. 

 

2:1:2 ෙමW 2 වැ� ප�~ෂ්ටෙයW දැ-ෙවන ආකෘ<ය අ3ව බඳවා ගැcෙ� ෙක\�ප� 
ප�පාI M`ෙයළ කළ H8 ය. 

 

2:1:3 ය��S ෙසේවයකට අදාළ බඳවා ගැcෙ� ප�පාIය එම ෙසේවයට අදාළ ව�වස්ථා 
සංගහයට ඇ8ළ� කළ හැ� වන අතර එම ව�වසථ්ා සංගහය අමාත� ම!ඩලෙ@ අ�කාරය 
යටෙ� �V� කළ H8 ය.  උදා : � ලංකා ප�පාලන ෙසේවෙ@ ව�වස්ථා සංගහය. 

 

2:2 සෑම බඳවා ගැcෙ� ෙක\�ප� ප�පාIය-ම Mටප� 8න�� H-තව අදාළ අමාත�ාංශෙ@ 
ෙCක�වරයා PS� ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC ෙවත ඉn�ප� කළ H8 ය. 

 
2:3 ෙCක�වරයාෙD ද අදහස ් Pමසා කර3 ලැ�ය හැ� ය� ය� සංෙශෝධනය�ට යට�ව 

ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC PS� එම ප�පාIය අ3මත කර3 ඇත. 
 
2:4 අදාළ අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා හා ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC අතර ෙ� ස�බ�ධෙය� 

මතෙ�දය- ඇ<�වෙහො� ප�පාIය M`ෙයළ කළ අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා එම කාරණය 
�ෙයෝගය- සඳහා අමාත� ම!ඩලය ෙවත ඉn�ප� කළ H8 ය. බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW Pශාල 
ෙවනස්කම- ��මට ෙයෝජනා කර ඇ< Pටක ෙයෝQත ෙවනසට තම� එකඟ�ව� එම ප�පාIය 
අ3ම<ය සඳහා අමාත� ම!ඩලය ෙවත ඉn�ප� ��මට ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC PS� අදාළ 
ෙCක�වරයාට ෙයෝජනා කර3 ඇත. 

 
2:5 ය� ය� සංෙශෝධන ගැන අදාළ ෙCක�වරයා සහ ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC එකඟ 

�වෙහො� ෙහෝ ය� ය� සංෙශෝධන කරන ෙලස අමාත� ම!ඩලය �යම කළෙහො� ෙහෝ එම 
සංෙශෝධන බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙ@ ඇ8ළ� ෙකොට එම ප�පාIෙයW අවසාන අ3මත ප�පාIය 
ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා සහ<ක කළ H8 ය. 
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2:6 සහ<ක කරන ලද බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW Mටප� ෙදක- ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC 
ෙවත එPය H8 ය. 

 
2:7 බඳවා ගැcෙ� ප�පාIයක �යම කර ඇ< {a{ක� ඇ< TUගලය� ය��S අවස්ථාවක 

WඟLම වැ� තාවකාpක පශ්න Pස�ෙ� මාEගය- වශෙය� ප�පාIය ෙවනස් ෙනොකළ H8 ය. එබ� 
අවසථ්ාවල [ �යlත {a{ක� ෙනොමැ< �ලධරය� බඳවා ගැcම සඳහා ප�පාIෙය� බාWරව 
කටH8 ��මට අදාළ අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා PS� ආයතන අධ�-ෂ ජනරාCෙD අ3ම<ය 
ලබාගත H8 ය. 

 
2:7:1 එෙසේ අ3මත ප�පාIෙය� ප�බාWර sයා මාEගය- අ3ගමනය ��මට අදහස් කරන 

Pට එම sයා මාEගය ද, ඊට ෙහේ8 ද �යම වශෙය�ම සඳහ� කරl� අ3මත ප�පාIයට ෙයොg 
ද-වා ඒ සඳහා අවසරය පතන අයa�පත- ඉn�ප� කළ H8 ය. 

 
2:8 ෙසෞ�දEයය, සාWත� සහ �ඩා -ෙෂේතය�W තන8; වැ� Pෙශේෂ තන8; වEගය- 

ස�බ�ධෙය� බඳවා ගැcෙ� ප�පාIය- ෙනොමැ<ව, එෙහ� ආයතන අධ�-ෂ ජනරාCෙD �Eව 
අ3ම<ය සWතව එවැ� -ෙෂේතයක Pෙශේෂ �Tණතාව- ඇ< TUගලය�ෙග� වරණා�මකව 
ප�Lම- කළ හැක. එෙතVa �ව�, එවැ� ප� ��ම- ෙකො�තා� පදනම මත Pය H8 අතර, එෙසේ 
ප� කර3 ලබන TUගලෙයVට ස්xර�වය සඳහා Wlක� නැ�ෙ� ය. 

 
2:9 අ3මත බඳවා ගැcෙ� ප�පාIය- සංෙශෝධනය ��මට අවශ� �වෙහො� ෙයෝQත 

සංෙශෝධන M`බඳ උප ෙCඛනය- ද සංෙශෝ�ත බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW ෙක\�පත- ද සමග 
අදාළ අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා PS� ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC ෙවත ඉC�ම- ඉn�ප� කළ 
H8 ය. 

 
2:9:1 සංෙශෝධනය කළ H8 වන පව�නා ෙකොටස ද ෙයෝQත සංෙශෝධන ද සංෙශෝධන 

��මට ෙහේ8 ද පහත දැ-ෙවන _; යටෙ� සංෙශෝධනය M`බඳ උප ෙCඛනෙයW අ�තEගත 
Pය H8 ය. 

 

 ෙ�ද අංක, දැනට <ෙබන ෙපළ, ෙයෝQත සංෙශෝධන, ෙහේ8. 
 
2:9:2 සංෙශෝ�ත බඳවා ගැcෙ� ප�පාI ෙක\�පෙතW ෙයෝQත සංෙශෝධන අ�තEගත 

ෙකොට ඒවා යI� ර8 ඉ� ඇඳ ෙප�Pය H8 ය. 
 
2:10 එබ� සංෙශෝ�ත බඳවා ගැcෙ� ප�පාI ස�බ�ධෙය� 2.5 සහ 2.6 උප වග�<වල 

P�Pධාන අදාළ ෙ6. 
 
2:11 ය� තන8රකට අදාළව ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC සමග ප{ව ෙකෙරන සෑම 

pMග3ෙද3වක [ම අවසාන වරට අ3මත කළ බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙ@ Mටපත- ද එPය H8 ය. 
 
 

3. �ර!පා" ප$%ධ ��ම 
 

3:1 පහත සඳහ� අවසථ්ාවල [ හැර රාජ� ෙසේවෙ@ Sය:ම TරNපා" සඳහා ප� ��ෙ� 
බලධරයා PS� අ3මත බඳවා ගැcෙ� ප�පාIයට අ3vලව පSUධ දැ�L� ම�� අයa�ප� 
කැඳPය H8 ය. (3 වැ� ප�~ෂ්ටය බල�න) 

 
3:1:1 අමාත� ම!ඩලය PS� ෙකp�ම කර3 ලබන ප� ���; 
 
3:1:2 එෙසේ පSUධ ��ම අනවශ� යැ� අමාත� ම!ඩලය Pධාන කරන අවස්ථාවල [; 
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3:1:3 බඳවා ගැcම පSUධ දැ�L� පළ��� ම�� ��ම අවශ� නැ< බවට 1978.09.06 
nන වන Pට P�Pධාන සලසා <�b අවස්ථාවල [; 

 
3:1:4 වැඩ බැ�ෙ� ප� ��ම- කරන Pට. 
 

3:2 ෙදපාEතෙ��8ව- ෙහෝ ෙසේවාව- ඇ8ළත ෙකෙරන උසස්L� ස�බ�ධව ෙහෝ �යlත 
Pෙශේෂ {a{ක� ඇ< TUගල��ෙD සංඛ�ාව අ"කම �සා පSUධ දැ�L� පළ ��ම 
අවශ� ෙනොව�ෙ� යැ� ප� ��ෙ� බලධරයා _රණය කරන Pෙශේෂ අවස්ථාව�W [ ෙහෝ පSUධ 
දැ�L� පළ ��ම අවශ� ෙනොව3 ඇත. 

 
3:3 එෙසේ පSUධ දැ�L� පළ කරන ලද තන8; සඳහා ඉC:�ප� ලැ�b Pට බඳවා ගැcෙ� 

ප�පාIෙයW �යlත {a{ක� ඉC:�ක;ට <ෙ�දැ� ෙසොයා බැ�මට සෑම ඉC:�පතය-ම ප�-ෂා 
කර ඒවා උප ෙCඛනගත කළ H8 ය. ෙමය කළ H�ෙ� ප� ��ෙ� බලධරයාෙD කාEයාලෙයW ය. 
එෙහ� බඳවා ගැcම Pභාගය- ම�� ෙකෙරන අවස්ථාවල [ ප� ��ෙ� බලධරයා එම Pභාගය 
M`බඳව දැ�L� පළ කළ H8 අතර එම Pභාගය Pභාග ෙකොමසා�ස ්ජනරාC PS� පැවැ�Pය H8 
ෙ6 න� එම ඉC:�ප� බාර ගැcම, ප�-ෂා ��ම හා උප ෙCඛනගත ��ම Pභාග ෙකොමසා�ස් 
ජනරාC PS� කර3 ඇත.  

 
 

4. ප� ��ෙ� බලය 
 

4:1 ප� ��ෙ� බලය අමාත� ම!ඩලය ෙවත පැව� ඇ< අතර අමාත�ාංශයක අ<ෙEක 
ෙCක�වරෙයV, ෙදපාEතෙ��8 පධා�ෙයV, nසාප</nස්�- ෙCක�වරෙයV සහ ෙජ�ෂ්ඨ 
සහකාර ෙCක�වරෙයV ස�බ�ධෙය� අමාත� ම!ඩලය ෙමම බලතල ෙකp�ම sයා�මක 
කර3 ඇත. 

 
4:2 අ�V� Sය:ම වEගවල රජෙ@ �ලධරය� ප� ��ෙ� බලය අමාත� ම!ඩලය PS� 

රාජ� ෙසේවා ෙකොlසමට පවරා ඇත. 
 

4:2:1 පහත සඳහ� �ලධරය� හැර රාජ� ෙසේවෙ@ මා!ඩpක ෙශේ9යට අය� අෙනV� 
Sය:ම �ලධරය� ප� ��ෙ� බලය රාජ� ෙසේවා ෙකොlසම අමාත�ාංශ ෙCක�ව;�ට පවරා 
ඇත.  

 
(අ) ඒකාබUධ ෙසේවයකට ෙනොගැෙනන, Pගණකා�ප< ෙදපාEතෙ��8ෙ6 සහ 

මැ<වරණ ෙදපාEතෙ��8ෙ6 මා!ඩpක ෙශේ9ෙ@ �ලධරෙයV ස�බ�ධෙය� 
ප� ��ෙ� බලධරයා ජනා�ප< ෙCක�වරයා ය. 

 
(ආ) අමාත�ාංශය- යටතට ෙනොගැෙනන සහ ඒකාබUධ ෙසේවයකට අය� ෙනොවන 

මා!ඩpක ෙශේ9ෙ@ �ලධරෙයV ස�බ�ධෙය� ප� ��ෙ� බලධරයා 
ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා ය. 

 
4:2:2 ඒකාබUධ ෙසේවයකට අය� මා!ඩpක ෙශේ9ෙ@ �ලධරෙයV ස�බ�ධෙය� ප� 

��ෙ� බලධරයා රාජ� ප�පාලන Pෂය භාර අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා ය. 
 

4:3 ෙමW 4:2:1 උප වග�<ෙයW ඇ8ළ� ෙනොවන ප� ��ෙ� බලතල රාජ� ෙසේවා ෙකොlසම 
PS� ෙදපාEතෙ��8 පධාc�ට/බලය පවර3 ලැබ ඇ< රජෙ@ �ලධරය�ට පවරා <ෙ�. 
ඒකාබUධ ෙසේවයකට අය� �ලධරෙයV ස�බ�ධෙය� ප� ��ෙ� බලය ඒකාබUධ ෙසේවා අධ�-ෂ 
ජනරාCට පවරා ඇත. 
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5. ප� ��ම හා උසස් ��ම ,-බඳ කා�ය ප�පා�ය 
 

5:1 ඉහත 4:1 වග�<ෙයW සඳහ� තන8; M`බඳව.  
 

5:1:1 එම තන8රක TරNපා"ව- ඇ< වන බව දැනග�නට ලැ�ණ වහාම නැතෙහො� එබ� 
අ:� තන8ර- ඇ< කර3 ලැ� වහාම ෙCක�වරයා අදාළ අමාත�වරයා ම�� හැ� අවස්ථාවල 
�EෙUශය- ද සWතව අමාත� ම!ඩලය ෙවත වාEතා කළ H8 ය. 

 
5:1:2 ඉn� ප� ��ම සඳහා �EෙUශ ෙකෙරන �ලධරයා ඒකාබUධ ෙසේවයකට අය� න� 

අදාළ අමාත�ාංශය භාර අමාත�වරයා Pමසl� රාජ� ප�පාලන අමාත�වරයා PS� එබ� දැ3� 
[� ෙකෙර3 ඇත. 

 
5:1:3 ප� ��ම සඳහා �EෙUශ ෙකෙරන �ලධරයා ෙවන� අමාත�ාංශයක ෙසේවෙයW 

�H-ත රාජ� �ලධරෙයV න� අදාළ අමාත�වරයා PS� ස්වqය �EෙUශය කළ H�ෙ� එම 
�ලධරයා ෙසේවය කරl� SIන අමාත�ාංශය භාරව SIන අමාත�වරයාෙD අදහස් Pමසා 
බැ�ෙම� ඉ-�<ව ය. 

 
5:2 ෙමW 4:2:1 වග�<ෙයW සඳහ� තන8; M`බඳව. 

 
5:2:1 මා!ඩpක ෙශේ9ෙ@ තන8රක TරNපා"ව- ඇ< වන බව දැනග�නට ලැ�b 

වහාම ෙහෝ එවැ� අ:� තන8ර- ඇ< කළ Pට එම තන8ර ෙනොපමාව MරLමට තමා �EෙUශ 
කර�ෙ� ද නැUද ය�න ද-වl� ඒ බව ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා ප� ��ෙ� බලධරයා ෙවත 
වාEතා කළ H8 ය. එබ� TරNපා"ව- වහාම MරLමට ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා �EෙUශ 
ෙනොකර�ෙ� න� ඔK ඊට ෙහේ8 දැ-Pය H8 ය. 

 
5:2:2 එම TරNපා"ව MරLම ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා �EෙUශ කර�ෙ� න� අ3මත 

බඳවා ගැcෙ� ප�පාIය, එම ප�පාIය අ3ව M`ෙයළ කළ දැ�L� ෙක\�පතV� සමග ඉn�ප� 
කළ H8 ය. 

 
5:2:3 ප� ��ෙ� බලධරයා එම �ෙ6දනය ආ!"ෙ6 ගැස  පතෙයW පළ කරPය H8 ය. 

 
5:2:4 ප� ��ෙ� බලධරයා ඉC:�පත භාරෙගන සෑම ඉC:�පතය-ම ප�-ෂා ෙකොට 

ඉC:�ක;ව�ෙD {a{ක� ප�-ෂා කර බලා ඉC:�පත උප ෙCඛන ගත  ෙකොට, බඳවා ගැcෙ� 
ප�පාIෙයW �යම ෙකොට ඇ< ප�n ෙ��� ම!ඩලය- ප� කරවා ග3 සඳහා P�Pධාන ෙයnය 
H8ෙ6. 

 
5:2:5 බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW �යlත ඕනෑම ෙ��� ම!ඩලය- ප� ��ෙ� 

බලධරයා PS� ප� ෙකෙර3 ඇත. 
 
5:2:6 එබ� ෙ��� ම!ඩලය- සාමාන�ෙය� සභාප< ද ඇ8¢ව රාජ� �ලධරය� වන 

සාමාQකය� පසේදෙනVෙග� සම�Pත Pය H8 ය. අ3මත බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW ෙවන� 
ආකාරයකට �යම කර නැ�න� එබ� ම!ඩලයක යට� M�ෙස�� එ- සාමාQකෙයVව� 
TරNපා"ව පව�නා අමාත�ාංශෙය� ෙහෝ ෙදපාEතෙ��8ෙව� ප�බාWර d අමාත�ාංශයක ෙහෝ 
ෙදපාEතෙ��8වක �ලධරෙයV Pය H8 ය. 

 
5:2:7 ෙ��� ම!ඩලෙ@ �EෙUශය ලැ�b Pට අදාළ ප� ��ෙ� බලධරයා ප� ��ම 

කර3 ඇත. 
 

5:3 Pභාගය- �ම d Pට ෙ��� ම!ඩලය ලවා අයa�ක;ව� ප�-ෂා කරLම M9ස ප� 
��ෙ� බලධරයා PS� P�Pධාන ෙයොද3 ලැෙ�. අයa�ක;ව� p£ත Pභාගෙ@ [ ලබාග� ලVb 
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ෙ��� ම!ඩලයට ෙනොසැප�ය H8 ය. එෙතVa �ව� බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW ෙවන� 
ආකාරයකට �යම කර නැ�න�, එම ම!ඩලය ලවා ප�-ෂා කරLම සඳහා අයa�ක;ව� �lත 
සංඛ�ාව-, ඔ�� p£ත Pභාගෙ@ [ ලබාග� ලVb පදන� කරෙගන ෙතෝරාගැcමට ප� ��ෙ� 
බලධරයාට හැ� ය. 

 
5:3:1 ෙ��� ම!ඩලෙ@ �EෙUශ ලැ�b Pට ප� ��ෙ� බලධරයා අයa�ක;ව� p£ත 

Pභාගෙ@ [ සහ ස�gඛ ප�-ෂණෙ@ [ ලබාග� ලVb අ3ව Vසලතා අ3M`ෙවළ �ශ්චය කර 
ගත H8 ය. 

 
5:3:2 ඉ�ප{ ප� ��ෙ� බලධරයා ප� ��ම කර3 ඇත. 

 
5:4 ෙමW 4:3 වග�<ෙයW සඳහ� තන8; M`බඳව. 

 
5:4:1 අ3මත බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW P�Pධාන සලසා ඇ< ප�n TරNපා" MරLමට 

ප� ��ෙ� බලධරයා sයා කර3 ඇත. 
 
5:4:2 ප� ��ෙ� බලධරයා අවශ� Pෙටක TරNපා" පSUධ කරවා අයa�ප� ලබාෙගන, 

අයa�ක;ව�ෙD {a{ක� ප�-ෂා කර, අයa�ප� උප ෙCඛනගත ෙකොට, ඔK PS� ප� කර3 
ලැ� ෙ��� ම!ඩලය- ලවා ප�-ෂා කරLමට P�Pධාන ෙයොද3 ඇත. TරNපා" {¢ සංඛ�ාව- 
සඳහා Pශාල සංඛ�ාව- අයa� කළ Pට, එම සංඛ�ාව 25ට වැ=වන අවස්ථාවල [ සෑම 
TරNපා"වකටම පස් ෙදෙනV වන අ3පාතයට කැඳව3 ලබන සංඛ�ාව �මා ��මට ප� ��ෙ� 
බලධරයාට හැ� ය. 

 
එෙසේ �ව ද උසස්L� ම�� TරNපා" MරLම ස�බ�ධෙය� ෙමය බල ෙනොපා3 ඇත. 
 
5:4:3 එබ� ෙ��� ම!ඩලය- සභාප< ද ඇ8:ව යට� M�ෙස�� රාජ� �ලධරය� වන 

සාමාQක�� <ෙදනVෙග�ව� සම�Pත Pය H8 අතර අ3මත බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW 
ෙවන� ආකාරයකට �යම කර ඇ�න� lස එම සෑම ම!ඩලයකම යට� M�ෙස�� එ- 
සාමාQකෙයVව� TරNපා"ව පව�නා අමාත�ාංශෙය� ෙහෝ ෙදපාEතෙ��8ෙව� ප�බාWර d 
අමාත�ාංශයක ෙහෝ ෙදපාEතෙ��8වක �ලධරෙයV Pය H8 ය. 

 
5:4:4 ෙ��� ම!ඩලෙ@ �EෙUශය� ලැ�b Pට ප� ��ෙ� බලධරයා ප� ��ම කර3 

ඇත. 

 
5:5 මා!ඩpක ෙශේ9ෙ@ තන8රකට �ලධරෙයV උසස් ��ම, බඳවා ගැcෙ� ප�පාIය අ3ව 

ෙCක�වරයා Sa කර�. 
 
5:6 මා!ඩpක ෙනොවන ෙශේ9ෙ@ තන8රකට උසස් ��ම, අ3මත බඳවා ගැcෙ� ප�පාIය 

අ3ව අදාළ ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා Sa කර�. 
 

 

6. ප� ��� ෙහෝ උසස් ��� සඳහා ස�0�ණ කළ 34 0�ව ෙකො6ෙ%$ 
 
6:1 ප� ��මකට ෙහෝ උසස් ��මකට ෙපර පහත දැ-ෙවන ෙකො�ෙUS ස��Eණ L ඇ< 

බවට ප� ��ෙ� බලධරයා සෑ¥මකට ප�Pය H8 ය. 
 

6:1:1 එම තන8ර මහා භා!ඩාගාරෙ@ කළමනාකරණ ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාC අ3මත 
කර ඇ< බව, 

 
6:1:2 ඒ සඳහා gදC ප<පාදනය කර ඇ< බව, 
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6:1:3 �යම වශෙය�ම ෙසේවක සංඛ�ාෙවW TරNපා"ව- ඇ< බව, (TරNපා" ඇ<ව�ෙ� 
නව තන8ර- ඇ< කර <ෙබන Pටක ෙහෝ පව�නා තන8ර- දරන TUගලයාෙD ෙසේවය අවස� 
කර <ෙබන Pෙටක ෙහෝ පම9. Pශාම ගැcමට �යlත �ලධරෙයV Pශාම �Eව � වා" Mට 
SIන කාලය 8ළ ෙහෝ ය� තන8ර- දරන �ලධරෙයV වැ\N රWත �වා"Mට SIන ෙනොෙහො� 
තාවකාpකව gදාහැර <ෙබන කාලය 8ළ ෙහෝ TරNපා"ව- ෙනොපව_.) 

 
6:1:4 තන8ෙE අවශ�තාවය තවaරට� පව<න බව, 

 
6:1:5 අදාළ ප�Lම/උසස්Lම අ3මත බඳවා ගැcෙ� ප�පාIයට අ3vල වන බව, 

 
6:1:6 ප� ��ම/උසස් ��ම සඳහා තමාට �S ප�n බලය ලැ� ඇ< බව, 

 
6:2 �ලධරෙයVෙD උසස්Lම ස�බ�ධෙය� _රණය ගැcමට පමාදLම ෙහේ8ෙකොට ෙගන එම 

_රණය ග3 ලබන Pට එම �ලධරයා ෙසේවෙ@ ෙනොSI�ෙ� න� ෙහෝ ඔK lයෙගොස් ඇ�ෙ� න�, 
එම පමාදය ස�බ�ධෙය� එම �ලධරයා �Sa ආකාරය�� වග�ව H8 ෙනොවන Pට, _රණය 
ගැcෙ� nනය වන Pට එම �ලධරයා Pශාම ෙගොස් ෙහෝ lයෙගොස ් <�ණ ද, එම උසස්Lම 
ස�බ�ධෙය� ඔKට ඇ< Wlක� ප�-ෂා ��ෙම� ප{ �යlත nන Sට එම උසස්Lම nය H8 ය. 
ෙමය අදාළ ව3ෙ@ ෙසේවාවක ෙශේ9ෙය� ෙශේ9යට ෙකෙරන උසස්L� ස�බ�ධෙය� පම9. 

 
6:3 අමාත� ම!ඩලය ප� ��ෙ� බලධරයා වන අවස්ථාවල [ 5:1:1 වග�<ය අ3ව sයා 

��මට ෙපර 6:1:1 Sට 6:1:4 ද-වා වග�< යටෙ� ඇ< P�Pධාන ස��Eණ කර ඇ< බවට 
සෑ¥මකට ප�Lම අදාළ අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා ස8 වගqම ෙ6. 

 
 

7. රාජ� ෙසේවයට ප� ��ම ,-බඳ 9:;:ක� 
 

7:1 අකාEය-ෂමතාව �සා අ�වාEයෙය� Pශාම ග�ව3 ලැ�වා d ෙහෝ ෙසේවෙය� පහකර3 
ෙව3වට සා3ක�Mක PකCපය- වශෙය� Pශාම ග�ව3 ලැ�වා d ෙහෝ Pනය ප�-ෂණය�� 
අන8;ව ෙසේවෙය� පහකර3 ලැ� නැතෙහො� ෙසේවය අවස� කර3 ලැ�වා d ෙහෝ Sය තන8ර 
අතහැර ෙගොස් ෙමW V වැ� ප�	ෙ�දෙ@ 7 වග�<ය යටෙ� ය` ෙසේවයට පැlzමට අවසර 
ෙනොෙද3 ලැ�වා d ෙහෝ TUගලෙය- රාජ� ෙසේවෙ@ ප�Lම- ලැ�මට 3{aස්ෙසV ව3 ඇත. 

 
එබ� TUගල�ෙD ලැ�ස්8ව- ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC PS� කp� කල �V� කර3 ලැෙ�.  

ෙමම TUගලය� ය` ෙසේවයට ෙනොගැcමට වගබලා ග3 M9ස අකාරා[ M`ෙවළට සැක¦ 
ෙමො��ෙD න� ලැ�ස්8ව- ෙදපාEතෙ��8වල තබාගත H8 ය. (V වැ� ප�	ෙ�දෙ@ 8 වග�<ය 
බල�න) 

 
7:1:1 අයa� කර3 ලබන තන8ර සඳහා �යlත ඉහළම රාජ� භාෂා පLණතා 

ප�-ෂණවp� �දහස් ��මට Wlක� ලබන {a{ක� ප{ කලක [ ලබා <ෙ� න� lස, �යlත 
රාජ� භාෂා පLණතා ප�-ෂණ සම�Lමට අෙපොෙහොස�Lම �සා ප�වාස/ප�-ෂණ කාලයකට 
යට�ව ෙදන ලද Sය ප�Lම අවස� කර3 ලැ�, Sංහල ෙහෝ ෙදමළ ෙනොවන භාෂා මාධ�ය�� 
රජෙ@ ෙසේවයට ඇ8ළ�ව SI නව පෙ6ශක �ලධරෙයV 3{aස්ෙසV ෙ6. 

 
7:2 රාජ� ප�පාලන Pෂය භාර අමාත�වරයාෙD එකඟ�වය ඇ<ව අදාළ අමාත�වරයා පනවන 

�යමය� හා ෙකො�ෙUS යටෙ� ද, ඔKෙD අ3ම<ය ඇ<ව ද lස � ලංකාෙ6 TරවැSෙයV ෙනොවන 
TUගලෙයV රාජ� ෙසේවයට ප� කළ ෙනොහැ� ය. 

 
7:2:1 ය��S Pෙශේෂ තන8රකට � ලංකාෙ6 TරවැSෙයV ෙනොවන TUගලෙයV ප� කළ 

H8 යැ� අදාළ අමාත�වරයා _රණය කර <ෙබන කCW එම ප�Lම කළ H�ෙ� රාජ� ෙසේවයට 
�ලධරය� ප� ��ම ස�බ�ධෙය� �යම කර ඇ< ෙපොa P�Pධානවලට අ3vලව ය. 
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7:3 උNපැ�න, මරණ හා Pවාහ ෙරQස්ටාEව;� වැ� �Eෙ6ත�ක §ර දරන TUගලය� එq 
�Eෙ6ත�ක ප�Lම කරන බලධරයාෙග� ෙනොPමසා අ� �Sම අ<ෙEක §රය- දැ�මට ප� 
ෙනොකළ H8 ය. 

 
 

8. ප�=ෙ� >,ය 
 

8:1 තන8රකට ප� කර3 ලබන සෑම TUගලෙයVටම (ෛද�ක පදනම- මත ඉතා �lත 
කාලය- සඳහා දවස් ප=Mට ෙසේවයට ග�නා අ�ය� ක�ක;ෙවV හැර) ඔKෙD ෙසේවය M`බඳව 
�යමය� හා ෙකො�ෙUS ස��Eණ වශෙය� දැ-ෙවන ප�Lෙ� pMය- හැ�තා- aරට 4 වැ� 
ප�~ෂ්ටෙයW දැ-ෙවන අදාළ ප�Lෙ� pM ආකෘ<ය අ3ව {a{ ප�n M`ෙයළ කර �V� කළ H8 
ය. 

 
8:2 අමාත� ම!ඩලය PS� ෙකp�ම ෙකෙරන ප�L� ස�බ�ධෙය� d කCW අමාත� 

ම!ඩලෙ@ ෙCක�වරයා ෙහෝ ඔK ෙව3ෙව� ප�L� pM �V� කළ H8 ය. 
 
8:2:1 ෙස{ Sය:ම ප� ���වල [ ප� ��ෙ� බලධරයා ප�L� pM �V� කළ H8 ය. 
 
8:2:2 ප�Lෙ� pM ෙක\�පත- සාමාන�ෙය� ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC ෙවත ෙයොg 

��ම අවශ� ෙනොවන නg� ය��S aෂ්කරතාව- ෙහෝ සැකය- ඇ< �වෙහො� ඒ ස�බ�ධෙය� 
ඔKෙD උපෙදස ්ලබාගත හැ� ය. 
 
8:3 ප� කර3 ලැබ SIන තැනැ�තා පස්�ත තන8ෙE රාජකා� භාර ගැcමට ෙපර ප�Lෙ� 

pMය තමා ෙවත ලැ�ණ බව�, එම pMෙයW දැ-ෙවන �යමය� හා ෙකො�ෙUS යටෙ� තමා 
තන8ර භාර ග�නා බව� සඳහ� pMය- ඔKෙග� ලබාගත H8 ය. 

 
8:4 උසස් ��ම-, ප� ��ම- ෙලස සැලෙකන අතර 4 වැ� ප�~ෂ්ටෙයW දැ-ෙවන ආකෘ<ය 

ප�n ප�Lෙ� pMය- �V� කළ H8 ය. එෙතVa �ව� උසස ්කර3ෙ@ එකම ෙසේවෙ@ පං<ය�� 
ෙහෝ ෙශේ9ය�� ෙවන� පං<යකට ෙහෝ ෙශේ9යකට න�, උසස ් කළ nනය හා උසස් කර3 ලැ� 
පං<ය ෙහෝ ෙශේ9ය ද අ:� පං<ෙ@ ෙහෝ ෙශේ9ෙ@ ඔK ප{ කළ H8 කාEය-ෂමතා කඩඉ� ද 
සඳහ� කරl�, ඒ �ලධරයා උසස ්කළ බවට pMය- ඔKට යැLම පමාණව� ය.  

 
8:5 ආයතන අධ�-ෂ ජනරාCෙD සහ කළමනාකරණ ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාCෙD අ3ම<ය 

ඇ<ව තන8රක �ලනාමය ෙවනස් කළ Pට රාජකා�වල ප=න=වල ෙහෝ ෙසේවා ෙකො�ෙUSවල 
ෙවනස- ෙනො�වෙහො� අ:� ප�L� pMය- �V� ��ම අවශ� නැත. පදP නාමය ෙවනස් කළ 
බව�, ප� ��ෙ� අෙන- ෙකො�ෙUS ෙනොෙවනස්ව පව�නා බව� අදාළ �ලධරයාට pMය�� 
දැ�Lම පමාණව� ය. 
 
 

9. නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැම 
 
9:1 රජෙ@ ෙසේවෙය� Pශාම �ය තැනැ�ෙතV රජෙ@ ෙසේවෙ@ තන8රක නැවත ෙසේවෙ@ 

ෙයදLමට ෙහෝ රාජ� සංස්ථාවක ෙසේවෙ@ ෙයදLමට ෙහෝ අමාත� ම!ඩලෙ@ �Eව අ3ම<ය ලබා 
ගත H8 ය. 

 
9:1:1 වයස අ�;a 60 ස��Eණ ��මට ෙපර රජෙ@ ෙසේවෙය� Pශාම ෙගන ඇ< 

තැනැ�ෙතV රජෙ@ ෙසේවෙ@ තන8රක නැවත ෙයදLමට ෙහෝ රාජ� සංස්ථාවක ෙසේවෙ@ 
ෙයදLමට ෙහෝ අ< Pෙශේෂ ෙහේ8 ඇ< බවට අමාත� ම!ඩලය සෑ¥මකට ප��වෙහො� lස ඔK 
එෙසේ නැවත ෙසේවෙ@ ෙයොදව3 ෙනොලැෙ�. 
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9:2 ෛවද� ෙහේ�� මත Pශාම ගැ�d �ලධරෙයV ඔK Pශාම ගැ�d තන8 ෙරW ෙහෝ 
ෙශේ9ෙයW ෙහෝ පහත සඳහ� ෙකො�ෙUSවලට යට�ව නැව ත ෙසේවෙ@ ෙයදLමට ප� ��ෙ� 
බලධරයාට T¢වන. 

 
9:2:1 Pශාම ග� අවස්ථාෙ6 [ ඔKට වයස අ�;a 50 ස��Eණ L ෙනො<�ය H8 ය. 
 
9:2:2 Pශාම ග� nනෙ@ Sට යට� M�ෙස�� අ�;Uද-ව� ඉV� L <�ය H8 ය. 
 
9:2:3 Pශාම ගැcමට ෙපර ඔKෙD වැඩ හා හැS�ම ස8\දායක L <�ය H8 ය. (එෙතVa 

�ව� �ලධරයාෙD වැඩ අස8\දායක ත��වයක පැව<ෙ@ ඔKෙD අයහප� ෙසෞඛ� ත��වය 
�සා න� නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැcමට එය බාධාව- ෙනොPය H8 ය.) 

 
9:2:4 P�ම� ප�n සංසථ්ාMත ෛවද� ම!ඩලය-, ඔKෙD ෙසෞඛ� ත��වය ෙයෝග� 

බවට ප{ව _රණය ෙකොට <�ය H8 ය. 

 
9:2:5 �ලධරයා Pශාම ග�වා ඇ�ෙ� ස්නාHගත ෙහෝ මානSක ආබාධය- �සා න� 

ෙCක�වරයාෙD අ3ම<ය ලබා ගත H8 ය. 

 
9:3 නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැcෙ� [ ෙගPය H8 වැ\ප _රණය කළ H�ෙ� VII වැ� 

ප�	ෙ�දෙ@ 8 වග�<ය අ3ව ය. 
 
9:4 නැවත ෙසේවයට බඳවා ග3ෙ@ කවර �යමය� හා ෙකො�ෙUS යටෙ� ද යන වග දැ-ෙවන 

ප�Lෙ� pMය- නැවත ෙසේවයට බඳවා ග3 ලැ� �ලධරයාට �V� කළ H8 ය. (4 වැ� 
ප�~ෂ්ටෙයW V සහ VI ආදEශ ආකෘ< බල�න.) 

 
 

10. ප� ��ෙ� B අ9ගමනය කළ 34 කා�ය ප�පා�ය 
 

10:1 රාජ� ෙසේවෙ@ සx්ර තන8ර- ෙනොදරන TUගලෙයV, ස්xර ප�Lමකට ෙහෝ ස්xර 
ෙසේවයකට ප� ��ෙ� අදහස ඇ<ව ප�වාස කාලය- සWත ප�Lමකට ෙහෝ තාවකාpක වශෙය� 
ෙතෝරා ෙගන ඇ< කCW එෙසේ ෙතෝරා ෙගන ඇ< අෙN-ෂකයාට 169 ෙපොa ආකෘ< පතය ස��Eණ 
ෙකොට � \ම ආෙරෝග�ශාලාව භාරව SIන ආ!"ෙ6 ෛවද� �ලධරයාට (ෙකොළඹ න� 
මහාෙරෝග�ශාලාෙ6 බාWර ෙරෝª� M`බඳ අංශෙ@ ෛවද�වරයාට; මහ3වර ෙහෝ ගාCෙC ෙහෝ න� 
එම ආෙරෝග�ශාලාෙ6 ෛවද�වරයාට) බාර [ ෛවද� ප�-ෂණයකට ඉn�ප� වන ෙලස TරNපා"ව 
ඇ< L <ෙබන ෙදපාEතෙ��8ෙ6 පධා�යා �යම කළ H8 ය. ෙ� ප�-ෂණය සඳහා �Sම 
ගාස්8ව- අය කර3 ෙනොලැෙ�. 

 
10:2 ෛවද� �ලධරයා ප�-ෂණය- පව�වා ෙසෞඛ� 169 ආකෘ< පතය Tරවා ස්වqය 

ආයතනෙ@ පධා�යාෙD මාEගෙය� එය තම ෙකො ඨාශෙ@ පාෙU«ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�-ෂ ෙවත 
ඉn�ප� කළ H8 ය. පාෙU«ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�-ෂ ඒ වාEතාව ස��Eණ ෙකොට, ඉn� 
අෙN-ෂකයා  ප� කර3 ලැ�මට {a{ කා�ක ත��වය�� SIන බව ෙපc ෙගොස ්ඇ�න� �යlත 
ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා ෙවත ද, 3{a{ කා�ක ත��වය�� SIන බව ෙපc ෙගොස ් ඇ�න� 
ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාC ෙවත ද ඉn�ප� කළ H8 ය. ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාC ෙවත 
එය ඉn�ප� කර3 ලැ�වෙහො�, අෙN-ෂකයා ප�කර3 ලැ�මට {a{ ද එෙසේ නැතෙහො� ඔK 
M`බඳව වැ=aරට� ෛවද� ප�-ෂණය- පැවැ�Pය H8 ද ය�න ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාC 
ෙදපාEතෙ��8 පධා�යාට දැ3� nය H8 ය. 

 
10:3 ෙසෞඛ� 169 ආකෘ< පතෙ@ pයන ලද ෛවද� වාEතාව ලැෙබන ෙත- අ:ෙත� ප�කර 

ඇ< �Sම �ලධරෙයVට වැ\N ෙනොෙගLමට ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා වග බලා ගත H8 ය. එෙසේ 
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�වද, පමාදය Saව�ෙ� අදාළ �ලධරයාෙD වරද- �සා ෙනොෙ6 න� ෙදපාEතෙ��8 පධා�යාට 
Sය අ¬මතය ප�n වැ\N ෙගLමට T¢වන. 

 
10:4 ප� කර3 ලැ�මට {a{ කා�ක ෙයෝග�තාව- එම TUගලයාට ෙනොමැ< බව ෙපc 

�යෙහො� තාවකාpක වශෙය� ඔKට ෙදන ලද ප�Lම අවලං කළ H8 ය. එෙහ� ඔK වැඩකර ඇ< 
දවස් ෙව3ෙව� වැ\N ලබා ගැcෙ� අ�<ය ඔKට <ෙ�. 

 
10:5 තාවකාpක තන8රකට ප� කර3 ලබන තැනැ�ෙතVට ආ!"ෙ6 ෛවද� �ලධරෙයV 

ෙවත ෙගොස ් ෛවද� ප�-ෂණය- කරවා ග�නා ෙලස �යම කළ H8 ය. ෛවද� �ලධරයා 
ෙසෞඛ� 169 ආකෘ< පතෙයW තම වාEතාව ඉn�ප� කර3 ඇත. ස්xර තන8රකට ප� කර3 ලැ� 
Pට ෙහෝ අ�තEගහණය කර3 ලැ� Pට ෙහෝ ෙදවැ� වරට� ෛවද� ප�-ෂණයකට භාජනය වන 
ෙලස එබ� තැනැ�ෙතVට �යම ෙනොකළ H8 ය. 

 
10:6 ස්xර ෙහෝ තාවකාpක ෙහෝ අ�ය� පදනම- මත ෙහෝ රාජ� ෙසේවයට ප� d �ලධරෙයV 

එවැ� තන8රකට ප�L මාසය- ඇ8ළත ආ!"කම ව�වස්ථාෙ6 7 වන උප ෙCඛනෙයW �යlත 
පකාර පහත ද-වා ඇ< ආකෘ< පතය අ3ව ප<ඥා ෙහෝ n�;ම ෙහෝ [ අ�ස� කළ H8 ය. 

 
............................................ වන මම, � ලංකා පජාතා��ක සමාජවා[ ජනරජෙ@ ආ!"කම 

ව�වස්ථාව ආර-ෂා ෙකොට අ3ගමනය කරන බවට ද, � ලංකාෙ6 ෙUශය 8ළ ෙවනම රජය- 
MW\Lමට, ෙකp�ම ෙහෝ අන�ාකාරය��, � ලංකාව 8ළ [ ෙහෝ ඉ� Mටත [ ආධාර[ම, 
අ3බල[ම, අ3ගහය දැ-Lම, gදC ෙයදLම, ෛධEයය [ම ෙහෝ ෙUශනා ��ම ෙනොකරන බවට ද 
ෙගෞරව බKමානෙය� H-තව පකාශ ෙකොට ප<ඥා ෙදl/n�;� ෙදl. 
 
         ...................... 
             අ�සන 
 
  20 ...............මස ................. වන nන 
....................................[ මා ඉn�Mට [ 
අ�සන - ............................................ 
නම හා පදP නාමය - .......................... 
........................................................... 
 
 

10:6:1 පව�නා c<ය යටෙ� ප<ඥාව ෙහෝ n�;ම ෙහෝ ගැcමට බලය ඇ< �ලධරය�ට 
අ<ෙEකව පහත සඳහ� වEගවල �ලධරය�ට ද ප<ඥාව ෙහෝ n�;ම ෙහෝ ගත හැ� ය. 

 
(අ) ආයතන සංගහෙ@ අEථ �¯පණය කර ඇ< ප�n රාජ� ෙසේවෙ@ මා!ඩpක 

ෙශේ9ෙ@ �ලධරෙයV. 
 
(ආ) සහකාර ෙපොpස් අ�කා�වරෙයVෙD �ලයට අ" ෙනොවන �ලය- දරන 

�ලධරෙයV. 
 
(ඇ) ස�නUධ ෙසේවාව�ට අය� අ�කාර ල� �ලධරෙයV. 
 
(ඈ) රාජ�  සංස්ථාවක Pධායක ෙශේ9ෙ@ �ලධරෙයV. 

 
10:6:2 තමාෙD ප�Lම ලැ� මස- ඇ8ළත ප<ඥාව ෙහෝ n�;ම [ අ�ස� තැ�ම කළ H8 

බව�, එෙසේ ෙනොකළ තැනැ�ෙතV එq ෙසේවෙය� ෙහෝ �ලෙය� පහවන බව�, ප�L� 
pMෙයW අඩං Pය H8 ය. 
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10:6:3 ප<ඥාව ෙහෝ n�;ම ෙහෝ [ අ�ස� ��මට �යමව ඇ< ය� තැනැ�ෙතV �යlත 
nන ෙහෝ එයට කp� ෙහෝ එෙසේ ෙනොකළෙහො� ඔK M`බඳව රාජ� ප�පාලන Pෂය භාර 
අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයාට වාEතා කළ H8 ය. එවැ� වාEතාවක අදාළ තැනැ�තාෙD නම හා 
තන8; නාමය, අමාත�ාංශය, ෙදපාEතෙ��8ව, සඳහ� කළ H8 ය. �යlත කාල �මාව 8ළ [ 
ප<ඥාව ෙහෝ n�;ම ෙහෝ [ අ�ස� ෙනො��මට ෙහේ8 දැ-ෙවන අදාළ තැනැ�තාෙග� ලබා ග� 
පකාශය- ද, එම වාEතාව සමග එPය H8 ය. එම ප<ඥාව ෙහෝ n�;ම ෙහෝ [ අ�ස� 
ෙනො��මට ඉn�ප� කර ඇ< ෙහේ8 M`බඳව ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා තමාෙD ��-ෂණ ද 
එවැ� වාEතාවක ද-වා එPය H8 ය. එවැ� වාEතා ස�බ�ධෙය� ආ!"කම ව�වස්ථාෙ6 
165(2) ව�වසථ්ාෙ6 P�Pධාන අ3ව කටH8 කර3 ඇත. 

 
10:6:4 ප<ඥාව/n�;ම [ අ�ස� කරන ආකෘ<ය අදාළ තැනැ�තාෙD ෙපෞUගpක 

pMෙගො3ෙ6 තැ�ප� කළ H8 අතර, ඒකාබUධ ෙසේවයකට අය� �ලධරෙයVෙD එබ� වාEතා 
ඒකාබUධ ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාC PS� ෙපෞUගpක pMෙගො3ෙවW ෙගො3 කර තැ�ය H8 ය. 

 
10:6:5 ප<ඥාව ෙහෝ n�;ම ෙහෝ [ අ�ස� කර ඇ< බවට �ලධරයාෙD ච�යා සටහෙනW 

සටහන- කළ H8 අතර එවැ� සෑම සටහනකටම වග�ව H8 �ලධරෙයVෙD ෙකI අ�සන 
ෙයnය H8 ය; මා!ඩpක �ලධරෙයV M`බඳව වන කCW එවැ� සටහන- ඔKෙD ෙපෞUගpක 
වාEතා සටහ� pMෙගො3ෙවW ඇ8ළ� කළ H8 අතර එW එම කාEයය සඳහා න� කළ වග�ව 
H8 �ලධරෙයVෙD ෙකI අ�සන ෙයnය H8 ය. 

 
10:7 මාSක ආර�භක වැ\ප ;.13,060ට අ" ෙනොd තන8රකට, Kෙද-ම තාවකාpක වශෙය� 

ෙනොව එයට ෙවනස් පදනම- මත ප� කර3 ලැ�වා d ද, ෙසේවෙය� ඉCලා අස්Lෙ� [ ඒ බව කC 
ඇ8ව දැ3� [මට p£ත c<ය�� �යම L නැ�තා d ද, සෑම �ලධරෙයVම තන8ර- බාර ග�නා 
Pට 160 ෙපොa ආකෘ< පතෙයW �P{මකට අ�ස� කළ H8 ය. 

 
10:8 �ලධරයා PS� ස��Eණ ෙකොට අ�ස� කරන ලද �P{� පතය ඔK ෙසේවය කරන 

ෙදපාEතෙ��8ෙ6 ෙගො3 කර තබාගත H8 ය. එෙහ� ඒකාබUධ ෙසේවයකට අය� �ලධරෙයVෙD 
�P{� පතය ඒකාබUධ ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාC භාරෙ@ තබා ගැcම සඳහා ඔKට යැPය H8 ය. 

 
10:9 ඇප gදC තැ�ප� ��මට �යlත �ලධරෙයV තන8රට ප� ��ෙම� ප{ව හැ� පමණ 

ඉ-ම�� ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා, ඇප gදC පමාණය ඔKට ද�වා ප� ��ෙම� මාස ෙදක- 
ඇ8ළත එය තැ�ප� කරන ෙම� ඔKෙග� ඉCලා SIය H8 ය. මාස 3- ඇ8ළත එම gදල 
තැ�ප� ��මට ඔK අෙපොෙහොස� �වෙහො� ඔKෙD වැ\N ෙගLම නැවැ�Pය H8 අතර 
රාජ� �ලධරය�ෙD (ඇප) ආඥාපනෙ� 8(2) වැ� වග�<ය (352 වැ� අ�කාරය) යටෙ� Mයවර 
ගත හැ� ය. 

 
10:10 �ලධරෙයVෙD උප� nනය සනාථ කර ගැcෙ� [ ෙරQස්ටාE ජනරාC ෙහෝ ඔK �S 

ප�n බලය පවරා ඇ< �ලධරෙයV ෙහෝ �V� කර ඇ< උNපැ�න සහ<කය- ෙහෝ වයස M`බඳ 
Pෙශේෂ සහ<කය- ෙහෝ lස ෙවන� �Sම pයPCල- ෙනොM`ගත H8 ය. එෙතVa �ව� Pශාම 
වැ\N හා පා�ෙතෝoක ෙගLෙ� පමාද වළ-වා�ෙ� අදහS� Pශාම වැ\N ෙදපාEතෙ��8 වට අදාළ 
Pෙශේෂ P�Pධාන අවලං ෙනොෙකෙE. 

 
10:11 ආ!"කම ව�වස්ථාෙ6 IV වැ� ප�	ෙ�දෙ@ භාෂාව M`බඳ P�Pධාන M`පnන බවට 

රජෙ@ �ලධරෙයV වගබලා ගත H8 ය. එය 5 වැ� ප�~ෂ්ටෙයW ද-වා ඇත. 
 
 

11. ප�වාස කාලය 
 

11:1 ස්xර තන8රකට කරන සෑම ප�Lම-ම අ�;a 8නක ප�වාස කාලයකට යට� ෙ6. 
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11:2 ය��S �ලධරෙයV ප�වාස කාලයකට යට� ෙකොට ප� ��ෙ� අදහස ව3ෙ@, ඉn� 
ඔK ස්වqය ප�Lෙ� pMෙය� බැ�3 H8ක� ෙනොM�ෙහලා ඉ\ කරl� තමාෙD හැS�ෙම� ද, 
කාEය-ෂම ෙලස ෙසේවය ��ෙම� ද, තමා රාජ� ෙසේවෙයW රඳවා ග3 ලැ�මට {aස්සV බව සනාථ 
කළෙහො� රාජ� ෙසේවෙයW රඳවා ග3 ලැ�ෙ� බලාෙපොෙරො�8ව, ෙසේවෙයW ස්xර කර3 ලැ�මට 
ක`� ඒ �ලධරයා 8ළ ඇ< කර Lම ය. Pෂමාචාරය �ශ්�තව ඔNT කළ ෙනොහැ� නg� මානSක 
හා ෙවන� aEවලතා �සා රාජ� ෙසේවෙය� බැහැර කළ H8ව <ෙබන ෙකෙනV, පමාද ෙනොL ඔKට 
ෙවන� ±�යාව- ෙසොයා ගැcමට හැ� වන ප�n, ෙසේවෙය� ඉව� ��මට ප�වාස කාලයට යට�ව 
ප� ��ම �සා ඉඩ සැලෙසේ. 

 
11:2:1 ප�වාස කාලයකට යට� ෙකොට ප� කර3 ලබන �ලධරෙයV ස�බ�ධෙය� ම8 

දැ-ෙවන sයා මාEගය අ3ගමනය කළ H8 ය:- �ලධරෙයV ප�වාස කාලයකට යට� ෙකොට 
ප� කර3 ලබ�ෙ� ඔKට අය� වැඩ කටH8 ඉෙගන ගැcමට ඉඩ සලසl� ඔK ස්xර ෙසේවෙයW 
රඳවා ගැcමට {a{දැ� ප�-ෂාකර බැ�ම සඳහා බව සැල�Cලට ගත H8 ය. රාජකා� M`බඳ 
පළT;Uද ලබා ගැcමට සෑම පහ{කම-ම ඔKට සැලSය H8වා පමණ- ෙනොව ඔK �බඳවම 
සා3ක�Mත ��-ෂණය හා මග ෙප�Lම යටෙ� තබා ගත H8 ද ෙ6. 

 
ප�වාස කාල �මාව 8ළ [, ඉn� �ලධරයා ස්xර ෙසේවෙයW රඳවා ගැcෙ� ෙයෝග�තාව M`බඳ 

සැක ඇ<වන ප�n ඔK ෙකෙරW ය� ය� ග< පැව8� පව�නා බව ෙපc �යෙහො� ෙනොපමාව 
ඔKට ඒ බව ද�වා අවශ� දැනg8ක� [ ඔKෙD අ"පා" මගහරවා ගැcමට හැ� සෑම ආධාරය-ම 
nය H8 ය. n�� nගට කරෙගන �යෙහො� �ලධරයා ෙසේවෙයW ස්xර ��ම වැළq යන අ�දෙ� 
බරපතල sයාව- ෙහෝ පැහැර හැ�ම- ෙහෝ හැS�ම ෙනොෙහො� ච�තය M`බඳ �Sය� ෙදෝෂය- 
ෙහෝ ගැන �ලධරෙයVට අවවාද කරන Pට එම අවවාද ��ම pයPCල�� කළ H8 අතර, 
අවවාදය ලැ�b බවට �ලධරයාෙග� අ�ස� ලබාගත H8 ය. එෙසේ කළ H8 ව�ෙ� 
�ලධරයාෙD අ"පා" ගැන ඔKට කCතබා දැ3� [ එම අ"පා" මගහරවා ගැcමට ඔKට 
අවස්ථාව- ෙදන ලUෙU ද ය�න ගැන ප{ව පශ්නය- පැන නැªමට ඉඩ- ඇ< ෙනොව3 M9ස 
ය. 

 
11:2:2 තම ෙදපාEතෙ��8වට ප�වාස කාලයකට යට�ව ප� කර3 ලැබ SI�නා d ද, 

ෙසේවෙ@ gC අ�;Uද ස��Eණ කර ඇ�තා d ද, සෑම �ලධරෙයV M`බඳවම ෙදපාEතෙ��8 
පධා�ෙයV වාEතා M`ෙයළ කරPය H8 ය. ෙදවැ� අ�;Uද අවසා නෙ@ [ ද එබ�ම වාEතාව- 
M`ෙයළ කරPය H8 ය. ෙමම වාEතා ප�ස්සl� සලකා බලා අවශ� යැ� ෙපc ය�ෙ� න� 
�ලධරයා ෙකෙරW ය� අ"පා"ව- ද-නට ඇෙතො�, ඒ ගැන ඔKට අවවාද nය H8 ය. ප�වාස 
කාලය අවස� Lමට හය මාසයකට කp� �ලධරයා M`බඳ අවසාන වාEතාව- M`ෙයළ කළ 
H8 ය. �ලධරයා ෙසේවෙ@ ස්xර ��ෙ� �S බලධරයා ඒ �ලධරයාෙD ප�වාස කාලය අවස� 
Lමට කp�  යෙථෝ-ත වාEතා 8නම සලකා බලා �ලධරයා ෙසේවෙයW ස්xර ��ෙ� ෙහෝ ඔKෙD 
ප�වාස කාලය [Eඝ ��ෙ� ෙහෝ �ෙයෝගය- nය H8 ය. 

 
11:2:3 ප�වාසය Mට SIන �ලධරෙයVෙD ප�වාස කාලය අවස�Lෙ� [ ඔK ෙසේවෙයW 

ස්xර ��මට ෙහෝ ඔKෙD ප�වාස කාලය [Eඝ ��මට ෙහෝ ප�වාස ප�Lම අවස� ��මට ෙහෝ 
ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා වගබලා ගත H8 ය. ෙ� කවර _රණය- �වද, අදාළ �ලධරයාට දැ3� 
nය H8 ය.  

 
11:2:4 ප�වාසය Mට SIන �ලධරෙයV PS� කරන ලද අකlකතාව- ගැන කර ෙගන යන 

ය� ප�-ෂණය- ඒ �ලධරයාෙD ප�වාස කාලය අවස� Lමට ම�ෙත� �ම කළ ෙනොහැ� 
Pෙටක �ලධරයා ෙසේවෙයW ස්xර ��ම ගැන සලකා බැ�ම, ඒ ප�-ෂණය �ම වන ෙත- පමාද 
��ම ෙයෝග� ෙනොෙ6. එවැ� අවස්ථාවක [ පස්8ත ක;ණ ගැන සලකා බලා �ලධරයාෙD 
ප�වාස ප�Lම අවස� ��ම ෙහෝ ඔKෙD ප�වාස කාලය [Eඝ ��ම ෙහෝ කළ H8 ය. 

 
11:3 රාජ� ෙසේවෙ@ සx්ර තන8රක ෙසේවෙයW ස්xර කරන ලද �ලධරෙයV ෙවන� ස්xර 

තන8රකට ප� කර3 ලැ� Pට, එම  අ:� තන8ෙE ප�වාස කාලය- ෙසේවය ��මට සාමාන�ෙය� 
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�යම ෙනොෙකෙE. එෙහ� Sය අ:� තන8රට ඔK ෙයෝග�දැ� �ගමනය කර3 M9ස පථමෙය� 
ඔK එම තන8ෙE �ශ්�ත කාල ප�	ෙ�දය- වැඩ බැ�මට ප� ��මට ප� ��ෙ� බලධරයාට 
T¢වන. 

 
11:3:1 වැඩ බලන කාල ප�	ෙ�දය �ගමනය ��ෙ� [ අ:� තන8ෙE ස්xර ��ම සඳහා 

�යම ��මට ඉඩ ඇ< ය� ෙකො�ෙUS ඇ�න� ඒවා සTරා�මට �ලධරයාට සාමාන�ෙය� 
අවශ� වන කාලය�, ඔKෙD �ත� තන8ර Wස්ව තබා ගත හැ� කාලය� සැල�Cලට ගත H8 
ය. 

 
11:3:2 වැඩ බලන කාල ප�	ෙ�දය 8ළ �ලධරයාෙD �ත� තන8ර Wස්ව තබා ගැcමට එම 

තන8රට අදාළ ප� ��ෙ� බලධරයා එකඟ ෙනොව�ෙ� න� ප� ��ම කළ H�ෙ� �Eව 
තන8රට ෙපරළා යාෙ� අ�<ය රWතව ප�වාස/ප�-ෂණ කාලයකට යට�ව ය. 

 
11:4 ප�වාස කාල ප�	ෙ�දය 8ළ [ �Sම ෙහේ8ව- ෙනොද-වා �ලධරයාෙD ප�Lම අවස� 

��මට ප� ��ෙ� බලධරයාට බලය <ෙ�. එෙසේම 11:3 උප වග�<ය යටෙ� තන8රක වැඩ බැ�ම 
සඳහා ප� කරන ලද �ලධරෙයV, ඉn� ඒ වැඩ බලන කාලය ඇ8ළත ඔKට �ත� තන8රට ෙපරළා 
යාෙ� අ�<ය ඇ�න� �Sම ෙහේ8ව- ෙනොද-වා ඔKෙD �ත� තන8රට ෙපරළා යැLමට ෙහෝ 
ඔKෙD ෙසේවය අවස� ��මට ෙහෝ T¢වන. 

 
11:4:1 එෙතVa �ව� එබ� �ලධරෙයVට ප�Lම අවස� ��ෙ� pMය ලැ�b nන Sට 

මාස 06- ඇ8ළත ඒ M`බඳ අ¬යාචනය- රාජ� ෙසේවා ෙකොlෂ� සභාව ෙවත ඉn�ප� කළ 
හැ�ය.  

 
11:5 ප�වාස කාල ප�	ෙ�දය ෙනොෙහො� වැඩ බැ�ෙ� කාල ප�	ෙ�දය අවසානෙ@ [ 

�ලධරයාෙD වැඩ හා හැS�ම ස8\දායකව පැව< බව �ශ්චය කර3 ලැ�වෙහො� ද එම තන8ෙE 
ස්xර ��ම සඳහා වන Sය:ම අවශ�තා ඔK සTරා ඇ�න� ද �S බලධරයා ඔK එම තන8ෙE ස්xර 
කළ H8 ය. 

 
11:6 ෙසේවෙ@ ස්xර ��ම �ෙයෝග ��ෙ� �S බලධරයා ප� ��ෙ� බලධරයා ෙ6. 
 
11:7 ෙසේවෙයW ස්xර ��ම M9ස �ලධරයා සෑම අ<�ම ෙයෝග� බවට සහ {a{ක� ලබා ඇ< 

බවට _රණය කර3 ෙනොලැ�වෙහො� ප� ��ෙ� බලධරයා ඒ �ලධරයාෙD ප�Lම අවස� කළ 
H8 ය. එෙසේ නැතෙහො� 11:9 ෙහෝ 11:10 උප වග�<යට යට�ව ඔKෙD ප�වාස කාලය ෙහෝ වැඩ 
බලන කාලය ෙහෝ තවaරට� [Eඝ කළ H8 ය. එෙතVa �ව�,  

 
11:7:1 ප� ��ෙ� බලධරයා ඉn� ප� ��ෙ� බලය පවර3 ලැබ ඇ< ෙදපාEතෙ��8 

පධා�ෙයV න� ඔK ෙCක�වරයාෙD අ3ම<ය රWතව ප�වාස කාලය වEෂයකට වැ= 
කාලය�� [Eඝ ෙනොකළ H8 ය. 

 
11:7:2 ස්xර ��ෙ� අදහස ඇ<ව තන8රක වැඩ බැ�ම සඳහා ෙමW 11:3 උප වග�<ය 

යටෙ� ප� කරන ලද �ලධරෙයV ස�බ�ධෙය� d Pට ඔKෙD �ත� තන8රට අදාළ ප� 
��ෙ� බලධරයාෙD එකඟ�වය ෙනොමැ<ව ප� ��ෙ� බලධරයා එම �ලධරයාෙD වැඩ බැ�ෙ� 
කාලය [Eඝ ෙනොකළ H8 ය. වEෂයකට වැ=ෙය� කාලය [Eඝ ��මට අදහස් කර�ෙ� න� 
අදාළ ෙCක�වරයාෙD අ3ම<ය ද ලබා ගත H8 ය. 

 
11:8 ප�වාස කාලයකට යට�ව ප� කරන ලද �ලධරෙයVෙD ප�Lම ස්xර කර3 ලබන 

කCW, 11:9 සහ 11:10 උප වග�<වලට යට�ව, ඔKෙD ප�Lම ස්xර කළ H�ෙ� ප�වාස 
කාලයකට යට�ව ඔK ප� කරන ලද nන Sට ය. 

 

11:9 ප�LෙමW ස්xර කර3 ලැ�ම සඳහා ය� �ලධරෙයV �යlත කාලය 8ළ, එන� gC 
ප�වාස කාලය 8ළ {a{ක� ලබා ගැcමට අෙපොෙහොස� L <ෙබ�ෙ� ඔKෙD පාලන Pෂය ඉ-මවා 
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SI ෙහේ8 �සා න� ෙසේවෙයW සx්ර කර3 ලැ�ම සඳහා {a{ක� ලබා ගැcමට ඔKට හැ�ව3 M9ස 
ඔKෙD ප�වාස කාලය සාධාරණ කාල �මාව�� [Eඝ කළ හැ� ය. එෙසේ [Eඝ කළ කාල ප�	ෙ�දය 
8ළ ඔK ස්xර ��ම සඳහා අවශ� {a{ක� ලබාගත ෙහො� ඔK ස්xර කළ H�ෙ� ප�වාස කාලයට 
යට�ව ඔK ප�කළ nන Sට ය. ෙමW [ ඔKෙD වැ\පට ෙහෝ ෙජ�ෂ්ඨතාවට හා�ය- Sa ෙනොෙ6. 

 
11:10 ප�LෙමW ස්xර කර3 ලැ�ම සඳහා ය� �ලධරෙයV තමාට පාලනය කරගත හැ� 

ෙහේ8 �සා �යlත කාලය 8ළ, එන� gC ප�වාස කාලය 8ළ {a{ක� ලබා ගැcමට අෙපොෙහොස� 
L ඇ< නg� 11:7 වග�<ය යටෙ� [Eඝ කරන ලද ප�වාස කාලය 8ළ [ ඔK ස්xර කර3 ලැ�ම 
සඳහා අවශ� {a{ක� ලබා ගතෙහො� පහත දැ-ෙවන අH; කටH8 කළ H8 ය. 

 

11:10:1 gC ප�වාස කාලය අවසානෙ@ ඔKට ලැ�මට �යlත වැ\N වEධකය gp� 
{a{ක� ලබා ගැcමට ඉඩ [ <� කාල �මාවට වැ=ෙය� ග� කාල ප�	ෙ�දයට සමාන 
කාලය�� Pල�බනය කළ H8 ය. 

 

11:10:2 ඔK ප� කර3 ලැ� nන Sට sයා�මක වන ෙසේ ඔK ප�LෙමW ස්xර කළ H8 ය. 
 

11:10:3 ඔKෙD ෙශේ9ෙයW ෙහෝ ෙසේවෙයW ඔKෙD ෙජ�ෂ්ඨතාව �ගමනය කළ H�ෙ� 
ෙසේවෙයW ස්xර කර3 ලැ�ම සඳහා ඔK {a{ක� ලැ� nනය අ3ව ය. 

 

11:10:4 එබ� �ලධරෙයV ස�බ�ධෙය� d කCW, ඔK ෙසේවෙයW ස්xර කර3 ලැ�ම 
ඉn� පමාද ෙනො�ෙ@ න�, ඔKට ලැ�ය හැ�ව <�b වැ\ප ප<සාධනය ��ෙ� පශ්නය gC 
ප�වාස කාලය අවස� d nන Sට වEෂ පහ- ඉ-ම �ය Pට, එෙසේ ඉ-ම �ය nන Sට මාස හය- 
8ළ [ �ලධරයා p£ත ඉC�ම- කළෙහො� රාජ� ප�පාලන Pෂය භාර අමාත�ාංශෙ@ 
ෙCක�වරයාෙD සැල�Cලට භාජනය ව3 ඇත. ඔK ඉn�ප� කරන ක;b අ3ව ඔKෙD වැ\ප 
ප<සාධනය ��ම මැනවැ� රාජ� ප�පාලන Pෂය භාර අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා _රණය 
කළෙහො� එෙසේ _රණය කළ nන Sට, �S කාලය 8ළ ඔK ෙසේවෙයW සx්ර කරන ලUෙU න� 
ඔKට ලැ�ය හැ�ව <�b වැ\N ලැ�මට ඔKට ඉඩ ෙද3 ලැෙ�. එෙහ� ලැ�ය H8ව <�ණ 
ෙජ�ෂ්ඨතාව ඉතා Pෙශේෂ අවස්ථාවල [ හැ;b Pට ප<සාධනය ෙනොකළ H8 ය. 
 

 

12. ප�=ම ස�බ6ධෙය6 බලපාන ෙපො; ෙකො6ෙ%$ 
 

12:1 සෑම රජෙ@ �ලධරෙයVම gදC ෙරලාS, ආයතන සංගහය, ෙදපාEතෙ��8 �ෙයෝග 
ෙහෝ ෙරලාS සහ කp� කල �V� කර3 ලබන අෙනV� �ෙයෝග ෙහෝ ෙරලාS යන ෙ�වාට 
යට� ෙ6. 

 

12:2 ස්xර හා Pශාම වැ\N Wl තන8ර- දරන TUගලෙයV අවස්ථාෙවෝ�තව වැ�ද³ හා 
අන�ද; Pශාම වැ\N අරgදලට ෙහෝ වැ�ද³ T;ෂ හා අන�ද; Pශාම වැ\N අරgදලට ෙහෝ දායක 
gදC ෙගPය H8 ය. 

 

12:2:1 වැ�ද³ හා අන�ද; Pශාම වැ\N අරgදලට ෙහෝ වැ�ද³ T;ෂ හා අන�ද; Pශාම 
වැ\N අරgදලට දායක gදC ෙගLෙ� පදනම පහත දැ-ෙවන ප�n ෙ6. 

 

(1)  පාථlක හා UL_ය ම ට� ද-වා - 6% (මාSක ඒකාබUධ වැ\ෙප� Sයයට හය�.) 
(2)  තෘ_ය හා ෙජ�ෂ්ඨ ම ට� ද-වා - 7% (මාSක ඒකාබUධ වැ\ෙප� Sයයට හත�.) 

 
12:2:2 ෙමW 12:2:1 උප වග�<ෙයW සඳහ� වන මාSක වැ\ප ය3ෙව� අදහස් කර3ෙ@ 

ඕනෑම Pශාම වැ\N සWත [මනාව- ඇ8ළ�, මාSක නව ඒකාබUධ වැ\ප ය. 
 

12:3 ස්xර එෙහ� Pශාම වැ\N අWl තන8ර- දරන එෙසේ නැතෙහො� තාවකාpක සහ මාස් 
ප= සWත තන8ර- දරන TUගලෙයV තමාෙD වැ\ෙප� 8%ක දායක gදල- රාජ� ෙසේවා අEථ 
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සාධක අරgදලට ෙගPය H8 ය. එබ� ප�Lම- දරන තැනැ�ෙතVට තම මනාපය ප�n ඊ ට අමතරව 
තම මාSක වැ\ෙප� 8% ද-වා d දායක gදල- රාජ� ෙසේවා අEථ සාධක අරgදලට ෙගPය හැ� ය. 
ෙ� සෑම අවස්ථාවක [ ම ෙමම දායක gදල ෙව3ෙව� ඔKෙD වැ\ෙප� 12%- රජය ෙගව3 ඇත. 

 
12:4 ක�ක; ෙශේ9වල I Sට III ද-වා d ප�<වල, ස්xර හා Pශාම වැ\N Wl තන8රකට 

ප� ��� කළ H�ෙ�  IV වැ� ප�	ෙ�දෙ@ �යlත ෙකො�ෙUSවලට යට�ව ය. 
 
12:5 ය� ෙහේ8ව- �සා ස්xර තන8රකට තාවකාpක ෙහෝ අ�ය� පදනම- මත ප�Lම- 

කළ Pට නැතෙහො� තාවකාpක තන8රකට අ�ය� පදනම- මත ප�Lම- කළ Pට ඒ ප�Lමට 
බලපාන ෙකො�ෙUS �යම කළ H�ෙ� ප�LෙමW ස්වභාවය අ3ව lස තන8ෙE ත��වය අ3ව 
ෙනොෙ6. (IVවැ� ප�	ෙ�දය බල�න) 

 
12:6 ෙCක�වරයා PS� _රණය කර3 ලබන ආකාරයකට රජෙ@ �ලධරය�ෙD (ඇප) 

ආඥා පනත අ3ව ය��S gදC පමාණයක ඇපය- ඉn�ප� කරන ෙලස රජෙ@ �ලධරෙයVට 
�යම කර3 ලැ�ය හැක. 

 
12:7 nව�ෙ� ඕනෑම ෙපෙදසක ෙසේවය කරන ෙලස ඕනෑම රජෙ@ �ලධරෙයVට �යම 

කර3 ලැ�ය හැ� ය. 
 
12:8 ස්xර ෙහෝ තාවකාpක ෙහෝ තන8රකට ප� කර3 ලබන සෑම TUගලෙයVම ෙමම 

ප�	ෙ�දෙ@ 10:1 Sට 10:5 ද-වා d උප වග�<වලට අ3ව රජෙ@ ෛවද� �ලධරෙයV PS� 
කර3 ලබන ෛවද� ප�-ෂණය�� අන8;ව nව�ෙ� ඕනෑම පෙUශයක ෙසේවය ��මට ශා��ක 
වශෙය� ෙයෝග� බවට සහ<ක කරවා ගත H8 ය. 

 
12:9 සෑම �ලධරෙයVම � ලංකා පජාතා��ක සමාජවා[ ජනරජෙ@ ආ!"කම ව�වස්ථාෙ6 

IV වැ� ප�	ෙ�දෙ@ P�Pධාන සහ රජෙ@ භාෂා ප<ප�<ය sයා�මක ��ෙමWලා කp� කල 
පනව3 ලබන අෙනV� c<, ෙරලාS හා ව�වස්ථා ද M`පැnය H8 ය. (5 වැ� ප�~ෂ්ටය බල�න.)       

 
12:10 ස්xර ෙහෝ තාවකාpක තන8; දර�නා d ද, රජෙ@ භාෂා ප<ප�< කාEයය 

ස�බ�ධෙය� රජෙ@ ෙසේවෙයW නව පෙ6ශකෙයV ව�නා d ද, රාජ� ෙසේවයට බැ�b භාෂා 
මාධ�ය රාජ� භාෂා ෙද�� Vම- ෙහෝ ෙනොව�නා d ද, සෑම �ලධරෙයVම Sය ප�Lෙ� nනෙ@ 
Sට වසර 8න- ඇ8ළත කවර ෙහෝ රාජ� භාෂාව�� �යlත පLණතා ප�-ෂණ එන�, I, II හා III 
ෙශේ9ෙ@ ප�-ෂණවp� සම� Pය H8 ය. ෙකෙසේ ෙවත�, එ- රාජ� භාෂාව�� තමාෙD පාලනය 
යටෙ� ඇ< රාජ� ආයතනයකට ෙහෝ ෙසේවයකට ඇ8ළ� කරග3 ලබන රජෙ@ �ලධරෙයVට Sය 
§රෙ@ රාජකා� ඉ\��ම සඳහා අෙන- රාජ� භාෂාෙ6 ද පමාණව� දැcම- ලබා ගැcම අවශ� යැ� 
ප� ��� බලධරෙය- අදහස් කර�ෙ� න�, එම ෙසේවයට ඇ8ළ� කර ගැcෙ� ෙහෝ ෙසේවෙ@ ස්xර 
��ෙ� ෙහෝ ෙකො�ෙUSය- වශෙය� එවැ� දැcම- ලබා ගත H8 යැ� �යම ��ම සඳහා එම 
තන8ෙE/ෙසේවෙ@ බඳවා ගැcෙ� ප�පාIය/ෙසේවා ව�වස්ථාව සංෙශෝධනය කරවා ගැcමට sයා කළ 
H8 ය. ෙමම ෙකො�ෙUSය එම තන8ෙරW/ෙසේවෙයW ප�L� pMවල ද ඇ8ළ� කළ H8 ය. 
 

12:10:1 ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙයV රාජ� භාෂා පLණතාව ලබා ගැcෙ� අවශ�තාෙව� �දහස් 
කර3 ලැෙ�. ෙකෙසේ ෙවත� ය��S ප� ��� බලධරෙයVට තමාෙD ෙදපාEතෙ��8ෙ6 ෙහෝ 
ෙසේවා ස්ථානෙ@ SIන ය� ක�ෂ්ඨ ෙසේවයකය� ගණයකට රාජ� භාෂාවක අවම �Tණ�වය- 
අවශ� යැ� හැ   ෙඟ�ෙ� න� ඔK එවැ� ෙකො�ෙUSය- �යම ��මට පථම රාජ� ප�පාලන 
Pෂය භාර අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයාෙD අවසරය ලබාගත H8 ය. එවැ� ෙවනස් ��මකට 
අවසර [මට ෙපර රාජ� ප�පාලන Pෂය භාර අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා අදාළ අමාත�ංශ 
ෙCක�ව;�ෙD අදහස් PමSය H8 ය. 

 
12:10:2 රාජ� භාෂාව- PෂයෙයW පLණතාව ලබා ගත H8 යැ� �යම කරන සෑම නව 

පෙ6ශක �ලධරෙයVටම ඔKෙD ප�Lම ලැ�ෙම� ප{ රාජ� භාෂාවක පLණතාව ලබා ගැcම 
M9ස මාස හයක කාලය- සඳහා �Eණ වැ\N සWත පහ{ක� සැලSය H8 ය. ඉ� අන8;ව 
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අදාළ පLණතා Pභාගයට ඔK ෙපc SIය H8 අතර එම Pභාගෙය� අසම� �වෙහො� �Eණ 
වැ\N සWත මාස හයක කාල ප�	ෙ�දෙය� ප{ ඒ සමගම එළෙඹන අ�;a ෙදකක කාල 
ප�	ෙ�දය 8ළ තමාෙD සාමාන� රාජකා�වල �රතෙවl� SIය [ එම Pභාගෙය� සම� Lමට 
ඔKට අවස්ථාව සලසා ෙද3 ලැෙ�. �යlත අ�;a ෙදක හමාරක කාල ප�	ෙ�දය 8ළ 
Pභාගෙය� සම� Lමට ෙනොහැ� �වෙහො� ඔKෙD ෙසේවය අවස� කර3 ලැෙ�. 

 
12:10:3 එ- රාජ� භාෂාවක පමාණව� දැcම- ඇ< �ලධරෙයV අෙන- රාජ� භාෂාෙවW 

පමාණව� දැcම- ලබා ගැcම n�ග�ව3 M9ස රජෙ@ ෙදපාEතෙ��8ව- ෙහෝ රාජ� 
ප�පාලන Pෂය භාර අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා PS� M`ග� ආයතනය- පව�ව3 ලබන 
�Eණ කා�න භාෂා පාඨමාලාවලට සහභා�Lම සඳහා හය මාසයක වැ\N සWත Pෙශේෂ �වා" 
�ලධරයාෙD ඉC�ම මත ෙසේවෙ@ අවශ�තාවය�ට යට�ව ලබාnය H8ෙ6. ෙමය ෙමම 
ප�	ෙ�දෙ@ 12:10:2 උප වග�<ය යටෙ� ෙද3 ලබන �වා"වලට අමතරව ය.   

 
12:10:4 �යlත රාජ� භාෂා පLණතා Pභාගය සම�Lමට ෙනොහැ�Lෙ� ෙහේ8ව �සාම 

පමණ- තම ප�Lෙ� ස්xර කර ෙනොමැ< d ෙදමළ මාධ�ෙය� රජෙ@ ෙසේවයට ඇ8ළ� කරග3 
ලැ� Sය:ම �ලධරය� 1988.12.23 වැ� nන Sට Sය තන8;වල ස්xර කළ H8 ය. එෙසේ සx්ර 
කර3 ලබන අවස්ථාෙ6 [ �ලධරයා SI ෙශේ9ය 8ළ අ�W\වන ලද ෙ6තනා�ක අ� Sය:ම 
අH�� උපයාෙගන ඇ�න� ඔKට ආප{ ලබා nය H8 ය. එෙසේ ෙහ�� �ලධරයාට එq 
ෙ6තනා�ක ෙනොෙවනස්ව ෙගවන ලUෙU න� �ලධරයා එළෙඹන වැ\N MයවෙරW MW\වන 
නg� ෙ6තනා�කවල කවර ෙහෝ Wඟ gදල- ෙනොෙගව3 ඇත.  

 
12:10:5 ආ[ පෙ6ශක �ලධරෙයV ෙජ�ෂ්ඨ පාඨශාලා සහ<ක පත Pභාගයට අවශ� 

ත��වෙ@ Sංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂා Pභාගය�� සම� L ඇ�න� ෙදවන භාෂාව M`බඳ Pභාගය 
සම� Lෙම� ඔK �දහස් කළ හැ� ය. එෙසේ �දහස් කළ හැ-ෙ- එම �ලධරයා සම� d 
Pභාගෙ@ භාෂා Pෂයය එම තන8රට අදාළ බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙ@/ෙසේවා ව�වස්ථාෙ6 එෙසේ 
�දහස් ��ම සඳහා �යම කර ඇ< භාෂා මාධ�ය ව�ෙ� න� පම9. 

 
12:10:6 ෙදවන භාෂාව M`බඳ �යමය sයා�මක ��ෙ� ෙහේ8ව �සා වැ\N වැ=L� 

ප<ලාභ අWl d කවර ෙහෝ ආn පෙ6ශක �ලධරෙයVට එq අWl d ප<ලාභ Wඟ gදC ෙගLම- 
ෙනොමැ<ව 1980 µp 9 nන Sට ලබා nය H8 ය. 

 
12:11 ප�වාස කාලයකට යට�ව ෙහෝ ෙසේවෙයW ස්xර ��ෙ� අදහස ඇ<ව �Sය� කාලයක 

වැඩ බැ�මට ෙහෝ ප� කර3 ලබන සෑම Sංහල ෙහෝ ෙදමළ ෙනොවන මාධ�ය�� ෙසේවයට ඇ8¢ d 
�ලධරෙයVම රාජ� භාෂාව�� ස්වqය රාජකා� කටH8 ��මට තර� පමාණව� දැ3ම- එම 
කාලය ඇ8ළත [ ලබාගත H8 ය. 

 
12:12 මාස් ප= ලබන �ලධරෙයV Sය ප�Lම අතහැර දැ¶මට අදහස් කරන Pට ඉn� ප�L� 

pMෙයW මාසයකට වැ= කC [ම- කළ H8 බව සඳහ� කර නැ�න� යට� M�ෙස�� මාසය- ව� 
කp� p£තව දැ3� nය H8 ය. එෙසේ නැතෙහො� ඒ ෙව3වට මාසයක වැ\ප ෙගPය H8 ය. 

 
12:12:1 මාස් ප= ලබන �ලධරෙයVෙD ෙසේවය (ඔKෙD ප�Lෙ� ෙකො�ෙUS අ3ව) 

අවස� ��මට රජය අදහස ්කරන Pට එම ෙසේවකයාට මාසය- කC nය H8 ය. එෙසේ නැතෙහො� 
ඒ ෙව3වට මාසයක වැ\ප ෙගPය H8 ය. 

 
12:12:2 දවස් ප= ලබන �ලධරෙයV ස�බ�ධෙය� d Pට ඔKෙD ප�L� pMෙයW එවැ� 

ෙකො�ෙUS සඳහ� කර නැ�න� එෙලස කC [ම අවශ� නැත. 
 
12:12:3 ෙමම වග�<ෙයW "මාසය" ය3 එ- මාසයක එ-තරා nනයක Sට ඉ� ප{ 

එළෙඹන මාසෙ@ එම nනය හා සංඛ�ා�මක වශෙය� සැස ෙඳන nනය ද-වා ඇ< කාල �මාව ය.
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13. වැඩ බැEෙ� ප�=ම 
 

13:1 රාජ� ෙසේවෙ@ සෑම වැඩ බැ�ෙ� ප� ��ම-ම කළ H�ෙ� ෙමW පහත �යlත 
ආකාරයටය:- 

 
(අ)  c<මය Pධානය� යටෙ� හැ;b Pට රජෙ@ �ලධරෙයVට අ<ෙEක තන8රක 

�Eණ රාජකා� ඉ \ ��මට ෙහෝ රජෙ@ ෙසේවෙ@ සහ රාජ� සංසථ්ාවක එ- තන8රකට 
වැ= තන8; ගණනක රාජකා� ඉ\ ��මට අවශ� ව�ෙ� න� අමාත� ම!ඩලෙ@ 
අ3ම<ය සWතව, 

 
(ආ) අමාත� ම!ඩලය PS� ප� කර3 ෙනොලැ� �ලධරෙයV ස�බ�ධෙය� වන Pට, 

තන8ර- �ත� වශෙය� දරන තැනැ�තා නැ< අතර ෙහෝ තාවකාpක ඇබෑE8ව- 
MරLමට ෙහෝ තම රාජකා�වලට අමතරව තන8රක වැඩ බැ�මට ප� ��මට ප� 
��ෙ� බලධරයාෙD අ3ම<ය සWතව. 

 
13:1:1 ෙමW 4:1 වග�<ෙ@ සඳහ� තන8;වලට වැඩ බැ�මට ප� ��ෙ� [ 5:1:2 Sට 

5:1:3 ද-වා d උප වග�<වල දැ-ෙවන කාEය ප�පාIය අ3ගමනය කළ H8 ය. 
 
13:1:2 වැඩ බැ�ෙ� ප�Lම සඳහා �EෙUශ කර3 ලබන �ලධරයාට අ3මත බඳවා ගැcෙ� 

ප�පාIය අ3ව සෑම අ<�ම {a{ක� <ෙ�ද ය3 පැහැnpව සඳහ� කළ H8 ය. 
 

13:2 �Sය� §රය- තාවකාpකව TරNපා" d පම9�ම එW වැඩ බැ�ම සඳහා ෙකෙනV ප� 
ෙනොකළ H8 ය. තාවකාpක වශෙය� TරNපා" d තන8රක රාජකා� කටH8 කාEය-ෂමතාවට 
හා�ය- ෙනොවන ප�n ෙදපාEතෙ��8ෙ6 අෙන- �ලධරය� අතර ෙබදා [මට හැ� �Sa 
අවසථ්ාවක [ වැඩ බැ�ෙ� ප� ��ම- ෙනොකළ H8 ය. �ලධරෙයVෙග� අෙN-ෂා කරන 
�Tණ�වය� ෙමෙහයLෙම� සාධාරණව ඉ\ කරවා ගත හැ� රජෙ@ ඕනෑම ෙසේවය-, එම  ෙසේවය 
�ලධරයාෙD සාමාන� රාජකා� පථයට එකෙහලාම අය� ෙනොdව ද, අ<ෙEක ෙගLම�� ෙතොරව 
ඉ\ කරන ෙලස රජෙ@ �ලධරෙයVට �යම ��මට රජයට බලය <ෙ�. 

 
13:3 වැඩ බැ�ෙ� ප� ��ම- කළ H�ෙ� �ත� ප�Lම- කරන ෙත- තාවකාpක 

ප<කEමය- වශෙය� පම9. තන8රට �Eණ කා�න �ලධරෙයVෙD ෙසේවය අවශ� න� �ත� ප� 
��ම ෙනොපමාව කළ H8 ය. එෙහ� �Eණ කා�න �ලධරෙයVෙD ෙසේවය අවශ� ෙනොෙ6 න� 13:2 
උප වග�<ෙ@ දැ-ෙවන ප�n ෙදපාEතෙ��8ෙ6 අෙන- �ලධරය� අතර රාජකා� ෙබදා nය H8 
ය. 

 
13:4 TරNපා" L <ෙබන තන8රක වැඩ බැ�ම සඳහා එම තන8ර දැ�මට සෑම අ<�ම �Eණ 

{a{ක� ෙනොල� �ලධරෙයV ප� ෙනොකළ H8 ය. 
 

13:4:1 �යlත {a{ක� ලබා ගැcෙ� Pභාගය�� හා/ෙහෝ කාEය-ෂමතා කඩඉම�� 
සම�Lමට අෙපොෙහොස� Lම �සා Sය �ත� තන8ෙE, ෙශේ9ෙ@ ෙහෝ පං<ෙ@ ය� වැ\N 
ල-ෂ�ය- ප{ ��මට අෙපොෙහොස� d �ලධරෙයV ඊට වඩා ඉහළ තන8රක වැඩ බැ�ම සඳහා 
ප� ෙනොකළ H8 ය. 

 
13:5 බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW �යlත {a{ක� ල� �ලධරෙයV ෙනොS· න� ද, TරNපා" 

L <ෙබන තන8ර වහාම MරPය H8 ෙ6 න� ද එම තන8ෙE "රාජකා� කටH8 ඉ\ ��ම" සඳහා 
වඩා�ම {a{ �ලධරයා ප�කළ හැ� ය. 

 
13:6 තන8රක වැඩ බැ�ම සඳහා ෙහෝ තන8රක රාජකා� කටH8 ඉ\ ��ම සඳහා ෙහෝ 

ප�කරන ලද �ලධරෙයVෙD ප=න= _රණය කළ H�ෙ� වැඩ බැ�ෙ� වැ\N ස�බ�ධ 
�යමය�ට අ3vලව ය. 
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13:7 තන8රක වැඩ බැ�මට ෙහෝ තන8රක රාජකා� කටH8 ඉ\ ��මට �ලධරෙයV ප� 
��ෙ� බලධරයා PS� ප� කර ඇ�ෙ� න� lස ඔKට අ<ෙEක පා�ශlකය- ෙනොෙගPය H8 ය. 
TරNපා" d තන8රක රාජකා� කටH8 ආවරණය ��ම සඳහා ෙයොදා ඇ< ෙදපාEතෙ��8මය වැඩ 
M`ෙවළ- යටෙ� එම රාජකා� කටH8 ආවරණය කරන �ලධරයාට අ<ෙEක පා�ශlකය- 
ලැ�මට Wlක� නැත. 

 
 

14. ෙජ�ෂ්ඨතාව 
 

14:1 ප� ��ෙ� [ ෙජ�ෂ්ඨතාව; ෙදපාEතෙ��8වක ඕනෑම ප�<යක ෙහෝ ෙශේ9යක 
නැතෙහො� ෙසේවයක ෙජ�ෂ්ඨතාව �ගමනය කළ H�ෙ� 1:9 Sට 1:14 ද-වා d උප වග�<වල 
Pගහ කර ඇ< ප�n ඒ පං<යට ෙහෝ ෙශේ9යට ප� ��ම ෙහෝ උසස ් ��ම sයා�මක වන nනය 
අ3ව 11:10 උප වග�<යට යට�ව ය. 

 
14:2 �ලධරෙයV අය� ෙශේ9යක ෙහෝ පං<යක ෙහෝ ඔKෙD ෙජ�ෂ්ඨතාව ෙවනස් කළ 

හැ-ෙ- පහත සඳහ� අවස්ථාවල [ පම9: 
 

�යlත nනෙ@ [ කාEය-ෂමතා කඩඉම�� සම� Lමට අෙපොෙහොස� d Pට; 
 
ඔKෙD ප�වාස කාලය [Eඝ කර3 ලැ� Pට (11:10 උප වග�<ය බල�න) ෙහෝ;  
 
Pනයා3vල ද¸වම- වශෙය� ෙජ�ෂ්ඨතා ෙව� පහළ දැ¶මට �ෙයෝගය- කර ඇ< Pට. 

 
14:3 කp� දැ¯ තන8රට ෙපරළා යැLෙ� [ ෙජ�ෂ්ඨතාව: ය� �ලධරෙයV කp� දැ¯ 

තන8රට ෙපරළා යව3 ලැ� Pට එම තන8ෙE ෙහෝ ෙශේ9ෙ@ ෙහෝ ඔKෙD ෙජ�ෂ්ඨතාව _රණය කළ 
H�ෙ� පහත දැ-ෙවන �යමය� අ3ව ය: 

 
14:3:1 Pනයා3vල Mයවර- වශෙය� ය� �ලධරෙයV තරා<රෙම� පහළ දමා ඔK කp� 

දැ¯ පහළ ෙශේ9යකට ෙහෝ තන8රකට ෙපරළා යව3 ලැ� Pට  එෙසේ ෙපරළා යව3 ලබන එම 
පහළ ෙශේ9ෙ@ ෙහෝ තන8ෙE ඔKෙD ෙජ�ෂ්ඨතාව �ගමනය කළ H�ෙ� Pනය 
බලධරයාෙD  �ෙයෝගය අ3ව ය. 

 
14:3:2 §රය- අෙහෝS ��ම �සා ෙහෝ සා<�-ත Lම �සා ෙහෝ ය� �ලධරෙයV අදාළ 

ප� ��� බලධරයාෙD අ3ම<ය ඇ<ව, ඒ �ලධරයා ක`� දැ¯ තන8රට ෙහෝ ෙශේ9යට 
ෙපරළා යව3 ලැ� Pට, ඒ තන8ෙE ෙහෝ ෙශේ9ෙ@ ෙහෝ ඔKෙD ෙජ�ෂ්ඨතාව එq තන8ෙE ෙහෝ 
ෙශේ9ෙ@ ඔKෙD g¢ ෙසේවා කාලය පදන� ෙකොටෙගන ආයතන අධ�-ෂ ජනරාCෙD අ3ම<ය ද 
ඇ<ව �ගමනය කළ H8 ය. l� අදහස් කර3ෙ@ ඒ තන8ෙE ෙහෝ ෙශේ9ෙ@ ඔKෙD ෙසේවා 
කාලයට සමාන d ෙහෝ ඊ ට වැ= d ෙසේවා කාලය- ඇ< Sය:ම �ලධරය�ට වඩා ඔK ක�ෂ්ඨ 
වන බවය. ඔK කාEය-ෂමතා කඩඉ� ප�-ෂණය�� සම� L නැ�න� එම ප�-ෂණෙය� 
සම� L උසස් කර3 ලැ� �ලධරෙයVෙD ෙජ�ෂ්ඨතාවට ඉහළ ෙජ�ෂ්ඨතාව- ඔKට ෙනොලැ�ය 
H8 ය. 

 
14:3:3 ය� �ලධරෙයV ඔKෙD ඉC�ම Mට හා අදාළ ප� ��� බලධරයාෙD අ3ම<ය 

ඇ<ව, ඒ �ලධරයා කp� දැ¯ තන8රට ෙපරළා යව3 ලැ� Pට, එය අ:� ප� ��ම- ෙලස 
සලකා ඔK ෙපරළා යවන ලද nනය අ3ව ඔKෙD ෙජ�ෂ්ඨතාව �ගමනය කළ H8 ය. එෙතVa 
�ව� VII වැ� ප�	ෙ�දෙ@ 6:3:1 උප වග�<ෙ@ �යමය�ට අ3ව ආයතන අධ�-ෂ 
ජනරාCෙD අ3ම<ය ඇ<ව වැ\N ප�මාණෙ@ ආර�භක Mයවරට වඩා ඉහළ Mයවරක ඔK 
තබ�ෙ� න�, ඔK එq තන8ර අ�හළ අවස්ථාෙ6 [ එම තන8ෙE ඔK ෙසේවය කර ඇ< 
කාලය�, එම වැ\N ප�මාණෙ@ ආර�භක Mයවරට ප� කරන ලද �ලධරෙයV ඉහත සඳහ� 
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ඉහළ Mයවරට එළ¹මට ගතවන කාලය� යන ෙ� ෙද�� අ" කාලයට අ3ව ඔK ෙD ෙජ�ෂ්ඨතාව 
ආයතන අධ�-ෂ ජනරාCෙD අ3ම<ය ඇ<ව _රණය කළ හැ� ය. 

 
14:3:4 රාජ� ෙසේවෙය� ප�බාWර ෙසේවය- සඳහා වැ\N රWත �වා"Mට තාවකාpකව 

gදාහළ �ලධරෙයV (V වැ� ප�	ෙ�දෙ@ 2 වග�<ය බල�න) �යlත කාEය-ෂමතා කඩඉ� 
ප�-ෂණවp� සම� L ඇ�න� ද, ඔKට ෙදන ලද වැ\N රWත �වා"ව Pශාම වැ\N ව�වස්ථාෙ6 
කාEයය� සඳහා රජෙ@ ප<ප�<ය M`බඳ ක;b උඩ ෙද3 ලැ�වා ෙසේ සලක�ෙ� න� ද, Sය 
තන8ෙE ෙහෝ ෙශේ9ෙ@ ඔKෙD ෙජ�ෂ්ඨතාවට හා�ය- ෙනොෙ6. 

 
14:3:5 වැ\N රWත �වා"ව Pශාම වැ\N ව�වස්ථාෙ6 10 (1) වග�<ෙ@ කාEයය� සඳහා 

රජෙ@ ප<ප�<ය M`බඳ ක;b උඩ ෙද3 ලැ�ව- ෙනොෙ6 න� ෙහෝ එෙසේ ෙද3 ලැ�ව- ෙසේ 
ෙනොසැලෙක�ෙ� න� ෙහෝ �ලධරයා තාවකාpකව gදා හ�3 ලැබ SI කාල ප�	ෙ�දය 
ෙජ�ෂ්ඨතාව සඳහා ගණ� ෙනොගත H8 අතර තාවකාpකව gදා හ�3 ලැ� nනය වන Pට ඔK එම 
තන8ෙරW ෙහෝ ෙශේ9ෙයW ෙහෝ ෙසේවය කර <�b g¢ කාල ප�	ෙ�දයට වැ= කාල 
ප�	ෙ�දය-, ඔK තම පැර9 තන8රට ෙපරළා එන nනය වන Pට, ෙසේවය කර ඇ< �ලධරය�ට 
වඩා ඔK ක�ෂ්ඨ වනවා ඇත. 

 

14:4 නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැෙ� B ෙජ�ෂ්ඨතාව - නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැcෙ� [ 
ෙජ�ෂ්ඨතාව �ගමනය කළ H�ෙ� පහත දැ-ෙවන උප වග�<වල �යමය�ට අ3vලව ය. 

 
14:4:1 Pශාම �ය �ලධරෙයV, ඔK Pශාම ගැcෙ� [ දැ¯ තන8රටම ෙහෝ ෙශේ9යටම ෙහෝ 

නැවත ෙසේවයට බඳවා ග3 ලැ� Pට ඔKෙD ෙජ�ෂ්ඨතාව �ගමනය කළ H�ෙ� ඔK Pශාම ග� 
nනය ද-වා එම තන8ෙරW ෙනොෙහො� ෙශේ9ෙයW ෙසේවය කර ඇ< කාලය අ3ව ය. 

 
14:4:2 �ලධරෙයV Pශාම ගැcෙ� [ දැ¯ තන8ර ෙහෝ  ෙශේ9ය ෙහෝ හැර ෙවන� 

තන8රක ෙහෝ ෙශේ9යක ෙහෝ නැවත ෙසේවයට බඳවා ග3 ලැ� කCW ඔKෙD ෙජ�ෂ්ඨතාව 
�ගමනය කළ H�ෙ� ඔK නැවත ෙසේවයට ග3 ලැ� nනය අ3ව ය. 

 
14:4:3 ඉCලා අස්Lම, තන8ර අතහැර යාම ෙහෝ වැඩ ෙනොෙහො� හැS�ම අස8\දායක Lම 

යන ෙ� ෙහේ8ව- �සා �Eව ෙසේවය අවස� කර3 ලැ� �ලධරෙයV නැවත ෙසේවයට බඳවා ග3 
ලබන කCW Sය �Eව ෙසේවය පදන� ෙකොට ෙජ�ෂ්ඨ�වය සඳහා �Sය� අ�<වාSකම- �යා 
පෑමට ඔKට හැ�කම- නැ�ෙ� ය. ඔKෙD ෙජ�ෂ්ඨතාව _රණය කළ H�ෙ� ඔK නැවත 
ෙසේවයට ග� nනය අ3ව ය.  

 
 

15. කා�යHෂමතා කඩඉම 
 

15:1 (i) රාජකා� ස්වභාවය සහ වගq� සැල�Cලට ෙගන අවශ� තන8; ස�බ�ධෙය� 
පමණ- කාEය-ෂමතා කඩඉම-/කඩඉ� බඳවා ගැcෙ� ප�පාIයට/ෙසේවා 
ව�වස්ථාවට ඇ8ළ� කළ H8 ය. 

 
(ii) වැ\N ප�මාණය �යම ��ෙ� [ එW 04 වන වැ\N Mයවරට එළ¹මට ෙපර පළg 

කාEය-ෂමතා කඩඉම සම� Pය H8 බව ද, ෙදවන කාEය-ෂමතා කඩඉම- �යම 
කර�ෙ� න�, එය 07 වන වැ\N Mයවර එළ¹මට ෙපර සම�Pය H8 බව ද සඳහ� 
කළ H8 ය. 

 
(iii) (අ) කාEය-ෂමතා කඩඉ� ප�-ෂණය, p£ත ප�-ෂණය- ද වෘ�_ය 

ප�-ෂණය- ද වා�ක ප�-ෂණය- ද නැතෙහො� ඒවාෙ@ ස�lශණය- ද 
ය�න M`බඳව ෙතොර8; සඳහ� කළ H8 ය. 
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(ආ) කාEය-ෂමතා කඩඉම p£ත ප�-ෂණය- න�, ඒ සඳහා ඇ8ළ� කරන 
Pෂයය� ද ඒ එ�ෙනක Pෂයය සඳහා වන Pෂයය �EෙUශය� ද සPස්තරව 
සඳහ� කළ H8 ය. 

 
(ඇ)   එෙසේම එම ප�-ෂණය වෘ�_ය ප�-ෂණය- න� නැතෙහො� ඉහත (අ) 

සඳහ� ප�n ස�lශණය- න� එම ප�-ෂණය සඳහා ඇ8ළ� වන Pෂයය 
�මාව ද සඳහ� කළ H8 ය.  

 
(ඈ) කාEය-ෂමතා කඩඉ� ප�-ෂණය වා�ක ප�-ෂණය- න�, ඔ��ෙග� 

වා�කව ප�-ෂා ��මට අදහස් කර�ෙ� Vමන අංශ M`බඳ දැ3ම ද ය�න 
සඳහ� කළ H8 ය. 

 
(ඉ) Sය:ම කාEය-ෂමතා කඩඉ�, වEෂයකට q වතාව- පව�ව3 ලබ�ෙ� ද 

ඒවා පව�ව3 ලබ�ෙ� ක�;� PS� ද ය�න සඳහ� කළ H8 ය. 
 
(ඊ) p£ත ප�-ෂණය- න� ඒ සඳහා ඇ< එ�ෙනක Pෂයෙය� සම�Lම සඳහා 

ලබා ගත H8 අවම ලVb පමාණය�, වෘ�_ය/වා�ක ප�-ෂණය- න� 
නැතෙහො� ඉහත (III) (අ) සඳහ� ප�n ස�lශණය- න� ඉ� සම�Lම 
සඳහා ලබා ගත H8 අවම ලVb පමාණය� ෙවන ෙවනම පැහැnpව සටහ� 
කළ H8 ය. 

 
(උ) කාEය-ෂමතා කඩඉම සඳහා Pෂයය� qපය- ඇ< අවස්ථාවක එම Pෂයය� 

SයCල එකවර සම�Pය H8 ද, ෙනොඑෙසේ න� ඒ ඒ Pෂයය� සඳහා ඊට ප{ 
අවස්ථාවල [ ෙපc Sට සම�Lම සෑෙහේ ද, ය�න� සඳහ� කළ H8 ය. 

 
 (iv) ය� තන8රක �ලධරෙයV � ලංකා ප�පාලන ෙසේවෙ@ �ලධරය� සඳහා 

පැවැ�ෙවන  කාEය-ෂමතා කඩඉම සඳහා ෙපc Sට, ඉ� සම�Lම සෑෙහන බව 
අදාළ අමාත�ාංශෙ@ ෙCක� _රණය කර�ෙ� න� ඒ බව බඳවා ගැcෙ� 
ප�පාIෙ@ සඳහ� කළ H8 අතර ඊට ෙපර,  

 
(අ) ඒ සඳහා ඒකාබUධ ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාCෙD අ3ම<ය ද, Pභාග ෙකොමසා�ස් 

ජනරාCෙD එකඟ�වය ද ලබා ගත H8 ය. 
 
(ආ) එම Pභාගය ගැස  ��ෙ� [ - අදාළ �ලධරය�ට ඒ Pභාගයට ෙපc S·මට 

ඉඩ ලැෙබන ෙසේ, අවශ� වන ක;b ගැස  �ෙ6දනයට ඇ8ළ� කරLමට 
ඒකාබUධ ෙසේවා අධ�-ෂ ජනරාC සමග ස�බ�¼කරණය- ඇ< කර ගත H8 
ය. 

 
(ඇ) එවැ� බඳවා ගැcෙ� ප�පාI අ3ම<ය සඳහා ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC ෙවත 

එLෙ� [ ඉහත (අ) W සඳහ� අ3ම<ය හා එකඟ�වය ලබා ග� pMවල 
සහ<ක කළ Mටප� ද යා කර එPය H8 ය. 

 
(v) එෙසේම ය� තන8ර- දරන �ලධරය�, ෙවන� තන8ර- දරන �ලධරය� 

ෙව3ෙව� පැවැ�ෙවන කාEය-ෂමතා කඩඉමකට ෙපc Sට සම�Lම {a{ බව 
අමාත�ාංශ ෙCක� PS� _රණය කර3 ලබ�ෙ� න�, ඒ බව බඳවා ගැc� 
ප�පාIෙ@ සඳහ� කළ H8 අතර, ඊට ෙපර ඉහත (iv) වග�<ෙයW සඳහ� ප�n 
�යlත බලධරය�ෙD අ3ම<ය ද, Pභාග ෙකොමසා�ස් ජනරාCෙD එකඟ�වය ද 
ලබා ගත H8 අතර බඳවා ගැcෙ� ප�පාI, අ3මත ��ම සඳහා ආයතන අධ�-ෂ 
ජනරාC ෙවත එLෙ� [ ඉහත (iv) (අ) W සඳහ� අ3ම<ය හා එකඟ�වය ලබා ග� 
pMවල සහ<ක කළ Mටප� ද යා කර එPය H8 ය. 
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(vi) ඉහත iv හා v සඳහ� ප�n ෙවන� ෙසේවාවකට අය� �ලධරය� තව� ෙසේවාවකට 
අය� ෙසේවා ව�වස්ථාව-/බඳවා ගැcෙ� ප�පාIය- යටෙ� පැවැ�ෙවන 
කාEය-ෂමතා කඩඉ� Pභාගයකට ෙපc SIන අවස්ථාෙ6 [, එq ෙසේවා 
ව�වස්ථාව/බඳවා ගැcෙ� ප�පාIය යටෙ� එම කාEය-ෂමතා කඩඉම සඳහා 
ලැෙබන ය� සහනය- ඇ�න�, එම සහන ලබා ගැcම සඳහා එෙසේ ෙපc SIන 
අයට ඉඩ ෙනොලැෙ�. Kෙද- ඔ�නට ලැෙබ�ෙ� එq කාEය-ෂමතා Pභාගයට 
ෙපc S·ම සඳහා d අවසරය පමණ�. 

 
 (vii) ය��S තන8රක කාEය-ෂමතා කඩඉ� Pභාගය ව�ෙ� පශ්චා� උපා�ය-/ 

=Nෙලෝමා සහ<කය- ලබා ගැcම ෙහෝ, ෙවන� අධ�ාපන සහ<කය-/වෘ�_ය 
සහ<කය- ලබා ගැcම න�, 

 
(අ) එම පශ්චා� උපා�ය/=Nෙලෝමා සහ<කය/ෙවන� අධ�ාපන සහ<ක ෙහෝ 

වෘ�_ය සහ<ක රජය M`ග� ආයතනය�� ලබා ග� සහ<කය- Pය H8 
අතර, එම සහ<කය ලබා ෙදන ආයතනෙ@ නම හා =Nෙලෝමා සහ<කය- න� 
ඊට අය� d කාල ප�	ෙ�දය ද සඳහ� කළ H8 ය. 

 
(ආ) රජෙ@ ආයතනය- ම�� පව�ව3 ලබන Pභාගය- න�, එම Pභාගය 

පව�වන ආයතනය ඇ8¢ එම Pභාගය M`බඳ Pස්තර සඳහ� කළ H8 ය. 
 
(viii) ; ෙසේවෙ@ �ලධරය� ස�බ�ධෙය� වන කල ඔ��ෙD කාEය-ෂමතා කඩඉම 

ව�ෙ� ස�ම�තණ, ස�ෙ�ලන ආnයට සහභා� L සහ<ක ලබා ගැcම න� ඒ 
Vමන ස�ම�තණ ද, ස�ෙ�ලන ද ය�න�, ෙකොපමණ ස�ම�තණ, ස�ෙ�ලන 
පමාණයකට සහභා� L සහ<ක ලබා <�ය H8 ද ය�න� සඳහ� කළ H8 ය. 

 
(ix) �යlත nනට කාEය-ෂමතා කඩඉ� පැවැ�Lම සඳහා ප� ��� බලධරයා ද/ 

ප�පාලන බලධරයා ද/ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා ද සම වගqමකට බැ� SI3 ඇත. 
 
(x) වයස අ�;a 45 ස��Eණ Lම මත කාEය-ෂමතා කඩඉ� Pභාගවp� �දහස් 

ෙනොකරන අතර, වයස ස��Eණ Lම මත කාEය-ෂමතා කඩඉ� Pභාගවp� �දහස් 
��ෙ� P�Pධාන බඳවා ගැcෙ� ප�පාIවල ෙහෝ ෙසේවා ව�වස්ථාවල ඇ8ළ� 
ෙනොකළ H8 ය. 

 
15:2 කාEය-ෂමතා කඩඉම�� ඔ�බට උසස ් ��ම පාලනය ව�ෙ� අදාළ තන8ර, ෙශේ9ය 

ෙහෝ ෙසේවය M`බඳ බඳවා ගැcෙ� ප�පාIය/ෙසේවා ව�වස්ථාව ම��. 
 
15:3 කාEය-ෂමතා කඩඉම�� ඔ�බට �ලධරෙයV උසස් ��මට කp�  එෙසේ උසස් කර3 

ලැ�මට ඔKට සෑම ආකාරය��ම {a{ක� <ෙබන බවට සහ<කය- ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා 
PS� nය H8 ය. කාEය-ෂමතා කඩඉමට ඉහ`� d වැ\N Mයවර ෙගවන පළgවන ප= ලැ�ස්8වට 
ෙමම සහ<කය ඇl9ය H8 ය. ෙදපාEතෙ��8 පධා�ෙයV ස�බ�ධෙය� d Pට ෙ� සහ<කය 
nය H�ෙ� ෙCක�වරයා PS�. 

 
15:4 කාEය-ෂමතා කඩඉෙම� ඔ�බට උසස්Lම සඳහා �යlත ෙකො�ෙUS SයCලම 

�ලධරයා සTරා ඇතැ� ද, අදාළ ප�n ඊළඟ කාEය-ෂමතා කඩඉමට ෙහෝ ස්වqය වැ\N ප�මාණෙ@ 
උප�මයට ෙහෝ පැlෙණ�නට කp� ගත වන කාල ප�	ෙ�දය 8ළ [ ඔKට පවර3 ලැ�ය හැ� 
කවර රාජකා�ය- �වද කාEය-ෂම ෙලස ��මට �ලධරයාට හැ�යාව ඇතැ� ද අවස්ථාවට අදාළ 
ප�n අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයාට ෙහෝ ෙදපාEතෙ��8 පධා�යාට ඒ�8 �යෙහො� lස යෙථෝ-ත 
සහ<කය ෙනොnය H8 ය. 
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15:4:1 කාEය-ෂමතා කඩඉම�� ඔ�බට උසස් ��ෙ� ෙකො�ෙUSය- වශෙය� 
Pභාගය�� සම� Pය H8ව <ෙබන Pට ඒ Pභාගෙය� සම� d nනය එම සහ<කෙ@ සඳහ� 
කළ H8 ය. 

 
15:4:2 Pභාගය සම� d nනය වශෙය� sයා�මක Pය H8 nනය ස�බ�ධෙය� 1:14 උප 

වග�<ය බල�න. 
 

15:5 ය� �ලධරෙයV කාEය-ෂමතා කඩඉම�� ඔ�බට උසස් ��ම සඳහා ෙයෝග� නැතැ� 
_රණය කළෙහො� ඒ බව ද, ඒ _රණයට ෙහේ�� ද �ලධරයාට pයා දැ�Pය H8 ය. ඒ _රණය ඔK 
එම කාEය-ෂමතා කඩඉෙම� සම� වන ෙත- වැ\N වEධක Pල�බනය ��ම- වශෙය� 
sයා�මක Pය H8 ය. එෙසේ උසස ්��ම සඳහා ඔK {a{ යැ� �ශ්චය කරන ෙත- ඔKෙD පශ්නය 
සෑම වEෂයකම අග [ ෙහෝ අවශ� න� ඊට කp� ෙහෝ සලකා බැpය H8 ය. 

 
15:5:1 ය��S Pෙශේෂ ෙහේ8ව- �සා �ලධරෙයVට කාEය-ෂමතා කඩඉ� Pභාගෙය� 

සම�Lම සඳහා �යlත කාලය, ආයතන අධ�-ෂ ජනරාCෙD අ3ම<ය ඇ<ව තව� කාල 
ප�	ෙ�දය�� [Eඝ කර3 ලැ� Pට එෙසේ [Eඝ කර3 ලැ� කාල ප�	ෙ�දය 8ළ [ 
(කාEය-ෂමතා කඩඉෙම� ඔ�බට ඇ<) Sය වැ\N වEධක ලබා ගැcමට ඔKට ඉඩnය හැ� ය. 
එෙසේ [Eඝ කර3 ලැ� එq කාල ප�	ෙ�දය 8ළ [ ඔK කාEය-ෂමතා කඩඉ� Pභාගෙය� සම� 
ෙනො�වෙහො� [Eඝ කර3 ලැ� එq කාල ප�	ෙ�දය අවසානෙ@ [ ෙගLමට �යlත වැ\N 
වEධකය කාEය-ෂමතා කඩඉ� Pභාගෙය� සම� Lම සඳහා [Eඝ කර3 ලැ� කාල ප�	ෙ�දයට 
වැ=Tර ගත d කාලයට සමාන කාලය�� Pල�බනය කළ H8 ය. 

 
15:6 කාEය-ෂමතා කඩඉම�� ඔ�බට උසස් ෙනොකළ H8 යැ� ෙදපාEතෙ��8 

පධා�ෙයV කරන _රණයකට P;Uධව රාජ� ප�පාලන Pෂය භාර අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා 
ෙවත අ¬යාචනය- ඉn�ප� ��මට �ලධරෙයVට T¢වන. එෙහ� එෙසේ උසස් කර3 ලැ�මට 
{a{ක� වශෙය� �යම කර <ෙබන Pභාගය�� සමEථ Lමට ෙනොහැ� Lම ෙහේ8 ෙකොට ෙගන 
�ලධරෙයVෙD උසස්Lම නතර කර ඇ< අවස්ථාවල [ එබ� අ¬යාචනය- ඉn�ප� කළ ෙනොහැ� 
ය. 

 
15:7 � ලංකා ඉංQෙ�; ෙසේවෙ@ ද, � ලංකා ප�පාලන ෙසේවෙ@ ද, � ලංකා Pද�ා�මක 

ෙසේවෙ@ ද �ලධරෙයV ස�බ�ධෙය� කාEය-ෂමතා කඩඉම�� ඔ�බට උසස ් ��ම M`බඳ 
ඕනෑම _රණය- ගත H�ෙ� රාජ� ප�පාලන Pෂය භාර අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා PS�. 

 
15:8 කාEය-ෂමතා කඩඉ� ප�-ෂණය�� සම�Lෙ� අවශ�තාෙව� �ලධරෙයV �දහස් 

කළ හැ-ෙ- රාජ� ප�පාලන Pෂය භාර අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයාට පම9. එබ� �දහස් ��ම- 
sයා�මක ව3ෙ@ ඊට  අවසර a� nන Sට පම9. ඒ ෙහේ8ෙව� �ලධරෙයVට අ_තයට බලපාන 
ආකාරයට ප<ලාභ Wl ෙනොෙ6. 

 
 

16. ෙදපා�තෙ�64 Kභාග 
 

16:1 ෙසේවෙයW සx්ර ��ම, උසස ් ��ම, කාEය-ෂමතා කඩඉ�වp� උසස් ��ම ආnය 
සඳහා �යlත ෙදපාEතෙ��8 Pභාග සඳහා ප�පාI සකස් කළ H8 ය. එබ� Pභාග �යlත nනවල 
පැවැ�Lමට ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා වගබලා ගත H8 ය. 

 
16:2 ඒ Sය:ම Pභාග ප�පාI අදාළ අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා අ3මත කළ H8 අතර උ�ත 

අවසථ්ාවල [  අ3ම<ය සඳහා ආයතන අධ�-ෂ ජනරාC ෙවත ඉn�ප� කරන බඳවා ගැcෙ� ෙහෝ 
උසස් ��ෙ� ප�පාIවලට ඒවා අ�තEගත කළ H8 ය. 

 
16:3 Pභාගය පව�වන nනය ඒ සඳහා ඉC:�පත බාර ග�නා අවසාන nනට යට� M�ෙස�� 

ස< 8නකටව� ෙපර අමාත�ාංශෙ@ ෙCක�වරයා ෙහෝ ෙදපාEතෙ��8 පධා�යා ෙහෝ � ලංකා 
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ඉංQෙ�; ෙසේවය සහ � ලංකා Pද�ා�මක ෙසේවය M`බඳව න�, M`ෙව`� � ලංකා ඉංQෙ�; 
ෙසේවා ම!ඩලෙ@ සභාප< ද, Pද�ා�මක ෙසේවා ම!ඩලෙ@ ෙCක� ද රජෙ@ ගැස  පතය ම�� 
දැ3� nය H8 ය.  

 
 

17. ෙසේවා MHත භටෙයNට ෙද9 ලබන අ9ගහ 
 

17:1 රාජ� ෙසේවෙයW ෙහෝ රාජ� සංසථ්ාව�W ±�යාව- ලබා[මට අදහස් කරන ස�නUධ 
ෙසේවාවක ෙසේවා g-ත භට��ට පහත දැ-ෙවන අ3ගහ nය H8 ය : - 

 

(අ)   වයස :- ෙසේවා g-ත භටෙයVෙD වයS� ඔK �ත� හgදාෙ6 ෙසේවය කළ කාල 
ප�	ෙ�දය අ" කළ Pට, අයa� කරන තන8රට �යlත උප�ම වයස ් �මාව 8ළට 
පැlzමට ඔKට හැ�ව�ෙ� න� එW කාල �මාව ඔKෙD වයS� අ" ��ම. 

 

(ආ) අධ�ාපන :;:ක� :- තන8රකට අදාළ බඳවා ගැcෙ� ප�පාIෙයW ද-වා ඇ< අවම 
අධ�ාපන {a{ක�වලට පහ`� ඇ< ඊළඟ ත��වය�ට අ" ��ම. 

 

(ඇ) කා�Tක :;:ක� :- කාElක {a{ක� ත-ෙසේ; කරන Pට ස�නUධ ෙසේවාවල කාElක 
අංශය�W ෙසේවය කළ කාලය 8ළ ලබා ග� �Tණ�වය හා පළT;Uද සැල�Cලට 
ගැcම. 

 

(ඈ) ප� ��ෙ� B වැUප :- VII වැ� ප�	ෙ�දෙ@ P�Pධාන අදාළ ෙ6. 
 

17:2 ෙමම වග�<ෙ@ කාEයය සඳහා "ෙසේවා g-ත භටෙයV" ය3ෙව� අදහස් ෙකෙර�ෙ� 
Pශාම ගැcෙම� ෙහෝ ස්වqය ෙසේවා කාලය අවසාන ��ෙම� ෙහෝ ස�නUධ ෙසේවය�� ඉව� d 
�ලධරෙයV ෙහෝ භටෙයV ය. 
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III වැ� ප�	ෙ�දය 
 

මා� ��� 
 

1. සාමාන� 

2. මා� ��� �ෙයෝග කරන බලධරයා 

3. මා� ම�ඩල 

4. මා� ��� ��බඳ ක�  ම 

5. අ#යාචන ම�ඩල 

6. මා� ��ෙ� කට'( ��බඳ කාලසටහන 
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III වැ� ප�	ෙ�දය 
 

මා� ��� 

 
1. සාමාන� 

 
1:1 ��� ප�� �� ෙකෙරන කා�යය� වශෙය� මා� � ම� ෙනොකළ #$ ය. මා� � ම� 

සාමාන'ෙය� �� කළ #�ෙ� (ය මනාප ෙනොවන කා�ය ස්ථානයක ෙසේවය � ෙම� ප, 
(යමනාප කා�ය ස්ථානයක ෙසේවය � මට අවස්ථාව� ලබා ෙදන ෙලස ය1�� �ලධරෙය3 කර 
ඇ5 ඉ78ම� ඉ9� ම :;ස ය. එෙසේ නැතෙහො� �ශ්?ත ප�පාලනමය ක�@ ෙහේ$ ෙකොටෙගන 
ය.  

 
1:2 මා� � 1 ��කළ #�ෙ� මා� මCඩලය E�� ෙදපා�තෙ1�$වල Eෙශේෂ අවශ'තා සහ 

කා�Gක ෙවනස්H1වලට අIJල වන ප�� සමාෙලෝචනය � ෙ1 අවශ'තාව සැල�7ලට ග�G� 
සකස් කරI ලබන මා� � 1 ප�පාMය අIව ය. 

 
1:3 මා� � ෙ1 �ෙයෝගය� ලැබ �Mන �ලධරෙය3ට �යGත �න �ට ඔPෙQ අR� කා�ය 

ස්ථානයට යා හැ� වන ප�� සෑෙහන තර1 කT� :ට� H යාමට ඉඩ �ය #$ ය. 
 
1:4 මා� � 1 :Vබඳ Eෙශේෂ ප�පාM ඇ5 ෙදපා�තෙ1�$වලට සහ ෙපොTස ්ෙසේවාවට, ෙමම 

ප�	ෙ�දෙY 4 වග�5ය බල ෙනොපාI ඇත. 
 
 

2. මා� ��� �ෙයෝග කරන බලධරයා 
 

2:1 රාජ' �ලධරෙය3 මා� � ම :Vබඳ බලතල ආC\කම ව'වස්ථාව ම^� අමාත' 
මCඩලය ෙවත පවරා ඇත. 

 
2:2 අමාත' මCඩලය ම^� ප� කරI ෙනොලබන රාජ' �ලධරය� හා ස1බ�ධ බලතල 

අමාත' මCඩලය ම^� රාජ' ෙසේවා ෙකොGසමට පවරා ඇ5 අතර, රාජ' ෙසේවා ෙකොGසම මා� 
� 1 :Vබඳ බලතල රාජ' �ලධරය�ට පවරා ඇත. 

 
2:3       

ව+ගය මා� ��ෙ� බලධරයා 
 

1. ෙදපා�තෙ1�$ පධා�යා, �ස්`� ෙ7ක1/ 
�සාප5, අ5ෙ�ක ෙ7ක1, අමාත'ාංශයක 
ෙජ'ෂ්ඨ සහකාර ෙ7ක1 

 

: අමාත' මCඩලය  

2. ඒකාබeධ ෙසේවාව�f මාCඩTක ෙශේ;යක 
රජෙY �ලධරයා: 

 

 

(අ)  අමාත'ාංශෙය� :ටතට 
 

: රාජ' ප�පාලන Eෂය භාර  
අමාත'ාංශෙY ෙ7ක1 

 

(ආ)  අමාත'ාංශය $ළ :  අදාළ අමාත'ාංශෙY ෙ7ක1 
 

(ඇ)  ෙදපා�තෙ1�$ව� $ළ :  ෙදපා�තෙ1�$ පධා�යා 
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ව+ගය මා� ��ෙ� බලධරයා 
 

3. (අ) ඒකාබeධ ෙසේවාව�ට ෙනොගැෙනන 
මාCඩTක ෙශේ;යක රජෙY �ලධරයා 

 

: අදාළ අමාත'ාංශෙY ෙ7ක1, 
අමාත'ාංශය� යටතට 
ෙනොගැෙ�න1 ෙදපා�තෙ1�$ 
පධා�යා 

 
       (ආ) ඒකාබeධ ෙසේවාව�ට ෙනොගැෙනන, 

Eගණකාlප5 ෙදපා�තෙ1�$ෙm සහ 
මැ5වරණ ෙදපා�තෙ1�$ෙm 
මාCඩTක ෙශේ;යක රජෙY �ලධරයා 

 

:  ජනාlප5 ෙ7ක1 
 

4.  ඒකාබeධ ෙසේවාව�f මාCඩTක ෙශේ;යක 
ෙනොවන රජෙY �ලධරයා 

 

 

(අ)  අමාත'ාංශය�� :ටතට : ඒකාබeධ ෙසේවා අධ'�ෂ  
ජනරා7 

 

(අ)  අමාත'ාංශය� $ළ :  අදාළ අමාත'ාංශෙY ෙ7ක1 
 

(ඇ)  ෙදපා�තෙ1�$ව� $ළ :  ෙදපා�තෙ1�$ පධා�යා 
 

5. ඒකාබeධ ෙසේවාව�ට ෙනොගැෙන�නා o�, 
මාCඩTක ෙශේ;යක ෙනොව�නා o�, රජෙY 
�ලධරයා: 

 

 

(අ)  අමාත'ාංශය $ළ 
 

:  අදාළ අමාත'ාංශෙY ෙ7ක1 

(ආ)  ෙදපා�තෙ1�$ව $ළ 
 

:  ෙදපා�තෙ1�$ පධා�යා 

 
2:4 අමාත'ාංශය� $ළ ෙකෙරන, ඒකාබeධ ෙසේවාෙm �ලධරෙය3ෙQ මා� � ම, රාජ' 

ප�පාලන Eෂය භාර අමාත'ාංශෙY ෙ7ක1වරයාට දැI1 �ය #$ ය. 
 
 

3. මා� ම�ඩල 
 

3:1 ෙමf 3:2 උප වග�5ෙY සඳහ� අවස්ථාවල q හැර ෙස, අවස්ථාවල q මා� � ම� 
�ෙයෝග කරන බලධරයා rයාකළ #�ෙ� මා� මCඩලයක උපෙදස් :ට ය. 3:2 උප වග�5ෙY 
සඳහ� අවස්ථාවල q මා� � 1 �ෙයෝග කළ #�ෙ� Pෙද� අදාළ බලධරයාෙQ අsමතය අIව ය.  

 

3:2 මා� මCඩල පහත සඳහ� ව�ගවල මා� � 1 ස1බ�ධෙය� කට#$ ෙනොකළ #$ ය: 
 

කා�ය ස්ථානෙY ෙවනස� �� ෙනොවන මා� � ම�, 
 

Eනය ෙහේ$ :ට ෙකෙරන මා� � ම�,  
 

ෙසේවෙY අවශ'තාව අIව කළ #$ මා� � ම�, 
 

මා� කළ හැ� ෙසේවකය� 25ෙදෙන3ට අ\ ගණන� �Mන ෙදපා�තෙ1�$වක මා� 
� ම�. 
 

3:3 මා� කළ හැ� ෙසේවකය� 25ෙදෙන3 ෙහෝ ඊට වැu ගණන� �Mන සෑම 
ෙදපා�තෙ1�$ව� E��ම මා� මCඩල එක� ෙහෝ ඊට වැu ගණන� :f9Eය #$ ය. 
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3:4 එකම ෙදපා�තෙ1�$වක EEධ ෙසේවාවලට අය� මා� කළ හැ� ෙසේවකය� සංඛ'ාව, 
ෙවන ෙවනම මා� මCඩල :f9Hමට තර1 Eශාල වන Eට ඒ එ� එ� ෙසේවෙY �ලධරය� සඳහා 
එ� එ� මCඩලය බැ^� :f9Eය #$ ය. (උදාහරණය� වශෙය� ෙසෞඛ' ෙදපා�තෙ1�$ෙm  
ෛවද'ව��, ෙහ�ය� ආq �ලධරය� මා� � ෙ1 කට#$ ස1බ�ධෙය� rයාකළ #�ෙ� ඒ 
එ� එ� ෙසේවය සඳහා :f9වා ඇ5 මCඩල ම^�.) 

 
3:5   (අ) ෙමම මා� මCඩලය�, ස්ථාන මා� අsයාචන මCඩලය සඳහා න1 කරන ලද 

�ලධරෙය3 හැ�@ Eට කළමනාකරණ අංශෙY �ෙයෝyතය� ෙදෙදෙන3 (එන1 
ෙදපා�තෙ1�$ෙm ෙජ'ෂ්ඨ �ෙයෝජ' පධා�ෙය3 සහ ෙදපා�තෙ1�$ෙm ආයතන කට#$ භාර 
මාCඩTක �ලධරයා) ෙග� ද  

 
(ආ) (i) ෙදපා�තෙ1�$ෙm ෙහෝ පස්$ත ෙසේවෙY ෙහෝ �#�ත {| �ලධර සංඛ'ාෙව� �යයට 

15� ෙහෝ ඊට වැu සාමාyක :�ස� �Mන යෙථෝ�ත ෙදපා�තෙ1�$වට ෙනොෙහො� ෙසේවාවට අදාළ 
එ� එ� වෘ�~ය සංගමෙY:  

 

     ෙහෝ 
 

(ii) ��ණකා8නව වෘ�~ය සG5 කට#$ සඳහා �ලධරෙය3 {දාහැර ඇ5 එ� එ� වෘ�~ය 
සංගමෙY  

 

     ෙහෝ 
 

�ෙයෝyතෙය3ෙග� ද සම�Eත Eය #$ ය. 
 

3:6 ය1�� අමාත'ාංශය� යටෙ� පව�නා ෙදපා�තෙ1�$ අතෙ� (යමනාප කා�ය 
ස්ථානය�f ෙසේවය � මට ලැෙබන ඉඩ පස්ථාව� :Vබඳව බලව� Eෂමතාව� පව~ න1, එම 
අමාත'ාංශෙY ෙසේවය කර�නා o කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය ආq ඒකාබeධ ෙසේවාව�ට අය� 
වන �ලධරය�ට (යමනාප කා�ය ස්ථානය�f ෙසේවය � මට ඇ5 ඉඩ පස්ථාව� වඩා ෙහො�� 
ෙබq යන ෙසේ, අමාත'ාංශය ඇ$ළත :fM ෙදපා�තෙ1�$ අතර �ලධරය� මා� � ම සඳහා එම 
අමාත'ාංශෙY මා� මCඩලය� :f9Eය #$ ය. 

 
3:7 ඒකාබeධ ෙසේවාවල �ලධරය� එ� අමාත'ාංශය�� තව� අමාත'ාංශයකට මා� � ම 

:Vබඳ කට#$ කළ #�ෙ� ඒකාබeධ ෙසේවා අධ'�ෂ ජනරා7 E�� :f9වI ලබන මා� මCඩල 
E��. 

 
3:8 එ� එ� මා� මCඩලය ෙවන� ක�@ ද ඇ$|ව පහත සඳහ� ක�@ සැල�7ලට 

ග�G� මා� � ෙ1 ප�පාMය� සකස් කළ #$ ය. 
 

3:8:1 �යRම කා�ය ස්ථාන “ඉතා (යමනාප”, “(යමනාප” සහ “(යමනාප ෙනොවන” 
යIෙව� ගණ $නකට ෙබ�ය #$ ය. සාමාන'ෙය� (යමනාප කා�ය ස්ථානය� ව�ෙ� 
පාසැ7, �වාස ආq EEධ පහ,ක1 ඇ�තා o කා�ය ස්ථානය�. එෙසේ නැතෙහො� �ලධරය� 
ක��� පාෙහේ මා� H යාමට බලව� කැමැ�ත� ද�වන ෙවනය1 කා�ය ස්ථානය�. 

 
3:8:2 එ� එ� ගණයට අය� කා�ය සථ්ානයක ෙසේවය කළ #$ උප�ම කාල ප�	ෙ�දය 

�යම කළ #$ ය. (උදාහරණ වශෙය� ෙ1 කාල ප�	ෙ�දය (යමනාප ෙනොවන කා�ය 
ස්ථානයක න1 අ��� 2� ද, “ඉතා (යමනාප” කා�ය ස්ථානයක න1 අ��� 4� Eය හැ� ය.) 

 
3:8:3 ය1�� �ලධරෙය3 එ� ෙදපා�තෙ1�$ව�� ෙවන� ෙදපා�තෙ1�$වකට මා� 

කරI ලැබ අR� ෙදපා�තෙ1�$ෙm ��ය1 කා�ය ස්ථානයකට ප� කර යවන Eට, ඒ 
�ලධරයා කT� ෙසේවය කළ ෙදපා�තෙ1�$වල EEධ ගණවලට අය� කා�ය ස්ථානවල ෙසේවය 
කර ඇ5 කාල ප�	ෙ�ද ද සැල�7ලට ගත #$ ය. ෙමෙසේ � ම අවශ' ව�ෙ� ය1�� 
ෙදපා�තෙ1�$වක ය1�� උප කා�යාලයක ෙසේවය කළ #$ කාල ප�	ෙ�දය අවස� Hමට 
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�යGතව පව�නා Eටක ෙවන� ෙදපා�තෙ1�$වක එම කා�ය ස්ථානෙයfම :fM උප 
කා�යාලයකට මා�Hම� ලබා ගැ�ෙම� එකම කා�ය ස්ථානෙයf q�ඝ කාලය� ෙනොකඩවා 
ෙසේවය � ම සඳහා �ලධරය�ට ෙයොදා ගත හැ� උපකම වළ�වI :;ස ය. 

 
3:8:4 �ර බැහැර o ද, (යමනාප ෙනොව�නා o ද කා�ය ස්ථානය�f ෙසේවය සඳහා 

�ලධරය� ෙතෝරා ගැ�ෙ1 q, පාස7 යන ද�ව� ඇ5 Eවාහක �ලධරය�ට වඩා අEවාහක 
:�G �ලධරය� ද, පාස7 යන ද�ව� නැ5 Eවාහක �ලධරය� ද හැ� සෑම අවස්ථාවකqම 
ෙතෝරා ගැ�මට සැල�Tම� Eය #$ ය. පාස7 යන ද�ව�ෙQ සංඛ'ාව සහ ඔ��ෙQ වයස් 
පමාණය� ද සැල�7ලට ගත හැ�ෙm. 

 
3:8:5 එබ� Eෙශේෂ ක�@ ස1බ�ධෙය� දැu o�, ස්�ර o� �5 5 පැනEය ෙනොහැ� 

ය. එෙහ�� ෙසේවෙY ස්වභාවය අIව ඒ ෙසේවයට අය� �ලධරය� මා� � ෙ1 ප�පාMය 
:Vෙයළ කර ගැ�මට එ� එ� මා� මCඩලය කට#$ කළ #$ ය. සමහර ෙදපා�තෙ1�$වල 
�ලධරය� මා� � ෙ1 ප�පාM :Vෙයළ � ෙ1 q එවැ� ක�@ ඇ$ළ� � ම පාෙයෝ^ක 
ෙහෝ පඥාෙගෝචර ෙහෝ ෙනොව�නට �|වන. 

 
3:8:6 සාමාන'ෙය�, හැ� සෑම අවස්ථාවකqම තමා ප�ං? පෙeශෙY තන$රකට 

�ලධරයා ප� කළ #$ ය. ඔP ප�ං? �ස්`�කෙය� :ටතට මා�Hම� �ය #�ෙ� (එවැ� මා� 
� ම� අවශ' වන) Elම� Eනය ප �ෂණයකට ප, වරදක� o අවස්ථාවල පමණ�. 

 
3:9 මා� මCඩලය E�� �ශ්චය කරන ලද මා� � ෙ1 ප�පාMය ද, එම මා� � ෙ1 

ප�පාMය ප, අවසථ්ාවක q ය1 ෙලස�� ප5ෙශෝධනය කරI ලැ�වෙහො� එවැ� ප5ෙශෝධන ද 
අදාළ �යRම �ලධරය�ට දැ�Eය #$ ය. 

 
3:10 ඉහත දැ�o ආකාරෙY මා� � ෙ1 ප�පාMය ෙසේවෙY අවශ'තාව�ට යට�වI ඇත. 

ප�පාලන කට#$ �රාJලව හා කා�ය�ෂමව කරෙගන යාම අ5ශ��ම වැදග� ෙm. එෙහ�� මා� 
� 1 rයා�මක කළ #�ෙ� ෙදපා�තෙ1�$වක වැඩ කට#$වලට අවම බාධාව� ��වන අ#�� 
ය. 

 
3:11 මා� මCඩලෙY ~රණ ෙවනස් ෙකොට, එෙසේ ෙවනස් � මට ෙහේ$ මා� මCඩලයට 

දැI1 qමට මා� � ෙ1 බලධරයාට �|වන. 
 
 

4. මා� ��� ��බඳ ක�  ම 
 

4:1 හැ�තා� �රට සෑම මා� � ම�ම rයා�මක Eය #�ෙ� එ� එ� අ��eෙe ජනවා� 
මස 1 වැ� �න �ට ය. තම ද�ව� යැHමට ,�, පාස7 ෙසොයා ගැ�මට ද, තම�ෙQ ප�ං?යට 
ෙගව7 ෙදොරව7 :Vෙයළ කර ගැ�මට ද, �ලධරයාට ඉඩකඩ ලැෙබන ප�� මා� � 1 :Vබඳ 
යට� :�ෙස�� T� මාස 2�ව� ක7 �ය #$ ය. මා� � 1 පමාද කරI ලබන Eට ෙහෝ අවලං� 
කරI ලබන Eට එවැ� පමාද � 1 ෙහෝ අවලං� � 1 ගැන ද යට� :� ෙස�� මාසයකටව� කT� 
දැI1 �ය #$ ය. 

 
4:2 ෙනොවැළැ�Eය හැ� ය1�� ෙහේ$ව� �සා, මා� � ම� :Vබඳව මසකට අ\ ක7 qම� 

� මට ෙහෝ මා� � ම� අවලං� � ම නැතෙහො� පමාද � ම :Vබඳව �න 3කට අ\ ක7 qම� 
� මට ෙහෝ ��o Eට XIV වැ� ප�	ෙ�දෙY 24:12 උප වග�5ෙY සඳහ� �යමය� :Vපැ�ය #$ 
ය. 

 
4:3 මා� � ම� �ෙයෝග � ෙ1 q ෙහෝ අවලං� � ෙ1 q ෙහෝ පමාද � ෙ1 q ඒ :Vබඳව 

ෙකෙර�ෙ� ෙකM ක7qම� න1 ඒ ෙහේ$ෙකොටෙගන රජයට අ5ෙ�ක Eයදම� දැ මට ��වන බව 
ඒ මා� � ම �ෙයෝග කරන, අවලං� කරන ෙහෝ පමාද කරන බලධරයා ��f තබාගත #$ ය. 
(XIV වැ� ප�	ෙ�දෙY 24 වග�5ය බල�න) එෙහ�� ඉතා හ�� o ද ෙනොවැළැ�Eය හැ� o ද 
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අවසථ්ාව�f q Gස ෙකM ක7 qම�� මා� � ම� �ෙයෝග � ම ෙහෝ අවලං� � ම ෙහෝ පමාද 
� ම ෙහෝ ෙනො� මට වග බලාගත #$ ය. මා� � ම� �ෙයෝග � ෙ1 q ෙහෝ අවලං� � ෙ1 q 
ෙහෝ පමාද � ෙ1 q ෙකM ක7 qම�� එෙසේ � ම වැළැ�Eය හැ�ව 5�ය q� ඒ ගැන ෙනොතකා 
ෙකM ක7 qම�� එෙසේ කර ඇ�න1 ඒ �සා ආC\වට දර�නට ��වන අ5ෙ�ක Eයද1, ඊට 
වග�ව #$ �ලධරයාෙග� XIV වැ� ප�	ෙ�දෙY 24:13 උප වග�5ය යටෙ� අය කර ගත හැ� 
ය. 
 
 

5. අ#යාචන ම�ඩල 
 

5:1 මා� මCඩලයක ෙසේවය කළ �ලධරෙය3 හැ�@ Eට ෙදපා�තෙ1�$ පධා�යා E�� 
න1 කරන ලද ෙජ'ෂ්ඨ මාCඩTක �ලධරෙය3ෙග� සහ ෙදපා�තෙ1�$ පධා�යාෙග�, 
අsයාචන මCඩලය� සම�Eත Eය #$ ය. 

 
5:2 අsයාචනය� ගැන සලකා බලI ලබ�ෙ� ෙයෝyත මා� � ම, මා� මCඩලෙY මා� 

� ෙ1 ප�පාMයට පටහැ� බවට ෙහෝ {7 මා� �ෙයෝගය ෙවනස් � මට තර1 සාධාරණ වන 
අ#�� අදාළ ත��වය� ෙවනස් H ඇ5 බවට ෙහෝ අදාළ මා� � ම �සා Eෙශේෂ ස්වභාවය�� #$ 
oද, ඉතා බරපතල o ද ෙපෞeගTක �ෂ්කරතා පැන නැෙගන බවට ෙහෝ ක�@ ඉ��ප� කරෙතො� 
පමණ�. 

 
5:3 මා� � 1 අsයාචන මCඩලයට Eස�ම� ලබා�ය ෙනොහැ� අවස්ථා ස1බ�ධෙය� 

~රණ ගැ�මට අමාත'ාංශ ෙ7ක1වරයාට ��ණ හා අවසාන බලය පැවෙ�. 
 
 

6. මා� ��ෙ� කට'( ��බඳ කාල සටහන 
 

6:1 සෑම අ��eදක qම අෙගෝස්$ 15 වැ�දාට ෙපර මා� මCඩලයට ලැෙබන ෙසේ මා�H1 
සඳහා ඉ7R1ප� කැඳEය #$ ය. මCඩලය භාරගත #�ෙ� එම මCඩලය :Vෙයළ කර ඇ5 මා� 
� ෙ1 ප�පාMයට අIJලව ඉ��ප� කරන ඉ781 පමණ�. 

 
6:2 මCඩලය E�� මා� � මට ~රණය කරන ලද �ලධරය�ෙQ න1 ලැ�ස්$ව, එ� එ� 

අ��eෙe ඔ�ෙතෝබ� මාසෙY පළ{වැ�දා වන Eට ඒ ඒ �ලධරය� ෙවත යැEය #$ ය. 
 
6:3 අsයාචන මCඩලයට ඔ�ෙතෝබ� මස 15 වැ�දා පමණ වන ෙත� අsයාචනා භාර ගත 

හැ� ය. 
 
6:4 අsයාචන මCඩලෙY අවසාන ~රණය ෙනොවැ1බ� මස 1 වැ�දාට ෙපර අදාළ 

�ලධරය�ට දැI1 �ය #$ ය. 
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IV වැ� ප	
ෙ�දය 
 

මාස් ප�, තාවකා�ක තවය, ස්�ර තවය සහ �ශාම වැ�� ��කම 
පදානය ��ම 

 
1. තන රක ෙහෝ #ලධරෙය&ෙ' ෙහෝ තවය 

2. ආෙ*ශකයා, අ#ය- #ලධරයා, තාවකා�ක #ලධරයා සහ ස්�ර #ලධරයා 

යන පාඨවල අ/ථ #1පණය 

3. අ#ය- පදනම මත බඳවා ගැ7ම 

4. තාවකා�ක තවය සහ මාස් ප� පදානය ��ම 

5. ස්�ර තවය පදානය ��ම 

6. �ශාම වැ�� �� තන ර සහ �ශාම වැ�� ��කම 
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Underline
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Underline

Bhashi
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IV වැ� ප	
ෙ�දය 
 

මාස් ප�, තාවකා�ක තවය, ස්�ර තවය සහ �ශාම වැ�� ��කම 
පදානය ��ම 

 
1. තන රක ෙහෝ #ලධරෙය&ෙ' ෙහෝ තවය 
 

තන�ර� ෙහෝ �ලධරෙය� ෙහෝ ��බඳ “ත��වය” ය ෙව! අදහස් කර!ෙ! එම තන�ර 
ෙහෝ �ලධරයා අ�ය) ද, තාවකා+ක ද, ස්,ර ද, නැතෙහො� .ශාම වැ01 23 ද ය!න4. 

 
1:1 තන රක තවය - ය) තන�ර� ඇ: කරන .ට ඒ තන�ර අ�ය) .ය =� ද, 

තාවකා+ක .ය =� ද, නැතෙහො� ස්,ර .ය =� ද ය!න එම තන�ර ඇ: කර  ලබන අවස්ථාෙ? @ 
එය ඇ: කරන බලධරයා .A! �Bණය කරන අතර, එම කාරණය, එෙසේ තන�ර� ඇ: කළ බව 
අදාළ ෙදපාBතෙ)!�වට ද!වන .ට සඳහ! කර  ඇත. තන�රක ත��වය ඇස්තෙ)!�වල 
සෑම.ටම සඳහ! ෙනොGමට ඉඩ ඇත. එබැ.! ය) තන�ර� ස)බ!ධෙය! ෙදපාBතෙ)!� 
සෑම.ටම Jයා කළ =�ෙ� ඒ තන�ර අ මත කරන අවස්ථාෙ? @ එය අ මත කළ බලධරයා .A! 
ෙදන ලද උපෙදස් අ ව ය. ය) සැකය� ඇ: Lවෙහො� කළමනාකරණ ෙසේවා අධM�ෂ 
ජනරාPෙග! .මසා පැහැR� කරවා ගත =� ය. 

 
එ�තරා කාල SමාවT! පUව අවස! වන තාවකා+ක ස්වභාවෙW ෙයෝජනා කමවල ආවස්,ත 

වැඩ ඉ0TZම සඳහා ඇ: කරන ලද තන�[ අ�ය) තන�[ හැ\යට සැලTය =� ය. 

 
1:2 #ලධරෙය&ෙ' තවය - “අ�ය)”, “තාවකා+ක”, “ස,්ර” සහ “.ශාම වැ01 23” 

යන ෙ) පාඨ, �ලධරෙය_ ස)බ!ධෙය! ෙයෙදන .ට ඒවා4! ඔaෙb ප�Gෙ) ස්වභාවය� 
ප�Gෙ) �යමය! හා ෙකො!ෙcA� හැඟෙව4. එෙහ� ඔa දරන තන�ෙර2 ත��වය ඒවා4! 
සෑම.ටම ෙනොහැඟෙව!නට efවන. 

 
 
#ද/ශන : 

 
1:2:1 ස්,ර තන�රකට ස්,ර පදනම� �ට �ලධරෙය_ ප� කරන �[ අ�[ gරක �යවර� 

වශෙය! අ�ය) ප�Gම� Rය හැT ය. එබැ.! එවැ� අවස්ථාවක @ තන�ර ස්,ර වන අතර එම 
තන�ර දර!නා අ�ය) �ලධරෙය� ෙව4. 

 
1:2:2 එප	cෙද!ම ස්,ර තන�රකට තාවකා+ක පදනම� මත ෙකෙන_ ප� TZමට ද 

efවන. 

 
1:2:3 ස්,ර ත��වය ලබා ග� �ලධරෙය_ එම ස්,ර ත��වය ලබා ගැjෙම! පUව Lවද 

තවkරට� තාවකා+ක තන�රක �=�ත කර.ය හැT ය. එප	cෙද!ම තාවකා+ක ත��වය ලබා 
ගැjෙම! පUව ද තාවකා+ක �ලධරෙය_ තවkරට� අ�ය) තන�රක �=�ත කර.ය හැT ය. 
ෙමම ප	
ෙ�දෙය2 4 හා 5 වග!:වලට අ ව අ�ය) �ලධරෙය_ තාවකා+ක ත��වය ලැnෙ) 
ෙහෝ තාවකා+ක �ලධරෙය_ ස්,ර ත��වය ලැnෙ) ෙහෝ ප:ඵලය� වශෙය! ෙමෙසේ Ak.ය හැT 
ය. 
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2. ආෙ*ශකයා, අ#ය- #ලධරයා, තාවකා�ක #ලධරයා සහ ස්�ර #ලධරයා යන 
පාඨවල අ/ථ #1පණය 
 

2:1 ආෙcශකයා ය  �තM වශෙය! eරවා ඇ: තන�රක, ඒ තන�ර දර!නා ය) S3ත 
කාලය� එම තන�ෙB රාජකා	 සඳහා ෙනොපැ3ෙණන කP2 ඒ තන�ෙB රාජකා	 ඉ0 TZමට 
ෙයොදව  ලබන තැනැ�ෙතT. උදාහරණය� වශෙය!, �තM qරක[ �වාr ෙගොස් ඇ: .ට 
ආෙcශක qරක[ෙව_ ෙයද.ය හැT ය. ඔaෙb ප�Gම අවශMෙය!ම දවස ්පs ෙගGෙ) පදනම �ට 
ෙකෙරන ak අ�ය) ප�Gම� .ය =� ය. 

 
2:2 අ�ය) �ලධරයා ය  අ�ය) තන�ර� ෙලස අ මත ෙකොට ඇ: තන�රකට දවස් පs 

�ට ෙක\ කාල Sමාව� සඳහා අ�ය) පදනම මත ප� කර  ලැබ ඇ: තැනැ�ෙතT. එෙසේ 
නැතෙහො� තාවකා+ක ෙහෝ ස්,ර තන�ර� තාවකා+ක පදනම �ට නැතෙහො� ස්,ර පදනම �ට 
eරවන ෙත� අ�[ gරක �යවර� වශෙය! ප�කර  ලැබ ඇ: තැනැ�ෙතT. 

 
2:3 තාවකා+ක �ලධරයා ය  තාවකා+ක තන�ර� වශෙය! අ මත ෙකොට ඇ: 

තන�රකට තාවකා+ක �ලධරෙය_ වශෙය! ප� කර  ලැබ ඇ: තැනැ�ෙතT. එෙසේ නැතෙහො�, 
ය) අ�ය) තන�රක ෙසේවෙය2 ෙය@ෙ) ෙහේ�ෙව! තමා තාවකා+ක ත��වය සඳහා UkUක) 
ලබා ග�ෙ� ද ඒ අ�ය) තන�ෙර2ම තවkරට� ෙසේවය කරන නq� 4 වග!:ය අ ව තාවකා+ක 
ත��වය පදානය කර  ලැබ A\න අ�ය) �ලධරෙයT. 

 
2:4 ස්,ර �ලධරයා ය  ස්,ර තන�ර� වශෙය! අ මත කර ඇ: තන�රකට ප	වාස 

කාලය� ��බඳව පව�නා ෙකො!ෙcAවලට යට�ව ස්,ර �ලධරෙය_ වශෙය! ප� කර  ලැබ 
ඇ: තැනැ�ෙතT. එෙසේ නැතෙහො�, ය) අ�ය) තන�රක ෙනොෙහො� තාවකා+ක තන�රක 
ෙසේවෙය2 ෙය@ Atෙ) ෙහේ�ෙව! තමා ස්,ර ත��වය ලබා ග�ෙ� ද එම තන�ෙර2 තමා 
තවkරට� ෙසේවය කරන නq� 5:1, 5:2 ෙහෝ 5:3 දරන උප වග!: යටෙ� ස්,ර ත��වය පදානය 
කර  ලැබ ඇ�තා u තැනැ�ෙතT. 
 
 

3. අ#ය- පදනම මත බඳවා ගැ7ම 
 

3:1 අ�ය) තන�රකට බඳවා ගැjම කළ =�ෙ� aෙද�ම අ�ය) පදනම මත ය.  
 
3:2 අ�ය) �ලධරෙය_ ෙහෝ ආෙcශකෙය_ බඳවා ගත හැ�ෙ� ඒ සඳහා .v u ප	R බලය 

ලබා ගැjෙම! පU දවස් පs ෙගGෙ) පදනම මත පමණT. තම! ආwrව යටෙ� ෙසේවෙW ෙයද.ය 
=� යැ4 ඉPලා Atමට එවැ� �ලධරෙය_ට TAk 23කම� නැත . ෙසේවයට බඳවා ග!නා 
අවසථ්ාෙ? @ ෙ) බව ඔaට පැහැR� කර Rය =� ය. 

 
3:3 අ මත ස්,ර ෙසේවක සංඛMාෙව2 eර1පාrව� ස්,ර පදනම මත eරවන ෙත�, ඒ 

eර1පාrවට අ�ය) පදනම� මත �ලධරෙය_ බඳවා ගැjෙම! වැළTය =� ය. එෙහ� හRA 
අවශMතාව �සා අ�[ gරක අ�ය) ප�Gම� කර  ලැzවෙහො�, අ මත බඳවා ගැjෙ) ප	පා\ය 
අ ව ස්,ර �ලධරෙය_ ප� TZමට වහා �යවර ගත =� ය. හැT තා� kරට එබ{ eර1පාrව� 
මාසය� ඇ�ළත �ර.ය =� ය. ෙකෙසේ Lවද එම eර1පාr �! මාසය� ඇ�ළත �ර.ය =� ය. 

 
3:4 .කPප |}ර�ෂා අවස්ථාව� ෙනොමැ�ෙ� න) ය) �ශ්~ත වMාපෘ:යක/කාBයයක/ 

කට=�තක ෙසේවෙW �=�ත අ�ය) �ලධරෙය_ෙb ෙසේවය, එම වMාපෘ:ය/කාBයය/කට=�ත 
�ම TZම සඳහා ගත වන කාලය ෙකෙත� Lවද එය �ම කළ .ට/අ� හැර දැ� .ට අවස! කළ =� 
ය. 

 
3:5 වා	කව අවශM වන ෙසේවය� (උදාහරණය� වශෙය! කෘ�කාB3ක ෙගො.පළ�) සඳහා 

බඳවා ගැjම සෑම.ටම කළ =�ෙ� අ�ය) පදනම� මත ය. 
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3:6 ෛද�ක වැ01 මත A\න කවර ෙහෝ අ�ය) �ලධරෙය_ෙb වයස අL[k 55! ඔ�බට 

වන ෙසේවා කාලය� .ශාම වැ01 සංගහය යටෙ� TAk පා	ෙතෝ�කය� ෙගGම සඳහා ගණ! ග  
ෙනොලැෙ�. 
 
 

4. තාවකා�ක තවය සහ මාස් ප� පදානය ��ම 
 

4:1 ඒකාබcධ ෙසේවාව!ට අය� තන�රක eර1පාrවකට ප�කර ඇ: TAම අ�ය) 
�ලධරෙය_ට, ඒකාබcධ ෙසේවා අධM�ෂ ජනරාPෙb �ශ්~ත උපෙදස් �ට 3ස මාස් පs ෙහෝ 
තාවකා+ක ත��වය ෙහෝ ස්,ර ත��වය ෙහෝ පදානය ෙනොකළ =� ය. 

 
4:2 තාවකා+ක තන�ර� වශෙය! අ මත ෙකොට ඇ: තන�රකට ප� කරන ලද 

�ලධරෙය_ එම තන�රට අදාළ මාස් පs කමයට ඇ�ළ� කළ =� ය. 
 
4:3 පහත සඳහ! ෙකො!ෙcA ස)gBණ u .ට අ�ය) �ලධරෙය_ට මාස් පs ද තාවකා+ක 

ත��වය ද පදානය කර  ලැෙ�. 
 
ඔa � ලංකාෙ? eරවැAෙය_ .ය =� ය. 
 
ෙ) අ ගහය පදානය TZමට ෙපර ගත u පස් අL[cද �ළ ඔaෙb වැඩ සහ හැAZම ස�0දායක G 
:�ය =� ය. ඔa අL[k 10� ෙසේවය කර :�ය =� අතර ෙ) අL[k 10 �ළ ඔa වැඩට පැ3� 
දවස් ගණන 2,520කට ෙනොඅr .ය =� ය. �ලධරයා වැඩට පැ3� දවස් ගණන 2,520ට අr වන 
කP2, ඔa ෙ) අ ගහය ලැnමට Ukස්ස_ ව ෙW, වැඩට පැ3� දවස් ගණන 2,520 ස)gBණ 
වන RනෙW @ ය. (ස)gBණ පs ස2ත �වාr ලබාෙගන ඇ: ඕනෑම Rන ගණන� සහ ස)gBණ 
පs ස2ත පAcධ �වාr ෙමම කාBයය සඳහා “වැඩට පැ3� දවස්” වශෙය! ගණ! ග  ලැෙ�.) 
 
 

5. ස්�ර තවය පදානය ��ම 
 

5:1 එකම තන�ෙර2 තාවකා+ක �ලධරෙය_ වශෙය! ෙනොකඩවා අL[k 5� ෙසේවය කර 
:ෙබන �ලධරෙය_ට, ඔaෙb ෙසේවය ස�0දායක G න), එම තන�ෙර2 ස්,ර ත��වය පදානය 
කර  ලැෙ�. 

 
5:2 එ� තාවකා+ක තන�රT! ෙවන� තාවකා+ක තන�රකට �ය �ලධරෙය_ට, එම 

තන�[වල අL[k 7කට ෙනොඅr qf අඛwඩ ෙසේවය� ඇ�න) ද, ඔaෙb ෙසේවය ස�0දායක න) 
ද, ඔa අ!:මට දැ� තන�ෙර2 ස්,ර ත��වය පදානය කර  ලැෙ� . 

 
5:3 තන�[ }පයක කs! කඩ තාවකා+ක ත��වෙය! ෙසේවය කළ �ලධරෙය_, 

තාවකා+ක ත��වෙය! ඇ�ත වශෙය!ම ෙසේවය කර ඇ: කාල ප	
ෙ�දවල එක�ව අL[k 
දහයකට ෙනොඅr න) ද, ඔaෙb ෙසේවය කැ� පැව�න කාල ප	
ෙ�දවල එක�ව අL[k පහකට අr 
න) ද, ඔaට ස්,ර ත��වය පදානය කර  ලැෙ�. ඔaෙb ෙසේවය ස�0දායක න) ප� TZෙ) 
බලධරයාෙb අ�මතය ප	R ඔa අ!:මට දැ� තන�ෙර2 ෙහෝ ඔa ක+! ෙසේවය කර ඇ: ඊට 
සමාන නැතෙහො� ඊට පහළ ෙශේ�යකට අය� තන�රක ෙහෝ ස්,ර ත��වය ඔaට පදානය කර  
ලැෙ�.  

 
5:4 ඉහත සඳහ! .v.ධාන යටෙ� ස,්ර ත��වය පදානය කර  ලැ� තාවකා+ක 

�ලධරෙය_ෙb ෙසේවය තවkරට� අවශM ෙනොවන .ටක ඔa ෙසේවෙය! .ශාම ගැ!.ය හැT ය.  
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5:5 ඉහත සඳහ! .v.ධාන යටෙ� �ලධරෙය_ට පදානය කර  ලබන ස්,ර ත��වය, 
ඔaට එම ස,්ර ත��වය පදානය කර  ලබ!ෙ! ය) තන�ර� .ෂයෙය2 ද එම තන�ර හා 
ස)බ!ධව පව�. ඔaට එම ත��වය ��: .�ය හැ�ෙ� ඔa එම තන�ෙර2 A\න තා� පමණT. 

 
5:6 එ� තන�රක ස්,ර ත��වය පදානය කර  ලැ� �ලධරෙය_ ස්,ර ෙනොවන ෙවන� 

තන�රකට �යෙහො� 5:7 උප වග!:ෙය2 .v.ධාන අදාළ වන අවස්ථාව!2 @ හැර අෙන_� 
අවසථ්ාව!2 @ ක+! තන�ර .ෂයෙය2 ඔaට 23ව :� ස්,ර ත��වය ඔaට අ23 ව!ෙ! ය. ඔa 
මා[ G �ය අ�� තන�ර තාවකා+ක එක� න), එ2ලා ඔaට ස්,ර ත��වය ලැෙබ!ෙ! ඔa එම 
අ�� තාවකා+ක තන�ෙර2 අL[k 2� ෙනොකඩවා ෙසේවය කළ පUව ය. 

 
5:7 එ� තන�රක ස්,ර ත��වය පදානය කර  ලැ� �ලධරෙය_ එම තන�ෙර! 

ෙක�!ම උසස් ෙකෙරන ඊළඟ තන�රට ප� කර  ලැ� .ට (උදාහරණය: ii ෙශේ�ෙW “ආ” 
ඛwඩෙW ගබඩා භාරක[ෙව_ ii ෙශේ�ෙW “අ” ඛwඩෙW ගබඩා භාරක[ තන�රට උසස් කර  
ලැnම) එම අ�� තන�ර තාවකා+ක එක� Lවද එම අ�� තන�ෙර2 ඔaෙb ස,්ර ත��වය 
ඔaටම ෙපෞcග+ක u එක� ෙලA! |ෙක!ෙ! ය. අ�� තන�ර අ�ය) එක� න) ෙමම 
අ ගහය අදාළ ෙනොෙ?. 

 
5:8 ඉහත 5:1 හා 5:3 උප වග!:වල _ම� සඳහ! Lවද, දැනට ෙසේවෙW A\න තාවකා+ක/ 

අ�ය) �ලධරෙය_, ඔa ප� කර  ලැ� තන�ර ෙහෝ ෙශේ�ය සඳහා වන බඳවා ගැjෙ) ප	පා\ෙW 
ද�වා ඇ: අවම UkUක) ඔaට :ෙ� න) සහ තාවකා+ක පදනම� ෙහෝ අ�ය) පදනම� ෙහෝ ඒ 
ෙදකම මත එබ{ තන�රක අL[k 3ක අවම ෙසේවා කාලය� ඔaට ඇ�න) හා ඔaෙb වැඩ, පැ3�ම 
සහ හැAZම ස�0දායක ෙ? න) එම තන�ෙBම ෙහෝ ෙශේ�ෙWම ස්,ර ෙසේවක සංඛMාෙ? eර1පාr  
�රGම සඳහා අ!තBගහණය කළ හැT ය. අL[k �නක ෙසේවා කාලය �ළ �ලධරෙය_ෙb පැ3�ම 
Rන 750ට අr න) ෙමම අ ගහය සඳහා ඔa Ukස්ස_ ව!ෙ!, පැ3�ෙ) Rන 750 ස)gBණ කරන 
RනෙW @ ය. 

 
5:9 ea�  3�ස් බලය �+බඳ දැනට පව�නා 2ඟය �සා ea� හා අBධ ea� 

ක)ක[ව! ස)බ!ධෙය! ඉහත 5:8 උප වග!:ෙය2 දැ�ෙවන අවම ෙසේවා UkUකම +2P කළ 
හැT ය. 

 
5:10 ෙජ=ෂ්ඨතාව - ඉහත සඳහ! .v.ධාන අ ව ස්,ර ත��වය පදානය කර  ලැ� 

�ලධරෙය_ෙb ෙජMෂ්ඨතාව �රණය කර  ලබ!ෙ! ඔaට ස්,ර ත��වය පදානය කර  ලැ� 
Rනය අ ව ය. 

 
5:11 ප@වාස කාලය - ෙසේවෙය2 ස,්ර ත��වය �	නමන ලද �ලධරෙය_ II වැ� 

ප	
ෙ�දෙW 11 වග!:ෙය2 ද�වා ඇ: ප	R ප	වාස කාලයට යට� ව  ඇත. 

 
 

6. �ශාම වැ�� �� තන ර සහ �ශාම වැ�� ��කම 
 
6:1 ස්,ර තන�ර� අවශMෙය!ම .ශාම වැ01 23 තන�ර� ෙනොව!ෙ! ය. .ශාම වැ01 

23 තන�ර� වශෙය! සැලෙක!ෙ! .ශාම වැ01 වMවස්ථාව යටෙ� උප ෙPඛනගත කරන ලද 
ස්,ර තන�ර� පමණT. .ශාම වැ01 වMවස්ථාව යටෙ� තන�ර� එෙලස උප ෙPඛනගත කර  
ලබ!ෙ! රාජM ප	පාලන .ෂය භාර අමාතMාංශෙW ෙPක)වරයාෙb බලය �ට ය. 

 
6:2 .ශාම වැ01 23 �ලධරෙය_ වනා2 .ශාම වැ01 වMවස්ථාෙ? 2 වන වග!:ය යටෙ� 

.ශාම වැ01 23 තන�ර� ෙලස උප ෙPඛනගත කර ඇ: තන�රකට .ශාම වැ01 23 
�ලධරෙය_ හැ\යට ප� කර  ලබන තැනැ�ෙතT.  
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6:3 .ශාම වැ01 23 තන�ර� දරන තැනැ�ෙත_ අවශMෙය!ම .ශාම වැ01 23 
තැනැ�ෙත_ ෙනොව!ෙ! ය. උදාහරණය� වශෙය!, .ෙශේෂ ෙහේ� �සා .ශාම වැ01 23 
තන�රකට �.Uම� �ට ෙහෝ .ශාම වැ01 අ23 පදනම මත ෙහෝ ප�Gම� Rය හැT ය. 
 
 



 



[V වැ� ප�	ෙ�දය 
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V වැ� ප��ෙ
දය 
 

�දා හැ�ම, ක�� දැ� තන�රට ෙපරළා යැ�ම හා ෙසේවය අවස� "�ම 
 

1. රජෙ& ෙසේවෙ& ෙවන' තන�රකට ප' "�ම සඳහා �දා හැ�ම 

2. රජෙ& ෙසේවෙය� ප�බා+ර , ෙසේවය- සඳහා �දා හැ�ම 

3. ක�� දැ� තන�රට ෙපරළා යැ�ම 

4. ඉ1ලා අස්�ම  

5. 5ශාම ගැ��ම 

6. ෙසේවය අවස� "�ම 

7. තන�ර අ' හැර යාම 

8. ෙසේවෙය� පහකර; ලැ< �ලධරය� >?බඳ වා@තාව හා ABය 
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V වැ� ප��ෙ
දය 
 

�දා හැ�ම, ක�� දැ� තන�රට ෙපරළා යැ�ම හා ෙසේවය අවස� "�ම 
 

1. රජෙ& ෙසේවෙ& ෙවන' තන�රකට ප' "�ම සඳහා �දා හැ�ම 
 

1:1 රජෙ� ෙසේවෙ� තන�ර� දරන ය� �ලධරෙය� රජෙ� ෙසේවෙ� ෙවන� තන�ර� 
ලබා ගැ මට අදහස් කර' න�, තමා දරන තන�ෙර) *දවා ගත +� ය. 

 
1:2 එෙසේ *දා හ�/ෙ� ප� 01ෙ� බලධරයා 23�. ඒ සඳහා 6 ඉ89� එ: බලධරයා ෙවත 

යැ2ය +�ෙ� ෙදපා;තෙ�)� පධා�යා ම=�. 
 
1:3 3ය අනාගත ?බ3@Aය අෙB�ෂා කරන �ලධරෙයD *දා හැ1ම පහත සඳහ) 

අවසථ්ාවල F  හැර, ප� 01ෙ� බලධරයා සාමානGෙය) පH�ෙෂේප ෙනොකළ +� ය. 
 

1:3:1 එ: තන�ෙ; ෙහෝ ෙදපා;තෙ�)�ෙL ෙහෝ ෙසේවය 01මට �ලධරයා 
බැM�කරයකට යට�ව 3Nන 2ට, 

 
1:3:2 ඔP බැM�කරය කට යට�ව ෙනො3Nය ද, 3ය තන�ෙ; රාජකා� ඉQ 01මට ඔP 

2ෙශේෂෙය) SPT කරව/ ලැබ ඇH 2ට, 
 
1:3:3 රජය යටෙ� ෙවන� තන�රකට ඔPෙV ෙසේවය තවWරට� ලැෙබතැ' 3තා 

සෑYමකට ප�2ය ෙනොහැ0 තරමට ඔP *දා හැ1ම �සා එ: ෙදපා;තෙ�)�ෙL වැඩ 
කට+�වලට හා�ය� 3W වන 2ට. 

 
1:4 ඉහත 1:3:1 හා 1:3:2 උප වග)H යටෙ� සඳහ) කරන ලද ප�] �ලධරයා දරන 

තන�ෙර^ රාජකා� ඉQ 01ම සඳහා ඔP 2ෙශේෂ SPTව� ලබා ඇH 2ට, අ_� තන�රක ෙසේවය 
සඳහා ඔP *දා හැ�ය +�ෙ� එම SPTව ඔP අෙB�ෂා කරන අ_� තන�ෙර^ F ෙක`)ම 
පෙයෝජනව� ෙL න� පමණ0. 

 
1:5 �ලධරෙයD *දා හැ1ෙම) ෙදපා;තෙ�)�ෙL වැඩ කට+�වලට සැල0ය +� 

පමාණයක අව^රය� ෙවෙතො� ඔP *දා හැ1මට ෙපර, එෙසේ නැHන� ඔP *දා හැ1ම ප� 01� 
බලධරයා ෙවත �;ෙ@ශ 01මට ෙපර, ෙදපා;තෙ�)� පධා�යා ඒ සඳහා අදාළ ෙ8ක�ෙV 
අ/මHය ලබාගත +� ය. 

 
1:6 රජෙ� ෙසේවෙ� ෙවන� තන�රකට �ලධරෙයDෙV ෙසේවය අවශG ව/ෙ� තාවකාdක 

වශෙය) පමණ� න� ඔP එම තන�ෙ; වැඩ බැ9මට ප� කළ +� අතර II වැ� ප��ෙ
දෙ� 13 
වග)Hෙ� 2A2ධාන ඒ ස�බ)ධෙය) අදාළ ෙL. 
 
 

2. රජෙ&  ෙසේවෙය� ප�බා+ර ෙසේවය- සඳහා �දා හැ�ම 
 

2:1 රජෙ� ෙසේවෙය) ප�බා^රව ෙසේවය සඳහා (උදාහරණය� වශෙය) රාජG සංස්ථාවක) 
�ලධරෙයD *දා හැ�ය හැ�ෙ�, ප� 01� බලධරයාෙV අවසරය සහ ඒ සංස්ථාව ෙහෝ මiඩලය 
ෙහෝ සංසථ්ාපනය කරන ලද  Hෙය) �යම වන ප�] එකඟ�වය ලබාගත +� ෙවන� බලධරෙයD 
ඇ�න� ඔPෙV ද අවසරය ඇHව පමණ0. 

 
2:2 රාජG සංස්ථාවකට තාවකාdකව *දා හ�/ ලබන කාල kමාව �ළ F, රාජG 

�ලධරෙයDෙV 2ශාම වැQB අ'Hවා3ක� සහHක 01මට�, *mම�)ම *දා හැ1� 
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ස�බ)ධෙය) න� රජය යටෙ� කර ඇH ෙසේවය ෙව/ෙව) 2ශාම වැQB සංගහය යටෙ� ^oවන 
පHලාභ පදානය 01මට�, එවැ� 3ය_ *දා හැ1� සඳහා ආයතන අධG�ෂ ජනරා8ෙV ද 
එකඟ�වය අවශG ෙL.  

 
2:3 *දා හැ1ම සඳහා (තාවකාdකව ෙහෝ ස්rරව) ඉ89ම� 6 වැ� ප�sෂ්ටෙ� F ඇH ආද;ශ 

ආකෘHය අ/ව, �ලධරයා සr්ර තන�රකට ප� කල බලධරයා 23) ඔPෙV අමාතGාංශෙ� ෙ8ක� 
හා �ලධරයා *දා හැ1මට බලාෙපොෙරො�� වන රාජG සංස්ථාව අය� අමාතGාංශෙ� ෙ8ක� ද මu) 
කළ +� ය. 

 
2:4 වයස අvwW 53 ඉ�ම 6 �ලධරෙයD ෙම^ පහත සඳහ) අවස්ථාව)^F හැwT 2ට රාජG 

සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා තාවකාdකව ෙහෝ ස්rරව *දා ෙනොහැ�ය +� ය. 
 

2:4:1 එම තන�රට ප� කළ හැ0 ?W? ෙවන� �ලධරෙයD අදාළ මiඩලෙ�/සංස්ථාෙL 
ෙසේවෙය^ ෙනොමැH 2ට ; සහ 

 
2:4:2 2ශාමල� �ලධරෙයD හැෙර)නට රාජG සංසථ්ාෙL තන�රට zටස්ත�) බඳවාගත 

හැ0 ?W? S@ගලෙයD ෙනොමැH බව තන�රට අදාළ බඳවා ගැ ෙ� �ෙLදනය පළ කර/ 
ලැ{ෙම) ප? ෙප  ෙගොස් ඇH 2ට. 

 
2:5 �ලධරයා *දාහ�/ෙ� තාවකාdක වශෙය) න� ඒ ස�බ)ධෙය) පහත දැ�ෙවන 

ෙකො)ෙ@3 බල පැවැ�ෙL:- 
 

2:5:1 අvwW 2කට වැ} කාලයකට එෙසේ *දා ෙනොහැ�ය +� ය. එෙසේ තාවකාdකව *දා 
හ�න ලද කාල kමාව අවස) ව)නට ම�ෙත) තමා කd) දැ~ තන�රට ෙපරළා පැo�මට 
ෙහෝ (තම ෙසේවය ස්rරව ලබා ගැ මට එම රාජG සංසථ්ාව බලාෙපොෙරො�� ව)ෙ) න�) ඒ රාජG 
සංස්ථාෙL ෙසේවයට ස්rරව *දා හ�/ ලැ{මට ෙහෝ මනාපය ඔP පළ කළ +� ය. 

 
2:5:2 �ලධරයා *දා හ�න ල@ෙ@ රජෙ� vවමනාව ෙහෝ රාජG පHප�Hමය ෙහේ� ෙහෝ 

අ/ව න�, 2ශාම වැQB වGවස්ථා සංගහෙ� 10(1) වැ� වග)Hෙ� කා;යය) සඳහා ඔP රාජG 
පHප�Hමය ෙහේ� අ/ව වැQB ර^ත �වා�zට 3Nන ෙසේ සැල0ය +� ය. 

 
2:5:3 රාජG සංසථ්ාවක ෙසේවය සඳහා තාවකාdකව *දා හ�/ ලබන රජෙ� �ලධරෙයD 

ස�බ)ධෙය) 2ශාම වැQB දායක *දල ව)ෙ) ඔPෙV නව ඒකාබ@ධ වැQෙප) 25% 0. දායක 
*දල ෙපේෂණය කළ +� යැ' �යම කර Hෙ� න�, Dමන කwණ� සඳහා vව� තාවකාdකව 
�දහස් කර ඇH සෑම අවස්ථාවක Fම ෙමය අදාළ ව)ෙ) ය. 

 
2:5:4 *දා හ�/ෙ� �ලධරයාෙVම ඉ89ම ප�] න� ඔPට වැQB ර^ත �වා� ]ය +� 

අතර 2ශාම වැQB වGවස්ථා සංගහෙ� 10(1) වැ� වග)Hය යටෙ� 6 පHලාභ ඔPට ^o ෙනොෙL. 
ඔP *දා හ�/ ලැබ 3Nන කාල ප��ෙ
දය �ළF ඇH වන 03ම SරBපා�වකට උසස් 01ම සඳහා 
ඔP සැල08ලට ග/ ෙනොලැෙ�. 

 
2:5:5 තාවකාdකව *දාහළ �ලධරෙයD රජෙ� ෙසේවෙය^ තමා කd) දැ~ තන�රටම 

ෙපරළා පැo�ෙ� F බල පැවැ�ෙව)ෙ) ෙම^ VII වැ� ප��ෙ
දෙ� 6:4 හා 6:5 උප 
වග)Hවල� II වැ� ප��ෙ
දෙ� 14:3:4 හා 14:3:5 උප වග)Hවල� ද�වා ඇH ෙකො)ෙ@3 ය. 

 
2:6 �ලධරෙයD රාජG සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා සr්රව *දා හ�/ ලැ�වෙහො�, ඔP *දා 

හැ1ම z`බඳ �යමය) හා ෙකො)ෙ@3 පාලනය 2ය +�ෙ� එ: රාජG සංසථ්ාව සංසථ්ාපනය කරන 
ලද වGවස්ථාෙව) හා 2ශාම වැQB වGවස්ථා සංගහෙය^ ඊට අදාළ 2A2ධාන වd�. 
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2:7 ස්ෙL�ඡා බල හ*දාෙL ෙහෝ ස්ෙL�ඡා උප ෙසේවෙ� සාමා�කෙයD �මට අදහස ් කරන 
�ලධරෙයD ෙහෝ එම බල හ*දාෙL ෙහෝ උප ෙසේවෙ� සාමා�කෙයD වන එවැ� තැනැ�ෙතD, 
+@ධ හ*දාපHෙV dය28ල� ෙහෝ එවැ)න� �D� 01මට ඔP ෙව/වට �3 ප�] බලය 
පැවෙරන ය� බලධරෙයDෙV dය28ල� මත, �දහස් කර/ ලැ�ය +� අතර එම �ලධරයාට 
ලැ{මට හා ඉQ 01මට �යම කර/ ලබන සංගාoක SPTව හා සංගාoක ෙසේවය ලැ{මට හා ඉQ 
01මට ද හැ0 ව/ z�ස �3 පහ?ක� 3ය8ල සලසා ]ය +� ය. 

 
2:8 2ෙ@ශ �0යාව� (2ෙ@ශ ආi�ව� ෙහෝ ජාතG)තර සං2ධානය� ෙහෝ ෙපෞ@ගdක 

ෙසේවා ෙයෝජකයD ෙහෝ යටෙ� vවද) බාර ගැ මට �ලධරෙයD වැQB ර^ත �වා� zට *දාහ�න 
2ට XII වැ� ප��ෙ
දෙ� 16 වග)Hෙ� 2A2ධාන අදාළ ෙL. 
 
 

3. ක�� දැ� තන�රට ෙපරළා යැ�ම 
 

3:1 රජෙ� ෙසේවෙය^ ෙහෝ ඉ) zටස්තරව ෙහෝ ෙවන� තන�ර� බාර ගැ ම සඳහා 3ය 
තන�ර අ�හැ�යා 6 �ලධරෙයDටව�, සr්රව *දා හ�/ ලැ� �ලධරෙයDටව� තමා කd) දැ~ 
තන�රට ෙපරළා පැo�මට අ'Hය� නැත. 

 
3:2 ඉ]) එබM �ලධරෙයDට ඔP කd) දැ~ තන�රට ෙපරළා පැo�මට අවසර ෙදෙතො�, 

එෙසේ එම තන�රට ප� කර/ ලැ{ම, 3ය_ම කා;යය) සඳහා ෙසේවයට බඳවා ගැ ෙ� ප�පාNෙය) 
zටස්තරව කරන ලද අ_� ප��ම� ෙලස සැල0ය +�වා� හැර එබM සෑම අවස්ථාවක Fම ඒ සඳහා 
ප� 01ෙ� බලධරයාෙV සහ ආයතන අධG�ෂ ජනරා8ෙV අ/මHය ලබා ගත +� ය. 

 
3:3 කd) දැ~ තන�රටම ෙපරළා පැo�මට �ලධරයාට අවසර W) 2ට, 

ඔPෙV  ෙජGෂ්ඨතාව, ෙම^ II වැ� ප��ෙ
දෙ� 14 වග)Hය මu) ද ඔPෙV වැQB VII වැ� 
ප��ෙ
දෙ� 6 වග)Hය මu) ද �රණය 2ය +� ය. 
  
 

4. ඉ1ලා අස්�ම 
 

4:1 ප� 01ෙ� බලධරයාට, ෙදපා;තෙ�)� පධා�යා මu) මාසය� ක8 F ෙහෝ ඒ 
ෙව/වට මාසයක වැQප ෙගවා ෙහෝ �ලධරෙයDට 3ය තන�ෙර) ඉ8ලා අස්�මට Smවන. 

 
4:2 �ලධරයාෙV ඉ8ලා අස්�ම බාර ගැ ම ප� 01ෙ� බලධරයා පH�ෙෂේප කළ ක8^ 

�ලධරයා රාජකා�යට පැo�ම නැවැ� vවෙහො�, එෙලස රාජකා�යට පැo�ම නැවැ� 6 ]නෙ� 
3ට ඔP තන�ර හැර uයා ෙසේ සැල0ය +� ය. (7 වග)Hය බල)න) 

 
4:3 2ශාම වැQB ^o �ලධරෙයD ඉ8ලා අස ් vවෙහො�, 2ශාම වැQපකට ෙහෝ 

පා�ෙතෝ�කයකට ෙහෝ ඇH අ'Hවා3ක� 3ය8ල ද, ප? කලක F රජය යටෙ� ය`� �0යාව� 
ලබා ගතෙහො� ඉ8ලා අස්�මට ෙපර කරන ලද ෙසේවයට ^o අෙන� ඵල පෙයෝජන ද ඔPට අ^o වන 
බව, 2ශාම වැQB ^o �ලධරෙයDෙV ඉ8ලා අස්�ෙ� dzය ලැ�T 2ට ෙදපා;තෙ�)� පධා�යා 
එම �ලධරයාට dයා දැ)2ය +� ය. 
 

4:3:1 එෙම)ම ඔPෙV ඉ8ලා අස්�ෙ� dzය z`ගතෙහො� ඉ) ප?ව එය අස්කර ගැ මට 
එවන ඉ8_� ප� සලකා ෙනොබලන බව ද ඔPට දැ)2ය +� ය. 

 
4:3:2 ඉහත : කwT තමාට ද)වන ලද බවට d�ත පකාශය� ඔPෙග) ලබාගත +� ය. 
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4:4 ප� 01ෙ� බලධරයා ෙදපා;තෙ�)� පධා�යා ෙනොවන ක8^, ප� 01ෙ� බලධරයා 
23) z`ග/ ලැ{ම සඳහා ඉ8ලා අස්�ෙ� dzය� ඉ]�ප� කරන 2ට 4:3 උප වග)Hෙ� 
�යමය) තමා 23) z`ප]න ලද බව ෙදපා;තෙ�)� පධා�යා සඳහ) කළ +� ය. 

 
4:5 ඉ8ලා අස්�ෙ� dzය z`ග� 2ට ඒ බව අදාළ �ලධරයාට dයා දැ)2ය +� ය. 
 
4:6 ඉ8ලා අස්�මට ෙපර තමා 23) කරන ලද ෙසේවාව)ෙV පHඵලය� වශෙය) ලැෙබන 

3ය_ම ^oක� සහ පHලාභ ඉ8ලා අස්වන �ලධරෙයDට අ^o ෙව'. ෙකෙසේ න*�, ෙසේවෙය) 
ඉ8ලා අස් � ය`� ෙසේවයට බැM/ �ලධරෙයDෙV වැඩ හා හැ31ම ස�Qදායකව පැව�� න� 
ෙසේවෙය) ඉ8ලා අස්�මට ෙපර 6 ෙසේවා කාලය, 2ශාම වැQB කා;යය) සඳහා පමණ� සලකා 
බල/ ලැෙ�. (VII වැ� ප��ෙ
දෙ� 8:1 උප වග)Hය බල)න) 
 
 

5. 5ශාම ගැ��ම 
 

5:1 රාජG �ලධරෙයDෙV 2ශාම ගැ)�ම, රජෙ� හා අAකරණ �ලධරය)ෙV (2ශාම 
ගැ)�ෙ�) ආඥා පනත ද, ඒ යටෙ� පනවන ලද වGවස්ථා ද යට  ෙ� පාලනය ෙව'. 

 
5:2 �ලධරෙයDෙV ෛවක8zක 2ශාම ගැ)�ෙ� වයස අvwW 55 ෙL. 
 
5:3 පහත සඳහ) උප වග)Hවල දැ�ෙවන 2A2ධානවලට යට�ව වා;�කව ෙසේවා F;ඝ 

01ම0) ෙතොරව අvwW  57 ද�වා �ලධරෙයDට ෙසේවෙ� ෙයF 3�මට හැ0යාව ඇත. 
 

5:3:1 වයස අvwW 55 ඉ�ම 6 �ලධරෙයDට තම)ෙV අ�මතය ප�] අවම වශෙය) මාස 
�නකට ෙපර අදාළ ප� 01� බලධරයාට දැ/� Fම� කර 2ශාම යෑමට හැ0යාව ඇත. 

 
5:3:2 වයස අvwW 55 ඉ�ම 6 �ලධරෙයDෙV කා;ය�ෂමතාව හා ෙසේවා ත��වය 

ස�Qදායක ෙනොවන බව ප� 01� බලධරයා �රණය කර)ෙ) න�, මාස �නක ක8 Fම0) 
ප?ව �ලධරයා 2ශාම ගැ)�ෙ� බලය ප� 01� බලධරයා ස� ය. 

 
5:4 ෙසේවා ]�ව z`බඳව ප� 01� බලධරයා 23) ලබා F ඇH �ෙයෝගය� ස�බ)ධව එම 

�ෙයෝගයට පාත 6 �ලධරයා 23) ඉ]�ප� කර/ ලබන අ�යාචනයක සඳහ) කwT මත අදාළ 
වන ප�] අ�යාචන බලධා��වය දරන අමාතG මiඩලයට ෙහෝ රාජG ෙසේවා ෙකොoෂ) සභාවට එම 
�ෙයෝගය පHෙශෝධනය 01මට ෙහෝ ෙවනස් 01මට ෙහෝ අෙහෝ3 01මට ෙහෝ බලය ඇත.  

 
5:5 පහත සඳහ) 2A2ධානවලට යට�ව ෙසේවෙ�  අවශGතාවය මත රජෙ� ෙසේවකෙයDෙV 

ෙසේවය වයස අvwW 57 3ට 60 ද�වා F;ඝ 01ෙ� අAකා1 බලය ප� 01� බලධරයා ස� ය. 
 

5:5:1 වයස අvwW 57) ප? ෙසේවය 01මට අදහස් කරන �ලධරෙයD තම ෙසේවය F;ඝ 
01ම සඳහා 6 ඉ8_�පතය ෙදපා;තෙ�)� පධා�යා මu), ප� 01� බලධරයා ෙවත වා;�කව 
ඉ]�ප� කළ +� ය. පළ* ෙසේවය F;ඝ 01ම සඳහා 6 ඉ89ම �ලධරයාෙV වයස අvwW 57 
ස��;ණ වන ]නට මාස හයකට ෙපර�, ඉ) ප?ව වයස අvwW 60 ද�වා වන ෙසේවා F;ඝ 01� 
සඳහා 6 ඉ89� ෙසේවා ]�ව ආර�භ වන ]නට මාස �නකට ෙපර� ඉ]�ප� කළ +� ය. එම 
ඉ89� z`බඳව සලකා බලා ප� 01� බලධරයා 23) ෙසේවා ]�ව ලබා Fම z`බඳව �රණය 
කළ +� ය. 

 
5:5:2 ප� 01� බලධරයා අමාතG මiඩලය වන අවස්ථාෙL F 5:5:1 උප වග)Hෙ� 

සඳහ) ප�] �යoත ]නට ෙපර අදාළ අමාතGාංශෙ� ෙ8ක� ෙවත ෙසේවා ]�ව සඳහා 6 ඉ89ම 
ඉ]�ප� කළ +� ය. ෙ8ක�වරයා 23) අදාළ අමාතGවරයා 2මසා ෙසේවා ]�ව ලබා Fම z`බඳව 
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�රණය කළ +�ය. ෙසේවා ]�ව පH�ෙෂේප කර)ෙ) න� එෙසේ 01මට ��W) ෙහේ� ද�වo) 
අදාළ අමාතGවරයා එම �රණය අමාතG මiඩලය ෙවත ෙයො* කළ +� ය. 

 

5:5:3 �ලධරෙයDෙV ෙසේවය F;ඝ කරන කාල kමාව ඔPට දැ)2ය +� අතර, එ�වරකට 
ව;ෂයකට වඩා වැ} කාලය0) ෙසේවය F;ඝ ෙනොකළ +� ය. 

 

5:6 2නය �ෙයෝගය� ෙනොව)ෙ) න�, �ලධරෙයDෙV 2ශාම වැQB සඳහා ගණ) ගත 
හැ0 ෙසේවා කාලය, අvwW දහයකට වඩා අ� ව)ෙ) න� අvwW දහය ස��;ණ වන ]නය ෙහෝ 
�ලධරෙයDෙV වයස අvwW 60 ස��;ණ වන ]නය ෙහෝ යන ]න ෙදෙක) පළ*ව එළෙඹන ]නට 
ෙපර ඉහත 2A2ධාන යටෙ� �ලධරෙයD 2ශාම ගැ)�මට අදාළ බලධරයා කට+� ෙනොකළ +� ය. 

 
 

6. ෙසේවය අවස� "�ම 
 

6:1 තාවකාdක තන�ර� දරන �ලධරෙයDෙV ෙසේවය 03ම ෙහේ�ව� ෙනොද�වා ඕනෑම 
අවසථ්ාවක F අවස) 01මට ප� 01� බලධරයාට Smවන. 

 

6:2 ප�වා3ක ප��ම�, 03ම ෙහේ�ව� ෙනොද�වා ඕනෑම අවස්ථාවක F අවස) 01මට ප� 
01� බලධරයාට Smවන.  
 
 

7. තන�ර අ' හැර යාම 
 

7:1 �වා� ලබා ෙනොෙගන රාජකා�යට ෙනොපැoෙණන �ලධරෙයD එෙලස ෙනොපැo� ]න 
3ට 3ය තන�ර අ� හැර uයා ෙසේ සළක/ ලැෙ�. ඒ බව එ: �ලධරයාට dයාප]ං¡ කළ තැපෑෙල) 
ෙහෝ ෙපෞ@ගdකව dzය� බාර Fෙම) ෙහෝ වහාම දැ)2ය +� ය. 

 

7:2 ෙමම වග)Hය යටෙ� තන�ර අත හැර යාෙ� �ෙයෝගය �D� 01ම 2නය බලධරයාට 
ෙහෝ පාෙ@¢ය ෙදපා;තෙ�)� පධා�යD වන මාiඩdක �ලධරෙයDට ෙහෝ කළ හැ0 ය.  

 

7:3 �ලධරයාට 2w@ධව ෙචෝදනා ඉ]�ප� ෙනොකළ +�වා� ෙම)ම, �වා� ෙනොෙගන 
ෙනොපැoණ 3�ම ගැන ඔPෙග) �දහසට කwT 2මkම ද ෙනොකළ +� ය. 

 

7:4 සෑෙහන කාල kමාව� ඇ�ළත F, (“සෑෙහන කාල kමාව” ය/ මාස �න0.) ඔP/ඇය 
3ය කැමැ�ෙත)ම තම �දහසට කwT 0යා 3Nයෙහො�, 2නය 1�)ට අ/¥ලව, �3 2නය 
බලධරයා ඒ කwT සලකා බැdය +� ය. එෙසේ සලකා බැ9ෙම) ප? ඔPට නැවත ෙසේවයට 
පැo�මට අවසර Fම ෙහෝ අවසර ෙනොFම ෙහෝ එ: බලධරයාට කළ හැ0 ය. (XLVIII වැ� 
ප��ෙ
දය ද බල)න) 
 
 

8. ෙසේවෙය� පහකර; ලැ< �ලධරය� >?බඳ වා@තාව හා ABය 
 

8:1 �ලධරෙයD අකා;ය�ෂමතාව ෙහේ� ෙකොටෙගන 2ශාම ගැ) 6 2ට ෙහෝ ෙසේවෙය) 
පහ01ම ෙව/වට ග)නා සා/ක�zක zයවර� වශෙය) 2ශාම ග)ව/ ලැ� 2ට ෙහෝ ෙසේවෙය) 
පහකළ 2ට ෙහෝ තාවකාdක ප��ම� ෙහෝ ප�වාසයට ෙනොෙහො� ප1�ෂාවට යට� ප��ම� ෙහෝ 
දරo) 3Nය F ය� 2ෂමාචාර §යාව) �සා ෙසේවය අවස) කළ 2ට ෙහෝ තන�ර අ� හැර uය 2ට 
ෙහෝ ඒ බව ෙදපා;තෙ�)� පධා�යා අපමාදව ආයතන අධG�ෂ ජනරා8ට දැ)2ය +� ය. ඔP 
23) එබM �ලධරය) z`බඳ ලැ'ස්�ව� කd) කලට 3ය_ම ෙදපා;තෙ�)�වලට යැ2ය +� ය. 

 

8:2 එබM �ලධරය)ෙV න� z`බඳ අකාරාF z`ෙවළට සකස් කළ ?¡ය� ෙදපා;තෙ�)� 
පධා�යා හා ප� 01ෙ� බලධරයා 23) තබා ෙගන ඔv) ය`� ෙසේවයට ෙනොග)නා බවට වගබලා 
ගත +� ය. 
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ෙසේවා ෙ�ඛන, වා�තා සහ සහ�ක 
 

1. සාමාන� 

2. ච�යා සටහ� පතය 

3. ෙපෞ�ග�ක වා�තා සටහ� ��ෙගො�ව 

4. ෙපෞ�ග�ක ��ෙගො�ව 

5. ෙපෞ�ග�ක වා�තා සටහ� ��ෙගො�ව/ෙපෞ�ග�ක ��ෙගො�ව 

6. රහස� වා�තාව 

7. ෙසේවා සහ�කය 
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VI වැ� ප�	ෙ�දය 
 

ෙසේවා ෙ�ඛන, වා�තා සහ සහ�ක 
 

1. සාමාන�  
 

1:1 ය��� �ලධරය�ෙ  ච�යා සටහ& පතෙය( ෙහෝ ෙපෞ+ග-ක -/ෙගො1ෙව( ෙහෝ 
වා23ක කා2යසාධන/වැඩ වා2තාෙව( ෙහෝ රහස8 වා2තාෙව( ෙහෝ එම �ලධරයාට අ(තකර < ය� 
සටහන= -> ?ට ඒ බව ඔCට දැ&?ය DE ය. 

 
1:2 ඉහත 1:1 උප වග&Hෙය( සඳහ& �යමය ඉJ කර ඇH බවට සහHකය= ද එL අ(තකර 

සටහන අඩංN ෙOඛනෙය( -?ය DE ය; එෙසේ නැතෙහොS එම ෙOඛනයට ඇTUය DE ය. 
 
1:3 �ලධරය�ෙ  ?ශාම වැJW Xරණය ෙකොට ෙගZම සඳහා අවශ8 වන ෙOඛන ?ශාම වැJW 

අධ8\ ජනරාO ��S කරන උපෙදස්වලට අ1_ලව ෙදපා2තෙ�&Eව= ?�& තබාගත DE ය. 
�ලධරයා අවසානෙ` a ?ශාම ග&නා ?ට ?ශාම වැJW අ1මත �bෙ� පමාදය& මඟහැරZම සඳහා 
ෙ� ෙOඛන පවSවාෙගන යාම ෙකෙර( උප�ම සැල�Oල= දැ=?ය DE ය. 

 
1:4 රාජ8 �ලධරය�ෙ  ච�තය හා ෙසේවය /eබඳ �ල -ය�ය?Oල= එම �ලධරයාට ලබා 

ගැfමට ඉඩ ෙනොතැgය DE ය. 
 
 

2. ච�යා සටහ� පතය 
 

2:1 ස්hර වශෙය& ෙහෝ ප�වාසයට යටS ෙකොට ෙහෝ i?jම= /ට ෙහෝ ය� �ලධරය� 
තනEරකට පS ෙකෙරන ?ට ඒ �ලධරයා ෙව1ෙව& ච�යා සටහ& පතය= වහාම /eෙයළ කළ 
DE ය. එම �ලධරයා ඊට ක-1S ආnoව යටෙS ෙසේවය කර ඇSන�, තාවකා-ක වශෙය& ෙහෝ 
ෙවනS තSSවය�& ෙහෝ ක-& කර ඇH එL ෙසේවය /eබඳව �ලධරයා ෙසේවෙ` ෙයa �q 
ස්ථානවල ෙදපා2තෙ�&E පධාf& ?�& ?sමS ප�t සහHක කරන ලද ?ස්තර ඇEළS ච�යා 
සටහ& පත ෙග&වා ගැfමට, එL �ලධරයා අuH& පS < ෙදපා2තෙ�&Eෙv පධා�යා ?�& 
අවශ8 /යවර වහාම ගත DE ය. ඉ&පj ෙමම ච�යා සටහ& පත එම �ලධරයාට ෙප&වා ඒවාෙ` 
සඳහ& ?ස්තර �වැරt බවට ඔCෙග& සහHකය= ලබා ගත DE ය. 

 
2:2 ඒ ඒ ෙදපා2තෙ�&Eවල අවශ8තාව&ට ගැලෙපන ප�t ෙවනස් ෙකොට /eෙයළ කරගS 

ආකෘH පතවල ච�යා සටහ& පත තබා ග1 ලබන x��ය, ෙපො-ස්, T�&ෙදෝy හා අධ8ාපන යන 
ෙදපා2තෙ�&Eවල �ලධරෙය� ද, 3:1 වග&Hෙ` පකාර ෙපෞ+ග-ක වා2තා -/ෙගො1ව= තබා 
ග1 ලැgය DE වන �ලධරෙය� ද හැර ?ශාම වැJW (T තනEරකට ස්hර ෙලස පS ෙකෙරන ෙසj 
�ලධරෙය� ස�බ&ධෙය& “53 අ” දරන ෙපොx ආකෘH පතෙය( ච�යා සටහ& තබා ගත DE ය. 

  
2:3 මා�ක වැJW ලබන �ලධරෙය�ෙ  ච�යා සටහන= 234 වැ� ෙපොx ආකෘH පතෙ`S, 

දවස් ප| ලබන �ලධරෙය�ෙ  ච�යා සටහන= “226 අ” දරන ෙපොx ආකෘH පතෙ`S සටහ& කර 
තබා ගත DE ය. රාජ8 ෙසේවා අ2ථසාධක අර}දලට දායක }දO ෙගවන �ලධරෙය� ස�බ&ධෙය& 
ඔCෙ  රාජ8 ෙසේවා අ2ථසාධක අර}දO අංකය ද, රාජ8 ෙසේවා අ2ථසාධක අර}දලට දායක }දO 
ෙගZම ආර�භ කළ tනය ද සඳහ& කළ DE ය. 

 
2:4  පවSවාෙගන යන ෙOඛනවල තබාග&නා සටහ& වග�ව DE �ලධරෙය� ?�& පb\ා 

කර බල1 ලැෙ� ය යන ?ශ්වාසය /ට x��ය, ෙපො-ස්, T�&ෙදෝy හා අධ8ාපන යන 
ෙදපා2තෙ�&E ච�යා සටහ& පත තබා ගැfෙ� �යමෙය& �දහස් කර1 ලැෙ�. එ= එ= 
�ලධරයාට ෙගවන ලද වැJW /eබද ?ස්තරS, ෙදන ලද අඩ වැJW �වාo හා වැJW ර(ත �වාo 
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/eබද ?ස්තරS අඩංN ෙකොට ඒ ෙOඛනවල සහHක කළ /ටපS හ� වැරt බැ�ම /Uස ක-& කල 
?ගණකාsපH ෙදපා2තෙ�&Eවට යැ?ය DE ය. ෙසේවෙය& ?ශාම ග&නා සෑම �ලධරෙය�ෙ ම 
?ශාම වැJW ඉOu�පත සමග ඒ ඒ �ලධරයාට අදාළ එම /ටපත අ&Hෙ� a  ?ශාම වැJW අධ8\ 
ජනරාO ෙවත යැ?ය DE ය. 

 
2:5 බාර x& ?x- පU�ඩ ගණන අ1ව පU�ඩ ගාස්E ෙගව1 ලබන ?x- පU�ඩකyව&ෙ  

ෙසේවා සටහ& තබා ගැf ම ස�බ&ධෙය& දැ& පවSනා කමය tගටම පවSවාෙගන යා හැ�ය. 
 
2:6 පහත සඳහ& අය ෙව1ෙව& ච�යා සටහ& පත තබා ගැfම අවශ8 නැත: -  
 

අ�ය� ආෙ+ශකය� ෙව1ෙව& - එෙත�x �වS කවර ෙහෝ ෙශේUයක කටDE ඉJ �bම 
/Uස �තර ෙයොදාග&නා අ�ය� ආෙ+ශකෙය� යථා කාලෙ` a ඒ ෙශේUයට අ&ත2ගහණය 
කර1 ලැ�මට ඉඩ ඇSන� ඔC ෙව1ෙව& අදාළ වන ප�t 234 ෙහෝ “226 අ” දරන ෙපොx ආකෘH 
පතෙ` ච�යා සටහ& තබා ගත DE ය. 

 
තාවකා-ක ෙහෝ අ�ය� < ද, දවස් ප| ලබ&නා < ද, �ලධරෙය� පjව ෙවනS 

ෙදපා2තෙ�&Eවක ෙසේවයට ග1 ලබන ?ට ඔC /eබඳ ස��2ණ ?ස්තර එL 
ෙදපා2තෙ�&Eවට සැප�මට හැ�න� එබ� �ලධරෙය� ෙව1ෙව&, 

 
ෙකො&තාSE යටෙS “i?j�” /ට ෙසේවෙය( ෙයොදව1 ලබන ක�කyෙව� ෙව1ෙව& - 

එෙත�x �වS කෑ- ගණනට ආnoෙව& ෙකe&ම වැJW ෙගව1 ලබන ක�කyෙව� 
ෙව1ෙව& වා2තාව= තබා ගත DE ය. 

 
2:7 �ලධරය�ෙ  ච�යා සටහ& පතය සාමාන8ෙය& තබා ග&ෙ& අදාළ 

ෙදපා2තෙ�&Eෙව( ය. එෙත�x �වS ඒකාබ+ධ ෙසේවාවක �ලධරය�ෙ  ච�යා සටහ& පතය 
/ටපS ෙදක�& D=ත ෙකොට තබා ගත DE ය. T& එ= /ටපත= ඒ �ලධරයා ෙසේවය කරන අදාළ 
ෙදපා2තෙ�&Eව ?�& ද, අ�= /ටපත ඒකාබ+ධ ෙසේවා අධ8\ ජනරාO ?�& ද තබා ගත DE ය. 

 
2:8 ඒකාබ+ධ ෙසේවාවක �ලධරය�ෙ  ච�යා සටහ& තබා ගැfම /Uස ෙම( 2:9:3 උප 

වග&Hෙ` සඳහ& ?ස්තර එL �ලධරයා ෙසේවය කරන ෙදපා2තෙ�&Eෙv පධා�යා ?�& 
ඒකාබ+ධ ෙසේවා අධ8\ ජනරාO ෙවත මාස්පතා වා2තා කළ DE ය. 

 
2:9 ච�යා සටහ& පතය= තබා ගත DSෙS පහත සඳහ& ?s?ධාන අ1ව ය. 

 
2:9:1 ච�යා සටහ& පත තැgය DSෙS යEy ලා වැ�ය හැ� ස්ථානයක ය. සාමාන8ෙය& 

ෙ� ච�යා සටහ& පත අකාරාa /eෙවළට සකස් ෙකොට තැgය DE ය. 
 
2:9:2 ඊට ?ස්තර ඇEළS �bෙ� සහ එය jර�තව තබා ගැfෙ� කා2යය ෙජ8ෂ්ඨ 

-/කyෙව�ට/ෙජ8ෂ්ඨ රාජ8 කළමනාකරණ සහකාරවරෙය�ට පැව�ය DE ය. ච�යා සටහ& 
පතය ආර\ා ස(තව තබා ගැfමS එ( සටහ& කර ඇH කy�වල �රවද8තාවS 
ස�බ&ධෙය& එම -/කy/රාජ8  කළමනාකරණ සහකාරවරයා වග� ව DE ය. 

 
2:9:3 ෙම( 2:10 උප වග&Hෙ` දැ=ෙවන ආකාරෙ` �යu ෙවනස්Z� /eබඳව ද, අඩ 

වැJW �වාo සහ වැJW ර(ත �වාo /eබඳව ද ෙදපා2තෙ�&E පධා�යා �ෙයෝග ��S කළ 
වහාම ඒ }O �ෙයෝගය ආශෙය& ච�යා සටහ& පතෙ` අදාළ ෙතොරEy සටහ& කළ DE ය. 
පශංසා හා ෙදෝෂද2ශන /eබඳ ෙතොරEy “230 ආ” දරන ෙපොx ආකෘH පතෙ` -යා ච�යා සටහ& 
පතය සමග ෙගො1 කර තැgය DE ය. 

 
2:9:4 ච�යා සටහ& පතය= ආර�භ කරන ?ටම �ලධරයාෙ  උප& tනය එ( සටහ& 

කළ DE ය. එය සටහ& කළ DSෙS �ලධරයාෙ  ?යදT& ලබා ෙගන ඉt�පS කළ DE < 
උWපැ&න සහHකය= ෙහෝ ෙර�ස්ටා2 ජනරාO ?�& ��S කර ඇH අ1මාන වයස් සහHකය= 
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ෙහෝ පb\ා �bෙම�. ච�යා සටහ& පතෙය( -ය1 ලබන ෙමම සටහනට මාnඩ-ක 
�ලධරෙය� ?�& තම ෙකq අSසන තැgය DE ය. උප& ව2ෂය පමණ= ද&නා අවස්ථාවල a 
උප& tනය වශෙය& සැල�ය DSෙS එම ව2ෂෙ` �- මස 1 වැ� දා ය. එවැ� අවස්ථාවල a 
“�- මස 1 වැ�දා” කO/ත tනය= බවට ච�යා සටහ& පතෙය( සටහන= -?ය DE ය. 

 
2:9:5 ච�යා සටහ& පතෙය( කර1 ලබන සෑම සටහන=ම ඊට අදාළ }O �ෙයෝගය සමග 

සසඳා බලා එය �වැරt බවට මාnඩ-ක �ලධරෙය� ?�& තම ෙකq අSසන තැgය DE ය. 
එL සටහ& -Zෙ� කා2යය ෙනො/�ෙහලා කර1 ලැෙ�ද ය&නS, අවශ8 �යuම �ලධරය& 
ෙව1ෙව& ච�යා සටහ& පත යථා ප�t ආර�භ කර Hෙ�ද ය&නS බලාගැfමට ක-& කල, 
එන� යටS /� ෙස�& E& මසකට වර= බැi&වS, මාnඩ-ක �ලධරය� ?�& පb\ා කළ 
DE ය. 

 
2:9:6 මාnඩ-ක �ලධරෙය�ට ෙහෝ පධාන -/කyට/පධාන රාජ8 කළමනාකරණ 

සහකාරට ෙහෝ ෙදපා2තෙ�&E  පධා�යා  ?�&  බලය  පවරන  ලද  ෙවනS �+ගලෙය�ට ෙහෝ 
හැර ෙවන ��ම �ලධරෙය�ට ච�යා සටහ& පතය= බැ�මට ඉඩ ෙනොතැgය DE ය. බලයලS 
ය��� මාnඩ-ක �ලධරෙය� ඉt�/ට a අ�yx පහකට වර= තම ච�යා සටහ& පතය බැ�මට 
සෑම �ලධරෙය�ටම ඉඩ tය DE ය. ච�යා ස ටහ& පතෙ` සඳහ& ?ස්තර �වැරt බවට 
සහHකය= එවැ� සෑම පb\ා �bමකටම පj �ලධරයාෙග& ලබා ගත DE ය. 

 
2:9:7 මාnඩ-ක �ලධරෙය� ස�බ&ධෙය& ?නය කටDE කරන ෙලස ඉOලා 

අමාත8ාංශෙ` ෙOක� ෙවත වා2තා �bමට ෙදපා2තෙ�&E පධා�ෙය�ට �xවන කවර ?ෙටක 
a �වද අදාළ �ලධරයාෙ  ච�යා සටහ& පතෙ` සහHක /ටපත= ද ඒ වා2තාවට අ}ණා යැ?ය 
DE ය. 

 
2:9:8 එ= ෙදපා2තෙ�&Eවක �ට තවS ෙදපා2ත ෙ�&Eවකට ය� �ලධරෙය� මාy 

කර1 ලබන ?ට ඔC ෙසේවෙ` ෙයa �q ෙදපා2තෙ�&E ව ?�& ඔCෙ  ච�යා සටහ& පතෙ` 
/ටපත= /eෙයළ ෙකොට එය එම ෙදපා2තෙ�&Eෙව( තබා ෙගන එ( }O /ටපත “රහස8” යැ� 
සල�� කළ -D� කවරයක බහා ඔC මාy Z iය ෙදපා2තෙ�&Eවට යැ?ය DE ය. 

 
2:9:9 �ලධරෙය� ?ශාම ග&නා ?ට ඔCෙ  ච�යා සටහ& පතය ?ශාම වැJප ගණ& 

බැ�ම සඳහා /eෙයළ කර1 ලබන ?ස්තර ප�කාවට අ}ණා ෙකe&ම ?ශාම වැJW අධ8\ 
ජනරාO ෙවත ඉt�පS කළ DE ය. 

 
2:10 සෑම පS �bම= ස�බ&ධෙය&ම වැඩ බැ�ෙ� හා ප�වා�ක පSZම ඇE� �යuම 

පSZ�, ෙසේවෙය( ස්hර �bම, ප�වා�ක හා වැඩ බැ�ෙ� පSZෙ� කාලය a2ඝ �bම හා අවස& 
�bම, මාy �bම (කා2ය ස්ථානෙ` ෙවනස= ෙහෝ ප|න|වල ෙවනස= ෙහෝ ඇH ෙනොවන ප�t 
ෙදපා2තෙ�&Eව= ඇEළත ෙකෙරන මාy �b� හැර), උසස් �bම, }දා හැbම, වැJW ව2ධක 
අ1මත �bම, අS(JZම, නැවැSZම, අo �bම ෙහෝ ?ල�භනය �bම, කා2ය\මතා කඩඉ�ව-& 
උසස් �bම ෙහෝ එම උසස ්�b� අ1මත ෙනො�bම, වැඩ තහන� �bම, තාවකා-කව අS(JZම, 
තSSවෙය& පහත දැ�ම, වැJW ෙහෝ aමනා අo �bම, ෙසේවෙය& පහ�bම, ඉOලා අස්Zම, ?ශාම 
ගැfම, නැවත ෙසේවෙ` /(JZම හා මරණය යන ෙ�වා /eබඳ ස��2ණ ?ස්තර ෙදපා2තෙ�&E 
පධා�යා ?�& ?ගණකාsපH ෙවත වා2තා කළ DE ය. 
 

2:10:1 කා2යස්ථානය ෙවනස්වන අD�& �ලධරෙය� මාy කරන ?ට ඒ �ලධරයාෙ  
ගම&  ?යද� දැ�ය DSෙS ආnoෙv අර}දOව-&ද, එෙසේ නැතෙහොS ඒ �ලධරයාම ?�&ද 
ය&න සඳහ& කළ DE ය. 

 
2:10:2 “ෙවනස්Z�” /eබඳ ෙමම වා2තාව ඊට අදාළ මාසය ෙගZ iය වහාම 228 වැ� ෙපොx 

ආකෘH පතෙය( -යා ඉt�පS කළ DE ය. 
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2:10:3  “(ස්” වා2තා ෙනොඑ?ය DE ය. එෙහS අවසාන වරට ඉt�පS කළ වා2තාවට පj ඒ 
එ=කම ගත < මාසය ෙව1ෙව& ��ව= වා2තා �bමට ෙනොH�� බව, ඊළඟට එවන 
වා2තාෙව( සඳහ& කළ DE ය. 

 
 

3. ෙපෞ�ග�ක වා�තා සටහ� ��ෙගො�ව 
 

3:1 පහත සඳහ& සෑම �ලධරය� ෙව1ෙව&ම “230 අ” දරන ෙපොx ආකෘH පතෙ` -යා 
/eෙයළ  කළ ෙපෞ+ග-ක වා2තා සටහ& -/ෙගො1 තබාගත DE ය. 
 

ජනාsපHEමා ෙහෝ අමාත8 මnඩලය ෙහෝ ?�& ය��� ස්hර තනEරකට පS කර1 ලැ� 
�ලධරෙය�, මාnඩ-ක �ලධරෙය� වශෙය& පSZම= දරන ඒකාබ+ධ ෙසේවාවකට අයS 
�ලධරෙය�, මාnඩ-ක �ලධරෙය� වශෙය& පSZම= දරන ෙදපා2තෙ�&Eමය 
ෙශේUයකට අයS �ලධරෙය�. 

 
3:2 ෙමම -/ෙගො1 තබා ගැfම ස�බ&ධෙය& වග�ව DEවන බලධරය& පහත දැ=ෙv :-  
 

ජනාsපHEමා ?�& පS කර1 ලැ� �ලධරෙය�  .. ජනාsපH ෙOක� 
 

අමාත8 මnඩලය ?�& පS කර1 ලැ� �ලධර ෙය�  .. අමාත8 මnඩල ෙOක� 
 

ඒකාබ+ධ ෙසේවයක �ලධරෙය�   .. රාජ8 ප�පාලන ?ෂය භාර 
අමාත8ාංශෙ` ෙOක� 

  

ෙසj �යu �ලධරය&    ..        ෙදපා2තෙ�&E පධා�යා 
 

 
3:3 ඉහත 3:2 යටෙS සඳහ& කර1 ලැ� ෙසj �යu �ලධරය& ස�බ&ධෙය& ෙමම 

-/ෙගො1ව තබා ගැfෙ� වගLම දරන ෙදපා2තෙ�&E පධා�යා ?�& එම -/ෙගො1ෙv ද, ඊට පj 
එම -/ෙගො1ෙv ඇEළS කරන �යuම සටහ&වල හා ෙවනස් �b�වල ද ෙදවැ� /ටපත= අදාළ 
අමාත8ාංශෙ` ෙOක� ෙවත යැ?ය DE ය. 
 
 

4. ෙපෞ�ග�ක ��ෙගො�ව 
 

සෑම �ලධරෙය�ම ස�බ&ධෙය& ෙපෞ+ග-ක -/ෙගො1 තබා ගත DE ය. (ෙපෞ+ග-ක වා2තා 
සටහ& -/ෙගො1 ස�බ&ධෙය& ෙම& ෙ� සඳහා ?ෙශේෂ < ආකෘH පතය= ෙනොමැත.) 
 

ෙපෞ+ග-ක -/ ෙගො1ව= තබාගැfම ස�බ&ධෙය& වග�ව DEවන බලධරය& පහත දැ=ෙv-  
 

 �ලධරෙය� පS කරන බලධරයා  
 

�ලධරෙය� ෙසේවෙ` ෙයොදවන බලධරයා 
 

උදාහරණ.- ඒකාබ+ධ ෙසේවෙ` රාජ8 කළමනාකරණ සහකාරවරෙය� ස�බ&ධෙය& ඒකාබ+ධ 
ෙසේවා අධ8\ ජනරාO පධාන ෙපෞ+ග-ක -/ෙගො1ව තබා ග1 ඇත. ෙ� සමගම �ලධරයා 
වැඩකරන ෙදපා2තෙ�&Eෙv ෙදපා2තෙ�&Eමය -/ෙගො1ව= තබා ග1 ඇත. �ලධරයා ෙවනS 
ෙදපා2තෙ�&Eවකට මාy කර යව1 ලබන ?ට ෙදපා2තෙ�&Eමය -/ෙගො1ව නව 
ෙදපා2තෙ�&Eවට යව1 ලැෙ�.  
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5.  ෙපෞ�ග�ක වා�තා සටහ� ��ෙගො�ව/ෙපෞ�ග�ක ��ෙගො�ව 
 

5:1 ෙපෞ+ග-ක වා2තා සටහ& -/ෙගො1ව/ෙපෞ+ග-ක -/ෙගො1ව මාnඩ-ක �ලධරෙය� 
?�& පවSවාෙගන යා DE ය. මාnඩ-ක �ලධරෙය�ෙ  ෙපෞ+ග-ක වා2තා සටහ& 
-/ෙගො1ව/ෙපෞ+ග-ක -/ෙගො1ව පවSවා ෙගන යාම ඉහළ ෙශේUයක මාnඩ-ක �ලධරෙය� 
?�& කළ DE ය. ෙමෙලස කටDE කළ ෙනොහැ� ?ට එම අවස්ථාෙv a කටDE කළ DE ආකාරය 
ෙකෙර(  �� සැල�Oල ද=වT& එම ෙශේUෙ`ම ෙජ8ෂ්ඨ �ලධරෙය� ෙමය භාරව �යා �bමට 
පS කර1 ලැgය හැ� ය. 

 
උදාහරණ.- එෙසේ භාරව පS කරන �ලධරයා උසස්Zම= ආtය ලැ�මට �යTත අවස්ථාවක �� 

න� එවැ� -/ෙගො1ව= ස�බ&ධෙය& වැඩ කළ DSෙS ෙදපා2තෙ�&E පධා�යා ය. 
 
5:2 ෙපෞ+ග-ක වා2තා සටහ& -/ෙගො1ෙv ෙහෝ ෙපෞ+ග-ක වා2තා සටහ& -/ෙගො1ව= 

පවSවාෙගන ය1 ෙනොලබන �ලධරෙය� ස�බ&ධෙය& < ?ට ෙපෞ+ග-ක -/ෙගො1ෙv 
ෙදෝෂද2ශනය= සටහ& කළ DSෙS රE X&ෙත�. ඒ සෑම අවස්ථාවකaම �ලධරයාට ඒ ගැන 
ද&වන ලද බවS, ඔC ?�& ඊට ?y+ධව කy� ඉt�පS කරන ල+ෙ+ න� ෙදෝෂද2ශනය සටහ& 
�bමට ෙපර ඒ ගැන සලකා බලා ඔCෙ  ?ෙරෝධය �ශ්පභ කළ බවS තහ�y ෙකෙරන සහHකය= 
සෑම ෙදෝෂද2ශනය= ස�බ&ධෙය&ම -යා Hgය DE ය. 

 
5:3   ය� ෙචෝදනාවකට �ලධරයා වරදකy �වෙහොS Tස ?නයා1_ල කyණකට ස�බ&ධ  

-/ ��ව= ෙපෞ+ග-ක වා2තා සටහ& -/ෙගො1ෙv ෙහෝ ෙපෞ+ග-ක -/ෙගො1 ෙv ෙහෝ ෙගො1 
ෙනොකළ DE ය. එෙසේ  ඔC වරදකy Z න� ෙචෝදනා පතෙ` /ටපත= සහ ?නය �ෙයෝගෙ` 
/ටපත= එ( ෙගො1 කර තැgය DE ය. 

 
5:4 �ලධරෙය�ට ?y+ධව ෙපSසම= ෙපෞ+ග-ක වා2තා සටහ& -/ෙගො1ෙv/ෙපෞ+ග-ක 

-/ෙගො1ෙv ෙගො1කර තැgය හැ=ෙ= ඒ /eබඳ �ල වා2තා ව= ද ෙගො1 කර තබ&ෙ& න� 
පමණ�. 
 
 

6. රහස� වා�තාව 
 

6:1 ෙපෞ+ග-ක වා2තා සටහ& -/ෙගො1ව= තබා ග1 ලබන �ලධරෙය� ස�බ&ධෙය& 
රහස8 වා2තාව= ෙදපා2තෙ�&E පධා�යා ?�& අමාත8ාංශෙ` ෙOක�ට යැ?ය DE ය. 

 
ෙදපා2තෙ�&E පධා�ෙය� /eබඳ රහස8 වා2තාව /eෙයළ කළ DSෙS අදාළ අමාත8ාංශෙ` 

ෙOක� ?��. 
 
ඒකාබ+ධ ෙසේවාවක �ලධරෙය� /eබඳ රහස8 වා2තාව යැ?ය DSෙS රාජ8 ප�පාලන ?ෂය 

භාර අමාත8ාංශෙ` ෙOක� ෙවත ය. 
 
  ලංකා ඉං�ෙ&y ෙසේවෙ` �ලධරෙය�ෙ  රහස8 වා2තාව ඉං�ෙ&y ෙසේවා අධ8\ මi& 

රාජ8 ප�පාලන ?ෂය භාර අමාත8ාංශෙ` ෙOක� ෙවත යැ?ය DE ය. 
 
6:2 ය� ෙදපා2තෙ�&Eවක ෙසේවෙ` �D=ත ෙවනS ප&Hයක ෙහෝ ෙශේUයක �ලධරෙය� 

ස�බ&ධෙය& ෙදපා2තෙ�&E පධා�යාට ෙහෝ ෙවන බලධරෙය�ට රහස8 වා2තා ඉt�පS �b ෙ� 
කමය= පවSනා කO¡ එය ෙවනස් කරන ෙලස අමාත8ාංශෙ` ෙOක� උපෙදස් xනෙහොS Tස ඒ 
කමය එෙලසම අ1ගමනය කළ DE ය. 

 
6:3 ඉහත 3:2 යටෙS සඳහ& කළ “ෙසj �යu �ලධරය&”ෙ  වා23ක රහස8 වා2තා ෙv 

ෙදවැ� /ටපත ෙපෞ+ග-ක වා2තා සටහ& -/ෙගො1ෙv ෙදවැ� /ටපෙත( ෙගො1කර තබ1 /Uස 
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එ= එ= ව2ෂෙ` ජනවා� මස 31 වැ�දාට ෙපර අදාළ අමාත8ාංශෙ` ෙOක� ෙවත ලැෙබන ෙසේ 
යැ?ය DE ය. 

 
6:4 �ලධරෙය�ට අ(තකර < ය��� සටහන= එම �ලධරයාෙ  රහස8 වා2තාෙv -යා ඇH 

?ට ඒ බව ඔCට දැ1� tය DE ය. �ලධරයා ඊට -¢ත ?ෙරෝධය= ෙහෝ අ£යාචනය= ෙහෝ ඉt�පS 
කළෙහොS එය ද රහස8 වා2තාවට අ}ණා තැgය DE ය. 
 
 

7. ෙසේවා සහ�කය 
 

7:1 ?ශාම ගැfෙම& ෙහෝ �ය කැමැSෙත& ඉOලා අසZ්ෙම& ෙහෝ රජෙ` ෙසේවෙය& අස්ව 
යන රජෙ` �ලධරෙය�ට හැර ෙවනS ��ම රජෙ` �ලධරෙය�ට ෙමොනම අවස්ථාවක aවS ��ම 
ච�ත සහHකය= ෙහෝ �සලතා සහHකය= ෙහෝ ෙසේවා සහHකය= ෙහෝ ෙනොtය DE ය. 

 
7:2 ?ශාම ගැfම �සා ෙහෝ �ය කැමැSෙත&ම ඉOලා අස්Zම �සා ෙහෝ ෙසේවය ෙනොෙහොS 

හැ�bම අසEJදායක Zම හැර ෙවනS ෙහේE මත තාවකා-ක පSZම= අවස& කර1 ලැ�ම �සා 
ෙහෝ රජෙ` ෙසේවෙය& ඉවSව යන �ලධරෙය�ට පහත සඳහ& ?ස්තර අඩංN සහHකය= ��S 
කළ හැ� ය. 

 
�ලධරයාෙ  නම  : 
 

ආnoව යටෙS ෙසේවය කළ කාලය  : 
 

tනය& ද ෙදපා2තෙ�&Eවල න� ද ඇE�ව දැ¤ තනEy  : 
 

රජෙ` ෙසේවෙය& ඉවSZමට ෙහේEව  : 
 

කා2ය\මතාව  : 
 

සාමාන8 හැ�bම  : 
 

7:3 ඒකාබ+ධ ෙසේවයක �ලධරෙය� ස�බ&ධෙය& ෙමම සහHකය ��S කළ DSෙS රාජ8 
ප�පාලන ?ෂය භාර අමාත8ාංශෙ` ෙOක� ?��. 

 
ෙවනS �යuම �ලධරය& ස�බ&ධෙය& ෙමම සහHක ��S කළ DSෙS ෙදපා2තෙ�&E 

පධා�යා ?��. ෙදපා2තෙ�&E පධා�ෙය� ස�බ&ධෙය& ෙමම සහHක ��S කළ DSෙS 
අදාළ අමාත8ාංශෙ` ෙOක� ?��. 
 

7:4 ෙසේවා සහHකයක පරමා2ථය වනා(, �ලධරෙය� ෙවනS ය� තැනක ¥�යාව= ලබා 
ගැfමට අදහස් කරන ?ට, ඔC ආnoව යටෙS ෙසේවය කළ කාල ¦මාවට අදාළ සහHකය= 
වශෙය& එය පා?	§ �bම බව ෙසේවා සහHකය ස��2ණ කරන බලධරයා �( තබාගත DE ය. 
එෙහ�& අදාළ �ලධරයා ෙසේවෙ` ෙයොදා ගැfමට අදහස් කරන ෙසේවා ෙයෝජකයා එම �ලධරයා ඊට 
ක-& ෙසේවෙ` ෙයොදවාෙගන �q �+ගලයාෙග& සාධාරණ ෙලස දැන ගැfමට අෙW\ා කරන 
අ&දෙ� ෙතොරEy �යOල=ම එම සහHකෙ` සඳහ& කළ DE ය. 

 
ෙසේවය සEJදායක ෙනො< �ලධරෙය�ට එබ� සහHකය= ��S කරන ?ට, ෙවනS ගණයකට 

අයS ¥�යාව= ලබා ගැfමට ඉවහO ?ය හැ� ය��� යහපS Nණාංගය= එම �ලධරයා ෙකෙර( 
<ෙ` න� ඒ ගැන සඳහ& කළ DE ය. 
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වැ�� 
 

1. සාමාන� 

2. ව�ෂයක ෙහෝ මාසයක ෙහෝ ෙකොටස� සඳහා වැ�� ගණ� බැ�ම 

3. �  ප"#ෙ$ % ෙගවන වැ�ප 

4. වැ�� ප'මාණය� ප)ෙශෝධනය ,-ෙ$ % ෙගවන වැ�ප 

5. උසස්  ,-ෙ$ % ෙගවන වැ�ප 

6. ක2� දැ4 තන6රට ආප9 ප" ,-ෙ$ % ෙගවන වැ�ප 

7. වැඩ තහන$ කළ =ට ෙගවන වැ�ප 

8. නැවත ෙසේවයට ගැ@ෙ$ %, =ක ප ෙසේවා BC�)ෙD % හා �දා හැ-ෙ$ % 

ෙගවන වැ�ප 

9. වැ�� ව�ධක වාF 

10. වැ�� ව�ධක 

11. HයIය BලධරෙයKෙL වැ�ප 

12. වැඩ බැ�ෙ$ වැ�ප සහ =ෙශේෂ අ)ෙ�ක පා'ශHකය 
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VII වැ� ප�	ෙ�දය 
 

වැ�� 
 

1. සාමාන� 
 

1:1 වැ�� �ගමනය ��ෙ� කා�යය, ආයතන අධ"#ෂ ජනරා' සහ මහා භා+ඩාගාරෙ- 
අයවැය අධ"#ෂ ජනරා' අෙන"ොන" උපෙදස ් ලබා ග�34 ස5ප සහෙයෝගය�4 7යා කළ 9: 
කා�යය�. ඒ ඒ තන:=වලට ෙහෝ ෙශේAවලට රාජ" ෙසේවෙ- තBකාල වැ�� වCහය :ළ වැ�� 
ප�මාණ �යම කරEෙ- ආයතන අධ"#ෂ ජනරා' FG�. අHB වැ�� ප�මාණ සකස් ��ෙ�B, 
ෙපොI වැ�� වCහය සමස්තය# වශෙය4 පL ෙශෝධනය ��ෙ�B වගMම පැව� ඇBෙB Oද' 
අමාත"ාංශය ෙවත ය.  

 
1:2 අHB තන:ර# සඳහා �යම කළ 9: වැ�ප# ෙහෝ වැ�� ප�මාණය# Sරණය ��ම, 

එවැ� වැ�ප# ෙහෝ වැ�� ප�මාණය# පවBනා වැ�� වCහය :ළට ගැෙන4ෙ4 න� මහා 
භා+ඩාගාරෙ- හා ආයතන අධ"#ෂ ජනරා'ෙU එකඟතාවය මත GI ෙකෙ�. 

 
1:3 එෙසේ අEමත කළ ගාස්: පමාණ හා වැ�� ප�මාණ අEව වැ�� ෙගFය 9: ය. 

ඇස්තෙ�4:වල ෙවනස් ගාස්: පමාණ ෙහෝ ප�මාණ ෙහෝ සඳහ4 X පමA4 අEමත ගාස්: පමාණ 
ෙහෝ ප�මාණ ෙවනස් ෙනොකළ 9: ය. 

 
1:4 මහා භා+ඩාගාරෙ- කළමනාකරණ ෙසේවා අධ"#ෂ ජනරා' FG4 ඇL කරන ලද, වැ�� 

ප�මාණ �යමව නැL අHB තන:=වලට වැ�� ප�මාණ �යම ��ම සඳහා වන GයHම අHB 
ෙයෝජනා ගැන ඉහත 1:2 [ ප�\ කට9: කළ 9: අතර, එවැ� ]�ව එකඟතාවය# ෙනොමැLව එම 
ෙයෝජනා ඊළඟ Oද' ව�ෂෙ- ඇසත්ෙ�4:වලට ඇ:ළB ෙනොකළ 9: ය. 

 
1:5 ය� වැ�ප# පLෙශෝධනය කළ Fට එෙසේ කළ 9: බවට කරන ලද �ෙයෝගෙ- අ4 

අ9ර�4 �ශ්`ත වශෙය4 සඳහ4 කර නැBන� පLෙශෝaත වැ�� 7යාBමක Fය 9BෙB එම 
පLෙශෝධනය �ෙයෝග කළ \න Gට ය. 

 
1:6 �වාc ලබා ෙනොෙගන ෙසේවයට ෙනොපැ3A කාල ප�	ෙ�දය# ස�බ4ධෙය4 

�ලධරෙයdට F=eධව ගත හැ� FනයාEfල 7යා මා�ග dම# gවද ඔiට එම කාල ප�	ෙ�දය 
ෙවEෙව4 වැ�� �Gව# ෙනොෙගFය 9: ය. 

 
1:7 වැඩ තහන� කරE ලැබ Gkන �ලධරෙයdෙU පlනl 7 වග4Lය යටෙB Sරණය කළ 

9: ය. 
 
1:8 Gය තන:ර අB හැර nය �ලධරෙයdට තන:ර අB හැර nය දා Gට �Gම වැ�ප# [3 

ෙනොෙo. එෙසේම ඔiට ෙගFය 9: කවර Oදල�4 gවද කp4 දැ4qම# ෙනො��ම ෙවEෙව4 
මසක වැ�පට සමාන Oදල# අය කර ගත 9: ය. 

 
 

2. ව�ෂයක ෙහෝ මාසයක ෙහෝ ෙකොටස� සඳහා වැ�� ගණ� බැ�ම 
 
2:1 වා�rක පදනම# මත වැ�ප# �යම ෙකොට ඇL අවස්ථාවල t ය� ව�ෂයක ෙහෝ මාසයක 

ෙහෝ ෙකොටස# සඳහා එM වැ�ෙප4 ෙගFය 9: පමාණය පහත දැ#ෙවන උප වග4Lවල 
�යමය4ට අEව ගණ4 බැpය 9: ය. 
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2:2 �ලධරෙයdෙU වා�rක වැ�ප සමාන ෙකොටස් 12කට ෙබu Fට ඉ4 එක ෙකොටස# 
සැල�ය 9BෙB ඒ �ලධරයාෙU pB මාසයක වැ�ප ෙලස ය. 

 
2:3 මාGක වැ�ප# [3 �ලධරෙයd O' පBqෙ� t ය� මාසයක පළOෙව� \න හැර ෙවනB 

\නක ෙසේවයට ඇ:vවන Fට ෙහෝ මාසයක ය� ෙකොටස# ඔi වැ�� ර[ත �වාcwට Gkන Fට ෙහෝ 
ඔiට ඒ මාසය ස ඳහා ෙගFය 9: වැ�ප මාසෙ- ඔi ෙසේවය කළ දවස් ගණනට (වැඩ ෙනොකරන \න ද 
ඇ:Hව) අEපාLක Fය 9: ය. 

 
 

Bද�ශනය : 
 

මසකට =. 13,990 ක වැ�ප# [3 තන:රකට 2010.03.24 \න Gට  "ඒ" නැමැBතා පBකර G}.  
      

ෙසේවය කළ කාලය මා�:   24  -  31   =         \න 08 �. 
      
මා�: මාසෙ- වැ�ප   8  x 13,990   =  =. 3,610.32  
                           31 

 
 

"�" නැමැBතා 2010 මා�: මාසෙ- \න 2# වැ�� ර[ත �වාc ග�. ඔiෙU මාGක වැ�ප 
=.13,990 �. ඒ මාස ෙ- ෙසේවය කළ කාලය (\න 31  -  2)  \න 29 �. 

 
              13,990 

මා�: මාසයට ෙගFය 9: වැ�ප  x 29    = =. 13,087.42  
      31 
 

2:3:1 වැ�� ර[ත �වාc කාල ප�	ෙ�දය# ෙහෝ අඩ වැ�� �වාc කාල ප�	ෙ�දය# ෙහෝ 
රජෙ- �වාc දවසකට ප�වදා Gට පට4ග4නා Fට ෙහෝ ර ජෙ- �වාc දවසකට ෙපර \න අවස4 
වන Fට ෙහෝ අවස්ථාවට ගැලෙපන ප�\ එම �වාc කාල ප�	ෙ�දයට Op4 X රජෙ- �වාc 
දවසට ෙපර \න ෙහෝ එම �වාc කාල ප�	ෙ�දය අවසානෙය[ X රජෙ- �වාc දවසට ප� \න 
ෙහෝ �ලධරයා රාජකා�ෙ- ෙයt Gkෙ- න� එම රජෙ- �වාc දවස එම �වාc කාල 
ප�	ෙ�ද යට ඇ:ළB ෙනොකළ 9: ය. 

 
 
Bද�ශනය : 

 
"�" නැමැBතා 2009.12.31 \න රාජකා�යට පැ3ෙ+. 2010.01.02 \න Gට ඔi වැ�� ර[ත 

�වාcwට රාජකා�යට ෙනොපැ3ණ 2010.01.12 \න ය�B රාජකා�යට පැ3ෙ+. 2010.01.01 
\නය සහ 2010.01.11 \නය �වාc \න ෙo.  

 
වැ�� ර[ත �වාc කාල ප�	ෙ�දය 2010.01.02 Gට 2010.01.10 (\න ෙදකම ඇ:Hව) \න 09 �. 

 
2:4 මාසෙ- පළOවැ� \න ෙනොවන \නයක Gට �ලධරෙයdෙU වා�rක ෙහෝ මාGක ෙහෝ 

වැ�ප ෙවනස් ෙකෙරන Fට (උදා : වැ�� ව�ධකය ෙගqම, උසස් ��ම, වැ�� ප�මාණය 
පLෙශෝධනය ��ම ෙහෝ වැ�ප අc ��ම යන ක=� �සා) ඒ මාසය සඳහා වැ�ප Sරණය කළ 
9BෙB අදාළ වැ�� ගාස්: පමාණය මත මාසෙ- ෙසේවය කරන ලද ඒ ඒ ෙකොටෙසේ \න ගණනට 
අEපාLකව ය. 
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Bද�ශනය : 
 

මසකට =. 14,280ක වැ�ප# ලබන "�" නැමැBතා අෙපේ' 28 ෙව� \න t =. 145# වන මාGක 
වැ�� ව�ධකය ලබාග�. 

  
 එFට අ ෙපේ' 01 Gට 27 ද#වා කාල ප�	ෙ�දයට  

 
                   14,280 x 27 

 වැ�ප = =.       =   =. 12,852.00 
                          30 
  
 
අෙපේ' 28  -  30 ද#වා කාල ප�	ෙ�දයට  
 
              14,425 x 3 
වැ�ප = =.         =   =. 1,442.50 
                 30 
 
 
ඒ මාසෙ- ඔiෙU වැ�ප      = =. 14,294.50 �.  
 
 
ෙමය ගණ4 බැpය හැ� ෙවනB කමය# ෙමෙසේ ය: 
 
මසක වැ�ප =. 14,280 �. 
 
අෙපේ' 28  -  30 ද#වා වැ�� ව�ධක ෙකොටස  
 
                            145 x 3 
                         =.        =   =. 14.50 
                                30 
 
මාසෙ- වැ�ප =. 14,294.50 �. 
 

2:5 වැ�ප ගණ4 බැ�ෙ� t ෙගFය 9: Oදලට සතයකට අc ෙකොටස# ඇ:ළB gවෙහොB එය 
සත භාගයකට වැl න� සතය# ෙලස ගණ4 ගත 9: ය. සත භාගය# ෙහෝ ඊට අc ෙකොටස# ෙහෝ 
න� එය ගණ4 ෙනොගත 9: ය. 238 (3) වැ� O.ෙර. බල4න. 

 
 

3. �  ප"#ෙ$ % ෙගවන වැ�ප 
 

3:1 ය� තන:රකට �ලධරෙයd Op4ම පB කරන Fට ෙ� වග4L ෙ- 3:3 සහ 3:4 උප 
වග4L යටෙB ෙහෝ 5 වග4Lය නැතෙහොB 9 වග4Lය යටෙB ෙහෝ එම තන:රට [3 වැ�� 
ප�මාණෙය[ ය� ල#ෂ"යක w[�වE ලැ�මට ඔiට [3කම# නැBන� ඔi w[�Fය 9BෙB එම 
වැ�� ප�මාණෙය[ ආර�භක wයවෙර[ ය. 

 
3:2 ෙ� වග4Lෙ- සඳහ4 FaFධාන යටෙB 3ස තන:රකට ඉ'H� කරන �eගලෙයd 

වැ�� ප�මාණෙය[ ය� ල#ෂ"යක w[�වන බවට ෙපොෙරො4I qම ෙහෝ ය� ල#ෂ"යක w[�qම 
ෙහෝ ෙනොකළ 9: ය. 
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3:3 �ලධරෙයdෙU Fෙශේෂ �I�ක� හා/ෙහෝ පළ�=eද සලකා බලා වැ�� ප�මාණෙ-  ය� 
ල#ෂ"යක ඔi w[�Fය හැ#ෙ# එබ�  Fෙශේෂ �I�ක� හා/ෙහෝ පළ�=eද ඇL අයI�ක=ෙවd 
වැ�� ප�මාණෙය[ �I� ල#ෂ"යක w[�වන බවට FaFධාන තන:රට ඉ'H�පත කැඳX 
දැ4qෙම[ ඇ:ළB ෙකොට L�ණා න� පමA. 

 
3:4 ඔi w[�වE ලැ�ය හැ� �යම වැ�� ල#ෂ"ය ෙසේවයට බඳවා ගැ�ෙ� ප�පාkෙය[ 

හා/ෙහෝ දැ4qෙම[ සඳහ4 කළ හැ� ය. ඉහත 1:2 [ ප�\ 7යාකර Sරණය# ගැ�මට ඉඩ තැ�ය 
හැ� ය. ෙසේවයට බඳවා ගැ�ෙ� ප�පාkෙය[ එබ� FaFධානය4 ඇ:ළB ��මට ෙපර අදාළ 
බලධරය4ෙU එකඟතාව ලබාගත 9: ය. 

 
3:5 එබ� FaFධානය# දැ4qෙම[ ඇ:ළB ෙකොට ඇL Fට, ෙතෝරාගB අයI�ක=ෙU 

�I�ක� හා පළ�=eද ෙB�� ම+ඩලය FG4 �ප�#ෂාකා�ව සලකා බලා වැ�� ල#ෂ"ය w�බඳව 
Gය ��ෙeශය කළ 9: ය. 

 
3:6 ෙම[ 3:4 උප වග4Lෙය[ �යමය4 අEව වැ�� ල#ෂ"ය සාක	ඡා කර Sරණය කර  

ගැ�මට ඉඩ තබා ඇL ක'[ ඒ w�බඳව එකඟBවයකට එළෙඹන ෙත# ද, ෙසේවා ව"වස්ථාව ෙහෝ 
බඳවා ගැ�ෙ� ප�පාkයට අEමLය ලබාෙදන බලධරයාෙU අEමLය ඊට ලබා ග4නා ෙත# ද 
ෙතෝරාගB අයI�ක=ට තන:ෙර[ වැඩ භාර ගැ�මට ඉඩ ෙනො\ය 9: ය. 

 
3:7 ෙසේවා ව"වසථ්ාව/බඳවා ගැ�ෙ� ප�පාkය අEමත කරන බලධරයාෙU ]�ව අEමLය ලබා 

ෙනොෙගන �ලධරයා ය� වැ�� ල#ෂ"යක w[�qම සඳහා පBq� pwෙය[ �Gම FaFධානය# 
ඇ:ළB ෙනොකළ 9: ය. 

 
 

4. වැ�� ප'මාණය� ප)ෙශෝධනය ,-ෙ$ % ෙගවන වැ�ප 
 

4:1 වැ�� ප�මාණය# පLෙශෝධනය කර ඇL Fටක ෙසේවෙ- �9#ත �ලධරෙයdෙU වැ�� 
පLෙශෝaත වැ�� ප�මාණයට  ප�ව�තනය ��ම එය 7යාBමක වන \න Gට Fය 9: ය. 

 
4:2 ආයතන අධ"#ෂ ජනරා' FG4 ෙහෝ වැ�� සංෙශෝධනය අEමත කරන බලධරයා FG4 

ෙවනB ආකාරයක �ෙයෝගය# කර ඇL Fටක හැර අ4 අවස්ථාව4[ t ෙසේවෙ- �9#ත 
�ලධරෙයdෙU වැ�ප පැරA වැ�� ප�මාණෙය4 නව වැ�� ප�මාණයට ප�ව�තනය ��ම පහත 
උප වග4Lවල �යමය4 ප�\ කළ 9: ය. 

 
4:3 වැ�� ප�ව�තනය ��ෙ� t �ලධරයා පැරA වැ�� ප�මාණය අEව අවසාන වශෙය4 

ලබා ගB වැ�ප නව වැ�� ප�මාණෙ- වැ�� ව�ධක wයවරව' අතෙ� ගැෙ4 න�, ඔi නව වැ�� 
ප�මාණෙ- ආස4න ඉහළ වැ�� wයවෙර[ තබE ඇත. 

 
4:4 වැ�� පLෙශෝධනය ��ෙම4 ප� �ලධරෙයd අවසාන වශෙය4 ලබා ගB වැ�ප නව 

වැ�� ප�මාණෙ- වැ�� wයවරකට අE�ප ෙo න�, ඔi  ආස4න ඊළඟ ඉහළ වැ�� wයවෙ� 
තැ�ය 9: ය. 

 
4:5 පLෙශෝධන ��ෙ� t �ලධරෙයd අවසාන වශෙය4 ලැ� වැ�ප නව වැ�� ප�මාණෙ- 

ආර�භක වැ�පට අc න�, ඔi නව වැ�� ප�මාණෙ- ආර�භක වැ�ෙප[ තබE ඇත. 
 
4:6 ඔiෙU ඉ\� වැ�� ව�ධක \නය ව4ෙ4 වැ�� ප�මාණය පLෙශෝධනය ��ම 7යාBමක 

වන \නය�. 
 
4:7 පLෙශෝධනය ��ෙ� අවස්ථාෙo t ය� �ලධරෙයd තම වැ�� ප�මාණෙ- උප�මෙ- G} 

න�, ඔiට �� G}ෙ� වාG ලබාtෙ� පශ්නය එම �ලධරයාෙU සාෙ�#ෂ ෙජ"ෂ්ඨBවය, උසස්qෙ� 
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අවසථ්ා යනා\ය සලකා බලා ආයතන අධ"#ෂ ජනරා' FG4 Sරණය කරE ඇත. අදාළ 
අවසථ්ාව4[ t ෙදපා�තෙ�4: පධා�යා තම ��ෙeශය ද සමග ඉහත M ෙතොර:= ආයතන 
අධ"#ෂ ජනරා' ෙවත ඉ\�පB කළ 9: ය. 

 
4:8 නව වැ�� ප�මාණය ඇL කරන අවස්ථාෙo t එය ෙසේවෙ- �9#ත ය� �ලධරෙයdහට 

අවාGදායක ෙo න�, එම �ලධරයාට �eගpක වනෙසේ පැරA වැ�� ප�මාණයම tමට අවසර tම 
සඳහා ආයතන අධ"#ෂ ජනරා'ෙU අEමLය ඉ'ලා Gkය හැ� ය. 

 
4:9 "අ4Lම වරට ලB වැ�ප" යEෙව4 අදහස ්කරEෙ-, වැ�� පLෙශෝධනය 7යාBමක වන 

\නට ]�වාස4න \නෙ- �ලධරයා ලබාගB වැ�ප 3ස, වැ�� පLෙශෝධනය �ෙoදනය කරන 
අවසථ්ාෙo t ලබාගB වැ�ප ෙනොෙo.  

 
 

5. උසස් ,-ෙ$ % ෙගවන වැ�ප 
 

5:1 ෙම[ II වැ� ප�	ෙ�දෙ- 1:9 Gට 1:14 ද#වා ඇL උප වග4L යටෙB අ�ථ Fගහ කර 
ඇL ප�\ උසස්q� 7යාBමක වන \න Gට �ලධරෙයdට තම4 උසස් කරE ලැ� තන:ෙ� වැ�ප 
ලැ�ය 9: ය. 

 
5:2 එම වැ��, වැ�� ව�ධක ර[ත �යත වැ�ප# න�, ලැ�ය 9BෙB එම වැ�ප ය. 
 
5:3 �ලධරෙයd උසස්qම ලැ� තන:ෙ� වැ�ප, වැ�� ව�ධක ස[ත වැ�� කමය# ෙo 

න�, පහත ද#වා ඇL �යමය4 අEව ඔiෙU වැ�ප එ# වැ�� ප�මාණය�4 අ�# වැ�� 
ප�මාණයට ප�ව�තනය කළ 9: ය. ෙමම වැ�� ප�ව�තනය සකස් ��ෙ� t ව�ෂය# :ළ තම 
උසස්q� \නය ද#වා �ලධරෙයd FG4 උපයා ග4නා ලද වැ�� ව�ධකෙ- අගයට සමාන Oදල 
ඔiට ෙවනම ම ෙගFය 9: ය. එෙසේ ෙගX වැ�� ව�ධකෙ- අගයට සමාන Oදල ඔiෙU උසස්qමට 
අදාළ වැ�� wයවර Sරණය ��ෙ� t සැල�'ලට ෙනොෙගන පහත සඳහ4 ප�\ ප�ව�තනය කළ 
9: ය. 

 
5:3:1 උසස්q� ලබන අවස්ථාෙo t �ලධරයා අවසාන වශෙය4 ලැ� වැ�ප, නව වැ�� 

ප�මාණෙ- වැ�� wයවරව' අතර ගැෙ4 න�, ඔi ආස4න ඉහළ වැ�� wයවෙ� තබE ලබන 
අතර, ඔiට අLෙ�ක වැ�� ව�ධකය# ද ෙගFය 9: ය. 

 
5:3:2 උසස්q� ලබන අවස්ථාෙo t �ලධරයා අවසාන වශෙය4 ලැ� වැ�ප, නව වැ�� 

ප�මාණෙ- ආර�භක වැ�පට ෙහෝ වැ�� wයවරකට අE�ප ෙo න�, ඔi ආස4න ඉහළ වැ�� 
wයවෙ� තැ�ය 9: ය. 

 
5:3:3 උසස්q� ලබන අවස්ථාෙo t �ලධරයා අවසාන වශෙය4 ලැ� වැ�ප, නව වැ�� 

ප�මාණෙ- ආර�භක වැ�පට එ# වැ�� ව�ධකය�4 (උසස් X තන:ෙ� වැ�� ව�ධක අගය) 
ෙහෝ ඊට වැl ව�ධක ගණන�4 අc ව4ෙ4 න�, ඔi නව වැ�� ප�මාණෙ- ආර�භක වැ�� 
wයවෙ� තැ�ය 9: ය. 

 
5:3:4 උසස්q� ලබන අවස්ථාෙo t �ලධරයා අවසාන වශෙය4 ලැ� වැ�ප, නව වැ�� 

ප�මාණෙ- ආර�භක වැ�පට වඩා අc ව4ෙ4 එ# වැ�� ව�ධකයක අගයට  (උසස ්X තන:ෙ� 
වැ�� ව�ධක අගය) අc පමාණය�4 න� ඔi නව වැ�� ප�මාණෙ- ආර�භක වැ�� wයවෙ� 
තබා අLෙ�ක වැ�� ව�ධකය# ෙගFය 9: ය. 

 
5:4 ඔiෙU ඉ\� වැ�� ව�ධක \නය ව4ෙ4 උසස්qම 7යාBමක වන \නය�. 
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5:5 උසස්qම ලැ� �ලධරයා w[�වා ඇL වැ�� wයවර කා�ය#ෂමතා කඩඉම# ඉ#මවා ඇL 
වැ�� wයවර# වන අතර, එම කා�ය#ෂමතා කඩඉම ඉ#මවා උසස් කරE ලැ�මට ඔi එෙතdB 
�I�ක� ලබා නැBන� කා�ය#ෂමතා කඩඉම සමBqම සඳහා ක'tමට ෙහෝ ඔiෙU වයස, 
ෙජ"ෂ්ඨතාව, පළ�=eද සහ කා�ය#ෂමතාව සලකා බලා ඔi ඉ4 Ovම�4ම �දහස ්��මට �G 
බලධරයාෙU බලය ලබා ඇL අවස්ථාවක t හැර එම කා�ය#ෂමතා කඩඉම සමB වන ෙත# ඔiට 
තවIරටB වැ�� ව�ධක පදානය ෙනොකළ 9: ය. 

 
5:6 �ලධරෙයdෙU වැ�� පLෙශෝධනයB, උසස ්��මB එකම \නකට ෙයෙදන අවස්ථාවක 

t එවැ� �ලධරෙයd උසස් ��ම මත වැ�� ප�ව�තනය ��ම (4 වග4Lෙ- පකාර ඔiෙU වැ�ප 
අHB වැ�� ප�මාණයට ප�ව�තනය ��මට ෙපර) පැරA වැ�� ප�මාණ මත ෙහෝ (4 වැ� 
වග4Lෙ- පකාර ඔiෙU පැරA වැ�ප අHB වැ�� ප�මාණයට ප�ව�තනය � �ෙම4 ප�ව) අHB 
වැ�� ප�මාණ මත ෙහෝ යන ෙම�4 �ලධරයාට වඩා වාGදායක කමයට කළ 9: ය. 

 
5:7 "අ4Lම වරට ලB වැ�ප" යEෙව4 අදහස ් කරEෙ- උසස්qම 7යාBමක qෙ� \නට 

]�වාස4න \නෙ- �ලධරයා ලබා ගB වැ�ප 3ස, උසස්qම �ෙoදනය කරන අවස්ථාෙo t ලබා 
ගB වැ�ප ෙනොෙo.  

 
  

6. ක2� දැ4 තන6රට ආප9 ප" ,-ෙ$ % ෙගවන වැ�ප 
 
6:1 �ලධරෙයd Fනය ක=�wට �ල තBBවෙය4 පහත ෙහළා ඔi කp4 දැ� පහළ 

ෙශේAයකට ෙහෝ තන:රකට ආප� පB කළ Fට එෙසේ ආප� පB��ෙ� t ඔiට ෙගFය 9: වැ�ප 
�ශ්චය කළ 9BෙB එM Fනය �ෙයෝගෙය[ Fෙශේෂෙය4 සඳහ4 ෙකොට ඇBතා X ප�eෙද�. 

 
6:2 තන:ර අෙහෝG ��ම �සා ෙහෝ අL�#ත qම �සා ෙහෝ ය��G �ලධරෙයd ඔi කp4 

දැ� තන:රකට ෙහෝ ෙශේAයකට ආප� පB කළෙහොB එෙසේ ආප� පB ��ෙ� t ඔiෙU වැ�ප Fය 
9BෙB ඔi කp4 දැ� තන:ෙ� ෙහෝ ෙශේAෙ- \ගටම ෙසේවය ෙකොට එම තන: ෙ� ෙහෝ ෙශේAෙ- 
ෙහෝ වැ�� ප�මාණය wට වැ�� ව�ධක උපයා ගBෙB න�, ඒ අEව ඔiට ලැ�ය 9:ව L�� වැ�ප 
ය. එෙතdI gවB එම වැ�ප ෙගFය හැ#ෙ# එය, ඔi  එෙසේ ආප� පB කරE ලබන අවස්ථාෙo t 
දර34 Gk තන:ෙ� අ4Lම වරට ලබ34 Gk වැ�පට වඩා අaක ෙනොෙo න� පමA. ය��G 
කාලය# :ළ ඔiෙU වැ�� ව�ධක Fල�බනය කර L�ෙ+ න� එබ� කාල �මා සඳහා ඔiට වැ�� 
ව�ධක වාG ෙනො\ය 9: ය. 

 
6:2:1 ඔi සමBq නැL කා�ය#ෂමතා කඩඉම�4 ඔ�ෙබ[ X වැ�� wයවරක ඔi 6:2 උප 

වග4Lය යටෙB w[�වE ලබ4ෙ4 න� ඔi එම කා�ය#ෂමතා කඩඉෙම4 �දහස් ��මට ෙහෝ 
ඉ4 සමBqමට ෙදන කාලය t�ඝ ��මට ෙහෝ �G බලධරයාෙU අEමLය ලබාගත 9: ය. 
 
6:3 ය��G �ලධරෙයd, ඔiෙUම ඉ'�ම wට ඔi කp4 දැ� තන:රට ෙහෝ 

ෙශේAයට, පB��ෙ� බලධරයාෙU ��ෙeශය මත රාජ" ෙසේවා ෙකො3ෂ4 සභාෙo/අමාත" 
ම+ඩලෙ- අEමLය මත ආප� පB කරE ලැ�වෙහොB එෙසේ ආප� පB ��ම අHB පB ��ම# 
ෙසේ සලකා එෙසේ ආප� පB කරE ලැ� තන:රට අයB වැ�� ප�මාණෙ- ආර�භක වැ�ප ඔiට 
ෙගFය 9: ය. 

 
6:3:1 එෙතdI gවB ආර�භක වැ�පට වඩා ඉහළ වැ�ප# ඔiට �යම ��ම 9#L සහගත 

වන Fෙශේෂ අවසථ්ාව4[ t ඒ සඳහා ආයතන අධ"#ෂ ජනරා'ෙU අEමLය, �ලධරයා එම 
තන:රට ආප� පB කරE ලැ�මට ෙපර ලබා ගත 9: ය. �ලධරයා එම තන:ර අB ෙනොහැර 
ෙසේවෙ- �� Gkෙ- න� ඔi FG4 ලැ�ය හැ�ව L� වැ�පට වඩා අaක වැ�ප# එම තන:රට 
ආප� පැ3 �ෙ� t ලබා ගැ�මට ඔiට කවර ෙහේ:ව# �සාවB ඉඩ ෙනො\ය 9: ය. 

 
6:4 රාජ" ෙසේවාෙව4 wටස්තර ෙසේවය# සඳහා රාජ" පLපBLමය ෙහේ: මත Oදා හැර ඇL 

�ලධරෙයd ඔiෙU �ත" තන:රට ආප� පB කරE ලබන Fට ඔi w[�Fය 9BෙB එම 
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තන:ෙර[ ඔi \ගටම ෙසේවය ෙකොට එම තන:රට අයB වැ�� ප�මාණෙ- වැ�� ව�ධක ඔi උපයා 
ගBෙB න�  ඔiට ලැ�ය 9:ව L�� වැ�ප මත ය. එෙතdI gවB එම වැ�ප මත ඔi w[�Fය 
හැ#ෙ# ඔiට �යම කර ඇL කා�ය#ෂමතා කඩඉ�වp4 ඔi �G ක'[ සමB q ඇBන� පමA. 
එබ� අෙයd ස�බ4ධෙය4 ෙම[ V වැ� ප�	ෙ�ද ෙ- 2 වග4Lය බල4න. (මධ"ම රජෙ- 
�ලධරය4 සඳහා 2009.04.02 \න Gට බලාBමක වEෙ- රාජ" ෙසේවා ෙකො3ෂ4 සභා කා�ය 
පkපාkක �L [  I වැ� කා+ඩෙ- XII වැ� ප�	ෙ�දෙ- දැ#ෙවන FaFධාන ෙo). 

 
6:4:1 ඔi ය��G කා�ය#ෂමතා කඩඉම�4 සමBqම w�බඳ �යමය4 ඉ�කර නැBන� 

එම කා�ය#ෂමතා කඩඉමට ඉහ�4 ඇL වැ�ප# ඔiට ෙනොෙගFය 9: ය. එබ� අෙයd 
ස�බ4ධෙය4 ෙම[ II ප�	ෙ�දෙ- 15 වග4Lය අදාළ ෙo. (මධ"ම රජෙ- �ලධරය4 සඳහා 
2009.04.02 \න Gට බලාBමක වEෙ- රාජ" ෙසේවා ෙකො3ෂ4 සභා කා�ය පkපාkක �L [  I 
වැ� කා+ඩෙ- X වැ� ප�	ෙ�දෙ- දැ#ෙවන FaFධාන ෙo). 

 
6:4:2 එෙතdI gවB ඔiෙU Oදා හැ�මට අදාළ ක=� අEව එම කා�ය#ෂමතා 

කඩඉෙම4 සමBqම සඳහා ඔiට තවIරටB ක' tම �I� ෙo න� පB � �� බලධරයාෙU 
��ෙeශය සහ �G බලධරයාෙU අEමLය ද ඇLව ඔiට ඒ සඳහා ක' \ය හැ� ය. එෙසේ t�ඝ 
කරන ලද කාලය :ළ ඔi එම කා�ය#ෂමතා කඩඉෙම4 සමB gවෙහොB එම කා�ය#ෂමතා 
කඩඉෙම4 �G අවස්ථා ෙo සමB X ෙ- න� ඔiට ලැ�ය 9:ව L�� වැ�ප පLසාධනය කළ 
හැ� ය. එෙහB එෙසේ පLසාධන ��ම අSතයට බලපාන ෙලස ෙනොකළ 9: අතර �GI [ඟ 
වැ�ප# ඔiට ෙනොෙගFය 9: ය. 

 
6:5 රාජ" ෙසේවාෙව4 wටස්තර ෙසේවය# සඳහා රාජ" පLපBLමය ෙනොවන ෙහේ: මත 

�දහස් කරE ලැබ Gkන �ලධරෙයd ඔiෙU �ත" තන:රට ආප� පB කරE ලැ� Fට, ඔi Oදා 
හ�න අවසථ්ාෙo t අ4Lමට ලබ34 Gk වැ�ෙප[ ඔi w[�Fය 9: ය. එෙසේ Oදා හ�E ලැබ Gk 
කාලය සඳහා ඔiට වැ�� ව�ධක වාG [3 ෙනොෙo. එබ� අෙයd ස�බ4ධෙය4 ෙම[ V වැ� 
ප�	ෙ�දෙ- 2 වග4Lය බල4න. (මධ"ම රජෙ- �ලධරය4 සඳහා 2009.04.02 \න Gට 
බලාBමක වEෙ- රාජ" ෙසේවා ෙකො3ෂ4 සභා කා�ය පkපාkක �L [  I වැ� කා+ඩෙ- XII 
වැ� ප�	ෙ�දෙ- දැ#ෙවන FaFධාන ෙo).  

 
 

7. වැඩ තහන$ කළ =ට ෙගවන වැ�ප 
 

7:1 රජෙ- �ලධරෙයdෙU වැඩ තහන� කළ Fට ෙගFය 9: වැ�ප ස�බ4ධෙය4 ෙම[ 
XLVIII වැ� ප�	ෙ�දෙ- (II වැ� කා+ඩෙ-) 31:11 Gට 31:17 ද#වා වග4L අදාළ ෙo.  

 
7:2 ය� �ලධරෙයd w�බඳ Fෙශේෂ ක=� ගැන සලකා බලා පlනlවp4 බාගයකට වඩා 

වැl අEපාතය# ඔiට ෙගවන ෙලස �ෙයෝග ��මට  Fනය බලධරයාට �vවන. 
 
7:3 වැඩ තහන� කරE ලැබ ඇL �ලධරෙයdට F=eධව නගා ඇL ෙචෝදනාවලට වගඋBතර 

සැප�ම සඳහා ඉඩ t ඇL කාලය :ළ t එම වගඋBතර සැප�මට ඔi අෙපොෙහොසB gවෙහොB ෙහෝ 
සෑෙහන ෙහේ:ව# ෙනොමැLව �ය3ත \නෙ- t ප�#ෂණය සඳහා ෙප� G}මට ඔi අෙපොෙහොසB 
gවෙහොB ෙහෝ ඉහත උප වග4L ය ටෙB ඔiට අEමත කර ඇL පlනl පමාණය ෙගqම, ඔi එM 
ෙචෝදනාවලට වගඋBතර සපයන ෙත# ෙහෝ ප�#ෂණයට ෙප� Gkන ෙත# ෙහෝ නැවැBqමට 
ෙදපා�තෙ�4: පධා�යා කට9: කළ 9: ය. 

 
7:4 වැඩ තහන� කරE ලැ� �ලධරෙයdට F=eධව ෙකෙරන ප�#ෂණෙ- පLඵලය# 

වශෙය4 ඔi ෙසේවෙය4 පහකරE ලැ�වෙහොB ෙනොෙගවා අB[�වන ලද �GI පlනlය# ඔiට 
ෙනොෙගFය 9: ය. 
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7:5 ප�#ෂණෙ- පLඵලය# වශෙය4 �යම කරන ද¢වම ෙසේවෙය4 පහ��මට වඩා අc 
තBBවෙ- ද¢වම# න�,  ෙනොෙගවන ලද පlනl පමාණය ෙහෝ ඉ4 ෙකොටස# ෙහෝ ෙගqම ගැන 
ද¢වම �ෙයෝග කරන Fනය බලධරයා FG4 Sරණය ෙකොට එම Sරණය ද එම �ෙයෝගෙය[ සඳහ4 
කළ 9: ය. 

 
7:6 �ලධරයාට F=eධව නගා ඇL ෙචෝදනාවp4 එම �ලධරයා ��ෙදෝ£ බව ප�#ෂණෙ- t 

Sරණය gවෙහොB ෙනොෙගවා රඳවා ග4නා ලද පlනl ඔiට ෙගFය 9: ය. 
 
7:7 ෙ� වග4Lය තාවකාpක ෙසේවකයdට ෙහෝ අ�ය� ෙසේවකයdට ෙහෝ අදාළ ෙනොෙo. 

එබ� ෙසේවකයdට F=eධව නගා ඇL ෙචෝදනා, ඔi ස්¤ර පBqම# දර34 Gk අවස්ථාවක t න� 
වැඩ තහන� කරE ලැ�මට තර� ෙo යැ� පB��ෙ� බලධරයා අදහස ් කරෙතොB එFට 
සාමාන"ෙය4 කළ 9BෙB ප�#ෂණය# පැවැBෙවන ෙත# ඔiෙU වැඩ තහන� ��ම ෙනොව ඔi 
ෙසේවෙ- �9#ත ��ෙ� ෙකො4ෙeGවලට අEව ඔiෙU ෙසේවය අවස4 ��ම ය. ප�#ෂණය අවස4 
X ප� ඔi නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැ�ම 9#L සහගත යැ� එම ප�#ෂ ණෙ- ක=�වp4 ෙප� 
ය4ෙ4 න� ඔi නැවත ෙසේවයට බඳවා ගත හැ� ය. �ලධරයා Fෂෙය[ ය� තරමක ෙහෝ පාලනය# 
තවIරටB තබා ගැ�ෙ� අවශ"තාව# ඇL කරවන Fෙශේෂ ෙහේ: ඇBන�, ඉ\4 ඔiෙU ෙසේවය 
අවස4 කළෙහොB ඔi ෙකෙර[ එබ� පාලනය# තබාගත ෙනොහැ� වන ෙහ�4 ඒ ස�බ4ධෙය4 
ආයතන අධ"#ෂ ජනරා'ෙU උපෙදස් ලබාගත 9: ය. 

 
7:8 �ලධරෙයdෙU  "පlනl" යEෙව4 අදහස් ෙකෙරEෙ- ඔiෙU �ත" තන:ෙ� පlනl 

ය. ඊට ඔiෙU ඒකාබeධ වැ�ප ද, ¥වන Fයද� tමනාව ද, ෙවනB tමනා ෙව� න� ඒවා ද ඇ:ළB 
ෙo. රාජකා� tමනාවක ස්වභාවෙය4 ෙගවන tමනාව# ෙහෝ රාජකා� ඉ� ��ෙ� t දරන Fයද� 
පL]රණය ��� වශෙය4 ෙගවන ගම4 Fයද�, පවාහන Fයද� හා සං9#ත tමනා ෙහෝ යන ෙ� 
�Gව# ඊට ඇ:ළB ෙනොFය 9: ය. 

 
 

8. නැවත ෙසේවයට ගැ@ෙ$ %, =ක ප ෙසේවා BC�)ෙD % හා �දා හැ-ෙ$ % 
ෙගවන වැ�� 
  

8:1 තන:ෙර4 ඉ'ලා අස්qම, ප�වාස කාලය :ළ පBqම අවස4 ��ම, ¦රය හැරයාම, 
ෙසේවෙය4 පහ��ම නැතෙහොB වැඩ ෙහෝ හැG�ම අස:�දායක qම �සා ෙසේවය අවස4 ��ම යන 
ෙ� ෙහේ§4 �සා රජය යටෙB කp4 කර ඇL ෙසේවය අවස4 කරE ලැබ Gkන �ලධරෙයd ප� 
අවසථ්ාවක නැවත ෙසේවෙ- ෙයොදවE ලබ4ෙ4 න� ඔiෙU කp4 ෙසේවය අවස4 ��මට ෙහේ:X 
Geaයට ෙපර ඔi ෙසේවය කර ඇL �Gම කාල ප�	ෙ�දය# ෙවEෙව4 �GI පLලාභය# ලැ�මට 
ඔiට [3කම# නැත. ඔiෙU වැ�ප Sරණය කළ 9BෙB පළOෙව4ම පBවන අයdෙU වැ�ප 
Sරණය කරන අ9�4ම ය. 

 
8:2 ර ජෙ- ෙසේවෙ- ය��G තන:ර# දරන �ලධරෙයd ර ජෙ- ෙසේවෙ- ෙවනB තන:රක 

පBqම# බාරගැ�ම සඳහා Oදා හ�න ලIව එම තන:රට පB කරE ලැ�ෙ� t තමාෙU ප�nය 
ෙසේවය ෙවEෙව4 9 වග4Lෙ- FaFධානය4ට අEව වැ�� ව�ධක වාG ලබා ගැ�මට ඔiට 
[3කම Lෙ�.  

 
8:3 රජෙ- ෙසේවෙය4 Fශාම ගB �ලධරෙයd Fශාම වැ�� [3 පදනම# මත ය� ෙසේවෙ- 

ෙයොදවE ලබන Fට ඔiට Fශාම වැ�ප# ෙහෝ Fශාම tමනාව# ෙගව4ෙ4 න� එය, එෙසේ ය� 
ෙසේවෙය[ ෙයොදවE ලබන \න Gට නැවැBFය 9: අතර ඔiෙU වැ�ප පහත 8:4 හා 8:5 ප�\ 
Sරණය කළ 9: ය. 

 
8:4 ඔi නැවත ෙසේවෙය[ ෙයොදවE ලබ4ෙ4 Fශාම ග�et ඔi දැ� තන:ෙ� ෙහෝ ෙශේAෙ- 

ෙහෝ ෙනොව ෙවනB තන:රක ෙහෝ ෙශේAයක ෙහෝ න� ඔiෙU ප�nය ෙසේවාව4 සඳහා 9 
වග4Lෙ- FaFධානවලට අEවB, එම FaFධානවලට යටBවB ඔiට වැ�� ව�ධක වාG \ය 9: 
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අතර නැවත ෙසේවෙ- ෙයදqෙ� t ඔiට ෙගFය 9: වැ�ප හා ඔiෙU ඉ\� වැ�� ව�ධක \නය එම 
වග4Lෙ- FaFධාන ය ටෙB Sරණය කළ 9: ය. 

 
8:5 ඔi නැවත ෙසේවෙය[ ෙයොදවE ලබ4ෙ4 Fශාම ග�et ඔi දැ� තන:ෙර[ම ෙහෝ 

ෙශේAෙය[ම න� Fශාම ග4නා අවස්ථාෙo ලබ34 Gk වැ�පම ඔiට ෙගFය 9: ය. තවද ඔiෙU 
ඉ\� වැ�� ව�ධක \නය නැවත ෙසේවෙ- ෙයද X \නය ෙo. 

 
8:6 රාජ" ෙසේවෙය[ Fශාම ලැ� �ලධරෙයd ෙකො4තාB පදනම මත නැවත ෙසේවෙ- ෙයද X 

Fට ෙගවE ලබන වැ�ප, එවකට බලපවBවන ෙකො4ෙeG හා FaFධාන මත ෙකෙරE ඇත.  
 
8:7 �Gය� තන:ර# යටපB ��ම ෙහේ:ෙකොට ෙගන ෙහෝ අL�#ත qම ෙහේ:ෙකොට ෙගන 

ෙහෝ �ලධරෙයd පB ��ෙ� බලධරයාෙU අEමLය ද ඇLව ෙවනB තන:රක Fක'ප ෙසේවෙය[ 
ෙයද X Fට එම තන:ෙර[ ඔiෙU වැ�ප, 9 වග4Lය  යටෙB Sරණය කළ 9: ය. 

 
8:8 ස්වMය තන:ෙර[ ස්¤ර කරE ලැ� �ලධරෙයd එම තන:ෙර[ ෙසේවය ��ම සඳහා �I� 

ෙනොෙවතැ� ඉ4ප� ය� අවස්ථාවක t ෛවද" ම+ඩලය# FG4 Sරණය කරE ලැබ පB ��ෙ� 
බලධරයාෙU අEමLය ද ඇLව ඔi ඒ ෙවEවට ෙවනB තන:රක Fක'ප ෙසේවෙය[ ෙයද X Fට 
ඔiෙU වැ�ප,  9 වග4Lය  යටෙB Sරණය කළ 9: ය. 
 

8:8:1 රාජකා�ෙය[ ෙයt Gkයt GI X අන:රක පLඵලය# වශෙය4 ෙහෝ �යම 
වශෙය4ම ඔiෙU ෙසේවෙ- ස්වභාවය හා තBBවය ෙහේ:ෙකොට ෙගන GIq ය� සැල�ය හැ� 
Geaයක පLඵලය# වශෙය4 ෙහෝ �ලධරෙයd ෙසේවය සඳහා E�I� යැ� පකාශ කර ඇL 
ක'[, ඉ\4, 9 වග4Lය අEව ඔiට ෙගqමට �යම කර ඇL වැ�ප ඔi කp4 ලැ� වැ�පට වඩා 
ෙබෙහF4 අc qම �සා ඔiට Iෂ්කරතාවලට Oiණ පෑමට GIෙo න�, �I� යැ� හැ ෙඟන ය� 
ය� ෙකො4ෙeGවලට යටBව, 4 වග4Lයට අEව එම වැ�ප �යම කරන ෙලස ආයතන අධ"#ෂ 
ජනරා'ෙග4 ඉ'H� කළ හැ� ය. එෙහB �Gම Fෙටක Fක'ප ෙසේවය w�නමා ඇL අHB 
තන:ෙ� උප�මයට වඩා වැl වැ�ප# ලබා ගැ�මට ඔiට [3කම# නැත. 

 
 

9. වැ�� ව�ධක වාF 
 

9:1 රජය යටෙB ස¤්ර ෙහෝ තාවකාpක පදනම# යටෙB කp4 ෙසේවය කර ඇL �ලධරෙයd 
රජ ය යටෙBම අHB තන:රකට පB X Fට තම ]�ව ෙසේවය ෙවEෙව4 පහත සඳහ4 උප 
වග4Lවල දැ#ෙවන FaFධානය4ට අEව ඔiට වැ�� ව�ධක වාG \ය හැ� ය. 

 
9:2 පහත සඳහ4 ෙසේවා කාල ප�	ෙ�ද ෙවEෙව4 එබ� වැ�� ව�ධක වාG ෙනො\ය 9: ය. 

 
9:2:1 ඔi පB කරE ලැබ ඇL අHB තන:ර සඳහා �යම කර ඇL �I�ක� ලබාගැ�ම 

උෙදසා කර ඇL ]�ව ෙසේවයකට අයB �Gම කාල ප�	ෙ�දය# ෙවEෙව4, 
 

Bද�ශනය : 
 

II  ෙශේAෙ- 3කැ�# ෙකෙනd වශෙය4 අg=I 05ක පළ�=eද# L�ය 9: ය 
ය4න �Gය� තන:ර# සඳහා �යම කර ඇL �I�ක�වp4 එක�. "ඒ" නැමැBතා   
II  ෙශේAෙ- 3කැ�# ෙකෙනd වශෙය4 අg=I 07# ෙසේවය කර ඇත. "ඒ" ට වැ�� 
ව�ධක වාG \ය හැ#ෙ# එම ෙසේවෙ- අg=I 02# සඳහා පමA. 

 
9:2:2 අකා�ය#ෂමතාව �සා Fශාම ගැ4qම, ෙසේවෙය4 ඉ'ලා අස්qම, ප�වාGක 

පBqම# අවස4 ��ම, ¦රය හැරයාම, ෙසේවෙය4 පහ��ම ෙහෝ වැඩ ෙහෝ හැG�ම අස:�දායක 
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qම �සා ෙසේවය අවස4 ��ම යන ෙ� Geaයකට ෙපර ෙසේවය කර ඇL �Gම කාල 
ප�	ෙ�දය# ෙහෝ කාල ප�	ෙ�ද ෙවEෙව4, 

 
Bද�ශනය : 

 
"�" නැමැBතා 1974.04.28 Gට 1976.10.07 \න ද#වා රජෙ- ෙසේවෙ- තන:ර# 
ඉG� ය. එම ප�වාGක පBqම අෙහෝG ��ම ෙහේ:ෙකොට ෙගන ඔiෙU ෙසේවය 
1976.10.07 \න අවස4 කරන ලt. ඔi 1977.07.25 \න නැවත ෙසේවෙ- ෙයොදවන 
ලIව 1981.07.01 \න ද#වා ෙසේවය ෙකොට එ\න ෙසේවෙය4 ඉ'ලා අස්ෙo. 

 
ඉ4 අන:=ව ඔiට ෙවනB පBqම#  ලැ�නෙහොB ෙමම ෙසේවා කාල ප�	ෙ�ද ෙද�4 

එකකට ෙහෝ වැ�� ව�ධක වාG ලබා ගැ�මට ඔiට [3කම# නැත.  
 
9:2:3 අස:�දායක යැ� වා�තාගතව ඇL �Gම කාල ප�	ෙ�දය# (එන�, ය��G කාල 

ප�	ෙ�දය# :ළ වැ�� ව�ධකය# තාවකාpකව අB[�වා ෙහෝ අc කර ෙහෝ නවතා ෙහෝ 
Fල�බනය කර ෙහෝ ඇBන� එවැ� කාල ප�	ෙ�දය#) ෙවEෙව4, 

 
9:2:4 ය��G ෙසේවා කාල ප�	ෙ�දයකට ප�ව එම ෙසේවා කාලයට වඩා t�ඝ කාලය�4 

ෙසේවය කැ� පැව:නෙහොB එවැ� ෙසේවා කාල ප�	ෙ�දය# ෙවEෙව4, 
 
9:2:5 මාස 06කට අc �Gම ෙසේවා කාල ප�	ෙ�දය# ෙවEෙව4, 
 
9:2:6 �ලධරයා පB q Gkන අHB තන:රට වඩා තBBවෙය4 පහළ තන:රක ෙසේවය 

කර ඇL �Gම කාල ප�	ෙ�දය# ෙවEෙව4, 
 
9:2:7 �ලධරයා පB q Gkන අHB තන:ර සඳහා එවකට පැවL වැ�� ප�මාණෙ- 

ආර�භක වැ�පට වඩා අc වැ�ප# ලබ34 ඔi ෙසේවය කර ඇL �Gම කාල ප�	ෙ�දය# 
ෙවEෙව4, 

 
9:3 වැ�� ව�ධක වාG \ය හැ#ෙ# අදාළ �eගලයා පBකරE ලැබ ඇL අHB තන:රට වඩා 

ඉහළ තBBවෙ- ෙහෝ අHB තන:ර හා සම තBBවෙ- ෙහෝ තන:රක කර ඇL ]�ව ෙසේවාව4 
ෙවEෙව4 පමA. 

 
9:4 �ලධරෙයd Gය ෙසේවෙය[ කැ�ම# නැLව එ# තන:ර�4 ෙවනB තන:රකට පBව 

යන ක'[, කp4 දැ� තන:ෙ� වැ�� ප�මාණය ඔi පBව Gkන අHB තන:ෙ� වැ�� 
ප�මාණයට වඩා ඉහළ තBBවෙ- ෙහෝ සම තBBවෙ- ෙහෝ ෙනොව4ෙ4 න� කp4 තන:ෙ� 
පහත දැ#ෙවන ෙසේවා කාල ප�	ෙ�ද ෙවEෙව4 ඔiට වැ�� ව�ධක වාG \ය හැ� ය. 

 
9:4:1 අHB තන:ෙ� ආර�භක වැ�පට වඩා වැl සථ්ාවර වැ�ප# ලබ34 ෙසේවය කර 

ඇL කාල ප�	ෙ�ද ෙවEෙව4. 
   
9:4:2 අHB තන:ෙ� ආර�භක වැ�ප ෙහෝ ආර�භක වැ�පට වැl වැ�� wයවරවල 

වැ�ප# ලබ34 ෙසේවය කර ඇL කාල ප�	ෙ�දය ෙවEෙව4,  
 
 

Bද�ශනය : 
 

"ඒ" නැමැBතා ස්ථාවර වා�rක වැ�ප =wය' 7,230# X තන:රක අg=I 10# ෙසේවය කර 
ඇත. ඔi ෙසේවෙය[ කැ�ම# නැLව, වා�rක වැ�� ප�මාණය =wය' 6,600 - 8 x 90 - 7,320# 
X තන:රකට පB කරE ලැෙ�. ස්ථාවර වැ�ප ආර�භක වැ�පට වඩා අaක ෙo. එෙහ�4 
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ස්ථාවර වැ�ප ලබ34 ෙසේවය කර ඇL කාල ප�	ෙ�දය වැ�� ව�ධක වාG tම සඳහා ගණ4 ගත 
හැ� ය. 

 
"�" නැමැBතා වා�rක වැ�� ප�මාණය =wය' 6,780 - 8 x 90 - 7,500# X තන:රක 

අg=I 8 1/2# ෙසේවය ෙකොට අg=eදකට =wය' 7,410ක වැ�ප# ලබ34 G}. ඔi ෙසේවෙය[ 
කැ�ම# නැLව වා�rක වැ�� ප�මාණය =wය' 7,320 - 2 x 90 හා 6 x 120 - 8,220# X 
තන:රකට පB කරE ලැෙ�. 

   
කp4 තන:ෙ� O' අg=I පහ ෙසේව ය කර ඇBෙB =. 7,320# X ආර�භක වැ�පට වඩා අc 

X වැ�� wයවරවල ය. එෙහ�4 එම කාලය වැ�� ව�ධක වාG tම සඳහා ගණ4 ගE ෙනොලැෙ�. 
හයවැ� අg=eෙe Gට ෙමwට කාලය ගණ4 ගත හැ� ය.  

  
9:5 ෙම[  9:3 Gට 9:4 උප වග4L යටෙB w�ගත හැ� ]�ව ෙසේවා කාල ප�	ෙ�ද ෙවEෙව4  

වැ�� ව�ධක වාG \ය හැ#ෙ# �ලධරයා පBකරE ලැබ ඇL අHB තන:ර සඳහා එM කාල 
ප�	ෙ�ද :ළ වලං©ව පැවL වැ�� ප�මාණ මn4 පමණ�. ෙවනB වචනවp4 �යෙතොB අHB 
තන:ර සඳහා එM කාල ප�	ෙ�ද :ළ වලං©ව පැවL වැ�� ප�මාණ අEව එM w�ගත හැ� කාල 
ප�	ෙ�ද ෙවEෙව4 �ලධරයාට වැ�� ෙගවE ලැ�ෙo න� ඔiට උපයාගත හැ�ව L� වැ�ප 
ගණ4 බලා දැනගත 9: ය. 

 
 
Bද�ශනය : 

 
"ඒ" නැමැBතා වා�rක වැ�� ප�මාණය =wය' 3,900 - 15 x 180 - 6,600# X තන:රකට 

1981.01.01 \න පBව G}. එයට කp4 ඔi දැ� තන:ෙර[ අවස4 වරට ඔiට ලැ� ඇBෙB 
අg=eදකට =wය' 4,620# X වැ�ප �. වැ�� ව�ධක වාG tම සඳහා 1975.01.01 Gට 
1978.02.16 ද#වා ]�ව ෙසේවා කාලය w�ගත හැ� ය. 1975.01.01 Gට 1978.02.16 ද#වා කාලය 
:ළ ෙමම තන:ෙ� වා�rක වැ�� ප�මාණය =wය' 3,432 - 7 x 144 හා 8 x 180 - 5,880# q 
න� ඔiට එම කාල ප�	ෙ�දය සඳහා වැ�� ව�ධක වාG \ය 9BෙB =wය' 3,432 - 7 x 144 හා 
8 x 180 - 5,880 යන වැ�� ප�මාණය මn4 පහත දැ#ෙවන ප�\ ය. 

 
75.01.01 - =. 3,432 
 

  76.01.01 - =. 3,576 
 

  77.01.01 -  =. 3,720 
 

  78.01.01 - =. 3,864 
 

  78.02.16  - =. 3,864 
 

  උපයා ගB වැ�ප =. 3,864 �. 
 

9:5:1 උපයා ගB වැ�ප �ගමනය කර ගැ�මට පදන� කර ග4නා වැ�� ප�මාණය 
පLෙශෝධනය කර Lෙ� න�, එෙසේ �ගමනය කළ උපයාගB වැ�ප අදාළ වැ�� පLෙශෝධනෙ- 
අවසර t ඇL පදනම අEව පLෙශෝaත වැ�� ප�මාණයට ප�ව�තනය කර ගත 9: ය. 

  
එවැ� අවස්ථාවක 9:6 සහ 9:7 උප වග4Lවලට අEව අHB තන:ෙ� වැ�ප �ගමනය ��ම 

සඳහා සලකා බැpය 9: උපයා ගB වැ�ප Fය 9BෙB ඉහත සඳහ4 ප�\ ප�ව�තනය කරගB 
වැ�ප ය. 

 
9:6 �ලධරයා ඔiෙU අHB තන:ෙ� w[�Fය 9: වැ�� wයවර �ගමනය ��ම සඳහා ගණ4  

ගත 9:  වැ�ප වEෙ- ඔi කp4 දැ� තන:ෙ�t අ4Lමට ලබාගB වැ�ප ෙහෝ 9:5 උප වග4Lෙ- 
පකාර උපයා ගB වැ�ප  ෙහෝ යන ෙද�4 dම# ෙහෝ අc වැ�ප ය.  
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Bද�ශනය : 
 

ඉහත සඳහ4 �ද�ශනෙ- අ4Lමට ලබාගB වැ�ප ව�ෂයකට =. 4,620�. උපයාගB වා�rක 
වැ�ප =. 3,864�. එෙහ�4 ගණ4 ගත 9: වැ�ප වEෙ- =. 3,864 ය. 

 
9:7 �ලධරයා පBව Gkන අHB තන:ෙ� ඔi w[�Fය 9: වැ�� wයවර පහත සඳහ4 ප�\ 

�ගමනය කළ 9: ය.  
 
9:7:1 ෙම[ 9:6 උප වග4Lෙ- පකාර ගණ4 ගත 9: වැ�ප අHB තන:ෙ� ආර�භක 

වැ�පට වඩා අc න� ඔi ආර�භක වැ�ප මත w[�Fය 9: ය.  
 
අHB තන:රට පB X \නය ඉ\� වැ�� ව�ධක \නය ෙo.  
 
9:7:2 ෙම[ 9:6 උප වග4Lෙ- පකාර ගණ4 ගත 9: වැ�ප අHB තන:ෙ� ය��G වැ�� 

wයවරකට සමාන ෙo න� ඔi ඊළඟ වැ�� wයවෙර[ w[�Fය 9: ය. අHB තන:රට පB X 
\නය ඉ\� වැ�� ව�ධක \නය ෙo. 

 
9:7:3 ෙම[ 9:6 උප වග4Lය පකාර ගණ4 ගත 9: වැ�ප අ4Lම වරට ලබා ගB වැ�පම 

වන නOB එය අHB තන:රට අයB වැ�� ප�මා ණෙය[ ය��G wයවර# ෙනොෙo න� ඔi 
ආස4න ඉහළ වැ�� wයවෙ� w[�Fය 9: ය. අHB තන:රට පB X \නය ඉ\� වැ�� ව�ධක 
\නය ෙo.  

 
9:8 වැ�� ව�ධක වාG w�බඳව ෙමම FaFධාන 7යාෙo ෙයදqෙ� t ම: දැ#ෙවන ක=� 

සැල�'ලට ගත 9: ය. 
 
9:8:1 �Gම �ලධරෙයdට ඔi පBq Gkන තන:ෙ� ආර�භක වැ�පට වඩා අc වැ�ප# 

ෙනොලැ�ය 9: ය. 
 
9:8:2 �Gම �ලධරෙයdට ඔi පB q Gkන තන:ෙ� උප�මයට වඩා වැl වැ�ප# 

ෙනොලැ�ය 9: ය. 
 
9:8:3 �ලධරෙයd කp4 දැ� තන:රට වඩා පහළ තBBවෙ- තන:රකට පB X Fට, 

ඉ\4 (9:3 හා 9:4 උප වග4L යටෙB w�ගත හැ�) ඔiෙU Ov ෙසේවා කාලයම එම පහළ 
තන:ෙර[ම q න� ඔiට ලැ�ය 9:ව L�ණ වැ�පට වඩා වැl වැ�ප# �Gම �ලධරෙයdට 
ෙනොලැ�ය 9: ය. 

 
9:9 පළාB පාලන ෙසේවෙ- ස්¤ර හා Fශාම වැ�� [3 තන:ර# දරන �ලධරෙයd රජෙ- 

ෙසේවෙ- පBqම# බාරගැ�ම සඳහා Oදා හ�E ලැබ රජෙ- ෙසේවයට අයB එම තන:රට පB X Fට 
පළාB පාලන ෙසේවෙ- ඔi කළ ෙසේවය ර ජෙ- ෙසේවය# ෙසේ සලකා ෙමම FaFධාන යටෙB ඔiට 
වැ�� ව�ධක වාG \ය හැ� ය. 

 
 

10. වැ�� ව�ධක 
 
10:1 �ලධරෙයdට වැ�� ව�ධකය# අ�LවාGකම# වශෙය4 ලබා ගැ�මට [3කම# නැත. 

Gය රාජකා� කට9: කා�ය#ෂමවB අනලස්වB ඉ� ��ෙම4 හා වැ�� ව�ධක කාල ප�	ෙ�දය 
:ළ Ovම�4ම ෙසේවය ��ෙම4 ඔi එම වැ�� ව�ධක උපයා ගත 9: ය. (10:9 උප වග4Lය 
බල4න) වැ�� ව�ධකය# ෙගqමට ෙපර �ලධරයා FG4 එය උපයා ගැ�මට අවශ" ක=� ස�රා 
ඇL බවට සහLකය# �G බලධරයා FG4 අBස4 කළ 9: ය. 
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මා+ඩpක �ලධරය4ට අදාළ වන අගැ9� කාල �මාව pB ව�ෂය# (උදා:- 1998.01.01 Gට 
1998.12.31) Fය 9: අතර අෙනdB �ලධරය4 සඳහා X අගැ9� කාල �මාව වැ�� ව�ධක 
\නට ෙපරා:වම X ෙදොෙළොස් මසක කාල �මාව Fය 9: ය. 

 
ව�ෂෙ- පළO අ�ධය :ළට වැෙටන වැ�� ව�ධක \නය# ඇL මා+ඩpක �ලධරෙයdෙU 

වැ�� ව�ධකය ෙගqමට �ෙයෝග tම රඳා පවL4ෙ4 ඊට කp4 ව�ෂෙ- අවස4 අගැ9ම මත ය. 
එම ව�ෂෙ- ෙදවන අ�ධය :ළට වැෙටන වැ�� ව�ධක \න ඇL මා+ඩpක �ලධරය4ෙU 
වැ�� ව�ධක ෙගqමට �ෙයෝග tම අ�ධ වශෙය4 එම ව�ෂෙ- මැද කාල �මා අගැ9ම මතB, 
අ�ධ වශෙය4 ඊට කp4 ව�ෂෙ- අවස4 අගැ9ම මතB රඳා පවS. 

 
GයHම �ලධරය4 ස�බ4ධෙය4, වැ�� ව�ධකය# ෙගqෙ�  �ෙයෝගය ෙදEෙ- අංක 232 

දරන ෙපොI ආකෘL පතය ම«�. 
 

10:2 ය��G �ලධරෙයd ස�බ4ධෙය4 එවැ� සහLකය# \ය ෙනොහැ� න� ඔiෙU වැ�� 
ව�ධකය ෙගqම පL#ෙෂේප කරE ලැෙ�. වැ�� ව�ධකය "තාවකාpකව අB[�qම", "අc ��ම", 
"නතර ��ම", "Fල�බනය ��ම" යන කම අ:�4 එ# කමයකට එම පL#ෙෂේප ��ම කළ හැ� 
ය.  

 
 "වැ�� ව�ධකය තාවකාpකව අB[�qම" ය4ෙන4 අදහස ් කර 4ෙ4 �ය3ත කාල 

ප�	ෙ�දය# :ළ වැ�� ව�ධකය ෙනොෙගවා තබා එම කාල ප�	ෙ�දය අවසානෙ- t, ඉ\4 එම 
වැ�� ව�ධකය පLසාධනය කරE ලැ�වෙහොB එම වැ�� ව�ධකය ලැ�මට �යමව L�ණ \න Gට 
එය �ලධරයාට ෙගqම ය. තාවකාpකව අB[�qම යE ඒ වනFටB පදානය කර ඇL ප�nය 
වා�rක වැ�� ව�ධකය අB[�qම Fය හැ� ය. එෙසේ නැතෙහොB ලැ�මට �ය3තව Lෙබන වැ�� 
ව�ධකය# අB[�qම Fය හැ� ය. 

 
"වැ�� ව�ධකය# නතර ��ම" ය4ෙන4 අදහස් කර4ෙ4 �ය3ත කාල ප�	ෙ�දය# :ළ 

වැ�� ව�ධකය ෙනොෙගවා තබා එම කාල ප�	ෙ�දය අවසානෙ- t, ඉ\4 එය අEමත කරE 
ලැ�වෙහොB එය නතර ෙකොට L� කාල ප�	ෙ�දය :ළ රඳවා ගB Oදල ෙනොෙගවා එම වැ�� 
ව�ධකය අEමත කළ \න Gට ෙගqම ය.  

 
"වැ�� ව�ධකය# අc ��ම" ය4ෙන4 අදහස් කර4ෙ4 ෙගqමට �ය3තව Lෙබන වැ�� 

ව�ධකය# ෙනොව ඒ වන FටB ෙගවා ඇL වැ�� ව�ධකය# අc ��ම ය. 
 
"වැ�� ව�ධකය# Fල�බනය ��ම" යEෙව4 අදහස ් කර4ෙ4 ලැ�මට �ය3ත වැ�� 

ව�ධකය# සදහටම ෙනොෙගවා නවBවා ගැ�ම ය. ෙම[t වැ�� ස�බ4ධෙය4 GIවන 
පාcව, �ලධරයා Gය තන:ෙ� ෙහෝ ෙශේAෙ- ෙහෝ උප�ම වැ�ප කරා එළ ෙඹන := \ගටම 
බලපා�.  

 
 

Bද�ශනය : 
 

"ඒ" නැමැBතා =.13,990ක මාGක වැ�ප# ලබ�. =. 145# X ඔiෙU ඊළඟ මාGක වැ�� 
ව�ධකය 2010 ¬p මස 01 වන \න ලැ�මට �ය3ත ය.  

 
(i) ලැPමට BයHත වැ�� ව�ධකය තාවකා2කව අ"Q�#ම - ¬p මස 01 වැ� \න 

ලැ�මට �ය3ත වැ�� ව�ධකය මාස 03ක කාලය# සඳහා තාවකාpකව අB[�වE 
ලැ�වෙහොB ඔ#ෙතෝබ� මස 01 වැ� \න ෙත# ඔiට ලැෙබEෙ- =.13,990ක 
වැ�ප ය. ඔ#ෙතෝබ� මස 01 වැ� \න එM වැ�� ව�ධකය ෙගqමට Sරණය 
කළෙහොB ¬p මස 01 වැ� \න Gට ඔiට =.14,135ක මාGක වැ�ප# ෙගවE 
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ලැෙ�. තව ද ¬p, අෙගෝස්: හා සැ�තැ�බ� යන මාසවල ෙනොෙගවා රඳවා ගB වැ�� 
ව�ධක Oදල වන  (145 x 3) =. 435 ද ඔiට ෙගවE ලැෙ�.  

 

(ii) පදානය කර ඇ) වැ�� ව�ධකය� තාවකා2කව අ"Q�#ම - ඔiෙU වැ�� ව�ධකය 
:4 මසකට තාවකාpකව අB[�qමට 2010 ¬p මාසෙ- t Sරණය කරන ලද න� 
2010 ¬p 01 වැ� \න Gට ඔiෙU වැ�ප =.14,135 Gට =.13,990ට අc කළ 9: 
ෙo. තාවකාpකව අB[�වන ලද වැ�� ව�ධකය ෙගqමට එම :4 මස අවසානෙ- t 
Sරණය කරන ලද න� ඔi ය�B =.14,135 වැ�ෙප[ම w[�වා :4 මස :ළ 
ෙනොෙගX වැ�� ව�ධක Oදල වන =. 435 ද ඔiට ෙගවE ලැෙ�.  

 

ෙ� අවස්ථා ෙද�4 කවර අවසථ්ාවක t වB ඔiට Oදp4 පාcව# GI ෙනොෙo.  
ඔiෙU වැ�� ව�ධක \නය ද ෙනොෙවනස්ව පවS.  

 

(iii) නතර ,-ම - "ඒ" නැමැBතාට 2010 ¬p 01 වැ� \න ලැ�මට �ය3ත වැ�� 
ව�ධකය තාවකාpකව අB[�වනවා ෙවEවට, මාස 03ක කාලය# නතර ෙකොට එම 
කාල ප�	ෙ�දය අවසානෙ-t එම වැ�� ව�ධකය ෙගqම අEමත කරන ලද න� 
ඔiට ඔ#ෙතෝබ� මස 01 \න Gට =.14,135 ක වැ�ප# ලැෙ�. එෙහB 2010 ¬p, 
අෙගෝස්: හා සැ�තැ�බ� යන මාස සඳහා ෙගFය 9: වැ�� ව�ධක :නක Oද' 
පමාණය වන =.435 ඔiට අ[3 ෙo. ඔiෙU වැ�� ව�ධක \නය ෙනොෙවනස්ව 
පවS.  

 

(iv) අS ,-ම - ඔiෙU වැ�� ව�ධකය මාස :නක කාලය# සඳහා අc ��මට 2010 
අෙගෝස්: මාස ෙ- t Sරණය කරන ලද න� ඔiෙU වැ�ප, 2010 අෙගෝස්: මස 01 
වැ� \න Gට =.13,990 ද#වා අc කරE ලැෙ�. 2010 ෙනොවැ�බ� මාසෙ- Gට 
ය�B =.14,135 වැ�පට ඔi පO�වE ලැෙ�.   

     

එම :4 මාසය :ළ ඔiෙU වැ�ෙප4 අc කරන ලද වැ�� ව�ධක Oදල X =.435 
ඔiට අ[3 ෙo.  

 

(v) =ල$බනය ,-ම - 2010 ¬p 01 \න ලැ�මට �ය3ත වැ�� ව�ධකය මාස 06�4 
Fල�බනය කරE ලැබ එම කාලය අවසානෙ- t එම වැ�� ව�ධකය ෙගqම අEමත 
කරන ලද න� =.14,135# වන ඊළඟ වැ�� wයවර මත ඔi w[�Fය 9BෙB 2011 
ජනවා� 01 \න Gට ය. ඔiෙU ඉ\� වැ�� ව�ධක \නය ජනවා� 01 වැ� \න වE 
ඇත. 

 

Bද�ශනය : 
 

"ඒ" සහ "�" 2010.07.01 \න Gට =.13,990 - 145 x 10 - 15,440 වැ�� ප�මාණය මත 
තන:රකට පBකර ඇත.  

 

ඔgi 2011.07.01 \න Gට =.14,135 වැ�� wයවරට [3ක� ලබL. 2011.07.01 \නට "ඒ" ට 
ෙගFය 9: වැ�� ව�ධකය මාස 6�4 Fල�බනය කරE ලැෙ�. එFට "ඒ" ට සහ "�" ට ෙගFය 9: 
වැ�� ෙමෙසේ ය.   

     "ඒ"      "�" 
          =.                           =. 
   2010.07.01   -   13,990    2010.07.01   -   13,990 
   2011.07.01   -   13,990    2011.07.01  -   14,135  
   2012.01.01   -   14,135    2012.07.01   -   14,280 
   2013.01.01   -   14,280    2013.07.01   -   14,425 
   2014.01.01   -   14,425    2014.07.01   -   14,570 
   2015.01.01   -   14,570    2015.07.01   -   14,715 

 2016.01.01   -   14,715    2016.07.01   -   14,860 
 2017.01.01   -   14,860    2017.07.01   -   15,005 
 2018.01.01   -   15,005    2018.07.01   -   15,150 
 2019.01.01   -   15,150    2019.07.01   -   15,295 
 2020.01.01   -   15,295    2020.07.01   -   15,440 
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ෙමෙසේ "�" ට 2011.07.01 \න ලැෙබන =.14,135ක වැ�� wයවර "ඒ" ට ලැෙබ4ෙ4 
2012.01.01 \න ය.  

 
10:3 වැ�� ව�ධකය# ෙගqම පL#ෙෂේප ��ෙ�t එය කවරාකාරය�4 පL#ෙෂේප Fය 9:ද 

ය4න Sරණය කළ 9BෙB ඒ ඒ අවස්ථාවට අදාළ ක=� අEව ය. එම Sරණයට එළෙ� t 
w�පැ\ය 9: මා�ෙගෝපෙeශ පහත දැ#ෙo. 

 
 තාවකා2කව අ"Q�#ම - ෙමය ෙයෝග" ව4ෙ4 වැ�� ව�ධක සහLකය �dB ��ෙ� 

වගMම දරන බලධරයාට, තම4 ෙවත ඉ\�පB කර ඇL ක=� අEව එම සහLකය අBස4 කළ 
ෙනොහැ� නOB අවසාන �ෙයෝගය# ��මට ෙපර ඔi අදාළ �ලධරයා ගැන �®�ෙව4 
��#ෂණය ��මට අදහස ්කරන අවස්ථාවක t ය. වැ�� ව�ධකය නතර ��ම gවමනාවට වඩා 
බරපතල ද¢වම# ෙසේ සලක4නා X ද, වැ�� ව�ධකය තාවකාpකව අB[�qෙම4 තBBවය 
වැl\9� qමට ඉඩ ඇBතා X අවස්ථාවල t ද වැ�� ව�ධකය# තාවකාpකව අB[�qම �ෙයෝග 
කළ හැ� ය. 

 

 නතර ,-ම - ෙමය ෙයෝග" ව4ෙ4 Fෙශේෂෙය4 ද#වා ඇL වරදව' සඳහාB, Fල�බනය 
��ම gවමනාවට වඩා බරපතල ද¢වම# ෙසේ සැලෙකන ෙපොI අකා�ය#ෂමතාව w�බඳ 
අවස්ථාවල t B ය.  

 

 අS ,-ම - ෙමය ෙයෝග" ව4ෙ4 වැ�� ව�ධකය නතර ��ෙ� Sරණය මාසය# ඇ:ළත t 
7යාBමක ෙනොවන අවස්ථාවල t ය. 

 

 =ල$බනය ,-ම - ෙමය ෙයෝග" ව4ෙ4 �ලධරෙයdෙU ප�nය වැ�� ව�ධක \නෙ- Gට 
ඔi කරන වැඩ පමාණය හා වැඩවල තBBවයB, හැG�මB ඔiට අදාළ වැ�� ව�ධක තBBවෙ- 
Gkන �ලධරෙයdෙග4 ඉ�Fය 9:වාට වඩා සාමාන"ෙය4 පහළ තBBවය�4 9#ත X ද, 
වැ�� ව�ධකය නතර ��ම පමාණවB ෙනොෙo යැ� සැලෙක4නා X ද අවස්ථාවල t ය. 
�ලධරෙයd කා�ය#ෂමතා කඩඉම�4 සමBqමට අෙපොෙහොසB ව4නා X ෙහෝ �ය3ත \න 
වන Fට තන:ෙ� ස්¤ර ��මට අවශ" �I�ක� ලබා ෙනොග4නා X ෙහෝ සෑම අවස්ථාවක t ම 
වැ�� ව�ධකය Fල�බනය කළ 9: ය. 

  
10:4 මාස එෙ# Gට ෙදොළහ ද#වා X ඕනෑම මාස ගණන# සඳහා වැ�� ව�ධක නතර ��ම, අc 

��ම හා තාවකාpකව අB[�qම �ෙයෝග ��මට �vවන. එෙහB එෙසේ ��ෙ� t ඕනෑම එ# 
වාරයක t එය බලපැවැBෙවන කාල ප�	ෙ�දය මාස ෙදොළහකට ෙනොවැl Fය 9:වා# ෙම4ම එම 
කාල ප�	ෙ�දය �ලධරයාෙU ඊළඟ වැ�� ව�ධක \නෙය4 ඔ�බට ෙනොයා 9: ය. Fල�බනය 
��ම# �ෙයෝග කළ හැ#ෙ# එ# වෙරකt මාස 6ක ෙහෝ මාස 12ක කාලය# සඳහා පමA. 

 
10:5 තන:ෙ� ස්¤ර ��ම සඳහා අවශ" �I�ක� ලබාගැ�මට ෙහෝ කා�ය#ෂමතා කඩඉම�4 

සමBqමට ෙහෝ ෙනොහැ�qම �සා වැ�� ව�ධකය# Fල�බනය කරE ලැ� Fට එෙසේ Fල�බනය 
කරන කාල ප�	ෙ�දය Fය 9BෙB එM �I�ක� ලබාගැ�මට ෙහෝ කා�ය#ෂමතා කඩඉෙම4 
සමBqමට ෙහෝ �ය3ත සාමාන" කාල ප�	ෙ�දයට වැlෙය4 ඒ සඳහා ග4නා කාල ප�	ෙ�දය�.  
 

වැ�� ව�ධක \නය කා�ය#ෂමතා කඩඉම සමBqමට �ය3ත අවසාන \නයම ෙනොවන ක'[ 
කා�ය#ෂමතා කඩඉ� ප�#ෂණෙය4 සමBqමට �ය3තව L�ණ අවසාන \නයට අන:=ව 
එළෙඹන වැ�� ව�ධකය, �ලධරයා එම කා�ය#ෂමතා කඩඉෙම4 සමB qමට �ය3ත කාලයට 
වැlෙය4 ගB කාලයට සමාන කාලය�4 Fල�බනය කළ 9: ය.  

 
 

Bද�ශනය :  
 

"�" නැමැBතා =. 13,990 - 145 x 10 - 15,440 වැ�� ප�මාණෙ- =.14,280ක වැ�ප# ලබ�. 
ඔiෙU ඊළඟ වැ�� ව�ධකය 2009.01.01 \නට ෙයt ඇත. 
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=.14,425ට ෙපර ඇL කා�ය#ෂමතා කඩඉෙම4 සමBqමට ඔiට 2008.03.01 \න ද#වා කාලය 
L�A. 

 
ඔi කා�ය#ෂමතා කඩඉෙම4 සමB ව4ෙ4 2008.06.10 වැ� \න ය. ෙ� සඳහා ඉඩ t ඇL 

කාලයට වඩා \න 101# ඔi ෙගන ඇත. එන�, 
 

 මා�: \න 31 
 අෙපේ'   " 30 
 මැ�    " 31 
 ¬�   "   9 

                එක:ව \න      101 
     

   
එෙහ�4 2009.01.01 \නට �ය3ත වැ�� ව�ධකය \න 101�4 Fල�බනය කළ 9: ය. එන� : 
 

 ජනවා� \න 31 
 ෙපබරවා�   " 28 
 මා�:     " 31 
 අ ෙපේ'   "  11 
              එක:ව \න   101 

      
 
ෙ� අEව =.14,425 මාGක වැ�ප මත ඔi w[�Fය 9BෙB 2009 අෙපේ' 12 වැ� \න ය. ඔiෙU 

ඉ\� වැ�� ව�ධක \නය අෙපේ' 12 වැ�දා වE ඇත. 
 

10:6 වැ�� ව�ධකය තාවකාpකව අB[ටX කාල ප�	ෙ�දය අවසානෙ- t �ලධරයාෙU වැඩ 
හා හැG�ම ස:�දායක q න�  වැ�� ව�ධකය ෙගqමට �ය3ත \න Gට එය ෙගFය 9: ය. 

  
10:6:1 වැ�� ව�ධකය තාවකාpකව අB[�වා ඇL කාල ප�	ෙ�දය :ළ �ලධරයාෙU වැඩ 

ෙහෝ හැG�ම ෙහෝ ඔiෙග4 අෙ�#rත තBBවයට වඩා පහB q න� ඔi ෙවEෙව4 වැ�� 
ව�ධක සහLකය �dB ෙනොෙකොට ඒ ෙවEවට වැ�� ව�ධකය ෙගqමට �ය3ත \න Gට වලං© 
වන ප�\ එම තාවකාpක අB[�qම නතර ��ම# ෙනොෙහොB Fල�බනය ��ම# බවට 
ප�ව�තනය කළ 9: ය. 

 
10:7 අකා�ය#ෂමතාවය �සා වැ�� ව�ධකය# නතර ��ම �ෙයෝග කරන Fට එෙසේ කළ 

9BෙB, �ලධරයා Gය හැG�ම හා කා�ය#ෂමතාව ස�බ4ධෙය4 �Gය� \9�ව# 
ෙනො ෙප4gවෙහොB එM නතර ��ම තවB කාල ප�	ෙ�දය සඳහා t�ඝ ��මට හැ� බවට හා/ෙහෝ 
එම නතර ��ම Fල�බනය ��ම# බවට ප�ව�තනය ��මට හැ� බවට පැහැ\p අවෙබෝධය මත 
ය. ෙ� බව වැ�� ව�ධකය නතර ��ම �ෙයෝග කරන අවස්ථාෙo t �ලධරයාට ෙB=� කර \ය 9: 
ය. 

 
10:7:1 වැ�� ව�ධකය නතර ෙකොට L� කාල ප�	ෙ�දය අවසානෙ- t �ලධරයාෙU වැඩ 

හා හැG�ම ස�බ4ධෙය4 \9�ව# ද#නට ෙනොලැ�ණෙහොB වැ�� ව�ධකය නතර ��ෙ� 
කාල ප�	ෙ�දය එම වැ�� ව�ධකය ෙගqමට �ය3ත \න Gට තවIරටB t�ඝ ��මට හා/ෙහෝ 
Fල�බනය ��ම# බවට ප�ව�තනය ��මට  �vවන. 

 
10:8 වැ�� ව�ධකය# ෙගqම පL#ෙෂේප ෙකෙරන සෑම අවස්ථාවක t ම එම වැ�� ව�ධකය 

තාවකාpකව අB[�වා Lෙ�ද, නතර කර Lෙ�ද, අcකර Lෙ�ද, නැතෙහොB Fල�බනය කර Lෙ�ද 
යන වගB, එම පL#ෙෂේප ��ම වලං©ව පවBනා කාල ප�	ෙ�දයB, එෙසේ ��මට ෙහේ:වB 
�ලධරයාට ෙනොපමාව දැ4Fය 9: ය. වැ�� ව�ධකය# ෙගqම එෙසේ පL#ෙෂේප කරE ලැ� Fට ඒ 
බව �ලධරයාෙU ච�යා සටහෙ4 සටහ4 කළ 9: ය. 
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10:9 වැ�� ව�ධකය# පදානය කළ 9BෙB ස�]�ණ වැ�� ව�ධක කාලයම ෙසේවය කර 
ඇBන� පමA. ස�]�ණ වැ�� wට ෙහෝ අඩ වැ�� wට ෙහෝ Gk කවර �වාc කාලය# gවB වැ�� 
ව�ධක ෙගqම ස�බ4ධෙය4 ෙසේවා කාලය# ෙසේ ගණ4 ගE ලැෙ�. 

 
10:9:1 �ලධරෙයd මාස 6කට වැl කාලය# වැ�� ර[ත �වාc wට GkයෙහොB, වැ�� 

ව�ධක ෙගqම සඳහා මාස 6කට වැl X එබ� �වාc කාල ප�	ෙ�ද ෙසේවා කාල වශෙය4 ගණ4 
ගත හැ#ෙ# �ලධරයාෙU Fෂය ඉ#මවා Gk (අස�ප qම වැ�) ෙහේ: �සා ෙහෝ ආ+cෙoම 
ඕනෑකම wට ෙහෝ එම �වාc අEමත කර ඇBන� පමA. ෙම�4 ෙB=� ගත 9BෙB 
�ලධරෙයd ෙවනB ෙහේ§4 �සා මාස 6කට වැlෙය4 වැ�� ර[ත �වාcwට GkයෙහොB මාස 
64 ප�ව වැ�� ර[ත �වාcwට Gk කාලයට සමාන කාලය�4 ඔiෙU වැ�� ව�ධකය 
Fල�බනය කරE ලබන බව ය. 
 
 

Bද�ශනය : 
  

"ඒ" නැමැBතා =. 13,990 - 145 x 10 - 15,440 යන වැ�� ප�මාණෙය[ =.14,280ක වැ�ප# 
ලබ�. ඔi අ4Lම වරට වැ�� ව�ධකය ලබාෙගන ඇBෙB 2008.07.25 වැ� \න ය. ඔi තමාෙUම 
gවමනාව wට 2009.05.01 \න Gට මාස 08ක වැ�� ර[ත �වාc ලබාෙගන ඇත.  

 
ඔiෙU ඊළඟ වැ�� ව�ධකය �ය3තව ඇBෙB 2009.07.25 වැ�දාට ය. එ\නට ඔi �වාc wට 

Gkෙ- මාස 06ට අc කාලය# බැF4 ඔi �වාc wට wටB q යාමට ෙපර X වැ�� ව�ධක කාලය 
:ළ ඔiෙU වැඩ හා හැG�ම ස:�දායක q න� එම වැ�� ව�ධකය ඔiට ෙගFය හැ� ය. එෙහ�4 
ඔi 2010.01.01 වැ� \න නැවත වැඩ භාරගB Fට =.14,425 වා�rක වැ�ප මත ඔi w[�Fය හැ� 
ය. 2010.07.25 \නට ෙයt ඇL ඊළඟ වැ�� ව�ධකය, මාස 6 ඉ#මවා වැ�� ර[ත �වාc ලබා ඇL 
කාල ප�	ෙ�දය X \න 61�4 Fල�බනය කළ 9: ය. 

 
2010.07.25 Gට 2010.09.23 ද#වා \න 61 �. ඒ අEව ඔi ඊළඟ වැ�� wයවර වන =.14,570 

මත w[�වE ලබ4ෙ4 2010.09.24 වැ�දා ය.  
 
ඔiෙU ඉ\� වැ�� ව�ධක \නය සැ�තැ�බ� 24 වැ�දා ෙo.  
  

10:9:2 ෙම[ 10:9:1 උප වග4Lෙ- FaFධානය4[ dම# සඳහ4 gවද �ලධරෙයd 
අස�ප qම ෙහේ:ෙකොට ෙගන �තර �තර ෙසේවයට ෙනොපැ3ණ G}ම �සා  ඔiෙU වැ�� 
ව�ධකය ෙගqම 9#L සහගත ෙනොවන තරමට ඔiෙU පෙයෝජනවBභාවය අc q ඇතැ� ඔiෙU 
වැ�� ව�ධකය අEමත ��ෙ� �G බලධරයා අදහස් කර4ෙ4 න� එම බලධරයා FG4 10:2 
උප වග4Lෙ- පකාර �ෙයෝගය# කළ 9: ය. 

 
10:9:3 Fෙeශය4[ අධ"ාපන කට9: ෙහෝ ��යාව4 ෙහෝ අධ"ාපන කට9: සහ 

��යාව4 සඳහා 1980 මා�: 12 වැ�දා�4 ප� අEමත කරE ලබන වැ�� ර[ත �වාc, වැ�� 
ව�ධක ෙගqම සඳහා ගණ4 ගත 9: ය. එවැ� �ලධරෙයd ආප� \ව�නට පැ3A ප�, ඔi 
Fෙeශයකට ෙනොnෙ- න� එළමට හැ�ව L�� වැ�� wයවෙර[ w[�Fය 9: ය. එෙතdI 
gවB  එෙසේ කළ 9BෙB, සාමාන" තBBවය4 යටෙB ඔiෙU වැ�� ව�ධකය ෙගqම E�I� 
බවට පB කරන, වැ�� ර[ත �වාc කාලය :ළ X වැඩ හා හැG�ම ස�බ4ධෙය4 අ[තකර 
වා�තාව#, සාමාන"ෙය4 ඔiෙU වැ�� ව�ධකය අEමත කරන බලධරයාට ඉ\�පB q ෙනොමැL 
Fට පමණ# ය. 
 

10:10   වැ�� ව�ධක පදානය ��ෙ� �G බලධරය4 පහත දැ#ෙවන ප�\ ය. 
  
(අ) ය� අමාත"ාංශයක ෙසේවය කරන GයHම 

රාජ" �ලධරය4 සඳහා 
- 

අදාළ අමාත"ාංශෙ- ෙ'ක�වරයා 
ෙහෝ බලය පවරන ලද �ලධරයා  
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(ආ) පළාB සභාවක ෙසේවය සඳහා Oදා හ�න 

ලද GයHම රාජ" �ලධරය4 සඳහා 
- 

පළාB සභාෙo පධාන ෙ'ක�වරයා 
ෙහෝ බලය පවරන ලද �ලධරයා 
 
 

(ඇ) රාජ" සංස්ථාව#, ම+ඩලය# ආ\ෙය[ 
ෙසේවය සඳහා eFSයනය කරන ලද GයHම 
රාජ" �ලධරය4 සඳහා - 

අදාළ රාජ" සංස්ථාව, ම+ඩලය 
ආ\ය අයB වන අමාත"ාංශෙ- 
ෙ'ක�වරයා ෙහෝ බලය පවරන ලද 
�ලධරයා 
 

(ඈ) ය� ර ජෙ- ෙදපා�තෙ�4:වක ෙසේවය 
කරන GයHම රාජ" �ලධර4 සඳහා 
 

- 
ෙදපා�තෙ�4: පධා�යා ෙහෝ 
බලය පවරන ලද �ලධරයා 

(ඉ) ෙදපා�තෙ�4:  පධා�යා සඳහා - අදාළ අමාත"ාංශෙ- ෙ'ක� 
   
 ± ලංකා ප�පාලන ෙසේවයටB, ± ලංකා ඉං²ෙ4= ෙසේවයටB, ± ලංකා වාස්: Fද"ාඥ 

ෙසේවයටB, ± ලංකා Fද"ාBමක ෙසේවයටB අයB �ලධරය4ෙU වැ�� ව�ධක 
ස�බ4ධෙය4 7යා ��ෙ� t රාජ" ප�පාලන Fෂය භාර අමාත"ාංශෙ- ෙ'ක�වරයා 
ඔg4ෙU Fෙශේෂෙය4 �යම ෙකොට ද#වන ලද අදාළ බලධරයා ෙනොවන අවස්ථාවල, 
වැ�� ව�ධක සහLකෙ- wටපත# රාජ" ප�පාලන Fෂය භාර අමාත"ාංශෙ- 
ෙ'ක�වරයා ෙවත යැFය 9: ය. එෙලසම අෙනdB GයHම tප ව"ා�ත ෙසේවාව4ට 
අයB �ලධරය4ෙU Fෙශේෂෙය4 �යම කර ද#වන ලද අදාළ බලධරයා අදාළ ෙසේවය 
භාර අමාත"ාංශෙ- ෙ'ක�වරයා ෙනොෙවෙතොB වැ�� ව�ධක සහLකෙ- wටපත# අදාළ 
ෙසේවය භාර අමාත"ාංශෙ- ෙ'ක�වරයා ෙවත යැFය 9: ය. 

 
10:11 වැ�� ව�ධකය4 ෙගqම පL#ෙෂේප ��ම සඳහා �G බලධරය4 පහත සඳහ4 ප�\ ය. 
  

(අ) ±  ලංකා  ප�පාලන ෙසේවය,   ±  ලංකා  
ඉං²ෙ4= ෙසේවය,   ± ලංකා Fද"ාBමක ෙසේවය, 
± ලංකා වාස්: Fද"ාBමක ෙසේවය යන ය� 
ෙසේවයක �ලධරෙයd සඳහා 

- රාජ" ප�පාලන Fෂය 
භාර අමාත"ාංශෙ- 
ෙ'ක�  

 
 

(ආ) අෙනdB tප ව"ා�ත ෙසේවාව4ට අයB 
�ලධරය4 සඳහා 

- අදාළ ෙසේවය භාර 
අමාත"ාංශෙ- ෙ'ක� 

 
(ඇ) මා+ඩpක ෙශේAෙ- ෙවනB රාජ" �ලධරෙයd 

සඳහා 
- අදාළ අමාත"ාංශෙ- 

ෙ'ක� 
 

(ඈ) ෙදපා�තෙ�4:වක ෙසේවය කරන අෙනdB 
GයHම රාජ" �ලධර4 සඳහා 

- අදාළ ෙදපා�තෙ�4: 
පධා�යා  

 
(ඉ) අ මාත"ාංශයක ෙසේවය කරන අෙනdB GයHම 

රාජ" �ලධරය4 සඳහා  
- අමාත"ාංශෙ- ෙ'ක� 
 

 
වැ�� ව�ධකය# ලැ�ම පL#ෙෂේප ��ෙ� �ෙයෝගය# ෙකෙර[ අතෘ�ත X �eගලෙයdට 

රාජ" ෙසේවා ෙකො3ෂ4 සභාවට අ´යාචනය# ��මට හැ� ය. ඒ ඒ පළාB රාජ" ෙසේවා ෙකො3ෂ4 
සභාවලට/ආ+cකාරව=4ට පළාB සභා �ලධරය4 ස�බ4ධෙය4 අ´යාචනා බලධරය4 
ෙලG4 7යා කළ හැ� ය.  

 
10:11:1 ය��G �ලධරෙයd ස�බ4ධෙය4 වැ�� ව�ධකය ෙගqම පL#ෙෂේප ��ෙ� 

බලධරයාB, වැ�� ව�ධක සහLකය �dB ��ෙ� බලධරයාB එකම තැනැBතා ෙනොවන 



[VII වැ� ප�	ෙ�දය 

 

87 

 

අවස්ථාවල t වැ�� ව�ධක ෙගqම පL#ෙෂේප ��මට gවමනා X Fට, වැ�� ව�ධක සහLකය 
�dB ��ෙ� බලධරයා FG4 ඊට ෙහේ: සහ පහත සඳහ4 ක=� අඩං© වා�තාව# වැ�� 
ව�ධකය පL#ෙෂේප  ��ෙ� බලධරයා ෙවත ඉ\�පB කළ 9: ය. 

 
වැ�� ව�ධකය තාවකාpකව අB[�Fය 9: ද, නතර කළ 9: ද, අc කළ 9: ද, නැතෙහොB 

Fල�බනය කළ 9: ද ය4න ගැන ඔiෙU ��ෙeශය. 
 

එබ� තාවකාpක අB[�qම#, නතර ��ම#, අc ��ම#, නැතෙහොB Fල�බනය# වලං© 
Fය 9: කාල ප�	ෙ�දය. 

 
10:11:2 �ය3ත කා�ය#ෂමතා කඩඉම�4 ෙහෝ ෙවනB Fභාගය�4 සමBqමට 

ෙනොහැ�qෙ� ෙහේ:ෙව4 වැ�� ව�ධකය තාවකාpකව අB[�වා ෙහෝ නතර ෙකොට ෙහෝ 
Fල�බනය ෙකොට ෙහෝ ඇL අවසථ්ාව# ස�බ4ධෙය4 ඉහත සඳහ4 උප වග4Lෙ- FaFධාන 
අදාළ ව4ෙ4 නැත. එබ� අවස්ථාව4[ t එම Fභාගවp4 සමBqමට අෙපොෙහොසB qෙම4 
ලැෙබන පLFපාක ගැන වැ�� ව�ධක සහLකය �dB ��මට බලයලB �ලධරයා FG4 එම 
�ලධරයාට දැE� \ය 9: ය. එම pwෙ- wටපත# 10:11 උප වග4Lෙ- සඳහ4 බලධරයා ෙවත 
ද යැFය 9: ය. 

 
 

11. HයIය BලධරෙයKෙL වැ�ප 
 

11:1 �ලධරෙයd 3යnය Fට ඔi  3යnය මාසෙ- අ4Lම \නය ද#වා ෙසේවය කර ඇBතා ෙසේ 
සලකා එම මාසය ෙවEෙව4 �ය3ත වැ�ප සහ tමනා ඔiෙU වැ4දµවට ෙහෝ �®�ම නෑයාට ෙහෝ 
ෙගFය 9: ය. එෙතdI gවB එෙසේ ෙගFය හැ#ෙ#, ඔi 3යයන අවස්ථාෙo t වැ�� ර[ත �වාc 
wට ෙනොGkෙ- න� ද; 3යයන අවස්ථාෙo t ඔiෙU මාGක වැ�ප =. 20,030ට ෙනොවැl q න� ද;  
Fශාම වැ�� ව"වස්ථා සංගහෙ- 2 ‘ආ’ වග4Lය යටෙB මරණ පා�ෙතෝrකය# ෙනොෙගFය හැ� 
න� ද පමA.  

 
11:2 ෙස� GයHම අවස්ථාව4[ t ඔi 3යnය \නය ද#වා ඔiට ලැ�ය 9:ව L�� වැ�� සහ 

tමනා, ඉ\4 ඔiෙU �දලය පාලනය කරE ලබ4න# න� එම �දලයට ද නැතෙහොB ඔiෙU 
�ත"ාEfල උ=ම#කාරය4ට ද ෙගFය 9: ය. 

 
 

12. වැඩ බැ�ෙ$ වැ�ප සහ =ෙශේෂ අ)ෙ�ක පා'ශHකය 
 

12:1 අ�ථ ��පණ - ෙමම වග4Lෙ- කා�යය4 සඳහා  "වැඩ බැ�ෙ� වැ�ප" ය4ෙන4 
අදහස් ෙකෙරEෙ- තන:රක වැඩ බැ�ම ෙහෝ තන:රක රාජකා� ඉ� ��ම ෙහෝ ෙවEෙව4 ෙමම 
වග4Lෙ- සඳහ4 FaFධානවලට අEfලව �ලධරෙයdට [3වන පා�ශ3කය�. "Fෙශේෂ අLෙ�ක 
පා�ශ3කය" යEෙව4 අදහස ් කර4ෙ4 ආයතන අධ"#ෂ ජනරා' FG4 අEමත කළ අLෙ�ක 
ෙගqම�. (12:3 උප වග4Lය බල4න) 

  
12:2 වැඩ බැ�ෙ� වැ�ප# ෙගFය හැ� අවස්ථා - රජෙ- ෙසේවෙ- �ත" තන:ර# දරන 

�ලධරෙයd ෙවනB තන:රක වැඩ බැ�මට පBකරE ලැ�වෙහොB පහත සඳහ4 ක=� ස�]�ණ 
q ඇBන� ඔiට "වැඩ බැ�ෙ� වැ�ප#" ලැ�මට [3ක� Lෙ�. 

 
12:2:1 ඔi වැඩ බැ�මට පB කරන තන:ර ඔi දරන �ත" තන:රට වඩා තBBවෙය4 

ඉහළ තන:ර# Fය 9: ය. නැතෙහොB  
 
12:2:2 එම තන:ර ඔi දරන �ත" තන:රට "සම තBBවෙ-" තන:ර# න� ඔi ස්වMය 

�ත" රාජකා�වලට අLෙ�ක වශෙය4 එ[ වැඩ බැpය 9: ය. 
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12:2:3 ඔi වැඩ බැ�මට පB කරE ලබන තන:ර ]�ණකා�න X ද, ළඟtම ]�ණ කා�න 
�ලධරෙයd පB ��මට අදහස ්කර ඇBතා X ද, තන:ර# Fය 9: ය. 

 
12:2:4 ඔi වැඩ බැ�මට පB කරE ලබන තන:ර �ර�පාc q L�ය 9: ය. එෙසේ 

නැතෙහොB එම තන:ර දර4නා ෙසේවයට ෙනොපැ3ණ L�ය 9: ය.  
 
12:2:5 �G පB ��ෙ� බලධරයා FG4 ඔi FaමB ෙලස පB කරE ලැබ L�ය 9: ය. 

(�ර�පාc q Lෙබන තන:රක රාජකා� ආවරණය ��මට ෙයොදා ඇL ෙදපා�තෙ�4:මය වැඩ 
w�ෙවළ# යටෙB එම රාජකා� ආවරණය කරන �ලධරෙයdට වැඩ බැ�ෙ� වැ�ප# ෙනොෙහොB 
�GI අLෙ�ක පා�ශ3කය# ලබා ගැ�මට E�vවන)  

 
12:2:6 වැඩ බැ�ෙ� වැ�ප ෙගqම සඳහා අදාළ අමාත"ාංශෙ- ෙ'ක�ෙU අEමLය 

ලබාෙගන L�ය 9: ය. 
 

12:3 තන:රක රාජකා� ඉ� ��ම - �ත" තන:ර# දර4ෙනd ]�ණකා�න �ලධරෙයd 
අවශ" ෙනොවන තන:රක වැඩ බැ�මට පB කරE ලැ�වෙහොB ෙහෝ ය��G තන:රක "රාජකා� ඉ� 
��මට" පB කළෙහොB ඔiට වැඩ බැ�ෙ� වැ�ප# ලැ�මට [3ක� නැත. එබ� �ලධරෙයdට 
ෙගFය 9BෙB ඔi එම තන:රට වැඩ බැ�මට පB කරE ලැ� න� ඔiට ලැෙබන අLෙ�ක 
පා�ශ3කෙය4 :ෙන4 ෙදකක පමාණය�. 

 

12:4 වැඩ බැ�ෙ$ වැ�ප ෙග=ය හැ, කාල ප'TෙUද  :- 
 

12:4:1 වැඩ බැ�ෙ� වැ�ප# ෙගFය 9 BෙB අඛ+ඩව මාසයකට ෙනොඅc කාලය# 
�ලධරෙයd වැඩ බලන Fට; තන:ර දරන �ත" �ලධරෙයd ෙනොGkන Fට ෙහෝ තන:ර 
දර4නා ෙනොපැ3ෙණන Fට; ෙහෝ  

 
තම �ත" රාජකා�වලට අLෙ�ක වශෙය4 තන:= Mපය# ෙහෝ ඉහත සඳහ4 අවස්ථාවල 

සංකලනය# යටෙB X තන:රක ෙහෝ වැඩ බැ�ෙ�t ය. 
 

12:5 වැඩ බැ�ෙ� වැ�� ෙගවන ගාස්: පමාණය, 12:6 උප වග4Lෙය[ �ය3ත �මාව4ට 
යටBව පහත දැ#ෙවන ප�\ Sරණය කළ 9: ය. 

 
12:5:1 �ලධරෙයdෙU �ත" තන:ෙ� වැ�ප ඔi වැඩ බලන තන:ෙ� ආර�භක වැ�පට 

අcෙo න�, ඔiට ෙගFය 9BෙB ඔi වැඩ බලන තන:ෙ� ආර�භක වැ�ෙප4 බාගයdB, 
ඔiෙU �ත" තන:ෙ� ආර�භක වැ�ෙප4 බාගයdB, ඔiෙU �ත" තන:ෙ� වැ�� ප�මාණය 
මත ඔi උපයාෙගන ඇL GයHම වැ�� ව�ධකයEB යන ෙ�වාෙ- එක:ව�. 5ට අLෙ�ක 
වශෙය4 ය��G ෙපෞeගpක tමනාව# ලැ�මට ඔiට [3ක� Lෙ� න� එම tමනාව ද ෙගFය 
9: ය. 

 
12:5:2 �ලධරෙයd ස්වMය තන:රට වඩා ඉහළ තන:රක වැඩ බලන ක'[ එෙසේ වැඩ 

බලන තන:ෙ� අවම වැ�පට වඩා ෙහෝ එයට සමාන වැ�ප# ලබ4ෙ4 න�, ඔiට ෙගFය 
9BෙB ඔiෙU �ත" තන:ෙ� වැ�පට එම �ත" තන:ෙ� වැ�� ප�මාණෙය[ වැ�� ව�ධක 
ෙදකකට සමාන Oදල# එක: කළ Fට ලැෙබන Oදල ෙහෝ වැඩ බලන තන:ෙ� උප�ම වැ�ප 
යන  ෙද�4 dම# ෙහෝ අc Oදල ය.  

 
12:5:3 �ලධරෙයd අg=eද# ෙහෝ ඊට වැl කාලය# Ov'ෙ' �ත" �ලධරෙයd 

ෙනොමැL තන:රක \ගටම වැඩ බලන ක'[ එම ස�]�ණ කාලය ෙවEෙව4 ඔi වැඩ බලන 
තන:ෙ� ආර�භක වැ�ප (එය ඔiෙU �ත"  තන:ෙ� පා�ශ3කයට වැl න�) ඔi ට ෙගqමට 
�vවන. 
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12:5:4 �ලධරෙයd ස්¤ර තන:ර# දරන අතර:ර t තවB තන:රක වැඩ බල4ෙ4 න� 
ඔiට ෙම[ පහත සඳහ4 අ4දමට ෙගFය 9: ය. 

 
තන:= ෙදෙක[ම ස�]�ණ රාජකා� ඉ� ��මට ඔiට �යම q ඇBන�, ඔi වැඩ බලන 

තන:රට අයB ආර�භක වැ�ෙප4 25%# ද සමග ඔiෙU �ත" තන:රට අයB ස�]�ණ 
පා�ශ3ක ය. තන:රකට වැ�ප# �යම කර ෙනොමැL අවස්ථාවල t 25%කට සමාන වැ�ප, 
ක'wත වැ�ප# Fය 9: අතර, එය Sරණය කළ 9 BෙB ඒ සඳහා ඉ'�ම# ��ෙම4 අන:=ව, 
භා+ඩාගාරෙ- ෙ'ක�ෙග4 Fමසා රාජ" ප�පාලන Fෂය භාර අමාත"ාංශෙ- ෙ'ක� FG�. 

  

12:6 උප'ම Wමා - ෙමම වග4Lෙ- FaFධාන යටෙB �ලධරෙයdට ලබා ගත හැ� වැඩ 
බැ�ෙ� වැ�ප පහත සඳහ4 �මාව4ට යටB  ෙo.    

 
12:6:1 වැඩ බලන �ලධරයා ෙම[ 12:5:4 උප වග4Lෙ- සඳහ4 ගණයට අයBව4ෙ4 

න�, ෙගFය 9: Oදල, වැඩ බලන තන:ෙ� ආර�භක වැ�ෙප4 25%ක Oදල ෙනොඉ#මFය 9: 
ය. 

 
12:6:2 වැඩ බලන �ලධරයා ෙම[ 12:5:1 ෙහෝ 12:5:3 උප වග4Lවල සඳහ4 ගණය4ට 

අයB ව4ෙ4 න�, ෙගFය 9: Oදල ඔi වැඩ බලන තන:ෙ� ආර�භක වැ�ප ෙනොඉ#මFය 9: 
ය. 

  

12:7 %මනා - �ලධරෙයdට ඔiෙU �ත" තන:රට [3ක� ලB tමනා ෙගFය 9: ය.  
 
12:8 රාජ� සංසථ්ා - රාජ" සංස්ථාවකට තාවකාpකව Oදා හැර ඇL රාජ" �ලධරෙයdට ෙහෝ 

රාජ" සංසථ්ාවක ය� තන:රක වැඩ බලන රාජ" �ලධරෙයdට ෙමම ප�	ෙ�දෙ- 12 වග4Lය 
පකාර වැඩ බැ�ෙ� වැ�� ෙගFය 9: ය. 

 

12:9 ෙකොHස$ සභා සහ කH� - Fෙශේෂ ෙකො3සමක ෙහෝ ප�#ෂණ ක3�වකට ස�බ4ධව 
ෙසේවය කරන රාජ" �ලධරෙයdට අLෙ�ක පා�ශ3කය# ෙගqමට අවශ" ෙo යැ� සලකන ක'[, 
එෙසේ ෙගFය 9: පා�ශ3ක Oදල ආයතන අධ"#ෂ ජනරා'ෙග4 Fමසා Sරණය කළ 9: ය. 
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VIII වැ� ප�	ෙ�දය 
 

අ�කාල �මනා, �වා �න සහ �වා �න සඳහා වැ�� හා �මනා 
 

1. �ද� ප�පාදනය හා අ�කාල �මනා ෙව�ෙව� �ද�  යද! "#ම සඳහා 

අවසරය 

2. අ�කාල වැඩ පාලනය 

3. අ�කාල �මනා ෙග ය හැ" අවස්ථා 

4. අ�කාල �මනා ලබාගැ-මට /0කම1 නැ� ෙශේ4 

5. ගණ� ගත 89 කාල :මා 

6. ෙගවන ගාස්9 පමාණය 

7. :මා 

8. �වා �න 

9. �වා �න වැ��  

10. ස� අ�තය�/ සහ රජෙA �වා �නවල වැඩ "#ම ෙව�ෙව� සමහර 

ෙශේ4වලට �ද� ෙගBම 

11. Cවන  යද! �මනාව 

12. ෙසේවා ස්ථාන �මනාව 
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VIII වැ� ප�	ෙ�දය 
 

අ�කාල �මනා, �වා �න සහ �වා �න සඳහා වැ�� හා �මනා 
 

1. �ද� ප�පාදනය හා අ�කාල �මනා ෙව�ෙව� �ද�  යද! "#ම සඳහා 
අවසරය 
 

1:1  ෙමම �ෂයය �ද� ��බඳ �ෂයය භාර අමාත ාංශයට අය$ %ව&. පහත දැ)ෙවන 
�+�ධාන එම අමාත ාංශය ම./ �0$ කර2 ලැ4ය හැ& උපෙදස්වලට යට$ ෙ8. 

 
1:2 භා:ඩාගාරය ෙනො�මසා අ>කාල ?මනාව)   ෙග@මට අවසර Aය හැ)ෙ) ඒ සඳහා වැය 

&Cමට ඇස්තෙE/FෙවG �යත වශෙය/ �ද� ප>පාදනය කර > ෙI නE ද, ෙග@ම ට අවශ  වන 
�ද� >ෙI නE ද පමK. 

 
1:3 අ$>කාරE .MEවN/ සහ ෙවන$ අය&CE යනාAෙය/ �ද� සැපෙයන කාOයය/ 

සඳහා අ>කාල වශෙය/ වැය කළ හැ& �ද� පමාණය අයවැය අධ )ෂ ජනරා� කN/ �යම කර 
>4ය SF ය. එබT සෑම අවසථ්ාවක?ම, අදාළ අමාත ාංශ ෙ�කEවරයා සමග සාක	ඡා කර ෙමG 7:1 
උප වග/>ෙY දැ)ෙවන Zමාවට යට$ව අ>කාල �යදE අ2මත &Cමට ෙදපාOතෙE/F 
පධා�ෙය0ට [\වන. �යදE අ2මත &Cම, ]ය අ^මතය ප�A ද අවශ  යැ_ තම/ට හැ   ෙඟන 
ආර)ෂණ �+�ධාන &]ව) ඇෙතො$ ඒවා ෙය?ෙම/ පbව ද ෙදපාOතෙE/F පධාc/ ෙවතම 
පැවCමට ෙ�කEවරයාට [\වන. 

 
1:4 ඇස්තෙE/Fෙ8 ෙව/කර ඇ> �ද� පමාණය ද, අ$>කාරE .ME හා ෙවන$ අය&CE 

යනාAය යටෙ$ අ2මත කර ඇ> �ද� පමාණ ය ද, වOෂය Fළ? අ>කාල වශෙය/ වැය කළ හැ& 
උප�ම �ද� පමාණය වශෙය/ සැල&ය SF ය. ෙ�කEවරය0 �]/ අ>�ෙශේෂ අවස්ථාවල? හැර 
අ>කාල �යදE සඳහා අර�ද� ප�fරණය ෙනොකළ SF ය. එම �යදE bපC)ෂාකාCව$, 
ෙනොකඩවා$ පාලනය &Cමට ෙ�කEවරෙය0 හා  ෙදපාOතෙE/F පධා�ෙය0  �]/ අවශ  සෑම 
�යවර)ම ගත SF ය. 

 
1:5 [රhපාi @ ඇ> තනFරක වැඩ ආවරණය &Cම සඳහා අ2මත ෙකෙරන අ>කාල �යදම 

එj තනFර සඳහා ෙව/කර ඇ> �ද� ඉ>�@Eවලට සාමාන ෙය/ හර කළ SF ය. එබT 
�යදEවල   �ස්තර සටහ/ කර තබා ගත SF ය. 

 
 

2. අ�කාල වැඩ පාලනය 
 

2:1 අ>කාල ?මනා ලබාගැcමට පමාණව$ ප�A අ>කාල වැඩ �යම වශෙය/ හා සාධාරණ 
වශෙය/ කර >ෙIදැ_ ෙදපාOතෙE/F පධා�යා �]/ ෙහෝ ඔnෙo බලයල$ ෙවන$ වග&වSF 
�ලධරෙය0 �]/ ෙහෝ ෙපෞqගNකවම ෙසොයා බලා සෑrමකට ප$�ය SF ය. ෙE කාOයය සඳහා 
�යම වැඩ පමාණය) ඉs ෙකෙරන බවට$ අකාOයව ]tන කාලයට අ>කාල ?මනා ෙනොෙගව2 
ලබන බවට$ වගබලා ගැcම �Kස �] පC)ෂණ හා වාOතා තබාගැcෙE කමය) සකස්කර ගැcම 
ෙදපාOතෙE/F පධා�යාෙo SFකම ව/ෙ/ ය. 
 
 

3. අ�කාල �මනා ෙග ය හැ" අවස්ථා 
 

3:1 අ>කාල වැඩ සඳහා �ද� වැය කළ S$ෙ$ අදාළ කටS$ත ඉs &Cමට අ/ &]ම 
මාOගය) නැ> අ>�ෙශේෂ අවස්ථාවල? පමK. උදාහරණය) වශෙය/ &යෙතො$ ෙදපාOතෙE/Fව 
Fළ ඒ සඳහා bvb වැඩ��ෙවළ) ෙයොදාගත ෙනොහැ& අවස්ථාවල? ය. 
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3:2 අ>කාල ?මනා ෙග�ය හැ)ෙ) �ශ්wත වශෙය/ �යම කරන ලqදා % ද, සාමාන  වැඩ 
කටSFවN/ ඒකා/තෙය/ ප�බාGර % ද, හA] % ද, සාමාන  කාOයාල ෙ8ලාව Fළ කළ ෙනොහැ& 
% ද වැඩ සඳහා පමK.  

 
3:3 ෙදපාOතෙE/Fවක සාමාන  කාOය පථයට ඇFළ$ වැඩවලට ද, �ලධරෙය0ෙo 

ෙනොසැල&�ල �සා ෙහෝ කාOයාල �+ නැ>කම �සා ෙහෝ කාOයාල කම ෙනොසලකා හැCම �සා 
�] ෙ8ලාවට ඉs ෙනොකර අතපb @ ඒකරාx % වැඩවලට ද  අ>කාල ?මනා ෙනොෙග�ය SF ය. 

 
3:4 හA] අවස්ථාවක? පැය &Gපය) වැy[ර වැඩ &Cමට �ලධරෙය0ට �යම කළ �ට ඔnට 

අ>කාල ?මනා ෙග@ම සඳහා අවසර ෙනොAය SF ය. අ>කාල ?මනා ෙග�ය S$ෙ$ හA]ෙY ඉsකළ 
SF යE �ෙශේෂ කටS$ත) ස[රාzම සඳහා යE&] කාලය) >ස්ෙසේ සෑෙහන පමාණය) අ>කාල 
වැඩ &Cම අවශ  අවස්ථාවල? පමK. 

 
3:5 යE&] ෙදපාOතෙE/Fවක �>පතාම අ>කාල වැඩ >ෙබන අවස්ථාවක? අභ /තර 

වැඩ��ෙවළ) ෙය?ෙම/ ෙහෝ අ>ෙOක කාOය ම:ඩලය) බඳවාගැcෙම/ ෙහෝ අ>කාල ?මනා 
ෙග@ම වළ)වාගත ෙනොහැ& ව/ෙ/ නE අ�යE ගාස්F පමාණය/ අ2ව Aගටම අ>කාල ?මනා 
ෙග@ම අ2මත ෙනොකළ SF ය. ඒ ෙව2වට ප�වO>ත අ>කාල ?මනාව) �යම කරන ෙලස 
ආයතන අධ )ෂ ජනරා�ෙග/ ඉ�ලා ]tය SF ය. 

 
3:6 �ලධරෙය0 �වාi .ය �සාම නැතෙහො$ තනFර) [රhපාi % පමK/ම එම තනFෙO 

රාජකා� ආවරණය &Cම සඳහා අ>කාල ෙග@ම අ2මත ෙනොකළ SF ය. ඒ එ) එ) අවස්ථාෙ8? 
පස්Fත ත$$වය ෙහො|/ �මසා බලා යථාෙයෝග  }රණය) ගතSF ය. ෙසේවයට ෙනොපැ~ෙණන 
�ලධරෙය0ෙo වැඩ කටSF අන  �ලධරය/ ලවා කරවා ග2 �Kස අ>කාල ෙග@ෙE පදනම �ට 
ආවස්�ක �+�ධාන ෙනොෙයොදා ෙදපාOතෙE/F පධා�ෙය0 �]/ හැ& සෑම �ෙටකම ඒ සඳහා 
ස්ථාවර වැඩ��ෙවළ) ෙයAය SF ය. 

 
 

4. අ�කාල �මනා ලබාගැ-මට /0කම1 නැ� ෙශේ4 
 

4:1 පහත දැ)ෙවන �ලධර වOගවලට අ>කාල ෙග@E G~ ෙනොෙ8: 
 

මාDඩEක �ලධරෙයG, 
 
1ෙෂේත �ලධරෙයG: එනE පධාන වශෙය/ )ෙෂේත වැඩ කටSF පැවC ඇ>, එ) 

ස්ථානයකට Zමා ෙනොවන, යE කාOයාලයක ZමාවN/ �ටත �Gt වැඩ4Eවලට �>පතා යාSF 
අ�)ෂණ සව්භාවෙY රාජකා� පැවC ඇ>, පC)ෂණ, චා�කා යනාAය ]ය රාජකා�යට ඇFළ$ 
�ලධරෙය0, 

 

අKධකාLන �ලධරෙයG, 
 

 සහ 
 

ෙදපාKතෙ!�9වක අ�කාල �මනා ලැMමට /0කම1 නැ� ෙශේ4ය1 ෙලස ෙදපාKතෙ!�9 
පධා�යා  N� සලක� ලබන ෙවනO ඕනෑම ෙශේ4යකට අයO �ලධරෙයG . 
 

4:2 ෙසේවකෙය0 තාවකාNක % ෙහෝ අ�යE % ෙහෝ දවස් පy ලබ/ෙන0 % ෙහෝ පමK/ම 
අ>කාල ?මනා ලැ�මට ඔn 2bvස්ෙස) ෙනොෙ8. 

 
4:3 යE&] අ �$ තනFර), ෙසේවක ප/>ය) ෙහෝ ෙශේKය) අ>කාල ?මනා ලැ�මට bvb 

යැ_ සැලjමට ෙපර ආයතන අධ )ෂ ජනරා�ෙo අ2ම>ය ලබාගත SF ය. 
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5. ගණ� ගත 89 කාල :මා 
 

5:1 සාමාන  රාජකා� ෙ8ලාව/ෙග/ ප�බාGරව කරන ලද වැඩ සඳහා පහත දැ)ෙවන 
�යමය/ට යට$ව අ>කාල ?මනා ෙග�ය හැ& ය. 

 
5:2 දවසට �ය~ත �  \ රාජකා� කාලය Fළ �ලධරයා වැඩ කර >4ය SF ය. යE&] දවසක 

පමාද @ ෙසේවයට පැ~�ම �සා ෙහෝ ව�වක �වාi, ආග~ක ව$ ��ෙව$ සඳහා % �ෙශේෂ �වාi 
වැ� ඕනෑම ස්වභාවයක �වාi ගැcම �සා ෙහෝ පාi % කාලය ඒ දවෙසේ වැඩ කරන ලද අ>කාල 
පමාණෙය/ කපාහැර ඉ>� කාලය පමණ) අ>කාල වශෙය/ සලකා ඒ සඳහා පමණ) �ද� ෙග�ය 
SF ය. 

 
5:3 වරකට පැය භාගයකට අi කාලය) ෙහෝ දවසට � \ම�/ පැයකට අi කාලය) ෙහෝ 

ෙව2ෙව/ අ>කාල ?මනාව) ෙනොෙග�ය SF ය. එ) වරක? කරන ලද අ>කාල වැඩවල �\ ගණන 
බැzෙE? පැය&/ හතෙර/ පං�වකට අi ෙකොටස) ගණ/ ෙනොගත SF ය. 

 
5:4 සාමාන  රාජකා� ෙ8ලාව/ෙග/ ප�බාGරව රාජකා� සඳහා ගම/ &Cම ෙව2ෙව/ 

ගතකරන කාලය, පහත සඳහ/ අවස්ථාවල? හැර, අ>කාල ?මනා ෙග@ම සඳහා ගණ/ ෙනොගත SF 
ය:- 

 
එෙසේ ගම/ &Cම රාජකා�ය ඉs&CෙමGම අංගය) වන ක�G (උදා: �යැvෙර0, vE�ය 

ගා�වරෙය0) ෙහෝ රාජකා�ෙY ස්වභාවය �සා �ෙ8jව හා �ස්කලංකව ]�මට ෙනොහැ&ව 
ෙනොකඩවාම සාවධානෙය/ ]tය SF වන ක�G. (උදා:- �ද� �ෙගන යන සරhවරෙය0) 

 
5:5 එෙලස ගම/ &CෙE? කy/ කඩ පමණ) වැඩ ඇ>වන ක�G, එය ෙපොෙරො$F රාජකා� 

වශෙය/ සලකා, අ>කාල ෙග@ම සඳහා එම කාලෙය/ අඩ) පමණ) ගණ/ ගත SF ය. 
 
5:6 අ>කාල සාමාන  වශෙය/ ගණ/ ගත S$ෙ$ එ) එ) දවෙසේ සාමාන  රාජකා� 

ෙ8ලාව/ට වැyෙය/ වැඩ කරන ලද පැය ගණන පදනE කරෙගන ය . එෙහ$, ස> පදනE කරෙගන 
රාජකා� ෙ8ලාව/ �යම කර ඇ>�ට (එනE ස>යකට වැඩ කළ SF අiම පැය ගණන �යම කර 
ෙරෝස්ටO ෙහෝ වැඩ �ර ෙහෝ අ2ව ෙසේවෙY ෙයොදවා ඇ> �ලධරෙය0 සEබ/ධෙය/) අ>කාල 
ගණ/ බැNය S$ෙ$ ස>යට �ය~ත පැය ගණනට වැyෙය/ වැඩ කරන ලද පැය ගණන පදනE 
කරෙගන ය. 
 

 

6. ෙගවන ගාස්9 පමාණය 
 

6:1 සාමානR ගාස්9 පමාණය:- පැයකට ෙග�ය SF සාමාන  අ>කාල ?මනා පමාණය Aනක 
වැsෙප/ අෙට/ එක) (1/8) මා]ක වැsh ලබන �ලධරෙය0 සEබ/ධෙය/ Aනක වැsප ගණ/ 
බැNය S$ෙ$ ඒකාබqධ මා]ක වැsෙප/ >ෙහ/ එක) (1/30) වශෙය�. අ>කාල ෙග@E 
පමාණය/ ගණ/ බැzෙE? �වන �යදE ?මනාව ගණ/ ෙනොගත SF ය. 

 
6:2 ෙපොෙරොO9 රාජකාU සඳහා ගාස්9 පමාණය:- ෙපොෙරො$F රාජකා� සඳහා අ>කාල ?මනා 

ෙග�ය S$ෙ$ සාමාන  ගාස්F පමාණෙය/ අඩ) බැ.�. 
 

ෙපොෙරො$F රාජකා� ය2ෙව/ අදහස ් කර/ෙ/ සැල&ය SF තරE වැඩ) නැත$ &]යE 
කාලය) Fළ �යම කරන ලද රාජකා� සථ්ානයක රාජකා�ය සඳහා යE&] �ලධරෙය0 �� 
]�ම_. අවශ  �වෙහො$ ෙසේවයට වහාම කැඳව2 ලැ4ය හැ& වන ප�A, වැඩ කරන ස්ථානෙයG 
�දාග/නා ෙලස �ලධරෙය0ට �යම කර ඇ> අවස්ථා ද ඊට ඇFළ$ ෙ8. 
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ෙමෝටO වාහන �යැvෙර0  ෙහෝ )zනOවරය0 සEබ/ධෙය/ “ෙපොෙරො$F රාජකා� කාලය” 
ය2ෙව/ අදහස් කර/ෙ/ රාජකා�ෙය/ තාවකාNකව �දහස් ෙකොට ඔnට ෙගදර යාමට ඉඩ? 
ඇත$ අවශ  ඕනෑම අවස්ථාවක? ෙසේවය සඳහා කැඳව2 ලැ�මට ඔn යට$ව ඇ> කාලය_. ඔn 
තාවකාNකව �දහස් කර2 ලvව �ය~ත ෙ8ලාවක? ඔn යN$ ෙසේවයට පැ~�ම අෙh)ෂා කරන 
න�$ ෙසේවය සඳහා ඔn හA]ෙY කැඳව2 ලැ�මට යට$ ෙනොවන කාල Zමා “ෙපොෙරො$F රාජකා�” 
කාල වශෙය/ ගණ/ ෙනොගත SF ය. තාවකාNකව රාජකා�ෙය/ �දහස් කර ඇ> කාල Zමාවක 
තම වාහනය අසල අවශ ෙය/ම ]tය SF �සා �දහෙසේ ගම/ 4ම/ යා ෙනොහැ& �යැvෙර0 
fOණ කාල ස�ය රාජකා�ෙයG ෙය? ]t/ෙන0 වශෙය/ සැල&ය SF ය. 

 
ෙපොෙරො$F රාජකා� �ට ගතකරන කාලය ගණ/ බැzෙE? පැය භාගයකට අi කාල 

ප�	ෙ�දය) ගණ/ ෙනොගත SF ය. 

 
 

7. :මා 
 

7:1 [රhපාi % තනFරක රාජකාC ආවරණය &Cම සඳහා කරන අ>කාල වැඩ ද ඇF\ව 
මසකට පැය 20 කට වැy අ>කාල ?මනාව) &]ම �ලධරෙය0ට ෙනොෙග�ය SF ය. 

 
7:2 අ>�ෙශේෂ අවස්ථාවල? යE �ලධරෙය0ට මසකට පැය 20 Zමාව ඉ)මවා අ>කාල ?මනා 

ෙග@ම සඳහා බලය ?මට අදාළ අමාත ාංශ ෙ�කEවරයාට  [\වන. 
 
 

8. �වා �න 
 

8:1 1971 අංක 29 දරන �වාi පනත යටෙ$ රජෙY �වාi Aන පහත දැ)ෙවන ප�A ෙ8: 
 

ඉ� Aන 
 

පසෙලොස්වක ෙපෝය Aන  
 

පනත යටෙ$ පකාශයට ප$ කරන අෙන) රජෙY �වාi Aන 
 

8:2 ෙමම �+�ධාන ��බඳ % කාOයය/ සඳහා සාමාන ෙය/ ඉ�දා Aනය “ස>ෙY �ෙ8ක 
Aනය” වශෙය/ සැල&ය SF ය. රජෙY �වාi Aන වශෙය/ සැල&ය S$ෙ$ පසෙලොස්වක ෙපෝය 
Aන හා පනත යටෙ$ පකාශයට ප$ කරන අෙන) �වාi Aනය/ ය. 

 
8:3 ෙරෝස්ටO කමය අ2ව ෙහෝ සහන ෙසේවකය/ ෙහෝ ආෙqශකය/ ෙහෝ වශෙය/ Aන 

jපයකට ෙසේවෙY ෙයොදාග2 ලබන ෙසේවකය/ හැර අ�යE ෙසේවකය/ හා ෛද�ක වැsh ලබන 
ෙසේවකය/ ද ඇF\ව ]ය�ම ෙශේKවල රජෙY �ලධරය/ ෙකෙරG 8:1 වැ� උප වග/>ෙY 
සඳහ/ රජෙY �වාi Aන (ස>ෙY �ෙ8ක Aනය/ ෙනොෙ8.) අදාළ ෙ8 . එෙහ$ අOධකාzන 
ෙසේවකය/ට රජෙY �වාi Aන සඳහා G~කම) නැත. 

 
 

9. �වා �න වැ��  
 

9:1 ස්වjය ෙසේවා ෙකො/ෙq] අ2ව රජෙY �වාi Aනයක වැඩ &Cමට �යම වන 
�ලධරෙය0ට  රජෙY �වාi Aනයක වැඩ &Cම ෙව2ෙව/ පහත සඳහ/ පදනම මත වැsh ෙග�ය 
SF ය: 

 
ඔn ෛද�ක වැsh ලබ/ෙ/ නE ද, රජෙY �වාi Aනය) එ)කම ඊට ෙපර ෙහෝ පbව එන 

වැඩ කරන AනෙY ෙසේවයට පැ~ණ ඇ$නE ද ඔnට Aනක වැsප) ෙග�ය SF ය. එෙහ$, රජෙY 
�වාi Aනයට ෙපර හා පbව එන වැඩ කරන Aන ෙදෙ)ම ඔn අසcප �වාi, ෛවද  �වාi ෙහෝ 
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වැsh රGත �වාi �ට ]tෙY නE ඒ රජෙY �වාi Aනය සඳහා ඔnට Aනක වැsප G~ ෙනොෙ8. 
එෙත0v �ව$ වැsh සGත �වාi ලැ�මට ඔn bvස්ෙස0 නE ෙසේවයට ෙනොපැ~K එම Aනය 
වැsh සGත �වාi Aනය) හැtයට සැල&ය හැ& ය. 

 
ඔn මා]ක වැsh ලබ/ෙ/ නE &]ම අ>ෙOක ෙග@ම) ඔnට G~ ෙනොෙ8. 
 

9:2 ස්වjය ෙසේවා ෙකො/ෙq] අ2ව රජෙY �වාi Aනයක වැඩ &Cමට �යමව නැ> 
�ලධරෙය0ට පහත දැ)ෙවන අ2ගහය/ෙග/ තම/ කැම> ඕනෑම අ2ගහය) �)> �|ය හැ& 
ය. 

 
�ලධරයා ෛද�ක වැsh ලබ/ෙ/ නE, පහත දැ)ෙවන අ2ගහය/ ෙදෙක/ එක) ලබා ගත 

හැ& ය. 
 
අපහbව) නැ>ව ඔnට �වාi Aය හැ& අවස්ථාවක? ලබාගැcම සඳහා Aනක වැsh සGත �වාi; 
 
එෙසේ නැතෙහො$ වැඩ කළ Aනයට �යම වශෙය/ උපයාග$ වැsපට අ>ෙOකව සාමාන  ගාස්F 

පමාණය අ2ව තව$ Aනක වැsප. 
 
�ලධරයා මා]ක වැsh ලබ/ෙ/ @ න�$ ඔn මා:ඩNක �ලධරෙය0, )ෙෂේත �ලධරෙය0 

ෙහෝ අ>කාල ?මනා අG~ �ලධරෙය0 ෙහෝ ෙනොෙ8 නE පහත ද)වන අ2ගහ ෙද&/ එක) ]ය 
මනාපය ප�A �)> ��මට ඔnට [\වන. වැඩ කළ Aනය ෙව2ෙව/ Aනක Gල8 �වාi ෙහෝ, මා]ක 
වැsෙප/ 1/30 ගණෙ/ ගණ/ බැNය SF අ>ෙOක Aනක වැsප. 

 
9:3 මා:ඩNක �ලධරෙය0, )ෙෂේත �ලධරෙය0 ෙහෝ අ>කාල ?මනා ලැ�මට G~කම) 

නැ> ෙවන$ �ලධරෙය0 රජෙY �වාi Aනයක වැඩ කළ �ට ඔnට ලබාගැcමට අවසර ඇ$ෙ$ ඒ 
ෙව2වට Aනක Gල8 �වාiව) පමK. ඔnට ඒ ෙව2ෙව/ &]ම අමතර ෙග@ම) G~  ෙනොෙ8. 

 
9:4 �වාi Aනය&/ ෙකොටස) පමණ) වැඩකරන ෙලස යE �ලධරෙය0ට �යම කළ �ට, 

ඉහත සඳහ/ ප�A අ>ෙOක වැsප ෙහෝ Gල8 �වාi ෙහෝ Aය S$ෙ$ වැඩ කරන ලද �යම පැය 
ගණන සඳහා පමK. ෙE කාOයය සඳහා ගණ/ ගත S$ෙ$ අදාළ �ලධරයාෙo සාමාන  වැඩ කරන 
කාලය ඇFළත ගැෙනන පැය ගණන පමK. 

 
9:5 ෙE වග/>ය යටෙ$ එකF වන Gල8 �වාi, එෙසේ Gල8 �වාi උපයා ග2 ලැ� Aන ]ට 

වOෂය) ඉ0$@මට ෙපර ලබාගත SF ය. 
 
9:6 රජෙY �වාi Aනයක රාජකා�ය) සඳහා ගම/ &Cම, �වාi Aන වැsh ෙග@ෙE කාOයය 

සඳහා, වැඩ &Cම) ෙලස ගණ/ ෙනොගත SF න�$ එj ගමන �යම වශෙය/ම රාජකා�ය) 
ඉs&Cම සඳහාම කරන ලqද) නE ඒ ෙව2ෙව/ Gල8 �වාi ?ම ගැන ��qධ$වය) නැත.  

 
9:7 අ>ෙOක වැsප, අ>කාල ?මනා සහ �වාi Aන වැsh ඇFළ$ ප>පාදනයටම හරකළ SF 

ය. එෙහ$ �වාi Aන සඳහා වැsh ලබා ගැcමට G~කE ඇ> යE �ලධරෙය0ට රජෙY �වාi 
Aනයක ]ය සාමාන  කාල ෙ8ලාව/ෙග/ �ටස්තරව වැඩ කරන ෙලස �ශ්wතවම �යම කරන 
ලqෙq නE, එම අ>ෙOක පැය ගණන සඳහා අ>කාල ?මනා ෙග�ය SF අතර, එම �යදE සාමාන  
අ>කාල ?මනා ප>පාදනයටම හර කළ SF ය. 

 
9:8 ආ:iෙ8 �වාස 0Nය, වැ/ද /වැ/ද  [�ෂ හා අන$ද� �ශාම වැsh දායක �ද�, 

රාජ  ෙසේවා අOථසාධක අර�දෙ� දායක �ද� යනාAය අයකර ගැcම සඳහා �වාi Aන වැsප හා 
සාමාන  වැsප එකට එකF ෙනොකළ SF ය.  
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9:9 රජෙY �වාi Aනය) �ලධරෙය0ෙo සාමාන  ස>ෙY �ෙ8ක Aනයට ෙයෙq නE ද, 
(ෙමය ඉ� Aන) ෙහෝ ෙවන$ Aනය) �ව ද) එබT Aනයක වැඩ කරන ෙලස ඔnට �යම කරන 
ලqෙq නE ද, ඔnට G~ ව2ෙY �ෙ8ක Aනවල වැඩ &Cම ෙව2ෙව/ ලැෙබන අ2ගහය ~ස රජෙY 
�වාi Aනයක වැඩ &Cම ෙව2ෙව/ ලැෙබන අ2ගහය ෙනොෙ8. උදාහරණය) වශෙය/ &යෙතො$ 
ඉ� Aනකට ෙයෙදන රජෙY �වාi Aනයක වැඩ කරන ෙලස යE �ලධරෙය0ට �යම කරන ලqෙq 
නE ද, ඉ� Aනය ඒ �ලධරයාෙo සාමාන  �ෙ8ක Aනය නE ද, ඉ� Aන වැඩ &Cම ෙව2ෙව/ 
සාමාන ෙය/ ෙදන අ2ගහය ~ස �වාi Aන වැsh ඔnට ෙනොෙග�ය SF ය. එනE, ඔn අ>කාල 
?මනා G~ මා]ක වැsh ලබන �ලධරෙය0 නE ඔnට අ>කාල ?මනා ෙග�ය SF ය. ෙකෙසේ ෙවත$ 
රජෙY �වාi Aනය) ඉ� Aනක ෙයෙq නE ද, ඉ� Aනය යE �ලධරෙය0ෙo සාමාන  වැඩ කරන 
Aනය) නE ද, ෙE වග/>ෙY �+�ධාන ඔn සEබ/ධෙය/ අදාළ ෙ8 . 
 
 

10.  ස� අ�තය�/ සහ රජෙA �වා �නවල වැඩ "#ම ෙව�ෙව� සමහර 
ෙශේ4වලට �ද� ෙගBම 

 
10:1 ඉහත 4:1 උප වග/>ෙY සඳහ/ &]ව) ෙනොසලකා, සEfOණ &Cම සඳහා මාස 03 ) 

ෙහෝ ඊට වැy කාලය) අවශ  වන ප�ඛතාව Aය SF සහ අඛ:ඩ ස්වභාවෙය/ S$ වැඩ සටහන) 
සEබ/ධෙය/ (එAෙනදා කරන ෙදපාOතෙE/Fමය වැඩ ෙනොෙ8.) ෙහෝ �යඟ, ජලගැzE, මහජන 
කැළ¢E ආAය ෙහේFෙකොට ෙගන ඇ> වන හA] සව්භාවෙය/ S$ වැඩ) සEබ/ධෙය/ ෙහෝ 
ෙවන$ හA] රාජකා� සEබ/ධෙය/ ෙසනbරාදා, ඉ�දා ෙහෝ රජෙY �වාi Aනයක වැඩ&Cමට 
�යම කර2 ලබන මා:ඩNක �ලධරෙය0 ෙහෝ අ>කාල ?මනා ලැ�මට G~කE ෙනොමැ> කාO~ක 
�ලධරෙය0 එෙසේ වැඩ කළ එ&ෙනක Aනය ෙව2ෙව/, පහත සඳහ/ ෙකො/ෙq]වලට යට$ව, 
එම �ලධරයාෙo ඒකාබqධ මා]ක වැsෙප/ 1/20 කට සමාන �දල) ලබා ගැcමට G~කE ලබ_.   
  

(අ) ඔn Aනකට පැය 8 කට ෙනොඅi කාලය) වැඩ කළ SF ය. 
 

(ආ) ෙග�ය හැ& උප�ම Aන සංඛ ාව N$ මසකට Aන 01 & .  
 

(ඇ) අමාත ාංශ ෙ�කEෙo අ2ම>යට යට$ව ය. 

 
10:2 එෙසේ ෙගවන ]ය� ෙග@E සEබ/ධෙය/ අදාළ අෙන0$ �ස්තර සGතව  , ෙ�ඛනය) 

පව$වාෙගන යා SF ය. ෙමම ෙ�ඛනය පC)ෂණය �Kස ආයතන අධ )ෂ ජනරා� ෙහෝ ඔnෙo 
බලයල$ ඕනෑම �ලධරෙය0 ඉ�£ �ට ඉA�ප$ කළ SF ෙ8 . 

 

 

11. Cවන  යද! �මනාව 
 

11:1 සෑම රජෙY �ලධරෙය0ටම (ෛද�ක වැsh ලබන �ලධරෙය0 ඇF\ව) හා වැ/ද / 
වැ/ද  [�ෂ හා අන$ද� �ශාම වැsප) ලබන �ශා~කෙය0 ඇF\ සෑම රජෙY �ශා~කෙය0ටම 
�වන �යදE ?මනාව) ෙග�ය SF ය. 

 
11:2 ෙමම ?මනාව පහත දැ)ෙවන ප�A ය.  

 
(අ)   මා]ක වැsh ලබන ]ය�ම රජෙY �ලධරය/ට මසකට �. 6600 &.  
 
(ආ) රජෙY   �ශා~ක_/ සඳහා  මසකට �. 3175 &. 
 

11:3 ෛද�ක වැsh ලබන �ලධරෙය0 සEබ/ධෙය/ �වන �යදE ?මනාව ගණ/ බැNෙE? 
Aන 30 ක උප�මයකට යට$ව Aනකට �. 220&.   

 
ඉහත �වන �යදE ?මනාව රජෙY ප>ප$> }රණ අ2ව �t/ �ට සංෙශෝධනය ෙ8. 
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11:4 �ලධරෙය0 වැsh රGත �වාi ලබා ග/නා �ට, එම මාසය සඳහා ෙග�ය SF ?මනාව, 
එj �ලධරයා �]/ ලබාග2 ලබන වැsh රGත �වාi Aන ගණනට සමා2පා>කව අi කර2 
ලැෙI. ෙමම වග/>ෙY කාOයය/ සඳහා අවශ  අi &CEවල? අඩ වැsh �වාi, වැsh රGත 
�වාiවලට ප�වOතනය කළ SF ය. 

 
11:5 �වන �යදE ?මනාව වැsෙප//පyෙය/ ෙව/ % ?මනාව) වන අතර එය, අ>කාල 

?මනාව, �වාi Aන සඳහා වැsප ගණ/ ගැcම වැ� කාOයය/ සඳහා වැsපට/පyයට එකF 
ෙනොකළ SF ය. 
 
 

12. ෙසේවාස්ථාන �මනාව 
 

12:1 �nv ම¤ටෙම/ අy 5000 කට වඩා උස&/ �Gt ෙසේවාස්ථානවල ෙසේවය කරන සෑම 
�ලධරෙය0ටම ෙසේවාස්ථාන ?මනාව වශෙය/ ඔnෙo ඒකාබqධ වැsෙප/ 8% ) ෙග�ය SF ය. 

 
 

 
 

ආකෘ> පතය 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- වන මම 
(නම) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(පද�ය) 

පහත සඳහ/ ප�A පකාශ කර~.  
 
 

(i) මම අ�වාහකෙය)~. * 
(ii) මම �වාහකෙය)~. මෙo කලතයා �&යාව) ෙනොකර_. * 

(iii) මම �වාහකෙය)~. මෙo කලතයා රාජ  අංශයට*/බැං0වකට*/රාජ  
සංස්ථාවකට*/ව වස්ථා�ත ම:ඩලයකට*/ෙපෞqගNක අංශයට* අය$ --------------
--------------------------------- G ෙසේවෙයG ෙය? ]�. එG �වන �යදE ?මනාව 
ෙගව2 ලැෙI.*/ෙනොෙගව2 ලැෙI.* 

(iv) මම වැ/ද ව) ෙව~.*/වැ/ද  [�ෂෙය) ෙව~.* 
(v) මම නැවත ෙසේවෙY ෙයොදවන ලද �ශා~කෙය) ෙව~.* 

(vi) �වන �යදE ?මනාෙ8 වැy@ම ෙග@මට බලපාන යE&] ෙවනස) ඇ> �වෙහො$ 
එම ෙවනස්@ම ]v % වහාම ඒ බව ෙග@E �ලධරයා ෙවත දැ/@මට ෙපොෙරො/v 
ෙව~. 
 
 

------------------------------- 
              (අ$සන) 
 
------------------------------- 
                (Aනය) 

*අනවශ  වචන කපා හ�/න.  
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IX වැ� ප�	ෙ�දය 
 

ගාස්� 
 

1. රජයට ෙසේවා ඉ���ම ෙව�ෙව� ෙගවන ගාස ් 

2. රාජ" සංස්ථා, ම&ඩලවලට ෙහෝ ෙපෞ,ග-ක පා/ශ්වය�ට ෙසේවා ඉ���ම 

ෙව�ෙව� ෙගවන ගාස්  

3. 2ව� 34-/6පවා78 කථා සහ ෙ,ශන 

4. ත;ෙසේ< ගාස්    

5. ඇ?- සල@A BCබඳ ෙරFස්ටා/ 3H� ඉ�කර� ලබන ෙසේවය 

6. Jසා අLකරණය, මෙහස්තාO අLකරණය, යනාJෙP ගාස්  

7. ක	ෙ	�වල සහ අෙන@O ෙදපා/තෙR� වල  ෙසSR ගාස්  හා ප�ව/තන 

ගාස්  

8. Uරාබ4 ෙදපා/තෙR� ෙV BටපO ��ෙR ගාස්  

9. (15 වැ� අLකාරය වන) රාජ" ෙZඛන ඔ]^ ��ෙR ආඥාපනෙO 3 වැ� 

වග�aය යටෙO අයකරන BටපO ��ෙR ගාස්   

10. ඇප වා/තා ෙව�ෙව� අයකරන ගාස්  

11. අLකරණ කටc  ෙව�ෙව� ෛවද" �ලධරය�ට ෙගවන ගාස්  

12. කRක<ව�ට ව�J ෙගSම සRබ�ධ කටc  ෙව�ෙව� ෛවද" �ලධරය�ට 

ෙගවන ගාස්  

13. 3ෙශේෂ අවස්ථාව�7g ෛවද" ම&ඩලවල ෙසේවය ��ම ෙව�ෙව� ෙගවන 

ගාස්  

14. hAR තැiම 
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IX වැ� ප�	ෙ�දය 
 

ගාස්� 
 

1. ආ
�වට ෙසේවා ඉ���ම ෙව�ෙව� ෙගවන ගාස්� 
 

1:1 පහත සඳහ� අවස්ථාව�7g හැර ෙවන �Hම අවස්ථාවකg ආ&mවට කරන �Hම 
ෙසේවය; ෙව�ෙව� �Hම �ලධරෙය@ට ගාස් ව; ලබාගත ෙනොහැ�ය: - 

 
1:1:1 ෙ/2 ෙදපා/තෙR� ෙV අaකාල gමනා  
 
1:1:2 3භාග පශ්න පත සෑgම සහ උOතර පත ල@A ��ම 
 
1:1:3 �ලධරයාෙt තන රට සහ රාජකා�වලට �HෙසේO සRබ�ධ ෙනොu 2ව� 34-/ 

6පවා78 පචාර සඳහා ගාස්  
 

1:2 ආ&mවට කරන ෙසේවා සඳහා ආයතන අධ";ෂ ජනරාZෙt w/ව අ�මaය ස7ත ෙගSR 
 
 

2. රාජ� සංස්ථා, ම
ඩලවලට ෙහෝ ෙපෞ%ග&ක පා(ශ්වය�ට ෙසේවා ඉ���ම 
ෙව�ෙව� ෙගවන ගාස්� 

 
2:1 ෙම7 XXX වැ� ප�	ෙ�දෙP දැ;ෙවන ප�J ෙපෞ,ග-ක පා/ශ්වයකට ෙහෝ පළාO පාලන 

ආයතනයකට ෙහෝ රාජ" සංස්ථාවකට ෙහෝ යR�H කා/යය; ඉ� කරgමට රජෙP �ලධරෙය@ට 
අවසර ෙද� ලැyවෙහොO, ගාස් ෙව� ෙකොපමණ පaසතය; ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර කළ c  ද 
ය�න අදාළ ෙZකRවරයා 3H� |රණය කර� ඇත. එ3ට ඉa� {දල �ලධරයාට පෙයෝජනයට ගත 
හැ� ය. එෙත@4 ~වO, හැම අවස්ථාවකgම යටO B�ෙස�� <.250/- ; ෙහෝ ගාස් ව <.250/- ට 
අmනR එම සRw/ණ ගාස් වම ෙහෝ Hය පෙයෝජනයට ගැ8මට �ලධරයාට ඉඩ Jය c  ය.   

 
2:2 ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර කළ c  පaසතයO, �ලධරයාට ලබාගැ8මට ඉඩJය හැ� 

පaසතයO |රණය ��ෙRg ෙZකRවරයා 3H� පහත සඳහ� ක<A පදනR කරගත c  ය. 
 
රජෙP ෙසේවෙය� ලබාගO ෙහෝ රජෙP ෙසේවය හා සRබ�ධ u ෙහෝ 3ෙශේෂ දැ�ම භා3ත 

ෙනොකර��, සාමාන" රාජකා�වලට බාධා ෙනොවන ප�J, කා/යාල ෙVලාෙව� බා7රව කර� ලබන 
කා/යා�ය ෙනොවන වැඩ ෙව�ෙව� ලැෙබන සRw/ණ ගාස් වම �ලධරයාෙt පෙයෝජනයට 
ගැ8මට ඉඩJය හැ� ය. 

 
රජෙP ෙසේවෙය� ලබාගO ^�Aව භා3ත කර��, රාජකා� වැඩට බාධා ෙනොවන ප�J, කා/යාල 

ෙVලාෙව� බා7රව කර� ලබන කා/යා�ය ෙනොවන වැඩ ෙව�ෙව� ලැෙබන ගාස් ෙව� Hයයට 
10; ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර කළ c  ය. ඒකා�ත වශෙය�ම රජෙP ෙසේවෙය� ලබා ෙනොගO 
න{O රජෙP ෙසේවය හා සRබ�ධ u දැ�ම භා3ත කර�� රාජකා� වැඩට බාධා ෙනොවන ප�J, 
එෙහO ඉඩ ලැෙබන අc�� කා/යා�ය ෙVලාව�  ළම කර� ලබන කා/යා�ය ෙනොවන වැඩ 
ෙව�ෙව� ලැෙබන ගාස් ෙව� Hයයට 10 ; ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර කළ c  ය.  

 
රජෙP ෙසේවෙය� ලබාගO ^�Aව භා3ත කර��, රාජකා� වැඩට බාධා ෙනොවන ප�J, ඉඩ 

ලැෙබන අc�� කා/යාල ෙVලාව�  ළම කර� ලබන කා/යාල�ය ෙනොවන වැඩ ෙව�ෙව� 
ලැෙබන ගාස් ෙව� Hයයට 25 ; ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර කළ c  ය.   
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රාජකා� වැඩට බාධා H4වන 3ට Hයයට 25 ; ෙහෝ ඊට වැ� පමාණය; ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර 
කළ c  ය.  එ7ලා H4වන බාධාවල පමාණය අ�ව බැරකළ c  පaසතය වැ� 3ය c  ය. 

 
2:3 3ශ්ව3ද"ාලයක ෙහෝ 3ශ්ව3ද"ාල ආයතනයක බා7ර ක�කාචා/යවරෙය@ වශෙය� 

ෙසේවය කරන �ලධරෙය@ තම ෙ,ශන පවOව�ෙ� සRw/ණෙය�ම කා/යා�ය ෙVලාෙව� 
බා7රව නR, එෙසේම ස්ව�ය රාජකා�වලට බාධා H4 ෙනොවන ප�J නR ඔ�ට ඒ ෙව�ෙව� ආයතන 
අධ";ෂ ජනරාZ අ�මත කර ඇa ගාස්  පමාණය�ට අ�ව ගාස්  ලබාගැ8මට ඉඩJය හැ� ය. 

 
2:4 පළාO පාලන ආයතනයකට ෙහෝ රාජ" සංස්ථාවකට 3ෙශේෂ ෙසේවාව; අවශ" වන 

අවසථ්ාව�7 g, අදාළ ෙදපා/තෙR� ෙව� එම ෙසේවා ලබාගත c  ය. ෙදපා/තෙR� ව 3H� 
ගාස් ව; අයෙකොට එම ෙසේවා ඉ�කර g, එම සRw/ණ ආදායම ම ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර කළ c  
ය. 
 
 

3. ,ව� -.&/0පවා12 කථා සහ ෙ%ශන 
 

3:1 රජෙP ෙදපා/තෙR� වක සාමාන" කටc  කරෙගන යාම B�ස අවශ" ව�නා u 
ෙනොෙහොO, ෙයෝග" ව�නා u ෙහෝ තමාෙt සාමාන" රාජකා�වලම ෙකොටස; වශෙය� 
සැලෙක�නා u ෙහෝ ෙ,ශනය; නැතෙහොO කථාව; BCෙයල ��මට ෙනොෙහොO පැවැOSමට 
ෙයොදව� ලබන රජෙP �ලධරෙය@ට ෙහෝ ඔ� �ෙයෝජනය කරන ෙදපා/තෙR� වට ෙහෝ �Hම 
ගාස් ව; ෙනොෙග3ය c  ය. 

 
3ද(ශනය  : 
 
කාල2ණ පවෘOa පකාශයට පO��ම, ජන සංගණනයකg ජන සංගණනය වා/තා BරSම 

සRබ�ධෙය� අ�ගමනය කළ c  �යා මා/ගය BCබඳ ෙතොර < පකාශයට පO��ම, නව 
කෘ�කා/�ක කම පචාරය ��ෙR රාජකා�ය භාර �ලධරය� 3H� කෘ�ක/මය BCබඳ කථා 
පැවැOSම යනාg කටc  රජෙP �ලධරය@ෙt සාමාන" රාජකා�ෙP ෙකොටස; වන අතර ඒවා 
උද;ම ෙදපා/තෙR� වකට ස්ව�ය සාමාන" කටc  කරෙගන යාමට උපකා� වන උපාය 
මා/ගය; ද ව�ෙ� ය.    
 
 

4. ත8ෙසේ9 ගාස්�   
 

4:1 පහත 3ස්තර කර ඇa ෙසේවා සඳහා ගාස්  අයෙකොට {� ගාස් වම ඒකාබ,ධ අර{දලට 
බැර කළ c  ය :- 

 
4:1:1 ව�පනR �යම ��ෙR කටc  සඳහා කරන ත;ෙසේ< ��R හැර පළාO පාලන 

ආයතන හා රාජ" සංස්ථාව� සඳහා වන ත;ෙසේ< ��R භාර ගැ8මට පධාන රජෙP 
ත;ෙසේ<ක<ට ^�වන. එම ත;ෙසේ< ��R ෙව�ෙව� ෙග3ය c  ගාස් ව ඔ� 3H� 
ෙ,පෙළ7 ව�නාකම අ�ව |රණය කර� ලැ� ගාස්  පමාණය� අ�ව 3ය c  ය. අ�මත 
ගාස්  පමාණය� අ�ව ත;ෙසේ<ක<ෙt ගම� 3යදR ද අයකර ගත c  ය. 

 
4:1:2 ණය ම&ඩලයක ෙහෝ ජාaක ඉa� ��ෙR බැං@ ව සඳහා ෙහෝ වන ත;ෙසේ< ��R 

ද එ� ආයතනවල ව"වස්ථාව-� අ�මත කර ඇa ගාස්  මත භාර ගැ8මට ^�වන. 
 
4:1:3 මහා භාරකාර ෙදපා/තෙR� ෙV කටc  සඳහා කරන ත;ෙසේ< ��R මහා 

භාරකාරතැනෙt ඉZ�ම Bට භාර ගැ8මට ^�වන. ඒ සඳහා අයකරන ගාස් ව මහා භාරකාරතැන 
ද, පධාන රජෙP ත;ෙසේ<ක< ද අතර සRමත කරග�නා {දල; 3ය c  ය. 
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5. ඇ<& සළ>? @Aබඳ ෙරDස්ටා( -F� ඉ�කර� ලබන ෙසේවා 
 
5:1 ඇ?- සළ@A BCබඳ ෙරFස්ටා/ෙt 3ෙශේෂඥ මතය ලබාගැ8ම B�ස, ඇ?- සළ@A 

ස7ත ෙZඛන ෙහෝ භා&ඩ ඔ� ෙවත යැSමට ෙපෞ,ග-ක පා/ශ්වයනට ^�වන. ප�;ෂණ සඳහා 
යවන එවැ� ෙZඛන ෙහෝ භා&ඩ අදාළ බලධරයා 3H� අ�මත කරන ලද <. 100 ක ගාස් ව; ද 
සමඟ ඇ?- සල@A BCබඳ ෙරFස්ටා/ ෙවත යැ3ය c  ය. ඇ?- සළ@A BCබඳ ෙරFස්ටා/වරයා 
එම ෙZඛන ෙහෝ භා&ඩ Hය වා/තාව සමග එය ඉZ�R කළ තැනැOතා ෙවත ආපU යව� ඇත. 

 
යR�H භා&ඩය; ඇ?- සළ@A BCබඳ ෙරFස්ටා/ෙt කා/යාලයට හැර ෙවන තැනකට යැSම 

සඳහා යR 3යදම; දැ�මට H4ෙV නR එම {දල ක-� ෙගSමට ඉZ�Rක<ට H43ය හැ� ය. 
 
5:2 3භාග ෙව�� පවOනා නmවක රජෙP �ලධරෙය@ ෙනොවන පා/ශ්වක<ෙව@ට යR�H 

ෙZඛනයක ෙහෝ භා&ඩයක ෙහෝ ඇa ඇ?- සළ@A ගැන ඇ?- සළ@A ෙරFස්ටා/ෙt මතය 
3ම�මට ~වමනා S, ඉJ�, ඒ පා/ශවක< ඒ සඳහා උසා3ය ෙවත ඉZ�ම; කර�� අදාළ බලධරයා 
3H� අ�මත කරන ලද ෙරFස්ටා/ෙt ගාස් ව ද එම ෙZඛනය ෙහෝ භා&ඩය ෙහෝ ඇ?- සළ@A 
ෙරFස්ටා/ෙt කා/යාලෙය� ඔබ ෙමොබ යැSමට අවශ" වන 3යදR ද උසා3ෙP තැ�පO කළෙහොO 
එම ෙZඛනය ෙහෝ භා&ඩය භාරෙගන, ප�;ෂා ෙකොට වා/තා ��ම සඳහා ඇ?- සළ@A BCබඳ 
ෙරFස්ටා/ ෙවත යැSමට උසා3යට ^�වන. එෙසේ යවන 3ට, ගාස් ව හා 3යදම වශෙය� තැ�පO 
කරන ලද {දල ෙමපමණ යැ� උසා3ය 3H� ඇ?- සළ@A BCබඳ ෙරFස්ටා/ට දැ�3ය c  ය. 

 
ගාස් ව සහ 3යදම BයSමට පමාණවO {දල; තැ�පO කර aෙ� නR, ඇ?- සළ@A BCබඳ 

ෙරFස්ටා/ එම ෙZඛන ෙහෝ භා&ඩ ප�;ෂා කර ඒ BCබඳ වා/තාව, එ� ෙZඛන ෙහෝ භා&ඩ සමග 
උසා3යට ඉJ�පO කළ c  ය. 

 
5:3 ෙමම වග�aය යටෙO අයකර� ලබන Hය�ම ගාස ් ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර කළ c  

ය. ෙZඛන ෙහෝ භා&ඩ ෙහෝ උසා3යට ආපU යැSෙR 3යදම BයSමට තැ�පO කරන ලද {දල 
උසා3ය 3H� ඇ?- සළ@A BCබද ෙරFස්ටා/ ෙවත යැ3ය c  ය. 
 
 

6. Hසා අJකරණය, මෙහස්තාM අJකරණය යනාHෙN ගාස්� 
 

6:1 ඒ ඒ �ශ්�ත ෙසේවා ෙව�ෙව� උසා3ෙP �ලධරය�ට ෙග3ය c  ගාස්  BCබඳව Hංහල, 
ෙදමළ සහ ඉං�H යන භාෂා  ෙන�ම සකස ් කරන ලද දැ�SR සෑම Jසා අLකරණයක ද, 
මෙහස්තාO අLකරණයක ද, පද/ශනය කර a�ය c  ය. එම ගාස්  හැර ෙවන �Hම ගාස් ව; 
අය��මට අවසර නැa බවO, එෙසේ අය��ම තහනR බවO පකාශ ෙකෙරන සටහන; ද එම 
දැ�SRවල a�ය c  ය. 

 
6:2 ගාස්  අයකළ හැ;ෙ; පහත සඳහ� ෙසේවා ෙව�ෙව� පම� :- 

 

ෙපෞ,ග-ක ඉZ�ම Bට අ~<,දකට වඩා පැර� ෙZඛන ෙසSම; 
 

නm ෙපොO බැ�ම; 
 

නm ෙපොO BටපO ��ම; 
 

-B ෙZඛන ප�ව/තනය ��ම; 
 

හර; ව~චර ෙපෝරම -Sම; 
 

Jසා අLකරණය යනාJෙP H3Z නmවලට බ�න ලද -B ෙZඛන ආපU ගැ8ම; 
 

පaඥා/J~<R ලබා ගැ8ම. 

 



IX වැ� ප�	ෙ�දය] 

 

106 

 

6:2:1 ෙවනO �Hම ෙසේවය; ෙව�ෙව� ගාස්  අය��ම තහනR ය.  
 

6:3 ෙපෞ,ග-ක ඉZ�R මත අ~<,දකට වඩා පැර� ෙZඛන ෙසSම ෙව�ෙව� අදාළ 
බලධරයා 3H� අ�මත කර ඇa ගාස්  පමාණය� අ�ව අය��R කළ c  ය. එම Hය�ම ගාස්  
ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර කළ c  ය. 

 
6:4 නm ෙපොO බැ�ම ෙව�ෙව� අ�මත ගාස්  ව"වසථ්ාෙV ද;වා ඇa ප�J ෙහෝ අදාළ 

බලධරයා 3H� �යම කර ඇa ප�J ෙහෝ අයකර ගත c  ය. 
 

6:4:1 නm ෙපොO බැ�  ෙR ගාස්  {,දරව-� ෙග3ය c  ය. Hය ආයාචනය ෙහෝ අය4Rපත 
ෙහෝ ඉJ�පO කරන 3ට ඒ ඒ පා/ශ්වය 3H� ගාස ්වට ස�ලන {,දර ඒවාට ඇල3ය c  ය. 
අ�යාචනය; ඉJ�පO ~වෙහොO �ස, එකම නmව ෙව�ෙව� එ; ගාස් වකට වඩා ෙනොෙග3ය  
c  ය. 

 
6:4:2 අ�යාචනාක< 3H� ඇපය ෙගවා �ම u පU අ�යාචනා ෙපOසR ගාස් ව ෙග3ය 

c  ය. 
 
6:4:3 අපරාධ අLකරණවලg නm ෙපොO බැ�ම ෙව�ෙව� ගාස්  අයකළ ෙනොහැක. 
 
6:4:4 නm ෙපොO බැ�ම ෙව�ෙව� රජය 3H� ගාස්  ෙනොෙග3ය c  ය. 

 
6:5 අපරාධ නmවල නmෙපොO ආJය BටපO ��ම ෙව�ෙව� අයකළ හැ� උප�ම ගාස් ව 

ව"වස්ථාෙV �යම කර ඇa ගාස්  පමාණය ෙහෝ ඉං�H වචන 120 ක B�වකට අදාළ බලධරයා 
3H� අ�මත කරන ලද ගාස්  පමාණය ෙහෝ 3ය c  ය. (20 වන අLකාරය වන අපරාධ නm 
3L3ධාන සංගහෙP 434 වැ� වග�aය බල�න.) 

 
6:5:1 8aඥය� 3H� තම ඇස්�H සමග ෙහෝ (89 වැ� අLකාරය වන) උකස් ආඥා පනත 

යටෙO 3��ෙR ආඥාව; සමග ෙහෝ |�4 පකාශ BටපO ඉJ�පO කළ 3ට ඒවා සහaක ��ම 
ෙව�ෙව� Jසා අLකරණ,  මෙහස්තාO අLකරණ යනාJෙP ෙරFස්ටා/ව<� 3H� ගාස්  
අය��ම තහනR ය. එෙහO |�4 පකාශයක සහaක කළ Bටපත; ෙදන 3ට ගාස් ව අයකළ 
හැ� ය. �ර~Z ��ෙR �ලධරයාට Hය කා/යාලෙP -Bෙගො�වලට අ{ණා තැiමට අවශ" u ද, 
{m �R ආඥාපනෙO න m සRබ�ධව u ද, |�4 පකාශය�7 සහaක කළ BටපO ෙව�ෙව� 
ගාස්  අයකළ ෙනොහැ� ය. [H3Z අLකරණවල BටපO ��ෙR ගාස්  සඳහා (15 වන අLකාරය 
වන) රාජ" ෙZඛන ඔ]^ ��ෙR ආඥාපනෙO 3 වන වග�aය හා (101 වන අLකාරය වන) H3Z 
නm 3ධාන සංගහෙP 205 වන වග�aය බල�න.] 

 
6:5:2 Jසා අLකරණවල සහ මෙහස්තාO අLකරණවල ෙZඛන BටපO ��ම ෙව�ෙව� 

ෙගවන ගාස් , එම BටපO ��ම කරන ල,ෙ, කා/යාල ෙVලාෙව� බැහැරg නR, BටපO ��ම 
කළ �ලධරයාට ස්ව�ය පෙයෝජනයට ගත හැ� ය. BටපO ��ම සRබ�ධෙය� වැඩ කළ පැය 
ගණන BCබඳ 3ස්තරය; ඔ� තබාගත c  ය. 

 
6:5:3 H3Z අ�යාචනා ව"වස්ථා අ�ව අ�යාචනා නmවල නmෙපොO BටපO ��ම 

ෙව�ෙව� අයකරන ගාස්  එ; එ; අLකරණය 3H� පවOවාෙගන ය� ලබන බැං@ hAෙR 
අපමාදවම තැ�පO කළ c  ය. එම hARවල එම {දZ තැ�පO වශෙය� තබාගත c  ය. 
ආයතන අධ";ෂ ජනරාZ 3H� අ�මත කරන ලද ගාස්  පමාණය� අ�ව, BටපO ��ම කළ 
�ලධරය�ට එ; එ; මාසය අගg ෙමම තැ�පO {දෙල� ෙගSR කළ c  ය. එෙසේ ෙගSෙම� 
පU ඉa�වන {දල ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර කළ c  ය. අයකරන ගාස්  ද, එම ගාස් ව-� 
ෙකෙරන ෙගSR ද, දැ;ෙවන hAම; එ; එ; අLකරණෙP තබා ගත c  ය. 
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6:5:4 රජෙP කවර ෙදපා/තෙR� වක ~ව ද කා/යාල�ය පෙයෝජනය සඳහා අවශ" කරන 
ෙZඛන BටපO ��ම ෙව�ෙව� ගාස්  අය ෙනොකළ c  ය. 

 
6:6 -B ෙZඛන ප�ව/තනය ��ම ෙව�ෙව� අය ��මට බලය ඇa ගාස් ව ව"වස්ථාෙV 

�ය�ත ගාස්  පමාණය ෙහෝ බලධරයා 3H� වචන 120 ක B�වකට අ�මත කරන ලද පමාණය 3ය 
c  ය.  ෙමම ගාස් ව ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර කළ c  ය. 

 
6:7 H3Z නmවලg ඉJ�පO කරන ලද ෙZඛන ආපU ලබාගැ8ම ෙව�ෙව� අය කළ cOෙO ඒ 

සඳහා ව"වස්ථාෙV �ය�ත ගාස්  පමාණය ෙහෝ අදාළ බලධරයා 3H� අ�මත කරන ලද පමාණය�. 
 
6:8 (17 වන අLකාරය වන) J~<R ආඥාපනෙO 8 වැ� සහ 9 වැ� වග�a යටෙO පaඥාව;/ 

J~<ම; කරSමට රජෙP �ලධරෙය@ට උසා3ෙය� බලය පවරා, එම ෙසේවය ෙව�ෙව� ගාස් ව; 
අය��මට අ�මත කර� ලබන කවර 3ටකg ~වO, ඔ� එම පaඥාව/J~<ම කා/යාල�ය 
ෙVලාෙව� බැහැරgO, උසා3ෙය� 4රස්ථවO කරව�ෙ� නR, ව"වස්ථාෙV ද;වා ඇa උප�මය 
ෙහෝ අදාළ බලධරයා 3H� අ�මත කර ඇa උප�මය ද;වා �යම කළ {� ගාස් ව ෙහෝ ඉ� 
ෙකොටස; ෙහෝ ලබාගැ8මට ඔ�ට ඉඩෙද� ලැෙ�. ෙR හැර, උසා3ෙය� �යම කළ ගාස් ෙව� යR 
{දල; ඉa� ෙවෙතොO,  J~<ම කරSම සඳහා යන ගමන සැත^R ෙදකකටO, ආපU එන ගමන 
සැත^R ෙදකකටO, වැ�S නR රජෙP �ලධරය�ට අය ��මට බලය ඇa ගාස්  පමාණය� අ�ව 
ගම� 3යදR වශෙය� තවO {දල; එම �ලධරයාට තමාෙt පෙයෝජනයට ගත හැ� ය. අය��මට 
උසා3ෙය� �යමකළ ගාස් ෙව� යම; ඉa� ~වෙහොO එය ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර කළ c  ය. 

 
 

7. කPෙPQවල සහ අෙන>M ෙදපා(තෙR��වල  ෙසSR ගාස්� හා පQව(තන ගාස්� 
 
7:1 ෙZඛන ෙසSෙR සහ ෙZඛන ප�ව/තනය ��ෙR ෙසේවා සRබ�ධෙය� ව"වසථ්ාෙV 

�ය�ත ගාස්  පමාණය� ෙහෝ අදාළ බලධරයා 3H� අ�මත කරන ලද පමාණය� අ�ව ගාස්  
අයකළ හැ� ය.  ෙමම Hය�ම ගාස්  ඒකාබ,ධ අර{දලට බැර කළ c  ය. 
   

 <.ශ. 
අ~<,දක ෙහෝ ඊට අm කාලයක ෙZඛන ෙසSමට  2.50 
 

එ; එ; අaෙ/ක අ~<,ද ෙව�ෙව�  1.25 
 

ෙරFස්ටරය; ෙහෝ 3@AR ලැ�ස් ව; ෙහෝ ෙලජරය; 
ෙහෝ උප ප�කා ෙපොත; ෙහෝ ෙසSම සඳහා අ~<,දකට  5.00 
 

එ; එ; අaෙ/ක අ~<,ද ෙව�ෙව�  2.50 
 

ෙZඛන ප�ව/තනය ��ම ෙව�ෙව�  වචන 120 ක  
B�වකට   2.50 

 
 

8. Uරාබ. ෙදපා(තෙR��ෙV @ටපM ��ෙR ගාස්� 
 

8:1 -B ෙZඛන BටපO ��ම ෙව�ෙව� අය��මට Uරාබ4 ෙදපා/තෙR� වට බලය ඇa 
ගාස් ව නR ව"වස්ථාෙV �ය�ත ගාස්  පමාණය ෙහෝ වචන 120 �� c  B�ව; සඳහා අදාළ 
බලධරයා 3H� අ�මත කරන ලද පමාණය ෙV. ෙමම ගාස් ව පහත දැ;ෙවන ෙකො�ෙ,H මත 
BටපO කරන �ලධරයා 3H� ස්ව�ය පෙයෝජනයට ගත හැ� ය. 
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BටපO ��ම කා/යාල ෙVලාෙව� බැහැරg කළ c  3ට සහ අයකළ ගාස්  හා වැඩ කළ පැය 
ගණන BCබඳ hAR තබා ගත c  3ට. 
 
 

9. (15 වැ3 අJකාරය වන) රාජ� ෙ[ඛන ඔ^_ ��ෙR ආඥාපනෙM 3 වැ3 
වග�aය යටෙM අයකරන @ටපM ��ෙR ගාස්�  

 
9:1 (15 වන අLකාරය වන) රාජ" ෙZඛන ඔ]^ ��ෙR ආඥාපනෙO 3 වැ� වග�aය යටෙO 

අයකරන BටපO ��ෙR ගාස් , BටපO ��ම කළ -Bක<ට පෙයෝජනයට ගත හැ;ෙ;, එම BටපO 
��ම අaෙ/ක වැඩ; බැ3� එය කා/යාල ෙVලාෙව� බැහැරg කළ c  u බවට නැතෙහොO එම 
BටපO ��ම සඳහා ගතකළ කා/යාල ෙVලාව ෙව�වට කා/යාල ෙVලාෙව� බැහැර අaකාල 
වැඩ��ම අවශ" බවට ෙදපා/තෙR�  පධා�යා සෑ�මකට පO~වෙහොO ය. 

 
9:2 මහජන යාෙt ඉZ�ම Bට සැපෙයන බලයලO -�ත ෙතොර <වලට කා/යා�ය කටc  

සඳහා සකස් කරන ලද සංඛ"ා ෙZඛන වා/තා, මOපැ� ශාලා BCබඳ ඡ�ද 3මUR වැ� කටc  
සඳහා අවශ" පෙ,ශ 3ස්තර ස7ත තැබෑ<R ලැ�ස්  යනාg ෙZඛනවල BටපO ඇ ළO ව�ෙ� නR 
එවැ� ෙZඛන BටපO ��ම ෙව�ෙව�, ත� පOඉ<වකට වැ�වන -�ත ෙතොර < සඳහා 
ව"වස්ථාෙව� �ය�ත ගාස්  පමාණය� ෙහෝ අදාළ බලධරයා 3H� වචන 120 ක B�වකට අ�මත 
කරන ලද පමාණය� අ�ව BටපO ��ෙR ගාස්  අයකළ c  ය. උප ප�කා @3තා�Hය; ෙහෝ 
34- �Zපතය; වැ� ෙසU {¡ත ආකෘa පතය; ෙහෝ �H {¡ත ආකෘa පතෙය7 BටපO ��R 
ෙව�ෙව� එ; එ; Bටපතකට ව"වස්ථාෙව� �ය�ත ගාස්  පමාණය� ෙහෝ අදාළ බලධරයා 
3H� අ�මත කරන ලද පමාණය� අය කළ c  ය. ෙමම ගාස් වට BටපO ��ෙR {දලO, {¡ත 
ආකෘa පතෙP ව�නාකමO ඇ ළO ෙV. 
 

9:2:1 ෙමම ගාස්  පෙයෝජනයට ගැ8ම සRබ�ධෙය� 9:1 උප වග�aෙP සඳහ� 
3L3ධාන අදාළ ෙV. 

 
9:3 එකම ෙZඛනය ගැන නැවත වා/තාව; ��මට H4~වෙහොO සාමාන" �aය; වශෙය� 

අaෙ/ක ගාස් ව; අයකර� ෙනොලැෙ�. 
 
 

10. ඇප වා(තා ෙව�ෙව� අයකරන ගාස්� 
 

10:1 උසා3යට ඇප ෙදන ඇපකාරය�ෙt ව�නාකම ගැන වා/තා ��ම ෙව�ෙව� ව"වස්ථාෙV 
�ය�ත ගාස්  පමාණය� ෙහෝ අදාළ බලධරයා 3H� අ�මත කරන ලද පමාණය� අ�ව ගාස්  
අයකළ හැ� ය. 

 
10:2 ෙමම වා/තා සRපාදනය කරන �ලධරෙය@ ඒවාෙP ඇa පකාශවල �රවද"තාව ගැන 

ෙපෞ,ග-කව වග�මට බැ� H�� ඇත. ව�නාකම ත;ෙසේ< ��ෙRg සාමාන" තOOවය� යටෙO 
ෙ,පෙළ7 ඇa ව�නාකම පමණ; ෙනොව, යR�H 3ෙශේෂ තOOවය� යටෙO එය 3වෘත 
ෙවළඳෙපොෙල7 3@ණ� ලැyවෙහොO, ලැෙ�යැ� බලාෙපොෙරොO  වන {දල ද ඔ� සඳහ� කළ c  
ය. 

 
10:3 අය4Rක<ව� ර;ෂාව; වශෙය� ඇප gම කර�න� u 3ට ෙහෝ, ම වට ෙ,පළ �ලයට 

ග�නට H�න අය �ය ග�වාලන ආකාරෙP දාම�කය� u 3ට ෙහෝ ඒ බව අLකරණයට දැ�R Jය 
c  ය. 

 
10:4 ඉJ�පO කරන ඇපය BCබඳ Hය� ක<A කZපනා කර බලා එම ඇපය පමාණවO ද ය� 

ඇප බාරග�නා �ලධරයා 3H� |රණය කර� ඇතැ� බලාෙපොෙරොO  ෙV. 
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11. අJකරණ කටc� ෙව�ෙව� ෛවද� 3ලධරය�ට ෙගවන ගාස්�  
 

11:1 ෙමම වග�aෙP 'ෙපො�Hය' යන පාඨයට ෙපො�H නැa පෙ,ශවල H�න ගාම �ලධරය� ද 
ඇ ළO ෙV. 'ෙපො-ස් �ලධරයා' යන පාඨෙය� ෙපො-ස් ස්ථානය; භාරව H�න �ලධරෙය@ අදහස් 
ෙකෙ/. 

 
11:2 අLකරණ කටc  ෙව�ෙව� රජෙP ෛවද" �ලධරෙය@ට ෙග3ය c  ගාස්  පමාණය 

ෙමම ප�	ෙ�දෙP  1 වැ� උපෙZඛනෙය7 දැ;ෙV. 
 
11:3 පශ්චාO මරණ ප�;ෂණය; පැවැOSමට �ෙයෝග ��ෙR බලය අLකරණ අමාත"වරයා 

3H� මරණ ප�;ෂකෙය@ට 3ෙශේෂෙය� පවරා නැOනR, එබ¤ මරණ ප�;ෂකෙය@ෙt උපෙදස් 
මත පශ්චාO මරණ ප�;ෂණය; පැවැOSමට බාර ෙනොගත c  ය. 

 
11:4 අLකරණ ෛවද" ප�;ෂණය; සRබ�ධෙය� කරන ෙගSම සඳහා උපෙයෝ¥ කර ගත 

cOෙO ෙපො4 35 ආකෘa පතය�. ෛවද" වා/තාව ලැyA බවට මෙහස්තාOවරයා, අLකරණ 

�ලධරයා, හJH මරණ ප�;ෂක ෙහෝ අLකරණය බලය පැව6 �ලධරයා 3H� �H ප�J අOස� 

කරන සහaකය ෙගSR සඳහා ෙපො4 35 ආකෘa පතය සමග ඉJ�පO කළ c  ය. අLකරණ �ලධරය� 

ෙහෝ ෙපො-ස ්�ලධරය� ෙදෙදෙන@ 3H� ෛවද" �ලධරය� ෙදෙදෙන@ෙt ෙසේවය ෙවන ෙවනම 

ලබාගO අවසථ්ාවලg, එවැ� එ; එ; ෙසේවය සඳහා ෙවන ෙවනම ව~ච/ ඉJ�පO කළ c  ය. ඒ එ; 

එ; ව~චරය අLකරණ �ලධරයා 3H� සහaක කළ c  ය. 
 

11:4:1 ෙම7 1 වැ� උපෙZඛනෙP 2 වැ� ෙ�දෙP (1) වැ� සහ (2) සංල;ෂ"ය�7 සඳහ� 

අවස්ථාවලg හැර, පහරgම, ස්¦ §ෂණය ෙහෝ ෙසU  වාළ H4��ම ෙහෝ සRබ�ධෙය� ඉJ�පO 

කර� ලබන ^,ගලය� ෙහෝ දව" ගැන කරන Hය� ප�;ෂණ ෙව�ෙව� ෛවද" �ලධරයාට 7� 

ව�ෙ� එ; ගාස් ව; පමණ�. එප�,ෙද�ම, පශ්චාO මරණ ප�;ෂණය; සහ එම ප�;ෂණය 

හා සRබ�ධ u දව"ය�, ශාවය�, ඉ�¡ය�, ශ�රෙP ෙකොටස ් යන ෙR ආJය ගැන කරන Hය� 

ප�wරක ප�;ෂණ ෙව�ෙව� ද ෛවද" �ලධරයාට 7�ව�ෙ� <.100; වන එ; ගාස් ව; 

පම�. 
 
11:4:2 පශ්චාO මරණ ප�;ෂණය; පවOව� ලැ� එකම නmව BCබඳ 3භාගයකට රජෙP 

ඉZ�ම මත ෛවද" �ලධරය� ෙදෙදෙන@ පැ��යෙහොO, මරණ ප�;ෂණය �යම වශෙය�ම 

පැවැOuවා u ද, වා/තාවට අOස� කළා u ද, ෛවද" �ලධරයාට <.100ක ගාස් ව 7�ෙV. 
පහරgR ආJය ප�;ෂා ��ම ෙව�ෙව� ගාස් ව; තමා 3H� ක-� ලබා ෙනොග�නා ල,ෙ, නR, 
ෙම7 1 වැ� උපෙZඛනෙP 1 වැ� ෙ�දය යටෙO <.50ක ගාස් ව අෙන; ෛවද" �ලධරයාට 

ලබාගත හැ� ය. පශ්චාO මරණ ප�;ෂණය; ෙනොකළ 3ටකg එ; එ; ෛවද" �ලධරයාට 

ගාස් ව වශෙය� ලබා ගත හැ;ෙ; <. 50 බැh�. 
 

11:5  වාල H4 ��R සRබ�ධෙය� ෙපො�Hය 3H�  වාලක<ෙව@ ෛවද" �ලධරෙය@ ෙවත 

එව� ලැ� 3ට,  වාලක< සමග එවන ෛවද" ෛනaක ප�;ෂණ ආකෘa පතෙය7,  වාලවල 

ස්වභාවයO, ඒවා බරපතල ද නැ,ද ය�නO, ෙපො�Hයට උපකා�ෙV යැ� ඔ� Hතන ෙවන යR 

ෙතොර ර; ඇෙතොO එයO, සං;ෙෂේපෙය� සටහ� ��ම ෛවද" �ලධරයාෙt c කම ය. ෙමම 

වා/තාව ෙව�ෙව� ෛවද" �ලධරයාට ගාස් ව; 7� ෙනොෙV. 
 

11:5:1 ෙපො�Hය 3H� නmව ඉJ�යට ෙගන ය�ෙ� නR ෛවද" �ලධරයා සා;�යට 

කැඳව� ලැෙ�. එ3ට ඔ� ස3ස්තර වා/තාව; ඉJ�පO කළ c �. ඒ ෙව�ෙව� 1 වැ� 

උපෙZඛනෙP සඳහ� ප�මාණය අ�ව ගාස් ව ඔ�ට   7� ෙV. ෙපො�Hය නmව ඉJ�යට ෙගන 

ෙනොයන න{O,  වාලකාර ප;ෂය එෙසේ ��මට |රණය කරෙගන ෛවද" �ලධරයාෙt සා;�ය 

සහ සහaකය ඉZලා H�යෙහොO, ඔ�ට තමාෙt සාමාන" ගාස් ව  වාලකාර ප;ෂෙය� අයකර 

ගැ8මට 7�කR ඇත.  එෙහO ඔ�ට එය රජෙය� අයකර ගත ෙනොහැක.  
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12. කRක9ව�ට ව�H ෙගSම හා සRබ�ධ කටc� ෙව�ෙව� ෛවද� 

3ලධරය�ට ෙගවන ගාස්� 
 

12:1 කRක<ව�ට ව�J ෙගSම සRබ�ධෙය� රජෙP ෛවද" �ලධරෙය@ ඉ �කරන ෙසේවය 

ෙව�ෙව� ඔ�ට ෙග3ය c  ගාස්  පමාණය II වැ� උපෙZඛනෙය7 ද;වා ඇත.  
 
 

13. -ෙශේෂ අවස්ථාව�1g ෛවද� ම
ඩලවල ෙසේවය ��ම ෙව�ෙව� ෙගවන 

ගාස්� 
 

13:1 පළාO පාලන ආයතනයක ෙහෝ රාජ" සංසථ්ාවක ෙහෝ ෙවනO රජෙP ෙනොවන ආයතනයක 

ඉZ�ම ප�J, ෙසෞඛ" ෙදපා/තෙR� වට අයO ෛවද" �ලධරෙය@ ෛවද" ම&ඩල ªස්Sමකට 

ෙහෝ 3නයා�«ල ප�;ෂණයකට ෙහෝ ෙවනO ප�;ෂණයකට සහභා¥ වන 3ට, ඔ�ට ෙපෞ,ග-ක 

ෙරෝhෙය@ෙග� අයකරන ගාස් ව අයකළ හැ� ය. ෛවද" �ලධරයාට ෛවද" ම&ඩලය ªස්වන 

ස්ථානයට ෙහෝ ප�;ෂණය පවOවන ස්ථානයට යාම සහ එ7 Hට ආපU පැ��ම සඳහා, එවැ� ෛවද" 

�ලධරෙය@ රාජකා� කටc  සඳහා ගම� කරන 3ට ලබා ගැ8මට ඉඩg ඇa ගාස්  පමාණය� අ�ව 

ගම� 3යදR පaw/ණය ��මට ද එවැ� ආයතනය; බැ� H��. 
 
 

14. h?R තැiම   
 

14:1 ගාස්  hAR ගත ��ෙRg පහත සඳහ� �යාමා/ගය අ�ගමනය කළ c  ය: 
 

එ; එ; �ලධරයා ෙව�ෙව� ගාස්  ෙපොෙO B�ව; ෙහෝ B� �7පය; ෙව�ෙකොට, ඔ�ට 

ලැෙබන Hය� ගාස්  එ7 ල@A කළ c  ය. 
 
ගාස්  ලබන �ලධරය� 3H� 172 වැ� ෙපො4 ආකෘa පතෙය7 -යා අOස� කළ @3තා�H 

එම ගාස්  ෙගවන අයට �@O කළ c  ය. 
 
කවර ෙVලාව�  ළg ඒ ඒ වැඩය කරන ලද දැ� සඳහ� කළ c  ය. 
 
උසස් �ලධරෙය@ 3H� ගාස්  ෙපොෙO සටහ�, @3තා�Hවල BටපO සමග සසඳා බලා එම 

සටහ� ඉJ�ෙP ෙක� අOසන තැ�ය c  ය. 
 

hAR තබාගත cOෙO පහත දැ;ෙවන ආකෘa පතෙය7 ය. 
 
�ලධරයාෙt 

නම 
 
 

වැ�ප වැඩය 
කළ 
Jනය 

වැඩය කළ 
ෙVලාව� 

කරන ලද 
වැඩය 

@ම;ද යන 
වග 

ලැyA 
ගාස් ව  

 

�@O කළ 
@3තා�HෙP 

අංකය හා 
Jනය <. සත <. සත 
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1 වැ3 උපෙ[ඛනය 
 

(11:2 වැ� උපවග�aය) 
  

  <. සත 
1. ෛවද" �ලධරයා 3H� පශ්චාO මරණ ප�;ෂණය; 

පවOව�  ෙනොලැyව ද �යhය තැනැOතා මැෙරන අවස්ථාෙVg 

ෙහෝ ඊට ෙපරා ව ෛවද" �ලධරයා ඔ�ට පaකාර කෙළේ ද 

ෙනොක ෙළේ ද ය�න ෙනොසලකා එම ෛවද" �ලධරයාෙt සා;� 

අවශ" යැ� මෙහස්තාOවරයා ෙහෝ මරණ ප�;ෂකවරයා අදහස ්

කරන 3ට ඉ�;ෙවස්¬ 3භාගයට පැ��ම හා ප�;ෂණය; 

පැවැOSම ෙව�ෙව� 
 

 
 
 
 
 
 

50.00 

2. පශ්චාM මරණ ප�8ෂණ - පශ්චාO මරණ ප�;ෂණය; ෙකොට 

වා/තාව; ��මO, ඒ සRබ�ධෙය� සා;�gමO ෙව�ෙව� 

(11:4 උප වග�aය බල�න). 

 
 

100.00 
 

 සංල8ෂ�ය - (I) ම ෙහස්තාO උසා3යක පැවැOෙවන එකම 

නmව; සRබ�ධෙය� පශ්චාO මරණ ප�;ෂණ ෙදක; ෙහෝ ඊට 

වැ� ගණන; ෙහෝ පැවැOu 3ට එ; එ; මරණ ප�;ෂණය 

පවOවා වා/තා ��ම ෙව�ෙව� <. 100ක ගාස් ව; ෙග3ය c  

ය. 
 

 (II)  ෛවද" �ලධරෙය@ට පශ්චාO මරණ ප�;ෂණය; 

ෙව�ෙව� <.100ක ගාස් ව; ෙගSම, එම නmෙVgම ඔ�ට 

<BයZ 15ක ගාස් ව; 7�ෙV නR එම <BයZ 15ක ගාස් ව 

ලබා ගැ8මට බාධාව; ෙනො3ය c  ය. එෙසේම ෛවද" 

�ලධරයාට (5) යටෙO <. 15ක ගාස් ව; ෙගSම, ඒ නmෙVgම 

ඔ�ට පශ්චාO මරණ ප�;ෂණය; ෙව�ෙව� <. 100ක 

ගාස් ව; 7�ෙV නR එම <. 100ක සRw/ණ ගාස් ව ලබා 
ගැ8මට බාධාව; ෙනො3ය c  ය. 
 

 

3. -ශ්ෙ[ෂණ - ආමාශෙP, බඩවැෙZ අ� �H අභ"�තර ඉ�¡යක 

ෙහෝ අවයවයක අඩං2 ෙ, ගැන සRw/ණ 3ශේZෂණය; ෙකොට, 
ඒ සRබ�ධෙය� වා/තාව; -SමO, අවශ" ~වෙහොO හJH 

මරණ ප�;ෂකවරයා ඉJ�ෙPg සා;� gමO ෙව�ෙව� 
 

 
 
 

50.00 

4. -ද�ාMමක ප�8ෂණ - ෛවද" �ලධරයා ෙවත යවන ඕනෑම 

දව"ය; ෙහෝ ආcධය; ෙහෝ සRබ�ධෙය� (ෙභෞaක, 
රසාය�ක සහ අ�S;ෂක) ප�;ෂණය; ෙකොට, ඒ ගැන 

වා/තාව; සැප�මO, අවශ" ~වෙහොO හJH මරණ 

ප�;ෂකවරයා ඉJ�ෙPg  සා;� gමO ෙව�ෙව� 
 

 
 
 
 

50.00 
 

5. �වාල ආHය - ෙපො�Hය 3H� මෙහස්තාO උසා3වල පවර� 

ලබන නmවලg (11:6 උප වග�aය බල�න) ප�;ෂා ෙකොට 

වා/තා ��ම සඳහා ෛවද" �ලධරය� ෙවත මෙහසත්ාOව<� 

ෙහෝ සමාදාන 3�ශ්චයකාරව<� ෙහෝ හJH මරණ 

ප�;ෂකව<� ෙහෝ ෙපො-ස ් �ලධරය� ෙහෝ ෙපො�H නැa 

පෙ,ශවල ගාම �ලධරය� ෙහෝ 3H� යව� ලබන කවර 

 වාලකාරෙය@ ~වO ප�;ෂා ෙකොට උසා3යට ස3ස්තර 

වා/තාව; -යා යැSම ෙව�ෙව� 

 
 
 
 
 
 
 

15.00 
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  <. සත 
6. �වාල F.��ෙR න�වකg ෙකෙරන ප�8ෂණය - U�  වාල 

ෙහෝ බරපතල  වාල ෙහෝ BCබඳ අ/ථ �6පණයට ඇ ළO 

ෙනොව�නා u ද< උපත; සැඟSම වැ� 3ෙශේෂ ස්වභාවයක නm 

සRබ�ධෙය� මෙහස්තාOව<� ෙහෝ සමාදාන 

3�ශ්චයකාරව<� ෙහෝ හJH මරණ ප�;ෂකව<� ෙහෝ 

ෙපො-ස් �ලධරය� ෙහෝ ෙපො�H නැa පෙ,ශවල H�න ගාම 

�ලධරය� ෙහෝ ප�;ෂාෙකොට වා/තා ��ම සඳහා ෛවද" 

�ලධරය� ෙවත යව�නා u ද එ; එ;  වාලකාරයා BCබඳව 

ප�;ෂාෙකොට අLකරණයට ස3ස්තර වා/තාව; -යා යැSම 

ෙව�ෙව�      
                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 
 

 සංල8ෂ�ය - (I)  ෙපො�Hය 3H� න mව ඉJ�යට ෙගන hයO 

නැතO, ප�;ෂණය; පවOවා වා/තාව; ඉJ�පO ��ම අවශ" 

යැ� මෙහස්තාOවරයා කZපනා කළෙහොO, එෙසේ ප�;ෂණය; 

ෙකොට අLකරණයට වා/තාව; යැSම ෙව�ෙව� ෙමම ගාස් ව 

ෙග3ය c  ය. 
 

 

7. උම� බව - උම  බ3� ෙපෙළ�ෙන@ ප�;ෂා ෙකොට සහaක 

��ම ෙව�ෙව� 
 

15.00 
 

 සංල8ෂ�ය - මානHක ෙරෝhෙය@ යැ� අ�මාන කර� ලැ�ෙව@ 

ප�;ෂණෙය7 තබා Hට, ඔ� ගැන වා/තා ��ම ෙව�ෙව� 

ෛවද" �ලධරෙය@ට ෙග3ය cOෙO <. 15ක එ; ගාස් ව; 

පම�. ෙරෝhයා තවO කාල ප�	ෙ�දය; ප�;ෂණය යටෙO 

තබාෙගන ඔ� ගැන තවO වා/තාව; ඉJ�පO ��මට උසා3ෙය� 

�ෙයෝග කළO, ෛවද" �ලධරයාට නැවතO ගාස් ව; 

ෙනොෙග3ය c �. 
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2 වැ3 උපෙ[ඛනය 
(12:1 උපවග�aය) 

  එ; එ; 
දවෙසේ ගාස්  

පමාණය 
  <.සත 

1. ෛවද" �ලධරයා කRක<ෙව@ ප�;ෂා ෙකොට සා;� gම B�ස 
3භාගයකට යාම ෙව�ෙව� 
 

 
      25.00 

2. ෙසෞඛ" ෙසේවා අධ";ෂ ජනරාZෙt මතය අ�ව 3ෙශේෂඥෙය@ෙt 
ගාස් ව ලැiමට 7�කR ලබන U4UකR ස7ත ෛවද" �ලධරෙය@ 
කRක<ෙව@ ප�;ෂා කර සා;� gම B�ස 3භාගයකට hය 3ට ෙහෝ 
සා;� 4� 3ට, නැතෙහොO ෛවද" සා;�ෙP පරස්පර 3ෙරෝධතාව; 
ඇaS සා;� gම B�ස එවැ� ෛවද" �ලධරෙය@ කැඳu 3ට 
 

 
 
 
 

      50.00 

3. නැ�hය කRක<ෙව@ෙt තOOවය ද�නා ෛවද" �ලධරෙය@ එම 
කRක<වාෙt ෙසෞඛ" තOOවය ගැන සා;� gමට hය3ට ෙහෝ සා;� 
4� 3ට 
 

 
 

25.00 

4. ෙසෞඛ" ෙසේවා අධ";ෂ ජනරාZෙt මතය අ�ව 3ෙශේෂඥෙය@ෙt 
ගාස් ව ලැiමට 7�කR ලබන U4UකR ස7ත ෛවද" �ලධරෙය@ 
නැ�hය කRක<ෙව@ෙt තOOවය දැන Hට, එම කRක<වාෙt 
ෙසෞඛ" තOOවය ගැන සා;� gමට hය 3ට ෙහෝ සා;� 4� 3ට, 
නැතෙහොO ෛවද" සා;�ෙP පරස්පර 3ෙරෝධතාව; ඇa S එවැ� 
ෛවද" �ලධරෙය@ සා;� gමට hය3ට ෙහෝ සා;� 4� 3ට 
 

 
 
 
 
 

50.00 

5. ෛවද" �ලධරෙය@ (117 වැ� අLකාරය වන) කRක< ව�J ආඥා 
පනෙO 32 වග�aය යටෙO, කRක< ව�J ෙකොමසා�ස් සමග 
වා�ෙගන සා;�ක<ව�ෙග� පශ්න අස�� එම ෙකොමසා�ස්වරයාට 
සහාය u 3ට 

{Z දවසට 
<.100; සහ 
ඉ� පUව වන 
එ; එ; Jනය 
සඳහා <.50 
බැh� 
 

 
 
ෙකොමසා�සව්රයාෙt ඉZ�ම Bට ඔ� ෙවත යවන වා/තා ෙව�ෙව� <. 15ක ගාස් ව; ෙග3ය 
හැක. ගම� 3යදR ෙගSම සRබ�ධෙය� XIV වැ� ප�	ෙ�දෙP 3L3ධාන බල පැවැOෙV. 
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X වැ� ප��ෙ
දය 
 

�� ස�කය�ට, සා�ක�ව�ට, �ල ෙනොල� මෙහස්තා�ව��ට, හ�� 
මරණ ප��ෂකව��ට සහ !!ධ ෙසේවා ෙව$ෙව� කර$ ලබන ෙග'( 

 
1. �� ස�කය�ට හා සා�ක�ව�ට කර$ ලබන ෙග'( 

2. �ල ෙනොල� මෙහස්තා�ව��ට කර$ ලබන ෙග'( 

3. හ�� මරණ ප��ෂකව��ට කර$ ලබන ෙග'( 

4. !!ධ ෙසේවා ෙව$ෙව� කර$ ලබන ෙග'( 
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X වැ� ප��ෙ
දය 
 

�� ස�කය�ට, සා�ක�ව�ට, �ල ෙනොල� මෙහස්තා�ව��ට, හ�� 
මරණ ප��ෂකව��ට සහ !!ධ ෙසේවා ෙව$ෙව� කර$ ලබන ෙග'( 

 
1. �� ස�කය�ට හා සා�ක�ව�ට කර$ ලබන ෙග'( 

 
1:1 අපරාධ න� ස�බ�ධෙය� උසා�යට පැ��ම ෙව!ෙව� "� ස#කය�ට හා 

සා&'ක(ව�ට කළ හැ* ෙග,� කවෙ-දැ. 1979 අංක 15 දරන අපරාධ න� �3�ධාන සංගහ 
පනෙ5 243(1) වැ� වග�;ය යට ෙ5 ස�පා<ත ෙර>ලා@වA� �යම කර ඇ5ෙ5 ය. ඒ 
ෙර>ලා@වල EFඩා-ථය ෙ� ප��ෙ
දය අවසානෙයI ද&වා ඇත. 

 
1:2 "� ස#කෙයJ වශෙය� ෙසේවය කරන නැතෙහො5 රජෙO ෙසේවක ෙයJ වශෙය� Pයා 

*Qෙ�R තම�ට දැන ගැSමට ලැTU ක(U ෙහෝ තමාට කටWX කර�නට @Y Z ක(U ෙහෝ 
ස�බ�ධෙය� සා&' Rමට යන රජෙO �ලධරෙයJ �@� ලබා ගත W5ෙ5 1:1 උප වග�;ය 
අ!ව ෙග�ය හැ* [ද\ ගණ� ෙනොව XIV වැ� ප��ෙ
දෙO ද&වා ඇ; ෙර>ලා@ හා ගාස්X 
පමාණය� අ!ව Z සංW&ත Rමනාව සහ පවාහන Rමනාව ය. 

 
1:2:1 �ශාම ගැSමට පථමෙය� රජෙO ෙසේවකෙයJ වශෙය� Pයා *Qෙ�R තම�ට 

දැනගැSමට ලැT! ක(U ෙහෝ තම�ට කටWX *Qමට @Y Z ක(U ෙහෝ ස�බ�ධෙය� 
සා&' Rමට යන �ශාම ල5 රජෙO �ලධරෙයJට, �ශාම ගැSෙම� පdව ඇ; ආදායම 
ෙනොෙහො5 කරන වෘ5;ය පදන� ෙකොට ෙගන 1:1 උප වග�;ය අ!ව ෙහෝ �ශාම ග5 <නෙOR 
තම�ට ලැTU වැgප හා දැh පද�ය පදන� ෙකොට ෙගන XIV වැ� ප��ෙ
දෙO ෙර>ලා@ හා 
ගාස්X පමාණය� අ!ව ෙහෝ තම�ෙi අ#මතය ප�< �යද� ලබා ගත හැ* ය .  

 
 

2. �ල ෙනොල� මෙහස්තා�ව��ට කර$ ලබන ෙග'( 
 

2:1 අ3කරණ �ලධරෙයJ �වා� යන අවස්ථාවකR ඔk ෙව!ෙව� වැඩ බලන Slඥ 
මFඩලෙO සාමාnකෙයJට ෙහෝ �ලධරෙයJට ෙග�ය WX වැඩ බැoෙ� Rමනාව පහත දැ&ෙවන 
ප�<ය :- 

 
(අ) <සා ��ශ්චයකාරවරෙයJ ෙව!ෙව�  දවසකට (.500 

 
(ආ) මෙහස්තා5වරෙයJ ෙව!ෙව�  දවසකට (.450 
 
(ඇ)  පාථ�ක අ3කරණ ��ශ්චයකාරවරෙයJ ෙව!ෙව� දවසකට (.400  

 
2:2 ෙපොY වාහන ෙසේවය& (එන� බස�්ය ෙහෝ Y��ය ෙසේවය&) ඇ; මා-ගයක එබu ෙපොY 

වාහන ෙසේවය*� යන ගමන& ෙහෝ ගමනක ෙකොටස& ෙහෝ සඳහා ඒ ෙපොY වාහනෙO පළ[වැ� 
ප�;ෙO ගාස්Xව ෙගව! ලැෙw. එෙතJY xව5, ෙමෝට- රථය& �යත වශෙය�ම පා��y කර! 
ලබ�ෙ� න�, බස�්ෙO ගම� කරනවා ෙව!වට, 2:5 උප වග�;ෙO ද&වා ඇ; ගාස්X පමාණයට 
අ!ව සැතz� JAය ඉ\ලා @|ය හැ* ය. 

 
2:3 ෙපොY වාහන ෙසේවය& ෙනොමැ; මා-ගයක යන ගමන& ෙහෝ ගමනක ෙකොටස& ෙහෝ සඳහා 

සැතzමකට (.6 බැ~� සැතz� JAය ෙග�ය හැ* ය . 
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2:4 පහත දැ&ෙවන ගාස්X පමාණවලට අ!ව යැ�� Rමනාව ෙගව! ලැෙw. 
 

(අ)  මහා3කරණ ��ශ්චයකාරවරෙයJට  ද වසකට (.500 
 

(ආ) <ස්�& ��ශ්චයකාරවරෙයJට සහ පx\   
      උසා�යක ��ශ්චයකාරවරෙයJට  ද වසකට (.500 
 

(ඇ) මෙහස්තා5වරෙයJට හා පාථ�ක උසා�යක  
       ��ශ්චයකාරවරෙයJට  ද වසකට (.500 

 
   යැ�� Rමනාව ඉ\ලා @|න සෑම අවසථ්ාවකRම එම ඉ\oම, �� @�ම �යත වශෙය�ම අවශ� 

Z බවට බkමාන සහ;කය& ම~� තහx( කළ WX ය. 
 
2:5 ඉ�&වැස්� �භාගය& ෙහෝ පQ&ෂණය& ෙහෝ පැවැ5,ෙ�R තමාට දැනග�නට ලැTU 

ක(U ස�බ�ධෙය� ල� න�වකR සා&'Rමට මෙහස්තා5 උසා�ෙයI ෙපS @�ම ෙව!ෙව� 
�-ෙවෝ&ත උප වග�;ෙO සඳහ� ප�< ගම� �යද� සහ යැ�� Rමනාව ෙග�ය හැ* ය. 

 
2:6 පා   ථ�ක න� සඳහා මෙහස්තා5 උසා�ෙO ෙපS @�ම5, න� �භාගවලR මහා3කරණය 

ඉ<�ෙයI ෙපS @�ම5 ෙව!ෙව� ෙමම ප��  ෙ
දෙO  1 වග�;ය අ!ව ෙග,�  කර! ලැ ෙw. 
 
2:7 ගම� �යද� ඉ\�� පත ගමන අවස� , <න 30& ඇXළත ඉ<�ප5 කළ WX ය. 

 
 

3. හ�� මරණ ප��ෂකව��ට කර$ ලබන ෙග'( 
 
3:1 1979  අංක 15 දරන අපරාධ න� �3�ධාන සංගහ පනෙ5  108 වැ� වග�;ය යටෙ5 ප5 

කරන ල�දා Z ද, ආF�ෙ� ෙ�ත�ක �ලධරය� ෙනොව�නා Z ද, හ<@ මරණ පQ&ෂකව(�ට, 
ඔx� �@� පව5ව! ලබන සෑම ඉ�&වැස්� �භාගය& ෙව!ෙව�ම එම ඉ�&වැස්� �භාගය 
අවශ� Z බවට5, එය සXgදායක ෙලස පව5වන ලද බවට5 මෙහස්තා5වරෙයJෙi සහ;කය& 
Eට ( . 500 බැ~� Z (තැපැ\ හා AEදව� �යද� ඇXළ5) ගාස්Xව& ෙගව! ලැෙw. 

 
3:2 ඉ�&වැස්� �භාගය& �යම වශෙය� ෙනොපව5වා, පQ&ෂණය& පමණ& පැවැ5Z 

�ෙටක ෙහෝ මරණාස�න පකාශය පමණ& Aයාග5 �ෙටක ෙහෝ ගාස්Xව& ෙගව! ෙනොලැෙw. 
 
3:3 ෙපොY වාහන ෙසේවය& (එන�, බස්�ය ෙහෝ Y��ය ෙසේවය&) ඇ; මා-ගයක එබu ෙපොY 

වාහන ෙසේවය*� යන ගමන& ෙහෝ ගමන*� ෙකොටස& ෙහෝ ෙව!ෙව� ඒ ෙපොY වාහනෙO 
ෙදවැ� ප�;ෙO ගාස්Xව ෙගව! ලැෙw. 

 
3:4 ෙපොY වාහන ෙසේවය& ෙනොමැ; මා-ගයක යන ගමන& ෙහෝ ගමනක ෙකොටස& ෙහෝ සඳහා 

සැතzමකට (. 10& බැ~� ද, ෙපොY පවාහන පහdක� සIත මා-ගයක යන ගමන& සඳහා 
සැතzමකට (. 6& බැ~� ද සැතz� JAය ෙගව! ලැෙw. 

 
3:5 ආF�ෙ� ෙ�ත�ක �ලධරය� ෙනොවන හ<@ මරණ පQ&ෂකය�ට ඉ�&වැස්� 

�භාගය& සඳහා �ව@� Eට, @�ම අවශ� වන කාල ප��ෙ
ද ෙව!ෙව� පහත සඳහ� ගාස්X 
පමාණ අ!ව යැ�� Rමනාව ෙගව! ලැෙw . 

 
එ& එ& ස��-ණ පැය 24ක කාලයකට  (.500 
 

පැය 12කට ෙනොඅ� කාලයකට  (.500 
 

පැය 6කට ෙනොඅ� කාලයකට  (.250 
 



[X වැ� ප��ෙ
දය 

119 

 

3:6 ඉ�&වැස්� �භාගය& ෙහෝ පQ&ෂණය& ෙහෝ පැවැ5,ෙ� R තමාට දැන ගැSමට ලැTU 
ක(U ස�බ�ධෙය� ල� න�වලR සා&'Rමට මෙහස්තා5 උසා�ෙයI ෙපS @�ම ෙව!ෙව� 
�-ෙවෝ&ත උප වග�;ෙO සඳහ� ප�< ගම� �යද� Rමනාව සහ යැ�� Rමනාව ෙග�ය හැ* ය. 

 
3:7 පාථ�ක න� සඳහා මෙහස්තා5 උසා�ෙයI ෙපS @�ම5 න� �භාගවලR මහා3කරණය 

ඉ<�ෙයI ෙපS @�ම5 ෙව!ෙව� ෙ� ප��ෙඡදෙයI 1 වග�;ය අ!ව ෙග,� කර! ලැෙw. 
 
3:8 ආF�ෙ� ෙ�ත�ක �ලධරය� Z හ<@ මරණ පQ&ෂකව(�ට XIV වැ� ප��ෙ
දය 

යටෙ5 ඔx�ට අදාළ වන ගාස්X පමාණයට අ!ව යැ�� Rමනාව ෙගව! ලැෙw. 
 
3:9 ගම� �යද� ඉ\�� පත ගමන අවස� , <න 30& ඇXළත ඉ<�ප5 කළ WX ය. 
  
  

4. !!ධ ෙසේවා ෙව$ෙව� කර$ ලබන ෙග'( 
 

4:1 උ�ම5තකය� යැ. සැක කර! ලබන අය හා අ5අඩං>ෙ� @|න �<තය� භාරව යාම 
සඳහා JAයට z�ගලය� ෙයද,ම, ලබා ගැSමට  *@වJ ඉ<�ප5 , නැ; මෘත ශQර [ර*Qම හා 
වැළoම, Xවාළ ලැ� ෙහෝ ෙරෝ� x ෙහෝ z�ගලෙයJ එෙසේ නැතෙහො5 �<තයJ එහා ෙමහා ෙගන 
යාම, ෙරෝ� Z ෙහෝ Xවාළ ලැ� z�ගලය�ට සා5X *Qම, අ5අඩං>ෙ� @|න �<තය�ට ආහාරපාන 
සැප�ම ආR කටWX සඳහා ගාම �ලධරෙයJ දරන �යද� වැ� ��ධ ෙසේවා ෙව!ෙව� ගාස්X, පහත 
සඳහ� උප වග�;වල දැ&ෙවන �3�ධානවලට5, කA� කල ස්වෙ�ශ කටWX E�බඳ 
අමාත�ාංශෙය� �J5 ෙකෙරන උපෙදස්වලට5 යට5ව <ස්�& ෙ\ක�/<සාප; ස්ව�ය අ#මතය 
පකාර �යම කර! ලබන ගාස්X පමාණය�ට අ!ව ෙග,මට z�වන. 

 
4:1:1 භාරෙO යෑමට ෙකෙනJ ෙයොදාගත හැ&ෙ& ද(U උ�ම5තකෙයJ. සැක කර! 

ලබ�නJ ෙහෝ බරපතල වරදකට අd, @|න �<තෙයJ ෙහෝ පචFඩ ග;ෙය� W&ත, පැන 
යාමට පය5න දැQමට ඉඩ ඇ; �<තෙයJ ෙහෝ ෙගන යාමට @Yවන �ට පමණ*; එෙසේ 
නැතෙහො5 එ& �<තෙයJට වැ� ෙදෙනJ ෙගන යෑමට @Y, ඇ; අවස්ථාවලR පමණ*. 

 
4:1:2 XවාළකාරෙයJ ෙහෝ ෙරෝ~ෙයJ ෙහෝ අ5අඩං>ෙ� @|න �<තෙයJ ෙහෝ 

සාමාන�ෙය� ෙගන යා W5ෙ5 Y��ෙය� නැතෙහො5 බස්�ෙය� ය. Y��ය ෙසේවය& ෙහෝ බස ්
ෙසේවය& නැ5න� කර5තෙය� ය.  ෙගනය! ලබන තැනැ5තා අනාථෙයJ ව�නා Z ෙහෝ ය� 
ය� ෙහේX �සා ඔk ෙව!ෙව� වාහන ගාස්X ආ<ය රජය ම~� දැQම අවශ� ව�නා Z ෙහෝ 
අවස්ථාව�I R හැර ෙසd අවස්ථාව�I R වාහන ගාස්Xව ෙහෝ JAය ද ෙසd �යද� ද ෙග�ය 
W5ෙ5 ඒ ෙගන ය! ලබන තැනැ5තා �@�.   

 
4:1:3 Xවාළකාරයා ෙහෝ ෙරෝ~යා ෙහෝ ෙගන යෑමට ෙමෝට- රථය& ෙයොදා ෙනොගතෙහො5 

ඒ Xවාළකාරයාෙi ෙහෝ ෙරෝ~යාෙi ෙහෝ ��තයට ඒකා�තෙය�ම අ�තරාය& @Y ෙවතැ. 
ගාම �ලධරයාට හැ� ~යෙහො5 ද, එෙසේම ඒ Xවාළකාරයා ෙහෝ ෙරෝ~යා ෙහෝ අනාථෙයJ 
xවෙහො5 නැතෙහො5 අනාථෙයJ ෙනොZව5 ෙමෝට- රථ ගාස්Xව ෙග,මට ඔkට හැ*යාව& 
නැ5න� ෙහෝ එෙසේ ෙග,මට ඔk අසXg xවෙහො5 ෙහෝ ගාම �ලධරයාට ඔk ෙගන යෑම සඳහා 
ෙමෝට- රථය& ෙයොදාෙගන ඊට ෙගවන ගාස්Xව ආF�ෙව� ආපd ඉ\ලා @�මට z�වන. 

 
4:1:4 අදාළ z�ගලයාෙග� එම ගාස්Xව ෙනොෙහො5 JAය හා ෙසd �යද� අය කරගත 

ෙනොහැ* සෑම අවස්ථාවකRම ඒ Xවාළකාරයා ෙහෝ ෙරෝ~යා ෙහෝ අනාථයJ බව එෙසේ නැතෙහො5 
ඔk ෙව!ෙව� �යද� ෙග,මට ගාම �ලධරයාට @Y ZෙO කවර ෙහේX යටෙ5 ද යන බව සහ 
එෙසේ අයකර ගත ෙනොහැ* [දල ෙකොපමණ ද යන බව සඳහ� සහ;කය& එම ගාම �ලධරයා 
�@� Aයා පාෙ��ය ෙ\ක� ලවා අ! අ5ස� කරවා ෙගන එය තම �යද� ඉ\�� පතයට 
ඇ��ය WX ය. 
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4:2 අ5අඩං>ෙ� @|න �<තය�ට කෑම සැප�ම ෙව!ෙව� අ!මත ගාස්X පමාණය�ට අ!ව 
[ද\ අයකර ගත හැ* ය. 

 

4:2:1 අනාථෙයJට ෙහෝ �ෙශේෂ ෙහේ � �සා කෑම සැප�ම අවශ� වන � ෙටක R ෙහෝ හැර 
අ� *@ම අවස්ථාවක R කෑම සැප�ම ෙනොකළ WX ය. කෑම සපයන කවර �ෙටක xව ද 
අ5අඩං>ෙ� @|න �<තයා අනාථෙයJ Z බවට සහ;කය& ෙහෝ කෑම සැප�ම @YZෙO ෙ� ෙ� 
�ෙශේෂ ෙහේ � යටෙ5R යැ. �ස්තර සඳහ� Z සහ;කය& ෙහෝ �යද� ඉ\��පතයට ඇ��ය 
WX ය. ෙ� සහ;කය පාෙ��ය ෙ\ක� �@� ද අ! අ5ස� ෙකොට ;¡ය WX ය. 

 
4:3 උසා�යට යන සා&'ක(ව�ට ද අපරාධ ආ<ය ස�බ�ධෙය� වන පQ&ෂණය� සඳහා 

තම� ඉ<�යට ප[Uවා ග! ලබන ඔ5Xක(ව�ට ද, හuනාග�න�ට ද, ෙවන5 අයට ද 1979 අංක 
15 දරන අපරාධ න� �3�ධාන සංගහ පනෙ5 243(1) වග�;ය යටෙ5 ඇ; ෙර>ලා@වලට අ!ව 
Y��ය බලපත �J5 *Qමට Y��ය මා-ගවලට *�gව EI| ෙපොAස් ස්ථානය& භාරව @|න 
�ලධරෙයJට z�වන. 

 
4:4 ෙමම වග�;ය යටෙ5 ෙකෙරන ඉ\o� සනාථ *Qම සඳහා අදාළ J�තා�@ ද සIතව 

එම ඉ\o� <න 30& ඇXළතR ඉ<�ප5 කළ WX ය. 
 
උසා�යට පැ��ම ෙව!ෙව� සා&'ක(ව�ට සහ "� ස#කය�ට ගම� �යද�, බටා ආ<ය 

ෙගව! ලබන ගාස්X පමාණය�. 
 
සා&'ක(ව�ට සහ "� ස#කය�ට බටා ආ<ය ෙග,ම පාලනය කරන ව�වස්ථාව& 1979 අංක 

15 දරන අපරාධ න� �3�ධාන සංගහ පනෙ5 243(1) වග�;ය යටෙ5 ස�පා<ත ෙර>ලා@වල 
දැ&ෙ�.  

 
4:5 ෙමම ප��ෙ
දය යටෙ5 වන @ය�ම ෙග,� කළ W5ෙ5, සා&'ක(ව� ෙහෝ "� 

ස#කය� කැඳව! ලැ� අදාළ ස්ථානය�I R ෙරnස්ටා-වරයා �@� තමාෙiම වැය �-ෂය� ෙග� 
ය.   

 
 

�ෙයෝග 
 

1.  ෙමම �ෙයෝග සා&'ක(ව�ට සහ "� ස#කය�ට ෙග,� *Qෙ� �ෙයෝග ය!ෙව� 
හu�ව! ලැෙw.   

 
2. මහා3කරණය ඉ<�ෙයI පව5ව! ලබන ය� න� �භාගයකR ෙහෝ එවැ� න� �භාගයකට 

ෙපරාXව Z £Aක පQ&ෂණයකR වැදග5 සා&'ය& ෙලස මෙහස්තා5වරයා �@� සහ;ක කර! 
ලැ� ෙහෝ අ\ලස් පනත යටෙ5 Z ය� වරද& ස�බ�ධෙය� මෙහස්තා5 අ3කරණය ඉ<�ෙයI 
පව5ව! ලබන ය� න� �භාගයකR ෙහෝ ය� තැනැ5ෙතJ කැඳව! ලැ� අවස්ථාවක එෙසේ පැ�ණ 
සා&' Rම E�ස එම තැනැ5තා අ3කරණය ෙවත පැ�ණ @�ම ස�බ�ධෙය� �� මX දැ&ෙවන 
�ෙයෝගවල �3�ධානවලට යට5ව පහත දැ&ෙවන ෙග,� ලැ¤මට ඒ තැනැ5තා I�ක� ලැ¡ය WX 
ය.   
 
 

(අ)   එ� <නකට (Eය\ 35.00 බැ~� ගණ� බලන ලද යැ�� Rමනාව&; සහ   
 
(ආ)   එ& සැතzමකට (Eය\ 1.50 බැ~� ගණ� බලන ලද ගම� �යද� Rමනාව&, එෙසේ xවද 

kෙද& ච�තය E�බඳ සා&'ක(ෙවJ ෙලස අ3කරණය ෙවත පැ�ෙණන තැනැ5ෙතJ 
අ3කරණය �@� ස්ව�ය අ#මතය ප�< අන�ාකාරය*� �ධාන කරෙතො5 �ස එවැ� ය� 
ෙග,ම& ලැ¤ෙ� I�ක� ෙනොලැ¡ය WX ය. 



[X වැ� ප��ෙ
දය 
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3. මහා3කරණෙයI "� සභාවක ෙසේවය *Qමට කැඳව! ලැ� සෑම තැනැ5ෙතJම ඔk 
අ3කරණෙයI ෙපS @|න ක\I මX දැ&ෙවන �ෙයෝගවල �3�ධානවලට යට5ව <නකට (.75& 
ලැ¤මට I�ක� ලැ¡ය WX ය. 

 
එ ෙසේ xව ද ය� තැනැ5ෙතJ ප<ංyව @|�ෙ� ය� අ3කරණ කලාපය& Xළ ද ඒ අ3කරණ 

කලාපෙය� Eටත Z අ3කරණ කලාපයක පව5ව! ලබන මහා3කරණෙO "� සභාෙවI ෙසේවය 
*Qමට ඒ තැනැ5තා කැඳව! ලබන අවස්ථාවක එ& <නකට (. 5.00ක පමාණය& මත ගණ� 
බලන ලද අ;ෙ-ක යැ�� Rමනාව& ලැ¤මට ඔk I�ක� ලැ¡ය WX ය. 

 
4. 2 වන �ෙයෝගෙයI �3�ධානවල Jම& සඳහ�ව ඇත ද න� �භාගය නැතෙහො5 

පQ&ෂණය පව5ව! ලබන අ3කරණ ශාලාව ෙහෝ ස්ථානය ෙවත ෙහෝ සාමාන� ෙපොY පවාහන ම~� 

W&; සහගතව යාහැ* න� ඒ ගමෙ� ය� ෙකොටස& ෙව!ෙව� ඒ සඳහා Z ගාස්Xව හැර අ� *@ම 

ගම� �යද� Rමනාව& ෙගව! ෙනොලැ¡ය WX ය.   
 
5. සා&'ක(ව� ෙහෝ "� ස#කය� කැඳව! ලබ�ෙ� ය� අ3කරණවලට ද ඒ අ3කරණ 

�@� ෙ� �ෙයෝග යටෙ5 Z @ය� ෙග,� කළ WX ය.    
 
6. තමා කැඳව! ලැ� අ3කරණෙO @ට සැතz� පහ& ඇXළත වාසය කරන සා&'ක(ෙවJ 

2 වන �ෙයෝගෙයI සඳහ� යැ�� Rමනාෙව� අ-ධයකට පමණ& I�ක� ලැ¡ය WX ය.   
 
7. ෙසනdරාදා <නය&, ඉ�දා <නය& නැතෙහො5 රජෙO �වා� <නය& ඇXළ5 කාල 

¥මාව& Xළ ෙහෝ අ!ක�ක <නවල ෙහෝ අ3කරණෙයI ෙපS @|න ෙලස සා&'ක(ෙවJට ෙහෝ 
"� ස#කෙයJට �යම කරන ලYව එම අ3කරණය පැවැ5ෙවන නගරෙයI ඒ සා&'ක( ෙහෝ "� 
ස#කයා එම කාල ¥මාව Xළ ප<ංyව @�ම අවශ� වන අවස්ථාවක, ගම� �යද� Rමනාව ෙව!වට 
<නකට (. 40.00& බැ~� Z අ; ෙ-ක යැ�� Rමනාව& ලැ¤මට ඒ සා&'ක( I�ක� ලබන අතර 
එම "� ස#කයා <නකට (.40.00 බැ~� Z අ;ෙ-ක ෙග,ම& ලැ¤මට I�ක� ලැ¡ය WX ය.   

 
8. ෙ� �ෙයෝග යටෙ5 සා&'ක(ව�ට හා "� ස#කය�ට කළ WX ෙග,� ගණ� බැoෙ� 

කා-යය� සඳහා එකම <නෙයI මධ�ාහ්න 12 ට ෙපර ආර�භ වන හා අවස� වන ය� කාල ¥මාව& 
සහ ය� <නයක මධ�ාහ්න 12 � පdව ආර�භ වන හා එ<නම අවස� වන ය� කාල ¥මාව& අ-ධ 
<නය& ෙලස ගණ� ග! ලැ¡ය WX අතර, සා&'ක(ව�ට යැ�� Rමනාව ෙග,ම සහ "� 
ස#කය�ට ෙග,� ඒ අ!ව කළ WX ය. 

 
9. තම�ෙi �ල ත55වෙයI ලා තම�ට දැනග�නට ලැ¤ ඇ; @�3 E�බඳව ෙහෝ ය� 

ක(U ස�බ�ධව Pයා *Qමට තම�ට @YZෙO ද ඒ ක(U E�බඳව ෙහෝ සා&'Rම E�ස 
අ3කරණය ෙවත පැ�ෙණන රජෙO �ලධරය� ඉහත සඳහ� �ෙයෝග යටෙ5 තම�ට ෙග�ය WX 
[ද\ ෙව!වට ආයතන සංගහෙO �3�ධානවලට අ!§ලව ගම� �යද� හා යැ�� Rමනා 
ෙග,�වලට I�ක� ලැ¡ය WX ය.   

 
10. �ශාම ගැSමට ෙපරාXව තම �ල ත55වෙයI ලා තම�ට දැනග�නට ලැ¤ ඇ; @�3 

E�බඳව ෙහෝ ය� ක(U ස�බ�ධව Pයා *Qමට තම�ට @Y ZෙOද ඒ ක(U E�බඳව ෙහෝ සා&' 
Rම E�ස අ3කරණය ෙවත පැ�ෙණන �ශාමල5 රාජ� �ලධරය�හට ද, �ෙශේෂඥ සා&' Rම E�ස 
අ3කරණය �@� කැඳව! ලැ� තැනැ5ත�හට ද එන� තම�ෙi සා&' අදාළ වන �ෂයය� 
E�බඳව අ3කරණෙO මතයට අ!ව තම� �ෙශේෂඥය� ෙලස dYස්ස� *Qමට පමාණව5 ව�නා Z 
�ෙශේෂ දැ!ම&, �zණ5වය&, පළz(�ද&, zkUව& ෙහෝ අධ�ාපනය& ඇ5තා Z තැනැ5ත�හට 
ද, ෙ� �ෙයෝගෙO 9 ෙ
දෙO �3�ධාන අදාළ �ය WX ය. 
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ප���ණ සහ ව
� 
 

1. ��� න� ��බඳ �යද� සඳහා අ��කාර�  

2. ��� න�වල ෙහෝ අපරාධ න�වල ෙහෝ �යද� ප��රණය %&ම 

3. �ෙ)*ය අ+�ත
ට සංගහ %&ම ��බද �යද� ප��රණය %&ම 

4. ෙ)පළකට �2වන අලාභය4 ෙහෝ හා5ය4 ෙහෝ ෙව6ෙව
 ව
� ෙග8ම 

5. :)ගලෙය;ට <වාළ �28ම ෙව6ෙව
 ව
� ෙග8ම 
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XI වැ� ප�	ෙ�දය 
 

ප���ණ සහ ව
� 
 

1. ��� න� ��බඳ �යද� සඳහා අ��කාර�  
 

1:1 ස්ව�ය රාජකා� ඉ� ��ෙම� හටග" කාරණය$ ස%බ�ධව �ලධරෙය)ට *+,ධව 
පවරා ඇ. /*0 න2වක3 *".ය ෙව4ෙව� ෙප5 /6මට 5.ප. භාර ෙනොග�නා අවස්ථාව�; 
එම න2ෙ=3 *".ය ෙව4ෙව� ක+> ඉ?�ප" ��ම සඳහා යන *යද% දැ�ම ABස එම 
�ලධරයාට අ".කාරම$ ?ය හැ� ය. (XXXIII වැ� ප�	ෙEදෙF 6:4  උප වග�.ය බල�න.) 

 
1:2 /*0 න2ව L�M ව�නට ෙපර  ෙමම අ".කාර% Nදල ඉ0ලා /Oයෙහො", 
 

න2වට අදාළ ක+> ARබඳ ස%STණ *ස්තර සඳහ� වාTතාව$ ද, අ".කාරම$ වශෙය� 
Wවමනා Nද0 පමාණය හා ඒ Nද0 සෑ3 ඇ. අ�දම ද$ව[� �ලධරයාෙ\ 5.ඥයා ARෙයළ 
කළ  පකාශය$ ද, 
 

ෙදපාTතෙ%�^ පධා�යා */� අමාත_ාංශෙF ෙ0ක% ෙවත ඉ?�ප" කළ a^ ය. 
 
1:3 ඉ$c.ව ෙ0ක% */� ස්ව�ය �Tෙ,ශ ද සමග ෙ% dය�ය*d 5.ප. ෙවත ඉ?�ප" 

කළ a^ ය. 
 
1:4 අ".කාරම වශ ෙය� ෙගව4 ලබ�ෙ� 5.ප. �Tෙ,ශ කරන Nදල�. 
 
1:5 �ලධරයා න2ෙව� පරාද Wවෙහො" ෙහෝ එෙසේ නැ"න% න2ව සඳහා ඔi දැj a$. a$ත 

*යදම ෙහෝ ඉ� ෙකොටස$ ෙහෝ න2 ගාස්^ වශෙය� අය කරගත හැ� Wවෙහො", N k අ".කාර% 
Nදල ෙහෝ ඉ� ෙකොටස$ ෙහෝ ඒ �ලධරයාෙග� අයකර ගැ5මට හැ�ව4 ABස, බැl%කරය$ 
dයා අ"ස� කර ෙදන ෙලස එබl අ".කාරම$ ෙගmමට කd� ඔiට �යම ��ම අවශ_ ෙ=. 

 
1:6 න2ව අවසානෙF 3 අ".කාර% Nදල අයකර ග�නා බවට වගබලා ගැ5ම ෙදපාTතෙ%�^  

පධා�යා ස^ කාTයය�. එම ක+ණ අරභයා න2ව ස%බ�ධෙය�, 
 

�ලධරයා දැj *යදම", 
න2 ගාස්^ව වශෙය� ය%�/ Nදල$ අයකර ෙගන ඇ"න% ඒ Nද0 ගණන",  
�ලධරයා *යද% කර ඇ. නN" න2 ගාස්^ වශෙය� අයකර ෙගන නැ. Nද0  ගණන", 

 
ද$ව[� �ලධරයාෙ\ 5.ඥයා ARෙයල කළ පකාශය$ න2ව අවසානෙF3 ෙදපාTතෙ%�^ 

පධා�යා */� අදාළ අමාත_ාංශ ෙ0ක% ෙවත ඉ?�ප" කළ a^ ය. 
 
1:7 එ*ට ඒ ස%බ�ධෙය� �Tෙ,ශය$ ද සමග අදාළ අමාත_ාංශ ෙ0ක% */� ඒ පකාශය 

5.ප. ෙවත ඉ?�ප" කළ a^ ය. 
 
1:8 අ".කාර% Nදල ෙහෝ ඉ� ෙකොටස$ ෙහෝ �ලධරයාෙග� අයකර ගත a^ ද නැ,ද ය�න 

ගැන", ඒ අය ��ම කළ a"ෙ" කවර ARෙවලකට ද ය�න ගැන", 5.ප. උපෙදස් ෙද4 ඇත. 
 
 

2. ��� න�වල ෙහෝ අපරාධ න�වල ෙහෝ �යද� ප��රණය %&ම 
 

2:1 /*0 න2ව$ ෙහෝ ෙ=වා අපරාධ න2ව$ ෙහෝ ෙ=වා එය අවසානෙF3 ඒ න2වට දැj 
*යදම ප.Sරණය කරන ෙලස රජෙF �ලධරෙය) ඉ0ලා /O�ෙ� න%,  
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න2වට අදාළ ක+> ARබඳ ස%STණ *ස්තර සඳහ� වන වාTතාව$ ද, 1:6 උප වග�.ය 

යටෙ" ඉ?�ප" කළ a^ යැp �ය[ත *ස්තරම අඩංr ෙකොට �ලධරයාෙ\ 5.ඥයා */� 
ARෙයල කරන ලද පකාශය$ද, 

 
ෙදපාTතෙ%�^ පධා�යා */� අදාළ අමාත_ාංශ ෙ0ක% ෙවත ඉ?�ප" කළ a^ ය. 

 
2:2 ඉ$c.ව, ෙ0ක% */� ඔiෙ\ �Tෙ,ශ ද සමග ෙමම dය�ය*d 5.ප. ෙවත ඉ?�ප" 

කළ a^ ය. 
 
2:3 �ලධරයා න2 ගාස්^ වශෙය� අයකර ෙගන නැ., ඔiට *යද% s ස%STණ Nදල ෙහෝ 

එp� �/ය% ෙකොටස$ ෙහෝ ඔiට ප.Sරණය කළ a^ ද ය�න ගැන 5.ප.  උපෙදස් ෙද4 ඇත. 
 
2:4 �ලධරයාට *+,ධව /*0 න2ව$ ෙහෝ අපරාධ න2ව$ ෙහෝ පවර4 ලැබ ඇ"ෙ" රජය 

*/� න%, නැතෙහො" රජෙF Wවමනාව Aට න%, �/ම අ".කාරම$ ෙහෝ ප.STණ Nදල$ ෙහෝ 
ෙනොෙග*ය a^ ය. 

 
2:5 එෙත)M Wව", �ලධරෙය) ස්ව�ය රාජකා� 5ත_ා4tලව ඉ� කරන අතර^ර3 කළ 

ය%�/ කාTයය$ ස%බ�ධෙය� ඔiට *+,ධව න2 පවර4 ලMව, එම න2ව අවසානෙF3 ඔi 
�ෙදොස් යැp L�M Wවෙහො" ද, ඔiට *+,ධව ෙදපාTතෙ%�^මය කටa^ ආර%භ ��මට අදහස් 
ෙනොකර�ෙ� න% ද එම න2ව ස%බ�ධෙය� �ලධරයා දැj *යද% ෙමම වග�.ෙF 
*v*ධානවලට අ4tලව 5.ප.ෙ\ උපෙදස් අ4ව ප.Sරණය කළ හැ� ය. 
  
 

3. �ෙ)=ය අ+�ත
ට සංගහ %&ම ��බඳ �යද� ප��රණය %&ම 
 

3:1 ෙ0ක%වරෙය)ට, ෙදපාTතෙ%�^ පධා�ෙය)ට ෙහෝ ?සාප./?ස්x$ ෙ0ක%වරෙය)ට 
ස්ව�ය �ල ත""වෙය� *ෙ,yය අN"ෙත)ට සංගහ ��ම සඳහා අවශ_ෙය�ම Nද0 *යද% 
��මට /Mවන *ට ඒ ෙව4ෙව� දරන *යද% ඔiට ප.Sරණය කළ හැ� ය. 

 
3:2 එෙසේ *යද% ඉ0ලා /6මට ෙහේ^වන සංගහ ��% හැ�තා$ Mරට ෙ" පැ� සංගහයකට, 

?වා ෙභෝජන සංගහයකට නැතෙහො" රා{ ෙභෝජන සංගහයකට පමණ$ |මා *ය a^ ය. එෙසේම ඊට 
සහභා~ වන A�ස ද, අN"ත�ට සංගහ ��ම භාර �ලධරයා, ඔiෙ\ භාTයාව, අN"ත� සහ 
ඔW�ෙ\ භාTයාව� හා තව" පස් ෙදෙන)ට ෙනොවැ� �,ගල සංඛ_ාවකට පමණ$ |මා *ය a^ ය. 

 
3:3 රජෙF *යද[� එවැ� සංගහය$ පැවැ"mම සඳහා, අමාත_ාංශ ෙ0ක%වරෙය) න% 

අමාත_වරයාෙ\ STවා4ම.ය ද, ෙදපාTතෙ%�^ පධා�ෙය) න% ෙ0ක%ෙ\ STවා4ම.ය ද ලබා 
ගත a^ ය. 

 
3:4 A�නැ[ය a^ සංගහෙF ස්වභාවය සහ පමාණය, ඒ සඳහා අ4ම.ය ෙදන බලධරයා */� 

Lරණය කර4 ඇත. 
 
3:5 ආහාරපානා?ය සපය�ෙ� ෙහෝටලය�� ෙහෝ ආහාරපාන සපය�න) */� න%, ඒ 

සඳහා s c0ප"වල Nද0 රජය */� ෙකR�ම එ� ෙහෝටලයකට ෙහෝ ආහාර සපය�නාට ෙහෝ 
ෙග*ය a^ ය. සංගහය සඳහා �වෙස; ෙපෞ,ගdක *v*ධාන සලසා ග�නා ක0; *යද% ප.Sරණ 
��ෙ% උප�ම [ළ ගණ� පහත සඳහ� ප�? ෙ=. 

 

ෙ" පානය එ$ අෙය)ට  +. 10.00 
?වා ෙභෝජනය එ$ අෙය)ට  +. 25.00 
රා{ ෙභෝජනය එ$ අෙය)ට   +. 40.00 
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�ලධරයාෙ\ අ"ස�� a" බiමාන සහ.කය$ මත ෙමම Nද0 ඉ0ලා /Oය හැ� ය. 
 
3:6 *ෙ,yය අN"ත�ට ෙගෞරව ��ම සඳහා, ඉහත සඳහ� ආකාරෙF |[ත සංගහය�� 

අන_ s සාදය$ රජෙF *යද[� පැවැ"ෙවන *ට ඒ සඳහා අදාළ අමාත_වරයාෙ\ STවා4ම.ය 
ලැcය a^ අතර එයට ඉඩ ෙද4 ලබ�ෙ� ඉතා *ෙශේෂ අවස්ථාව�;3 පමණ�. එබl අවස්ථාව�;? 
ෙයෝ�ත සාදය ARබඳ ස%STණ *ස්තර" ඊට යන *යදම" අදාළ ෙ0ක% */� ස්ව�ය 
අමාත_වරයා ෙවත ඉ?�ප" කළ a^ ය. 

 
3:7 ෙමම වග�.ෙF පකාර සංගහ *යද% ප.Sරණය ��ෙ% �යමය� ෙහේ^ ෙකොට ෙගන 

*ෙ,ශ කටa^ ARබඳ අමාත_ාංශෙF ෙ0ක%ට දැනට ෙගවන 3මනාෙව; ෙවනස$ /M ෙනොෙ=. ෙ% 
වග�.ය යටෙ" අ.ෙTක  ප.ලාභ �/ව$ ලැ�මට ඔiට ;[කම$ නැත. 
 
 

4. ෙ)පළකට �2වන අලාභය4 ෙහෝ හා5ය4 ෙහෝ ෙව6ෙව
 ව
� ෙග8ම 
 
4:1 �ලධරෙය)ට ස්ව�ය ෙසේවා කාලය අතර^ෙT3 ෙපෞ,ගdක ෙ,පළවලට ~�ෙන� ෙහෝ 

ෙසොරක% ��ෙම� ෙහෝ ජන කැළ�ම�� ෙහෝ ෙවන" ෙහේ^ව�� ෙහෝ /Mවන අලාභ ෙහෝ හා� 
ෙහෝ ෙව4ෙව� ව�? ලබාගැ5මට ;[කම$ නැත. 

 
එෙහ", *ෙශේෂ අවස්ථාව�;3 දයාපරවශ �යාව$ වශෙය� ඒ ෙව4ෙව� ව�? ෙගmම ගැන 

සලකා බැ�මට රාජ_ ප�පාලන *ෂය භාර අමාත_ාංශෙF ෙ0ක%ට � kවන. එෙත)M Wව", 
ෙ0ක%වරයාෙ\ ක0පනාෙ= හැOයට �ලධරයාෙ\ ෙනොසැල�0ල �සා /Mm ඇතැp ෙහෝ 
ර$ෂණෙය� සෑෙහන පමණට ආවරණය කර ගත හැ�ව .cණැp ෙහෝ හැ      ෙඟන අලාභ ෙහෝ හා� 
ෙහෝ ෙව4ෙව� ෙමම අ4ගහය ෙද4 ෙනොලැෙ�. 

 
4:2 /Mm යැp �යන ය% අලාභය$ ෙහෝ හා�ය$ ගැන වහාම ෙපො�/යට පැ[B0ල$ කරන 

ලද බවට ෙපො�/ෙF සටහ� m නැ"න% ද, ඒ අලාභය ෙහෝ හා�ය /Mm ෙදස.ය$ ඇ^ළත3 
ඉ0�%ක+ෙ\ ෙදපාTතෙ%�^ පධා�යා ෙවත ව�? ඉ0�%පතය$ ඉ?�ප" කර නැ"න% ද ඒ 
ව�? ඉ0�ම ගැන සලකා බල4 ෙනොලැෙ�. 

 
4:3 එවැ� ඉ0�%පතය$, අලාභය ෙහෝ හා�ය /Mm මාසය$ ඇ^ළත 3 ආයතන අධ_$ෂ 

ජනරා0 ෙවත ලැෙබන ෙසේ එ*ය a^ ය. 
 
4:4 ~� ගැ5% ආ?ය �සා හා�ය$ /Mm ඇ. ක0; අදාළ කාTයාලය ෙහෝ වැඩ ෙපොළ භාරව 

/Oන �ලධරයා */� /ය�ම සා$�ක+ව�ෙ\ ද, ය%�/ ව�?ය$ ඉ0�මට ඉඩ ඇ. /ය�ම  
�,ගලය�ෙ\ ද සා$� සටහ� කරෙගන ස%STණ ප�$ෂණය$ අපමාදව පැවැ"*ය a^ ය. තවද, 
ඔi */�, /Mm ඇ. හා�ය වහාම ප�$ෂා කර බලා එ; පමාණය ත$ෙසේ+ ෙකොට ස*ස්තර 
වාTතාව$ ෙදපාTතෙ%�^ පධා�යා ෙවත ඉ?�ප" කළ a^ ය. 

 
4:5 ක+ණා සහගත Nදල$ ෙගmම ගැන සලකා බල�ෙ� න%, එම Nදල �ලධරයාට 

අත_වශ_ ෙ,ව0 පමණ$ ස�රා ගැ5මට හැ�වන තරෙ% Nදලකට |මා *ය a^ ය. �/ම 
අවසථ්ාවක3 එම Nදල එ$ මාසයක වැ�පට වැ� ෙනො*ය a^ ය. 
 
 

5. :)ගලෙය;ට <වාළ �28ම ෙව6ෙව
 ව
� ෙග8ම 
 

5:1 අවසාන වශෙය� ෙසේවෙය� *ශාම ග�නා *ට ෙහෝ ඊට කd� ෙහෝ *ශාම වැ�� ව_වස්ථා 
සංගහෙF 30 වැ� ෙහෝ 31 “අ” වැ� ෙහෝ වග�.ය යටෙ" ඉ0�ම$ ඉ?�ප" කර4 ලැෙබතැp 
/.ය හැ� අ�දෙ% හ?/ අන^ර�� �ලධරෙය) ^වාළ ලැ�වෙහො", *vs ප�? ප"කරන ලද 
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ම�ඩලය$ */� එම අන^ර /Mmමට ෙහේ^ s ක+> ගැන වහාම *මTශනය කර බැdය a^ ය. 
ෙමම *මTශනෙF3 පහත සඳහ� ක+> ෙකෙර; *ෙශේෂ අවධානය ෙයොN *ය a^ ය. 

 
^වාළ ලැ�ෙ= �ලධරයා �යම වශෙය�ම රාජකා� ඉ� කර[� /Oය3 ද යන වග; 
 
^වාළ ලැ�ෙ= ඔiෙ\ රාජකා�ෙF ස්වභාවයට �ශ්�ත වශෙය�ම අදාළ කළ හැ� ෙහේ�� 

�සාද යන බව; 
 

එය /MsෙF ඔiෙ\ම වරද�� ෙනොෙ=ද යන බව, *මTශනෙF? ෙහdදර= s ක+> ආයතන 
අධ_$ෂ ජනරා0 ෙවත වහාම වාTතා කළ a^ ය. 

 
ෙමම ෙරrලා/ය යටෙ" ඉ?�ප" කළ a^ වාTතාව අවශ_ ව4ෙF *ශාම වැ�� ARබඳ  කටa^ 

සඳහා p. බරපතල ත""වෙF හ?/ අන^ර$ /MWවෙහො" ඒ ගැන ෙවනම වාTතාව$ අමාත_ාංශෙF 
ෙ0ක% ෙවත වහාම යැ*ය a^ ය. 

 
5:2 1957  අංක 31  දරන ක%ක+ ව�? (සංෙශෝධන) පන.� සංෙශෝvත (139 වන අvකාරය 

වන) ක%ක+ ව�? ආඥා පනෙ" “ක%ක+”  යන පාඨෙය� හැ��ෙවන �,ගලය�ට /Mවන හ?/ 
අන^ර$ ස%බ�ධෙය� පහත සඳහ� ප�? �යා කළ a^ ය; 

 
හ?/ අන^ර ගැන ක%ක+වා */� ෙහෝ ඔi ෙව4ෙව� ෙවන" අෙය) */� ෙහෝ වාTතා 

කළ a^ ය. (16 – 18 වග�.) 
 

^වාළ ලැ� ක%ක+වා භාරව /Oන මා�ඩdක �ලධරයා */� රජෙF ෛවද_ �ලධරෙය) 
ලවා ෛවද_ ප�$ෂණය$ පැවැ"mමට *v*ධාන සැලැස්*ය a^ ය. (21 වග�.ය) 

 
අන^ර /Ms ?න /ට ගණ� බැdය a^ ?න දාහතරක කාලය$ ඇ^ළත3 ෙදපාTතෙ%�^ 

පධා�යා */� ෙහෝ ^වාළ ලැ� ක%ක+වා භාරව /Oන මා�ඩdක �ලධරයා */� ෙහෝ 
ක%ක+ ව�? ෙකොමසා�ස් ෙවත වාTතාව$ යැ*ය a^ ය. (57 (1) වග�.ය) එම වාTතාෙ= 
Aටපත$ දැන ගැ5ම සඳහා ආයතන අධ_$ෂ ජනරා0 ෙවත යැ*ය a^ ය. 

 
ව�? ෙගmමට බැ� /6 ද ය�න ගැන" (3 වග�.ය) ව�? වශෙය� ෙග*ය a^ Nදල ගැන" 

(6 හා 7 වග�.) වාTතාව$ ක%ක+වා ෙසේවෙය; ෙයොදවා ඇ. ෙදපාTතෙ%�^ව */� ආයතන 
අධ_$ෂ ජනරා0 ෙවත යැ*ය a^ ය. ^වාළ ලැ�ෙම� ක%ක+වා [ය~යෙහො", ඔiෙග� 
යැෙප�න�ෙ\ න% සහ dAනය� ඉ?�ප" කළ a^ ය. (10  වග�.ය) 
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1. සාමාන� 

2. �වා� අ�මත ��ෙ� බලධරයා 

3. කා�ය ස්ථානෙය� බැහැර යාම සඳහා අවසරය 

4. දවස�� ෙකොටස& සඳහා �වා� 

5. අ�ය� �වා� 

6. අස)ප �වා� 

7. ,ල- �වා� 

8. /ෙ-ක �වා� 

9. හ12 අන34 �වා�  සහ /ෙශේෂ අස)ප �වා�  

10. ඉ:; �වා� 

11. /ශාම =�ව �වා� 

12. /ෙශේෂ �වා� 

13. රාජකා? �වා� 

14. ස�=�ණ වැAB ස,ත අධ�යන �වා� 

15. වැAB ර,ත අධ�යන �වා� 

16. /ෙCශ අධ�යන සහ/ෙහෝ F�යා සඳහා වැAB ර,ත �වා� 

17. ඉපැG �වා� 

18. පIJ �වා� 

19. රජෙK /භාගවලට ෙප) 2Nම සඳහා �වා� 

20. අ�වා�ය �වා� 

21. අඩ වැAB �වා� 

22. වැAB ර,ත �වා�  

23. 1වPෙන� බැහැර ගත කරන �වා� 

24. Q4ව4� සඳහා �වා� 

25. යට; �ලධරෙය: සඳහා �වා� 
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26. ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙය: සඳහා �වා� 

27. ෛද�ක වැAB ලබන �ලධරෙය: සඳහා �වා� 

28. �යTත කාලය& සඳහා  ෙකො�තා;3ව& මත ෙසේවය කරන තාවකාVක 

�ලධරෙය: සඳහා �වා� 

29. �යTත කාලය& සඳහා ෙකො�තා;3ව& මත ෙසේවය ෙනොකරන තාවකාVක 

�ලධරෙය: සඳහා �වා�  

30. ෙපොVස් සාජ�Wව4� සහ ෙකොස්තාපXව4� සඳහා �වා�  

31. ෙYල�වරෙය:ට පහළ ත;;වෙK බ�ධනාගාර �ලධරෙය: සඳහා �වා� 

32. ආ\�කෙය:/අභ�ාසලා]ෙය: සඳහා �වා� 

33. අ�ය� �ලධරෙය: සඳහා �වා� 

34. රාජ� සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා _දාහළ �ලධරෙය: සඳහා �වා� 

35. ෙක` �වා� 

36. /ෙCශයක ෙසේවය සඳහා ප;කළ �ලධරෙය:ෙa කලතයාට වැAB ර,ත 

�වා� 

37. /ශාම ගැ)ෙම� අන34ව නැවත ෙසේවෙK ෙයොදවන �ලධරෙය:ෙa �වා� 
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XII වැ� ප	
ෙ�දය 
 

�වා� 
 

1. සාමාන� 
 

1:1 �වා� ය� අ��වා�කම� ෙනොව වරපසාදය!. �වා� අ�මත කර� ලබ&ෙ& ෙසේවෙ( 
හ*� උවමනාව&ට යට-ව වන අතර, අ�මත කර ඇ� �වා� කාලය අ� !0මට ෙහෝ අවලං3 
!0මට �වා� අ�මත කරන බලධරයාට ඕනෑම 7ටක 89වන. 

 
1:2 �වා� ඉ<=> කළ @-ෙ- �යAත ආකෘ� පතෙයE ය. 
 

ෙමරට ගත කරන �වා� : 125 දරන ෙපොH ආකෘ� පතය. 
 

ෙමරI& බැහැර ගත කරන �වා� : 126 දරන ෙපොH ආකෘ� පතය. 
 
1:3 සාමානLෙය& �වා� ඉ<=> පතය�, �වා�ව ආර>භ වන *නට යට- N	ෙස�& *න 

හතකටව- කO& �වා� අ�මත කරන බලධරයාෙP කාQයාලයට ලැRය @S ය. 
 
1:4 ෙමරI& බැහැර ගතකරන �වා� සඳහා එවන ඉ<=> පතය� හැ! සෑම 7ටකම, එම 

�වා�ව ආර>භ වන *නට මාස Sනකට අ� ෙනොවන කාලයකට කO& ඉ*	ප- කළ @S ය. 
 
1:5 �ලධරෙයW 7HO පXYඩය!& N[Sර� බලාෙපොෙරො-S ව&ෙ& න> ඔ] N[SෙQ 

ගාස්Sව කO& ෙග7ය @S ය. 
 
1:6 රාජකා	 �වා� ෙනොවන �වා� ඉ<`ම සඳහා ලබා ග&නා Hරකථන ඇමb> ෙපෞdගOක 

ඇමb> වන අතර ඇමb> කර&නා ඒ සඳහා ෙග7ය @S ය. 
 
1:7 අ�මත කරන ලද �වා� N[බඳ ෙරgස්ටරය� 190 වැ� ෙපොH ආකෘ� පතය අ�ව තබාගත 

@S ය. 
 
1:8 සාමානLෙය& ෙගව� ලබන වැඩ බැ`ෙ> වැkප ෙහෝ අ�ෙQක පා	ශAකය ෙහෝ ලබා 

ගැmමට EAකම� නැ�ව වැඩ බලන �ලධරෙයWට ෙද� ලබන �ය=ම �වා� N[බඳ වාQතාව� 
196 වැ� ෙපොH ආකෘ� පතෙයE (අවශLත&E pHp ෙලස සංෙශෝධන ෙකොට) Oයා මාස්පතා 
7ගණකාsප� ෙවත යැ7ය @S ය. 

 
1:9 �ලධරෙයW මාt කර� ලැu 7ට, එෙසේ මාt කර� ලැvෙw ය> ෙදපාQතෙ>&Sවක �ට 

ද, එම ෙදපාQතෙ>&Sෙw පධා�යා, අ=- ෙදපාQතෙ>&Sෙw පධා�යා ෙවත පහත සඳහ& 
ෙතොරSt ඉ*	ප- කළ @S ය: 

 
�ලධරයා තම පළx ප-yෙ> �ට එ� එ� අYtdද Sළ ලබාෙගන ඇ� x9 7ෙwක/අසmප 

�වා� පමාණය, අඩ වැk{ �වා� පමාණය හා වැk{ රEත �වා� පමාණය 
 

  සහ  
 

අදාළ අYtdද Sළ ඔ] ලබාෙගන ඇ� �ය=ම අ�ය> �වා� පමාණය. 
 
1:10 අ�ය> �වා� ගණ& බැ`ෙ>| ෙසනpරාදා, ඉ	දා සහ ප�dධ �වා� *න අ-හළ @S ය. 
 
 7ෙwක �වා� කාලය ෙමරI& බැහැරව ගත කරන 7ට, එම �වා� කාලය Sළට ගැෙනන 
ෙසනpරාදා, ඉ	දා හා රජෙ( �වා� *න ඊට ඇSළ- ෙw. 
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1:10:1 අඩ වැk{ �වා� ෙහෝ වැk{ රEත �වා� කාලය� Sළට ගැෙනන ෙසනpරාදාව�, 
ඉ	දාව� ෙහෝ රජෙ( �වා� *නය� N[ෙව[& අඩ වැk{ ෙහෝ වැk{ රEත *න ෙලස ගණ& ගත 
@S ය. 

 
1:10:2 දැනට ස�යකට *න පහමාර� (5½) � ෙසේවය කළ @S යැ� �යම කර ඇ� රජෙ( 

�ලධරය& ෙසනpරාදා �වා� ලබා ග&නා අවස්ථාවල| එ*න සඳහා අ� කළ @-ෙ- ඔYනට EA 
වාQ�ක �වා�වO& *න ½ � පමX. 

 
 

2. �වා� අ�මත ��ෙ� බලධරයා 
 

2:1 �වා�Nට යන යට- �ලධරෙයWෙP රාජකා0 කට@S එම ෙදපාQතෙ>&Sෙw ෙවන- 
�ලධරය& ලවා ඉkකරවා ගැmමට �� 7s 7ධාන ෙයොදාෙගන � ෙ� න>, ෙමම ප	
ෙ�දෙ( 
7s7ධානය&ට අ�ව ස්ව�ය යට- �ලධරෙයWට ෙ> රෙ�| ගත!0ම සඳහා ස>�Qණ වැk{ සEත 
�වා� |මට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට 89වන. �වා�මත �Iන �ලධරයාෙP රාජකා0 ඉk!0ම 
සඳහා සSkදායක 7s7ධාන ෙයොදා ගැmම ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාෙP වග�ම  ෙw. 

 
2:2 එෙලසම ෙදපාQතෙ>&S පධා�ෙයWෙP �වා� අදාළ ෙ<ක>වරයා අ�මත කළ @S ය. 

 
 

3. කා�ය ස්ථානෙය� බැහැර යාම සඳහා අවසරය 
 

3:1 අවසර ලබා ෙනොෙගන ස්ව�ය කාQය ස්ථානෙය& Nට යාමට �ලධරෙයWට �8=වන . 
 
3:2 කාQය ස්ථානෙය& Nට යාම ෙව�ෙව& අවසර ලබාගැmම සඳහා 7sම- ඉ<=>පතය� 

එම අවසරය |ෙ> බලධරයා ෙවත ඉ*	ප- කළ @S අතර වා�කව ෙහෝ අQධ �ල වශෙය& ෙහෝ 
ෙමම අවසරය ලබාෙගන �vණ-, එෙසේම කාQය ස්ථානෙය& N ට යාමට අදහස ්කරන *නය �වා� 
*නය� Yව- ෙමම ඉ<=>පතය ඉ*	ප- කළ @S ය. 

 

 

4. දවස�� ෙකොටස& සඳහා �වා� 
 

4:1 අ�මත කළ @S ෙකIම �වා� කාලය ෙකI �වා�ව� . (35 වග&�ය බල&න) 
 
4:2 �ලධරෙයW ස්ව�ය *වා   ෙභෝජන 7ෙwකය හැර (උදය වtෙවE පමණ� ෙහෝ සවස් 

වtෙවE පමණ� ෙහෝ උදය සහ සවස යන ෙදවtෙවEම ෙහෝ) අ�ම වශෙය& පැය Sනහමාර� 
වැඩකර දවෙසේ ඉ�	 කාලය �වා� මත �Iයෙහො-, එම දවස ෙව�ෙව& ඔ]ෙP �වා�ව *න 
භාගයක �වා�ව� ෙසේ ගණ& ගත @S ය. ඔ] පැය Sන හමාරකට වඩා අ�ෙව& වැඩකර ඇ-න> 
එය *නක �වා�ව� ෙලස ගණ& ගත @S ය. 

 
4:3   ෙප  .ව 8.30 �ට ප.ව 4.15 ද�වා වැඩ කළ @S �ලධරෙයWට ඉහත 4:2 උප වග&�ය අදාළ 

ෙw. 
 
 

5. අ�ය� �වා� 
 

5:1 ෙ> රෙ�| ගත !0ම සඳහා එ� වරක ට දවස් හයකට වැ� ෙනොවන ප	* අYtdද Sළ 
උප	ම වශෙය& දවස් 7� එක� ද�වා අ�ය> �වා� අ�මත !0මට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට 
8=වන. 
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5:2 අ�ය> �වා� ෙද� ලබ&ෙ& 8 වග&�ය යටෙ- දැ�ෙවන 7ෙwක �වා�වට අ�  ෙQකව 
ය. 

 

5:3 අ�ය> �වා� ෙද� ලබ&ෙ& ]ෙද� අ�ය> කt� ෙහේS ෙකොටෙගන  ෙකI කාල 
ප	
ෙ�ද Sළ ෙසේවයට ෙනොපැAණ ��ම අවශL � 7ට �ලධරෙයWට ඒ සඳහා ඉඩ සලස� NXස ය. 
ෙනොවැළැ�7ය හැ! අවස්ථාව&E| Aස ෙමම අ�ය> �වා� 7ෙwක �වා� කාලයකට නැතෙහො- 
අඩ වැk{ �වා� කාලයකට කO& ෙහෝ පpව ෙහෝ ෙනො*ය @S ය. 

 

5:4 ෙමම �වා� අ�මත !0ෙම& ෙදපාQතෙ>&Sෙw රාජකා	 කට@Sවලට බාධාව� 
ෙනොවන බවට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා වග බලා ගත @S ය. 

 

5:5 7ෙwක �වා� ලබා|ෙ>| අවශL වන ප	*, එම වQෂෙයE අ�ය> �වා�වලට EAක> 
ලබාගැmම සඳහා, අ=�& රාජL ෙසේවයට ප- කර� ලැu �ලධරෙයWට අවම කාලය� ෙසේවය 
!0ම අවශL ෙනොෙw. ෙකෙසේ Yවද, �වා� |ෙ>| එෙසේ �වා� ෙද� ලබන බලධරයා 5:3 වග&�ෙ( 
ඇSළ- �යමය& අ�ගමනය කල @S ය. 
 

 

6. අස)ප �වා�  
 

6:1 �ලධරෙයW ෙරෝ�yම �සා �වා� ඉ<=> කරන 7ට ෙහෝ අසmපය� �සා *න ෙදකකට 
වැ� කාලය� Sළ කාQයාලයට පැA�මට ෙනොහැ! වන 7ට ෙහෝ එම �ලධරයා, ළඟම �Iන 
ෛවදL �ලධරයා ලවා තමා ප	�ා කරවා ගත @S ය. එෙසේ ප0�ෂා කරන ලද ෛවදL �ලධරයා 
රජෙ( ෛවදL �ලධරෙයW න> ෛවදL 170 ෙහෝ ආ@Qෙwද 44 දරන ආකෘ� පතෙයE Oයන ලද 
සහ�කය� ෙහෝ �ලධරයා ප0�ෂා කරන ලdෙd ආ@Qෙwද පනත යටෙ- ෙහෝ ෛවදL ආඥාපනත 
යට ෙ- ෙහෝ Oයාප*ං� y ඇ� ෙපෞdගOක ෛවදL වෘ-�කයW �ෙ( න> එවැ� ෙපෞdගOක 
ෛවදL වෘ-�කෙයW තම& 7�&ම සකස් කර ග&නා ලද 7 ෙශේෂ ආකෘ� පතයක Oයන ලද 
සහ�කය� �ලධරයා රාජකා	ෙයE ෙය| �Iන ෙදපාQතෙ>&S ෙහෝ උප කාQයාලෙ( පධා�යා 
ෙවත යැ7ය @S ය. 

 
6:1:1 ඉහත උපෙ�දෙ( සඳහ& ෛවදL සහ�කය� මත ඕනෑම කාල ප	
ෙ�දය� සඳහා 

ස>�Qණ වැk{ සEත, අඩ වැk{ සEත ෙහෝ වැk{ රEත අසmප �වා� *ය හැ! ය. 
 
6:1:2 ෛවදL සහ�ක N[බඳ උපෙදස ් ෙසෞඛL ෙසේවා ෙදපාQතෙ>&Sව 7�& �W- 

ෙකෙQ. 
 

6:2 ෙලඩ ෙරෝග ෙව�ෙව& එ� වරකට *න 06� ද�වා � ෙකI කාල ප	
ෙ�දය� සඳහා ග� 
ලබන �වා� �ලධරයාෙP කැමැ-ත ප	* ඔ]ෙP අ� ය> �වා�වO& අ� කළ හැ! ය. 

 
�ලධරෙයW ෙසේවයට ෙනොපැAX ය> ෙකI කාල ප	
ෙ�දය� එ� �ලධරයාෙP 7ෙwක �වා� 

වO& අ� කළ @S යැ� !�ය> ෙහේSව� �සා ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට bරණය කළ හැ! ය. 
 
6:3 සාමානL ත--වය& යටෙ- එවැ� ෛවදL සහ�කය� අවශL ෙනොවන අවස්ථාවක, 

ෙදපාQතෙ>&S පධා�ෙයWට ෙහෝ �වා� අ�මත කරන �ලධරෙයWට ෙහෝ, �ලධරෙයWෙP 
�වා�ව� ස>බ&ධෙය& රජෙ( ෛවදL �ලධරෙයWෙP ෛවදL සහ�කය� අවශL යැ� හැ� �ය 
ෙහො- එවැ� සහ�කය� ඉ*	ප- කරන ෙලස දැ�> |ම ට බලය �ෙ�. 
 

 

7. ,ල- �වා�  
 

7:1 �ලධරෙයW !�ය> රජෙ( �වා� *නයක ෙහෝ “ස�ෙ( 7ෙwක *නයක” ස්ව�ය 
රාජකා	ෙයE ෙය|ම අවශL යැ� ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා අදහස ්කර&ෙ& න> ඒ ෙව�ෙව& එම 
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රජෙ( �වා� *නයට ෙහෝ “ස�ෙ( 7ෙwක *නයට” ෙනොවැ� කාලය� සඳහා එම �ලධරයාට Eලw 
�වා� |ම ට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට ස්ව�ය අ�මතය ප	* 89වන. එෙසේ ෙද� ලබන �වා� 
�ලධරයාට අය-වන සාමානL �වා� වO& අ� ෙනොකළ @S ය. ෙදපාQතෙ>&S පධා�ෙයWට 
රජෙ( �වා� *නයක ෙහෝ “ස�ෙ( 7ෙwක *නයක” වැඩ !0මට අවශL වන ක<E ඒ ෙව�ෙව& 
Eලw �වා� ලබා ගැmමට ඔ] අදහස ්කර&ෙ& න> ඒ සඳහා ෙහේS තම ෙ<ක>වරයා ෙවත වාQතා 
කළ @S ය. 

 
7:1:1 �ලධරෙයWට රජෙ( �වා� *න ය!& ෙහෝ “ස�ෙ( 7ෙwක *නය!&” ෙකොටස� 

පමණ� වැඩ !0මට �යම කර� ලැu ක<E, ඉහත සඳහ& ප	* �ලධරයා �යම වශෙය&ම 
වැඩ කළ පැය ගණන සඳහා පමණ� Eලw �වා� *ය @S ෙw. ෙමම කාරණය සඳහා ගණ& ගත 
@S පැය ගණන 7ය @-ෙ- අදාළ �ලධරයාෙP සාමානL වැඩ කරන කාලය Sළට ගැෙනන පැය 
ගණන පමX. 

 
7:2 !�ය> රජෙ( �වා� *නයක|, අදාළ �ලධරයා ස්ව�ය කාQයාලයට ෙහෝ ෙවන- !�ය> 

කාQය ස්ථානයකට �යම වශෙය&ම පැAXෙ( න> ෙහෝ රාජකා	ෙයE ෙය|මට හැ!වන ප	* ඔ]ට 
ස්ව�ය කාQය ස්ථානෙයE �� ��මට �H�ෙ( න> ෙහෝ Aස එම රජෙ( �වා� *නය ෙව�ෙව& 
Eලw �වා� *ය ෙනොහැ! ය. 

 
7:3 Eලw �වා� |ෙම& රජයට !�ම 7යදම� දැ0මට �H ෙනොවන බවට-, 

ෙදපාQතෙ>&Sෙw සාමානL වැඩ කට@Sවලට බාධාව� ෙනොවන බවට- ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා 
වග බලා ගත @S ය.  

 
7:4 �වා� *නයක වැඩ !0ෙම& උපයා ග&නා Eලw �වා�ව, එ� �වා� *නෙ( �ට 

අYtdද� ඇSළත| ලබාගත @S අතර අYtdද!& පp Eලw �වා� අෙහෝ� ෙw. 
 
7:5  ෙ> රෙ�| ගතකරන අ�ය> �වා� ෙහෝ 7ෙwක �වා� ෙහෝ සමග Eලw �වා� ලබාගත 

හැ! නx- ෙමරI& Nට ගත කරන !�ම ආකාරයක �වා�ව� සමග Eලw �වා� ගත ෙනොහැ! ය. 
 
 

8. /ෙ-ක �වා� 
 

8:1 �ලධරෙයWට එ� එ� අYtdද� සඳහා උප	ම වශෙය& *න 24ක 7ෙwක �වා� |මට 
89වන. ස�ෙ( *න 07� වැඩ !0මට �යම y ඇ� �ලධරය& (උදා:- ෛවදL �ලධරය&, 
ෙහ* ය&, ෙපොOස් �ලධරය&, බ&ධනාගාර �ලධරය& ආ|&) ස>බ&ධෙය& එම උප	මය *න 
28� 7ය @S ය. 

 
8:2 අYtH ෙදකක සx
�ත �වා� එන> �වා� ලබාග&නා අYtdෙd-, ඊට කO& 

අYtdෙd- පා7
�යට ෙනොග- ඉ�	 7ෙwක �වා� ලබා ගැmමට ඔ]ට ඉඩ*ය හැ! ය. ෙ> අ�ව 
වQෂය� Sළ උප	ම වශෙය& *න 48ක �වා� ලබා ගැmමට ඔ]ට EAක> �ෙ�. 
 

8:2:1 �වා�ව ගත  කර&ෙ& ෙ> රI& Nටත| න>, �වා� ලබා ග&නා අYtdද- ඊට 
කO& අYtH ෙදක- යන අYtH Sෙ& සx
�ත �වා� ලබා ගැmමට මා�ඩOක �ලධරෙයWට 
ඉඩ*ය  හැ! ය. ෙ> අ�ව උප	ම වශෙය& *න 72ක �වා� ලබා ගැmමට ඔ]ට EAක> �ෙ�. 

 

8:3 ෙ> රෙ�| ගත කරන 7ෙwක �වා� කාලයකට ඇSළ- වන ෙසනpරාදා, ඉ	දා සහ රජෙ( 
�වා� *න �වා�වO& අ�කර� ෙනොලැෙ� . එෙහ- රෙට& Nට ගතකරන 7ෙwක �වා� කාලයකට 
ඇSළ- වන ෙසනpරාදා, ඉ	දා හා රජෙ( �වා� *න �වා�වO& අ� කර� ලැෙ�. (1:10 උප 
වග&�ය ද බල&න.) 
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8:4 �ලධරෙයW ඉහත සඳහ& උප වග&� යටෙ- ය>!� අYtdදක| ස්ව�ය සx
�ත 
7ෙwක �වා� ලබාෙගන �vණ-, ඔ]ට, 8:8 උප වග&�යට යට-ව වැඩ කරන *න 24ක 7ෙwක 
�වා� |මට 89වන.  

 

8:5 ෙ> රෙට& Nට ගත කළ �වා�ව!& පp රාජකා	යට ෙපරළා පැAX �ලධරෙයW, 
රාජකා	යට ආපp පැAX අYtdෙdම ෙහෝ ඊළඟ අYtdෙd| 8.6 උප වග&�ෙ( �යම කර ඇ� 
ප	*  මාස 9ක අඛ�ඩ ෙසේවය� ස>�Qණ !0මට ෙපර, ය[- වර� රI& Nට ගත !0ම සඳහා 
�වා� ලබා ගැmමට අදහස් කරන ක<E ඔ]ට පහත දැ�ෙවන ප	* �වා� *ය හැ! ය. 

 

�වා�Nට �ට ආපp පැAX අYtdෙd| 7ෙwක �වා� !�ව� ඔ] ඒ වන 7ට ලබාෙගන 
නැ-න> එම අYtdෙd ෙසේවය කර ඇ� එ� එ� මාසය සඳහා ඔ]ෙP වාQ�ක 7ෙwක �වා�වO& 
1/9 � බැ�& අ�පා�ක �වා�වල-, 

 

ඊළඟ අYtdෙd ෙසේවය කර ඇ� සෑම ස>�Qණ මාසය� සඳහාම වාQ�ක 7ෙwක �වා�ෙව& 
Sෙන& එ� ෙකොටස� බැ�& එම අYtdද ෙව�ෙව& වැ�ම වශෙය& *න 24� ද�වා �වා�ෙw- 
එකSව 

 

8:6 පළxවරට ප-y> ලැu �ලධරෙයW ස>�Qණ වැk{ මත *න 24ක 7ෙwක �වා� ලබා 
ගැmමට ෙපර මාස නවයක කාලය� ෙසේවය කර �Rය @S ය. එෙතWH Yව- �ලධරයා 
අසmපෙය& ෙපෙළන බවට ෛවදL සහ�ක ඉ*	ප- කර ඇ� අවස්ථාවල| ෙහෝ ෙවන- බරපතල 
හ*� අවස්ථාවල| ෙහෝ ෙමම �යමය& ට ෙවනස්ව �යා කළ හැ! ය. එවැ� අවසථ්ාවල| ෙසේවෙ( 
ෙය| �Iන පළxවැ� අYtdෙd ෙසේවය කර ඇ� සෑම මාසය� ෙව�ෙව&ම වාQ�ක 7ෙwක 
�වා�ෙව& 1/9 ෙකොටස� බැ�& � අ�පා�ක 7ෙwක �වා� |මට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට 
8    9වන. 

 

8:7 ප-yෙ> *න �ට අYtH ෙදකක ෙසේවය� ස>�Qණ කර ඇ� �ලධරෙයWට, එම අYtH 
ෙදකක ෙසේවය ස>�Qණ කළ O- වQෂෙ( ඉ�	 කාලය Sළ, ඔ] එෙත� ෙසේවය කර ඇ� එ� එ� 
මාසය ෙව�ෙව& වාQ�ක 7ෙwක �වා�ෙව& 1/12 බැ�& ගණ& බැ� අ�පා�ක 7ෙwක �වා� 
එම වQෂය අවසානය ද�වා |මට 89වන. ඊළඟ වQෂෙ( ජනවා	 1 වන *න �ට එම �ලධරයාෙP 
7ෙwක �වා� පමාණය ගණ& බැOය @-ෙ- O- වQෂය පදන> කරෙගන ය. 
 

�දQශනය: 
 

2009.03.15 *න ප- කර� ලැu �ලධරෙයW 2011.03.14 *න අYtH ෙදකක ෙසේවය 
ස>�Qණ කර�. 2011.03.15 �ට 2011.12.31 ද�වා කාලය ෙව�ෙව& ඔ]ට *න 19ක 7ෙwක 
�වා� *ය හැ! ය. 2012.01.01 *න �ට ඔ] ට �වා� *ය @-ෙ- O- වQෂය පදන> කරෙගන ය. 

 
8:8 ඉහත 8:6 සහ 8:7 දරන උප වග&�වල 7s7ධානය& යටෙ- ගැෙනන අවස්ථාවල| හැර 

ෙසp අවසථ්ාවල| �ලධරෙයW ය>!� අYtdදක යට- N	ෙස�& මාස Sන�ව- �ය තනSෙරE 
ෙසේවය කර නැ-න> සාමානLෙය& ඒ �ලධරයාට එම වQෂය ෙව�ෙව& 7ෙwක �වා� *ය 
ෙනොහැ! ය. එෙතWH Yව- මාස Sනක ෙසේවය ස>�Qණ !0මට ෙපර �වා� |ම අවශL යැ� අදහස ්
කර&ෙ& න> ෙසේවය කර ඇ� එ� එ� මාසය ෙව�ෙව& වාQ�ක 7ෙwක �වා�ෙව& 1/3 බැ�& 
අ�පා�ක �වා� |මට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට 8    9වන. 

 
 

9. හ12 අන34 �වා� හා /   ෙශේෂ අස)ප �වා� 
 

9:1 හ12 අන34 �වා� 
 

9:1:1 ස්�ර, 7ශාම වැk{ සEත තනSර� දරන ෙහෝ ෙනොදරන ෙහෝ (හxදා �ලධරෙයW 
ෙනොවන) රජෙ( �ලධරෙයWට ෙහෝ අsකරණ �ලධරෙයWට, 
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(අ) ඔ]ෙP රාජකා	 ඉk !0ෙ>|, 
 

  ෙහෝ  
 

(ආ) ඔ] රාජකා	 ඉk ෙනොකරන අවස්ථාවක| Yවද, ඔ]ෙP සාමානL රාජකා	වල 7ෂය 
�මාව ඇSළත � ය> �යාව� !0ෙ>|, 

 

  ෙහෝ  
 

(ඇ) ඔ]ෙP රාජකා	 කට@S ඉk !0ෙමE ලා ය> �යාව� !0ෙමE ප�ඵලය� වශෙය&, 
 

  ෙහෝ 
 

(ඈ) (1) ඔ]ෙP වාසස්ථානෙ( �ට රාජකා	 සඳහා වාQතා !0ම NXස ෙසේවා ස්ථානය ද�වා,  
   

ෙහෝ 
 

(11) රාජකා	ෙය& පp ඔ]ෙP ෙසේවා ස්ථානෙ( �ට වාසස්ථානය ද�වා ෙහෝ යන 
ගමනක|, 

 

  ෙහෝ 
 

(ඉ) ෙසේවා ස්ථානෙ( �ට රාජකා	 කට@Sවල �රත yම සඳහා යන ගමනක| සහ ෙසේවා 
ස්ථානයට ආපp එන ගමනක| ෙහෝ Sවාල �H Yවෙහො-, හා 

 
එෙසේ Sවාල �H yම 

 
(1) ය> m�ය� ෙහෝ ෙදපාQතෙ>&S �යමය� ෙහෝ ෙර3ලා�ය� ෙහෝ 

උ<ලංඝනය වන අ@	& �යා !0ම �සා , 
 

ෙහෝ/හා 
 

(11) �ලධරයාෙP සහායක ෙනොසැල!Oම-භාවය �සා  ෙනොෙw න>, 
 
එෙසේ ල- Sවාලෙ( ස්වභාවය අ�ව හා ෛවදL ම�ඩලෙ( �Qෙdශ අ�ව, අදාළ 

අමාතLාංශෙ( ෙ<ක>ට, වQෂය� ද�වා වැk{ සEත �වා� හා ඉ&පp මාස 06 � ද�වා අඩ 
වැk{ �වා� අ�මත කළ හැ! ය. 

 

9:1:2  ෙමෙසේ අ�මත කරන �වා� �ලධරයාෙP සාමානL �වා�වO& අ� ෙනොකළ @S ය. 
 
9:1:3 ඉහත 9:1:1 සඳහ& කර ඇ� එ� අYtH �වා�වට අමතරව, තමාට EA ඉW- �වා� 

ලබා ගැmමට �ලධරයාට අවසර ඇත. 
 
9:1:4 හ*� අනSt �වා� ඉ<=> කළ @-ෙ- 5 වන ෙපොH ආකෘ� පතෙයE ය. 

 

9:2 7ෙශේෂ අසmප �වා�  
 

9:2:1 �යම වශෙය&ම ස්ව�ය රාජකා	 කරA& �Iය| ය> �ලධරෙයWට ෙරෝගය� 
වැළ නෙහො- හා එෙසේ එම ෙරෝගය වැළ ෙ& ඔ] �යම වශෙය& ස්ව�ය රාජකා	 කරA& 
�Iය| බවට-; 

 
ඔ]ෙPම පමාද ෙදෝෂය� �සා ෙනොවන බවට-; 
 

�ශ්චය වශෙය&ම ඔ]ෙP රාජකා	වල ස්වභාවය ෙහේS  ෙකොට ෙගන බවට-; 
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රජෙ( ෛවදL �ලධරෙයW ඉ*	ප- කරන සහ�කය� Nට අදාළ අමාතLාංශෙ( 
ෙ<ක>ට සෑ£මකට ප-7ය හැ! න>; 
 

මාස 6� ද�වා වැk{ සEත �වා� හා ඉ& පp මාස 6� ද�වා අඩ වැk{ �වා� අ�මත 
කළ හැ! ය. 
  

9:2:2 ෙමෙසේ අ�මත කරන �වා�, �ලධරයාෙP සාමානL �වා�වO& අ� ෙනොකළ @S ය. 
 
9:2:3 තමා රාජකා	ෙ( �රතව ෙනො�Iන අවස්ථාවක අනෙ{��ත වLසනය� �සා Sවාල 

ලබන ස්�ර, 7ශාම වැk{ සEත තනSර� දරන ෙහෝ ෙනොදරන ෙහෝ රජෙ( �ලධරෙයWට ෙහෝ 
අsකරණ �ලධරෙයWට ෙහෝ ෙපොOස් �ලධරෙයWට ෙහෝ එම වLසන අවස්ථාව එවැ� 
අ�ගහය� ලබා |මට pHp යැ� ආයතන අධL�ෂ ජනරා< bරණය කළෙහො-, ෛවදL 
ම�ඩලයක �Qෙdශය ප	*, වැk{ සEත 7ෙශේෂ  අසmප �වා� ලබා |මට අදාළ අමාතLාංශෙ( 
ෙ<ක>ට හැ! ය. 

 
9:2:4 ෙමෙසේ අ�මත කරන �වා� �ලධරයාෙP සාමානL �වා�වO& අ� ෙනොකළ @S ය. 

 
 

10. ඉ:; �වා� 
 

10:1 ෙමE 8:2 උප වග&�ය යට ෙ- ලබා ගත හැ! 7ෙwක �වා� �ය<ල අවස& � පp 
�ලධරෙයWට තවHරට- �වා� ලබා ගැmමට අවශL න> පහත සඳහ& උප වග&�වල  �යමය&ට 
යට-ව, අYtH ෙදක� සඳහා ඉ�	ව � ෙබන 7ෙwක �වා� ඔ]ට ලබා |මට ෙදපාQතෙ>&S 
පධා�යාට �ය අ�මතය ප	*  89වන. 

 
10:1:1 ෛවදL ෙහේS& මත �ලධරෙයWට තවHරට- �වා� ලබා ගැmමට අවශL ෙw න>, 

ඔ]ට වා�දායක වන ඕනෑම (අ�ගා¥ වන ෙහෝ ෙනොවන) ෙපර වQෂ ෙදක� සඳහා ඉ�	 7ෙwක 
�වා�වල එකSව ලබා |මට 89වන. 

 
10:1:2 ෛවදL ෙහේS& ෙනොවන ෙහේ¦& මත �ලධරෙයWට තවHරට- �වා� ලබා ගැmමට 

අවශL ෙw න>, ඕනෑම අ�ගා¥ අYtH ෙදක� සඳහා ඉ�	ව �ෙබන 7ෙwක �වා� ඔ]ට ලබා 
|මට 89වන.  

 
10:1:3 ඕනෑම එ� අYtdද� Sළ| �ලධරෙයWට ලබා ගත හැ�ෙ� අYtH ෙදක!& @- 

එ� කාල ප	
ෙ�දයකට අය- ඉW- �වා� පමණ!. 
 
10:1:4 අ�ගාA අYtH ෙදක� Sළ| �ලධරෙයWට ෙදන ඉW- �වා�වල එකSව, අYtH 

ෙදකක ඔ]ෙP සාමානL �වා� පමාණය වන *න 48� ෙනොඉ�ම7ය @S ය. 
 
10:1:5 ෙරෝගාSර yම ෙහෝ හ*� අනSර� �H yම වැ� ෙහේ¦& �සා ය> �ලධරෙයWට 

�වා� අවශL � 7ට, ඔ]ෙP පැA�ම සාමානLෙය& ෙහොඳ y න> ද, ඔ]ෙP වැඩ හා හැ�0ම 
යහප- y න> ද, එE �QවLාජ-වය ගැන තමාම ෙපෞdගOකව සෑ£මකට ප-7ය හැ! ව&ෙ& 
න> ද, වQෂ ෙදකක| �ලධරයා ලබා ෙනොග- ඉW- �වා�, එ� වQෂය� ඇSළත ෙදවන වරට- 
ලබා ගැmමට �ය අ�මතය ප	* ඉඩ|මට ෙ<ක>වරයාට 89වන.  

 
10:1:6 ෙමබ  අවස්ථාවක| අ�ගාA වQෂ ෙදක� ඇSළත �ලධරෙයWට ෙදන ඉW- 

�වා�වල එකSව, අYtH හතරක ඔ]ෙP සාමානL �වා� පමාණය වන *න 96 ෙනොඉ�ම7ය 
@S ය. 
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10:2 ඉහත සඳහ& උප වග&�ය යටෙ- ඉW- �වා� *ය හැ�ෙ� පහත දැ�ෙවන කt� 
සඳහා පමX :- 
  

�ලධරයා අසmප yම; 
 

පYෙ< අෙයW අසmප yම; 
 

පYෙ< අෙයWෙP මරණය ; 
 

ඉහත සඳහ& Wම� ෙහෝ ස>බ&ධෙය& පැවැ-ෙවන ආගAක උ-සවය�; 
 

�ලධරයාෙP 7වාහය; 
 

�ලධරයාෙP ෙගදර අෙයWට ෙබෝවන ෙරෝගය� වැළ|ම; 
 

�යම වශෙය&ම රාජකා	 ඉk!0ම හා ස>බ&ධ ෙනො� න�වක| �තා� Nට උසා7ෙ( ෙපm 
��ම; 

 
10:3 ඉW- �වා� ලබාගැmම සඳහා ඉ*	ප- කරන ඉ<=>පතයක, එෙසේ ඉ<=> කරන �වා�ව 

අ� කළ @-ෙ- Wමන අ�ගා¥ වන ෙහෝ ෙනොවන අYtH ෙදක!& ද යන වග-, එම අYtH ෙදෙ� 
ඉ�	ව ඇ� �වා� පමාණය ෙකොපමණ ද යන වග- පැහැ*Oව සඳහ& කළ @S ය. 

 
10:4 ඉW- �වා� H& 7ට එම �වා� අ�මත කර� ලැvෙw කවර අYtHවල �වා� ෙව�ෙව& 

ද ය&න �ලධරයාෙP �වා� වාQතාෙවE සටහ& කරන බවට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා වගබලා 
ගත@S ය. ස>�Qණ �වා�ව ලබාග- පp අදාළ කාල ප	
ෙ�දය අවසාන වශෙය& ලW� කළ @S 
ය. 

 
10:5 ඉ<=> කර ඇ� ඉW- �වා�ව අ� !0මට ෙයොදාග&නා දෑYtH කාල ප	
ෙ�දෙ( 

�වා�වO& ඊට කO�- ඉW- �වා� !�ව�| �ෙ� න> ඊට අදාළ ඉ<=>පතවල ෙයොx සඳහ& 
කළ @S ය. 

 
10:6 �වා� අවස& � පp සෑෙහන තර> *3 කල� රජය යටෙ- තවHරට- ෙසේවය !0මට ආපp 

ෙනොපැAෙණන �ලධරෙයWට ඉW- �වා� ෙනො*ය @S ය. ඉW- �වා� ෙද� ලැu �ලධරෙයW 
ෙසේවයට ආපp ෙනොපැAණ 7ශාම ගතෙහො- ෙහෝ ය>!� ෙහේSව� Nට බලෙය& 7ශාම 
ගැ&Yවෙහො- ෙහෝ එෙසේ නැතෙහො- ෙසේවයට ආපp පැA�ෙම& පp, ඔ]ට | �v� ඉW- �වා� 
කාලයට ෙනොඅ�  කාලය� ෙසේවය !0මට කO& 7ශාම ගතෙහො- ෙනොෙහො- 7ශාම ගැ&Yවෙහො- 
ෙහෝ එබ  �ලධරෙයWට| ඇ� ඉW- �වා�ව ඉ*& අසmපය� ෙව�ෙව& ෙදන ලdද� ෙනොෙw 
න> අඩ වැk{ �වා�ව� බවට ප	වQතනය කළ @S ය. 
 

10:6:1 ෙදපාQතෙ>&S පධා�ෙයW 7�& එබ  �ය=ම අවස්ථාව&E| අදාළ �ලධරයාෙP 
7ශාම Oය!ය7O යැyමට ෙපර තම ෙ<ක>වරයාෙග& උපෙදස් ලබාගත @S ය. 

 
10:6:2 ෙමම උප වග&�ය යටෙ- ඉW- �වා�, අඩ වැk{ �වා� බවට ප	වQතනය කර� 

ලැu 7ට අදාළ �ලධරයාෙග& අයකර ගත @S අඩ වැkප ඔ]ට ෙගyමට ඇ� ඕනෑම 7ශාම 
වැkප!& ෙහෝ 7ශාම |මනාව!& ෙහෝ ආයතන අධL�ෂ ජනරා< �යම කරන ෙකොටස් 
ගණන!& අ�කර ගත හැ!ය. 

 
 

11. /ශාම =�ව �වා� 
 

11:1 ෙමE 8 වග&�ය යටෙ- 7ෙwක �වා� ලබා ගැmමට pHpක> ඇ� රජෙ( �ලධරෙයWට 
සහ 26 වග&�ය යටෙ- �වා� ෙද� ලබන ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙයWට ඔ] 7ශාම ග&නා අවසථ්ාෙw| 
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ඔ] ඉ�	 කරෙගන ඇ� ඕනෑම ෙපර වසර ෙදකක ඉ�	 7ෙwක/අසmප �වා� 7ශාම �Qව �වා� 
ෙලසට ඔ]ට *ය හැ! ය. 

 
11:2 ෙමම 7ශාම 8Qව �වා�වට අමතරව පව-නා වසර සඳහා ඔ]ට EA 7ෙwක/අසmප �වා� 

ද *ය හැ! ය. 
 
11:3 ෙමE 27 වග&�ය යටෙ- �වා� ෙද� ලබන දවස් ප� Nට �Iන රජෙ( ෙසේවකෙයWට 

ඔ] 7ශාම ග&නා අවස්ථාෙw| එෙසේ 7ශාම ග&නා අYtdද ෙව�ෙව& සහ ඊට �Qවාස&න අYtdද 
ෙව�ෙව& ඉහත සඳහ& වග&�ය යටෙ- ඉ�	ව ඇ� අසmප �වා� පමාණය 7ශාම �Qව �වා� 
වශෙය& *ය හැ! ය. ඔ] 7ශාම ග&නා අYtdද Sළ වැඩ කර �ෙ� න>, එම අYtdද ෙව�ෙව& 
ඉ�	ව � ෙබන �ය=ම අ�ය> �වා� ද ඉහත සඳහ& �වා�වලට අ�ෙQක වශෙය& ඔ]ට *ය හැ! 
ය. 

 
11:4 අකාQය�ෂමතාවය �සා 7ශාම ග&ව� ලබන �ලධරෙයWට 7ෙශේෂ ෙහේ¦& උඩ 7ශාම 

�Qව �වා� |ම @�� සහගත ෙහෝ ෙයෝගL ෙහෝ වන අවස්ථාවල| හැර, 7ශාම �Qව �වා� ලබා 
ගැmමට EAකම� නැත. එවැ� අවස්ථාවක| ඒ බව සනාථ !0මට ෙහේS ද�වA&, එම �වා� සඳහා 
ඉ<=>පතය� ෙ<ක>වරයා ෙවත යැ7ය @S ය. 

 
11:5 �ය තනSෙර& ඉ<ලා අස්yෙ> Oය!ය7O භාර| ඇ� �ලධරෙයWට එම Oය!ය7O 

භාරH& *න �ට 7ෙwක �වා� ෙහෝ අ�ය> �වා� ෙහෝ !�ව� ලැ¨මට EAකම� නැත. 
 
 

12. /ෙශේෂ �වා� 
 

12:1 ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාෙP අ�මතය ප	*, ෙසේවෙ( හ*� අවශLතාව&ට යට-ව, ඉස්ලා> 
භ��ක රජෙ( �ලධරෙයWට �ය ආගAක වතාව-වල ෙය|ම සඳහා �Wරාදා *නවල ප.ව.1.00 �ට 
පැය ෙදකකට  වැ� ෙනොවන කාලයක 7ෙශේෂ �වා�ව� *ය හැ! ය. 

 
12:1:1 ෙමම 7ෙශේෂ �වා�ව ෙද� ලබ&ෙ&, අවශL Yවෙහො- ෙමෙසේ 7ෙශේෂ �වා� 

ලබාග- කාලය ෙව� වට සාමානL රාජකා	 ෙwලාෙව& Nටස්තරව වැඩ කරන ෙලස �ලධරයාට 
�යම කළ හැ!ය යන ෙකො&ෙd�ය මත ය. 

 
12:1:2 අතLවශL මහජන උපෙයෝ© ෙසේවාවල ද, ඒවාට ස>බ&ධ ෙසේවාවල ද �@S 

�ලධරෙයWට ෙමම අ�ගහය ෙද� ලබ&ෙ& එවැ� *නයක| ඒ �ලධරයාෙP ෙසේවය අතLවශL 
ෙනොව&ෙ& න> පමණ!. 

 
12:2 ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාෙP අ�මතය ප	* �ලධරෙයWට කාQයාල ෙwලාව Sළ| N[ග- 

ආයතනයක පැවැ-ෙවන අධLයන ප&�වලට යෑමට අවසර *ය හැ! ය. එෙසේ කාQයාලෙය& 
බැහැරව �Iන කාලය �වා� ෙලස ගණ&ග� ෙනොලැෙ�. 
 
එෙහ-; 
 

එෙසේ ෙදන x9 �වා� කාලය *නක| පැය 1කට ෙනොවැ� 7ය @S ය. 
 

�වා� කාලය ෙප.ව. 9.30 & ඔ�බට 7Eද ෙනොයා @S ය. ප.ව.3.15 ට ෙපර ආර>භ ෙනො7ය 
@S ය. 
 
�ලධරයාට භාර කර �ෙබන �ය9ම රාජකා	 වැඩ ගැන ඔ] වග!ව @S ය. (ෙමෙසේ �වා� | 
�¨ම �ලධරයාෙP රාජකා	 කට@Sවලට බාධාව� බව ෙපm �යෙහො- එම අ�ගහය |ම 
නවතා දැAය @S ය.) 
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එ� අවසථ්ාවක| ෙමම �වා� ඉ<ලා �Iන �ලධරය&ෙP සංඛLාව අsක ෙනො7ය @S ය. 
 
එ� එ� �ලධරයා ෙ> අ�ගහය ලබා ගැmමට ඉ*	ප- කරන ෙහේS, අ�ගහය |මට තර> 
පමාණව- 7ය @S ය. 
 
�ලධරයා කාQයාලෙය& බැහැරව �Iන කාලයට සමාන � කාලය� කාQයාල ෙwලාෙව& 
Nටස්තරව වැඩ කළ @S යැ� �යම කළෙහො- එෙසේ වැඩ කරන බවට �ලධරයා ෙපොෙරො&H 
7ය @S ය. 

 
12:2:1 උසස්y> සඳහා වෘ-�ය සA�ය�, pභසාධක සA�ය� ෙහෝ රාජL �ලධරය&ෙP 

සං7ධානය� ම�& අධLයන ප&�ය� පැවැ-yම ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා අ�මත කර 
ඇ-න> එවැ� ප&�යකට සහභා�වන �ලධරෙයWට ද 12:2 වග&�ය ම�& ලබා| ඇ� 
අ�ගහය |Qඝ කළ හැ! ය. 

 
12:3 අ�ය> �ලධරෙයW ද ඇS=ව, රජෙ( �ලධරෙයWට මැ�වරණයක| ඡ&දය පකාශ 

!0මට යාම NXස අවශL යැ� හැ   ෙඟන අඛ�ඩ කාලය� සඳහා වැk{ අ�!0ම� ෙනොමැ�ව 7 ෙශේෂ 
�වා� *ය @S ය. එබ  7ෙශේෂ �වා� *ය @S අ�ම කාලය පහත සඳහ& කර ඇ� ප	* 7ය @S ය. 

  
ජනාsප�වරණය    පැය 4 
 

පාQOෙ>&S මැ�වරණය   පැය 4 
 

ජනමත 7චාරණය    පැය 4 
 

පළා- පාලන මැ�වරණය   පැය 2 
 

 
12:4 රජය N[ග- 7දLා-මක ෙහෝ වෘ-�ය ෙහෝ සංගමය� නැතෙහො- ආයතනය� 7�& 

ජාතL&තර ස>ෙ>ලනයක| « ලංකාව �ෙයෝජනය !0ම සඳහා ෙතෝරා ග&නා ලද ය> රජෙ( 
�ලධරෙයW ඒ සඳහා Nටරට යාම රජය 7�& අ�මත කර� ලබ&ෙ& න>, එබ  �ලධරෙයWට 
ස>�Qණ ප� සEත 7ෙශේෂ �වා� |මට ෙ<ක>වරෙයWට 89වන. ෙ> උප වග&�ෙ( කාQයය& 
සඳහා “රජය N[ග-” 7දLා-මක ෙහෝ වෘ-�ය ෙහෝ සංග> ය�ෙව& අදහස් කර�ෙ( රජෙය& 
වාQ�ක ආධාර xද< ලබන සංග> ෙහෝ ආයතන�. ස>ෙ>ලනය පව-නා කාල �මාව ද, ගම& 
!0මට අවශL අ�ම කාල �මාව ද එෙලස ෙදන 7ෙශේෂ �වා�වට ඇSළ- 7ය @S ය. 

 
12:5 ¬ඩාව&E ෙහෝ ¬ඩාවලට ස>බ&ධ ෙවන- කට@Sවල �රත වන රජෙ( �ලධරෙයWට 

පහත සඳහ& ඕනෑම අවසථ්ාවක| ස>�Qණ වැk{ සEත 7ෙශේෂ �වා� ලබා*ය @S ය. 
 

එන> ඔ], 
 

(අ) « ලංකාෙw| ෙහෝ 7ෙdශයක| ෙහෝ ඕනෑම ¬ඩාව� සඳහා ¬ඩකෙයW වශෙය& « 
ලංකාව �ෙයෝජනය !0මට ෙතෝරා ග- 7ට, 

 

(ආ) « ලංකාෙw|  ෙහෝ 7ෙdශයක| ෙහෝ ජා�ක ¬ඩා ක�ඩායමක �ලධරෙයW වශෙය& 
කට@S කරන 7ට, 

 

(ඇ) අ&තQ ජා�ක තරගයකට පථම �Qවාස&න 8]� කඳYරකට සහභා� වන 7ට, 
 

(ඈ) ¬ඩා 7ෂය භාර අමාතLාංශය අ�මත කළ 8]� !0> ෙහෝ 7�ශ්චය !0> N[බඳ 
අ&තQජා�ක ස>ම&තණයකට ෙහෝ පාඨමාලාවකට සහභා� වන 7ට 
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12:6 එවැ� රජෙ( �ලධරෙයWට පහත සඳහ& ඕනෑම අවස්ථාවක| ෙදපාQතෙ>&S 
පධා�යාෙP අ�මතය ප	* උ�ත �වා� අ�මත කළ හැ! ය. 

 
(අ) ජා�ක ¬ඩකෙයW ෙලස ¬ඩා 7ෂය භාර අමාතLාංශය N[ෙගන සාමානL 8]�y> 

සැ�යකට යන7ට 
 
(ආ) « ලංකා රාජL ෙසේවා ¬ඩා සංගමය� සං7ධානය කරන ෙමරට ¬ඩා තරගයකට සහභා� 

වන 7ට 
 
(ඇ) එවැ� ¬ඩා තරගයක| bරකෙයW ෙහෝ 7�ශ්චයකtෙවW ෙහෝ වශෙය& කට@S 

කරන 7ට 
 

12:7 වෘ-�ය සA�යක සාමාgකෙයW XXV වැ� ප	
ෙ�දෙ( ද�වා ඇ� �වා� අ�ගහය& 
ලැ¨මට pHස්ෙසW ෙව�. 

 
12:7:1 ක>කt  ෙදපාQතෙ>&Sව 7�& පව-ව� ලබන ෙසේවක අධLාපන පාඨමාලාවකට 

සහභා� වන වෘ-�ය සA� �ලධරෙයWට එම ෙdශන පැවැ-ෙවන *නය&E 7ෙශේෂ �වා� *ය 
හැ! ය. 

 
12:8 සමහර ෙරෝගවO& ෙපෙලන රජෙ( �ලධරය&ට XXIII වැ� ප	
ෙ�දෙ( ද�වා ඇ� 

ප	* �වා� ලබා ගැmමට EAක> ඇත. 
 
12:9 �ෙරෝධායන ෙරෝග ස්පQශ�ෙවW ෙව&කර තැu 7ට ඒ ෙව�ෙව& එබ  අෙයWට *ය @S 

වන �වා� ස>�Qණ ප� සEත 7ෙශේෂ �වා� වශෙය& සැල!ය @S ය. (XXVIII වැ� ප	
ෙ�දෙ( 
13:1:2 උප වග&�ය බල&න.) 

 
12:10  « ලංකා ෛවදL ම�ඩලෙ(, ® ලංකා ඉංgෙ&t ආයතනෙ(, « ලංකා 7දLා�වQධන 

සංගමෙ(, « ලංකා 8ස්තකාල සංගමෙ(, ලංකා රසායන 7දLා ආයතනෙ(, « ලංකා A�&ෙදෝt 
ආයතනෙ(, « ලංකා ගෘහ �Qමාණ ¯<°&ෙP ආයතනෙ(, « ලංකා නගර �Qමාණක�&ෙP 
ආයතනෙ( සහ « ලංකා ඉංgෙ&t �{ෙලෝමාධා0&ෙP සංගමෙ( සාමාgකෙයW, 
ෙදපාQතෙ>&Sෙw වැඩට වැ� බාධාව� ෙනොවන ප	* xදාහැ	ය හැ! න>, එම ආයතනයක වාQ�ක 
ස>ෙ>ලනයට සහභා� yමට ඔ]ට අවසර *ය හැ! ය. ඒ ෙව�ෙව& ෙසේවයට ෙනොපැAෙණන කාලය 
ඔ]ෙP �වා� පමාණෙය& අ� ෙනොකළ @S ය. ෙ> සඳහා �දහස් H>	ය බලපත *ය හැ! නxH 
ෙවන- ගම& 7යද> !�ව� ෙනොෙග7ය @S ය. 

 
12:11 ±වා�හරණයට අදාළ සැ-ක>වලට භාජනය වන රජෙ( �ලධරෙයWට, තම& 

±වා�හරණයට භාජනය කර ඇතැ� Oයාප*ං� ෛවදLවරෙයWෙග& ලබා ග&නා ලද ෛවදL 
සහ�කය� ඉ*	ප- කළ 7ට පමණ� පහත දැ�ෙවන ප	* 7ෙශේෂ �වා� *ය හැ! ය. 
 

±වා�හරණය (I@ෙබ�ටA) සඳහා කා&තාවකට *න 7 ක �වා� 
 

±වා�හරණය (වාෙස�ටA) සඳහා 8tෂෙයWට  *න 3 ක �වා� 
 

12:12 “ඉcඩා” efපැgම සඳහා �වා� - අදාළ වQෂෙ( සහ තමාෙP x9 ෙසේවා කාලය Sළම  
පා7
�යට ෙනොෙගන ඉ�	ව ඇ� 7ෙwක (සx
�ත හා ඉW-) �වා� Eලw කරA& රාජL ෙසේවෙ( 
�@S xස්O> කා&තාවකට තම සව්ාA8tෂයා Aය�ය 7ට ඒ සඳහා මාස 04 *න 10� ද, 
ස්වාA8tෂයා *�කසාද � ෙහෝ තම& 7�& *�කසාදය ලබාග- 7ට මාස 03� ද ෙනොඉ�මවන 
ප	* �වා�  ලබා *ය හැ! ය. ෙමම *න ගණන ඉ�මවන �වා � කාලය අඩ වැk{ �වා� 7ය @S ය. 

 
12:13 ෙසේවා ව�තා සාමාgකෙයW වන රජෙ( �ලධරෙයWට ෙසේවා ව�තා �ස්y>වලට 

සහභා� yම සඳහා මසකට පැය 1ක (පැයක) �වා�ව� *ය @S ය. 
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12:14 අ�මත කරන ලද �වා� Nට, තම ෙසේවා ස්ථානෙය& බැහැරව ෙගොස් �Iන !�ය> 
�ලධරෙයWට, රජෙ( ආර�ෂක හxදා 7�& කර� ලබන @dධ ෙමෙහ@> �සා එම �වා�ව 
අවසානෙ( තම ෙසේවා ස්ථානවලට ෙසේවය සඳහා �යAත *නට වාQතා !0මට ෙනොහැ!වන 
අවසථ්ාවල| ෙමම වග&�ය යටෙ- 7ෙශේෂ �වා� ලබා *ය හැ! ය. ෙමම �වා� අ�මත !0මට 
ෙපර �වා� අ�මත කරන �ලධරයා 7�& අදාළ *ස්²�කෙ( *ස්²� ෙ<ක>/*සාප� 7මසා උ�ත 
පෙdශවල එම ත--වය N[බඳ සතLතාවය සහ�ක කරවා ගත @S ය. එෙසේ Yවද, ය> අ7�ශ්�ත 
ත--වය� පැන නැ3නෙහො-, රාජL ආර�ෂක අමාතLාංශෙ( ෙ<ක> 7ම�ය @S ය. 

 
12:15 වැඩ තහනමකට ල� ෙනොy ³*ත �ලධරෙයW වශෙය&, 7sම- 7නය ප0�ෂණයකට 

සහභා©වන �ලධරෙයWට එම ප0�ෂණයට සහභා© වන *න සඳහා 7ෙශේෂ �වා� අ�මත කළ හැ! 
ය. �ලධරයා �ය=ම ෙචෝදනාව&ෙග& �ෙදොස්ෙකොට �දහස් කර නැ-න> ඔ]ට EA �වා�වO& 
අ� කල @S ය. 

 
 
13. රාජකා? �වා� 

 
13:1 ස>ෙ>ලනයකට සහභා©yම, බ� Aලට ගැmම ෙහෝ සැප´ම ස>බ&ධෙය& සාක
ඡා 

පැවැ-yම, බ� සහ උපකරණ ප	�ෂා !0ම, �7p> අ-ස& !0ම වැ� ]ෙද�ම රජෙ( 
කට@-ත� ස>බ&ධෙය& රජය 7�& ය> �ලධරෙයW Nටරටකට යව� ලබන ක<E, ඒ සඳහා 
රාජකා	ෙයE �@�ත වන කාල ප	
ෙ�දය-, ගමනට ගතවන අ�ම කාල ප	
ෙ�දය-, සඳහා 
රාජකා0 �වා� *ය හැ! ය. 

 
13:2 රාජකා	ය සඳහා කැඳව� ලබන 7ට ෙහෝ වාQ�ක අභLාස කඳYtවලට, ස� අ&ත 

කඳYtවලට සහ @dධාභLාස ප&�වලට යාමට �යම කර� ලබන 7ට ෙහෝ « ලංකා @dධ හxදාෙw 
ෙහෝ නා7ක හxදාෙw ෙහෝ 3ව& හxදාෙw ෙහෝ සේw
ඡා හxදාවක සාමාgකෙයW වන රජෙ( 
�ලධරෙයWට රාජකා	 �වා� *ය @S ය. 

 
13:3 රාජකා	ය සඳහා කැඳව� ලබන 7ට ෙහෝ 8]�yෙ> කඳYtවලට යාමට �යම කර� 

ලබන 7ට ෙහෝ 7ෙශේෂ ෙපොOස් උප ෙසේවෙ( සාමාgකෙයW වන රජෙ( �ලධරෙයWට රාජකා0 
�වා� *ය @S ය. 

 
13:4 7නය ප0�ෂණයක| ³*ත �ලධරෙයW ෙව�ෙව& ෙපm ��මට අවසර | ඇ� 

�ලධරෙයWට, එම ප0�ෂණය සඳහා යාමට රාජකා	 �වා� *ය @S ය. එෙසේම එම ප0�ෂණයට 
අදාළ Oය!ය7O ප0�ෂා !0ම සඳහා- එබ  �ලධරෙයWට සෑෙහන *න ගණන� රාජකා	 �වා� 
*ය @S ය. ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාෙP මාQගෙය& කැඳව� ලබන �ල සා��කtෙවWට ද එවැ� 
ප0�ෂණයකට සහභා©yමට රාජකා	 �වා� *ය @S ය. 
 

13:4:1 වLවස්ථාNත ම�ඩලයක/සංස්ථාවක m�0� යටෙ- පව-වන 7නය 
ප0�ෂණයක| එවැ� ආයතනයක µ*ත �ලධරෙයW ෙව�ෙව& ෙපm ��මට අවසර | ඇ� 
රජෙ( �ලධරෙයWට එම ප0�ෂණය සඳහා යාමට රාජකා	 �වා� *ය @S ය. එෙසේම එම 
ප0�ෂණයට අදාළ Oය!ය7O ප0�ෂා !0ම සඳහා-, එබ  �ලධරෙයWට සෑෙහන *න ගණන� 
රාජකා	 �වා� *ය @S ය. ෙමෙසේ අවසර *ය @-ෙ- ඒ සඳහා ඉ<`ම අදාළ ආයතන පධා�යා 
මාQගෙය& ඉ*	ප- කර ඇ-න> පමණ!. එෙසේ �ලධරෙයW ෙව�ෙව& ෙපm ��ෙ> අවසරය 
එම ආයතන ෙ( පාලන 7ෂය Sළ ෙකෙරන 7නය කට@Sවලට �මාෙw. 

 
ෙමE XIV වැ� ප	
ෙ�දෙ( 29.8 උප වග&�ය ෙම� රජෙ( �ලධරෙයW ෙකෙරE බල 

ෙනොපව-වන නx-, ඔ]ට අදාළ ආයතනෙය& ගම& 7යද> ලබාගත හැ! ය. 
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13:5 �ය �ල ත--වය යටෙ- උසා7යට කැඳව� ලැu 7ට ද, �@�ත රාජකා	 කට@S 
ෙහේSෙකොට ෙගන උසා7ෙයE ෙපm �Iය @S වන 7ට ද, උසා7යට යාම සඳහා �ලධරෙයWට 
රාජකා	 �වා� *ය හැ! ය. රජෙ( සා��කtෙවW වශෙය& උසා7යට යාම සඳහා ද, රජෙ( 
�ලධරෙයWට රාජකා	 �වා� *ය හැ! ය. 

 
13:6 තමා වෘ-�ය සA�යක සාමාgකෙයW වශෙය& ස>ම&තණයට සහභා� ව&ෙ& න> ෙහෝ 

එම ස>ම&තණය තම& ෙසේවය කරන ෙදපාQතෙ>&Sෙw කාQය පථයට අදාළ ව&ෙ& න> ෙහෝ 
�ලධරෙයWට ස>ම&තණයකට සහභා� yම සඳහා රාජකා	 �වා� *ය හැ! ය. 

 
13:7 සංවQධන සභා උප කාQයාලයක අ�ශාසකවරෙයW වශෙය& ප-කරන ලද ගාෙමෝදය 

ම�ඩලයක සභාප�වරෙයW වන රජෙ( �ලධරෙයW, එ� අ�ශාසක තනSර දරන තා� ඔ]ට 
ස�යකට එ� *න� රාජකා	 �වා� අ�මත කළ @S ය. 

 
13:8 වහාම ෛවදL ප�කාර අවශL වන ෙරෝ©&ට ප�කාර කරන Oයාප*ං� ආ@Qෙwද 

ෛවදLවරෙයW ද වන රජෙ( �ලධරෙයW එවැ� ෙරෝ©&ට ඇ-ත වශෙය&ම ප�කාර කර ඇ� 
බවට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා සෑ£මකට ප- ව&ෙ& න>, ඔ]ට මසකට *න Sනකට වැ� 
ෙනොවන  ෙසේ රාජකා	 �වා� අ�මත කළ හැක.  
 
 

14. ස�=�ණ වැAB ස,ත අධ�යන �වා� 
 

14:1 අධLයන කාල ප	
ෙ�දය ෙහෝ අභLාස කාල ප	
ෙ�දය (සහ ගම& !0 මට අවශL අ�ම 
කාල ප	
ෙ�දය) සඳහා �ලධරෙයWට Nටරටක ෙහෝ ෙ> රෙටE ස>�Qණ වැk{ සEත අධLයන 
�වා� *ය හැ�ෙ� පහත සඳහ& අවසථ්ාවල| පමX:- 

 
14:1:1 රජ ෙ( 7යදA& �යAත pHpක> ලබා ගැmම සඳහා අ�මත කරන ලද 

ෙදපාQතෙ>&S අභLාස කමය� ෙහෝ ¯ෂL-ව කමය� යටෙ- ඔ] ෙතෝරාෙගන ඇ� 7ට; 
 
14:1:2 ෙමE XV වැ� ප	
ෙ�දෙ( 1:5:3 උප වග&�යට අ�ව රජ ෙ( ඉ<`ම Nට 

ලබාග- ¯ෂL-වය� මත ඔ] යවන 7ට; 
 
14:1:3 �ය තනSරට අදාළ බඳවා ගැmෙ>/උසස් !0ෙ> ප	පාIයට අ�ව අධLයන/ 

අභLාස පාඨමාලාව� සඳහා ආ��ෙw ෙහෝ 7ෙd·ය ආ��වක නැතෙහො- ඒජ&�යක 7යදA& 
ඔ] Nටරට යවන 7ට; 

 
14:1:4 ෙදපාQතෙ>&Sෙw අභLාස වැඩN[වලට ඇSළ- y ඇ-තා � ද, ඔ]ෙP වෘ-�ය 

කාලෙ( ය> අවsයක| හැදෑ0ම සඳහා �	- ප	* රජ ෙ( 7යදA& ඔ] Nටරට යැ7ය @Sව �vණා 
� ද, අධLයන ෙහෝ අභLාස පාඨමාලාව� සඳහා 7ෙd·ය ඒජ&�ය!& ෙහෝ 7ෙd·ය 
ආ��ව!& N	නැෙමන ¯ෂL-වය� XV වැ� ප	
ෙ�දෙ( 1:5:1 ෙහෝ 1:5:2 උප වග&�වලට 
අ�ව ඔ]ෙPම උ-සාහෙය& ලබාග- 7ට; 

 
14:1:5 7ෙd·ය ආ�� ව!& ෙහෝ ඒජ&�ය!& ෙහෝ ෙමෙහයවන ස>ම&තණය�, 

අභLාස වැඩN[ෙවල�, ¯<°ය අභLාස පාඨමාලාව�, වෘ-bය උපෙdශක පාඨමාලාව�, 
අධLයන චා	කාව� යනා*යට සහභා� yමට; එෙහ- ඒ සඳහා ස>�Qණ ප� සEත අධLයන 
�වා� *ය හැ�ෙ� අදාළ ආරාධනය කර ඇ-ෙ- « ලංකා රජය ෙවත න> ද, ඒ සඳහා සහභා� 
yමට රජය 7�& එම �ලධරයා න>කර ඇ-ෙ- න> ද පමණ!. 

 
14:2 තාවකාOක �ලධරෙයWට ස>�Qණ වැk{ සEත අධLයන �වා� ලබාගැmමට EAකම� 

නැත. ප	වාසය Nට �Iන �ලධරෙයWට ද, 14:1:3 උප වග&�ෙයE දැ�ෙවන අවස්ථාව&E | හැර 
ස>�Qණ වැk{ සEත අධLයන �වා� ලබා ගැmමට EAකම� නැත. එෙතWH Yව-, ෙමම 
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ප	
ෙ�දෙ( 14:4 හා 14:5 වග&�වල සහ XV වැ� ප	
ෙ�දෙ( 4 වග&�ෙ( සඳහ& 7s7ධාන 
N[පැද ඇතැ� 7ෂය භාර ෙ<ක>වරයා සෑ£මට ප-ව&ෙ& න>, ප	වාසය Nට �Iන �ලධරෙයW 
ඔ] ෙය| �Iන රාජකා	 කට@S ස>බ&ධෙය& 8]�ව සඳහා Nටරට යැ7ය හැ! ය. 

 
14:3 ෙමම වග&�ෙ( 7s7ධානවලට යට-ව, රජෙ( �ලධරෙයWට ස>�Qණ වැk{ සEත 

අධLයන �වා� |මට ෙ<ක>වරෙයWට හැ! ය. 
 

14:3:1 ඒකාබdධ ෙසේවාවකට අය- �ලධරෙයW ස>බ&ධෙය& රාජL ප	පාලන 7ෂය 
භාර අමාතLාංශෙ( ෙ<ක>වරයාෙP �Qව අ�ම�ය ලබාගත @S ය. 

 
14:3:2 අමාතLාංශය� යටත ට ෙනොගැෙනන ෙදපාQතෙ>&S පධා�ෙයWට �ය 

ෙදපාQතෙ>&Sෙw �ලධරෙයW සඳහා එබ  �වා� *ය හැ! ය. තම&ෙP පෙයෝජනය සඳහා 
එබ  ෙදපාQතෙ>&S පධා�ෙයWට ස>�Qණ වැk{ සEත අධLයන �වා� අවශL � 7ට, ඔ] 
7�& ඒ සඳහා � ඉ<=>පතය රාජL ප	පාලන 7ෂය භාර අමාතLාංශෙ( ෙ<ක>වරයා ෙවත 
ඉ*	ප- කළ @S ය. 

 
14:3:3 ෙමE 14:1:1 �ට 14:1:5 ද�වා � උප වග&�වල සඳහ& !�ම වQගයකට අය- 

ෙනොවන ස>�Qණ වැk{ සEත අධLයන �වා� N[බඳ ඉ<`> ආයතන අධL�ෂ  ජනරා< ෙවත 
ඉ*	ප- කළ @S ය. 

 
14:4 ස>�Qණ වැk{ සEත අධLයන �වා� ලබාග- �ලධරෙයW එෙසේ �වා� යාමට ෙපර 

�7pමකට අ-ස& කරන ෙලස ඔ]ට �යම කළ @S ය. (XV වැ� ප	
ෙ�දෙ( 4 වග&�ය 
බල&න.) 

 
14:5 ෙමE XV වැ� ප	
ෙ�දෙ( 10 වග&�ය යටෙ- අ�ගt ජනාsප�SමාෙP/ගt 

අගාමාතLSමාෙP අවසරය ලබා ඇ� බවට �වා� |මට ෙපර �වා� අ�මත කරන බලධරයා සෑ£මට 
ප-7ය @S ය. 

 
14:6 ස>8Qණ වැk{ සEත ෙමරට අධLයන �වා� සඳහා අ�වාQය ෙසේවා කාලය ගණ& බැOය 

@S ව&ෙ& පහත දැ�ෙවන ප	*ය:- 
 

(i) හය මසකට  අ� කාලය� සඳහා අ�වාQය ෙසේවා කාලය� ෙනොමැත. 
 

(ii) හය මස� ෙහෝ ඊට වැ� කාලය� ස>බ&ධෙය& අ�වාQය ෙසේවා කාලය, වQෂ 5 
(පහක) උප	මයකට යට-ව, �වා� කාලය ෙම& ෙද3ණය� 7ය @S ය. 

 

(iii) අ�වාQය ෙසේවා කාලය ගණ& බැOය @-ෙ- ආස&නම ස>�Qණ මාසයට ය. 
 
 

15. වැAB ර,ත ෙමරට අධ�යන �වා� 
 

15:1 ස්�ර රාජL �ලධරෙයWට ආචාQය උපාsය� හැර ෙමරට �ශ්�ත අධLයන පාඨමාලාව� 
හැදෑ0ම සඳහා වැk{ රEත �වා� ලබා ගැmමට EAක> �ෙබන අතර ඒ සඳහා අදාළ පාඨමාලාව 
ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා 7�& අ�මත ෙකොට පහත සඳහ& කt� ද සහ�ක ෙකොට �Rය @S ය . 

 

(අ) �ලධරයා ෙයෝgත පාඨමාලාව හැදෑ0මට සම- බව, 
 

(ආ) එය ඔ]ෙP කාQය �ෙෂේතයට අදාළ බව, 
 

(ඇ) �ය රාජකා	 කට@S ඉk !0ෙ>| එය ඔ]ට පෙයෝජනව- 7ය හැ! බව. 
 

15:1:1 ෙකෙසේ Yවද ශාස්තප� උපාsය� ෙහෝ ඊට සමාන උපාsය� හැදෑ0ෙම& පp 
ආචාQය උපාsය� හැදෑ0ම සඳහා රාජL �ලධරය&ට ෙමරට Sළ අYtH 3 � ද�වා වැk{ රEත 
අධLයන �වා� *ය හැ! ය. 
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15:2 එබ  �වා� ෙද�ෙ( �ලධරයා වැඩ කරන සාමානL කාලය Sළ N[ග- ආයතනයක| 
පව-ව� ලබ&නා � ද, එෙහ�&ම, �වා� ලබාග&ෙ& නැ�ව ඔ]ට සහභා� yමට ෙනොහැ! � ද 
�තL අධLයන පාඨමාලාව� හැදෑ0මට පමX. 

 
15:2:1 7භාගයකට ¹දාන>yම සඳහා ෙහෝ �වෙසE|, 8ස්තකාලයක| නැතෙහො- 

7දLාගාරයක| ග&ථාශය කට@S ෙහෝ පQෙ(ෂණ අධLයන කට@S  ෙහෝ සඳහා වැk{ රEත 
අධLයන �වා� ෙනො*ය @S ය. 

 
15:3 එෙලස ෙදන වැk{ රEත �වා�ව පළxවරට වQෂ එකකට වැ� ෙනො7ය @S ය. එෙහ- 

අවශL න> ඊට පpව වරකට වQෂයකට ෙනොවැ� වන ප	* හා x= �වා� කාලය වQෂ 3 
ෙනොඉ�මවන ප	* කO& කළ |Qඝ කළ හැ! ය. 

 
15:4 රජෙ( �ලධරෙයWට අධLයන කට@S ෙහෝ 8]� කට@S සඳහා ෙදන වැk{ රEත ෙමරට 

අධLයන �වා� ස>බ&ධෙය& අ�වාQය ෙසේවයක ෙය|මට පහත සඳහ& ප	* �7pමකට එළºය 
@S ය. 

 

I. වQෂයකට අ� කාලය� සඳහා අ�වාQය  ෙසේවා කාලය� ෙනොමැත. 
 

II. වQෂය� ෙහෝ ඊට වැ� කාලයක වැk{ රEත �වා� ස>බ&ධෙය& අ�වාQය ෙසේවා 
කාලය, වැk{ රEත �වා� කාලය හා සමාන කාලය� 7ය @S ය. 
 

III. අ�වාQය ෙසේවා කාලය ගණ& බැOය @-ෙ- ආස&නතම ස>�Qණ මාසයට ය. 
 

15:5 �7pම සඳහා භා7තා කළ @S ආකෘ� පතය 8 වැ� ප	¯ෂ්ටෙ( දැ�ෙවන ආකෘ�යට 
අ�»ල 7ය @S ය. ආයතන අධL�ෂ ජනරා<ෙP �Qව අ�ම�ය රEතව ෙමම ආකෘ� පතය ෙවනස් 
ෙනොකළ @S ය. 

 
15:6 කO& අ�මත කරන ලද �වා� කාලය |Qඝ කරන සෑම අවස්ථාවක|ම, �7pෙ> ද�වා 

ඇ� අ�වාQය ෙසේවා කාලය ද, ද�ඩන xදල ද, ඊට අ�¼ප වන ප	* වැ� කළ @S ය. කරන ලද 
අ�¼ප සංෙශෝධනය& ගැන �ලධරයාට ද&වා ඊට ඔ]ෙP කැමැ-ත Oය7<ල!& ලබාෙගන එම 
Oය7<ල �7pම සමග අxණා තැRය @S ය. 

 
15:7 �7pම යටෙ- අ�වාQය ෙසේවා කාලය Sළ ෙසේවය !0මට �ලධරයා අසම- Yවෙහො-, 

අ�වාQය ෙසේවා කාලෙය& ෙසේවය ෙනොකර ඇ� එ� එ� මාසය ෙව�ෙව&, �ලධරයා ෙසේවය හැර 
යන අවස්ථාෙw| ලබA& �I මා�ක වැkෙප& Sෙන& එක� බැ�& � ½ලL දඩයකට ඔ] යට- 
ෙw. 

15:8 ෙමම වග&�ය යටෙ- �වා� අ�මත කළ @-ෙ- අදාළ ෙ<ක>වරයා වන අතර,  
අමාතLාංශය� යටෙ- ෙනොවන ෙදපාQතෙ>&Sව� ස>බ&ධෙය& න> අදාළ ෙදපාQතෙ>&S 
පධා�යා ය. ඒකාබdධ ෙසේවයකට අය- �ලධරෙයW ස>බ&ධෙය& න> ෙ<ක>වරයා, ඒකාබdධ 
ෙසේවා අධL�ෂ ජනරා</ඉංgෙ&t ෙසේවා අධL�ෂ ම�& රාජL ප	පාලන 7ෂය භාර අමාතLාංශෙ( 
ෙ<ක>වරයා ෙවත ඉ<=>පතය ඉ*	ප- කළ @S ය. 

 
15:9 වැk{ රEත අධLයන �වා� ෙද� ලබ&ෙ& !�ය> �ශ්�ත අධLයන පාඨමාලාව� 

සඳහා ය. වැk{ රEත අධLයන �වා� ලබාගැmෙම& පpව �ලධරෙයW, �වා� අ�මත කළ 
බලධරයාෙP �Qව අ�ම�ය රEතව �ය අධLයන පාඨමාලාව ෙවනස් !0ම ෙහෝ එය ෙකI !0ම 
ෙහෝ �වා� කාලය ෙවන- කට@-ත� සඳහා ෙයොදා ගැmම ෙහෝ ෙනොකළ @S ය. 

 
15:10 �ලධරයාට ය>!� ණය xදල� ෙහෝ අ-�කාර> xදල� ෙහෝ | �ෙ� න> ඒ N[බඳ 

මා�ක ෙකොටස් xද< අයකර ගැmම සඳහා pHp 7s7ධාන ෙය|මට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා ඔ]ට 
වැk{ රEත �වා� |මට ෙපර වග බලා ගත@S ය. 
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15:10:1 Nටරට �!යාව� සඳහා වැk{ රEත �වා� අයH> කරන �ලධරෙයW, ඔ]ට 
�වා� අ�මත කර� ලැ¨මට ෙපර ණය xද< ෙගවා අවස& කළ @S ය. (XXIV වැ� 
ප	
ෙ�දෙ( 3:18:1 උප වග&�ය බල&න.) 

 
15:11 �ලධරයා �වා� යාමට ෙපර XV වැ� ප	
ෙ�දෙ( 10 වග&�ය යටෙ- අදාළ අවසරය 

ලැ¨ ඇ� බවට �වා� අ�මත කරන බලධරයා සෑ£මට ප-7ය @S ය. 
 
15:12 �ලධරයා �වා� යාමට ෙපර 15:4 උප වග&�ෙ( සඳහ& �7pම අ-ස& කරන ෙලස 

ඔ]ට �යම කළ @S ය. 
 
 

16. /ෙCශ අධ�යන සහ/ෙහෝ F�යා සඳහා වැAB ර,ත �වා� 
 

16:1 7ෙdශ අධLයන සහ/ෙහෝ �!යා සඳහා වැk{ රEත �වා� ලබා *ය හැ! කාල �මා 
පහත ප	* ෙw. 
 

16:1:1 ස්�ර කර� ලැu රාජL �ලධරෙයWට, අධLයන ෙහෝ 7ෙdශ �!යා සඳහා 
නැතෙහො- ඒ ෙදකම සඳහා (එන>, අධL යනෙය& අනStව �!යාව� ෙහෝ එE ප�ෙලෝම 
වශෙය& ෙහෝ) �ය ෙසේවා කාලය Sළ x9 ගණ�& පස් වසරක කාල �මාව� සඳහා වැk{ රEත 
�වා� *ය හැ! ෙw. ස්�ර කර� ෙනොලැu ෙහෝ තාවකාOක � �ලධරෙයWට ෙමම අ�ගහය *ය 
හැ! ව�ෙ( අධLයන සඳහා පමණ!.   

 
16:1:2 අධLයනය සඳහා ෙද� ලබන අඛ�ඩ කාල ප	
ෙ�දය අYtH Sන� ෙනොඉ�ම7ය 

@S අතර, �!යාව� සඳහා පමණ� අඛ�ඩ කාල ප	
ෙ�දය අYtH පහ ද�වා 7ය හැ! ය. 
  
16:1:3 ෙකෙසේ Yවද ශාස්තප� උපාsය� හැදෑ0ම සඳහා 7ෙdශ ගතවන රාජL �ලධරය&ට 

ඉ& පpව ආචාQය උපාsය� හැදෑ0මට පමණ� අYtH පහ� ද�වා අඛ�ඩ කාල ප	
ෙ�දය� 
සඳහා වැk{ රEත 7ෙdශ �වා� ෙද� ලැRය හැ! ය. 

 
16:1:4 රජෙ( එකඟ-වය ඇ�ව « ලංකාෙw NEkවන ලද එ�ස- ජාb&ෙP සංවQධන 

වැඩN[ෙවල, ෙලෝක ෙසෞඛL සං7ධානය ආ| 7ෙdශ �ෙයෝgත ආයතනය&E �!යාව� !0ම 
සඳහා ෙසේවෙ( ස්�ර කරන ලද රාජL �ලධරය&ට වසර පහ� (05) ෙනොඉ�මවන කාලය� 
සඳහා වැk{ රEත �වා� *ය හැ! ය. රජෙ( අ�ම�ය ඇ�ව 7ෙdශ අරxද< ෙයොදන, අමාතLාංශ 
යටෙ- ඇ� වLාපෘ�වල �!යාව� !0ම සඳහා ද ෙමම 7s7ධාන අදාළ ෙw. 

 
16:1:5 උප වග&� 16:1:1 හා 16:1:4 යටෙ-  රජෙ( �ලධරෙයWට �ය ෙසේවා කාලය Sළ 

*ය හැ! එවැ� �වා�වල x9 ගණන වසර පහකට (05) �මා ව&ෙ& ය. 
 
16:1:6 7ෙdශ �!යා සඳහා වැk{ රEත �වා� |ෙ>| සඳහ& වන 16 වග&�ෙ( අෙනW- 

ෙකො&ෙd� �ය<ල�ම 16:1:4 උප වග&�ය යටෙ- �වා� ෙද� ලබන 7ටද අදාළ ව� ඇත.  
 
16:1:7 රාජL ෙසේවෙ( �@S �ය තනSෙරE ස්�ර කරන ලද ��¾& වහ&ෙසේලාට 7ෙdශ 

රටවල ධQම පචාරක කට@Sවල �@�ත yම සඳහා අYtH 02ක උප	මයකට යට-ව වැk{ රEත 
7ෙdශ �වා� ලබා *ය හැ! ය. 

 
16:1:8 7ෙdශ �!යා සඳහා වැk{ රEත �වා� |ෙ>| සඳහ& වන 16 වග&�ෙ( අෙනW- 

ෙකො&ෙd� �ය<ල�ම 16:1:7 උප වග&�ය යටෙ- �වා� ෙද� ලබන 7ට ද අදාළ ව� ඇත.  
 

16:2 වැk{ රEත 7ෙdශ අධLයන �වා� ස>බ&ධෙය& ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා පහත 
දැ�ෙවන ප	* සහ�ක කළ @S ය:- 
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(i) 8]�ව/අධLයනය ෙදපාQතෙ>&Sෙw වැඩ කට@S �� ප	* ඉk !0ම සඳහා ෙහෝ 
�ලධරයාෙP උසස්y> ඉඩ පස්ථා සඳහා ෙහෝ අවශL වන බවට. 
 

(ii) ෙමම කාQයය සඳහා ¯ෂL-ව ප	පාI ෙදපාQතෙ>&Sව Sළ ෙනොමැ� බවට. 
 

(iii) ෙමම කාQයය සඳහා පහpක> ෙමරෙටE නැ� බවට. 
 
16:2:1 ෙමම �වා� ෙද� ලබ&ෙ& N[ග- ආයතනයක �තL පාඨමාලාව� හැදෑ0ම සඳහා 

පමX. 
 
16:3 ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා 7�&, ෙමම 7s7ධාන යටෙ- 7ෙdශ අධLයන �වා� සඳහා 

ඉ<=>පතය� සලකා බැ`මට ෙපර, 7�මය පාලකෙග& 7මසා බලා අධLයන �වා� ඉ<=>කtට 
ඒ සඳහා අවශL 7ෙdශ 7�මය ලැෙබන බවට සෑ£මට ප-7ය @S ය. 

 
16:4 අධLයන කට@S සඳහා ෙහෝ අධLයන කාලය� ඇSළ- අවස්ථාවක ෙහෝ �වා� ෙද� 

ලබන ක<E අධLයන �වා�ෙw x9 කාල �මාවටම ෙහෝ ඉ& ෙකොටසකට ෙහෝ Eලw වන ප	* ෙමම 
ප	
ෙ�දෙ( 17 වග&�ය ප	* ඉපැ¿ �වා� සඳහා �ලධරයා EAක> ලබ�. ඉපැ¿ �වා� කාලය 
අ�වාQය ෙසේවයකට යට- ෙනොවන නx- එය ෙමම වග&�ය යටෙ- ෙද� ලබන x9 �වා� 
EAක>වල ෙකොටස� වශෙය& ගණ& ගත@S ෙw. 

 
16:5 �වා� ෙද� ලබ&ෙ& අධLයනය සඳහා න> 9 වැ� ප	¯ෂ්ටෙ( සඳහ& ප	dෙද& ද, 

�!යාව� සඳහා න> 10 වැ� ප	¯ෂ්ටෙ( සඳහ& ප	dෙද& ද, �ලධරයා �7pමකට අ-ස& තැRය 
@S ය. අධLයනය සහ �!යාව� !0ෙ> ඒකාබdධ පරමාQථය සඳහා �වා� ෙද� ලබන 7ට භා7තා 
කළ @S ආකෘ� පතය 11 වැ� ප	¯ෂ්ටෙ( ප	* 7ය @S ය. 

 
16:6 තාවකාOක ෙහෝ ස්�ර ෙනොකරන ලද �ලධරෙයWට �වා�  ෙදන 7ට 9 වැ� ප	¯ෂ්ටෙ( 

�7pමට අමතරව, XV වැ� ප	
ෙ�දෙ( 4:2 උප වග&�ෙ( සඳහ&ව ඇ� ප	* බැ >කරයකට ද 
ඔ] එළºය @S ය. 

 
16:7 ඉහත 7s7ධාන අ�ව ෙදන ලබන �වා� වැk{ වQධක N[බඳ කාQයය සඳහා ගණ& ගත 

@S ෙw. ෙමවැ� �ලධරෙයW ආපp *ව�නට පැAX7ට, ඔ] එෙසේ 7ෙdශයකට ෙනො�ෙ( න>, 
එළÀමට හැ!ව �vණා � වැk{ NයවෙරE තැRය හැ! ය. එෙතWH Yව- එෙසේ කළ @-ෙ- 
සාමානLෙය& ඔ]ෙP වැ k{ වQධකය& ෙගyම සඳහා �pHp බවට ප- ෙකෙරන වැk{ රEත �වා� 
කාලය Sළ � වැඩ හා හැ�0ම ස>බ&ධෙය& අEතකර වාQතාව� සාමානLෙය& ඔ]ෙP වැk{ 
වQධකය& ෙදන බලධරයාට ඉ*	ප-ව ෙනො�vණ 7ට පමX. 

 
16:8 ෙකෙසේ ෙවත- ෙමම වග&�ය යටෙ- ෙද� ලබන �වා� කාල ප	
ෙ�දය, 7ශාම වැk{ 

සඳහා ගණ& ගත @S ෙනොෙw. 
 
16:9 ෙමම වග&�ය යටෙ- ෙද� ලබන වැk{ රEත �වා� ලබා �Iන �ලධරෙයW එ� 

වැk{ රEත �වා� කාලය Sළ ඇ� ව&නා � !�H 8ර{පා�වකට උසස් !0ම සඳහා සලකා බැOය 
@S ෙනොෙw. 

 
16:10 උසස් !0ම සඳහා pHpකම� වශෙය& බඳවා ගැmෙ> ප	පාIෙය& අවම ෙසේවා 

කාලය� �යම ෙකෙQ න>, එ� අවම ෙසේවා කාලය ගණ& ගැmෙ>| ෙමෙලස ලබා ග- වැk{ රEත 
�වා� කාලය ගණ& ෙනොගත @S ය. 

 
16:11 බඳවා ගැmෙ> ප	පාIෙ( උසස් !0ම සඳහා සලකා බැ`මට pHpකම� වශෙය& ය> 

වැk{ ල�ෂLයකට එළÀම �යම කර ඇ� 7ට, ඉහත 16:7 උප වග&�ය යටෙ- ෙද� ලැu !�ය> 
වැk{ වQධකය�, උසස් !0ම සඳහා වැk{ ල�ෂLය bරණය !0ෙ>| ගණ& ෙනොගත @S ය. 
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16:12 උප වග&� 16:9, 16:10 සහ 16:11 යටෙ- සඳහ& 7s7ධාන 16:2 උප වග&�ය 
යටෙ- ඉපැ¿ �වා� වශෙය& ගැෙනන !�ම �වා� ෙකොටසකට අදාළ ෙනො7ය @S ය. 

 
16:13 �ලධරය& xදාහැ0ම සඳහා එ� එ� අමාතLාංශය/ෙදපාQතෙ>&Sව තම තම&ෙPම 

කාQය ප	පාI සකස ්කර ගත @S ය. තවද, එ� එ� �ලධරයා xදාහැ0ම ෙසේවෙ( අවශLතාවය&ට ද 
අදාළ අමාතLවරයාෙP අ�ම�යට ද යට- ව� ඇත. 

 
16:14 ඉහත 16:1 උප වග&�ය අ�ව වැk{ රEත �වා� සඳහා �ලධරෙයWෙග& ඉ<`ම� 

ලැvණ අවස්ථාවක| එම ඉ<`ම ස>බ&ධෙය& අදාළ අමාතLවරයාෙP කැමැ-ත ද&වා යවන ONය 
අමාතLාංශෙ( ෙ<ක>වරයා 8dගOකවම අ-ස& කළ @S ය. 

 
16:15 අ�වාQය ෙසේවා කාලය �ලධරෙයW ලබාග- වැk{ රEත �වා�ව ෙම& ෙද3ණය� 

7ය @S ය. ෙකෙසේ Yව-, �ලධරයාෙP වැk{ රEත �වා�ව ආර>භ කරන අවස්ථාව වන 7ට �ම 
ෙකොට ඇ� ස්�ර හා 7ශාම වැk{ සEත ෙසේවෙයE සෑම ස>�Qණ වQෂය� සඳහාම එ� මස� බැ�& 
පහත සඳහ& ෙකො&ෙd�වලට යට-ව අ�වාQය ෙසේවා කාලෙය& අ�කළ @S ය. 

 
(i) ෙමම අ�!0ම කළ@-ෙ- වැk{ රEත �වා� ලබා ෙනොමැ� වQෂය& සදහා පමණ� 7ය 

@S ය. 
 

 සහ 
 

(ii) අවම අ�වාQය ෙසේවා කාලය වQෂය� 7ය @S ය. 
 

 

17. ඉපැG �වා� 
 

17:1 ඉහත 15 හා 16 වග&� යටෙ- වැk{ රEත අධLයන �වා� ලබා ගැmමට EAක> ඇ� 
�ලධරෙයWට, ඒ ෙව�වට ෙහෝ ඉ& ෙකොටස� ෙව�වට, ඉපැ¿ �වා� �ෙ� න> ඒවා ලබාගත 
හැ! ය. 

 
17:2 ෙමම වග&�ෙ( කාQයය& සඳහා පමණ� “ඉපැ¿ �වා�” පහත සඳහ& ප	* ෙw :- 

 
17:2:1 යට- �ලධරෙයW ස>බ&ධෙය&: ෙමරට ගත කළ-, Nටරට ගත කළ- “ඉපැ¿ 

�වා�” ය�ෙව& අදහස් කර&ෙ& පව-නා වQෂෙ( සහ ඊට කO& වQෂෙ( ඉ�	ව �ෙබන 
7ෙwක �වා�-, අ�ගා¥ වQෂ ෙදකක ඉ�	ව �ෙබන ඉW- 7ෙwක �වා�- ය. 

 
17:2:2 මා�ඩOක �ලධරෙයW ස>බ&ධෙය&, Nටරට ගත !0ම සඳහා න> “ඉපැ¿ 

�වා�” ය�ෙව& අදහස ් කර&ෙ& පව-නා වQෂෙ( හා ඊට කO& ෙදවQෂෙ( ඉ�	 7ෙwක 
�වා�- 21:4:1 උප වග&�ය යටෙ- ඉ�	 ප	වQ�ත අඩ වැk{ �වා�- ය. ෙමය හය මාසයක 
උප	මයට යට- ෙව�. 

 
17:2:3 �වා�ව ගත කර&ෙ& ® ලංකාෙවE න>, මා�ඩOක �ලධරෙයWෙP “ඉපැ¿ 

�වා�” ය�ෙව& අදහස් කර&ෙ& 17:2:1 උප වග&�ෙ( සඳහ& ප	* ඉ�	 7ෙwක �වා� සහ 
ඉW- �වා� ය . එෙසේ නැතෙහො-, 

 
17:2:4 ෙමE 8:3 උප වග&�ය යටෙ- EAවන 7ෙwක �වා� සහ 21:4:1 සහ 21:4:3 උප 

වග&� යටෙ- ඔ]ට EAවන ප	වQ�ත අඩ වැk{ �වා�- ය. එෙතWH Yව-  එෙසේ ෙද� ලබන 
�වා� කාලය S& මසකට වැ� ෙනො7ය @S ය. 

 
ප	වQ�ත අඩ වැk{ �වා� ලබා ගැmමට ෙපර, පව-නා වQෂෙ( සහ ඊට කO& ෙදවQෂෙ( 

පෙයෝජනයට ෙනොග- 7ෙwක �වා� ඇෙතො- ඒවා ලබාගත @S ය. 
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18. පIJ �වා� 
 

18:1 ස්�ර, තාවකාOක, අ�ය> ෙහෝ අභLාසලාÁ �ලධා	m&ට ෙමම වග&�ය යටෙ- ප¹� 
�වා� EA ෙw. 

 
18:2 වැAB ස,ත පIJ �වා� 

 
18:2:1 �ලධා	�යකට සෑම ස±y දt උපත� සඳහාම රජෙ( වැඩ කරන *න 84ක 

ස>�Qණ වැk{ සEත �වා�ව� EA ෙw. දt ප¹�ය �H y ස� 04� යාම ට ෙපර �ලධා	�යට 
යO- රාජකා	යට වාQතා !0මට ඉඩ ෙනොෙද� ඇත. ෙමම වග&�ය යටෙ- �වා� ලබා ගැmම 
සඳහා ෛවදL සහ�කය� ෙහෝ දtවාෙP උ{පැ&න සහ�කය ෙහෝ ඉ*	ප- කළ @S ය. 

 
18:2:2 ප¹� �වා� ගණ& බැ`ෙ>| එම �වා� කාලය Sළට පැAෙණන රජෙ( �වා�, 

ෙසනpරාදා සහ ඉ	දා *න ඊට ඇSළ- ෙනොකළ @S ය. 
 
18:2:3 ෙමම �වා� කාලය �ලධා	�යෙP ඉ�	ව �ෙබන �වා�වO& අ� ෙනොකළ @S 

අතර, ෙමම �වා� කාලය ස>�Qණ වැk{ සEත 7ෙශේෂ �වා�ව� ෙලස සැල!ය @S ය. 
 
18:2:4 උපෙ-|ම මරණය �Hවන දt උපතක| සහ දt ප¹�ෙය& ස� 6� ඉ�මවා යාමට 

ෙපර දtවා මරණයට ප-වන අවස්ථාවක| දtවාෙP මරණ සහ�කය ෙහෝ ෛවදL සහ�කය ෙහෝ 
ඉ*	ප- කළ 7ට 7ෙශේෂ වැk{ සEත �වා� වශෙය& දt උපත �H � *න �ට ස� 6ක �වා�ව� 
*ය @S ය. 

 
18:3 අඩ වැAB ස,ත පhJ �වා� 
 

18:3:1 ඉහත සඳහ& 18:2:1 උප වග&�ෙ( 7s7ධාන අ�ව �වා� ලබා ගැmෙම& 
අනStව දtවා �ක බලා ගැmම ෙව�ෙව& *න 84ක අඩ වැk{ සEත �වා�ව� EAෙw. 

 
18:3:2 අඩ වැk{ �වා� කාල ප	
ෙ�දය අතරට වැෙටන රජෙ( �වා�,  ෙසනpරාදා සහ 

ඉ	දා *න අඩ වැk{ �වා� ෙලස සැල!ය @S ය. 
 

18:4 වැAB ර,ත පIJ �වා� 
 

18:4:1 ඉහත 18:3:1  උප වග&�ය යටෙ- අ�මත කරන ලද �වා� අවස& yෙම& පpව 
තවHරට- දtවා �ක බලා ගැmම සඳහා අවශL ව&ෙ& න> පමණ� වැk{ රEත *න 84ක 
�වා� ලබා *ය හැ! ය. 

 
18:4:2 ෙමම වග&�ය යටෙ- ලබා ෙදන �වා� ගණ& බැ`ෙ>| එම �වා� කාලය Sළට 

වැෙටන රජෙ( �වා�, ෙසනpරාදා සහ ඉ	දා *න ඊට ඇSළ- කළ @S ය. 
 

18:4:3 ෙමම �වා� ලබා |මට ෙපර �ලධා	�යට ලබා| ඇ� ණය ෙහෝ අ-�කාරමක, 
මා�ක වා	ක ෙනොකඩවා අය කර ගැmම සඳහා සSkදායක වැඩ N[ෙවල� ෙය|මට 
ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා වග බලා ගත @S ය. 
 
18:5 ග�සාyම� ෙහේSෙකොට ෙගන අවශL �වා� ෛවදL සහ�කය� මත �ලධා	�යට EA 

7ෙwක �වා�වO& ලබාගත හැ! ය. 
 
18:6 ෙමE 18:2:1 උප වග&�ය යටෙ- ලබා ග- �වා� කාලය අවස& yෙම& අනStව 

18:3:1 උප වග&�ෙ( සඳහ& �වා� ලබා ෙනොග&ෙ& න> තම දtවාට මw!	 |ම සඳහා 
සාමානLෙය& ෙසේවා සථ්ානෙය& Nටවන ෙwලාවට පැයකට කO& ෙසේවා ස්ථානෙය& Nට-ව 
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යාමට ඔYනට අවසර *ය @S ය. ෙමම අවසරය *ය @-ෙ- දtවාට වයස මාස 06� (හය�) 
ස>�Qණ වනSt පමX. 

 

18:7 තවද �ලධා	�යකට ගQභm අවස්ථාව මාස 05� � 7ට රාජකා	 සඳහා ෙසේවා ස්ථානයට 
පැය භාගය� පමාද y පැA�මට ද සාමානLෙය& ෙසේවා ස්ථානෙය& Nටවන ෙwලාවට පැය 
භාගයකට පථම Nටyමට ද ඉඩ ෙද� ලැෙ�. ෙමම අ�ගහය ෙද� ලබ&ෙ& �ලධා	�ය ප¹� 
�වා� ලබා ග&නා ෙත� පමX. 

 

18:8 ඉහත 18:3:1, 18:4:1 උප වග&� යටෙ- සඳහ& �වා� අ�මත කර�ෙ( දtවා ±වS& 
අතර �Iන 7ට| පමX. �වා� ලබාග&ෙ& දtවා �ක බලා ගැmමට බැ7& ය> ෙහය!& දtවා 
Aය �යෙහො- එ�& *න හතකට පpව ෙමම �වා� අවලං3 ෙw. 

 

18:9 ඉහත 18:3:1, 18:4:1 උප වග&� යටෙ- ලබා ෙදන �වා� වැk{ වQධක කාQයය& සඳහා 
ද 7ශාම වැk{ කාQයය& සඳහා ද බාධාව� ෙනො7ය @S ය. වැk{ රEත �වා� කාලය Sළ ඇ�වන 
8ර{පා�වල| ද, උසස්y> ලබා |ම සඳහා ද එම �වා� කාලය අවEරය� ෙසේ ෙනොසැල!ය @S ය. 

 

18:10 �ලධා	�ය ඉහත 18:3:1, 18:4:1 උප වග&�වල සඳහ& �වා�වල ෙකොටස� අවලං3 
කර ෙසේවයට වාQතා !0මට කැමැ-ත ද�වන අවස්ථාවක| ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට දැ&yෙම& 
එෙසේ කළ හැ! ය. 

 
18:11 jතෘ;ව �වා� 

 

18:11:1 රජෙ( ස�්ර, තාවකාOක, අ�ය> ෙහෝ අභLාසලා� �ලධරෙයWෙP භාQයාවට 
දtවW ඉප|ම ෙව�ෙව& වැඩ කරන *න 03ක 7ෙශේෂ °තෘ-ව �වා�ව� ලබා ගැmමට EAකම 
ඇත. 

 

18:11:2 ඉහත 18:11:1 උප වග&�ය යටෙ- EAක> ලබන �වා�ව දt උපෙ- �ට මාස 
03ක කාලය� ඇSළත ලබා ගත @S ය. 

 

18:11:3 ඉහත 18:11:1 උප වග&�ය යටෙ- �වා� ලබා ග&නා �ලධර& තම 7වාහ 
සහ�කය සහ දt උපත  N[බඳව �W- කරන ලද ෛවදL සහ�කය ෙහෝ දtවාෙP උ{පැ&න 
සහ�කය ෙහෝ පpව ඉ*	ප- කර 7ෙශේෂ �වා�ෙw EAකම සනාථ කරගත @S ය. 

 
 

19. රජෙK /භාගවලට ෙප) 2Nම සඳහා �වා� 
 

19:1 කාQය�ෂමතා කඩඉ> 7භාගය� වැ� 7භාගයකට ෙපm ��මට �යAත �ලධරෙයWට, 
ඔ] පළx වතාවට එම 7භාගයට ෙපm ��ම ෙව�ෙව& පමණ� 7භාග කාලය සඳහා රාජකා	 �වා� 
*ය හැ! ය. ගම& 7යද> ප��Qණය� ෙහෝ !�H සං@�ත |මනා ෙගyම� ෙහෝ ස>බ&ධෙය& 
ඔ]ට EAක> නැත. පළx වතාෙw|ම 7භාගෙය& සම-yමට ෙනොහැ!Yවෙහො-, පpව කරන !�ම 
පය-නය� සඳහා ඔ]ට රාජකා	 �වා� ෙනො*ය @S ය. 7භාගෙ( එ� එ� 7ෂය සඳහා ෙවන ෙවනම 
ෙපm �Iන අවස්ථාවල|, එවැ� 7ෂය� සඳහා �ලධරෙයW පළxවරට ෙපm �Iන අවස්ථාෙw| 
පමණ� රාජකා	 �වා� *ය හැ! ය. 

 

 

20. අ�වා�ය �වා� 
 

20:1 ය> �ලධරෙයW �ය �ලෙ( රා ජකා	 කට@S කරෙගන යාම ෙපොH යහපත NXස ෙහේS 
ෙනොෙw යැ� ෛවදL ෙහෝ ෙවන- 7ෙශේෂ ෙහේS අ�ව සලකන ක<E, ප-!0> බලධරයාට 
8dගOකව එම �ලධරයා අ�වාQය �වා� Nට යැ7ය හැ! ය. 
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20:2 එම �වා�ව පළxෙකොට �ලධරයාෙP ඉ�	 �වා� ඇ-න> ඒවා�& අ�කළ @S ය.  
�ලධරයාෙP ඉ�	 �වා� අවස& � පpව ෙදන �වා� ස>�Qණ වැk{ සEත �වා�ව� ෙලස 
ගණ& ගත @S ය. 

 
 

21. අඩ වැAB �වා� 
 

21:1 �ලධරෙයWට, තම සාමානL 7ෙwක �වා� අවස&yෙම& පpව- අසmපය� �සා 
තව- �වා� අවශL Yවෙහො-, පහත සඳහ& 7s7ධානවලට යට-ව ඔ]ට අඩ වැk{ �වා� *ය හැ! 
ය. 

 
21:2 ෙමම වග&�ය යටෙ- *ය හැ! උප	ම අඩ වැk{ �වා� පමාණය �ලධරයාෙP x9 

ෙසේවා කාලෙය& 1/6 !. 
 
21:3 අඩ වැk{ �වා� සාමානLෙය& වරකට ෙදොෙළොස ් මසක කාල ප	
ෙ�දයකට වඩා 

ෙනො*ය @S ය. 
 
21:4 මා�ඩOක �ලධරෙයW ස>බ&ධෙය& � ක<E, ෙමE 8:3 උප වග&�ෙ( සඳහ& 

ඔ] ෙP සx
�ත �වා� අවස& � 7ට, ෙසේවෙ( හ*� අවශLතාවය&ට යට-ව, *ව�ෙන& බැහැර 
ගතෙකෙරන �වා� සඳහා ඔ]ට ඉහත � අඩ වැk{ �වා� *ය හැ! ය. 
 

21:4:1 එවැ� මා�ඩOක �ලධරෙයWෙP ඉ<`ම Nට, ඔ]ට ඇ� x9 අඩ වැk{ �වා� 
කාලයම ෙහෝ ඉ& ෙකොටස� ෙහෝ ස>�Qණ වැk{ සEතව ඉ& භාගයකට ප	වQතනය !0මට 
�වා� ෙදන බලධරයාට ස්ව�ය අ�මතය ප	* පමණ� 89වන. 

 
21:4:2 ෙමE 21:4:3 උප වග&�ෙ( සලසා ඇ� 7s7ධාන අ�ව Aස « ලංකාෙw 

ගත!0ම සඳහා ප	වQ�ත අඩ වැk{ �වා� ෙනො*ය @S ය. 
 
21:4:3 එෙසේ Yවද පහත සඳහ& ෙකො&ෙd� යටෙ- Nටරට �වා� ෙව�වට « ලංකාෙw 

ගත!0ම සඳහා ප	වQ�ත අඩ වැk{ �වා� *ය හැ! ය. 
 
7ෙwක �වා� සහ එෙසේ අ�මත ෙකෙරන ප	වQ�ත අඩ වැk{ �වා� ඇS9 ස>8Qණ 

�වා� කාලය S& මසකට ෙනොවැ� 7ය @S ය. 
 
තවද පව-නා වQෂෙ( සහ ඊට ෙපර ෙදවQෂෙ( 7ෙwක �වා� ඉ�	ව ඇ-න> ඒවා 

ප	වQ�ත අඩ වැk{ �වා� ලබා ගැmමට ෙපර පෙයෝජනයට ගත @S ය. 
 

21:4:4 �වා�Nට �Iය| �ලධරෙයW 7ශාම �යෙහො- ෙහෝ ඔ] තවHරට- ෙසේවෙ( �| 
��ම නැවb �යෙහො- ෙහෝ ඔ] අ&�මට ෙසේවය කළ *ෙන& පpව ලබාග- ප	වQ�ත අඩ 
වැk{ �වා� !�ව� ඇ-න>, ඒ ෙව�ෙව& ලැv� අඩ වැkප ආපp ෙගyමට ඔ] බැ� �I�. 

 
21:5 අසmපය� �සා රජෙ( ෛවදL  �ලධරෙයWෙග& ලබාග- ෛවදL සහ�කය� Nට 

යට- �ලධරෙයWට « ලංකාෙw| ගත!0ම සඳහා 21:2 උප වග&�ය යටෙ- ඔ]ට EA �මාව ද�වා 
අඩ වැk{ Nට �වා� |මට ෙදපාQතෙ>&S පධා�ෙයWට 89වන. එෙහ- එෙසේ ෙදන �වා� !� 
7ෙටක- වරකට මාස 12ට වැ� ෙනො7ය @S ය. 

 
21:6 �ය ප-yමට �යAත වැkපට අ�ෙQක වශෙය& තම �ලයට අ�බdධ ෙනො � ද, තමාට 

ෙපෞdගOකව ෙද� ලබ&නා � ද ය> |මනාව� ලබන �ලධරෙයW අඩ වැk{ Nට �වා� �ය 7ට 
ඔ]ට එම ෙපෞdගOක |මනාෙව& ලබාගත හැ�ෙ� අඩ� පමණ!. 
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21:7 එ� වQෂයක පට&ෙගන ඊළග වQෂය ද�වා පැ�ෙරන අඩ වැk{ �වා� අ7
Â&න 
කාල ප	
ෙ�දය� ෙලස සලකා ඒ x9 කාලයම අඩ වැk{ �වා� හැIයට සැල!ය @S ය. 

 
21:8 අඩ වැk{ �වා� කාල ප	
ෙ�දයකට අනStව ස>�Qණ වැk{ සEත 7ෙwක �වා� *ය 

ෙනොහැ! ය. එෙහ- ස>�Qණ වැk{ සEත 7ෙwක �වා� කාල ප	
ෙ�දයකට අනStව අඩ වැk{ 
�වා� *ය හැ! ය. 

 
21:9 ෙසේවා කාලය වශෙය& ගණ& ගැෙන�ෙ( අඩ වැk{ �වා� කාල ප	
ෙ�දය!& අඩ� 

පමX. 
 
21:10 අඩ වැk{ කාල ප	
ෙ�දය� අතරට වැෙටන ෙසනpරාදා, ඉ	දා සහ රජෙ( �වා� *න ද 

අඩ වැk{ �වා� *න ෙලස සැල!ය @S ය. 
 
21:11 ෙදන ලද අඩ වැk{ �වා� N[බඳ ෙතොරSt, ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා 7�& 96 වැ� 

ෙපොH ආකෘ� පතෙ( Oයා 7ගණකාsප�ට මාස්පතා වාQතා කළ @S ය. ඒකාබdධ ෙසේවාව&E 
�ලධරය& ස>බ&ධෙය& එබ  වාQතාව� රාජL ප	පාලන 7ෂය භාර අමාතLාංශෙ( 
ෙ<ක>වරයාට ෙහෝ ඒකාබdධ ෙසේවා අධL�ෂ ජනරා<ට අදාළ ප	* යැ7ය @S ය. ෙවන- කt� 
bරය යටෙ- අසmපය සහ�ක කරන ෛවදLවරයාෙP නම ද ඔ]ෙP සහ�කෙ( *නය ද සඳහ& කළ 
@S ය. 
 

Eස් වාQතා එyම අනවශLය.එෙහ-, පp�ය වාQතාව එ� *නයට පpව � මාස සඳහා වාQතා 
!0මට !�ව� ෙනො�u බව, ඊළඟ වාQතාෙw සඳහ& කළ @S ය. 

 
 
22. වැAB ර,ත �වා� 

 
22:1 ඉතා හ*� ෙපෞdගOක ෙහේS �සා ෙහෝ රජෙ( ෛවදL �ලධරෙයWෙP ෛවදL 

සහ�කය� ම�& සනාථ ෙකෙරන ෙසෞඛL ෙහේS �සා ෙහෝ *ව�ෙ& ගත !0ම සඳහා, 
ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාෙP අ�මතය ප	*, S& මසකට ෙනොවැ� කාල ප	
ෙ�දය� සඳහා වැk{ 
රEත �වා� *ය හැ! ය. එෙතWH Yව-, එම �වා� *ය @-ෙ- �ලධරයාට �වා� |ෙම& 
ෙදපාQතෙ>&Sෙw වැඩ කට@Sවලට අවEරය� ෙනොවන බවට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට සෑ£මට 
ප-7ය හැ! න> පමX. 

 
22:1:1 අ� 7ෙශේෂ අවස්ථාවල| අදාළ ෙ<ක>වරයා ෙP අ�ම�ය ඇ�ව *ව�ෙන& Nට ද 

එබ  �වා� ගතකළ හැ! ය. 
 

22:2 වැk{ රEත �වා� *ය @-ෙ- ඉ�	ව ඇ� ස>�Qණ වැk{ සEත �වා� සහ අඩ වැk{ 
�වා� �ය<ලම අවස& yෙම& පpව ය. 

 
22:3 වැk{ රEත �වා� කාලය� අතරට වැෙටන ෙසනpරාදා, ඉ	දා සහ රජෙ( �වා� *න 

වැk{ රEත �වා� *න ෙලස සැල!ය @S ය. 
 
22:4 �ය=ම වැk{ රEත �වා� N[බඳ 7ස්තර 96 වැ� ෙපොH ආකෘ� පතෙ( Oයා 

7ගණකාsප� ෙවත මාස්පතා වාQතා කළ @S ය. ඒකාබdධ ෙසේවාව&ට අය- �ලධරය& 
ස>බ&ධෙය& එබ  වාQතා රාජL ප	පාලන 7ෂය භාර අමාතLාංශෙ( ෙ<ක>වරයා ෙවත ෙහෝ 
ඒකාබdධ ෙසේවා අධL�ෂ ජනරා<  ෙවත අදාළ ප	* ඉ*	ප- කළ @S ය. ආකෘ� පතෙයE “ෙවන- 
කt�” bරෙයE අසmපය ගැන සහ�ක කරන ෛවදLවරයාෙP නම ද, ඔ]ෙP සහ�කෙ( *නය ද 
සඳහ& කළ @S ය. “Eස්” වාQතා එyම අවශL නැත. එෙහ- පp�ය වාQතාව යැ� *නයට පpව � 
මාස සඳහා වාQතා !0මට !�ව� ෙනො�u බව ඊළඟ වාQතාෙවE සඳහ& කළ @S ය. 
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22:5 ෙමE 22:1 උප වග&�ය යටෙ- හ*� ෙපෞdගOක කට@-ත� ෙලස සලකා 
ෙපෞdගOක අධLයන ක ට@S සඳහා �වා� ෙනො*ය @S ය. එබ  �වා� *ය හැ�ෙ� 15 වග&�ෙ( 
7s7ධාන යටෙ- පමX. 

 
22:6 රාජL ෙසේවෙය& බැහැර ෙසේවය සඳහා වැk{ රEත �වා� Nට �ලධරය& තාවකාOකව 

xදාහළ @-ෙ- V වැ� ප	
ෙ�දෙයE 2:2 සහ 2:4 උප වග&� යටෙ- පමX. (මධLම රජෙ( 
�ලධරය& සඳහා 2009.04.02 *න �ට බලා-මක ව�ෙ( රාජL ෙසේවා ෙකොAෂ& සභා කාQය 
පIපාIක 0� E  I වැ� කා�ඩෙ( XII වැ� ප	
ෙ�දෙ( දැ�ෙවන 7s7ධාන ෙw). 

 
22:7 සංවQධන සභාවක 7ධායක කAk සාමාgකෙයW ව&නා � ද, සංවQධන සභාෙw �Qණ 

කා`න රාජකා	 සහ වැඩ කට@S �ශ්�ත වශෙය& පවර� ලැබ ඇ-තා � ද, රාජL �ලධරෙයWට 
ඔ] 7ධායක කAkෙw තනSt දරන ලද කාල ප	
ෙ�දය සඳහා වැk{ රEත �වා� *ය හැ! ය. 
 
 

23. 1වPෙන� බැහැර ගත කරන �වා� 
 

23:1 *ව�ෙන& බැහැර ගත කරන �වා� සඳහා ඉ<=> පත 126 වැ� ෙපොH ආකෘ� පතෙයE 
N[ෙයල ෙකොට, ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා ම�& එම �වා� අ�මත කරන බලධරයා ෙවත ඉ*	ප- 
කළ @S ය. 

 
23:2 ඒකාබdධ ෙසේවෙ( මා�ඩOක ෙශේXෙ( �ලධරෙයW සඳහා *ව�ෙන& බැහැර �වා� 

රාජL ප	පාලන 7ෂය භාර අමාතLාංශෙ( ෙ<ක> ද මා�ඩOක ෙශේXෙ( ෙනොවන �ලධරයW සඳහා 
ඒකාබdධ ෙසේවා අධL�ෂ ජනරා< ද �වා� අ�මත කර� ඇත. එවැ� �වා� සඳහා එවන අයH>ප- 
අදාළ ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා ම�& හා අදාළ අමාතLාංශ ෙ<ක> ම�& ඉ*	ප- කළ @S ය.  
අමාතLාංශය� යටෙ- වQග ෙනොකරන ලද ෙදපාQතෙ>&Sව� සඳහා එම ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා 
ම�& අයH>ප- ඉ*	ප- කළ @S ය. 

 
23:3 මා�ඩOක �ලධරෙයWට *ව�ෙන& බැහැර ගත !0ම සඳහා ෙදන �වා� (එන> 21:4:1 

උප වග&�ය යටෙ- ස>�Qණ වැk{ සEත �වා�  වලට ප	වQතනය කරන ලද අඩ වැk{ �වා� 
වO& ෙහෝ 21:4 උප වග&�ය යටෙ- අඩ වැk{ �වා�වO& ෙහෝ ප	�රණය කරන ලද ෙමE 8:3 
උප වග&�ය යටෙ- � සx
�ත 7ෙwක �වා�) ෛවදL ෙහේS වැ� 7ෙශේෂ ෙහේSව� ඉ*	ප- කර 
නැ� ක<E මාස 6කට වැ� ෙනො7ය @S ය. 
 

7ෙශේෂ කt� ඉ*	ප- කර ඇ� 7ට මාස 6 ඉ�මවා �වා� *ය @-ෙ- රාජL ප	පාලන 
7ෂය භාර අමාතLාංශෙ( ෙ<ක>වරයාෙP අ�ම�ය ඇSව පමX. එබ  අවසථ්ාවල| මාස 6 
ඉ�මවා ෙදන �වා� කාලය, අවස්ථාෙවෝ�ත ප	* අඩ වැk{ Nට ෙහෝ වැk{ රEත ෙහෝ 7ය @S 
ය. 

23:3:1 7ෙශේෂ ෙහේS ඉ*	ප- කර ඇ� 7ට යට- �ලධරය&ට පව-නා වQෂෙ( ඉ�	 
7ෙwක �වා� සහ ෙපර වQෂෙ( සx
�ත �වා� *ව�ෙන& බැහැර ගත !0ම සඳහා *ය හැ! ය. 
�� ෛවදL සහ�කවO& සනාථ ෙකෙරන අසmප ෙව�ෙව& ඊට අ�ෙQක වශෙය& ඉW- 
�වා� ද *ය හැ! ය. 

 
23:3:2 ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙයWට පව-නා වQෂ ෙ( ඉ�	 අසmප �වා� සහ ෙපර වQෂෙ( 

ඉ�	 අසmප �වා� ස>�Qණ වැk{ සEතව *ව�ෙන& බැහැර ගත !0ම සඳහා *ය හැ! ය. 
 

23:4 ෙමE 23:4:1 උප වග&�යට යට-ව, ය> �ලධරෙයW වQෂ 4ක ෙසේවා කාලය� 
ස>�Qණ කරන ෙත� *ව�ෙන& බැහැර ගත !0ම සඳහා ඔ]ට ෙමම වග&�ය යටෙ- 
සාමානLෙය& �වා� ෙනො*ය @S ය. එෙසේම ය> �ලධරෙයWට Nටරට ගත !0ම සඳහා නැවත- 
|Qඝ �වා�ව� අ�මත !0මට න> ඔ] ඊට කO& වාරෙ( Nටරට �වා�ව ගත ෙකොට ෙමරටට 
පැAX *න �ට යට- N	ෙස�& අYtH 4ක කාලය� ඉ�ම ෙගොස් �Rය @S ය. 
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23:4:1 එෙතWH Yව-, 23:4 උප වග&�ෙ( සඳහ& ෙසේවා කාලයට අ� කාලය� ෙසේවය 
කර ඇ� �ලධරෙයWට Yවද අසmපය� �සා ෙහෝ ඉතා හ*� ෙපෞdගOක ෙහේSව� �සා ෙහෝ 
එබ  �වා� *ය හැ! ය. එෙහ-, එෙසේ �වා� *ය @-ෙ- �ලධරයාට එම �වා�ව අතLවශL යැ� 
�වා� ෙදන බලධරයාට සෑ£මකට ප-7ය හැ! න> පමX. අසmපය� ස>බ&ධෙය& න>, 
�ලධරයාෙP ෙසෞඛL ත--වය හා Nටර ට ෛවදL ප�කාර ලබා ගැmෙ> අවශLතාව රජෙ( 
ෛවදL �ලධරෙයW 7�& ෙහෝ, �වා� ෙදන බලධරයා 7�& �යම කර� ලැvව ෙහො- ෛවදL 
ම�ඩලය� 7�& ෙහෝ සහ�ක කර �Rය @S ය. 

 
හ*� ෙපෞdගOක ෙහේS මත එ ෙසේ �වා� ඉ<ලා �Iන �ලධරෙයW, එම ෙහේS �ය 

ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා ම�& �වා� ෙදන බලධරයාට (තමා කැම� න> රහ�ගතව) 7ස්තර 
කළ @S ය. 
 
23:5 *ව�ෙන& බැහැරව ගත කරන �වා�ව� අ�මත !0ෙ>|, අ�මත කරන බලධරයා, 

එෙසේ �වා� අ�මත කරන ONෙ( Nටපත� අගාමාතL ෙ<ක>වරයා ෙවත යැ7ය @S ය. �වා� 
අ�මත කර� ලැvෙw Wම� සඳහා ද ය�, එන>, 7ෙwක �වා�ව�, ව&දනාව�, ස>ෙ>ලනය� 
ආ| වශෙය& ONෙයE සඳහ& කළ @S ය. 

 
23:5:1 ෙමE 23:5:2 උප වග&�ෙ( සඳහ& අවස්ථාවක| හැt� 7ට, තමා ෙව�ෙව& 

වැඩ බැ`මට ප-කර ඇ� �ලධරයාට ෙහෝ ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා 7�& බලය පවරන ලද 
ෙවන- �ලධරෙයWට ෙහෝ, ෙදපාQතෙ>&S පධා�ෙයW ස>බ&ධෙය& න> ෙ<ක>වරයා 
7�& බලය පවරන ලද 8dගලෙයWට ෙහෝ තමා භාරෙ( ඇ� රජෙ( ෙdපළ භාරෙදන ෙත� 
�ලධරෙයW �ය කාQය ස්ථානෙය& බැහැර ෙනොයා @S ය. 

 
23:5:2 රජෙ( xද< භාර| �ය අ�පා{�කයාෙග& ලHපත� ලබා ගත @Sව �ෙබන 7ට, 

එම අ�පා{�කයාෙP පැA�ම පමා ව&ෙ& න>, �ය කාQය ස්ථානෙයE ෙසේවය කරන 
මා�ඩOක �ලධරෙයWට එම xද< හා ඒ N[බඳ ගණ& Eලw ද භාර *ය හැ! ය. ඒවා භාරග- 
�ලධරයා �වා� �ය �ලධරයාෙP අ�පා{�කයා පැAX 7ට ඒවා භාර| ඒවා භාරග- බවට 
ONය� ඔ]ෙග& ලබා ගත @S ය. 

 
23:6 �ය �ලෙ( රාජකා	 කට@S භාරH& *නෙ( �ට *න 4කට වැ�ෙය& ඉW- y 

නැ-න>, �ලධරයා *ව�ෙන& Nට- y �ය *න �ට �වා�ව පට& ග� ඇත. එෙහ- *ව�ෙන& 
Nට-ෙවන *නෙ(| ද,  �ලධරයා වැඩ කළෙහො-, �වා� පට& ග�ෙ( ඊට පpවදා �ට ය. 

 
23:7 �ලධරෙයW �වා� ලබා Nටරට ය&නට ම-ෙත&, �වා� කාලය Sළ තම වැkප තම 

බැංW ��මට බැර !0මට ෙහෝ තමාෙග& යැෙප&නාට/තමා න> කළ අයට ෙගyමට ෙහෝ pHp වැඩ 
N[ෙවල� �ය ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා සමග ෙයොදා ගත @S ය. ෙමම කtණ සඳහා x.ෙර. 269& 
�යAත ප	* සෑම මාසය� අවසානෙ(|ම �ය ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට පහත දැ�ෙවන ON 
ෙ<ඛන ද ඉ*	ප- කළ @S ය. 

 
�ලධරයා ±ව-ව �Iන බවට වග!ව @S 8dගලෙයW 7�& සහ�ක කරන ලද “±7ත 

සහ�කය�” සහ ෙගyම N[බඳව  xdදරය� මත අ-ස& තැu W7තා&�ය�. 
 

23:8 �ලධරයා �යAත ර ටට පැA�ෙම& පpව, තමා එෙසේ පැAX බව එම ර ෙ� « ලංකා Ãත 
ම�ඩල කාQයාලය� ඇ-න> එයට ද, එෙසේ නැතෙහො- « ලංකා��ෙw අ�මත ඒජ&තවt 
ඇ-න> ඔY&ට ද, ෙපෞdගOකව ෙහෝ ONය!& වාQතා ෙකොට �ය ONනය ෙහෝ තම& ෙවත 
ඉ*	ප- කර� සඳහා O@> භාර*ය @S ONනය� ෙහෝ  දැ&7ය @S ය. එම ONනය ය> ෙලස!& 
ෙවනස් Yවෙහො- ඒ බවද වහාම දැ&7ය @S ය. එෙම&ම �ලධරයා 7�& තම ONනය ද එම ONනය 
ෙවනස් ෙwන> ඒ ෙවනස්y> ද �ය ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට ද දැ&7ය @S ය. �ලධරෙයW 7�& 
සපයා ඇ� ONනයකට එවන ONය� ඔ]ට අපමාදව ෙනොලැvණෙහො- එම පමාද �සා පැන නැෙගන 
ප�ඵල ගැන �ලධරයා වග!ව @S ය. 
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23:9 �ලධරෙයW �වා�මත Nටරට �Iය| ස�ය� ෙහෝ ඊට වැ� කාලය� අසmප Yවෙහො-, 
ඒ බව ඒ රෙ� « ලංකා Ãත ම�ඩල කාQයාලය� ඇ-න> එයට ෙහෝ « ලංකා��ෙw අ�මත 
ඒජ&තවt ඇ-න> ඔY&ට ෙහෝ දැ�> *ය @S ය. �ලධරයා *�& *ගටම අසmප Yවෙහො- ඔ] ඒ 
බව �ය ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට ද දැ&7ය @S ය. 
 

23:9:1 �ය අසmපය සනාථ !0ම සඳහා �ය ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා ෙවත ෛවදL 
සහ�කය� ඉ*	ප- කරන ෙලස  �ලධරයාට �යම කළෙහො-, එය තමාෙP 7යදA& පසථ්ාවෙ( 
හැIයට « ලංකා Ãත ම�ඩල කාQයාලය 7�& ෙහෝ අ�මත ඒජ&තවt& 7�& ෙහෝ න> කරන 
ලද ෛවදLවර යWෙග& ලබාගත @S ය. 

 
23:10 කO& බලාෙපොෙරො-S 7ය ෙනොහැ! හ*� අවස්ථාවල| හැර, එවැ� �වා� |Qඝ 

!0ම� සඳහා අයH> කරන බවට �වා� අ�මත කරන බලධරයාෙP එකඟ-වය *ව�ෙන& Nට-ව 
යාමට ෙපර අදාළ �ලධරයා 7�& ලබාෙගන ඇ-න> Aස, *ව�ෙන& බැහැර �වා� |Qඝ !0ම 
ෙනොකළ @S ය. 

 
23:10:1 �වා� |Qඝ කරවා ගැmමට අදහස් කරන �ලධරයා ඒ සඳහා ක<ෙwලා ඇSව 

ඉ<=> කළ @S ය. �	- ප	* කර&න� වශෙය& ෙහෝ ෙසේවෙ( හ*� අවශLතා අ�ව ඉඩ� 
නැ-න> ෙහෝ �වා� |Qඝ කර� ෙනොලැෙ�. 

 
23:10:2 අසmපය� හැර ෙවන- කtණ� �සා �වා� |Qඝ කරන ෙලස ඉ<ලා �I 

7ෙටක �ලධරයාට *�& *ගට ෙසේවයට ෙනොපැAණ ��මට පහpෙව& ඉඩ*ය හැ!න> Aස 21 
වග&�ය යටෙ- අඩ වැk{ �වා� ෙනො*ය @S ය. 

 
23:11 �ලධරෙයWට තමා කO& අ�මත කරග- �වා�ෙව& ෙකොටස� අවලං3 කරවා 

ගැmමට අවසර *ය හැ! ය. 
 
23:12 �ලධරෙයW *ව�ෙන& බැහැර �වා� Nට �Iය| 7ශාම ගතෙහො- ෙහෝ ඔ] තව Hරට- 

ෙසේවෙ( �� ��ම නැවb �යෙහො- ෙහෝ 8:3 උප වග&�ය යටෙ- ඔ]ට ෙදන ලද �වා� අවලං3 
කර එම �වා�ව පට& ග- *න �ට 8:2 උප වග&�ය යටෙ- ලබාගත හැ!ව �u ස>�Qණ වැk{ 
සEත �වා� ඔ]ට *ය හැ! ය. එෙම&ම 21:4:1 උප වග&�ය යටෙ- ස>�Qණ වැk{ සEත �වා� 
බවට ප	වQතනය කළ අඩ වැk{ �වා� ඇ-න> ඒවා ද, *ව�ෙන& බැහැර �වා�ෙw ෙකොටස� 
වශෙය& ලබාග- ඉW- �වා� !�ව� ඇ-න> ඒවා ද, අඩ වැk{ �වා� බවට ප	වQතනය කළ 
හැ! ය. 

 
23:13 �ය �වා� කාලය ඇSළත ය> �ශ්�ත රාජකා	ය� ඉk !0මට ෙහෝ 7ෙශේෂ උපෙdශක 

පාඨමාලාව� හැදෑ0මට ෙහෝ �ලධරෙයWට �යම !0මට 89වන. එබ  කට@Sවල �@�තyම 
ෙව�ෙව& ඔ]ට ය> අ�ෙQක පා	ශAකය� ලබා ගැmමට EAකම� නැත. එෙහ- අවශL �<ලර 
7යද> සඳහා ඔ]ට |මනාව� ෙග7ය හැ! අතර, උ�ත අවස්ථාව&E| �වා�ව ද |Qඝ කළ හැ! ය. 

 
23:14 තමාෙP �යම තනSරට වඩා- pHස්ෙසW ව� වස් උපෙdශක පාඨමාලා ෙහෝ අධLයන 

පාඨමාලා ෙහෝ �වා� මත �Iන 7ට හදාරන ෙලස �යම කර� ලැvවා � එෙසේ නැතෙහො- රජෙ( 
�ශ්�ත �Qව අ�ම�ය ඇ�ව හදාර&නා � �ලධරෙයWට සාමානLෙය& පහත දැ�ෙවන |මනා හා 
අ�ගහය& සැපෙය� ඇත. 
 

23:14:1 W7තා&� ඉ*	ප- කළ 7ට අධLයන ගාස්S. 
 
23:14:2 අ�මත අධLයන පාඨමාලාව N[බඳ 7භාගය!& �ලධරයා සම- Yවෙහො- 

7භාග ගාස්S, ෙමය ෙගව&ෙ& 7භාගය සම- � බවට සා�� ඉ*	ප- !0ෙම& පpව ය. 
සහ�කය සඳහා ගාස්Sව� අයකළ අවස්ථාවක|, එම ගාස්Sව ෙග7ය @S ය. 
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23:14:3 පාඨමාලාව ආර>භෙ(| වර� ද, අවසානෙ(| වර� ද �ලධරයා ප*ං� 
ස්ථානය  සහ පාඨමාලාව පැවැ-ෙවන ස්ථානය අතර S&ෙව� පං�ෙ( ගම& 7යද>. 

 
23:14:4 පාඨමාලාව හැදෑ0ම සඳහා �ලධරයාට තමාෙP සාමානL ප*ං� ස්ථානෙය& Nට 

ප*ං�yමට �H ව&ෙ& න> (ආයතන අධL�ෂ ජනරා< 7�& bරණය කර� ලබන ප	*) 
නවාතැ& |මනාව. 

 
23:14:5 අවශL ෙw න> 7භාගය සඳහා ගතවන කාලය ද ඇS9ව පාඨමාලාෙw ස>�Qණ 

කාලය සඳහා (ආයතන අධL�ෂ ජනරා< 7�& bරණය කර� ලබන ප	*) අභLාස |මනාව. ෙමය 
ෙගව� ලබ&ෙ& අභLාස පාඨමාලාව අවසානෙ(| �� බලධරෙයW 7�& අ-ස& කරන ලද 
සSkදායක පග� සහ�කය� ඉ*	ප- !0ෙම& පp හා 23:15 උප වග&�ෙ( සඳහ& �7pම 
අ-ස& !0ෙම& පpව ය. 

 
23:14:6 උපෙdශක ෙහෝ අධLයන පාඨමාලාෙw කාලය  ඇSළත �ලධරයා නැවb 

�I&ෙ& �ය සාමානL ප*ං� ස්ථානෙ( න> 23:14:3 සහ 23:14:4 උප වග&�වල සඳහ& 
ෙගy> ෙව�වට පාඨමාලාවට සහභා� � සෑම *නය�ම ෙව�ෙව& ඉහත සඳහ& ෙගy>වලට 
ෙනොවැ� වන ෙලස ෛද�ක ගම& 7යද> ෙග7ය හැ! ය. 

 
23:15 �ය අභLාසය ෙව�ෙව& ඔ]ට ෙගවන ලද xද< ඇතැ> කt� යටෙ- ආපp ෙගවන 

බවට � �7pම� එරට « ලංකා Ãත ම�ඩල කාQයාලය ෙහෝ « ලංකා��ෙw අ�මත ඒජ&තවt&  
ෙහෝ �ය ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා ෙහෝ සමග අ-ස& කරන ෙලස �ලධරයාට �යම කළ @S ය. 

 
23:16 *ව�ෙන& බැහැර �වා�ව� ගතෙකොට ෙපරළා පැAෙණන �ලධරෙයW තමා පැAX 

බව ෙපෞdගOකව ෙපm ��ෙම& ෙහෝ ONය!& ෙහෝ අදාළ ෙ<ක>වරයා ෙවත දැ&7ය @S ය. 
ඒකාබdධ ෙසේවයට අය- මා�ඩOක �ලධරෙයW �වා� මත �Iන කාලය  Sළ තමා රා ජL 
ප	පාලන අමාතLාංශයට  අ�@�තව �Iෙ( න>, රාජL ප	පාලන අමාතLාංශෙ( ෙ<ක>වරයා 
ඉ*	ෙ( 8dගOකව ෙපm �ට වාQතා කළ @S ය. « ලංකා ඉංgෙ&t ෙසේවෙ( �ලධරෙයW සහ « 
ලංකා 7දLා-මක ෙසේවෙ( �ලධරෙයW ෙපරළා පැAX *නය අදාළ ෙ<ක>වරයා 7�& ඉංgෙ&t 
ෙසේවා අධL�ෂ ෙහෝ 7දLා-මක ෙසේවා අධL�ෂ ම�& රාජL ප	පාලන 7ෂය භාර අමාතLාංශෙ( 
ෙ<ක>වරයා ෙවත වාQතා කළ @S ය. 
 

23:17 �වා� මත �ට තම �වා�ව අවස& y රාජකා	ය සඳහා වාQතා කරන �ලධරෙයWට 
*ව�නට පැAX *නෙ( �ට ස>�Qණ වැkප EAෙw. එෙහ- ඔ] එෙසේ රාජකා	ය සඳහා ආපp 
පැAණ ඇ-ෙ- �වා�ව අවස&yමට ෙපර න>, ඔ]ට ෙග7ය @S වැk{ N[බඳ පශ්නය �රාකරණය 
කළ @-ෙ- ඒ ඒ අවස්ථාවට අදාළ කt� සලකා බැ`ෙම�. 

 
23:18 රජෙ( �ලධරය& *ව�ෙන& බැහැර ගත කරන �වා� N[බඳ වාQතාව� 

ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා මාස්පතා 7ගණකාsප� ෙවත ඉ*	ප- කළ @S ය. 
 
 

24. Q4ව4� සඳහා �වා� 
 

24:1 පහත දැ�ෙවන උප වග&�වල සඳහ& අවස්ථාවල| හැර, 3tවරෙයWට සාමානLෙය& 
7ෙwක �වා� ලබාගත  හැ�ෙ� පාසැ< �වා� කාලෙ(| පමX. සාමානLෙය& වQෂෙ( අ�� 
කාලවල| ඔY&ට එම �වා� ලබා ගැmමට EAකම� නැත. 

 
24:2 *ව�ෙන& බැහැර ගත !0ම සඳහා 3tවරෙයWට �වා� ෙදන 7ට, එම �වා� කාලය 

Sළට වැෙටන පැස< �වා� කාලවල x9 එකSවය, එම �වා�ව ආර>භ y දසමස� ඇSළතට 
වැෙටන පැසැ< �වා� කාලවල x9 එකSවය යන ෙදෙක& අ� කාලයකට සමාන කාලය�, පහත 
දැ�ෙවන �යමය&ට යට-ව, ස>�Qණ වැk{ සEත �වා� වශෙය& *ය හැ! ය; එෙහ-, 
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24:2:1 එබ  වැk{ සEත �වා� *ය @-ෙ- ත� අඛ�ඩ  කාල ප	
ෙ�දය� වශෙය& 

පමX. 
 

24:2:2 එෙසේ ෙදන ස>�Qණ වැk{ සEත �වා�ව ආර>භ 7ය @-ෙ- අ�මත කරන ලද 
ස>�Qණ �වා� කාල ප	
ෙ�දය පට& ගැmෙ> | ය. 

 
�ද�ශනය: 
 

3tවරෙයW 79.07.01 *න �ට 80.10.07 වැ� *න ද�වා *ව�ෙන& බැහැර ගත!0ම සඳහා 
�වා� ගැmමට අදහස ්කර�. ෙමම කාල ප	
ෙ�දය Sළ N[ග- පාසැ< �වා� වාර හතර� ඇත.  
ෙමම වාර හතරට ඇSළ- x9 �වා� *න ගණන 102!. 

 
79.07.01 වැ� *ෙන& පට&ග&නා දසමස් කාලය Sළ N[ග- පාසැ< �වා� වාර Sන� 

ඇත. එම වාර Sනට ඇSළ- x9 �වා� *න ගණන 72!. ඔ]ට EA ව�ෙ( එම කාල ප	
ෙ�ද 
ෙදෙක& අ� පමාණය�. එන> *න 72 !. 

 
එෙහ�& 79.07.01  *ෙන& පට& ෙගන *න 72ක ස>�Qණ වැk{ සEත �වා� ඔ]ට *ය @S 

ය. ඉ�	 �වා� කාලය වැk{ රEත �වා� ෙලස සැල!ය @S ය. 
 

24:3 ඉතා හ*� ෙපෞdගOක ෙහේS �සා ෙහෝ අසmපය� �සා ෙහෝ �වා� අවශL Yවෙහො- 
ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාෙP අ�මතය ප	* ස>�Qණ වැk{ සEත අ�ය> �වා� එ� වරකට *න 
6� ද�වා *ය හැ! ය. වQෂයක| එෙසේ *ය හැ! උප	ම �වා� පමාණය *න 21 ! . 

 
24:4 අසmපය� �සා පාසැ< වාරය Sළ 24:3 උප වග&�ෙ( සඳහ& පමාණයට වඩා �වා� 

අවශL Yවෙහො- අදාළ 3tවරයාෙP රාජකා	 කට@S ඉk!0ම NXස ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට 
සෑ£මට ප-7ය හැ! වැඩNOෙවළ� ෙයොදා ඇ-න>, ඕනෑම එ� වQෂයක| උප	ම වශෙය& එ� 
මාසය� ද�වා ස>�Qණ වැk{ සEත �වා� |මට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට 89වන. 

 
24:5 ෙමE 24:3 සහ 24:4 උප වග&� යටෙ- � �වා� �ය<ල අවස& � පp 3tවරෙයWට 

අසmපය� �සා පාස< වාරය Sළ තවHරට- �වා� ලබා ගැmමට අවශL න>, ඕනෑම එ� අYtdද� 
Sළ|, 24:4 උප වග&�ය යටෙ- EA �වා�වO& ඕනෑම අ�ගා¥ අYtH ෙදකක ඉ�	ව �ෙබන 
�වා� |මට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට �ය අ�මතය ප	* 89වන. 

24:6 ඉහත උප වග&�වල සඳහ& අ@t Aස, අසmපය� �සා ෙහෝ ෙවන- කtණ� �සා 
ෙහෝ පාසැ< වාරය Sළ �වා� *ය @-ෙ- වැk{ රEතව ය. 

 
24:7 3tවරෙයWට හ*� අනSt ෙව�ෙව& ෙහෝ රාජකා	ෙයE ෙය| �Iන 7ට වැළ න 

අසmපය� ෙව�ෙව& ෙහෝ ෙමE 9 වග&�ය යටෙ- �වා � *ය හැ! ය. 
 
24:8 3tව	ය� ස>බ&ධෙය& � කළ, ප¹� �වා� සඳහා ෙමE 18 වග&�ෙ( 7s7ධාන 

අදාළ ෙw. 
 
24:9 වැ&දÄ xස්O> 3tව	යකට “ඉÅඩා” N[පැ|ම සඳහා ෙමE 12:12 උප වග&�ය 

යටෙ- � �වා� ලබා ගැmමට EAකම ඇත. 

 
 
25.  යට; �ලධරෙය: සඳහා �වා� 
 

25:1 යට- �ලධරෙයWට ෙමE 8:3 උප වග&�ය හැර ෙමE 8 වග&�ය යටෙ- දැ�ෙවන 
�ය=ම 7s7ධාන අදාළ ෙw. 
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25:2 යට- �ලධරෙයWට අ�ය> �වා � *ය @-ෙ- ෙමE 5 වග&�ෙ( සඳහ& ප	dෙද�. 

 
25:3 යට- �ලධරෙයWට ඉW-  �වා � *ය @-ෙ- ෙමE 10 වග&�ෙ( සඳහ& ප	dෙද�. 

 
25:4 යට- �ලධරෙයWට අඩ වැk{ �වා � *ය @-ෙ- ෙමE 21:5 උප වග&�ෙ( සඳහ& 

ප	dෙද�. 

 
25:5 යට- �ලධරෙයWට හ*� අනSt �වා � ද, රාජකා	ෙයE ෙය| �Iය| වැ ළ ෙඳන ෙරෝග 

සඳහා � �වා� ද,  *ය @-ෙ- ෙමE 9  වග&�ෙ( සඳහ& ප	dෙද�. 

 
25:6 යට- �ලධරෙයWට 7ශාම �Qව �වා � *ය @-ෙ- ෙමE 11 වග&�ෙ( සඳහ& 

ප	dෙද�. 

 
 
26. ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙය: සඳහා �වා� 

 
26:1 මා�ක වැkප� ලබ&නා � ද, �ය ෙසේවය අ�ව ෙමම අ�ගහය ලැ¨මට pHස්ෙසW � ද, 

ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙයWට ස>�Qණ වැk{ මත වQෂයක| උප	ම වශෙය& *න 24ක අසmප �වා� �ය 
අ�මතය ප	* |මට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට 89වන. 

 
අසmප ෙහේSෙකොට ෙගන *න ෙදකකට වැ�ෙය& �වා� අවශL ව&ෙ& න> 6:1 සහ 6:2 

උප වග&�වල 7s7ධාන අදාළ ව� ඇත. 

 
26:1:1 ඉහත උප වග&� ය යටෙ- ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙයWට EA �වා� අවස&yෙම& පp 

ෛවදL සහ�කය!& සනාථ ෙකෙරන අසmපය� ෙව�ෙව& ඔ]ට තව- �වා� අවශL 
Yවෙහො-, ඉW- වQෂෙ( ෙනොෙගන ඉ�	 � අසmප �වා� ඇෙතො- ඒවා ද, ඕනෑම අ�ගා¥ වන 
ෙහෝ ෙනොවන ෙදවQෂයක ඉW- අසmප �වා� ඇ-න> ඒවා ද *ය හැ! ය. එෙතWH Yව-, එකම 
වQෂය� Sළ| !�ම ෙසේවකෙයWට එවැ� දෑYtH කාල ප	
ෙ�ද එකකට වැ� ගණනක ඉW- 
�වා� ලබාගත ෙනොහැ! ය. තවද, ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙයWට N[ෙවO& දෑYtdදක| ෙදන එබ  
ඉW- අසmප �වා�වල එකSව ඔ]ට සාමානLෙය& ෙදවQෂයකට EA අසmප �වා� පමාණයට 
එන>, *න 48 කට වැ� ෙනො7ය @S ය. (10:1:1 සහ 10:1:2 උප වග&�වල �දQශන බල&න.) 

26:1:2 ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙයW තාවකාOක කඳYරක නැවb �Iන 7ට ෙදපාQතෙ>&S 
පධා�යාෙP අ�මතය ප	* වQෂයක| *න 24කට වැ�ෙය& එෙහ- මාසයකට වැ� ෙනොවන ෙසේ 
ඔ]ට ස>�Qණ වැk{ සEත අසmප �වා� *ය හැ! ය. 

 

26:1:3 ෙසේවෙ( x< මාස නවය Sළ ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙයWට ලබා ගැmමට EAක> 
ඇ-ෙ- 26:1 උප වග&�ෙ( සඳහ& අසmප �වා� පමාණෙය& ඔ]ෙP  ෙසේවය-, මාස නවය- 
අතර ඇ� අ�පාතයට අ�ව ලැෙබන �වා� ෙකොටස පමX. 

 

26:2 ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙයWට ෙමE 9:1 උප වග&�ෙ( සඳහ& ෙකොටස යටෙ- හ*� අනSt 
�වා� *ය හැ! ය. 

 
26:3 �ය රාජකා	 කට@S �යම වශෙය& ඉk !0ෙ>| ය> ෙරෝගය� වැළ ෙඳන ක�ෂ්ඨ 

ෙසේවකෙයWට ෙමE 9:2 උප වග&�ෙයE සඳහ& ෙකො&ෙd� අ�ව 7 ෙශේෂ �වා� *ය හැ! ය. 
 

26:4 වQෂය�  ෙහෝ ඊට වැ� කාලය� ෙනොකඩවා ෙසේවය ෙකොට ඇ-තා � ද, ෙසේවය ගැන 
සලකා බලන 7ට ෙමම අ�ගහය ලැ¨මට pHp � ද, ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙයWට ෙදපාQතෙ>&S 
පධා�යාෙP අ�මතය ප	* ෙමE 5:1 උප වග&�ෙ( සඳහ& පකාර අ�ය> �වා� *ය හැ! ය.  
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26:4:1 අසmප සඳහා සාමානLෙය& අ�ය> �වා� ෙනො*ය @S ය. එෙහ- 26:1 �ට 26:1:3 
ද�වා � උප වග&� යටෙ- ලබාගත හැ! අසmප �වා� ස>�Qණෙය& ලබාෙගන ඇ� 
ෙසේවකෙයW ස>බ&ධෙය& ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාෙP අ�මතය ප	* ෙමම �යමය OE< 
කළ හැ! ය. 

 

එවැ� අයට එ� උප වග&� යටෙ- ෙදන අසmප �වා� සමගම ඊට පpව අ�ය> �වා� *ය 
හැ! ය. 
 

26:5 වQෂ පහ� ෙහෝ ඊට වැ� කාලය� ෙනොකඩවා ෙසේවය ෙකොට ඇ-තා � ද, ෙසේවය ගැන 
සලකා බලන 7ට ෙමම  අ�ගහය ලැ¨ම  pHp � ද, ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙයWට �� ෛවදL සහ�කය!& 
සනාථ ෙකෙරන අසmපය� ෙව�ෙව&, ඉහත උප වග&� යටෙ- ලබාගත හැ! �ය9 �වා� 
අවස& � 7ට, ඕනෑම එ� වQෂයක| මාසයකට වැ� ෙනොවන අඩ වැk{ �වා� ෙදපාQතෙ>&S 
පධා�යාට �ය අ�මතය ප	* |මට 89වන. 

 
26:5:1 ෙමE XXVIII වැ� ප	
ෙ�දෙයE 13:1 උප වග&�ෙ( සඳහ& ලැ�ස්Sවට 

ඇSළ- ෙබෝෙවන ෙරෝගය!& ෙපෙළ&නා � ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙයWට ද, (ඔ]ෙP ෙසේවා කාලය 
ගැන ෙනොසලකා) ෙමම උප වග&�ය අ�ව �වා� *ය හැ! ය. 

 
26:5:2 ෙමම උප වග&�ය යටෙ- ෙදන අඩ වැk{ �වා� N[බඳ ෙතොරSt 96 වැ� ෙපොH 

ආකෘ� පතෙයE Oයා මාස්පතා 7ගණකාsප�ට වාQතා කළ @S ය. ආකෘ� පතෙයE “ෙවන- 
කt�” ·Qෂය යටෙ- අසmපය සහ�ක කළ ෛවදLවරයාෙP නම-, ඔ] සහ�කය �W- කළ 
*නය- සඳහ& කළ @S ය. Eස් වාQතා යැyම අවශL ෙනොෙw. එෙහ- පp�ය වාQතාව යැ� 
*නයට පpව � මාස ෙව�ෙව& වාQතා !0මට !�ව� ෙනො�vණ බව ඊළඟ වාQතාෙවE සඳහ& 
කළ @S ය. 

 
26:6 ෙමම ගණයට අය- ෙසේවක�&ට 11 වග&�ෙ( සඳහ& ප	* 7ශාම �Qව �වා� *ය 

හැ!ය. 
 

 

27. ෛද�ක වැAB ලබන �ලධරෙය: සඳහා �වා�  
 

27:1 දෑYtdද� ෙහෝ ඊට වැ� කාලය� ෙනොකඩවා ෙසේවය ෙකොට ඇ-තා � ද, ෙසේවය ගැන 
සලකා බලන 7ට ෙමම අ��ගහය ලැ¨මට pHp � ද, ෛද�ක වැk{ ලබන �ලධරෙයW �� 
ෛවදL සහ�කය� ඉ*	ප- කළ 7ට ඔ]ට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාෙP අ�මතය ප	* උප	ම 
වශෙය& වQෂයක| දවස් 14කට වැ� ෙනොවන ස>�Qණ වැk{ සEත අසmප �වා� *ය හැ! ය. 

 
27:1:1 ඉහත උප වග&�ය යටෙ- �ලධරෙයWට EA �වා� අවස& yෙම& පpව, 

ෛවදL සහ�කය!& සනාථ ෙකෙරන අසmපය� ෙව�ෙව& ඔ]ට තව- �වා� අවශL 
Yවෙහො-, ඉW- වQෂෙ( ෙනොෙගන ඉ�	 � අසmප �වා� !�ව� ඇෙතො-, ඒවා ද, ඕනෑම 
අ�ගා¥ වන ෙහෝ  ෙනොවන ෙදවQෂයක ඉW- අසmප �වා� ඇ-න> ඒවා ද *ය හැ! ය. එෙතWH 
Yව-, එකම වQෂය� Sළ| !�ම �ලධරෙයWට එවැ� කාල ප	
ෙ�ද එකකට වැ� ගණනක 
ඉW- �වා� ලබා ගත ෙනොහැ! ය. තවද, �ලධරෙයWට ෙදවQෂයක| ෙදන එබ  ඉW- අසmප 
�වා�වල එකSව ඔ]ට සාමානLෙය& ෙදවQෂයකට EAවන �වා� පමාණයට, එන> *න 28කට 
ෙනොවැ� 7ය @S ය. (10:1:1 සහ 10:1:2 උප වග&�වල �දQශන බල&න .) 

 
27:1:2 ෙමවැ� �ලධරෙයW තාවකාOක කඳYරක නැවb �Iන 7ට ඔ]ට ෙදපාQතෙ>&S 

පධා�යා ෙP අ�මතය ප	*, වQෂයක| *න 14කට වැ�ෙය&, එෙහ- මාසයකට වැ� ෙනොවන ෙසේ 
ස>�Qණ වැk{ සEත අසmප �වා� *ය හැ! ය. 
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27:2 ෛද�ක වැk{ ලබන �ලධරෙයWට පහත සඳහ& ෙකො&ෙd� මත වQෂයක| *න 21ක 
අ�ය> �වා� *ය හැ! ය:- 

 
27:2:1 වැඩ සඳහා හ*� අවශLතාවය� නැ�7 ට, ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාෙP ෙහෝ උප 

කාQයාලය ෙනොෙහො- කාQය සථ්ානය බාරව �I&නා � ද, ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා 7�& ෙමම 
බලය පවර� ලැvවා � ද �ලධරයාෙP ෙහෝ අ�මතය ප	* ෙමම �වා� ෙද� ලැෙ�. 

 
27:2:2 *න 21ක ස>�Qණ කාල ප	
ෙ�දය ෙද� ලබ&ෙ& පp�ය මාස 12 Sළ| 

�ලධරයා යට- N	ෙස�& *න 250� ෙහෝ ෙසේවයට පැAණ � ෙ�න> පමX. ෙසේවයට පැAණ 
ඇ� *න ගණන 250ට අ�න>, එෙසේ අ�වන එ� එ� දවස් Sෙ& කාල ප	
ෙ�දය ෙහෝ එE 
ෙකොටස� ෙහෝ ෙව�ෙව& දවස බැ�& එම *න 21& අ� කර� ලැෙ�. 

 
27:2:3 ෙසේවයට පැAX *න ගණන ගණ& බලන 7ට: ස>�Qණ වැk{ මත ෙනොපැAණ 

�I *න (අසmප �වා� හා අ�ය> �වා� ඇS9ව) ෙසේවෙ( ෙය| �Iය| �H� Sවාලය� �සා 
ෙනොපැAණ �I *න; සහ රාÆ ෙසේවෙය& පp වැඩට ෙනොපැAX ඊලඟ *නය යන ෙ> *න ගණන 
ෙසේවයට පැAX *න සංඛLාෙවEලා ගණ& ගත @S ය. 

 
27:2:4 �වා� N[බඳ වQෂය O- වQෂය�. ඕනෑම වQෂය� ෙව�ෙව& � �වා�, එම 

වQෂෙ( ඕනෑම අවස්ථාවක| ගත හැ! ය. වQෂය අවසාන වන 7ට ලබා ෙනොෙගන ඉ�	ව ඇ� 
අ�ය> �වා� ඉW-y ය�. වQෂය ආර>භ වන 7ට ෙදොෙළොස් මාසයක ෙසේවය ස>�Qණ ෙනොකළ 
�ලධරෙයWෙP ෙදොෙළොස්මස ් ෙසේවා කාලය සැ{තැ>බQ මස 30 වන *න වන 7ට ස>�Qණ 
ෙවෙතො-, ඔ]ට ෙදොෙළොස්මස ් ෙසේවා කාලය ස>�Qණ වන වQෂය ෙව�ෙව& පහත ෙපෙනන 
චකයට අ�ව අ�පා�ක �වා� *ය හැ! ය. 

 
  *න ගණන 
 

මාQS මස 31 *න වන 7ට ෙදොෙළොස්මස් ෙසේවා කාලය ස>�Qණ ෙවෙතො- 16 
 

Ç� මස 30 *න වන 7ට ෙදොෙළොස්මස ්ෙසේවා කාලය ස>�Qණ ෙවෙතො-             10 
 

සැ{තැ>බQ මස 30 *න වන7ට ෙදොෙළොස්මස් ෙසේවා කාලය ස>�Qණ ෙවෙතො-    5 
 

27:2:5 සාමානLෙය& අසmපය� ෙව�ෙව& අ�ය> �වා� ෙනො*ය @S නx- ෙමE 
26:5:1 උප වග&�ෙ( සඳහ& ප	* ෙමම �යමය OE< කළ හැ! ය . 

 
27:3 ෛද�ක වැk{ ලබන �ලධරෙයWට රාජකා	ෙයE ෙය| �Iය| වැළ  ෙඳන ෙරෝග 

ෙව�ෙව& ෙමE 26:3 උප වග&�ෙ( සඳහ& ප	*  �වා� *ය හැ! ය. 
 
27:4 ෛද�ක වැk{ ලබන �ලධරෙයWට ෙමE 11 වග&�ෙ( සඳහ& ප	* 7ශාම �Qව �වා� 

*ය හැ! ය. 

 
 

28. m/hෙම, ෙකොටස& වශෙය� �වා� ඇ3ළ;ව ඇJ, �යTත කාලය& සඳහා 
ෙකො�තා;3ව& මත  ෙසේවය කරන තාවකාVක �ලධරෙය: සඳහා �වා� 

 
28:1 ෙමම වග&�ෙ( 7s7ධාන සලසා ඇ� ආකාරෙය& Aස, �ශ්�ත කාලය� සඳහා �7pම� 

යටෙ- ෙසේවය කරන තාවකාOක �ලධරෙයW ස>බ&ධෙය& ෙමම ප	
ෙ�දෙයE �ෙයෝග 
බලපා&ෙ& නැත . 

 
28:2 එබ  �ලධරෙයW ස>බ&ධෙය& ෙමE 1 වග&�ෙ( 7s7ධාන අදාළ ෙw. 
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28:3 පහත දැ�ෙවන අවස්ථාව&E| Aස, ඔ]ට *ව�ෙන& බැහැර ගත!0ම සඳහා අඩවැk{ 
�වා� ෙහෝ ප	වQ�ත අඩ වැk{ �වා� EA ෙනොෙw. 
 

�7pම යටෙ- කළ ෙසේවය ෙමE 21 වග&�ෙ( කාQයය& සඳහා ෙසේවය වශෙය& 
ගැෙනන ප	* ඔ] අනStව ස්�ර ආයතනයකට ප- කරන ලdෙd න>; 
 

ෙහෝ 
 

x< �7pම යටෙ-  ෙහෝ x< �7pම සහ තදන&තර �7pම� ෙනොෙහො- �7p> ෙහෝ 
යටෙ- ඔ] ෙනොකඩවා වQෂ පහකට වඩා ෙසේවය කර� න>; 

 
28:3:1 එබ  අවසථ්ාවල|, ෙසේවය අවස&yෙ>| ෙදන �වා� වශෙය& ෙනොව, ෙපරළා 

පැA�ෙ> �වා� වශෙය& �ලධරෙයWට අඩ වැk{ �වා� *ය හැ! ය. එෙලස ෙදන 
�වා�ෙw-, ඊට ෙපර ඔ] අඩ වැk{ �වා� !�ව� ලබාෙගන ඇ-න> ඒවාෙ(- එකSව ඔ]ෙP 
ෙසේවා කාලෙය& හෙය& එකකට වැ� ෙනො7ය @S ය. 

 
28:3:2 එම x9 අඩ වැk{ �වා� කාලයම ෙහෝ ඉ& ෙකොටස� ෙහෝ ස>�Qණ වැk{ සEත 

අQධ කාල ප	
ෙ�දයකට ප	වQතනය !0මට ෙ<ක>වරයාට �ය අ�මතය ප	* 89වන. 
එෙතWH Yව-, ප	වQතනය කළ හා ප	වQතනය ෙනොකළ x9 �වා� කාල ප	
ෙ�දෙ(-, 
�ලධරයාට *ය හැ! 7ෙwක �වා� !�ව� ඇ-න> ඒවාෙ(- එකSව වරකට මාස හයකට වැ� 
ෙනො7ය @S ය. 

 
28:4 ඉහත උපවග&�ය යටෙ- *ව�ෙන& බැහැර ගත !0ම සඳහා අඩ වැk{ �වා� ෙහෝ 

ප	වQ�ත �වා�  ෙහෝ ලබා ගැmමට pHpක>ල- �ලධරෙයWට ෙසේවය අවස& yෙ>| ෙදන �වා� 
වශෙය& ෙනොව ෙපරළා පැA�ෙ> �වා� වශෙය& ඊට අ�ෙQකව ෙමE 8:1 �ට 8:3 ද�වා උප 
වග&� යටෙ- 7ෙwක �වා� ද *ය හැ! ය. එෙහ-, පව-නා වQෂය Sළ සහ ඊට ෙපර ෙදවQෂය 
Sළ ෙමE 28:5 උප වග&�ය යටෙ- �වා� !�ව� ලබාෙගන ඇ-න> එම �වා� යට� ප	* EA 
වන 7ෙwක �වා�ෙව& අ�කළ @S ය. 

 
28:5 අසmපය� �සා ෙහෝ රජෙ( යහපත තකා �වා� |ම ෙයෝගL බවට හා pHp බවට 

ෙදපාQතෙ>&S පධා�යා 7�& කර� ලබන සහ�කය� අ�ව ෙහෝ *ව�ෙ& ගත !0ම NXස 
වQෂයකට x9ම�& මාසයකට වැ� ෙනොවන �වා�ව� |මට ෙදපාQතෙ>&S පධා�යාට 89වන. 
එෙලස ෙදන �වා� ස>�Qණ වැk{ සEතව *ය@S Yවද, ඉ& ආ��වට අ�ෙQක 7යදම� දැ0මට 
�Hව&ෙ& න> එම �වා� *ය @-ෙ- අඩ වැk{ මත ය. සx
�ත �වා� වශෙය& ෙමම �වා� 
එකSකර ගත ෙනොහැ! ය. 

 
28:5:1 ෙමම උපවග&�ය යටෙ- ෙද� ලබන �වා�, ෙ<ක>වරයාෙP අවසරය ඇ�ව, « 

ලංකාෙව& Nටත| ගත කළ හැ! ය. 
 

28:6 ෙමE 28:5 උප වග&�ය යටෙ- ෙද� ලබන �වා�වලට අ�ෙQකව, රජෙ( ෛවදL 
�ලධරෙයW 7�& සහ�ක කරන ලද අසmපය� ෙව�ෙව& අඩ වැk{ �වා� *ය හැ! ය. එෙතWH 
Yව-, එෙසේ  ෙද� ලබන �වා�ෙw- ඊට ෙපර අඩ වැk{ �වා� ෙගන ඇ-න> ඒවාෙ(- එකSව 
�ලධරයා �7pම යටෙ- ෙසේවය කර ඇ� x9 කාලෙය& හෙය& එකකට වැ� ෙනො7ය @S ය. 

 
28:7 ෙමම ගණයට අය- �ලධරෙයWට ෙමE 5 වග&�ෙ( සඳහ& ප	* අ�ය> �වා� ලබා 

ගැmමට EAක> ඇත. 
 
28:8 ෙ<ක>වරයාෙP අ�මතය ප	*, ෙමම ගණයට අය- �ලධරෙයWට ඔ]ෙP �7pම අවස& 

yමට �Qවකව ස>�Qණ වැk{ සEත �වා� *ය හැ! ය. ෙසේවා කාලෙ( එ� වQෂයකට ස� ෙදක 
බැ�& ගණ& බලා *ය @S වන ෙමම �වා�ව මාස 2ක උප	මයකට යට- ෙව�. 
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28:8:1 එබ  �ලධරෙයW ෙමE 28:3:1, 28:3:2 සහ 28:4 යන උප වග&� යටෙ- 
*ව�ෙන& බැහැර ෙගොස් ෙපරළා පැA�ෙ> �වා� ලබාෙගන ඇ-න>, ෙමම උප වග&�ය 
යටෙ- ෙසේවය අවස&yෙ>| ඔ]ට ලැෙබන ස>�Qණ වැk{ සEත �වා� පමාණය ගණ& බැOය 
@-ෙ- ඔ] *ව�ෙන& බැහැර ගත කළ �වා�ෙව& පpව *ව�නට ෙපරළා පැAX *න �ට         
« ලංකාෙw ෙසේවය කළ කාල ප	
ෙ�දය අ�ව ය. 

 
28:8:2 �7pෙ> ස>�Qණ කාල ප	
ෙ�දය ෙගyයාමට ම-ෙත& �ය �7pම අවස& 

කරන �ලධරෙයWට ෙමම උප වග&�ය යටෙ- !�ම �වා�ව� ලබා ගැmමට EAකම� නැත. 
 
 

29. �යTත කාලය& සඳහා ෙකො�තා;3ව& මත ෙසේවය ෙනොකරන තාවකාVක 
�ලධරෙය: සඳහා �වා� 

 
29:1 �7pම!& ෙසේවා ෙකො&ෙd� bරණය ෙකොට නැ� තාවකාOක �ලධරෙයWට (ක�ෂ්ඨ 

ෙසේවකෙයW, ෛද�ක වැk{ ලබන �ලධරෙයW හා අ�ය> ෙසේවකෙයW ෙනොවන) මාස 9කට වැ� 
අඛ�ඩ ෙසේවා කාලය� ඇෙතො-, ෙමE 28:5 සහ 28:6 උප වග&� යටෙ- N[ෙවO& ස>�Qණ 
වැk{ සEත �වා� සහ අඩ වැk{ �වා� *ය හැ! ය. 

 
29:2 එබ  �ලධරෙයWට ෙමE 5 වග&�ය යටෙ- අ�ය> �වා� *ය හැ! ය. 
 
29:3 ෙමම ගණයට අය- �ලධරෙයWට රාජකා	ෙයE ෙය| �Iය| වැළ    ෙඳන අසmප සදහා 

�වා� ෙමE 9:2 උප වග&�ය යටෙ- *ය හැ! ය. 
 

 

30. ෙපොVස් සැරය�ව4� සහ  ෙකොස්තාපXව4� සඳහා �වා� 
 

30:1 ෙපොOස් සැරය&වරෙයWට/ෙපොOස ් ෙකොස්තාප<වරෙයWට ෙමE 8 වග&�ය යටෙ- 
7ෙwක �වා� ලබා ගැmමට EAක> ඇත. 

 
30:2 ෙපොOස් සැරය&වරෙයWට/ෙපොOස ් ෙකොස්තාප<වරෙයWට ෙමE 5 වග&�ය යටෙ- 

අ�ය> �වා� ලබා ගැmමට EAක> නැත. 
 

30:3 ආෙරෝගLශාලාවක ෙ&වා�කව ප�කාර ලබා ග&නා ෙපොOස ් සැරය&වරෙයWට/ෙපොOස් 
ෙකොස්තාප<වරෙයWට, ඔ] කO& 7ෙwක �වා� ලබාෙගන නැ-න>, ඕනෑම වQෂයක| ස>�Qණ 
වැk{ සEතව මාස ෙදක� ද�වා �වා� *ය හැ! ය. ඔ] කO& 7ෙwක �වා� ලබාෙගන ඇ-න>, 
එම �වා� පමාණය ඔ]ට EA මාස ෙදකක �වා� කාල ප	
ෙ�දෙය& අ�කළ @S ය. 

 
30:3:1 අසmප y ආ@Qෙwද ප�කාර ගැmම සඳහා රාජකා	ෙය& �දහස්ව ��මට ඉඩ ෙද� 

ලැබ �Iන ෙපොOස් සැරය&වරෙයWට/ෙපොOස් ෙකොස්තාප<වරෙයWට ඔ]ෙP 7ෙwක �වා� සහ 
ඔ]ට EA අඩ වැk{ �වා� *ය හැ! ය. 

 
30:4 ෙපොOස් සැරය&වරෙයWට/ෙපොOස් ෙකොස්තාප<වරෙයWට ෙමE 21:5 උප වග&�ය 

යටෙ- අඩ වැk{ �වා� ලබා ගැmමට EAක> ඇත. 
 
30:5 පහත සඳහ& අ�ෙQක ෙකො&ෙd�වලට ද යට-ව ෙපොOස් සැරය&වරෙයWට/ෙපොOස් 

ෙකොස්තාප<වරෙයWට ෙමE 10 වග&�ය යටෙ- ඉW- �වා� ලබා ගැmමට EAක> ඇත. 
 

30:5:1 ෙරෝහ< �වා�වකට 7ක<ප වශෙය& Aස ඉW- �වා� *ය ෙනොහැ! ය. එන>, 
ෙරෝහ< �වා�වකට 7ක<ප වශෙය& ඉW- �වා� *ය @-ෙ- �ලධරෙයW අසmපය� �සා 
රාජකා	 !0මට සැබැ7&ම ෙනොහැ! ත--වයක �Iය ද, ය>!� සෑෙහන ෙහේSව� �සා 
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ෙපොOස්ප�ෙP අ�ම�ය ඇ�ව, ෙරෝහලට ඇS97ය ෙනොහැ!ව �Iන 7ටක| ෙහෝ ෙරෝහෙල& 
Nට ප�කාර ග&නා 7ටක| පමX. 

 
30:5:2 ෙමෙසේ ෙද� ලබන ෙරෝහ< �වා�වල-, 7ෙwක �වා� හා/ෙහෝ ඉW- �වා�වල- 

එකSව වQෂයකට මාස 2කට වැ� ෙනො7ය @S ය. 
 
30:6 ෙපොOස් සැරය&වරෙයWට/ෙපොOස් ෙකොස්තාප<වරෙයWට ෙමE 9 වග&�ය යටෙ-, හ*� 

අනSt �වා� ද, �ය රාජකා	 ඉk !0ෙ>| වැළ ෙඳන  ෙරෝග සඳහා �වා� ද ලබා ගැmමට EAක> 
ඇත. 

 
30:7 ෙපොOස් සැරය&වරෙයWට/ෙපොOස ් ෙකොස්තාප<වරෙයWට ෙමE 11 වග&�ෙ( සඳහ& 

ප	* 7ශාම �Qව �වා� *ය @S ය. 
 

 

31. ෙYල�ව රෙය:ට පහළ ත;;වෙK බ�ධනාගාර �ලධරෙය: සඳහා �වා� 
 

31:1 ෙÈලQවරෙයWට පහළ ත--වෙ( බ&ධනාගාර �ලධරෙයW ස>බ&ධෙය& 30:1, 30:2, 
30:3, 30:4, 30:6 සහ 30:7 යන උප වග&� අදාළ ෙw. 

 
31:2 ෙÈලQවරෙයWට පහළ ත--වෙ( බ&ධනාගාර �ලධරෙයWට ෙමE 10 වග&�ය යටෙ- 

ඉW- �වා� ලබා ගැmමට EAක> නැත. 
 

 

32. ආ\�කෙය:/අභ�ාසලා]ෙය:  සඳහා �වා� 
 

32:1 අභLාස කාලය Sළ |මනාව� ලබන ආÉ�කෙයWට/අභLාසලා�ෙයWට මාස නවයක 
ෙසේවා කාලය� ස>�Qණ කළ 7ට වQෂයකට අ�ය> �වා� *න 7� හා අසmප �වා� *න 14� 
ලබා ගැmමට EAක> ඇත. 

 
32:2 ස්ව�ය ආÉ�ක කාලය ෙහෝ අභLාස කාලය මාස නවයකට අ� � ආÉ�කෙයWට/ 

අභLාසලා�ෙයWට ආÉ�ක කාලය ෙහෝ අභLාස කාලය Sළ !�H වැk{ සEත �වා�ව� ලබා 
ගැmමට EAක> නැත. 

 
32:3 ෙdශනවලට සහභා� වන ආÉ�ක යWට/අභLාසලා�ෙයWට ෙdශන වාරය ඇSළත �වා� 

ෙනො*ය @S ය. 
 
 

33. අ�ය� �ලධරෙය: සඳහා �වා� 
 

33:1 අ�ය> �ලධරෙයWට ෙමE 27 වග&�ෙ( සඳහ& ප	* අ�ය> �වා� සහ අසmප �වා� 
*ය හැ! ය. 

 
33:2 අ�ය> �ලධරෙයWට ෙමE 27:3 උප වග&�ය ෙහෝ 9 වග&�ය ෙහෝ යටෙ- හ*� 

අනSt �වා� EA ෙනොෙw . 
 
ෙකෙසේ Yවද, අ�ය> �ලධරෙයWට �ය ෙසේවෙ( ෙය| �Iන 7ට එE ප�ඵලය� වශෙය& 

�Hවන හ*� අනSර� �සා තාවකාOක Hබලතාවයකට භාජනය � ක<E එම කාල ප	
ෙ�දය සඳහා 
මාස හයක �මාවකට යට-ව අඩ වැk{ ඉ<ලා ��මට EAක> �ෙ�. 



XII වැ� ප	
ෙ�දය] 

 

164 

 

33:3 *න හෙ- ෙපොෙරො-S කාලය සඳහා ව&* xදල� ෙගව� ෙනොලැෙ�. එම කාලය ආවරණය 
!0ම සඳහා උපයාග- �වා� !�ව� ඉ�	ව ඇ-න>, ෙමE 33:1 උප වග&�ය යටෙ- ඔ]ට එම 
උපයාග- �වා� *ය හැ! ය. 

 
 

34. රාජ�  සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා _දාහළ �ලධරෙය: සඳහා �වා� 
 

34:1 සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා xදාහළ රජෙ( �ලධරෙයWට සංස්ථාෙw ෙසේවය කරන තා� ක< 
ෙමම සංගහය යටෙ- �වා� ලබා ගැmමට EAකම� නැත. සංසථ්ාෙw ෙසේවය ෙකොට එම සංස්ථාෙw 
�වා� වLවස්ථා අ�ව ඔ] �වා� උපයාගත @S ය. සංස්ථාෙw ෙසේවයට ෙපර රජෙ( ෙසේවෙ( ෙය| 
�I කාලය Sළ| ඔ] උපයා ග- �වා� !�ව� සඳහා ඔ]ට EAක> නැත. 

 
34:2 රජෙ( ෙසේවයට ෙපරළා පැAX7ට සංසථ්ාෙw ෙය| �I කාලය Sළ| උපයා ග- �වා� 

!�ව� සඳහා ඔ]ට EAක> !ව ෙනොහැක. 
 

35.  ෙක` �වා� 
 

35:1 එ� අවස්ථාවක| පැය එකහමාරක කාලය� ෙනොඉ�මවන ප	*, මසකට ෙදවර� බැ�& 
�මා ෙකොට, �ලධරෙයWට ෙකI �වා� ලබා *ය හැ! ය. 

 
 

36. /ෙCශයක ෙසේවය සඳහා ප;කළ �ලධරෙය:ෙa කලතයාට වැAB ර,ත �වා� 
 

36:1 තනSෙQ ස්�ර කරන ලද රජෙ( �ලධරෙයW රාජකා	ය සඳහා 7ෙdශයකට ප- කර� 
ලැu 7ට එම �ලධරයා සම ග ±ව-yම සඳහා ඔ]ෙP කලතයාට වැk{ රEත �වා� ෙද� ලැෙ�. 

 
36:1:1 ෙමම �වා� වැk{ වQධක N[බඳ කාQයය& සඳහා ගණ& ගත @S ය. ෙමවැ� 

�ලධරෙයW ආපp *ව�නට පැAX 7ට, ෙහෙතම එෙසේ 7ෙdශයකට ෙනො�ෙ( න> එළÀමට 
හැ!ව �vණා � වැk{ NයවෙරE තැRය @S ය. එෙතWH Yව- එෙසේ කළ @-ෙ-, සාමානLෙය& 
ඔ]ෙP වැk{ වQධකය& ෙගyම සඳහා �pHp බවට ප- ෙකෙරන, වැk{ රEත �වා� කාලය 
Sළ � වැඩ හා  හැ�0ම ස>බ&ධෙය& අEතකර වාQතාව�, සාමානLෙය& ඔ]ෙP වැk{ වQධක 
ෙදන බලධරයාට ඉ*	ප-ව නැ� 7ට පමණ� ය. 

 
36:1:2 එවැ� වැk{ රEත �වා� කාලය� Sළ ලබාග&නා වැk{ වQධකය& 

ස>බ&ධෙය& Eඟ xද< ෙනොෙග7ය @S ය. 
 
36:1:3 ෙමම වග&�ෙ( පකාර ෙද� ලබන වැk{ රEත �වා� කාලය, �ලධරයාෙP අY 

20� � දළ ෙසේවා කාලයට වැ� � ක<E එෙසේ වැ� � ෙසේවා කාලය පමණ� වැk{ රEත �වා� 
ෙව�ෙව& Eලw ෙකොට 7ශාම වැk{ සඳහා ගණනය කළ @S ය. 

 
�දpන� වශෙය&, රාජකා	ය සඳහා 7ෙdශයකට ප- කර� ලැu ස්ව�ය තනSෙQ ස්�ර 

කරන ලද රාජL �ලධරෙයWෙP කලතයාට වසර 28ක ෙසේවා කාලය� ඇ� 7ට �ලධරයා අYtH 
10ක කාල ය� වැk{ රEත �වා� ලබා ඇ-න> 7ශාම වැk{ EAකම සඳහා �ලධරයාෙP ෙසේවා 
කාලය ට වසර 8� ගණනය කළ හැ! වන අතර ඉ�	 වසර 2 ඒ සඳහා ගණනය කළ ෙනොහැ! 
ව&ෙ& ය. 

 
36:1:4 පහත සඳහ& 7s 7ධානය&ට යට-ව, එවැ� �ලධරෙයWෙP ෙජLෂ්ඨ-වයට 

ෙමම වැk{ රEත �වා� ලබා ගැmම �සා බලපෑම� �H ෙනොෙw. 
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(i) ෙමම වග&�ය යටෙ- වැk{ රEත �වා� ලබා �Iන �ලධරෙයW, එ� වැk{ රEත 
�වා� කාලය  Sළ ඇ�ව&නා � !�ය> 8ර{පා�වකට උසස්!0ම සඳහා සලකා බැOය 
@S ෙනොෙw. 

 

(ii) උසස් !0ම සඳහා pHpකම� වශෙය& බඳවා ගැmෙ> ප	පාIෙය& අවම ෙසේවා 
කාලය� �යම ෙකෙQ න>, එ� අවම ෙසේවා කාලය ගණ& ගැmෙ>| ෙමම වග&�ය 
යටෙ- ෙද� ලබන වැk{ රEත �වා� කාලය ගණ& ෙනොගත  @S ය. 

 
36:1:5 බඳවා ගැmෙ> ප	පාIෙ( උසස්!0ම සඳහා සලකා බැ`මට pHpකම� වශෙය& 

ය> වැk{ ල�ෂLයකට එළÀම �යමකර ඇ� 7ට ඉහත 36:1:1 උප වග&�ය යටෙ- ෙදන ලද 
!�ය> වැk{ වQධකය�, උසස් !0> සඳහා වැk{ ල�ෂLය bරණය !0ෙ>| ගණ& ෙනොගත 
@S ය. 
 
 

37. /ශාම ගැ)ෙම� අන34ව නැවත ෙසේවෙK ෙයොදවන �ලධරෙය:ෙa �වා� 
 

37:1 7ශාම ගැmෙම& අනStව නැවත ෙසේවෙ( ෙයොදවන �ලධරෙයWට,  
 

37:1:1 ෙසේවා කඩyම� ෙනොමැ�ව නැවත ෙසේවෙ( ෙයොදවන ලද න>, 
 

(i)  නැවත ෙසේවෙ( ෙයොදවන O- වQෂෙ(| නැවත ෙසේවෙ( ෙයදyමට ෙපර �I 
තනSෙQ ඉ�	 �වා� 

 

(ii)  ඊට පp O- වQෂ සඳහා, තම තනSරට අදාළ �වා� ලබා *ය හැ! ය. 
 

37:1:2 ෙසේවා කඩyම� ඇ� ව නැවත ෙසේවෙ( ෙයොදවන ලද න>, 
 

(i) නැවත ෙසේවෙ( ෙයොදවන ලද කාලය සඳහා නැවත ෙසේවෙ( ෙයොදවන ලද O- 
වQෂෙ( තනSරට අදාළ අ�පා�ක �වා�, 

 

(ii) ඊට පp O- වQෂ සඳහා, තනSරට අදාළ �වා�, 
 

 ලබා *ය හැ! ය. 
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���ය බලපත 
 

1. සාමාන� 

2. ���ය බලපතය� ��� කළ හැ�ෙ� කවර කට�� සඳහා ද යන වග 

2:1 ආ%&ෙ' කට�� 

2:2 තැ)ප� කළ *දල+) ෙවන� කට�� සඳහා 

2:3 ජනා.ප/�මා සහ අගාමාත��මා 

2:4 පා34ෙ�)� ම)5ව6 

2:5 �8ප� අය ආෙරෝග�ශාලාවට යැ;ම ආ<ය 

3. බලපතය� 4;ම 

4. පා=>? ෙනොකරන ලද බලපතය� ෙහෝ පෙ'ශ පතය� 

5. බ& BC හා ගම) බ& ෙගනයාම 

6. කාE අවසර පත - අGගහ කාHන පෙ'ශ පත
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XIII වැ� ප	
ෙ�දය 
 

���ය බලපත 
 

1. සාමාන� 
 

1:1 අවසර පතය� ෙහෝ පෙ�ශ පතය� ෙහෝ නැ�ව ජනා ප�!මාට ද, අගාමාත'!මාට ද, 
එ!ම)ලාෙ+ ප,-වල අයට ද ./	ෙය) ගම) කළ හැ3 ය. 

 
1:2 රාජකා	 කට67ත� සඳහා ෙහෝ �වා9ව� ගත3:ම සඳහා ෙහෝ කවර අවසථ්ාවක= ,වද 

ෙනො?ෙ- ./	ෙය) ගම) 3:මට @?ක/ ඇ� ෙවන7 අයට, ./	ය සාමාන'ා කා:ෙ+ බලය Cට 
ඒ සඳහා අවසර පතය� �E7 කර නැ7න/, එෙසේ ගම) කරන ඒ හැම අවස්ථාවක=ම, XIV වැ� හා 
XVI වැ� ප	
ෙ�දවල සඳහ) H Hධානවලට අJKලව 162 වැ� ෙපො. ආකෘ� පතෙය@ Oයන ලද 
./	ය බලපතය� �E7 කළ 6! ය. 

 
1:3 ./	ය බලපතය� පෙ�ශ පතය� ෙලස පාH
Q කළ ෙනොහැ3 ය. බලපතය� දරන 

ෙකෙනEට @?කම ඇ7ෙ7, ඒ බලපතය පෙ�ශ පත ක,)ටරයට භාර=, ගාස්!ව� ෙනොෙගවා 
පෙ�ශ පතය� ලබාගැSමට පමණ3. 

 
1:4 බලපතවලට ./	ය පෙ�ශ පත ලබාගත හැ�ෙ� ඒ බලපතවල ගමනාර/භ ස්ථානය ෙලස 

දැ�ෙවන ./	ය ස්ථානෙV Wට ගමනා)ත ./	ය සථ්ානය ද�වා ෙහෝ අතරමැX ./	ය ස්ථානයක 
Wට ගමනා)ත ./	ය සථ්ානය ද�වා ෙහෝ පමණ3. ෙකොළඹ Wට ෙහෝ ෙකොළඹ ද�වා යJෙව) OZ 
ගම) බලපතය� පෙ�ශ පතවලට [වමා\ 3:ෙ/=, ගම) බලපතය දරන අය HW) ඉ-ලා W^න 
ප	X මරදාන, ෙකොළඹ ෙකො_ව ෙහෝ ෙකො/පඤ්ඤaXය යන ./	ය සථ්ානවල Wට ෙහෝ ඒ ස්ථාන 
ද�වා පෙ�ශ පත �E7 කළ හැ3 ය. අතරමැX ./	ය ස්ථානයක= පෙ�ශ පතවලට [වමා\ කරන 
ලද ගම) බලපතය� ස/බ)ධෙය), එම ගම) බලපතෙV දැ�ෙවන ගමනාර/භ ./	ය ස්ථානෙV 
Wට ගමනා)ත ./	ය ස්ථානය ද�වා  පෙ�ශ පත �E7 කළා ෙසේ සලකJ ලැෙb. 

 
1:5 රජෙV �ලධරෙයEට බලපතය� �E7 කරJ ලබ)ෙ) ඔ[ අය7 වන 

ෙදපාeතෙ/)!ෙ� පධා�යා HW�. එෙහ7 එය ඔ[ HW) බලය පවරන ලද �ලධරෙයEට අ7ස) 
කළ හැ3 ය. 

 
1:6 බලපතයක OZ යම� ෙවනස් කරන Hට එෙසේ ෙවනස් කරන �ලධරයා එය සහ�ක කළ 

6! ය. ඔ[ ඒ එ� එ� ෙවනස් 3:ම ඉX	ෙය) අ7ස) ෙකොට ඊට පහg) තමාෙ+ ස/heණ නම 
සහ පදH නාමය OHය 6! ය. 

 
1:7 බලපතවල අ7ස) තැjමට රබe kදාව� පාH
Q ෙනොකළ 6! ය. 
 
1:8 බලපතය� ෙවJෙව) �E7 කරJ ලබන අවසර පතය� ෙහෝ පෙ�ශ පතය� යෙමE 

HW) භාරගැSම n කo ඒ අවසර පතය ෙහෝ පෙ�ශ පතය පාH
Q 3:ෙ/= ඔ[ට කවර අ)ද?) 
ෙහෝ Hpමට W.Hය හැ3 ශා:	ක !වාළය� ෙහෝ පමාව� ෙහෝ ෙqපළ නැ�aම� ෙහෝ ෙqපළවලට 
අලාභ හා�ය� ෙහෝ ස/බ)ධෙය) n Wයrම sල' වගt/වO) ද ෙසu වගt/වO) ද ඔ[ 
ආv9ව �දහස් කරන බවට ආv9ව සමග ඇ�කර ග7 ෙපොෙරො).වක සා�wය� වශෙය) 
සැල3ය 6! ය. 

 
1:8:1 එෙතE. ,ව7, බලපතය� ෙහෝ කාoන කාx පතය� ෙහෝ කඩදාW අවසර පතය� 

ෙහෝ අJගහ පෙ�ශ පතය� ෙහෝ Cට ආv9ෙ� රාජකා	 කට67ත� සඳහා ගම) කරන 
ෙකෙනEෙ+ ෙqපළ නැ�aම ෙහෝ ෙqපළවලට අලාභ හා�ය� W.aම ෙහෝ ෙවJෙව) ලංකා 
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./	ය ආඥා පනෙ7 5 වැ� වග)�ය යටෙ7 පනවන ලද ව'වස්ථාවල 33(එ/) වැ� ව'වස්ථාෙ� 
H Hධානය)ට යට7ව ඔ[ට ව)X ෙගHය හැ3 ය. 

 
1:9 Wය  rම අවසර පත ද, ඕනෑම වeගයක පෙ�ශ පත ද, සාමාන' පෙ�ශ පතය� ප	Xම පෙ�ශ 

පත එක! කර)න) HW) ප:�ෂා කරJ ලැ�ය හැ3 ය. ගමෙ) ෙය= W^ය=, ./	ය ෙසේවෙV 
�6�ත බලයල7 �ලධරෙයE ඉ-ලා W^න H ෙටක තම අවසර පතය ෙහෝ පෙ�ශ පතය ෙහෝ 
ඉX	ප7 කළ ෙනොහැ3 කවර ෙකෙනEට ,වද, පෙ�ශ පතය ෙප)Hය ෙනොහැ3 සාමාන' ම�ෙයEට 
�යම කරන ප	Xම, k� ගාස්!ව ෙගaමට �යම කරJ ලැෙb. එෙසේ ෙගn kදල ආපu ඉ-ලා එවන 
ඉ-o/ ප��ෙෂේප කළ හැ3 ය. 

 
 

2. ���ය බලපතය� ��� කළ හැ�ෙ� කවර කට�� සඳහා ද යන වග 
 

2:1 ආ%&ෙ' කට�� - ./	ය බලපත �E7 කළ 67ෙ7, 2:2 උප වග)�යට යට7ව, 
ආv9ෙ� පවාහන ෙසේවාව) සඳහා7 XIV වැ� හා XVI වැ� ප	
ෙ�දවල සඳහ) ගම) �ම) 
සඳහා7 පමණ3. එබ� ෙසේවාව) සඳහා ලැ�ය 6! ගාස්!, බලපත �E7 කළ ෙදපාeතෙ/)!වලට 
ෙහෝ �E7 කළ ෙදපාeතෙ/)! Cටස) ෙකොට ඇ� ප	X ෙගaමට බැp W^න ෙදපාeතෙ/)!වලට 
ෙහෝ හර කළ 6! ය. 

 
2:2 තැ)ප� කළ *දල+) ෙවන� කට�� සඳහා  - එෙතE. ,ව7, ආv9ව ෙවත තැ)ප7 

කර ඇ� kදල3) බලපතයක ව^නාකම අයකර ගත හැ3 පස්තාවය)@=, heෙවෝ�ත ෙසේවාව) 
හැර ෙවන7 පවාහන ෙසේවාව) සඳහා ද බලපතය� �E7 කළ හැ3 ය. ෙ/ උප වග)�ය යටෙ7 
�E7 කරන බලපතය� OHය 67ෙ7 162 වැ� හා 162 “අ” වැ� ෙපො. ආකෘ� පතවල ය. 

 
2:3 ජනා.ප/�මා සහ අගාමාත��මා - ජනා ප�!මාෙ+ ආයතනය)ට අය7 ෙසේවකය)ෙ+ 

ගම) �ම) සඳහා ද, එ!මාෙ+ ආයතනය)ට අය7 ෙමෝටe රථ පවාහනය 3:ම සඳහා ද, 
ජනා ප�!මාෙ+ ෙ-ක/වරයා HW) ෙහෝ ෙපෞqගOක ෙ-ක/වරයා HW) ෙහෝ බලපත �E7 
කරJ ලැ�ය හැ3 ය. 

 
අගාමාත'!මාෙ+ ආයතනය)ට අය7 ෙසේවකය)ෙ+ ගම) �ම) සඳහා ද, එ!මාෙ+ 

ආයතනය)ට අය7 ෙමෝටe රථ පවාහනය 3:ම සඳහා ද, අගාමාත'!මාෙ+ ෙ-ක/වරයා HW) 
බලපත �E7 කරJ ලැ�ය හැ3 ය. 

 
2:4 පා34ෙ�)� ම)5ව6 - පාeOෙ/)! ම)�වරෙයEට, පාeOෙ/)! �ස්aමකට 

නැතෙහො7 කාරක සභා �ස්aමකට එන Hට ෙහෝ එවැ� �ස්aම3) අන!\ව ආපu යන Hට ෙහෝ 
ස්වtය �වස ෙහෝ ඡ)ද ෙකො�ඨාසය7, ෙකොළඹ7 අතර තමාෙ+ ෙමෝටe රථය ගාස්!ව� 
ෙනොෙගවා ./	ෙය) ෙගන යෑම සඳහා ./	ය බලපතය� ලබාගැSමට @?ක/ ඇත. එෙසේ ෙමෝටe 
රථය ෙගන යන අවස්ථාෙ�=, ඒ සමග යන 	යැ.ෙරE ෙහෝ ෙමෙහක\ෙවE ෙවJෙව) ද !)ෙව� 
පං�ෙV ෙනො?ෙ- ගම) 3:මට බලපතය� ලබාගැSමට @?ක/ ඇ7ෙ7 ය. පාeOෙ/)! 
ම)�වරෙයEට, පාeOෙ/)!ෙ� රාජකා	 කට6! සඳහා ගම) 3:මට ඇ� කවර Hෙටක= ,වද 
ෙ/ වග)�ෙV ද�වා ඇ� ප	X Xව�ෙ) ඕනෑම පළාතකට යෑම සඳහා බලපතය� ෙදJ ලැෙb.  

 
2:4:1 තම  ඡ)ද ෙකො�ඨාසෙය) Cට පXංQව W^න පාeOෙ/)! ම)�වරෙයEෙ+ 

�වස7 ඔ[ෙ+ ඡ)ද ෙකො�ඨාසය7 අතර ./	ය මාeගෙය) ඇ� .ර සැත�/ 50කට වැ�න/, 
තම ෙමෝටe රථය එම ස්ථාන ෙදක අතර ./	ෙය) ෙගන යාම සඳහා ./	ය බලපතය� 
ලබාගැSමට ඔ[ට @?ක/ ඇත. 

 
2:4:2 ෙමෝටe රථය� ඇ7තා n පාeOෙ/)! ම)�වරෙයEට කැම� න/, 

පාeOෙ/)!ෙ� මහ ෙ-ක/වරයාට දැJ/ =, 2:4 උප වග)�ෙV සඳහ) වන ප	X ෙමෝටe රථය 
./	ෙය) ෙගන යාෙ/ අ��ය අතහැර, ඒ ෙවJවට මාසයකට \. 75 බැ�) n =මනාව� ලබාගත 
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හැ3 ය. එෙසේ එම =මනාව ලබාගත හැ�ෙ� ඔ[ෙ+ �වෙසේ ෙහෝ ඡ)ද ෙකො�ඨාසෙV ෙහෝ Wට 
ෙකොළඹ ද�වා ඇ� .ර පමාණය සැත�/ 20කට වැ� න/ පමණ3. තවද, ෙමෝටe රථය� ඇ7තා 
n පාeOෙ/)! ම)�වරෙයEට, 2:4:1 උප වග)�ය යටෙ7 සඳහ) වරපසාදය ��� Hpම 
ෙවJවට මාසයකට \.75 බැ�) n =මනාව� ලබාගත හැ3 ය. ඒ =මනාව� ලබන ම)�වරයා 
ෙමෝටe රථය සැබැH)ම නඩ7! ෙකොට පාH
Q කළ බවට සහ�කය� ෙගa/ ව,චරයට 
ඇ?�ය 6! ය. 

 
2:4:3 පාeOෙ/)!ෙ� ම)�වරෙයE වශෙය) තමාට @?ව ඇ7තා n heෙවෝ�ත 2:4 Wට 

2:4:2 ද�වා n උප වග)�වල සඳහ) වරපසාදවලට අමතරව, අමාත' �රෙV කට6! සඳහා යන 
එන ගම) �ම) වල= තම ෙමෝටe රථය ෙනො?ෙ- ./	ෙය) ෙගනයාමට බලපතය� සහ 
ෙමෝටe රථය සමග යන ෙමෙහක\ෙවE ෙහෝ 	යැ.ෙරE ෙවJෙව) !)ෙව� ප)�ෙV 
බලපතය� ද අමාත'වරෙයEට ලබාගත හැ3 ය. තම ෙමෝටe රථය ./	ෙය) ෙගන යෑම 
ෙවJවට ෙමම වග)�ෙV ද�වා ඇ� අ6\ ෙමෝටe රථ =මනාව� ලබාගැSමට 
අමාත'වරෙයEට @?කම� නැත. 

 
2:5 �8ප� අය ආෙරෝග�ශාලාවට යැ;ම ආ<ය - ආෙරෝග'ශාලාවකට ෙහෝ ෙවන7 ෛවද' 

ආයතනයකට ෙහෝ තම)ෙ+ �වසට ෙහෝ යෑමට Hය@යද/ කරගත ෙනොහැ3 .�පෙතE එt 
ස්ථානයකට යැaම සඳහා !)ෙව� පං�ෙV ./	ය බලපතය� =මට Xසාප�/Xස්�� 
ෙ-ක/වරෙයEට බලය �ෙb. අනාථ ෙරෝ�ෙයE ෙගන ෙගොස් ෛවද' ආයතනයකට ඇ!� ෙකොට 
ආපu �වසට යෑමට ඔ[ෙ+ ඥා�ෙයEට ෙහෝ ෙවන7 @තවෙතEට ෙහෝ ./	ය බලපතය� =මට ද 
Xසාප�/Xස්�� ෙ-ක/වරෙයEට බලය ඇ7ෙ7 ය. ඔ[ HW) ඒ බලය පාH
Q කළ 67ෙ7 
ෙරෝ�යාෙ+ ත�යට ෙකෙනE යෑම අත'වශ' යැ� ෛවද' �ලධරෙයE 3යා W^යෙහො7 පමණ3.  

 
2:5:1 ආv9ෙ� ආෙරෝග'ශාලාව3) සහ මානWක ආෙරෝග'ශාලාව�, ලා.\ 

ආෙරෝග'ශාලාව� වැ� ආයතනය3) Cටකරන අනාථ ෙරෝ�ෙයEට ආපu �වසට යෑමට ./	ය 
ගාස්!ව ෙගවාගත ෙනොහැ3 යැ� එt ආයතනය භාර �ලධරයාට ඒ7! යන පස්ථාව)@= ඒ 
සඳහා බලපතය� =මට ඒ �ලධරයාට බලය ඇ7ෙ7 ය. ශල'කeමය� වැ� ප�කාරය� 3:ම 
සඳහා ෙරෝ�ෙයE එ� ෛවද' ආයතනය3) ෙවන7 ෛවද'ායතනයකට යැaම අවශ' යැ� 
ෛවද' �ලධරයා ක-පනා කරන පස්ථාවක= එම ෙරෝ�යාෙ+ ත�යට උපස්ථායකෙයE යැaම 
අත'ාවශ' යැ� එම �ලධරයා ක-පනා කර)ෙ) න/ ඒ සඳහා එම උපස්ථායකයාට බලපතය� 
�E7 3:මට ද ඔ[ට හැ3 ය.  

 
2:5:2 මානWකාෙරෝග'ශාලාෙ� W^න ෙරෝ�ෙයEෙ+ ළද\ෙවE ෙවන7 3Wය/ 

ආයතනයකට භාර=ම C�ස �ෙගන යන මානWකාෙරෝග'ශාලාෙ� උපස්ථා�කාවකට ./	ය 
බලපතය� �E7 3:මට මානWකාෙරෝග'ශාලාව භාර �ලධරයාට ��වන.  
 
 

3. බලපතය� 4;ම 
 

3:1 �E7 කරන Xනය හා �E7 කරන කාeයාලය7, �E7 කරJ ලබන ෙසේවය, කාeයය) 
හා �qගලයා Cgබඳ Hස්තර7 පැහැXO ෙලස ද�ව?) බලපතය පැහැXOව හා uප:�ෂාෙව) CරHය 
6! ය. XVI වැ� ප	
ෙ�දය යටෙ7 �E7 කරන බලපතයක, ගමන ය)ෙ) Eමන කට67ත� 
සඳහා ද ය)න Oaමට ඇ� ස්ථානෙV “�වා9” යන වචනය ද XXV වැ� ප	
ෙ�දය යටෙ7 �E7 
කරන බලපතයක එම ප	
ෙ�දෙV 3 වග)�ෙV ද�වා ඇ� ප	X අවශ' Hස්තර ද OHය 6! ය. 
./	ය බලපතය� �E7 3:ෙ/= ඒ ඒ ෙදපාeතෙ/)!ව හ�නාගැSම සඳහා ෙව) කර= ඇ� 
අංකය බලපතෙය@ සටහ) කළ 6! ය. ෙමම කාeයය සඳහා රබe kදාව� පාH
Q 3:මට ��වන. 

 
3:2 ෙම@ 2:2 උප වග)�ය යටෙ7 �E7 කරන ලද බලපතයක, බලපතෙV Hයදම අයකර 

ගත6! අරkදෙ- නම7 ගමන ය)ෙ) Eමන කට67ත� සඳහා ද යන වග7 ඒ ඒ Hස්තර OHය 6! 
ස්ථානවල පැහැXO ෙලස සඳහ) කළ 6! ය. 
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3:3 ෙවන7 ෙදපාeතෙ/)!ව� ෙවJෙව) බලපතය� �E7 කරන පස්තාවක= බලපතෙV 
k.ෙ) ර! �)ෙත) “........................HW) ෙගHය 6! ය” ය)න සටහ) කළ 6!�.  

 
 

4. පා=>? ෙනොකරන ලද බලපතය� ෙහෝ පෙ'ශ පතය� 
 

4:1 බලපතය� ලබාගැSමට ෙනොහැ3aම ෙහෝ බලපතය� ෙහෝ බලපතය� මත �E7 කරන 
ලද ය/ පෙ�ශ පතය� ලබාග7 නk7 පාH
Q 3:මට ෙනොහැ3 aම ෙවJෙව) 
සාමාන'ා කා	ෙග) ව^නාකම ආපu ඉ-ලා W^ය ෙනොහැ3 ය. පාH
Q ෙනොකරන ලqදා n 
බලපතය� ඇෙතො7 එය �E7 කළ ෙදපාeතෙ/)!ෙ� පධා�යා ෙවත අපමාදව ආපu යැHය 6! 
ය. ලබාග7 පෙ�ශ පතය� පාH
Q ෙනොකරන ක-@, ෙහෝ අeධ වශෙය) පාH
Q කළ ක-@ ගමන 
(යන ෙහෝ එන) පට) ග)නා ./	ය ස්ථානෙV ./	ය ස්ථානා ප� ෙහෝ ගමන අතරමැද= අවස) 
කළෙහො7 එම අතරමැද ./	ය ස්ථානෙV ./	ය සථ්ානා ප� ෙවත වාeතා ෙකොට පෙ�ශ පතය මත 
“අවලං� කරන ල=.......පාH
Q ෙනොකරන ල= ......./	ය ස්ථානෙය) ඔbබට පාH
Q ෙනොකරන 
ල=.” ය)න සටහ) කර ./	ය ස්ථානා ප�ෙ+ අ7සන, Xනය හා ෙ�ලාව ෙයXය 6! ය. ඉ) පuව 
./	ය ස්ථානා ප� ./	ය 123 ආකෘ� පතය �W ප	X ස/heණ කර සහ�ක කළ 6! අතර 
�ලධරයා එම බලපතය පාH
Q ෙනො3:මට ෙහේ! ද ද�ව?) එt ආකෘ� පතය, බලපතය �E7 
කළ ෙදපාeතෙ/)!ෙ� පධා�යා ෙවත අපමාදව යැHය 6! ය. 3Wය/ �ලධරෙයE kO) ලබාග7 
බලපතය� ෙවJවට ෙවන7 බලපතය� ලබාගැSම සඳහා ඉ-r/ 3:මට අදහස් කර)ෙ) න/, 
ඔ[ අවලං� 3:ෙ/ ගාස්!ව ./	ය ස්ථානා ප� ෙවත kදO) ෙගවා ලබාග7 	W� පත ඔ[ෙ+ 
ෙදපාeතෙ/)! පධා�යා ම�) සාමාන'ා කා: ෙවත ඉX	ප7 කළ 6! ය. 

 
4:2 පා=>? ෙනොකරන ලද පෙ'ශ පත ෙවGෙව) බැර +Iම.-  බලපතය� මත ලබාෙගන 

පාH
Q ෙනොකරන ලද පෙ�ශ පතයක ව^නාකම තම ෙදපාeතෙ/)!වට බැර කරන ෙලස කරන 
ඉ-oම ෙදපාeතෙ/)!ෙ� පධා�යා HW) සෑෙහන තර/ ක- ඇ�ව සාමාන'ා කා: ෙවත යැHය 
6! ය. ඒ සමගම එම පෙ�ශ පතය පාH
Q ෙනොකරන ලqෙq කවර ෙහේ�) �සා ද යන වග7 Hස්තර 
ස@තව Oයා යැHය 6! ය. පෙ�ශ පතය සැබැH)ම පාH
Q ෙනොකරන ලද බවට සාමාන'ා කා: 
සෑ�මකට ප7,වෙහො7 ඔ[ ෙදපාeතෙ/)!වට ෙවනම බැර ව,චරය� යැHය 6! ය. එHට ඒ 
ෙදපාeතෙ/)!ව එය බැර කළ 67ෙ7 කවර වැය  eෂයකට ද යJ සඳහ) කර?) ඒ ව,චරය �W 
ප	X අ7ස) ෙකොට ආපu යැHය 6! ය. ෙකෙසේ ,වද \. 4 ෙහෝ ඊට අ9 අගය3) 6! පෙ�ශ 
පතයක අගය ආපu ෙගවJ ෙනොලැෙb. 

 
 

5. බ& BC හා ගම) බ& ෙගනයාම 
 

5:1 ෙමම ෙර�ලාW යටෙ7 බලපතය� ෙවJෙව) �E7 කළ අවසර පතය� ෙහෝ අJගහ 
පෙ�ශ පතය� ෙහෝ පෙ�ශ පතය� ෙහෝ දර)ෙනEට, ./	ෙය) ගම) කරන සාමාන' ම�ෙයEට 
ෙනො?ෙ- ෙගන යා හැ3 ගම) බ9 පමාණයම ෙනො?ෙ- ෙගන ය)නට @?ක/ ඇ7ෙ7 ය. 

 
5:2 ෙම@ පහත දැ�ෙවන ෙqව- ./	ෙය) ෙනො?ෙ- ෙගන යා හැ3 ය.  

 
5:2:1 ජනා ප�!මාෙ+ ආයතනයට හා අගාමාත'!මාෙ+ ආයතනයට අය7 n ෙහෝ 

එ!ම)ලාෙ+ OCනයට ෙයොkකරන ලද Wයr ගම) බ9, ෙමෝටe රථ, ස!) ආXය. 
 
5:2:2 ./	ය ෙදපාeතෙ/)!ෙ� ම¡) සහ පාeස- ෙගනයෑ/ Cgබඳ ෙර�ලාW මාලාෙ� 

32(13) වැ� වග)�ෙV සඳහ) වන ආයතනවල W^න අයෙ+ පෙයෝජනය සඳහා යවන ත'ාග 
බවට O¢ත සහ�කය� අkණා �ෙබෙතො7 එt ආයතනවලට ත'ාග වශෙය) යවන ආහාර දව', 
ෙරXCg, ෙපො7ප7, �ව7ප7 යනාXය. 
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5:2:3 ./	ය සාමාන'ා කා: HW) බලය = ඇ� ප	X කාoන කාx අවසර පත දරන 
�ලධරය)ෙ+ බ�Wක-. 
 
5:3 £ට ඉහ�) n උප වග)�ය යටෙ7 ෙනො?ෙ- ෙගන යන Wයr බ9 ?^ සඳහා ඉ)ෙවො�ස් 

පත ෙහෝ ෙ� �-පත ෙහෝ OHය 6! ය. ඉ)ෙවො�ස් පත ෙහෝ ෙ� �-පත ෙහෝ නැ�ව ය/ භාvඩය� 
යැaමට තැ7 3:ම වංචාව3. 

 
 

6. කාE අවසර පත  -  අGගහ කාHන පෙ'ශ පත 
 

6:1 කාoන අවසර පතය� ෙහෝ ආv9ෙ� අJගහ කාoන පෙ�ශ පතය� �E7 කරJ 
ලබ)ෙ) ./	ය සාමාන'ා කා: HW�. එය දරන තැනැ7තාට එ@ ද�වා ඇ� Xනය) අතර7, 
./	ය ස්ථාන ෙදක අතර7 ඕනෑම ෙ�ලාවක= ගම) කර)නට @?කම ඇ7ෙ7 ය. 

 
6:2 !_ ප¤\ වශෙය) ෙදන පෙ�ශ පතය� හා ආv9ෙ� අJම�ය Cට �E7 ෙකෙරන 

අෙනE7 පෙ�ශ පත හැර සෑම අවසර පතයකම හා පෙ�ශ පතයකම පසථ්ාවෙV හැ^යට පහත 
ෙපෙනන අ6\ kදාව� තැ�ය 6! ය. 

 
“ආ%&ෙ' රාජකා� කට�� සඳහා පා=>?යට පමණK.” නැතෙහො7 “........රාජකා� සඳහා 

පා=>?යට පමණK.” 
 
6:3 කාoන කාx අවසර පත ෙහෝ ආv9ෙ� අJගහ කාoන පෙ�ශ පත ෙහෝ ලබාගැSමට 

@?කම ඇ� �ලධරය) 12 වැ� ප	¥ෂ්ටෙය@ ද�වා ඇත. 
 
6:4 කාx අවසර පතය� ෙහෝ අJගහ පෙ�ශ පතය� ෙහෝ දරන කවෙරE ,ව7 තමාට ඒ අවසර 

පතය ෙහෝ පෙ�ශ පතය ෙහෝ ය/ තන!ර� �සා @? a න/ ඒ තන!ෙර) ඉව7වන Hට නැතෙහො7 
ආෙqශකෙයEෙ+  ප7aම� අවශ' වන ප	X �වා9ව� Cට යන Hට, නැතෙහො7 ඒ අවසර පතය 
ෙහෝ පෙ�ශ පතය ෙහෝ .) කාලය අවස) වන Hට, ඒ අවසර පතය ෙහෝ පෙ�ශ පතය ෙහෝ ./	ය 
සාමාන'ා කා: ෙවත ආපu භාර Xය 6! ය. 

 
6:5 අවසර පතය� ෙහෝ අJගහ පෙ�ශ පතය� ෙහෝ පාH
Q කළ හැ�ෙ� 13 වැ� ප	¥ෂ්ටෙV 

ද�වා ඇ� අෙයEට අවසර පතෙV/අJගහ පෙ�ශ පතෙV ද�වා ඇ� පෙqශ ¦මාව) හා කාල 
¦මාව) ඇ!ළත පමණ3. ඒ අවසර පතය ෙහෝ පෙ�ශ පතය අ) ෙකෙනEට පැව	ය ෙනොහැ3 ය. 
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�ව�න ඇ�ළත රාජකා� ගම� 
 

1. සාමාන� 

2. ගමන� ආර�භ කරන ස්ථානය 

3. අර �මැස්ම 

4. සං$�ත %මනාව 

5. ගම� කරන ආකාරය 

6. (��ෙය� ගම� *+ම ෙව,වට මහා මා/ගෙය� ගම� *+ම 

7. ෙපො( වාහනය*� ගම� *+ම ෙව,වට ෙපෞ4ග5ක වාහනය*� ෙහෝ 75යට 

ලබාග: වාහනය*� ගම� *+ම 

8. සැත<� 75ය : ෙමෝට/ රථ 

9. සැත<� 75ය : ෙවන: වාහන 

10. ඉAලා ග: ෙමෝට/ රථ පාBCD *+ම 

11. එ�ෙකෙන7ට වැF Gලධරය� ගණන� එකම වාහනය පාBCD *+ම 

12. ප�ව/Jත %මනාව 

13. ස්Kර පවාහන %මනාව 

14. ක�කMව�ෙN ගාස්� 

15. වාහනය (��ෙය� ෙගන යාම 

16. ගමනට ස�බ�ධ ෙවන: අGය� Bයද� 

17. (��ෙP ගම� කළ හැ* ප�Jය 

18. (��ය බලපත 

19. �යැ(ර�, කා/යාල කා/ය සහායකය� සහ ෙමෙහකMව� 

20. කා/ය ස්ථානය*� මාMS යාෙ�% ගම� Bයද� ෙගSම : සං$�ත %මනා 

21. කා/ය ස්ථානය*� මාMS යාෙ�% ගම� Bයද� ෙගSම : GලධරයාෙN සහ 

ඔUෙN පVෙA අයෙN ගම� 

Bhashi
Underline

Bhashi
Underline

Bhashi
Underline
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22. කා/ය ස්ථානය*� මාMS යාෙ�% ගම� Bයද� ෙගSම : ගෘහ භාXඩ ආ�ය 

පවාහනය *+ම 

23. ග� පෙ4ශයට පවාහනය *+ම 

24. ෙක[ කA%ම� ඇJව මාM *+ම, මාM*+ම පමාද *+ම සහ අවලං\ *+ම 

25. Bෂමාචාරය Gසා මාM *+� 

26. ෙකො_ෂ� සභාවල සහ Bෙශේෂ ක_aවල සාමාbකය� 

27. ගම� Bයද� දැ+ම සඳහා අ:Jකාර� 

28. ගම� Bයද� ඉAd�පත 

29. ඇතැ� ව/ගවල රාජකා� ගම� 

30. රජෙP Gලධරය� ෙනොවන <4ගලය� 

31. පා/5ෙ��� ම�eවM 
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�ෙදය 
 

�ව�න ඇ�ළත රාජකා� ගම� 

 

1. සාමාන� 
 

1:1 ස්ව�ය රාජකා
 ඉ���ම සඳහා ගම" #ම" යෑමට �යම & ඇ( රජෙ) �ලධරෙය,ට පහත 
සඳහ" ./.ධානවලට අ23ලව ඔ5ෙ6 ගම" .යද7 ෙගව2 ලැෙ8. 

 
1:2 ෙමම ෙග&ම �යම වශෙය"ම යන එන ගම" #ම"වල .යද7 ෙහෝ ආ?@ෙA රාජකා
 

කටBC සඳහා තබාග"නා වාහනයක නඩFC .යද7 ෙහෝ ප(HIණ ��7 වශෙය" කර2 ලබන 
ෙග&මK Lස ෙපෞNගOක පPනP ස්වQපෙය" ෙකෙරන ෙග&මK ෙනොව"ෙ" ය.  

 
1:3 අ/ථ Gfපනය - ෙමම ප
�ෙදෙයU “සංBKත Xමනාව” ය"ෙන" අදහස් කර2ෙ) 

නවාතැ" සහ යැZ7 ෙව2ෙව" දරන ලද .යද7 ප(Hරණය ��7 වශෙය" ෙගවන [දල ය. 
 

“අGය� Bයද�” ය2 16 වග"(ෙ) සඳහ" [ද] පමාණය ය. 
 

“සැත<� 75ය” ය2 ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oය, ෙමෝටI සaක] සැත_7 ,Oය ෙහෝ බabක] 
සැත_7 ,Oය .ය හැ� ය. 

 
ෙවනF ආකාරය�" .ස්තර කර නැFන7, “වැ�ප” ය"ෙන" අදහස් කර2ෙ) �තc තනCරක නව 

ඒකාබNධ වැ�ප ෙහෝ වැඩ බලන තනCරක නව ඒකාබNධ ආර7භක වැ�ප ෙහෝ යන ෙද�" වඩා වැP 
වැ�ප ය. 

 

“ගම� Bයද�” ය"ෙන" අදහස ් කර2ෙ) මහා මාIගෙ) වාහනවO" ගම" ��ෙ7X දර2 ලබන 
.යද7 ප(Hරණය ��7 වශෙය" ෙගව2 ලබන “සැත_7 ,Oය” ය. f7
ෙය" ගම" ��ම සඳහා 
f7
ය බලපත ෙනොLෙ] සපය2 ලැෙ8. සැත_7 ,Oය hරණය කර2 ලබ"ෙ" ගම" කළ සැත_7 
ගණනට අ23ලව අදාළ ගාස්C පමාණය අ2ව ය. 

 

“නාග�ක බල මXඩලය” ය"ෙන" අදහස් කර2ෙ) මහා නගර සභාවK ෙහෝ නගර සභාවK ය. 
 
1:4 ගම" .යද7 ඉ]k7 කළ BFෙF ඒ සඳහා සපයා ඇ( [lත ආකෘ( පතෙ) ය. වාහනෙ) 

වIගය සහ එU Oයාපnංo අංකය ඉ]k7පතෙයU දැK.ය BC ය. 
 
 

2. ගමන� ආර�භ කරන ස්ථානය 
 

2:1 රාජකා
 ගමනK ආර7භ වන ස්ථානය ෙසේ සැල�ය BFෙF, 2:2 උප වග"(යට යටFව 
�ලධරයා වැඩකරන ස්ථානයa. 

 
2:2 ඔ5 ගමන rටFව"ෙ" �යම වශෙය"ම තම �වb" න7 තම �වස ගමන ආර7භ කරන 

ස්ථානය ෙලස සැල�ය හැKෙK, ඔ5ෙ6 �වස ඔ5 වැඩකරන ස්ථානය rUs නාග
ක බල ම?ඩල 
පෙNශය ඇCළතම rUටා (ෙබ"ෙ" න7 ෙහෝ ඔ5ෙ6 �වස ඔ5 වැඩ කරන ස්ථානෙ) b ට සැත_7 4K 
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ඇCළත rUටා (ෙබ"ෙ" න7 ෙහෝ ඔ5 වැඩ කරන ස්ථානයට වඩා ඔ5ෙ6 �වස ගමනා"තයට 
�t�ව"ෙ" න7 ය.  

 
 

3. අර �මැස්ම 
 

3:1 රාජකා
 ගම" #ම" යා BFෙF ඒ ඒ අවස්ථාෙAX පව(න තFFවය අ2ව හැ�තර7 
ඉKම�" යා හැ�, ඉතාම ෙකs මාIගෙය" හා ආ?@වට අ@ම .යදම දැ�මට bfවන ප
n ය. 

 
3:2 පව(න තFFවය" අ2ව fර පාර�" යාමට ෙහෝ අතරමග නැවhමට ෙහෝ අවශc uවෙහොF 

එෙසේ අවශc vෙ) ,මK �සාද යන බව ගම" .යද7 ඉ]k7පතෙ) සඳහ" කළ BC ය. 
 
3:3 අවශc පමාණයට වඩා අ/ක v .යදමK ආ?@වට දැ�මට bfවන මාIගය�" ෙහෝ 

ආකාරය�" �ලධරෙය, ගම" කර ඇFන7, ඔ5ට ෙගව2 ලබ"ෙ" ඉතාම අ@ .යදL" යා හැ� 
ආකාරෙය" wෙ) න7 ඔ5ට ෙග.ය BCව (x [දල පමණ�. 
 
 

4. සං$�ත %මනාව 
 

4:1 ෙගBය හැ* අවස්ථා  -  ගමෙ" fර පමාණය සැත_7 හතකට වැP න7 රාජකා
 සඳහා ගම" 
#ම" යන �ලධරෙය,ට ස්ව�ය කාIය ස්ථානෙය" රාජකා
 සඳහා rට& bsන කාලය ෙව2ෙව" 
ඔ5ෙ6 යැZ7 සහ නවාතැ" ryබඳ සංBKත .යද7 rයවා ගැzමට 4:5 සහ 4:6 උප වග"(වල �යම 
කර ඇ( ප
n XමනාවK, 12 වග"(ෙ) ./.ධානය"ට යටFව ෙගව2 ලැෙ8. 

 
4:1:1 රාජc �ලධරය" සඳහා සං.ධානය ෙකෙරන _5| පාඨමාලාවල ෙයXෙ7X ඔu" 

ෙ"වාbකව ~� b�ම අෙ�Kෂා කර"ෙ" න7 ද, සාමානc රාජකා
 කාල ෙAලාෙව" ප
බාUරව එම 
පාඨමාලාව සඳහා සහභා� ව"ෙ" න7 ද, පහත සඳහ" අවශcතා ස_ර"ෙ" න7 පමණK _5| 
ආයතනය .b" n
ගැ"&මK වශෙය" ලබාෙදන �ලcමය ප(ලාභවලට අමතරව ෙමම ප
�ෙදෙ) 
4:4 හා 4:5 වග"( අ2ව සංBKත Xමනා ද, 1 වග"(ය අ2ව ගම" .යද7 Xමනා ද ලබාගත හැ� ය. 

 
(අ) සංBKත Xමනාව ෙගව2 ලබන _5| කාල �මාෙA උප
මය ස(  2 K .ය BC ය. 
 
(ආ) පnංo ස්ථානය හා _5| ආයතනය අතර fර පමාණය සැත_7 හතකට (07) වැP.ය BC 

ය. 
 
(ඇ) ගම" .යද7 ෙග.ය BFෙF යා7 ඊ7 ෙව2ෙව" එK ගමනK සඳහා පමණ�.  

 
4:2 රාජකා� %මනාව - රාජකා
 කටBC සඳහා තම" වැඩ කරන ස්ථානෙයUම ගත ෙකෙරන රා� 

කාලයK ෙව2ෙව" සංBKත Xමනාව ෙව2වට “රාජකා
 XමනාවK” ෙගව2 ලබන �ලධරෙය,ට, 
තමාෙ6 �වස හා වැඩ කරන ස්ථානය අතර ඇ( fර පමාණය ෙනොසලකා, එ� රාජකා
 Xමනාව ලබාගත 
හැ� ය. 

 
4:3 නගරය ඇ�ළත ගම� - අවශcෙය"ම ~යK ෙගද
" rට නැවh b�මට bfව"ෙ" න7 Lස, 

5ෙදK නාග
ක බල ම?ඩලයක �මාව ඇCළතම කරන ගම" #ම" ෙව2ෙව" සංBKත Xමනාව 
ෙග.ය ෙනොහැ� ය. 
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4:4 ෙගBය හැ�ෙ� කවර කාල gමාව� සඳහා ද යන වග  -  ෙමU 4:5 උප වග"(ෙයU  �යම 
කර ඇ( ගාස්C පමාණය"ට අ2ව පැය 24�" BF එK එK ස7HIණ කාල ප
�ෙදය සඳහා ද, පහත 
දKවා ඇ( ප
n අ2පා(ක පදනමK අ2ව එ� කාල ප
�ෙදෙය" ය7 ෙකොටසK සඳහා ද, ස7HIණ 
සංBKත Xමනාව ෙග.ය හැ� ය. 
 

පැය 12කට ෙනොඅ@ කාල ප
�ෙදයK සඳහා, ස7HIණ සංBKත Xමනාව. 
 

පැය 6කට ෙනොඅ@ කාල ප
�ෙදයK සඳහා, සංBKත Xමනාෙව" බාගයK (1/2). 

  
4:4:1 පැය 6ට අ@ කාල ප
�ෙදයK සඳහා සංBKත Xමනාව ෙනොෙග.ය BC ය. 
 
4:4:2 සංBKත Xමනාව ෙග.ය හැKෙK එක nගටම කාIය ස්ථානෙය" rටත ගතකරන 

අඛ?ඩ කාල ප
�ෙදයK සඳහා ය. ඛ?ඩ කාල ප
�ෙද එකC ෙකොට සැn කාල ප
�ෙදයK 
සඳහා ෙමම Xමනාව ෙග.ය ෙනොහැ� ය. 

 
4:4:3 �ලධරෙය, පැය 24ට වඩා අ/ක කාලයK කාIය සථ්ානෙය" rටත ගතකරන .ට ස( 

Cනක උප
ම කාල �මාවK දKවා, ඒ එ�ෙනක පැය 24ක කාල ප
�ෙදය සඳහා සංBKත 
Xමනාෙව" 25%ක අමතර XමනාවK ඔ5ට ෙග.ය හැ� ය. සංBKත Xමනාෙව" 25%ක අමතර 
Xමනාව පැය 24ට අ@ ,මන කාල ප
�ෙදයK සඳහා uවද ෙග.ය ෙනොහැ� ය. 

 
4:4:4 
යැfර" හා K�නIව�" ද, 4:4:3 උප වග"(ෙ) සඳහ" අමතර Xමනාව ලැ�මට 

ULක7 ලබa. 
 

4:5 ගාස්� පමාණය - ෙග.ය BC සංBKත XමනාෙA පමාණය �ගමනය කළ BFෙF පහත 
දැKෙවන ප
n �ලධරයාෙ6 මාbක වැ�ප පදන7 කරෙගන ය. (1:3 උප වග"(ය බල"න) 

 
 මාbක වැ�ප පැය 24ක එK එK ස7HIණ කාල  

ප
�ෙදය සඳහා සංBKත Xමනාව  
 

   �   .   සත 
 

 �. 15,839 දKවා  350 .  00 
 

 �. 15,840 bට �. 21,044 දKවා  400 .  00 
 

 �. 21,045 bට ඉහළට  500 .  00 

 
4:5:1 ජනා/ප(Cමා, අගාමාතcCමා, අමාතcව�", පාIOෙ7"C ම"�ව�", 

ෙශේෂ්ඨා/කරණෙ) .�ශ්චයකාරව�" සහ අ�යාචනා/කරණෙ) .�ශ්චයකාරව�"  .b" ගම" 
#ම" සහ යැZ7 කාIයය" ෙව2ෙව" දර2 ලබන තථc .යද7 ප(Hරණය කළ BC ය.  

 
4:6 ෛදGක වැai ලබන Gලධරයා - ෛද�ක වැ�� ලබන �ලධරෙය,ෙ6 මාbක වැ�ප 

ගණනය ��මට ෛද�ක වැ�ප 30" �ණ කර ගණනය කළ BC ය. 
 
4:7 ය� ස්ථානයක jk lmම - �ලධරෙය, ය7 ස්ථානයක nන Cනකට වැPෙය" ~� bs .ට, 

එෙසේ ~� b�මට අවශc v කාරණය ගම" .යද7 ඉ]k7පෙF දැK.ය BC ය. එෙසේ ෙනොකළෙහොF nන 
Cනකට වැPවන �bම කාල ප
�ෙදයK ෙව2ෙව" ඔ5ට Xමනා ෙගව2 ෙනොලැෙ8. 
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4:8 �\ කල� jk lmම - ය7 සථ්ානයක �ලධරෙය, ~� b�ම වළKවාOය ෙනොහැ� ප
Nෙද" 
n6ගැස්�| කළ, එෙසේ ~� b�ම ෙහේC සහගත බවට ෙදපාIතෙ7"C පධා�යා සෑ�මට පFෙA න7, 
ඔ5ට, මාස Cනක උප
මයකට යටFව එෙසේ ~� bsන කාලය සඳහා ස7HIණ සංBKත Xමනාව ෙග.ය 
හැ� ය. 
 
 

5. ගම� කරන ආකාරය 
 

5:1 f7
ෙය" යාම ෙව2වට මහා මාIගෙ) වාහනය�" යාමට අවසරX ඇ( .ට - රාජකා
 
කටBC සඳහා ගම" #ම" යන �ලධරෙය, (ඔ5ට සැත_7 ,Oය ULvවF නැතF) ය7�b ගමනK 
ෙහෝ ගමන�" ෙකොටසK ෙහෝ f7
ෙය" යා හැ� න7 එය f7
ෙය"ම යා BC ය. ෙ7 සඳහා ඔ5ට 
f7
ය බලපත �,F කර2 ලැෙ8. 6:1 bට 6:9 දKවා v උප වග"(වල සඳහ" අවස්ථාවලX Lස, 
එවැ� ගමනK ෙහෝ ගමන�" ෙකොටසK ෙහෝ ෙව2ෙව" සැත_7 ,Oය ෙගව2 ෙනොලැෙ8. 

 
5:2 ෙපොf වාහනය�" යාම ෙව2වට ෙපෞNගOක වාහනය�" ෙහෝ ,Oයට ගF ෙපෞNගOක 

වාහනය�" ෙහෝ යාමට අවසර X ඇ(.ට - ෙමU 7:1 bට 7:7 දKවා v උප වග"(වල දKවා ඇ( 
අවස්ථාවලX හැර, ස7HIණ ගමන ම ෙපොf වාහනය�" යා හැ�ව (ෙබන ගමනK ෙව2ෙව" සැත_7 
,Oය ෙග.ය ෙනොහැ� ය. 

 
5:2:1 ෙපොf වාහනයK ෙසේ සැලෙක"ෙ" ,Oයට ධාවනය ෙකෙරන � ලංකා ගමනා ගමන 

ම?ඩලය සC වාහනයK ෙහෝ �(පතා ,Oයට ධාවනය ෙකෙරන ෙවනF වාහනයK, f7නැවK 
ෙහෝ ෙබෝt�වK ය. (එෙහF f7
ය �ට අයF ෙනොෙA.) 

 
5:3 අභ��තර \ව� ෙසේවෙය� ගම� *+ම - ආසනයK ස්�ර වශෙය"ම ෙව" කරවා ගැzම 

අවශc ෙA න7 [ද] ෙගවා පෙAශ පතයK LලX ගැzම සඳහා �ලධරෙය,ට අවසර X එම පෙAශ 
පතෙ) වsනාකම ඔ5ට ආප� ෙග&මට ෙදපාIතෙ7"C පධා�යාට _�වන. 

 
එෙත,f uවF එෙසේ කළ හැKෙK - 
 
.ෙශේෂ වැදගFකම�" BKත v ෙහෝ ඉKම�" කළ BC v ෙහෝ ය7�b කාIයයකX ය. එවැ� 
අවසරයK ෙදන .ට ඊට C@f" .ෙශේෂ ෙහේC ෙදපාIතෙ7"C පධා�යා වාIතා ගත කළ BC ය. 
 
එෙසේ නැතෙහොF, 
 
�ව" ගාස්Cව, සංBKත Xමනාව සහ අ�ය7 .යද7 ඇC� �ව" මw" ගම" ��ෙ7X දැ�මට bfවන 
.යදම, �ලධරයා f7
ෙය" එම ගමන ය"ෙ" න7 දර2 ලබන සංBKත Xමනාව සහ අ�ය7 
.යද7වලට (f7
ය බලපතවල වsනාකම හැර) වඩා අ@ෙA න7 ය. 

 
5:4 75යට ග: ෙමෝට/ රථය� පාBCD *+ම  nබඳ gමා *+� - ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oය 

ලබාගැzමට ULක7 ඇFතා v ද, f7
ය ෙසේවයK නැ( මාIගවල �තර �තර සහ බ5ල වශෙය" 
මාස්පතා ගම" කළ BC v ද �ලධරෙය,ට වාහනයK තබාග"නා ෙලස ෙදපාIතෙ7"C පධා�යා 
.b" �යම ෙකොට, ඔ5ට ,� ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oය ෙව2වට ෙමU 13 වග"(ෙ) දKවා ඇ( ප
n 
�ශ්oත පවාහන XමනාවK ෙග.ය BC ය. �ලධරෙය, ,� ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oය වශෙය" 
මාසයK මාසයK පාසා .ශාල ෙලස [ද] ලබා ෙනොග"නා බව ට ෙදපාIතෙ7"C පධා�යා වගබලා ගත 
BC ය. 
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5:5 ආXoෙp වාහන - ආ?@ෙA වාහනයK ලබාගත හැ�ව (ෙබන ගම" #ම" සඳහා 
ෙපෞNගOක වාහනයK ෙහෝ ,Oයට ලබාගF ෙපෞNගOක වාහනයK ෙහෝ පා.�o ෙනොකළ BC ය. 
 

5:5:1 ෙමU 6 වග"(ෙය" අවසරX ඇ( අවස්ථාවලX හැර, f7
ය ෙසේවයK ඇ( මාIගයක 
ගම" ��ම සඳහා ආ?@ෙA වාහනයK පා.�o ෙනොකළ BC ය. 
 
 

6. (��ෙය� ගම� *+ම ෙව,වට මහා මා/ගෙය� ගම� *+ම 
 

6:1 ප�Kෂණ රාජකා
 �සා f7
ෙය" ෙනොව මහා මාIගෙ) වාහනය�" ගම" ��ම අවශc වන 
�ලධරෙය,ට ෙමU 8:2 උප වග"(ෙ) ෙහෝ 9:1 උප වග"(ෙ) සඳහ" �b ගාස්C පමාණය" අ2ව 
සැත_7 ,Oය ඉ]ලා b�මට _�වන.  

 
6:2 අමාතcවරෙය,, �ෙයෝජc අමාතcවරෙය,, ෙ]ක7වරෙය, සහ භා?ඩාගාරෙ) �ෙයෝජc 

ෙ]ක7 යන අයට ස්ව�ය රාජකා
 ඉ���ම සඳහා මහා මාIගෙය" ගම" ��මටF ඒ සඳහා ෙමU 8:2 
උප වග"(ෙ) �යම කර ඇ( ගාස්C පමාණය" අ2ව සැත_7 ,Oය ඉ]ලා b�මටF _�වන. 

 
6:3 ය7�b �ලධරෙය, මහාමාIගෙය" wය ගමනK ෙව2ෙව" ෙග.ය BC වන ස7HIණ 

සැත_7 ,OයF, සංBKත XමනාවK ෙවෙතොF එයF, අ�ය7 .යදමF යන [� [දල, එම ගමන 
f7
ෙය" wෙ) න7 එම �ලධරයාට ෙග.ය BCව ( | (f7
ය ගමෙ" .යදම හැර) සංBKත 
XමනාෙAF අ�ය7 .යද7වලF [� [දලට වඩා අ@ෙA න7 �යම වශෙය"ම මහා මාIගෙය" wය 
ගම" #ම" ෙව2ෙව" ෙමU 8:2 උප වග"(ෙ) ෙහෝ 9:1 උප වග"(ෙ) �යම කර ඇ( ගාස්C 
පමාණය" අ2ව ඔ5ට සැත_7 ,Oය ෙග.ය හැ� ය. 

 
6:4 ෙමU 16:1:3 උප වග"(ය යටෙF, තමාෙ6 ෙමෝටI වාහනය ෙගන යෑම r¡ස f7
ය 

බලපතයK ලබාගැzමට ULක7 ඇ( �ලධරෙය,ට, තම ෙමෝටI වාහනය f7
ෙය" යවනවා ෙව2වට 
ෙමෝටI වාහනෙය"ම මහා මාIගෙ) ගම" කර, ෙමU 8:2 උප වග"(ෙ) ෙහෝ 9:1 උප වග"(ෙ) 
�යම කර ඇ( ගාස්C පමාණය" අ2ව සැත_7 ,Oය ඉ]ලා b�මට _�වන. එෙත,f uවF එෙසේ කළ 
හැ� ව"ෙ" එෙසේ යාමට ඇ( ස්ථානයට f7
ය මාIග ෙය" ත� ගමනට ඇ( fර පමාණය සැත_7 50 ට 
වැP ෙනොව"ෙ" න7; ෙහෝ මහා මාIගෙය" ඇ( fර පමාණ ය f7
ය මාIගෙය" ඇ( fර පමාණෙය"  
Cෙන" ෙදකකට වඩා අ@ව"ෙ" න7 ෙහෝ පම¡. 

 
6:5 තම ෙමෝටI වාහනය ෙගනයෑම r¡ස f7
ය බලපතයK ලබාගැzමට ULක7 ඇ( න[F 

එෙසේ ��ම ෙව2වට සැත_7 50කට වැP fරK මහා මාIගෙය" එම ෙමෝටI වාහනෙය"ම ගම" කර 
ඇ( �ලධරෙය,ට එෙසේ ගම" කළ fර පමාණය සැත_7 130කට ෙනොවැP න7 ෙපට] ෙමෝටI රථයK 
සඳහා �ෙලෝ �ටරයකට �. 12 බැw" ද, ¤ස] ෙමෝටI රථයK සඳහා �ෙලෝ �ටරයකට �. 8 බැw" ද, 
යC� පැnයK සඳහා �ෙලෝ �ටරයකට �. 2 බැw" ද, සැත_7 ,Oය ෙග&මට _�වන. 

 
6:6 ෙමU 8:1 උප වග"(ය යටෙF ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oය ඉ]ලා b�මට ULක7 ඇ( 

�ලධරෙය,ට, f7
ෙය" ගම" කළ හැ� ස්ථානවලට ෙමෝටI රථෙය" ගම" ෙකොට ඒ ගම" #ම" 
සඳහා පහත දැKෙවන ප
n සැත_7 ,Oය ඉ]ලා bsය හැ� ය.- 
 

6:6:1 f7
ෙය" ගම" ��මට (ෙබන fර පමාණය ත� ගමනK සඳහා �ෙලෝ �ටI 32කට 
වැP ෙනොව"ෙ" න7 ෙමU 8:2 උප වග"(ෙ) සඳහ" අදාළ ගාස්C පමාණය අ2ව ය. 

 



XIV වැ� ප
�ෙදය] 

182 

 

6:6:2 f7
ෙය" ගම" ��මට (ෙබන fර පමාණය ත� ගමනK සඳහා �ෙලෝ �ටI 32කට 
වැPවන න[F �ෙලෝ �ටI 80කට වැP ෙනොව"ෙ" න7 ෙපට] ෙමෝටI රථයK සඳහා �ෙලෝ 
�ටරයකට �. 12 බැw" ය. ¤ස] ෙමෝටI රථයK සඳහා �ෙලෝ �ටරයකට �. 8 බැw" ය. (ෙමU 
6:9 උප වග"(ය යටෙF .යද7 ඉ]ලා b�මට �ලධරයා සC අa(වාbකමට ෙ7 ./.ධානවO" 
බාධාවK ෙනොෙA.) 

 
6:7 ෙපොf යහපත තකා �bය7 �ලධරෙය, මහා මාIගෙය" ගම" ��ම අවශc යැa 

ෙදපාIතෙ7"C පධා�ෙය, අදහස ් කරන අවස්ථාවකX, f7
ය ෙසේවයK ඇ( මාIගයක uවද එ� 
�ලධරයාට මහා මාIගෙය" ගම" ��ම සඳහා ස්ව�ය අ�මතය ප
n අවසර Xමට ඒ ෙදපාIතෙ7"C 
පධා�යාට _�වන. එවැ� අවසරයK X ඇ( .ෙටක ෙමU කවර ./.ධානයK uවF ෙනොතකා ස7HIණ 
සැත_7 ,Oය ලබා ගැzමට එම �ලධරයාට ULක7 ඇFෙF ය. 

 
6:7:1 එවැ� අවසරයK ෙදන ක]U ෙදපාIතෙ7"C පධා�යා එම අවසරය Xමට ෙහේC v 

ක�| bය]ලම වාIතා ගත කර, එෙසේ අවසර f" Orෙ) හා ෙහේC වාIතා ගත කළ Oය.]ෙ] 
rටපF ෙ]ක7වරයාටF, .ගණකා/ප(වරයාටF ඉn
පF කළ BC ය. 

 
6:7:2 ෙමම අවසරය nය BFෙF ෙපෞNගOකවම ෙදපාIතෙ7"C පධා�යා .b�. එම අවසරය 

ෙද2 ලබ"ෙ" ෙදපාIතෙ7"C පධා�යා ස7බ"ධෙය" වන ක]U එය nය BFෙF අදාළ 
ෙ]ක7වරයා .b�. 

 
6:8 කA ත ගම� Bයද� ඉAqම - �ට ඉහත සඳහ" v වග"(වO" ,මන වග"(යK යටෙF 

ෙහෝ සැත_7 ,Oය ඉ]ලා b �මට ULකමK නැ( න[F ෙමෝටI රථෙය" ගමනK යන �ලධරෙය,ට, 
ෙමෝටI රථෙය" යන එම ගමන සඳහා ඉ]ලා bsන සැත_7 ,Oය හා සංBKත Xමනාව, ඉn" ඔ5 ඒ 
ගමන f7
ෙය" wෙ) න7 ඒ සඳහා ෙග.ය හැ� ක]rත .යද7වලට වඩා අ@ ෙනොෙA න7, ඔ5 ඒ 
ගමන f7
ෙය" wය හැsයට සලකා ඒ ගමන සඳහා සංBKත Xමනාව සහ අ�ය7 .යද7 ඉ]ලා b�මට 
_�වන. එවැ� අවස්ථාවක ඔ5ට ෙග.ය BFෙF වඩා අ@ [දල ය.  

 
6:8:1 සැත_ම�" ඕනෑම ෙකොටසK එක සැත_මK ෙසේ සලකා �ලධරයාෙ6 �වස (ෙහෝ 

“ගමනාර7භක සථ්ානය”) සහ �t�ම f7
ය ස්ථානය අතර ක]rත ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oය ද, 
ඔ5ෙ6 තාවකාOක වාසස්ථානය සහ ඊට �t�ම f7
ය ස්ථානය අතර fර පමාණය සඳහා ෙමU 16:2 
උප වග"(ෙ) �යම කර ඇ( ප
n �. 5ක උප
මය දKවා ෙග.ය හැ� ක]rත සාධාරණ වාහන 
,Oය ද අ�ය7 .යද7වලට ඇCළF ෙA. එෙත,f uවF f7
ය ස්ථානෙ) bට ඔ5ෙ6 තාවකාOක 
වාසස්ථානයට යන ගමන සැත_7 4කට වඩා fර ෙA න7, ෙමU 8:2 උප වග"(ෙ) �යම කර ඇ( 
ගාස්C පමාණ අ2ව ඔ5ට ෙග&මට _�වන. 

 
6:8:2 සාධාරණ වාහන ,Oය ,මK ද ය"න ගම" .යද7 ඉ]k7පත ප�Kෂා කරන 

ෙදපාIතෙ7"Cව .b" hරණය කළ BFත�. එය hරණය කළ BFෙF එK එK ගමෙ" තFFවය, 
උදාහරණ වශෙය" (ෙබන වාහන වIග, ගම" බ@ ෙගන යෙතොF ඒ බ@වල පමාණය, fර පමාණය 
යනාX ක�| සලකා බලා ය. 

 
 

7. ෙපො( වාහනය*� ගම� *+ම ෙව,වට ෙපෞ4ග5ක වාහනය*� ෙහෝ 75යට 
ලබාග: වාහනය*� ගම� *+ම 

 
පහත සඳහ" අවස්ථාවලX ෙපොf වාහනවO" ගම" කරනවා ෙව2වට ෙපෞNගOක වාහනය�" ෙහෝ 

,Oයට ගF ෙපෞNගOක වාහනය�" ෙහෝ ගම" ��මට අවසර XමටF ඒ සඳහා සැත_7 ,Oය 
ෙග&මටF _�වන. 
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�ෙදය 

 

183 

 

7:1 මසකට �. 20,030කට ෙනොඅ@ ආර7භක වැ�පK ලබ"නා v �ලධරෙය, තම"ෙ6ම 
ෙපෞNගOක වාහනෙය" ගමන wයෙහොF, 

 
7:2 ස්ව�ය රාජකා
ෙ) ස්වභාවය අ2ව ෙපොf වාහනය�" ෙගොස ් රාජකා
ය ��ම උගහට v 

�ලධරෙය,ට  
 
7:3 ෙමU 8:1 උප වග"(ය යටෙF සැත_7 ,Oය UL ෙනොv �ලධරෙය,ට .ෙශේෂ වාහනයK 

පා.�o ��මට අවශc වන තර7 ගම" බ@ ස�හයK ෙගන ය"නට bfuවෙහොF ඒ වාහනෙ) ස්වභාවය 
අ2ව ෙමU 8:2 උප වග"(ෙ) සඳහ" වන ගාස්C පමාණ අ2ව සැත_7 ,Oය ෙග&මට _�වන. 

 
7:4 ෙපොf වාහනෙ) ගාස්Cව ෙව2වට ෙමෝටI සaක] සැත_7 ,Oය ෙහෝ බabක] සැත_7 

,Oය ෙහෝ ෙග&මට ෙදපාIතෙ7"C පධා�යා ෙ6 අ�මතය ප
n අවසර nය හැ� ය. 
 
7:5 කැරO ෙකෝලාහලයK ෙහෝ මහජන කැළ¦මK ෙහෝ w"නK ෙහෝ බලවF .පF(යK ෙහෝ 

ඇ( v .ෙටකX, ෙපොOස් ෙදපාIතෙ7"CෙA ෙහෝ බ"ධනාගාර ෙදපාIතෙ7"CෙA ෙහෝ යටF 
�ලධරෙය, �යම වශෙය" පා.�o කළ ඕනෑම වාහනයකට ෙගv ගාස්Cව, ඒ වාහනය පා.�o ��ම 
ඇFත වශෙය"ම අවශc v බවට ෙපොOස්/බ"ධනාගාර අ/කා
ෙ6 ෙහෝ සහකාර අ/කා
ෙ6 ෙහෝ 
ෙපෞNගOක සහ(කය rට එම �ලධරයාට ෙග.ය හැ� ය. 

 
7:6 හnb වැට�මK කරන .ට ෙහෝ බලවF අපහ�වK ෙනොෙහොF පkNදK ෙවතැa යන #යK 

නැ(ව ෙපොf වාහනය�" ෙගනwය ෙනොහැ� භා?ඩ උසා.යට ෙගන යන .ට ෙහෝ ෙමU 8:1 උප 
වග"(ය යටෙF සැත_7 ,Oයට ULකමK නැ( ෙපොOස් ෙදපාIතෙ7"CෙA ෙහෝ �රාබf 
ෙදපාIතෙ7"CෙA �ලධරෙය,ට ෙපට] ෙමෝටI රථයK පා.�o ��ම ෙව2 ෙව" �ෙලෝ �ටරයකට 
�.12/= බැw" ද, ¤ස] ෙමෝටI රථයK පා.�o ��ම ෙව2ෙව" �ෙලෝ �ටරයකට �. 8/= බැw" ද, 
යC� පැnයK පා.�o ��ම ෙව2ෙව" �ෙලෝ �ටරයකට �. 2/= බැw" ද, v සැත_7 ,Oය 
ෙදපාIතෙ7"C පධා�යාෙ6 අ�මතය ප
n ෙග.ය හැ� ය. 

 
7:7 h� බf ෙනොෙගවා ෙහොෙර" ෙගන එන ෙහෝ ෙගන යන බ@ ඇ]�ෙමU �BKතව bsන, 

ටa¨ සIෙAවරය,ෙ6 තFFවයට වඩා පහළ තFFවයක ෙනොවන ෙI� �ලධරෙය,ට ෙමU 7:6 උප 
වග"(ය යටෙF සැත_7 ,Oය ෙග.ය හැ� ය. 

 
7:8 �ලධරෙය, ෙපොf වාහනය�" ගම" කරන .ට ඔ5ට ෙගව2 ලබ"ෙ" එම වාහනයට 

ෙගවන �යLත ගාස්Cව ය. 
 
 

8. සැත<� 75ය : ෙමෝට/ රථ 
 

8:1 මසකට �. 20,030කට ෙනොඅ@ ආර7භක වැ�පK ලබ"නා v �ලධරය"ට ෙමෝටI රථ 
සැත_7 ,Oය ULෙA. ෙමම අ2ගහය 1981.12.31 nනට සැත_7 ,Oය ULව bs �ලධරය"ට ද  
ඔuනට ෙපෞNගOක වන ෙසේ ලබාnය  හැ� ය. 

 
8:1:1 ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oය UL �ලධරෙය,  - ෙමU 12:3 උප වග"(ය යටෙF �තc 

ගම" .යද7 XමනාවK ලබන �ලධරෙය,ට .ෙශේෂෙය" �යම කර ඇ( ආකාරයට Lස, සැත_7 
,Oය UL ෙනොෙA. 
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8:1:2 ෙමU 8:1 උප වග"(ය යටෙF ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oයට ULක7 නැතF, ස්ව�ය 
රාජකා
 කටBC කාIයKෂමව ඉ� ��ම r¡ස ෙමෝටI රථයK තබාගත BC බවට, ෙ]ක7වරයාෙ6 
අ2ම(ය ඇ(ව �යම කර2 ලැබ ඇ( �ලධරෙය,ට ෙමU 8:2:1 උප වග"(යට යටFව ෙමෝටI 
රථ සැත_7 ,Oය ෙග&මට _�වන. 

 
Gලධරෙය7ට - 
 

ස්ව�ය රාජකා
 කටBCවල ෙකොටසK වශෙය" �(පතා fර ගම" #ම" යාමට �යම කර ඇFෙF 
න7; ෙහෝ  
 

සැල�ය BC තර7 .ශාල [ද] පමාණයK ෙහෝ රාජකා
 කටBC සඳහා අවශc .ශාල ෙහෝ bB7 
උපකරණ �(පතා පවාහනය ��මට �යම කර ඇFෙF න7; සහ 
 

ෙමෝටI රථය සඳහා ලබාගF ණය [ද] ආප� ෙග&මට අවශc අර[ද] ඇ(ව [ද] fෂ්කරතාවය"ට 
[5ණ ෙනොපා ෙමෝටI රථය නඩFC කළ හැKෙK න7 ද, 

 
Lස සාමානc �(යK වශෙය" ෙමෝටI රථයK තබාග"නා ෙලස �යම ෙනොකළ BC ය. 

 
8:1:3 ෙමU 8:1 උප වග"(ය යටෙF ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oය UL ෙනොවන න[F f7
ෙ) 

පළ[වන ප"(ෙ) ගම" ��මට ULක7 ඇ( �ලධරෙය,ට (ෙමU 17, 18 වග"( බල"න) ෙපොf 
වාහන ෙනොමැ( පෙNශය"U ෙමU 8:2:1 උප වග"(යට යටFව ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oය ෙග&මට 
_�වන. 

 

8:2 ගාස්� පමාණය� - ෙපෞ4ග5ක ෙමෝට/ රථ - ෙමU 8:1 උප වග"(ය යටෙF සැත_7 ,Oය 
ලැ�මට ULක7 ඇ( �ලධරෙය,ට ෙපට] ෙමෝටI රථයK සඳහා �ෙලෝ �ටරයට �.12/= බැw" ද, 
¤ස] ෙමෝටI රථයK සඳහා �ෙලෝ �ටරයකට �. 8/= බැw" ද, යC� පැnයK සඳහා �ෙලෝ �ටරයකට 
�.2/= බැw" ද ෙගව2 ලැෙ8. 

 
8:2:1 ෙමU 8:1:2 ෙහෝ 8:1:3 උප වග"(ය යටෙF සැත_7 ,Oය ලැ�මට ULක7 ලබන 

�ලධරෙය,ට ඉහත �යම කර ඇ( ගාස්C පමාණයට අ2ව ෙගව2 ලැෙ8. 
 

8:2:2 ගමෙ�% l(වන අලාභ හාG - ෙමU �යම කර ඇ( ෙමෝටI රථ සැත_7 ,� පමාණය 
�යම කර ඇFෙF bය k අලාභ හා� ඇCළFවන සIවගා� රKෂණ සහ(කයK ෙව2ෙව" ෙග.ය 
BC වා
ක ද ගැන සලකා බලා ය. එෙහa", රාජකා
 කටBC සඳහා ෙපෞNගOක ෙමෝටI වාහනයK 
පා.�o ��ෙ7 X, මහජන කැළ¦මක ෙහෝ කැ~]ලක ෙහෝ ෙහේCෙව" bf v අලාභ හා�යK 
ෙව2ෙව" හැර ෙවනF අ"දම�" එම වාහනයට bfවන අලාභ හා�යK ෙව2ෙව" ඉn
පF කරන 
�bම ව"n ඉ]�මK ආ?@ව භාර ෙනොගz. 

 

8:2:3 ෙමෝට/ රථය sස්ව ධාවනය කරSම - �ලධරෙය,ෙ6 ෙමෝටI රථය ෙහෝ ෙවනF 
ෙකෙන,ෙග" ඉ]ලා ගF ෙමෝටI රථයK ෙහෝ Uසව් ධාවනය කරවන .ට සැත_7 ,Oය ෙග.ය 
ෙනොහැ� ය. එෙහF �ලධරෙය,ට ස්ව�ය රාජකා
ය �b ප
n ඉ� කළ හැ�ව2 r¡ස තම ෙමෝටI 
රථය එK පාර�" යවා, ෙමෝටI රථය ෙගනwය ෙනොහැ� ෙවනF පාර�" තමා ගම" ��ම අවශc 
වන අවස්ථාවකX ෙහෝ සැත_7 ,Oය ෙග&ම BK( සහගත බැA ෙපz යන ෙස� තFFවය" යටෙF 
ෙහෝ �ලධරෙය,ට සැත_7 ,Oය ෙග&ම r¡ස බලය Xමට ෙ]ක7වරයාට _�වන. 

 
8:3 ගාස්C පමාණය" : ,Oයට ගF ෙමෝටI රථ 
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8:3:1 බර පටවා ධාවනය කරSම - �ලධරෙය, ෙමෝටI රථයK ,Oයට ලබාගF .ට සැත_7 
කාලකට �. 1.75K v උප
ම [දලකට යටFව �යම වශෙය" ෙගv ,Oය ඔ5ට ප(Hරණය ��ම 
වශෙය" ෙග.ය හැ�ය; ගමන සැත_මකට වඩා අ@වන අවස්ථාව"UX ඔ5ට ULවන උප
ම 
ප(HIණ [දල �.7�. 

 

8:3:2 රඳවා ගැtම -  ,Oයට ගF ෙමෝටI රථය�" ගම" කරන �ලධරෙය,ෙ6 ආප� ගමන 
අවශcෙය"ම පමාද වන .ට ඒ රථය රඳවා ගැzම සඳහා ෙග.ය BC වන ගාස්Cව ඒ රථය Uස්ව ආප� 
එ&ම සඳහා ෙග.ය BCවන සැත_7 ,Oයට වඩා ලාභදායක ෙA න7 nනකට �.25ක උප
ම [දලK 
දKවා පැයකට �.5 බැw" v රඳවා ගැzෙ7 ගාස්CවK ෙග&මට _�වන. එක nනකට වැP කාලයකට 
රඳවාගැzෙ7 ගාස්C ෙග&ම සඳහා ෙ]ක7වරයාෙ6 අ2ම(ය අවශc ය. 

 

8:3:3 sස්ව ආපu ධාවනය - රථය Uස්ව ආප� එ&ම සඳහා ෙග.ය BC වන [දල රඳවා ගැzෙ7 
ගාස්Cවට වඩා අ@වන .ට �යම වශෙය"ම ඒ රථය Uස්ව ආප� එවන ලNෙN න7, එෙසේ Uස්ව 
ධාවනය ��ම ෙව2ෙව" සැත_මකට �යLත ගාස්C පමාණෙය" බාගයK බැw" v සැත_7 ,Oය 
ෙග&මට _�වන. 

 

8:3:4 7Bතා�l - ,� ෙමෝටI රථ ගාස්C ලබාගැzම සඳහා ගම" .යද7 ඉ]k7පතයK 
ඉn
පF කරන .ට, එම .යදම දැQ බව සනාථ ෙකෙරන ,.තා"b ඊට ඇL¡ය BC ය. 

 
 

9. සැත<� 75ය : ෙවන: වාහන 
 

9:1 ය�M පැ�ය - f7
ෙ) II වැ� ප"(යට වඩා ඉහළ ප"(යක ගම" ��මට ULක7 ඇ( 

�ලධරෙය,ට f7
ය ෙසේවයK ෙහෝ ෙපොf වාහන ෙසේවයK ෙනොමැ( මාIගවල ගම" ��ම සඳහා ය�M 
පැ�ය පා.�o ��ම ෙව2ෙව" �ෙලෝ �ටරයකට �. 2 බැw" v   ය�M පැ�  සැත_7 ,OයK,  ෙමU 6 
සහ 7 වග"(වල සඳහ" වc(ෙIකය"ට යටFව ලබාගත හැ� ය. 

 

9:2 ෙපො( වාහන - “�ලධරෙය, ෙපොf වාහනය�" ගම" කර"ෙ"ය” යන පදනම මත ඔ5ට 
ප
වI(ත XමනාවK ෙග&මට කටBC ෙයොදා ඇ( .ට ඔ5ට ෙග.ය BC සැත_7 ,Oය ව2ෙ) �ෙලෝ 
�ටරයකට සත 85�. 

 

9:3 බ�lකA - �ෙලෝ �ටරයකට සත 35 බැw" බabක] සැත_7 ,Oය ලබාගත හැ� ය. 
 

9:4 ප�� ගම� *+ම - �ලධරෙය, පa" ගමනK යන .ට ගම" බ@ ෙගන යාම සඳහා 
වාහනයK පා.�o ��මට ෙහෝ ක7ක�ව" ෙයද&මට ෙහෝ bfuවෙහොF Lස ඔ5ට එම ගමන සඳහා 
�bම XමනාවK ෙග.ය ෙනොහැ� ය. ගම" බ@ ෙගන යාම සඳහා වාහනයK පා.�o ��මට ෙහෝ 
ක7ක�ව" ෙයොදා ගැzමට ෙහෝ bfuවෙහොF ෙමU 14 වග"(ය යටෙF ක7ක� ගාස්C ඉ]ලා b�මට 
_�වන. 

 

9:5 යC� පැnය�" ෙහෝ බabකලය�" ෙහෝ ගම" කරන �ලධරෙය,ට bය ගම" බ@ ෙගන 
යාම සඳහා ෙවනම වාහනයK පා.�o ��මට අවශcෙය"ම bfv .ට යC� පැn ෙහෝ බabක] සැත_7 
,Oය ෙව2වට එම වාහනය සඳහා v සැත_7 ,Oය ඉ]ලා b�මට _�වන. 
 

 

10. ඉAලා ග: ෙමෝට/ රථ පාBCD *+ම 
 

10:1 රාජකා
 කටBC සඳහා �(පතා සෑෙහන තර7 ගම" #ම" යාමට ඇ( �ලධරෙය,ට ඉ]ලා 
ගF ෙමෝටI රථයK පා.�o ෙකොට ඒ සඳහා සැත_7 ,Oය ලබා ගැzමට එK අu�Nදක උප
ම 



XIV වැ� ප
�ෙදය] 

186 

 

කාලයK සඳහා ෙදපාIතෙ7"CෙA පධා�යා .b" ද, තවfරටF එK අu�Nදක කාලයK සඳහා 
ෙ]ක7වරයා .b" ද අවසර nය හැ� ය. එෙහF එබ© අවසරයK ෙද2 ලබ"ෙ" ඔ5ෙ6 ෙමෝටI රථය 
අkFවැPයා කර2 ලබL" (ෙ8න7; ෙහෝ ඔ5ෙ6 පF&7 nනෙ) bට ඔ5 ෙමෝටI රථයK LලX ග"නා 
ෙතK; ෙහෝ ඔ5 එK ෙමෝටI රථයK .,ණා ෙවනF එකK LලX ග"නා අතරCර කාලෙ)X ය. 

 
10:2 සැත_7 ,Oයට ULක7 ඇFතා v ද, කලාCර�" අවස්ථාවක පමණK ගම" #ම" යාමට 

�යමව ඇFතා v ද �ලධරෙය,ට ඉ]ලාගF ෙමෝටI රථයK පා.�o කර ඒ ෙව2ෙව" ෙමෝටI රථ 
සැත_7 ,Oය ලබා ගැzමට අවසර Xමට _�වන. 

 
10:3 ඉ]ලා ගF ෙමෝටI රථයK පා.�o ��ම ෙව2ෙව" සැත_7 ,Oය ෙග.ය BFෙF එම ඉ]ලා 

ගF ෙමෝටI රථයට අදාළ ගාස්C පමාණයF, (ඔ5ෙ6 ෙමෝටI රථය අkFවැPයා කරL" (ෙබන .ට) 
ඔ5ෙ6ම ෙමෝටI රථයට අදාළ ගාස්C පමාණයF යන ෙ7 ෙද�" අ@ ගාස්C පමාණය අ2ව ය.  

 
10:4 �ලධරයාට තමාෙ6 ෙමෝටI රථයK නැFන7 ඉ]ලා ගF ෙමෝටI රථයK ෙව2ෙව" සැත_7 

,Oය ෙග.ය BFෙF ෙමU 8:2 උප වග"(ෙ) �යම කර ඇ( ගාස්C පමාණය අ2ව ය. 
 
10:5 ඉ]ලා ගF ෙමෝටI රථයK පා.�o ෙකොට ඒ ෙව2ෙව" සැත_7 ,Oය ඉ]ලා bsන 

�ලධරෙය, පහත දැKෙවන දෑ එK එK ගම" .යද7 ඉ]k7පතය සමග ඉn
පF කළ BC ය. 
 

10:5:1 ෙමෝටI රථෙ) අa(ක� රජෙ) �ලධරෙය, න7 - 
 

(අ) ඔ5ෙ6 ෙදපාIතෙ7"Cව හා තනCර 
 

(ආ) එම ගමනම සඳහා ඔ5 සැත_7 ,Oය ෙනොඉ]ලන බවට ඔ5ෙග" ලබාගF 
සහ(කයK 

 
10:5:2 ෙමෝටI රථය පා.�o කරන ලNෙN ගම" .යද7 ඉ]k7පෙතU දKවා ඇ( �ශ්oත 

කාIයය සඳහා පමණK බවට තමාෙ6ම සහ(කයK. 
 
10:5:3 ඉ]ලාගF ෙමෝටI රථය�" යන ගම" ෙව2ෙව" සැත_7 ,Oය ඉ]ලා ඉn
පF 

කරන සෑම ඉ]k7පතයකම rටපතK අදාළ ත"U එම ඉ]k7පත සහ(ක කරන �ලධරයා .b" 
එ� ඉ]ලාගF ෙමෝටI රථෙ) අa(ක� ෙසේවය කරන ෙදපාIතෙ7"CෙA පධා�යා ෙවත යැ.ය BC 
ය. එබ© rටපFවල “[ද] ෙගවන ලX” යන පාඨය පැහැnOවF, පකටවF ෙප"27 ෙකෙරන [දාවK 
තැ#ය BC ය. 

 
10:6 ඉ]ලා ගF ෙමෝටI රථයK පා.�o කරන �ලධරෙය, ඒ රථය පා.�o කළ BFෙF තමාෙ6ම 

වග�ම rට ය. එය පා.�o ��ම �සා උNගතවන �bම බැ�මK ආ?@ව භාර ෙනොගz. 
 
 

11. එ�ෙකෙන7ට වැF Gලධරය� ගණන�  එකම වාහනය පාBCD *+ම 
 

11:1 �ලධරය" ෙදෙදෙන, ෙහෝ ඊට වැP ගණනK එකම වාහනය�" රාජකා
මය ගමනK wය 
.ට සැත_7 ,Oය ඉ]ලා bsය BFෙF එa" එK �ලධරෙය, පම¡. ඔu" අCෙර" එK 
�ලධරෙය, වාහන අa(ක� න7 ද ඔ5ට සැත_7 ,Oය ලබාගැzමට ULක7 (ෙ8න7 ද සැත_7 
,Oය ඉ]ලා bsය BFෙF ඔ5 පම¡. වාහනෙ) අa(ක� සැත_7 ,Oය ලැ�මට ULක7 ඇFෙත, 
ෙනොෙA න7 එ� වාහනෙය" එම ගමන wයා v ද සැත_7 ,Oය ලැ�මට ULක7 ඇFතා v ද ෙවනF 
ඕනෑම �ලධරෙය,ට ඉ]k7පතයK ඉn
පF ��මට _�වන. 
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11:2 ඉ]ලා ගF ෙහෝ ,Oයට ගF වාහනයK �ලධරය" ෙදෙදෙන, ෙහෝ ඊට වැP ගණනK එකම 
අවස්ථාෙAX රාජකා
මය ගමනK සඳහා පා.�o කළෙහොF එම ගමන ෙව2ෙව" සැත_7 ,Oය ඉ]k7 
කළ හැKෙK ඔu"ෙග" එKෙකෙන,ට පම¡. 

 
 

12. ප�ව/Jත %මනාව 
 

සාමානc රාජකා
 ඉ� ��ෙ7X වැP_ර ගම" #ම" යාමට bfවන �ලධරෙය, ස7බ"ධෙය" ෙමU 
8:2 ෙහෝ 9:1 වග"(ෙ) �යම කර ඇ( සැත_7 ,� ගාස්C පමාණය" පදන7 ෙකොට ෙගන ඔ5ට 
�ශ්oත XමනාවK �යම ��මට ආයතන අධcKෂ ජනරා]ෙ6 ද අ2ම(ය ඇ(ව ෙදපාIතෙ7"C 
පධා�යාට _�වන. එවැ� අවස්ථාවකX, ආයතන අධcKෂ ජනරා] .b" කO" කල අ2මත කර2 
ලබන සාමානc ෙහෝ .ෙශේෂ ෙකො"ෙNb අ2ව Lස ෙමU 4:5 උප වග"(ෙ) �යම කර ඇ( ගාස්C 
පමාණය" අ2ව සංBKත Xමනා ලබාගැzමට එම �ලධරයාට ULකමK නැත. 

 

12:1 ප
වI(ත Xමනාව වනාU, ඒ ඒ Xමනාවට අදාළ ෙකො"ෙNbවලට අ2ව රාජකා
ය සඳහා ගම" 
#ම" යන �ලධරෙය,ෙ6 පවාහන .යද7, සංBKත Xමනාව සහ bයkම ෙපෞNගOක .යද7 ඇCළF v 
Xමනාව�. 

 

12:2 �ලධරෙය,ට ස්�ර XමනාවK ලැ�ම f7
ය පවාහන ෙසේවය ලබාගැzමට ඔ5ට ඇ( 
අa(වාbක7වලට බාධාවK ෙනොව"ෙ" ය. 

 

12:3 ස්�ර XමනාවK ලබන �ලධරෙය,ට ආ?@ෙA වාහනයK ෙනොLෙ] පා.�o ��මට 
ULකමK නැත. 

 

12:4 සහJකය  - ෙග&7 වuචරයK මw" ප
වI(ත XමනාවK ෙගවන .ට wය ගම" #ම" හා එK 
එK ගමෙ" wය �ෙලෝ �ටI ගණන දැKෙවන පකාශයK එම වuචරයට අ"තIගත කළ BC ය. එෙසේම, 
ගම" .යද7 ඉ]k7පත ෙවනම ඉn
පF කර ඇ( .ෙශේෂ ගම" ඇෙතොF ඒවා හැර ප
වI(ත Xමනාව 
UL&මට අවශc පමාණෙ) ගම" #ම" ෙගොස් ඇ( බවට ෙදපාIතෙ7"C පධා�යාෙ6 සහ(කයK ද 
එU (#ය BC ය. 

 

12:5 අවශc පමාණෙ) ගම" #ම" කර නැ( .ට අ2පා(ක අ@��මK කර2 ලැෙ8.  
 

 

13. ස්Kර පවාහන %මනාව 
 

බabකලයK තබාග"නා ෙලස ෙදපාIතෙ7"C පධා�යා .b" �යම කර2 ලැබ ඇ( 
�ලධරෙය,ට, ය7 �b �ශ්oත පෙNශයK ඇCළත කරන bයkම ගම" #ම" ස7බ"ධෙය" ස්ව�ය 
පවාහන .යද7 rයවා ගැzම සඳහා මාසයකට �. 30ක ස්�ර පවාහන XමනාවK ෙග.ය හැ� ය. 

 

13:1 සහJකය - ෙමම ස�්ර පවාහන Xමනාව ලබන �ලධරෙය,, Xමනාව ෙගව2 ලබන බabකලය 
ඇFත වශෙය"ම තබාෙගන පා.�� කරන ලද බවට සහ(කයK ෙග&7 වuචරයට ඇL¡ය BC ය. 

 

13:2 Gවාo ට l[න Bට - �ලධරෙය, අ�ය7 �වා@rට ෙහෝ අසzපයK �සා ලබාගF �වා@rට 
ෙහෝ bsන .ට හැර ෙවනF �වා@rට ෙසේවයට ෙනොපැLණ bsන කාල ප
�ෙදයK ෙව2ෙව", 
බabකලය තම ආෙNශකයාෙ6 පා.�oයට fනෙහොF .නා, ෙමම Xමනාව ලබාගත ෙනොහැ� ය. 
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14. ක�කMව�ෙN ගාස්�  
 

වාහනයK ෙගන wය ෙනොහැ� මාIගය�" ගම" ��මටF, එK රා«යK ෙහෝ ඊට වැP රා� 
ගණනK මහා මාIගෙය" ඔ8ෙබU නැවh b�මටF bfවන �ලධරෙය,ට පහත සඳහ" ගාස්C ඉ]ලා 
b�මට _�වන. 

 

14:1 ගමෙ"X අවශcෙය"ම ෙගන යාBC v 3ඩාර7 ෙහෝ ආ?@ෙA ෙස� ෙNපළ ෙගන යෑම සඳහා 
ක7ක�ව"ට �යම වශෙය" ෙගවන ගාස්C, සහ  

 

14:2 ඒ මාIගෙය" ගම" කළ එK එK සැත_ම ෙව2ෙව" පහත සඳහ" පමාණය"ට වැP 
ෙනොවන ප
n, ෙපෞNගOක බ@[t� ෙගනයාම සඳහා ක7ක�ව"ට �යම වශෙය" ෙගවන ගාස්C : 
 

                  සැත_මකට 
           �. සත 
 
�. 20,030 කට ෙනොඅ@ ආර7භක මාbක වැ�� ලබ"නා v �ලධරය"ට 
   

ෙජcෂ්ඨ �ලධරය" සමග යන රාජc කළමනාකරණ සහකාරව�"ට/   6 : 00  
Orක�වාට ෙහෝ ෙතෝ]කවරයාට සහ ඉඩ7 �රu] ��ෙ7  
ෙදපාIතෙ7"CෙA ෙතෝ]ක [දOට සහ ආ¬ත න@ Orක�ව"ට 
 

චා
කා �ලධරය"ට        3 : 00    
  

 

14:3 ෙමම වග"(ෙ) කාIයය" සඳහා ය7�b �ලධරෙය, චා
කා �ලධරෙය, වශෙය" වIග 
��මට ආයතන අධcKෂ ජනරා]ෙ6 අවසරය ලබාගත BC ය. 

 

14:4 ෙ7 වග"(ය යටෙF ඉn
පF කරන ගම" .යද7 ඉ]k7පතෙයU �යම වශෙය" 
ෙයොදාග"නා ලද ක7ක�ව" ගණන දැK.ය BC ය. 
 

 

15. වාහනය (��ෙය� ෙගනයාම  
 

15:1 පහත සඳහ" අවස්ථාව"UX �ලධරෙය,ෙ6 ෙපෞNගOක වාහනය f7
ෙය"  ෙගනයාම r¡ස 
f7
ය බලපතයK �,F කළ හැ� ය. 

 
15:1:1 XIII වැ� ප
�ෙදයට අ2ව පාIOෙ7"C කටBC සඳහා ගම" #ම" යන 

පාIOෙ7"C ම"�වරෙය,ට, 
 
15:1:2 රාජකා
ය සඳහා f7
ය ගමනා"තෙ)X පා.�o ��මට තම ෙමෝටI රථය ෙහෝ ෙමෝටI 

සaක] (�ම අතcවශc ව"ෙ" න7 ෙමU 8:1:1 ෙහෝ 9:1 උප වග"(ය යටෙF ෙමෝටI රථ ෙහෝ 
ෙමෝටI සaක] සැත_7 ,Oය UL �ලධරෙය,ට ෙහෝ කාIයKෂම ෙලස රාජකා
ය ඉ���ම r¡ස 
ෙමෝටI රථයK තබාගැzමට ෙමU 8:1:2 උප වග"(ය යටෙF �යම & ඇ( �ලධරෙය,ට. 

 

Gද/ශනය, 
 

සාෙ�Kෂ වශෙය" ෙකs ගම" #ම" �UපයK යෑම r¡ස ෙකොළඹ b ට යාපනයට යන 
�ලධරෙය,ට ස්ව�ය ෙමෝටI රථය f7
ෙය" ෙනොLෙ] ෙගන යෑම සඳහා f7
ය බලපතයK UL 
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ෙනොෙA; ඔ5 f7
ෙය" ෙගොස් යාපනෙ)X ෙමෝටI රථයK ,Oයට ගත BC ය. එෙහF �ලධරයා 
යාපනෙ) ගතකරන කාලය අවශcෙය"ම XIඝ ව"ෙ" න7, සහ/ෙහෝ එUX බ5ලව ගම" #ම" 
යෑමට bfව"ෙ" න7 ඔ5ට තම ෙමෝටI රථය f7
ෙය" ෙගන යෑමට f7
ය බලපතයK ULෙA. 

 
15:2 �ලධරෙය, ස්ව�ය වාහනය f7
ෙය" යවන .ට ඔ5 ද එම වාහනෙය" f7
ය ස්ථානයට 

ෙගොස් ඒ වාහනය ෙගන යන f7
ෙය"ම ගම" කළ BC ය. එ.ට ඔ5ෙ6 �වාසය සහ f7
ය ස්ථානය 
අතර ගමන ෙව2ෙව" දරන ලද  .යද7 ලබාගැzමට ෙමU 16:2 උප වග"(ය යටෙF ඔ5ට ULක7 
ඇFෙF ය. 

 
15:2:1 තමා යන f7
ෙය"ම වාහනය යැ.ය ෙනොහැ� අවස්ථව"UX ස්ව�ය ෙමෝටI රථය 

f7
ය ස්ථානය දKවා Uස්ව ධාවනය ��ම ෙව2ෙව2F, තමා ෙව2ෙව2F ෙවන ෙවනම සැත_7 
,Oය ඉ]ලා b�මට ෙමU 16:2 උප වග"(ය යටෙF ඔ5ට _�වන. 
 
 

16. ගමනට ස�බ�ධ   ෙවන: අGය� Bයද�  
 

16:1 ගම� බo ෙගන යාම - ගමන සඳහා ගතවන කාලය සහ ගමෙ" ස්වභාවය ගැන සලකා බලා 
ෙදපාIතෙ7"C පධා�යා BK( සහගත යැa ක]පනා කරන පමාණයක ගම" බ@ f7
ෙය" ෙගන 
යාම r¡ස f7
ය බලපතයK ලබා ගැzමට ෙහෝ ෙවනF ෙපොf වාහනය�" ෙගන යෙතොF ඒ සඳහා 
�ලධරයා �යම වශෙය" ෙගv ,Oය අයකර ගැzමට ෙහෝ ඕනෑම ෙශේ¡යක �ලධරෙය,ට _�වන. 

 

16:2 අGය� Bයද� - රාජකා
ය සඳහා ගම" #ම" යන �ලධරෙය,ට තමාෙ6 �වාසය සහ f7
ය 
ස්ථානයK ෙහෝ බස් නැවC7 ෙපොලK අතර වාහනයK පා.�o ��මට ෙහෝ ක7ක�ව" ෙයද&මට ෙහෝ 
bfv .ට අ�ය7 .යද7, බ@ ෙගනයාෙ7 ,Oය ආnය rයෙවන ෙසේ එම fර පමාණය සැත_මකට වැP 
ෙනොවන .ට �. 5.00K ද, සැත_මකට වැPවන .ට �. 10.00K ද ෙමU 16:3 උප වග"(ෙ) සඳහ" 
වc(ෙIකයට යටFව එම �ලධරයාට ෙග.ය හැ� ය. 

 

16:3 ෙතොaෙපොල ගාස්� - තම" සහ තම"ෙ6 වාහනය ෙව2ෙව" ෙගව2 ලබන bයkම 
ෙතො�ෙපොල ගාස්C ආප� ලබා ගැzමට, රාජකා
 සඳහා ගම" #ම" යන  �ලධරෙය,ට ULකම (ෙ8. 

 
16:4 ඕනෑම පළාF පාලන ආයතනයක බල �මාව" Cළ වාහන නැවhෙ7  ඉඩ සැප¯ම ෙව2ෙව" 

ගාස්CවK ෙග&ෙ7 අවශcතාවෙය", එම කාIයය සඳහා ඊට ෙවනස ් ආකාරයකට ./.ධාන ෙයොදා 
ඇFන7 Lස, ආ?@ෙA වාහනයK �දහස් .ය BC ය. 
 
 

17. (��ෙP ගම� කළ හැ* ප�Jය 
  

f7
ෙය" ගම" කරන .ට �ලධරෙය,ට ගම" ��මට ULක7 ඇ( ප"(ය පහත දැKෙවන ප
n 
ෙA. 

 
� පාථLක ෙශේ¡ය  - 2 වැ� ප"(ය  

 
� N.hය ෙශේ¡ය   - 1 වැ� ප"(ය   

 
� මා?ඩOක ෙශේ¡ය   - 1 වැ� ප"(ය   
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18. (��ය බලපත  
 

18:1 f7
ය පවාහන ෙසේවා (එන7 ම�", ගම" බ@, ගෘහ භා?ඩ ආnය ෙගන යාම) ෙනොLෙ] ලබා 
ගත හැKෙK �ලධරයා අයF වන ෙදපාIතෙ7"Cෙව" ලබා ගත BC f7
ය බලපතයK ඉn
පF කළ 
.ට පම¡. 

 
18:2 f7
ය බලපතයK �,F කළ BFෙF රජෙ) ෙසේවයK ඉ� කරන .ට පම¡. ය7�b 

_Nගලය, ෙහෝ ෙNපළK පවාහනය ��ෙ7X bfවන ගම" .යද7 දැ�ම ෙමම ./.ධානවO" ආවරණය 
& නැ( �bම අවස්ථාවක ඒ _Nගලයා ෙහෝ ෙNපළ පවාහනය ��ම සඳහා f7
ය බලපතයK �,F 
ෙනොකළ BC ය. (XIII වැ� ප
�ෙදය බල"න.) 

 
 

19. �යැ(ර�, කා/යාල කා/ය සහායකය� (කා.කා.ස.) සහ ෙමෙහකMව� 
 

19:1 කා.කා.ස. සහ ෙමෙහකMෙවෝ -  රජෙ) �ලධරෙය, කැ�ව යන කාIයාල කාIය සහයකය" 
ෙහෝ ෙමෙහක�ව" ෙව2ෙව" පහත දැKෙවන ප
n සංBKත Xමනාව සහ ෙනොLෙ] f7
ය ගම" 
පහ�ව ෙහෝ ෙපොf වාහන පවාහන ගාස්Cව ලබාගත හැ�ය:- 

 
කාIයාල කාIය සහායකය" සහ 

ෙමෙහක�ව" ගණන 
(�ට 
යැfෙර, ඇCළF ෙනොෙA) 

 
ෙශේෂ්ඨා/කරණ .�ශ්චයකාරවරෙයK     - 4      
   

මාbකව �. 20,030කට ෙනොඅ@ ආර7භක වැ�පK    
ලබන �ලධරෙය,       - 1  
 

ස්ව�ය ෙකොtඨාසෙය" rටත රාජකා
 සඳහා  
ගම" #ම" යන පාෙN°ය ෙ]ක7වරෙයK             - 1 
 
 
19:1:1 චා
කාවK සඳහා කටBC ryෙයළ ��ම r¡ස රජෙ) �ලධරෙය,ෙ6 

ෙමෙහක�ෙව, ෙහෝ කාIයාල කාIය සහායකෙය, කO" යැ&ම අවශc v .ට නැතෙහොF චා
කාව 
අවස" &ෙම" ප� �ලධරෙය,ෙ6 ගම" බ@ Ls බැඳෙගන ඒම r¡ස ඒ ෙමෙහක�වා ෙහෝ 
කාIයාල කාIය සහායක නතර & b�ම අවශc v .ට එෙසේ යවන ෙහෝ ~� bsන ෙමෙහක�ෙවK 
ෙහෝ කාIයාල කාIය සහායකෙයK ද ෙ7 ෙර�ලාbෙය" අදහස්  ෙකරන ප
n අදාළ �ලධරයා කැ�ව 
යන ෙමෙහක�ෙව, ෙහෝ කාIයාල කාIය සහායකෙය, සංඛcාෙවU ලා w¡ය හැ� ය. 

 

19:2 ෙමෝට/ රථ �යැ(M -  ෙමU 8:1 උප වග"(ය යටෙF ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oයට ULක7 
ඇFතා v ද, රාජකා
 සඳහා තමාෙ6ම  ෙමෝටI රථයK පා.�o කර"නා v ද �ලධරෙය, කැ�ව යන 
ෙමෝටI රථ 
යැfෙර,ට දවසකට �.60 බැw" බටා [ද] ෙග&මට _�වන. 

 
19:2:1 f7
ය ගාස්Cව ද, එK ෙමෙහක�ෙව,ෙ6 බටා [ද] ද, හැර .ෙශේෂෙය" අ" bයkම 

ගම" .යද7 rයෙවන ප
n ෙදන ස්�ර XමනාවK ලබන �ලධරෙය,ට, ෙමෙහක�ෙව, ෙව2ෙව" 
ලබා ග"නා බටා [දලට අ(ෙIක වශෙය" ෙමෝටI රථ 
යැfෙර, ෙව2ෙව" බටා [ද] ලබා 
ගැzමට ULකමK නැත. 

 

�ලධරයාට rටත නැවhමට bfෙA 
න7 සහ ,ඩාර7 ස.��ම, ආහාර 
r�ම ආnය සඳහා කාIයාල කාIය 
සහායකෙය,/ ෙමෙහක�ෙව, 
අවශc න7 ද පම¡. 
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19:2:2 ෙමU 8:1:1 උප වග"(ය යටෙF ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oය ලැ�මට ULක7 නැ( 
න[F ස්ව�ය රාජකා
 කටBC කාIයKෂම ෙලස ඉ���ම සඳහා ෙමෝටI රථයK තබාග"නා ෙලස 
ෙමU 8:1:2 උප වග"(ය යටෙF �යම කර2 ලැx �ලධරෙය,ට රජෙ) .යදL" ෙමෝටI රථ 

යැfෙර, ෙගන යෑමට ULකමK නැත. 

 
 

20. කා/ය ස්ථානය*� මාMS යාෙ�% ගම� Bයද� ෙගSම : සං$�ත %මනාව  
 

20:1 එK කාIය ස්ථානය�" ෙවනF කාIය ස්ථානයකට මා� කර2 ලැx �ලධරෙය, ට, �යත 
වශෙය" ගමෙ" ෙයfනා v ද, මග ~�ම අවශc v ද, එK එK දවසකට ෙහෝ දවb" ෙකොටසකට ෙහෝ 
තමාF, තමාෙ6 භාIයාවF, වයස අu�f 12ට වැP තමාෙ6 එK එK ද�වාF ෙව2ෙව" ස7HIණ 
සංBKත Xමනාව ද, අu�f 3 සහ 12 අතර වයස් v එK එK ද�වා ෙව2ෙව" සංBKත Xමනාෙව" 
බාගයK බැw" ද ලබාගත හැ� ය. වයස අu�f 21ට වැP _තෙය, ෙහෝ වයස අu�f 3ට අ@ ද�ව, 
ෙහෝ ෙව2ෙව" සංBKත Xමනාව ෙග.ය ෙනොහැ� ය.  

 
20:1:1 �යත වශෙය" ගමෙනU   ෙයfනා v සහ අවශc v ප
n මග ~� bsයා v කාලය 

ෙව2ෙව", ෙමU 22 වග"(ය යටෙF අවසර nය හැ� ෙමෙහක�ව" සහ ආයා ෙකෙන, 
ෙව2ෙව" ෙමU 4:6 උප වග"(ෙ) දැKෙවන අ@ම ගාස්C පමාණයට අ2ව සංBKත Xමනාව ඉ]ලා 
b�මට ද ඔ5ට _�වන. 

 
20:2 උසස්&මK ලැබ එK කාIය ස්ථානය�" ෙවනF කාIය ස්ථානයකට මා� කර2 ලැx 

�ලධරෙය, 21, 22 සහ 23 වග"(වල කාIයය" සඳහා අkF පද.ෙ) වැඩ භාර ෙගන ඇFතා ෙසේ 
සලකා ඔ5 ලැx අkF තනCෙI වැ�ප ඔ5ෙ6 වැ�ප ෙසේ සලක2 ලැෙ8. සථ්ාන මා�ව ලැ�ෙ7X වඩා 
ඉහළ තනCරක වැඩ බැ�මට ඔ5 පF කර2 ලබ"ෙ" න7, වැ�ප ව2ෙ) ඔ5ෙ6 �තc වැ�ප ය. 

 
20:3 ස්ථාන මා�ව, ඔ5 bs කාIයාලෙ) bට සැත_7 5කට වැP සහ සැත_7 15කට අ@ fරK 

ඇCළත rUs කාIයාලයකට v ක]U ඔ5ෙ6 .යද7 ප(Hරණය කර2 ලබ"ෙ" පවාහනය සහ 22:6 
උප වග"(ය අ2ව �යත වශෙය"ම පවාහනය කරන ලද බ@ සඳහා Ls බැ�7 සහ අ�ය7 .යද7 
ස7බ"ධෙය" පම¡. �bf සංBKත Xමනාවකට ඔ5 ULක7 ෙනොලබa. 
 

20:3:1 ස්ථාන මා�ව, ඔ5 bs කාIයාලෙ) bට සැත_7 5ක fරK ඇCළත rUs කාIයාලයකට 
v ක]U ඔ5ෙ6 .යද7 ප(Hරණය ��ම ryබඳව සලකා බල2ෙ) ෙමU 22:20 උප වග"(ය 
යටෙF පම¡. එෙත,f uවF අවශcෙය"ම දර2 ලැx අ�ය7 .යද7 rයවා ගැzම r¡ස සාධාරණ 
[දලK ද ෙ]ක7වරයාෙ6 HIවා2ම(ය ඇ(ව ඔ5ට ෙග.ය හැ� ය. 

 
20:4 ගමන ආර7භෙ)X සහ අවසානෙ)X ක] තබා බ@ යැ&ම සඳහා ගමනාර7භයට මFෙත" 

�ලධරෙය,ට තමා පnංoව bsන �වාසෙය" ඉවF &මට bfuවෙහොF ෙහෝ තමා අkF �වාසයකට ආ 
.ට ස්ව�ය ගෘහ භා?ඩ කලට ෙAලාවට ෙනොලැ�ම �සා තමාට ඒ අkF �වාසෙයU පnංo &මට 
ෙනොහැ� uවෙහොF, ගෘහ භා?ඩ f7
ය සථ්ානයට භාරXමට කO" nන ෙහෙතම �යම වශෙය"ම 
ස්ව�ය �වාසෙය" ඉවFvෙ) න7 එෙසේ f7
ය සථ්ානයට බ@ භාර f" nනයට කO" nන bට ඒ ගෘහ 
භා?ඩ යව2 ලැx f7
ය ස්ථානයට ඒවා ලැ | nනයට ප� nන ෙතK, ඒ ෙදnනම ඇC� කාලය සඳහා 
(20:1 උප වග"(ය පකාර) ඔ5ට සහ ඔ5ෙ6 පuෙ] අය ට සංBKත Xමනාව ෙග.ය හැ� ය. 

 
20:4:1 ෙමU 20:1:1 උප වග"(ය යටෙF Xමනා ඉ]ලා ඇ( කවර කාල ප
�ෙදයK uවද 

20:4:2 උප වග"(ය යටෙF ගණ" ග"නා කාල ප
�ෙද ෙය" අ@ කළ BC ය. 
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20:4:2 �ලධරයාෙ6 තනCරට ෙව" කර ඇ( �ල �වාසය අkFවැPයා ෙකෙරL" (ෙබන 
බවට එය භාරව (ෙබන ෙදපාIතෙ7"Cව සහ(ක කර (�ම �සා ෙහෝ ඒ �වාසෙය" ඉවF & යාමට 
�යLත �ලධරයා එa" ඉවF ෙනො&ම �සා ෙහෝ ඒ �වාසෙ) පnංo &මට ෙනොහැ� කාල 
ප
�ෙදයK  ෙවෙතොF ගෘහ භා?ඩ ලැ | ප� එK මාසයK ෙනොඉKමවන එම කාල ප
�ෙදය 
සඳහා ද සංBKත Xමනාව ෙගව2 ලැෙ8. ෙමU සඳහ" ෙදවැ� අවස්ථාෙAX, ඉවF & යන �ලධරයා 
�වb" ඉවF &ම පමාද vෙ) ඔ5ෙ6 .ෂයය ඉKමවා bs ෙහේCවK �සා ෙනොෙA න7 අk(" 
පැL¡ �ලධරයාට ෙගව2 ලබන ස7HIණ සංBKත Xමනාව ෙහෝ එa" ෙකොටසK ෙහෝ එෙසේ rට&ම 
පමාද කළ �ලධරයාෙග" අයකර ග2 ලැෙ8. ඒ ඒ අවස්ථාවට අදාළ ක�| අ2ව එෙසේ අයකර ගත 
BC [ද] පමාණය ෙ]ක7වරයා hරණය කළ BC ය. 

 
20:5 තමාෙ6 ස්ථාන මා�ව ryබඳව OF මාසයකට අ@ ක]XමK ලැ | .ට එම ෙහේCව �සා 

�ලධරෙය,ට ස්ව�ය ගෘහ භා?ඩ යව2 ලැ�මට කO" අkF ෙසේවා ස්ථානයට යාමට bfuවෙහොF 
ඔ5ට තමා [O" rටF v අවස්ථාෙAX ෙමU 20:1 උප වග"(ය යටෙF සංBKත Xමනාව කO" 
ලබාෙගන ( ණ ද, ස්ව�ය ගෘහ භා?ඩ ෙගන එන .ට ද ෙමU 20:4 උප වග"(ය යටෙF ඉඩnය හැ� 
[� කාලප
�ෙදය සඳහා ම තමා ෙව2ෙව" සංBKත Xමනාව ලබා ගත හැ� ය. 

 
20:6 ෙමU 20:4 උප වග"(ය යටෙF සංBKත Xමනාව ෙගව2 ලබ"ෙ" යටF r
ෙසa" 

ෙහො?ඩර 4ක වF ගෘහ භා?ඩ ෙගන යෙතොF පමණ�. 
 
20:7 �ලධරෙය, �වා@ rට bsන කවර කාල ප
�ෙදයK සඳහා uවද ෙමU 20:4 උප වග"(ය 

යටෙF Xමනා ෙග.ය ෙනොහැ� ය. එෙත,f uවF ඔ5ෙ6 පuෙ] අයට එම Xමනා ෙග&මට එය බාධාවK 
ෙනොව"ෙ" ය. 

 
20:8 තමාෙ6 ස්ථාන මා�ව ryබඳව OF මාසයක ෙහෝ ඊට වැP ක]XමK ලැ | �ලධරෙය, 

තමා යන .ට තමාෙ6 ගෘහ භා?ඩ ~ෙගන ෙනොwයෙහොF ෙමU 20:4 උප වග"(ය යටෙF තමා 
ෙව2ෙව" සංBKත Xමනා ලබා ගැzමට ඔ5ට ULකමK නැත. එෙත,f uවF ෙමU 22:19 උප 
වග"(ෙ) �යම කර ඇ( මාස 12ක කාල ප
�ෙදය ඇCළත X ෙහෝ ෙදපාIතෙ7"C පධා�යා එම 
කාලය XIඝ කර ඇFන7 එම XIඝ කරන කාල ප
�ෙදය" ඇCළත X ෙහෝ ඔ5ෙ6 ගෘහ භා?ඩ යව2 
ලැ වෙහොF ඔ5ෙ6 පuෙ] අය ෙව2ෙව" Xමනා ලබා ගැzමට ULක7 (ෙ8. 
 

 

21. කා/ය ස්ථානය*� මාMS යාෙ�% ගම� Bයද� ෙගSම: GලධරයාෙN සහ ඔUෙN 
පVෙA අයෙN ගම� 

 
21:1 සංBKත Xමනාවට අ(ෙIක වශෙය" �ලධරෙය,ට තමා ෙව2ෙව" සහ තමාෙග" යැෙපන 

පuෙ] අය ෙව2ෙව" f7
ය බලපත සහ f7
ය ෙසේවයK නැFන7 ෙපොf වාහනය�" ගම" ��ම 
සඳහා වැයෙවන ගාස්Cව ලබා ගැzමට _�වන.  

 
21:2 ඔ5ෙ6 �වාසය සහ f7
ය ස්ථානයK ෙහෝ බස ්නැවC7පලK ෙහෝ අතර පවාහන .යද7 ෙමU 

16 වග"(ෙ) සඳහ" කර ඇ( ප
n �rය] 5.00 හා �rය] 10.00 යන [ද] පමාණය"ට යටFව 
ෙග.ය හැ� ය. එෙහF පuෙ] අය ෙදෙදෙන,ට වැP ගණනK ගම" කරන ක]U එම [ද] පමාණය" 
පහත සඳහ" අB
" ෙවනස් ෙකොට ෙග.ය BC ය. 
 

21:2:1 fර පමාණය සැත_මකට වැP ෙනොවන ක]U ඊළඟ එKෙකනා ෙහෝ ෙදෙදනා          
ෙව2ෙව" �. 3.00ක වැP_ර XමනාවK ද, ඊට වැP එK අෙය, ෙව2ෙව" �. 1.00ක XමනාවK ද 
ය2ෙව" [� [දල �. 5.00ක උප
මයකට යටFව ෙග.ය හැ� ය. 
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21:2:2 fර පමාණය සැත_මකට වැP වන ක]U, ඊළඟ එKෙකනා ෙහෝ ෙදෙදනා ෙව2ෙව" 
�.3.00ක වැP_ර XමනාවK ද, ඊට වැP එK අෙය, ෙව2ෙව" �. 1.50ක XමනාවK ද ය2ෙව" [� 
[දල �. 10.00ක උප
මයකට යටFව ෙග.ය හැ� ය. 

 

21:2:3 ෙමම ./.ධාන ryබඳ කාIයය" සඳහා “පuෙ] අය” යන පාඨයට වයස අu�f 21ට 
වැP _ෙත, ෙහෝ වයස අu�f 3ට අ@ ද�ෙව, ඇCළF ෙනොෙA. 

 

21:3 ගමෙන" ය7 ෙකොටසK f7
ෙය" යා ෙනොහැ� න7 ෙමU 8:2 උප වග"(ෙ) දKවා ඇ( 
ප
n ඒ ෙකොටස ෙව2ෙව" සැත_7 ,Oය ඉ]ලා bsය හැ� ය. එෙහF පuෙ] අය ෙගන යාමට 
අ(ෙIක .යදමK දර"නට bf v බව ඔ�_ ෙනොකළෙහොF ඒ සැත_7 ,Oය ෙගව2 ලබ"ෙ" 
�ලධරයා ෙව2ෙව" පම¡. එවැ� අ(ෙIක .යදමK දැQ බව ඔ�_ කළෙහොF ඒ අ(ෙIක .යදම 
rය&මට සෑෙහන XමනාවK ෙග.ය හැ� ය. 

 

21:4 ස්ව�ය ෙමෝටI රථය f7
ෙය" ෙගනයාම සඳහා ෙමU 22 වග"(ය යටෙF f7
ය බලපත 
ලබා ගැzමට ULක7 ඇ( �ලධරෙය,ට, කාIය සථ්ානය�" මා�& යෑෙ7X ෙමෝටI රථය f7
ෙය" 
යවනවා ෙව2වට තමාටF තම පuෙ] අයටF ෙමෝටI රථෙය"ම ගම" ��මටF තමාෙ6 ෙහෝ තම 
පuෙ] ය7 �bව,ෙ6 ගමන සඳහා f7
ය බලපත ලබා ෙනොගFෙF න7 එම ගමන ෙව2ෙව" ෙමU 
6:5 සහ 6:6 උප වග"(ෙ) සඳහ" �b ගාස්C පමාණය" අ2ව සැත_7 ,Oය ඉ]ලා b�මටF 
_�වන. 
 

21:4:1 ඔ5 ෙමU 6:6 උප වග"(ය යටෙF සැත_7 ,Oය ඉ]ලා bs"ෙ" න7 එම වග"(ෙ) 
සඳහ" සැත_7 130ක �මාව කාIය ස්ථානය�" මා�& යාෙ7n කරන ගම" ෙකෙරU බලපා"ෙ" 
නැත. 
 
 

22. කා/ය ස්ථානය*� මාMS යාෙ�% ගම� Bයද� ෙගSම : ගෘහ භාXඩ ආ�ය 
පවාහනය *+ම 

 
22:1 මසකට �. 20,030 සහ ඊට වැP ආර7භක වැ�පK ලබ"නා v �ලධරෙය,ට පහත සඳහ" දෑ 

ලබාගැzමට ULක7 ඇFෙF ය. (ෙමU 20:2 උප වග"(ය බල"න) 
 

22:1:1 ෙමෙහක�ව" ෙදෙදෙන, ෙව2ෙව" සහ වයස අu�f 3ට අ@ ද�ව, කැ�ව ය"ෙ" 
න7 එK ආයා ෙකෙන, ෙව2ෙව" f7
ය බලපත සහ ෙපොf වාහන ගාස්Cව. 

 
22:1:2 තමා සC ෙමෝටI රථයK ෙහෝ ෙමෝටI සaකලයK f7
ෙය" ෙගනයාම සඳහා f7
ය 

බලපතයK. 
 

22:2 මසකට �. 13,990 ෙහෝ ඊට වැP ආර7භක වැ�පK ලබ"නා v (20:2 උප වග"(ය බල"න) 
�ලධරෙය,ට සහ f7
ෙ) I වැ� ප"(ෙ) ගම" ��මට ULකම ඇFතා v (17 වග"(ය බල"න.) 
�ලධරෙය,ට පහත සඳහ" දෑ ලබා ගැzමට ULක7 ඇFෙF ය. 

 
22:2:1 එK ෙමෙහක�ව, ෙව2ෙව" සහ අu�f 3කට අ@ ද�ෙව, කැ�ව ය"ෙ" න7 එK 

ආයා ෙකෙන, ෙව2ෙව" ෙමU 22:1:1 උප වග"(ය යටෙF දැKෙවන අ2ගහය"ම. 
 
22:2:2 ස්ව�ය රාජකා
 කටBC කාIයKෂම ෙලස ඉ���ම සඳහා වාහනයK තබා ග"නා ෙලස 

ආ?@ව .b" �යම කර2 ලැබ ඇFන7, තම" සC ෙමෝටI රථයK ෙහෝ ෙමෝටI සaකලයK 
f7
ෙය" ෙගන යාම සඳහා f7
ය බලපතයK. 
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22:3 ෙමෙහක�ව"ට f7
ය බලපතයK �,F කළ BFෙF III වන ප"(ෙ) ගම" ��ම සඳහා 
ය. ද�ව, කැ�ව යන ආයා ෙකෙන,ට �,F කළ BFෙF �ලධරයාට යාමට ULක7 ඇ( ප"(ය 
එKකම ඊළඟ පහළ ප"(ෙ) ගම" ��ම සඳහා v බලපතය�. 

 
22:4 ෙමෙහක�ව" ෙහෝ ෙමෝටI වාහන ෙහෝ ෙනොLෙ] පවාහනය කර ගැzමට ෙවනF �bf 

�ලධරෙය,ට ULකමK නැත. 
 
22:5 ෙමU 22:8 සහ 22:11 උප වග"(වලට යටFව හා පහත සඳහ" �මාව" ඇCළත ගෘහ භා?ඩ 

සහ (බabකලය ඇC�) ගම" බ@ ෙනොLෙ] f7
ෙය" ෙගන යාමටF, බ@ Ls බැ�ෙ7 .යද7 සහ 
අ�ය7 .යද7 ද ෙදෙකළවෙරUම �වාසය සහ බ@ භාරග"නා f7
ය ස්ථානය අතර ෙමම භා?ඩ 
පවාහනය සඳහා �යම වශෙය"ම දරන ලද ෙලො
 ,Oය ද ලබා ගැzමටF �ලධරෙය,ට ULකම 
ඇFෙF ය. 

 
 
 වැ�ප     f7
ෙය" ෙනොLෙ]  

පවාහනය ��මට ඉඩෙදන 
උප
ම ගම" බ@ පමාණය 

 
මසකට �.36,755 සහ ඊට වැP ආර7භක වැ�පK ලබන �ලධරෙය,ට  - ෙටො" 8a 
 

මසකට �.36,495 සහ ඊට වැP ආර7භක වැ�පK ලබන �ලධරෙය,ට  - ෙටො" 6a 
 

  මසකට �.20,030 සහ ඊට වැP ආර7භක වැ�පK ලබන �ලධරෙය,ට  - ෙටො" 4a 
 

  මසකට �.15,390 සහ ඊට වැP ආර7භක වැ�පK ලබන �ලධරෙය,ට  
  සහ 1979.02.28 nනට ෙපර f7
ෙ) II ෙව� පං(ෙ) ගම" ��මට  
  ULකම (  �ලධරෙය,ට තමාට ෙපෞNගOක වන ෙසේ   -  ෙටො" 2 a 
 

  මසකට �.15,390ට අ@ වැ�පK ලබන �ලධරෙය,ට  - ෙටො" 1 a 
 
  (ෙමU 20:2 උප වග"(ය බල"න.) 
 

22:6 ආ?@ෙA .යදL" f7
ෙය" ෙගන යාමට අවසර X ඇ( උප
ම ගම" බ@ පමාණය දKවා 
�යම වශෙය"ම පවාහනය කරන ලද බ@ ෙව2ෙව" Ls බැ�ෙ7 සහ අ�ය7 .යද7 පහත දැKෙවන 
ගාස්C පමාණය"වලට අ2ව ලබාගැzමට ද �ලධරෙය,ට ULකම ඇත.  

 
         �rය] 
 

  ෙහො?ඩර 4K සහ ඊට වැP   ...   30 
 

  ෙටො" 2K සහ ඊට වැP    ...   60 
 

  ෙටො" 4K සහ ඊට වැP    ...   80 
 

22:7 �යම වශෙය"ම පවාහනය කළ බ@වල බර ෙකොපමණ ද ය"න f7
ය ෙදපාIතෙ7"Cෙව" 
�,F කර2 ලබන f7
ය ඉ"ෙවොaස් පත වැ� Oය�ය.OවO" �ශ්චය කර2 ලැෙ8. ෙ7 යටෙF 
./.ධාන සලසා ඇ( ප
n බ@බාUරාnය [�ම�"ම ෙලො
ෙය" පවාහනය ෙකොට ඒ ෙව2ෙව" .යද7 
v [දල ඉ]k7 කරන .ට එම ගම" .යද7 ඉ]k7පFවලට [ද] ෙගවන ෙදපාIතෙ7"CෙA පධා�යා 
අදාළ �ලධරයාෙග" පවාහනය කළ බ@වල ලැaස්CවK ලබාෙගන එය ප�Kෂා කර බලා බ@වල බර 
ryබඳව සෑ�මකට පF.ය BC ය.  
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22:8 අදාළ �ලධරයා පnංoව bs"ෙ" කාIයාලය rUs නාග
ක බල ම?ඩල පෙNශය ඇCළත 
න7 ෙහෝ කාIයාලෙ) bට සැත_7 4K ඇCළත න7 ෙහෝ ඔ5ෙ6 වාසස්ථානයට �t�වම rUs බ@ භාර 
ග"නා f7
ය ස්ථානෙ) bට ෙනොෙහොF එම f7
ය ස්ථානය දKවා f7
ය බලපතයK �,F කර2 
ලැෙ8. (ෙමU 22:11:1 උප වග"(ය බල"න) 

 
22:9 �ලධරයා පnංoය සඳහා ෙමම �මාව"ෙග" rටත සථ්ානයK ෙතෝරාෙගන ඇ( ක]U f7
ය 

බලපත �,F කර2 ලබ"ෙ" ෙ7 �මාව" ඇCළත, ඔ5ෙ6 වාසස්ථානයට �t�වම rUs බ@ භාර 
ග"නා f7
ය ස්ථානය දKවා ය. 

  
22:10  [� fර පමාණය ෙහෝ ඉ" ෙකොටසK ෙහෝ සඳහා f7
ය පවාහන පහ�ක7 ඇ( ක]U ඒ fර 

පමාණය Cළ ගෘහ භා?ඩ සහ ගෘහ උපකරණ f7
ෙය" පවාහනය කළ BC ය. රජෙ) 
ෙදපාIතෙ7"Cවකට ෙහෝ රාජc සංස්ථාවකට/සං.ධානයකට අයF ෙලො
යK (ෙ8න7 ද, සාමානc 
වැඩවලට බාධාවK ෙනොවන ප
n එය [දා හැ�මට හැ�යාවK (ෙ8න7 ද, තමාෙ6 ගෘහ භා?ඩ සහ ගෘහ 
උපකරණ එවැ� වාහනය�" ,� ගාස්C ෙග&ෙ7 පදනම මත පවාහනය කර ගැzමට ද �ලධරෙය,ට 
ඉඩ nය හැ� ය. 
 

එවැ� සං.ධානයකට අයF වාහනයK පා.�o ��ම ෙව2ෙව" ෙග.ය BC උප
ම ,� ගාස්C පහත 
දැKෙවන ප
n ෙA. 

            
                    �. සත 
 

 ෙටො" 1 ෙනොඉKමවන        -- සැත_මකට ෙටො" 1 කට 4.96 
 

 ෙටො" 1 ඉKමවන එෙහF ෙටො" 2 ෙනොඉKමවන  -- සැත_මකට ෙටො" 1 කට 4.62 
 

 ෙටො" 2 ඉKමවන එෙහF ෙටො" 4 ෙනොඉKමවන  -- සැත_මකට ෙටො" 1 කට 4.10 
 

 ෙටො" 4 ඉKමවන එෙහF ෙටො" 6 ෙනොඉKමවන  -- සැත_මකට ෙටො" 1 කට 3.59 
 

 ෙටො" 6 ඉKමවන        -- සැත_මකට ෙටො" 1 කට 3.25 
 

22:10:1 එම ගමෙ" f7
ෙය" යා ෙනොහැ� ෙකොටස සඳහා පමණK ෙමU 22:11 උප වග"(ෙ) 
�මාව"ට යටFව ක]rත ෙලො
 ,Oය ෙහෝ �යම වශෙය"ම v ෙලො
 ,Oය. 

 
22:10:2 දවස් 3ක උප
ම කාලයK සඳහා ෙමU 20:4 උප වග"(ය යටෙF සංBKත Xමනාව . 

 
22:11  ගමෙ" ෙදෙකළව
" කවර ෙකළවරක uවද f7
ය සථ්ානයF, �ලධරයාෙ6 �වාසයF අතර 

ගෘහ භා?ඩ පවාහනය ��ම ෙව2ෙව" ෙලො
 ,Oය ෙග.ය හැKෙK �ලධරයාෙ6 �වාසය පස්ථාෙA 
හැsයට ඔ5ෙ6 පැර¡ ෙහෝ නව කාIය ස්ථානය rUs නාග
ක පෙNශය ඇCළත rUටා ඇFන7 ෙහෝ 
එම කාIය ස්ථානෙ) bට සැත_7 4K ඇCළත rUටා ඇFන7 ෙහෝ පමණ�. 

 
22:11:1 ෙමU 22:8 සහ 22:11 උප වග"(වල කාIයය" සඳහා ෙකොළඹ නාග
ක පෙNශය 

ව"ෙ", ෙකොළඹ මහා නගර �මාව" ඇCළත rUs කාIය සථ්ානයක bට සැත_7 20K ඇCළත 
පෙNශය�. 

 
22:11:2 ය7 �ලධරෙය, ෙමම bමාෙව" rටත ස්ථානයක පnංoව bsන .ට �ලධරයාෙ6 

�වාසය සහ �t�වම rUs බ@ භාරග"නා f7
ය සථ්ානය අතර fර පමාණය සඳහා u ෙලො
 ,Oය, 
සැත_7 4ක උප
ම fර පමාණයK දKවා පමණK ෙගව2 ලැෙ8. 
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22:12  ය7 �ලධරෙය,ට තම ස්ථාන මා�ව ගැන එK OF මාසයකට අ@ ක]XමK ලැ�ම �සා නව 
කාIය ස්ථානෙයU ෙගයK ෙසොයා ගැzමට ෙනොහැ� &ම ෙහේCෙකොට ෙගන - 

 
22:12:1 ඔ5 ස්ව�ය ගෘහ භා?ඩ ප� nනයක ෙගන යාෙ7 අදහb" ඒවා තමා කO" bs කාIය 

ස්ථානෙයU තබා wය ෙහොF, එම ගෘහ භා?ඩ ෙගන යාෙ7 ක ටBC සඳහා ඔ5ට කO" bs කාIය 
ස්ථානයට යාමට සහ එU bට ආප� ගමනට �දහස ්f7
ය බලපතයK nය හැ� ය. එෙහF සංBKත 
Xමනා �bවK ෙග&මට 2_�වන. 

 
22:12:2 එබ© තFවයK යටෙF ඔ5 එ� ගෘහ භා?ඩ තාවකාOකව තැ�මට ය7 ස්ථානයකට 

ෙගන ය"ෙ" න7 ඒවා ගමනා"ත f7
ය ස්ථානෙ) bට එ� තාවකාOක ස්ථානයටF, ඔ5 
�වාසයK ෙසොයාගF ප� තාවකාOක ස්ථානෙ) bට එම �වාසයටF ෙගනයාම ෙව2ෙව" f7
ය 
බලපතයK සහ/ෙහෝ ෙමම ./.ධාන යටෙF ෙග.ය හැ� පවාහන .යද7 ෙග&මට _�වන. එෙහF 
ෙමU 22:8 සහ 22:11 උප වග"(වල ඔ5ෙ6 �වාසය rUs ස්ථානය ස7බ"ධෙය" දැKෙවන 
�මාව" ඒ ගෘහ භා?ඩ තබන තාවකාOක ස්ථානය ස7බ"ධෙය" ද අදාළ .ය BC ය. 

 
22:13  �ලධරය,ට ෙග.ය හැ� ෙලො
 ,� ගාස්C පමාණය" පහත දැKෙවන ප
n ය.— 

          
                                          �.සත 
 

(අ) ෙටො" 1 ෙනොඉKමවන         -- සැත_මකට ෙටො" 1 කට  - 3.60 
 

(ආ) ෙටො" 1 ඉKමවන එෙහF ෙටො" 2 ෙනොඉKමවන --  සැත_මකට ෙටො" 1 කට - 3.35 
 

(ඇ) ෙටො" 2 ඉKමවන එෙහF ෙටො" 4 ෙනොඉKමවන -- සැත_මකට ෙටො" 1 කට  - 3.00 
 

(ඈ) ෙටො" 4 ඉKමවන එෙහF ෙටො" 6 ෙනොඉKමවන -- සැත_මකට ෙටො" 1 කට  - 2.60 
 

(ඉ) ෙටො" 6 ඉKමවන          -- සැත_මකට ෙටො" 1 කට  - 2.35 
 

22:14  ෙලො
 ,Oය ඉ]ලා bsන හැම .ටකම අදාළ ,.තා"bයK ද ඉn
පF කළ BC ය. 
 
22:15  ෙ7 වග"(ය යටෙF වාහනයK f7
ෙය" යැ&මට ඉ]k7 කරන .ට වාහනෙ) බර, nග, 

පළල, උස යන ෙ7වා ryබඳ ස7HIණ .ස්තර f7
ය ෙදපාIතෙ7"Cවට දැ".ය BC ය. ෙමම 
අවශcතාවයට අ2ව කටBC ��මට අෙපොෙහොසF &ම ෙහේCෙකොටෙගන 2�f� f7
ය බ@ ෙපtsයK 
ලැ�ම �සා �ලධරෙය, මහා මාIගෙය" ගම" කළ ෙහොF ඒ ෙව2ෙව" ඔ5ට සැත_7 ,Oය ෙගව2 
ෙනොලැෙ8. 

 
22:16  පෙNශෙ) පාෙN°ය ෙ]ක7 පහත දැKෙවන ප
n සහ(ක කර"ෙ" න7 Lස ගෘහ භා?ඩ 

පවාහනය ��ම ෙව2ෙව" කරFත ,Oය ෙග.ය ෙනොහැ� ය- 
 

ගමෙ" ය7�b ෙකොටසK ඔස්ෙසේ ෙමෝටI වාහනය�" ගෘහ භා?ඩ පවාහනය කළ ෙනොහැ� බව -  
 
ෙමUX කරFත ,Oය ෙග.ය හැ� ව"ෙ" ගමෙ" එම ෙකොටස සඳහා පම¡; ෙහෝ පවාහනය කළ 
BC භා?ඩවල බර ද, ෙගන යා BC fර පමාණය ද ගැන සලකන ක]U ඒ කාIයය සඳහා එම 
පෙNශෙයU ෙමෝටI වාහනයK පා.�o කළ ෙනොහැ� බව; ෙහෝ කරFතෙය" පවාහනය ��ෙ7X 
වැයෙවන [� [දල ෙමෝටI වාහනය�" පවාහනය ��ෙ7X වැයවන [දලට වඩා අ@ බව. 

 
22:16:1 කරFත ,� පමාණය �. 2.50�. (එය ෙගො2" ෙදෙදන, බැ´ කරFතයK ෙහෝ ෙAවා 

ත� ෙගොනා බැ´ කරFතයK ෙහෝ ෙAවා) 
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22:16:2 කරFත ,Oය ෙග&ම සඳහා කරFත ගණන ගණ" බැOය BFෙF පවාහනය කළ ගෘහ 
භා?ඩ ෙටො" ½ කට ෙගො2" ෙදෙදෙන, බැ´ කරFත එකK ෙහෝ ත� ෙගොනා බැ´ කරFත 2 K 
ෙහෝ බැw�. ෙගො2" ෙදෙදෙන, බැ´ කරFත ෙයොදා ගත BFෙF ත� ෙගොනා බැ´ කරFත ෙයොදා 
ගත ෙනොහැ� අවස්ථාවලX පමණ�. 

 
22:16:3 කරFත ,� ෙග&ම සඳහා අදාළ ,.තා"b ඉn
පF කළ BC ය. 

 
22:17 ගෘහ භා?ඩ හා ගම" බ@ පවාහනය ��ම ස7බ"ධෙය" වන ෙලො
 ,Oය, කරFත ,Oය, 

බ@ Ls බැ�ෙ7 .යද7 සහ අ�ය7 .යද7 ආX bයkම .යද7 ප(Hරණය ��ම ෙමU 22:5 උප 
වග"(යට අ2ව ආ?@ෙA .යදL" f7
ෙය" ෙගන යාමට �ලධරෙය,ට ULක7 ඇ( උප
ම බර 
පමාණයට �මා .ය BC ය. 

 

22:18 B ෙශේෂ පවාහනය - �ලධරෙය,ෙ6 පuෙ] අය ෙහෝ ගෘහ භා?ඩ ෙහෝ ඔ5 කO" bs 
කාIය සථ්ානෙ) bට අkF කාIය සථ්ානය හැර ෙවන තැනකට එෙසේ නැතෙහොF ඔ5 කO" bs කාIය 
ස්ථානය හැර ෙවන තැනක bට අkF කාIය ස්ථානයකට ෙගන යන .ට, ඔ5ෙ6 පuෙ] අය සහ ගෘහ 
භා?ඩ ඔ5 කO" bs කාIය ස්ථානෙ) bට අkF කාIය ස්ථානයකට ෙගන wෙ) න7 යන .යදමට 
වැP ෙනොවන .යදමK වැය ෙවන, fර පමාණයK f7
ෙය" ෙගන යෑමට ඔ5ට ඉඩnය හැ� ය. එෙසේ 
ෙගන යෑම ෙව2ෙව" සංBKත Xමනාව, ෙලො
 ,Oය, බ@ Ls බැ�ෙ7 .යද7 ෙහෝ ෙවනF .යද7 
ෙගව2 ෙනොලැෙ8. 
 

22:18:1 ඔ5 කO" bs කාIය සථ්ානයට ෙහෝ අkF කාIයස්ථානයට ෙකO"ම f7
ය ෙසේවයK 
ෙනො(ෙ8 න7 ෙමU 22:18 උප වග"(ය යටෙF ෙනොLෙ] සැපaය හැ� f7
ය පවාහනය ryබඳ 
.යදම ගණ" බැ�ෙ7X ඔ5ෙ6 පuෙ] අය සහ ගෘහ භා?ඩ එම කාIයස්ථානෙ) bට ළඟම rUs 
f7
ය ස්ථානයට මහා මාIගෙය" ෙගන wෙ) න7 වැය ව"නට ( | ක]rත .යදම සැල�]ලට 
ගත හැ� ය. 

 

22:19 “ෙදොෙළොස්මස්” +Jය - �ලධරෙය,ෙ6 [] පF&7 nන bට ෙහෝ ස්ථාන මා�&ෙ7 nන 
bට මාස 12K ඇCළත X නැතෙහොF �ලධරයාෙ6 ඉ]�ම ප
n ෙදපාIතෙ7"C පධා�යා .b" එම 
කාල �මාව XIඝ කරන ලNෙN න7 එම XIඝ කරන ලද කාල �මාව ඇCළත X ස්ව�ය පuෙ] අය සහ 
ගෘහ භා?ඩ ෙගන wයෙහොF Lස, ඒ සඳහා wය .යද7 ඔ5ට ෙග.ය ෙනොහැ� ය. 

 
22:19:1 එවැ� අවස්ථාවකX �ලධරයා තමාෙ6 ගම" .යද7 ඉ]k7පත rටපF ෙදක�" BCව 

දවස් (හK ඇCළත X ඉn
පF කළ BC අතර තමාෙ6 පuෙ] අය ෙහෝ ගෘහ භා?ඩ ෙව2ෙව" තවF 
ගම" .යද7 ඉ]k7පතK ඉn
පF කරන බව ට පකාශයK ද ඒ සමග ඉn
පF කළ BC ය. 
 

22:20 කා/ය ස්ථානය ඇ�ළත  s[ ෙවන: ආXoෙp Gවාසයකට යෑම - කාIයස්ථානය 
ෙවනස්&ම�" ෙතොරව අkF තනCරකට පFu �ලධරෙය,ට, ය7�b තනCරකට .ෙශේෂෙය" �යම 
කර ඇ( ආ?@ෙA �වාසයක පnංo &මට ෙහෝ එවැ� ආ?@ෙA �වාසය�" ඉවF &මට ෙහෝ 
bfuවෙහොF පවාහන .යද7 පමණK ලබාගැzමට ඔ5ට ULක7 ඇත. සංBKත Xමනාව ෙහෝ බ@ Ls 
බැ�ෙ7 .යද7 ඔ5ට UL ෙනොෙA. ඔ5 ආ?@ෙA �වාසය�" ඉවF ව"ෙ" ෙහෝ එU පnංoයට ය"ෙ" 
ෙවනF ය7�b ෙහේCවK �සා න7 �bම ප(HIණ ෙග&මK ඔ5ට UL ෙනොෙA. 

 
22:21 ආ?@ෙA �ෙයෝගය�" එK කාIයස්ථානයක bට ෙවනF කාIයසථ්ානයකට මා�කර2 

ලබන, ස්�ර ආයතනයකට අයF v ෙහෝ අයF ෙනොv මාස් පP ලබන �ලධරෙය,ට සහ දවස් පP ලබන 
�ලධරෙය,ට ෙ7 ප
�ෙදෙයU ඇ( ./.ධාන අදාළ ෙA. 
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23. ග� පෙ4ශයට පවාහනය *+ම 
 

23:1 ඉහත සඳහ" වග"(වල ,මK සඳහ" uවද, එK කාIයස්ථානය�" තවF 
කාIයස්ථානයකට ස්ථාන මා�වK ලබා යන �ලධරෙය,ට පහත සඳහ" පස්තාව"UX පහත දැKෙවන 
අ2ගහ ULෙA. 

 
23:2 �වාස පහ�ක7 ෙසොයා ගැzෙ7 fෂ්කරතාව ෙහේCෙකොට ෙගන �ලධරෙය,ට ස්ව�ය පuෙ] 

අය සහ/ෙහෝ ගෘහ භා?ඩ අkF කාIයස්ථානයට ෙගන යාමට ෙනොහැ� ෙA න7 තම පuෙ] අය සහ 
ගෘහ භා?ඩ තමාෙ6 ෙහෝ කලතයාෙ6 ග7 පෙNශයට ෙගන යාම ෙව2ෙව" කාIයස්ථාන මා�&ෙ7 
ගම" .යද7 ඔ5ට ෙගව2 ලැෙ8. 

 
23:3 ප� nනක තම පuෙ] අය සහ ගෘහ භා?ඩ තමාෙ6 අkF කාIයසථ්ානයට ෙගන යන .ට 

ෙමම .යද7 ඔ5ට ෙගව2 ලැෙ8. 
 
23:4 ඔ5 තම පuෙ] අය සහ ගෘහ භා?ඩ තම අkF කාIයස්ථානයට ෙගන ෙනොය"ෙ" න7, 

ඊළඟට ඔ5 මා� කර2 ලබන කාIයස්ථානයට තම පuෙ] අය සහ ගෘහ භා?ඩ ෙගනයාම ෙව2ෙව" 
කාIයස්ථාන මා�&ෙ7 ගම" .යද7 ඔ5ට ෙග&මට _�වන. 

 
23:5 ෙමම වග"(ය යටෙF දැKෙවන අ2ගහය" �ලධරෙය,ට ලබා ගත හැKෙK ස්ව�ය ෙසේවා 

කාලය Cළ එK වරK පම¡. 
 
23:6 �ලධරෙය, ෙමම අ2ගහය ලබාගF ක]U ඒ බවට සටහනK ඔ5ෙ6 ෙපෞNගOක 

Orෙගො2ෙවU Oයා තැ#ය BC ය. �ලධරෙය, ෙ7 වග"(ය යටෙF ඉ]�මK ඉn
පF කරන .ට ඔ5 
ඊට කO" ෙමම අ2ගහය ලබා ෙනොගF බවට සහ(කයK ඔ5ෙග" ලබා ගත BC ය. 
 

 

24. ෙක[ කA%ම� ඇJව මාM *+ම, මාM *+ම පමාද *+ම සහ අවලං\ *+ම 
 

24:1 උපෙpශන %මනාව - එK OF මාසයකට වඩා අ@ ක]XමK ෙකොට �ලධරෙය, මා� කර2 
ලැx .ට, තමාට අදාළ වන සංBKත Xමනාෙව" අIධයK බැw" v උපෙAශන XමනාවK ලැ�මට ඔ5ට 
ULකම ලැෙ8. (�ට අ(ෙIක වශෙය" ෙමU 20:5 සහ 22:12 උප වග"(වල සඳහ" ප(ලාභවලට ද 
ඔ5ට ULක7 ලැෙ8.) 

 
24:2 nන 30ට වඩා අ@ ක]XමK ෙකොට මා� ��මK කළ .ට, ෙමම උපෙAශන Xමනාව ෙග.ය 

හැKෙK එම nන 30ෙහේ කාල ප
�ෙදය ස7HIණ &මට අ@ nන ගණන සඳහා ය. 
 
24:3 ඉහත 24:2 උප වග"(ය ස7බ"ධෙය" අදාළ කාලය ගණ" ගැzෙ7 nනය" .ය BFෙF 

මා���ම ryබඳ �ෙAදනෙ) nනයF, �ලධරයා අkF කාIයස්ථානෙයU �යම වශෙය"ම වැඩ 
භාරගF nනයF ය. 

 
24:4 උපෙAශන Xමනාව ෙග.ය BC වන අවස්ථාවකX ෙමU 4:5:3 උප වග"(ය යටෙF වන 

සංBKත Xමනාෙව" 25%ක අමතර [දල ෙග.ය හැ� ව"ෙ" එK මාසයක උප
ම කාල ප
�ෙදයK 
දKවා ය. 

 
24:5 ෙමම කාIයය සඳහා, මා� ��ෙ7 �ෙයෝග තැපැ] කරන ෙහෝ භාරෙදන nනයම ඒ මා� 

��ෙ7 �ෙයෝගවල දාතම හැsයට සඳහ" කරන බවට ද හැ�තර7 ඉKම¡" එම �ෙයෝගය අදාළ 
�ලධරයාට ලැෙබන බවට ද මා�ව �ෙයෝග කරන බලධරයා වගබලා ගත BC ය. 
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Gද/ශනය - මාIC 10 වැ� nන දරන Orය�" අෙපේ] 1 වැ� nන bට ¶යාFමක වන ප
n මා� 
කර2 ලැx �ලධරෙය, අ ෙපේ] 1 වැ�දා වැඩ භාරගz. ඔ5ට ෙග.ය හැ� සංBKත Xමනා ගාස්C 
පමාණය �. 500�. ඔ5ට ULවන උපෙAශන Xමනාව ගණ" බැOය BFෙF ෙමෙසේ ය.  

 
උදා:- (30-20) x �.500 x ½  = �. 2,500.00  

ඔ5 අෙපේ] 5 වැ� nන වැඩ භාර ගතෙහොF (30-25) x �.500 x ½ = �.1,250.00  
 

24:6 �ලධරයාෙ6ම ඉ]�ම rට මා�&මK ඉKම" කළ .ට ෙහෝ .ෂමාචාරය �සා මා� කර2 
ලැx .ට ෙහෝ උපෙAශන Xමනාව ෙග.ය ෙනොහැ� ය. 

  
24:7 උපෙAශන Xමනාව ෙග.ය හැKෙK �ලධරයාට පමණ�. ඔ5ෙ6 පuෙ] ෙවනF �bම 

අෙය,ට එය ෙග.ය ෙනොහැ� ය. 
 
24:8 මා�&මK ¶යාFමක &මට �යLත nනට කO" nන 3 ඇCළත X එම මා�&ම අවලං� කර2 

ලැx ෙහෝ පමාද කර2 ලැx අවස්ථාවකX ඒ ෙව2ෙව" �යම වශෙය"ම හා අවශcෙය"ම �ලධරයාට 
දර"නට bf v ය7�b .යදමK ෙවෙතොF එම .යදම �යම වශෙය"ම සහ අවශcෙය"ම දැQ බවට 
සC�දායක සාK¸ ඉn
පF කළ .ට ඒ .යද7 ප(Hරණය ��ම වශෙය" සෑෙහන [දලK �ලධරයාට 
ෙග&මට අවසර Xමට ෙදපාIතෙ7"C පධා�යාට _�වන. 

 
24:9 ප(HIණ ෙග&ම කර2ෙ) බ@Ls බැ�ම සහ පවාහනය සඳහා දරන ලද .යද7 ෙව2ෙව" 

පමණ�. �ලධරයාෙ6 ගෘහභා?ඩ සහ ෙවනF බ@ ඒ කාලය Cළ Ls බැඳ ඇFන7 ෙහෝ මාIගස්ථව 
පව("ෙ" න7 ෙහෝ nන ෙදකකට ෙනොවැP කාලයK සඳහා �ලධරයාට සහ ඔ5ෙ6 පuෙ] අයට 
සංBKත Xමනාව ද ඊට අ(ෙIක වශෙය" ෙග&මට _�වන. 

 
24:10  �ලධරයාෙ6ම ඉ]�ම r ට ෙහෝ .නය ෙහේC මත ෙහෝ මා� ��මK පමාද කර2 ලැx .ට 

ෙහෝ අවලං� කර2 ලැx .ට ෙමU 24:8 සහ 24:9 උප වග"( යටෙF ප(HIණ ෙග&7 කළ ෙනොහැ� 
ය. 

 
24:11  ෙකs ක]XමK සUතව මා� ��මK �ෙයෝග ��ෙම" ෙහෝ පමාද ��ෙම" ෙහෝ අවලං� 

��ෙම" ආ?@වට දර"නට bfවන අමතර .යදම එම මා���7 �ෙයෝග කරන, අවලං� කරන ෙහෝ 
පමාද කරන බලධරයා ක]පනාවට ගත BC ය. එෙසේම ඉතා හnb පස්තාව"UX හැර ෙකs ක]XමK 
ඇ(ව මා� ��7 �ෙයෝග ��ම, අවලං� ��ම ෙහෝ පමාද ��ම ෙනොකරන බවට එම බලධරයා වග 
බලා ගත BC ය. 

 
24:12  ෙකs ක]XමK ඇ(ව මා���ම, මා���ම අවලං� ��ම ෙහෝ පමාද ��ම ෙනොවැළැK.ය 

හැ� v බවට සහ එය හnbෙ) කරන ලද බවට නැතෙහොF එය 24:6 ෙහෝ 24:10 උප වග"(ය යටතට 
ගැෙනන බවට ෙදපාIතෙ7"C පධා�යාෙ6 සහ(කයK මා���ෙ7, එය අවලං� ��ෙ7 ෙහෝ පමාද 
��ෙ7 �ෙයෝගෙයU (#ය BC ය. ෙමU 24:8 ෙහෝ 24:9 වග"(ය යටෙF .යද7 ෙග.ය හැ�ද ය"න ද 
එම �ෙයෝගෙයU දැK.ය BC ය. 

 
24:13  ෙකs ක]XමK ඇ(ව මා� ��මට ෙහෝ මා� ��ම පමාද ��මට නැතෙහොF අවලං� ��මට 

bfvෙ) ය7�b �ලධරය,ෙ6 පමාද ෙදෝෂය ෙහෝ ෙනොසැල�]ල ෙහේCෙකොට ෙගන න7 එU 
ප(ඵලයK වශෙය" රජයට දර"නට bfv අ(ෙIක .යදම එම �ලධරයාෙග" අයකර ග2 ලැෙ8. 
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25. Bෂමාචාරය Gසා මාM*+ම 
 

.ෂමාචාරය �සා �ලධරෙය, මා���මK �ෙයෝග කර ඇ( .ට එම කාIයස්ථාන මා� &ෙ7X  
ඔ5ට දර"නට bfවන .යද7 �bවK ලබා ගැzමට ඔ5ට ULකමK නැත. ආ?@ව එම .යද7 
ෙගවනවාද නැNද ය"න ryබඳ ෙතොරC� .ගණකා/ප( ෙවත ඉn
පF කර2 ලබන ෙවනස්&7 ryබඳ 
මාbක වාIතාෙA ඇCළF කළ BC ය. 
 
 

26. ෙකො_ෂ� සභාවල සහ Bෙශේෂ ක_aවල සාමාbකය� 
 

26:1 (��ෙය� ගම� *+ම - සාමාºකෙය, f7
ෙය" ගම" ��මට අදහස ්කර"ෙ" න7 ෙහෝ 
ඔ5ට f7
ෙය" ගම" ��මට ෙමU 5 වග"(ය යටෙF �යම & ඇFන7 ෙහෝ ඔ5ෙ6 ගම" #ම" 
සඳහා පළ[වැ� පං(ෙ) f7
ය බලපතයK ද, ඔ5ෙ6 ෙමෝටI රථය ෙගනයාම සඳහා බලපතයK ද 
ලබාගැzමට ඔ5ට ULකම ඇත.  

 

26:2 ෙමෝට/ රථෙය� ගම� *+ම -  �IෙAත�ක තFFවෙ) ෙසේවය කරන සාමාºකෙය, ෙමU 
5 වග"(ෙ) සඳහ" ./.ධානවලට යටF ව"ෙ" නැත. ඔ5ට bය �වාසෙ) bට ~ස්&7 වාර 
පැවැFෙවන ස්ථානය දKවා ෙමෝටI රථෙය" යන එන ගම" #ම" ෙව2ෙව" ෙමU 8:2 උප 
වග"(ෙ) සඳහ" �b ගාස්C පමාණය අ2ව ස7HIණ සැත_7 ,Oය ෙග&මට _�වන. සංBKත 
XමනාවK ෙනොෙග.ය හැ� v ද ෙග.ය හැ� ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oය �. 5ට අ@ ව"නා v ද 
අවස්ථාව"UX එK එK ~ස්&7 වාරයට සහභාw&ම ෙව2ෙව" ඔ5ට �. 5ක අවම [දලK ෙගව2 
ලැෙ8. 
 

26:2:1 ෙAත�ක සාමාºකෙය, ෙකෙරU ෙමU 5 වග"(ෙ) සඳහ" ./.ධාන බලපා"ෙ" ය. 
ඔ5ට ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oයට ULක7 ඇ( ක]U ෙමෝටI රථෙය" wය ගම" #ම" ෙව2ෙව" 
ෙමU 8:2 උප වග"(යට අ23ලව ෙමෝටI රථ සැත_7 ,Oය ෙගව2 ලැෙ8. ගමෙ" fර පමාණය 
සැත_7 130ට වැP&ම �සා ෙමU 6:5 උප වග"(ය යටෙF ඔ5ට සැත_7 ,Oය UL ෙනොවන ක]U  
ඒ ෙව2වට ඒ ගමන සඳහා දර"නට bf.ය හැ�ව ( | 1 වැ� පං(ෙ) f7
ය ගාස්Cව (�දන 
ය 
මැn
 සඳහා වන .යද7 රUතව) ඔ5ට ෙග&මට _�වන. 

 

26:3 යැ|� සහ නවාතැ� Bයද� පJ}රණය *+ම -  �IෙAත�ක සාමාºකෙය, �යම වශෙය" 
ෙගv �Oක ෙහෝට] ගාස්C ෙහෝ තානාය7 ගාස්C ෙව2ෙව" ,.තා"b ඉn
පF කළ .ට එම .යද7 
ඔ5ට ප(Hරණය කර2 ලැෙ8. එෙසේ නැතෙහොF ඔ5ෙ6 මනාපය අ2ව ෙමU 4:5 සහ 4:6 උප 
වග"(වල සඳහ" ප
n සංBKත XමනාවK ෙගව2 ලැෙ8. ෙමUX අදාළ ව"ෙ" මසකට �. 21,045ට 
වැP වැ�පK ලබන �ලධරය" ෙව2ෙව" ෙමU 4:6 උප වග"(ෙ) දKවා ඇ( ගාස්C පමාණය" ය. 

 
26:3:1 ෙAත�ක සාමාºකෙය,ට ULව2ෙ) එම උප වග"(වලට සහ එම ගාස්C පමාණවලට 

අ23ල v සංBKත Xමනාව පමණ�. 
 

26:4 ෙකොLසමක ෙහෝ කL�වක සාමාºකෙය, වන රජෙ) �ලධරෙය,ට ද, එ� ෙකොLසම ෙහෝ 
කL�ව කැ�ව යන අවස්ථාවලX එම ෙකොLසෙ7 ෙහෝ කL�ෙA ෙ]ක7වරෙය,ට ද එ� පදනම මතම 
ගම" .යද7 සහ සංBKත Xමනා ෙගව2 ලැෙ8. 

 
26:5 ෙකොLසමK කැ�ව ෙනොයන .ට ෙ]ක7වරෙය,ට ෙග&7 කර2 ලබ"ෙ" ෙමU 1 bට 11 

දKවා v වග"(වලට අ2ව ය. 
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27. ගම� Bයද� දැ+ම සඳහා අ:Jකාර� 
 

27:1 අ~කා+ බලය - ගම" .යද7 දැ�ම සඳහා අF(කාර7 [ද] ෙග&මට අවශc සංෙKත ප(පාදන 
[ද] හා කමස7පාදන අමාතcාංශය .b" වාI¸ක ඇස්තෙ7"C මw" සපය2 ලැෙ8. ෙමම ප(පාදනය 
යටෙF අF(කාර7 [ද] ෙග&ම සඳහා එK එK [ද] වIෂය ආර7භෙ)X [ද] හා කමස7පාදන 
අමාතcාංශෙය" �,F ෙකෙරන චකෙ]ඛයK මw" ෙදපාIතෙ7"C පධා�ෙය,ට බලය පවර2 
ලැෙ8. 

 
27:2 අF(කාර7 [දලK v ක� �ලධරයාට ෙපෞNගOක වශෙය" ෙදන ලNදK ෙසේ සැල�ය BC ය. 

එම අF(කාර7 [දල ඔ5 ස7HIණෙය" rය.ය BC ය. සාමානcෙය" එය rය.ය BFෙF ඔ5 ලබාගF 
අF(කාර7 [දලට අදාළ ගමන ස7බ"ධෙය" ඉn
පF කරන ගම" .යද7 ඉ]k7පතෙ) [ද] 
ලබාග"නා .ට ය. 

 
27:3 ෙමම අF(කාර7 [දල ලබාගැzමට අවසර ෙද2 ලබ"ෙ" ෙමම ./.ධාන යටෙF ගම" 

.යද7 ලබාගැzමට ULක7 ඇ( �ලධරෙය,ට පමණ�. 
 

27:3:1 අF(කාර7 [දල ෙග.ය BFෙF ගමන rටFවන nනයට කO" v වැඩකරන nනෙ)X 
පම¡. 

 
27:3:2 එම අF(කාර7 [දල ගමන ෙව2ෙව" .යද7 .ය හැ� [දO" ¾ පං�වකට වැP 

ෙනො.ය BC ය. 
 
27:3:3 ස්ථාන මා�වK ලබා bsන ය7�b �ලධරෙය, bය පuෙ] අය එK 

කාIයස්ථානය�" තවF කාIයස්ථානයකට ෙගනයාම සඳහා එවැ� අF(කාර7 [දලK ලබාගF.ට 
එම අF(කාර7 [දල ලබාෙගන මාසයK ඇCළතX ඔ5 ඔu"ව කැ�ව යා BC ය. එෙසේ ��මට ඔ5 
අෙපොෙහොසF uවෙහොF මාසයK ඉ,F v ප� ඔ5 එම [දල ස7HIණෙය" ආප� ෙග.ය BC ය. 
මා�&ම සඳහා �යම කර ඇ( nන bට nන 10කට කO" ෙමම අF(කාර7 [දල ෙනොෙග.ය BC ය. 

 

27:4 වා/තා සහ අයකර ගැt� - ෙදන ලද අF(කාර7 [ද]  ryබඳව ද එa" අයකර ග"නා [ද] 
ryබඳව ද එෙසේම ෙවනF අදාළ ෙතොරC� ryබඳව ද පමාණවF වාIතා එම අF(කාර7 [ද] ෙග&ෙ7 
වග�ම දරන �ලධරයා තබාගත BC ය. ෙගවන ලද අF(කාර7 [දලට අදාළ ගමන ස7බ"ධෙය" 
�ලධරයා ඉn
පF කරන ගම" .යද7 ඉ]k7පතයට [ද] ෙගවන .ට ඒ අF(කාර7 [දල [�ම�"ම 
අයකර ග"නා බවට ඔ5 වග බලා ගත BC ය. 

 
27:5 අF(කාර7 [දල ලබාෙගන මාසයK ඇCළත X අදාළ ගමන ෙනොwෙ) න7 ද ගම" .යද7 

ඉ]k7පතයK ඉn
පF ෙනොකරන ලNෙN න7 ද ඒ අF(කාර7 [දල �ලධරයාෙ6 වැ�ෙප" එකවරටම 
ස7HIණෙය"ම අයකර ගත BC ය. එය ෙකොටස් වශෙය" අයකර ගැzමට අවසර ෙද2 ෙනොලැෙ8. 

 
27:6 අ( .ෙශේෂ පස්ථාව"UX ෙමම අF(කාර7 [දල ෙගවා දැLය BC කාලය XIඝ 

��මට  ෙපෞNගOකව ෙදපාIතෙ7"C පධා�යාට _�වන. එෙත,f uවF �bම අවස්ථාවකX එම කාලය 
අF(කාර7 [දල ෙගv nන bට මාස 3�" ඔ8බ ට XIඝ ෙනොකළ BC ය. 

 
27:7 එෙසේ ඉඩ X ඇ( කාලය ඇCළත අF(කාර7 [දල ෙ8�7 ෙනොකෙළේ න7 එම අF(කාර7 

[දල අයකර ගැzම r¡ස ග2 ලබන ෙවනF ¶යාමාIගවලට අ(ෙIක වශෙය" .නයා23ලව ¶යා 
කර2 ලැ�මට ද �ලධරයා යටF ව2 ඇත. 
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27:8 �ලධරෙය,ට කO" ෙගv අF(කාර7 [දලK අය.ය BCව (#යX ඔ5ට අF(කාර7 [දලK 
නැවත ෙනොෙග.ය BC ය. ය7 ය7 .ෙශේෂ ෙහේC �සා ෙමම �(ය OU] කළ BC යැa අදහස් කරන .ට 
ඒ සඳහා ෙදපාIතෙ7"C පධා�යාෙ6 ෙපෞNගOක අ2ම(ය ලබාගත BC ය. 

 
27:9 මාbක පකාශ ෙග"වා ෙගන ප�Kෂා කර බැ�ෙම", �bම අF(කාර7 [දලK මාස 3කට 

වැP කාලයK (ස්ෙසේ අය.ය BCව ෙනොපව(න බවට ෙ]ක7වරෙය, වගබලා ගත BC ය. ෙමම මාbක 
පකාශය පහත දැKෙවන ආකෘ(ය අ2ව ryෙයළ කළ BC ය.  
 
 

�ලධරයාෙ6 
නම සහ තනC� 
නාමය 

අF(කාර7 
[දල 
ෙගවන ලද 
nනය 

අF(කාර7 
[දල 

අF(කාර7 [දල 
ෙගvෙ) කවර 
ගමනK සඳහා ද 
යන වග 

අF(කාර7 [දල 
ෙ8රාදැ�ම පමාද &මට 
ෙහේC සහ එය 
ඉKම�" අයකර 
ගැzම සඳහා ෙයෝºත 
rයවර 

     

 
 

28.  ගම� Bයද� ඉAd�පතය 
 

28:1 ආකෘJ පතය - bයkම ගම" .යද7 ඉ]�ම සඳහා පා.�o කළ BFෙF පහත සඳහ" ආකෘ( 
පත ෙA - 
 

 කාIය ස්ථාන මා�&ම   ...  ෙපොf  178 
 ප
වI(ත Xමනාව    ...  ෙපොf  161 
 ස්�ර පවාහන Xමනාව    ...  ෙපොf  35 
       (සංෙශෝ/ත සහ(කය සමග) 
 අෙනK bයkම ගම" .යද7 ඉ]�ම ...  ෙපොf  177 

 

28:2 සහJක *+ම -  ස්�ර පවාහන Xමනා වuචර සහ ප
වI(ත Xමනා වuචර ඇC� bයkම ගම" 
.යද7 ඉ]k7පත ප�Kෂාෙකොට සහ(ක ��ෙ7 කාIයය තම ෙදපාIතෙ7"CෙA ය7 �ලධරෙය,ට 
ෙහෝ �ලධරය"ට ෙහෝ පැව�මට ෙදපාIතෙ7"C පධා�ෙය,ට _�වන. සෑෙහන තර7 ෙජcෂ්ඨතාවK 
ඇ( අනc �ලධරෙය, නැ( ෙදපාIතෙ7"Cවක පධා�යාට තමාෙ6ම ගම" .යද7 ඉ]k7පතය 
සහ(ක කළ හැ� ය. 

 

28:3 Gවැර� බවට වග�ම -  ගම" .යද7 ඉ]k7පතයක �වැරnභාවය ගැන වග�මට [O"ම බැ� 
bs"ෙ" ඒ ඉ]�ම කරන �ලධරයා ය. එෙහF ෙදපාIතෙ7"C පධා�යාF ඉ]k7පතය සහ(ක 
කරන �ලධරයාF ඒ ස7බ"ධෙය" ඒ තරමටම වග�මට බැ� bs(. 

 
28:4 ඕනෑම ගම" .යද7 ඉ]�මK .ගණක .b" අ/භාර කර2 ලැ�මට යටF ෙවa. ගම" .යද7 

ඉ]k7පතය�" ඉ]ලා ඇ( [දO" ය7�b ෙකොටසK අ2මත ෙනොකර"ෙ" න7 ඒ අ2ව වuචරය 
රC h"ෙත" සංෙශෝධනය කළ BC ය. 
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ගම" .යද7 ඉ]�මK අ2මත ෙනො��මට .�Nධව ෙ]ක7වරයා ෙවත අ�යාචනයK ඉn
පF කළ 
හැ� ය. එම ගම" .යද7 ඉ]�ම ෙහෝ එa" ෙකොටසK අ2මත ��මට ෙහෝ තවfරටF එය කපා දැ�මට 
ෙහෝ ෙ]ක7වරයාට _�වන. 

 
28:5 ගමන අවසාන ෙකොට nන 30K ඇCළත X ගම" .යද7 ඉ]k7පතයK සහ(ක ��ෙ7 

�ලධරයාට ෙහෝ ෙදපාIතෙ7"C පධා�යාට ෙහෝ �ලධරයා ෙසේවය කරන ශාඛා කාIයාලෙ) පධා�යාට 
ෙහෝ ඉn
පF කළ BC ය. 

 
28:5:1 �(පතා යාමට සැල�ය BC තර7 ගම" #ම" ඇ( �ලධරෙය,ට ය7 �b මාසයK 

ස7බ"ධෙය" ස්ව�ය ගම" .යද7 ඉ]k7පතය එම මාසය Cළ එෙසේ ගමෙ" ෙයෙදන ලද අ"(ම 
nන bට nන 30K ඇCළත ඉn
පF කළ හැ� ය. එවැ� අවස්ථාවකX �bf දඩ [දලK අය ෙනොකර 
[ද] ෙග.ය BC ය. ෙ7 කාල ප
�ෙදෙය" ප� ඉn
පF කර2 ලබන ගම" .යද7 ඉ]k7පතයක 
කාලය ඉ,Fව ෙගොස් ඇ( ෙලස සලක2 ලැෙ8. 

 
28:5:2 ගම" .යද7 ඉ]k7පතයK ෙදපාIතෙ7"Cවක පධා�යාට ෙහෝ ශාඛා කාIයාලෙ) 

පධා�යාට ෙහෝ ඉn
පF කර2 ලබන දවෙසේම ෙදපාIතෙ7"CෙA nන [දාව එම ගම" .යද7 
ඉ]k7 පතෙ) තැ#ය BC ය. 

 
28:6 එෙත,f uවF ෙමU 28:5 උප වග"(ය යටෙF ඉඩX ඇ( කාල �මාව ඇCළත ඉn
පF කර 

නැ( ගම" .යද7 ඉ]k7පතයකට [.ෙර. 115ට යටFව පහත දැKෙවන අ@ ��7 bf ෙකොට [ද] 
ෙග.ය හැ� ය. – 

 
  ඉ,F v කාලය    අ@��ෙ7 පමාණය 
 

 මාසයකට ෙනොවැP v .ට - ඉ]k7 කරන [� [දO"  3% 
 

 මාස 2කට ෙනොවැP u .ට  - ඉ]k7 කරන [� [දO"  10% 
 

 මාස 3කට ෙනොවැP u .ට  - ඉ]k7 කරන [� [දO"  12% 
 

මාස 3කට වැP u .ට   - ඉ]k7 කරන [� [දO"  15% 
 

28:6:1 මාස 3කට වඩා කාලය ඉ,F v �bම ගම" .යද7 ඉ]k7පතයK ෙව2ෙව" 
ෙදපාIතෙ7"C පධා�යාෙ6 ෙපෞNගOක අ2ම(ය ෙනොමැ(ව [ද] ෙනොෙග.ය BC ය. 

 
28:6:2 �යLත කාල �මාව CළX ගම" .යද7 ඉ]k7පතයK ඉn
පF ��මට ෙනොහැ� vෙ) 

�ලධරයාෙ6 .ෂයය ඉKම v ෙහේ¾" �සා න7 ද, ඉඩ ලැ | [] අවස්ථාෙAXම එම ගම" .යද7 
ඉ]k7පතය ඉn
පF කර2 ලැ ෙA න7 ද, �bf අ@ ��මK ෙනොමැ(ව ඒ ෙව2ෙව" [ද] 
ෙග&මට අවසර Xමට ෙදපාIතෙ7"C පධා�යාට _�වන. 

 

28:7 �දA ව/ෂය අවස� Sමට ආස�න � Bට ඉ��ප: කර, ලබන ගම� Bයද� ඉAq� - [ද] 
වIෂෙ) අවසාන මාසෙ)X කරන ලද ගම" #ම" ෙව2ෙව" v ගම" .යද7 ඉ]k7පතයK,  හැ� සෑම 
අවස්ථාවකXම, [ද] වIෂය අවසාන &මට ෙපර [ද] ෙග&ම සඳහා ක] ඇCව ඉn
පF කළ BC ය. 

 
 

29. ඇතැ� ව/ගවල රාජකා� ගම�  
 

29:1 රාජc ෙසේවයට [O"ම පF& වැඩ භාරගැzමට යන �ලධරෙය,ට � ලංකාෙA rUs ස්ව�ය 
�වාසෙ) bට ඔ5 [] පF&ම ලැx ස්ථානය දKවා තමාF, තම පuෙ] අයF, ෙමෙහක�ව2F, ගෘහ 
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භා?ඩF, (බabක] ඇC�) ගම" බ@F, වාහනF ෙව2ෙව" ෙ7 ප
�ෙදෙ) ./.ධානය"ට අ2ව 
ෙනොLෙ] පවාහන පහ�ක7 ලබාගැzමට ULක7 ඇFෙF ය. ඔ5ට සංBKත Xමනාව ෙහෝ බ@ Ls 
බැ�ම ෙව2ෙව" u Xමනාව ෙහෝ අ�ය7 .යද7 ෙහෝ UL ෙනොෙA. 

 

29:2 Gවාo  ට �ව�ෙන� බැහැර ෙගොස් ආපu පැ_�ම - තමා bs කාIයස්ථානෙය" අඩ වැ�� 
�වා@ rට ෙහෝ ප
වI(ත අඩ වැ�� �වා@ rට ෙහෝ ෙගොස ් එම කාIයස්ථානයටම ආප� එන 
�ලධරෙය,ට ෙමම ප
�ෙදෙ) ./.ධානවලට අ2ව තමාF තම පuෙ] අයF ගම" බ@F තමා 
ෙගොඩබbන ස්ථානෙ) bට තම කාIයස්ථානය දKවා ෙනොLෙ] පවාහනය කරන ෙලස ඉ]ලා bsය හැ� 
ය. 
 

29:2:1 තමා bs කාIයස්ථානෙය" .ෙAක �වා@ rට ෙගොස් ඒ කාIයස්ථානයටම ආප� එන 
�ලධරෙය,ට ෙනොLෙ] පවාහන පහ�ක7 ෙහෝ තම ගමෙ" .යද7 ෙව2ෙව" �bම ප(HIණ 
ෙග&මK ෙහෝ ඉ]ලා bsය ෙනොහැ� ය. 

 
29:2:2 තමා bs කාIයසථ්ානෙය" .ෙAක �වා@ rට ෙහෝ අඩ වැ�� �වා@ rට ෙහෝ ප
වI(ත 

අඩ වැ�� �වා@ rට ෙහෝ ෙගොස් තමා bs කාIයස්ථානය හැර ෙවනF කාIයස්ථානයක ට ආප� එන 
�ලධරෙය,ට තමා ෙගොඩ බbන ස්ථානෙ) bට එම අkF කාIයස්ථානය දKවා තමාF, තම පuෙ] 
අයF, ගම" බ@F, ෙනොLෙ] පවාහනය කරන ෙලස ඉ]ලා bsය හැ� ය. අkF කාIයස්ථානයකට 
ෙගන යන ගම" බ@වල [� බර ෙමU 22 වග"(ය යටෙF ඉඩX ඇ( පමාණයට වැP ෙනොව"ෙ" 
න7 කO" bs කාIයස්ථානෙ) bට අkF කාIයසථ්ානයට ගම" බ@ සහ වාහනය ෙනොLලෙ) 
පවාහනය කරවා ගැzමට ද ඔ5ට ULකම ඇත. 

 
29:2:3 �වා@ ෙගොස් ආප� එන �bම �ලධරෙය,ට සංBKත Xමනාව ෙහෝ බ@Ls බැ�ම සඳහා 

v Xමනාව ෙහෝ අ�ය7 .යද7 ෙහෝ ඉ]ලා b�මට 2_�වන. 
 

29:3 Bශාම යන Bට ගම� Bයද� ෙගSම -  .නය ෙහේC මත අ�වාIයෙය" .ශාම ග"ව2 ලැ�ම 
�සා ෙනොව .ශාම යාBC වයස ස7HIණ &ම �සා ෙහෝ අයහපF ෙසෞඛc තFFවය �සා ෙහෝ පද.ය 
අෙහෝb ��ම �සා ෙහෝ .ශාම ග"නා �ලධරෙය,ට තමාF, තම පuෙ] අයF,  ෙමෙහක�ව2F, ගෘහ 
භා?ඩF (බabක] ඇC�), ගම" බ@F, වාහනF � ලංකාෙA rUs bය �වසට පවාහනය ��ම 
ෙව2ෙව" ෙමම ./.ධාන යටෙF ගම" .යද7 ෙග&මට _�වන. එෙහF එවැ� අවස්ථාවලn සංBKත 
Xමනාව ෙගව2 ෙනොලැ ෙ8. 

 
29:3:1 �ලධරෙය, තමා .ශාම ග"නා nන bට මාසයK ඇCළත ෙමම අ2ගහය ලබාගත BC 

ය. එෙත,f uවF .ෙශේෂ අවස්ථාවලX �ලධරයාෙ6 ඉ]�ම මත ෙමම කාල �මාව BK( සහගත 
ඕනෑම කාල �මාවK දKවා XIඝ ��මට ෙදපාIතෙ7"C පධා�යාට _�වන. 

 

29:4 ෙසේවෙP ෙය% l[ය% _ය�ය Gලධරෙය7ෙN වැ�ද�ව - ෙසේවෙ) ෙයX bsයX Lයwය 
�ලධරෙය,ෙ6 වැ"ද¿වට ද ෙමU 29:3 වග"(ය යටෙF වන අ2ගහය Xමට _�වන. 

 

29:5 ෙදපා/තෙ��� Bභාගයකට ෙපt l[න Gලධරෙය7 - ෙකොළඹ X ෙහෝ ෙවනF ඕනෑම 
මධcස්ථානයකX ෙදපාIතෙ7"C .භාගයකට ෙපz bsන �ලධරෙය,ට ස7HIණ .භාගෙය"ම තමා 
සමF v බවට සC�දායක සාK¸ ඉn
පF ෙකොට, ය7�b .භාගයK ස7බ"ධෙය" එK වරK පමණK 
ගම" .යද7 ලබාගැzමට ULක7 ඇත.  
 

29:5:1 යට� ප
n ෙග.ය හැ� ගම" .යද7වලට ෙපොf වාහනයකට �යම වශෙය" ෙගවන ලද 
ගාස්Cව ද ගමෙ" ය7 ෙකොටසK ෙපොf වාහනය�" යා ෙනොහැ� න7 ඒ ෙකොටස ෙව2ෙව" ෙමම 
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./.ධානවල සඳහ" ෙකොට ඇ( ප
n සැත_7 ,Oය ආnය ද ෙමම ./.ධාන යටෙF ෙග.ය හැ� 
සංBKත Xමනාව ද ඇCළF ෙA. 

 
29:5:2 f7
ය ගමනා ගමන පහ�ක7 (ෙ8න7 f7
ෙය"ම ගම" කළ BC ය. ෙ7 සඳහා ඔ5ට 

f7
ය බලපත �,F ෙනොකළ BC ය. ඔ5 ස්ව�ය f7
ය ගාස්Cව ෙගවා ගම" කළ BC ය. එෙසේ 
ෙගවන ලද ගාස්Cව ඔ5 .භාගෙය" සමF uවෙහොF එෙසේ නැFන7 ඉහත සඳහ" සහ(කය ඉn
පF 
කළෙහොF ඔ5ට ආප� ෙගව2 ලැෙ8. 

 
29:5:3 �ලධරෙය, �යම වශෙය"ම f7
ෙය" ගම" කෙළේ න7 Lස ඔ5ට f7
ය ගාස්Cව 

ආප� ෙගව2 ෙනොලැෙ8.   
 
29:5:4 bයkම ගම" .යද7 ඉ]k7පත .භාගෙ) ප(ඵල ද"ව2 ලැ� nන 30K ඇCළත 

ඉn
පF කළ BC ය. 
 
29:5:5 ෙ7 ./.ධාන �bම ආකාරයක තරග .භාගයකට අදාළ ෙනොෙA. තරග .භාග 

ෙව2ෙව" ෙනොLෙ] පවාහන පහ�ක7 සැප¯මK ෙහෝ ගම" .යද7 ප(Hරණය ��මK ෙහෝ කර2 
ෙනොලැෙ8. 

 

29:6 උසාBය Bl� සා��කMෙව7 වශෙය� කැඳව, ලබන Gලධරෙය7 - අපරාධ න@වකX ෙහෝ 
ආ?@ව එK පාIශවයK v ද , තමා ආ?@ව ෙව2ෙව" සාK¸ක�ෙව, ව"නා v ද b.] න@වකX 
ෙහෝ රජෙ) �ලධරෙය, වශෙය" තමාට දැනගැzමට ලැ | ක�| ෙහෝ තමාට ��මට bf v කටBC 
ෙහෝ ස7බ"ධෙය" සාK¸ Xමට කැඳව2 ලබන �ලධරෙය,ට ෙමම ./.ධානවලට අ2ව ගම" .යද7 
ෙගව2 ලැෙ8. ෙමa" අනc u තFFවය" යටෙF සාK¸ Xමට කැඳව2 ලබන �ලධරෙය,ට ඔ5 
රජෙ) �ලධරෙය, u පම¡" ෙමම සංගහෙ) X වැ� ප
�ෙදය යටෙF nය හැ� Xමනාව" හැ�| 
.ට �bම XමනාවK ලැ�මට ULකමK නැත. 

 
29:6:1 රජෙ) �ලධරෙය, උසා.යට පැLණ bs බවට nස්«K .�ශ්චයකාරවරෙය, ෙහෝ 

මෙහස්තාFවරෙය, .b" �,F කර2 ලබන සහ(කෙ) එම �ලධරයා උසා.ෙය" �දහස් කර 
යැv ෙAලාව සඳහ" කළ BC ය. 

 

29:7 Bනය ප+�ෂණයට කැඳව, ලබන Gලධරෙය7 - .නය ප�Kෂණයකට ෙපz b�ම සඳහා 
කැඳව2 ලැx ෙහෝ එවැ� ප�Kෂණයකට ස7බ"ධ ෙ]ඛන ප�Kෂා කර බැ�මට අවසර ෙද2 ලැ  Ànත 
�ලධරෙය,ට, තමාට .�Nධව නගා ඇ( ෙචෝදනාවලට වරදක� uවෙහොF, ෙමම ./.ධාන යටෙF 
.යද7 �bවK ඉ]ලා b�මට ULකමK ෙනොලැෙ8. එෙත,f uවF ඔ5ෙ6 කාIයස්ථානෙ) bට අදාළ 
වන ප
n ප�Kෂණය පැවැFෙවන සථ්ානයට ෙහෝ ෙ]ඛන ප�Kෂා කර බැOය BC සථ්ානයට ෙහෝ යාම 
සඳහා ඔ5ට �දහස් f7
ය බලපත nය හැ� ය. ප�Kෂණෙ)X �ලධරයා �දහස් uවෙහොF ෙ7 ./.ධාන 
අ2ව තම .යද7 ෙගවන ෙලස ඔ5ට ඉ]k7 කළ හැ� ය. 

 

29:8 Bනය ප+�ෂණවල% ෙවන: Gලධරෙය7 ෙව,ෙව� ෙපt l[න Gලධරෙය7 - .නය 
ප�KෂණයකX ෙවනF �ලධරෙය, ෙව2ෙව" ෙපz b�මට අවසර ලැබ bsන රාජc ෙසේවෙ) �BKත 
ෙහෝ රජෙ) ෙසේවෙය" .ශාම ලැx �ලධරෙය,ට ෙමම ./.ධානය"ට අ2ව රාජකා
 f7
ය බලපත 
සහ ගම" .යද7 ලබාගැzෙ7 ULකම ඇත. ./මF .නය ප�Kෂණය පැවැF&මට ෙපර ෙ]ඛන 
ප�Kෂා ��ම ආnය සඳහා යන ගම" #ම" ෙව2ෙව" ද ඒ �ලධරයාට ප�Kෂණය පවFවන 
බලධරයාෙ6 අ�මතය ප
n එබ©ම අ2ගහයK nය හැ� ය. 

 

29:9 Bනය ප+�ෂණයක% සා��කMව7 වශෙය� කැඳව, ලබන Gලධරෙය7  - ප�KෂණයකX 
ආ?@ව ෙව2ෙව" ෙහෝ Ànත �ලධරයා ෙව2ෙව" ෙහෝ සාK¸ Xම සඳහා තම ෙදපාIතෙ7"C 
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පධා�යාෙ6 මාIගෙය" කැඳව2 ලබන �ලධරෙය,ට ෙමම ./.ධානය"ට අ2ව රාජකා
 f7
ය 
බලපත සහ ගම" .යද7 ලබා ගැzමට ULකම (ෙ8. 

 
 

30. රජෙP Gලධරය� ෙනොවන <4ගලය�  
 

�b බලය යටෙF කැඳවන ලද ප�Kෂණ ෙකොLසමක ෙනොෙහොF ම?ඩලයක ~ස්&7 වාරයකට, 
ස7ෙ7ලනයකට, කL�වකට ෙහෝ ෙදපාIතෙ7"C ප�Kෂණයකට පැLෙණන ෙලස ෙහෝ ෙමU 26 
වග"(ෙය" ආවරණය & නැ( ය7�b රාජකා
යK �IෙAත�ක තFFවෙය" ඉ� කරන ෙලස ෙහෝ 
රජෙ) �ලධරෙය, ෙනොවන ය7�b _Nගලෙය,ට �යම කර2 ලැ වෙහොF ඒ ෙව2ෙව" එම 
_Nගලයා දැQ ගම" .යද7 ෙමම සංගහෙ) X වැ� ප
�ෙදෙ) අදාළ ./.ධානය"ට අ2ව ඔ5ට 
ෙග.ය හැ� ය. 
 
 

31. පා/5ෙ��� ම�eවM 
 

31:1 පාIOෙ7"C ම"�වරෙය,ට පාIOෙ7"CෙA කටBC ෙව2ෙව" f7
ෙය" ගම" ��ම 
සඳහා අ2ගහ පෙAශ පත ලබා ගැzමටF පාIOෙ7"CෙA මහ ෙ]ක7වරයා .b" තම"ට ද"ව2 
ලබන උපෙදස්වලට අ2ව කලතයා ෙව2ෙව" f7
ය බලපත ලබා ගැzමටF ULකම (ෙ8. 

 
31:2 ස්ව�ය ෙමෝටI රථය f7
ෙය" ෙගන යාම සඳහා බලපත ලබා ගැzමට ෙහෝ ඒ ෙව2වට XIII 

වැ� ප
�ෙදෙ) 2:4 උප වග"(ෙ) සඳහ" පකාර XමනාවK ලබා ගැzමට ද ඔ5ට ULකම (ෙ8. 
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අධ�යන, අභ�ාස ෙහෝ රාජකා� කට�� සඳහා �ටරට යෑම 
 

1. අ$ථ �&පණය 

2. අභ�ාස සහ  අධ�යන වැඩසටහ* 

3. ෙයෝග�තාවය 

4. ස/0$ණ ප1 ස2ත අධ�යන �වා3 ලබාෙගන ඇ7 අවස්ථාවල9 අ:ස* කළ 

�� <=>ම හා බැ?/කරය 

5. වැAB ර2ත අධ�යන �වා3 ලබාෙගන ඇ7 අවස්ථාවල9 අ:ස* කළ �� 

<=>ම 

6. Dෂ�:ව, අභ�ාස 9මනා ආGය 

7. යැI/ 9මනාව - මාස එකකට ෙනොවැ1 කාල ප�	ෙ�දයM සඳහා 

8. යැI/ 9මනාව - මාස එකකට වැ1 කාල ප�	ෙ�දයM සඳහා 

9. උQ>/ ඇ?/ 9මනා සහ අ:7කාර/ 

10. රාජ� �ලධරය*ට =ෙSශ ගම* යාම සඳහා අUම7ය ලබා9ෙ/9 අUගමනය 

කළ �� Vයාමා$ග 

11. ගම* WXෙ/ ප*7ය 

12. ගමන යා�� කමය 

13. ෙවනම යැෙවන බ3 බා2රාGය පවාහනය WXම 

14. රMෂණය - [ව* අන�\ 

15. ෛවද� පXMෂණය 

 
 
 
  

Nalin
Underline

Nalin
Underline

Nalin
Underline
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XV වැ� ප�	ෙ�දය 
 

අධ�යන, අභ�ාස ෙහෝ රාජකා� කට�� සඳහා �ටරට යෑම 
 

1. අ$ථ �&පණය 
 

1:1 ෙමම ප�	ෙ�දෙ� කා�යය� සඳහා "අධ�යනය ෙහෝ අභ�ාසය" යන පාඨයට $ෂ�&වය', 
අ) $ෂ�&වය', අධ�යන චා�කාව', �+'ෂණ චා�කාව', සංචාරක පදානය', ස0ම�තණය' 
ෙහෝ අභ�ාස මාතය' අ�ත�ගත 4 සහ/ෙහෝ �ලධරෙය7ෙ8 9:9ක0, දැ;ම ෙහෝ කෘතහස්තතාව 
වැ>?@A කර�නා 4 ඕනෑම පදානය' ෙහෝ ඇEළ& ව�ෙ� ය. ආIJව ෙව;ෙව� 
ස0ෙ0ලනයකට සහභාKLම ෙහෝ ආIJෙM කට@E ඉO P+ම, QR9ම', ෙකො�තා&Eව' අ&ස� 
P+ම ෙහෝ බJබාUරා?ය VලW ගැXම වැ� �ලධරෙය7ෙ8 සෘY රාජකා�ෙයU ෙකොටස' වන 
කා�යය' සඳහා [ටරට යාම ෙමයට ඇEළ& ෙනොෙM. 

 
1:2 අධ�යන ෙහෝ අභ�ාස කට@E සඳහා [ටරට යන රජෙ� �ලධරෙය7 එෙසේ කර�ෙ� - 

 
1:2:1 තමාෙ8ම RයදV�, නැතෙහො& 
 
1:2:2 Rෙ`ශ ආIJවක ෙහෝ ඒජ�cයක RයදV�, එෙසේ& නැතෙහො& 
 
1:2:3 e ලංකාIJෙM RයදV�. 

 
1:3 එවැ� සෑම අවස්ථාවකWම �වාJ Wම ස0බ�ධෙය� බලපව&ව�ෙ� ෙමම සංගහෙ� XII 

වැ� ප�	ෙ�දෙ� 14, 15 සහ 16 වග�l� ය. 
 
1:4 ෙමU 4 සහ 5 වග�mවලට අ;ව QR9මකට සහ/ෙහෝ බැn0කරයකට අ&ස� P+මට ද 

ඔpට �යම ෙකෙර; ඇත. 
 
1:5 අධ�යනය ෙහෝ අභ�ාසය සහ ගමන සඳහා 4 Rයදම Rෙ`ශ ආIJවP� ෙහෝ 

සංRධානයP� දර; ලබන කqU පහත සඳහ� කමවs� එ' කමයකට �ලධරෙය7 ෙතෝරා ගත 
හැP ය. – 
 

1:5:1 pෙද' රජෙ� �ලධරය�ට පමණ' uමා ෙනොකර මහජනයාෙ8 ද දැනගැXම සඳහා 
පළ ෙකෙරන පc`ධ දැ�Lම' ෙහෝ �ෙMදනය' මQ� ඉqv0ප& කැඳLෙම�. 

 
1:5:2 [�නමන ආයතනය Rc� ෙතෝරා ගැXෙම�. 
 
1:5:3 e ලංකාIJවට $ෂ�&වයක ෙහෝ පදානයක ස්වwපෙය� [�නමන ලද අධ�යනය, 

අභ�ාසය ෙහෝ සංචාරය සඳහා e ලංකාIJව Rc� රජෙ� �ලධරෙය7 න0 කර; ලැxෙම�. 
 

1:6 ෙමම ප�	ෙ�දය යටෙ& ෙගL0 හා Wමනාව� ලැxමට UVක0 ඇ&ෙ& 1:2:3 ෙහෝ 1:5:3 
උප වග�m යටතට වැෙටන රජෙ� �ලධරෙය7ට පමz.  
 
 

2. අභ�ාස සහ අධ�යන වැඩසටහ* 
 

2:1 Rෙ`ශ අභ�ාස වැඩසටහ� සමාෙයෝජනය කළ @&ෙ& ෙqක0වරයා Rc�. රාජ� 
ප�පාලනය හා කළමනාකරණය [|බඳ අභ�ාසය' ස0බ�ධෙය� e ලංකා සංව�ධන ප�පාලන 
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ආයතනෙ� පාලක මIඩලය කට@E කරන අතර, එය රාජ� ප�පාලන Rෂය භාර  අමාත�ාංශෙ� 
ෙqක0වරයා සමාෙයෝජනය කර; ඇත. 

 
2:2 අභ�ාස ෙහෝ අධ�යන ව$ග - අභ�ාස ෙහෝ අධ�යන වැඩසටහ� සාමාන�ෙය� පහත 

සඳහ� ව�ගවs� එකකට ඇEළ& ෙM. 
 

2:2:1 Pcය0 Rෙශේෂ අමාත�ාංශයකට ෙහෝ ෙදපා�තෙ0�Eවකට ෙහෝ පමණ' අදාළ 

Rෙශේ}ත 'ෙෂේත. උදා - ස~පකාර සංව�ධනය, ආගමන කා�යය ප�පා�, ෙ�� ප�පාලනය. 
 
2:2:2 අමාත�ාංශ ෙහෝ ෙදපා�තෙ0�E එකකට වැ> ගණනකට ෙපො: 'ෙෂේත. උදා - රාජ� 

ප�පාලනය, සංව�ධන ආ��ක Rද�ාව, ෙයෝජනා කම සැකuම හා ඇගැ�ම, ෙසේවක මIඩල 
කළමනාකරණය, සැප@0 කළමනාකරණය. 

 
2:3 වැඩසටහ* සකස් WXම - තම කා�ය මIඩලෙ� ��ණ අභ�ාස හා වෘ&lය සංව�ධන 

අවශ�තාව� ත'ෙසේ�  කර එම අභ�ාස වැඩසටහ� සැකuම ඒ ඒ අමාත�ාංශෙ� සහ 
ෙදපා�තෙ0�EෙM වග�ම ෙM.  

 
2:3:1 ෙමU 2:2:1 උප වග�mෙ� සඳහ� ව�ගෙ� අභ�ාස වැඩසටහ� අදාළ අමාත�ාංශය 

Rc� �දq හා කමස0පාදන අමාත�ාංශෙ� Rෙ`ශ ස0ප& අංශය සමග එකE L [|ෙයළ කර; 
ඇත. 2:2:2 උප වග�mෙ� සඳහ� ව�ගෙ� අභ�ාස වැඩසටහ� e ලංකා සංව�ධන ප�පාලන 
ආයතනෙ� පාලක මIඩලය Rc� �දq හා කමස0පාදන අමාත�ාංශෙ� Rෙ`ශ ස0ප& අංශය 
සමග එකE L [|ෙයළ කර; ඇත. 

 
2:3:2 ඒ ඒ අමාත�ාංශ ෙමU 2:2:2 උප වග�mෙ� සඳහ� 'ෙෂේතය�U cය අභ�ාස 

අවශ�තාව� කවෙ�දැ� එ' එ' ව�ෂෙ� ඔ'ෙතෝබ� මස 31 වැ� ?නට පථම 14 වැ� 
ප�$ෂ්ටෙ� ඇm ආකෘmය අ;ව e ලංකා සංව�ධන ප�පාලන ආයතනෙ� අධ�'ෂ ෙවත ඉ?�ප& 
කළ @E ය. ෙමම ෙතොරE� එවකට ඇm Rෙ`�ය අභ�ාස පහ9ක0 සමග ගලපා, �pAව ලබා 
?ය @E �ලධරය�ෙ8 ලැ�ස්Eව', ප�ඛ&වය අ;ව [|ෙයළ කර ඉඩ පස්ථා 
එළැෙඹන  ආකාරයට ඔ�� න0 කර; ඇත. 

 
2:4 W^ය/ =ෙශේෂ ෙදපා$තෙ/*�වකට අදාළ Mෙෂේත - 2:2:1 උප වග�mෙ� සඳහ� 

ව�ගෙ� Rෙශේ}ත 'ෙෂේතයක අධ�යනය ෙහෝ අභ�ාසය ලැxම සඳහා �ලධරෙය7 ෙතෝරා ගැXම 
අදාළ අමාත�ාංශය Rc� ෙකෙර; ඇත. ඒකාබ`ධ ෙසේවයක �ලධරෙය7 ස0බ�ධෙය� එෙසේ 
ෙතෝරා ගැXම රාජ� ප�පාලන Rෂය භාර අමාත�ාංශෙ� ෙqක0වරයාෙ8 එකඟ&වය ඇmව 
ෙකෙර; ඇත. 

 
2:4:1 ඒකාබ`ධ ෙසේවයක �ලධරෙය7 ය0Pc අමාත�ාංශය' Rc� ෙතෝරා ග; ලබන 

අවස්ථාවකW අභ�ාස කාල ප�	ෙ�දය සාමාන�ෙය� අ��`දකට වැ> ෙනොRය @E ය. 
�ලධරයාෙ8 වෘ&lය ච�යාවට අදාළ වා�තා ප+'ෂා කර බලා රාජ� ප�පාලන Rෂය භාර 
අමාත�ාංශෙ� ෙqක0වරයා සමග සාක	ඡා ෙකොට, එම �ලධරයා �pA P+මට අදහස් කරන 
Rෙශේ}ත 'ෙෂේතෙයU අ��: 03කට ෙනොඅJ කාලය' යෙථෝ'ත �pAව අවස� P+ෙම� ප9, 
කට@E කළ හැP ත&&වයක ඔp c�න බවට ද එම අමාත�ාංශය සෑ�මකට ප&Rය @E ය. එම 
Rෙශේ}ත 'ෙෂේතයට අදාළ තනEරක ෙහෝ ෙදපා�තෙ0�Eවක ෙහෝ ෙසේවය P+මට බැ  ෙඳන බවට 
එම �ලධරයාෙග� s�ත ෙපොෙරො�:ව' ද ලබාගත @E ය. එෙසේ �pA කර; ලැ� cයvම 
�ලධරය� [|බඳ Rස්තර වා�තා කර තැxම සඳහා e ලංකා සංව�ධන ප�පාලන ආයතනෙ� 
අධ�'ෂ ෙවත එRය @E ය. 

 
2:5 ෙදපා$තෙ/*� එකකට වැ1 ගණනකට ෙපොa Mෙෂේත - 2:2:2 උප වග�mෙ� සඳහ� 

ව�ගෙ� අභ�ාස වැඩසටහ� සඳහා ෙතෝරා ගැXම e ලංකා සංව�ධන ප�පාලන ආයතනෙ� පාලක 
මIඩලය Rc� ෙකෙර; ඇත. e ලංකා ඉං�ෙ�� ෙසේවෙ� සහ e ලංකා Rද�ා&මක ෙසේවෙ� 
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�ලධරෙය7 ස0බ�ධෙය� 4 Rට, [|ෙව|� ඉං�ෙ�� ෙසේවා අධ�'ෂ ෙහෝ Rද�ා&මක ෙසේවා 
අධ�'ෂ ෙහෝ මQ� ඉqv0පත ඉ?�ප& කළ @E ය. 

 
 

3. ෙයෝග�තාවය 
 

3:1 ස්ව�ය ප&Lෙ0 ෙකො�ෙ`c අ;ව ෙසේවෙයU ස්�ර කර; ලැxම [zස ලබාගත @E 
Pcය0 9:9කම' ලබාගැXම සඳහා Vස, ප�වාසය [ට c�න �ලධරෙය7 අධ�යනය ෙහෝ 
අභ�ාසය සඳහා [ටරට ෙනොයැRය @E ය. 

 

3:2 තාවකාsක �ලධරෙය7 අධ�යනය ෙහෝ අභ�ාසය සඳහා [ටරට ෙනොයැRය @E ය. 
 

 

4. ස/0$ණ ප1 ස2ත අධ�යන �වා3 ලබා ෙගන ඇ7 අවස්ථාවල9 අ:ස* කළ �� <=>/ හා 
බැ?/කර 

 

4:1 අධ�යනය ෙහෝ අභ�ාසය සඳහා එ' මසකට වැ> කාලයකට (ගමනට ගතවන කාලය& 
ඇE�ව) Rෙ`ශයකට යව; ලබන රජෙ� �ලධරෙය7 ?ව�ෙන� බැහැරව යාමට ෙපර ෙමU 
V�ප9 "අ�වා�ය ෙසේවා කාලය" ය;ෙව� හැ��ෙවන QR9ෙමU දැ'ෙවන අවම ෙසේවා කාල 
ප�	ෙ�දය' ආIJවට ෙසේවය P+මට බැ�ෙ0 QR9මකට ඔp අ&ස� කළ @E ය. 

 

4:2 �ලධරයා Rc� QR9මට අමතරව එ� QR9ෙ0 ෙකො�ෙ`c යථා ප�? ස�රාලන බවට 
ඇපක�ව� ෙදෙදෙන7 ඇmව බැn0කරය' sයා අ&ස� කරන ෙලස ද ඔpට �යම කළ @E ය. 

 

4:3 �ලධරයා ?ව�ෙන� [ට L යාමට ෙපර  යෙථෝ'ත බැn0කර සහ QR90 අ&ස� කරවා 
ගැXමට වගබලා ගැXම ෙදපා�තෙ0�E පධා�යාෙ8 වග�ම ව�ෙ� ය. ?ව�ෙන� බැහැර යාමට 
පථම ෙමම අවශ�තාව� ස�රා�ෙ0 වග�ම �ලධරයා  ෙකෙරU පැව+ නැm බව' ෙම�� අදහස් 
ෙනොෙකෙ�. �ලධරයා ?ව�ෙන� බැහැර යාමට ෙපර එ� QR90 යනා?ය අ&ස� කර 
ෙනොm�ණෙහො& ඔp ?ව�නට ආප9 කැඳවා ඒ ස0බ�ධෙය� දරන ලද Rයද0 ඔpෙග� අයකර 
ගැXමට ��වන. 
 

4:3:1 �ලධරෙය7 Rෙ`ශයක අධ�යනය ෙහෝ අභ�ාසය සඳහා යවන Rට ඔp ස0��ණ 
කළ @E අ�වා�ය ෙසේවා කාලය ඔpෙ8 වයස අ��: 55 එළැ�මට පථම ස0��ණ P+මට 
පමාණව& කාල uමාව' mෙබන බවට වග බලා ගැXම ෙදපා�තෙ0�E පධා�යාෙ8 වග�ම 
ව�ෙ� ය.  

 

4:4 අ�වා�ය ෙසේවා කාල ප�	ෙ�ද ෙමU පහත සඳහ� ප�? �ගමනය කළ @E ය - 
 

ගම� P+ම සඳහා ගතවන අවම කාලය ද ඇE�ව �වාJ [ට c�න කාල ප�	ෙ�දය එක 
මාසය' ෙහෝ ඊට අJ ෙහෝ 4 කqU අ�වා�ය ෙසේවය' ෙනොමැත. මාසයකට වැ> කාල 
ප�	ෙ�දය' සඳහා අ�වා�ය ෙසේවා කාලය �වාJ කාල ප�	ෙ�දය ෙම� හතර �ණය' Rය @E 
ය. අ�වා�ය ෙසේවා කාලය අවම වශෙය� එ' අ��`දකට ද උප�ම වශෙය� අ��: දහයකට ද 
uමා Rය @E ය. 

 

අ�වා�ය ෙසේවා කාලය ආස�නම ස0��ණ මාසයට ගණ� බැsය @E අතර ගමනාගමනය 
සඳහා ගතවන අවම කාලය ද ඇEළ& වන ෙලස �වාJ කාලය ගණ� ගත @E ය. 

 
උදහරණ : 
 
 �ලධරෙය7ට මාස 4ක �වාJ W ඇm අතර ඔp ?න 4' ගමනාගමනය සඳහා ගත කර�. 
අ�වා�ය ෙසේවා කාලය ව;ෙ� මාස 4� ?න 4U ආස�නම මාසයට ගණ� බලන ලද cM �ණයP. 
එන0 මාස දාහතP (17). 
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4:5 �ලධරයා බැn0කරය' සහ/ෙහෝ QR9ම' අ&ස� කළ @E ද, නැ`ද ය�න [|බඳව 
සැකය' මE 4 Rට ඒ [|බඳව ආයතන අධ�'ෂ ජනරාqෙග� Rමcය @E ය. 

 
4:6 අධ�යනෙ� ෙහෝ අභ�ාසෙ� Rයදම ස0��ණ වශෙය� ෙහෝ අඩ වශෙය� ෙහෝ දර; 

ලබ�ෙ� e ලංකාIJව Rc� ද, නැතෙහො& Rෙ`ශ ආIJව' ෙනොෙහො& ඒජ�cය' Rc� ද 
ය�න ෙනොසලකා හැම අවස්ථාවකWම යට� ප�? QR9ම'  හා/ෙහෝ බැn0කරය' sයා අ&ස� 
කරවා ගැXම අවශ� ව�ෙ� ය. 

 
4:7 QR9ෙ0 Pcය0 ෙකො�ෙ`cය' ෙහෝ �යමය' ෙහෝ කඩ කළ Rට අභ�ාසය සඳහා දරන 

ලද Rයදම ස0��ණෙය� �ලධරයා ආප9 ෙගRය @E බවට එම QR9ෙ0 R)Rධාන සලසා m�ය 
@E ය. එෙසේ �ව& "අ�වා�ය ෙසේවා කාලය ස0බ�ධව පමණ' පහත සඳහ� sUq P+මට ඉඩ 
ලැෙබන ප�?" අදාළ වග�m එම QR9ෙ0 ඇEළ& කළ @E ය. බැ� ඇm අ�වා�ය ෙසේවා කාලෙය� 
අවම වශෙය� හ� අඩ' ෙසේවෙ� ෙනොෙය:; �ලධරය�ෙග� QR9ෙ0 සඳහ� ස0��ණ දඩ 
�දලම අයකළ @E ය. QR9ෙ0 සඳහ� ස0��ණ කාලෙය� හ� අඩ' ෙහෝ ඊට වැ> කාලය' 
ෙසේවෙ� ෙය:; �ලධරය�ෙග� අයකළ @&ෙ&, අ�වා�ය ෙසේවා කාලෙය�, ෙසේවය P+ම සඳහා 
තව ඉm�ව ඇm කාලයට සමා;පාmකව ගණ� බලන ලද �දලP. 

 
"අභ�ාසය සඳහා දරන ලද Rයදම" ය; අභ�ාසය ස0බ�ධෙය� දැ+මට c: 4 Rයදම වන අතර, 

එයට අභ�ාස කාල uමාෙMW අභ�ාසලා යාට ෙගවන ලද වැOප සහ Wමනා, ගම� සඳහා දරන ලද 
Rයද0, අභ�ාසය ලබන කාලෙ�W අභ�ාසලා යාට Pcය0 Rෙශේෂ Wමනාව' ෙගවන ල`ෙ` න0 එම 
Wමනා, ෛවද� RයUයද0, අභ�ාසලා යාට ෙහෝ ඔp ෙව;ෙව� ෙහෝ එම අධ�යනය සහ අභ�ාස 
පාඨමාලාව සඳහා ෙගවන ලද ගාස්E, අ&mකාර0 ෙහෝ Wමනා වශෙය� ෙගවන ලද �දq ඇEළ& 
ෙM. 

 
4:8 බැn0කරයක ඇපක� වශෙය� අ&ස� කරන තැනැ&තා QR9ෙමU �යම කර ඇm 

උප�ම දIඩන �දලට සමාන ව�නාකV� @& �ශ්චල ෙ`පළ' UV ෙකෙන7 ෙහෝ උප�ම දIඩන 
�දs� 1/4ක ෙහෝ ඊට වැ> පමාණයක වා�}ක ආදායම' ලබන ෙකෙන7 ෙහෝ Rය @E අතර, 
පධාන ණයක� වශෙය� ෙහෝ ඇපක� වශෙය� ආIJවට ණයගැm4ෙව7 ෙනොRය @E ය. 

 
4:9 ප�$ෂ්ටවල ද'වා ඇm QR90 හා බැn0කර ආකෘm ෙදපා�තෙ0�Eව Rc� අ;ගමනය 

කළ @E ය. Pcය0 ෙදපා�තෙ0�Eවක ෙහෝ අවස්ථාවක ෙහෝ Rෙශේෂ අවශ�තාවලට ගැලෙපන ප�? 
ෙමම ආකෘm සංෙශෝධනය P+ම අවශ� ව�ෙ� න0, එම සංෙශෝධනය සඳහා ආයතන අධ�'ෂ 
ජනරාqෙ8 ��ව අ;මmය ලබාගත @E ය. ෙමම අ;මmය Wමට ෙපර Xmපmෙ8 අදහස් Rමuමට ද 
c:Rය හැක.  

 
4:10 අ�වා�ය ෙසේවා කාල ප�	ෙ�දය' Eළ ෙසේවය P+මට QR9මP� බැ� c�න 

�ලධරෙය7 තව& අ�වා�ය ෙසේවා කාලයකට බැ� c¤මට අවශ� වන අ�දෙ0 අධ�යන ෙහෝ 
අභ�ාස පාඨමාලාව' සඳහා ඉ� අනE�ව ෙතෝරා ෙගන mෙ¥ න0, ඔp පළ� QR9ෙම� �දාහැ�ය 
@E ය. පළ� QR9ම යටෙ& �යVත අ�වා�ය ෙසේවා කාල ප�	ෙ�දෙය� Pcය0 ෙකොටස' ඉm�ව 
mෙබ ෙතො& ෙදවැ� QR9ම යටෙ& ෙසේවය P+මට බැ ෙඳ�නා 4 අ�වා�ය ෙසේවා කාල ප�	ෙ�දයට 
එම ෙකොටස ද එකE කළ @E ය. ෙකෙසේ ෙවත&, එය ද අ��: 10ක උප�මයකට යට& ෙM. 

 
4:11 එෙසේම ප9ව බැ ෙඳන QR9ෙ0 කා�යය� සඳහා පළ� අධ�යන ෙහෝ අභ�ාස පාඨමාලාෙM 

Rයදම ද, ප9ව [�නමන ලද පාඨමාලාෙවU Rයදමට එකE කළ @E ය. 
 
4:12 භාRත කළ @E QR90 හා බැn0කර ආකෘm, 8 සහ 15 වැ� ප� $ෂ්ටය�U ද'වා ඇත. 

 
4:13 ප�වාcකෙය7 [ටරට යවන Rට ඔpෙ8 ප�වාස කාලය, ඔpට [ටරට යාම සඳහා �වාJ W 

ඇm කාල ප�	ෙ�දයට සමාන කාලයP� W�ඝ කළ @E ද ය�න [|බඳව ෙදපා�තෙ0�E පධා�යා 
ආයතන අධ�'ෂ ජනරාqෙග� උපෙදස් ලබා ගත @E ය. 
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4:14 ය0 �ලධරය7 රාජ� සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා �දා හ�; ලැබ ඇm RටW එෙසේ ෙසේවය 
කරන කාලය, QR9ම' යටෙ& ඔp ෙකෙරU පැව+ ඇm බැ�0 ඉO P+ෙමUලා, ඔpෙ8 අ�වා�ය 
ෙසේවා කාලෙ� ෙකොටස' හැ�යට ගණ� ගත @E ය. 
 
 

5. වැAB ර2ත අධ�යන �වා3 ලබා ෙගන ඇ7 අවස්ථාවල9 අ:ස* කළ �� 
<=>ම 

 
5:1 අධ�යනය ෙහෝ අභ�ාසය සඳහා අවම වශෙය� ගමන සඳහා ගතවන කාලය ද ඇE�ව එ' 

මසකට වැ> කාලය' වැO§ රUත �වාJ[ට Rෙ`ශ ගත වන �ලධරෙය7 cය �වාJව අවස� 
Lෙම� ඉ'�m ආIJෙM ෙසේවයට නැවත පැVෙණන බවට&, ඔp Rc� ග�නා ලද ස0��ණ වැO§ 
රUත �වාJ කාලය ෙම� ෙද�ණයකට සමාන කාලය' ආIJවට ෙසේවය කරන බවට&, QR9මකට 
එළ¨ය @E ය. ෙ0 සඳහා භාRතා කළ @E QR9ෙ0 ආකෘmය 9 වැ� ප�$ෂ්ටෙයU ද'වා ඇත. ෙමම 
QR9ම ස0බ�ධෙය� 4:9 උප වග�mෙ� සඳහ� R)Rධාන අ;ගමනය කළ @E ව�ෙ� ය. 

 
5:2 අ�වා�ය ෙසේවා කාලය ෙසේවය P+මට අෙපොෙහොස& �ව ෙහො&, අයකර ගත @E දIඩන 

�දල ගණ� බැsය @&ෙ& අ�වා�ය ෙසේවා කාලෙය� ෙසේවය ෙනොකරන ලද එ' එ' මාසය සඳහා, 
�ලධරයා ර�� [ටව යන අවස්ථාෙMW ලබා ග�නා ලද එකාබ`ධ මාcක වැOෙප� Eෙන� පං�ව' 
බැQ�. එම �දල QR90 පතෙයU දැ'Rය @E ය. (XII වැ� ප�	ෙ�දෙ� 16 වග�mය බල�න.)  
 

5:2:1 ප9 ?ෙනක, �ලධරෙය7 ලබා ෙගන ඇm �වාJව W�ඝ කරන ල`ෙ` න0, ඉ�� ඔp 
එ?න ෙත' රජෙ� ෙසේවෙ� c�ෙ� න0, එ?නට ලබාග�නා වැOප පදන0 කරෙගන දIඩන 
�දල �යම කළ @E ය. 
 
 

6. අධ�යන ෙහෝ අභ�ාසවල9 ෙග=ය �� 9මනා ආGය 
 

6:1 Rෙ`ශ ආIJවක ෙහෝ ඒජ�cයක අ;ගහෙය� [�නමන ලද $ෂ�&වය' [ට 
Rෙ`ශයකට යව; ලබන �ලධරෙය7ට, අ;ගාහක ආIJව ෙහෝ ඒජ�cය Rc� [�නැෙමන 
Wමනාව ෙහෝ භෘmකාව (Rෙ`ශ R�මෙය�) සහ ෙමම කා�යය සඳහා ස0��ණ ප> සUත �වාJ 
ෙදන ල`ෙ` න0 ඔpෙ8 ස0��ණ වැOප හා Wමනාව ද (e ලංකාෙMW ෙමරට �දs�) ෙගRය @E ය. 

 
6:2 අධ�යනය ෙහෝ අභ�ාසය සඳහා e ලංකා IJෙM RයදV� Rෙ`ශයකට යව; ලබන 

�ලධරෙය7ට ෙගRය @E Wමනා, පශ්චා& උපා) අධ�යන සහ උපා) අධ�යන සඳහා අ;මත Wමනා 
පදන0 කර ෙගන R�මය පාලක Rc� �යම කර; ඇත. V� බැහැරව කර; ලබන ෙගL0 සඳහා 
�දq Rෂය භාර අමාත�ාංශෙ� ෙqක0වරයාෙ8 අ;මmය අවශ� ය. 

 
6:3 [ටරට c�යW යැ©0 Wමනා  ලබන �ලධරෙය7ට ෙමම Wමනාවs� Pcව' ෙගව; 

ෙනොලැෙ¥. 
 
 

7. යැI/ 9මනාව - ගමනට ගතවන අවම කාල cමාව ඇ�dව මාස එකකට 
ෙනොවැ1 කාල ප�	ෙ�දයM සඳහා 

 
7:1 XII වැ� ප�	ෙ�දෙ� 13:1 වග�mෙ� සඳහ� කවර කා�යය' සඳහා �ව ද එම වග�mය 

යටෙ& රාජකා� �වාJ අ;මත කරන ල:ව රාජකා� [ට Rෙ`ශ ගතවන  �ලධරෙය7ට මාස එකකට 
ෙනොවැ> කාල ප�	ෙ�දය' සඳහා, �දq Rෂය භාරව ඇm අමාත�ාංශෙ� ෙqක0වරයා  Rc� කs� 
කල �යම කර; ලබන ගාස්E පමාණය� අ;ව "යැ©0 Wමනා" ෙගRය හැP ය. 
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7:2 ආIJෙM �ෙයෝ�තෙය7 වශෙය� ෙනොව ෙවන& ආකාරයකට එවැ� ස0ෙ0ලනයකට 
සහභාQවන �ලධරෙය7ට ෙමම Wමනාවs� Pcව' ලැxමට UVකම' නැ&ෙ& ය.  
 
 

8. යැI/ 9මනාව - ගම* WXමට ගතවන අවම කාල cමාව ඇ�dව මාස එකකට වැ1 කාල 
ප�	ෙ�දයM සඳහා 

 
රාජකා� කා�යය� සඳහා ගත කරන කාල ප�	ෙ�දය මාස එකකට වැ>වන කqU, �දq Rෂය 

භාර අමාත�ාංශෙ� ෙqක0වරයා සමග සාක	ඡා කර ප�ව�mත Wමනාව' කs� කල �යම කරගත 
@E ය. 
 
 

9. උQ>/ ඇ?/ 9මනා සහ අ:7කාර/  
 
අධ�යනය ෙහෝ අභ�ාසය සඳහා නැතෙහො& රාජකා� සඳහා සම�ෙතෝෂ්ණ ෙ`ශ�ණය' ඇm 

රටකට යන රජෙ� �ලධරෙය7ට ෙගRය හැP උA90 ඇn0 Wමනා සහ/ෙහෝ අ&mකාර0 ෙමෙසේ 
ය.– 

 
9:1 රාජකා� [zස [ටරට යව; ලබන �ලධරෙය7ට ප�0 75කට සමාන උA90 ඇn0 

Wමනාව' �[යqවs� ෙගRය හැක. ෙමම කා�යය සඳහා රාජකා� ය�නට 1:1 වග�mෙ� සඳහ� 
ඕනෑම කා�යය' ඇEළ& ෙM. 

 
9:1:1 ෙමU 9:7 උප වග�mෙ� ද'වා ඇm ෙකො�ෙ`cවලට යට&ව අ&mකාරම' ෙලස 

�[යq 2,000කට ෙනොවැ> තව& �දල' ෙගLමට ෙqක0වරයාට ��වන. රාජකා�ය' ෙනොවන 
ෙවන& කා�යය� සඳහා Rෙ`ශයකට යන �ලධරෙය7ට ද �[යq 2,000ක ෙමම අ&mකාර0 
�දල ෙගRය හැP ය. 

 
9:2 ෙමU 9:1 U සඳහ� වන Wමනාෙව� 150%' ලැxමට අගR�ශ්චයකාරවරයා සහ 

අමාත�වරෙය' UVක0 ලබ�. 
 

9:2:1 ෙමU 9:7 උප වග�mෙ� ද'වා ඇm ෙකො�ෙ`cවලට යට&ව උA90 ඇn0 
Wමනාව වශෙය� ෙගවන �දලට ෙනොවැ> තව& �දල' අ&mකාරම' වශෙය� �ලධරෙය7ට 
ෙගLමට ෙqක0වරයාට ��වන. 

 
9:3 රාජකා� සඳහා [ටරට යන �ලධරෙය7ට උA90 ඇn0 Wමනාව ෙගRය හැP 

ව�ෙ�, පදානෙ� ෙකො�ෙ`c අ;ව උA90 ඇn0 Wමනාව' ෙගLමට R)Rධාන සලසා ෙනොමැm 
න0 පමණP. එවැ� පදානයක ෙකො�ෙ`cවල පmපා?තව ඇ&ෙ& ෙගRය හැP උA90 ඇn0 
Wමනාවට වඩා අJ පමාණයක උA90 ඇn0 Wමනාව' න0 එම ෙවනස ආIJෙM අර�දqවs� 
ෙගRය හැP ය. 

 
9:4 �ලධරෙය7ට අ��: 5ක (පහක) කාල ප�	ෙ�දය' EළW උA90 ඇn0 Wමනා සහ 

අ&mකාර0 එකකට වඩා ෙනො?ය @E ය. 
 
9:5 Rෙ`ශ ඒජ�cයක RයදV� ෙයෙදන ගමන' ස0බ�ධෙය� ය0 �ලධරෙය7 උA90 

ඇn0 Wමනාව' ලබා mෙ¥ න0, 9:4 උප වග�mෙ� කා�යය� සඳහා එම උA90 ඇn0  Wමනාව ද 
ගණ� ගත @E ය. 

 
9:6  උA90 ඇn0 Wමනාව වශෙය� සහ/ෙහෝ අ&mකාර0 වශෙය� ලැ�A �දල [ටරට 

නැවlම සඳහා තමාට අවශ� ඇn0 පැළn0 VලW ගැXමට Rයද0 කළ බවට සහmකය' හැPතා' 
ඉ'මz� �ලධරයා ඉ?�ප& කළ @E ය. 
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7Rතා�c ඉ?�ප& කරන ෙලස cය අ මතය ප�? ඉqලා c¤මට ෙqක0වරයාට ��වන.  
 
9:7 ෙමම වග�mය යටෙ& ෙද; ලබන අ&mකාර0 ස0බ�ධෙය� පහත සඳහ� ෙකො�ෙ`c 

අදාළ ෙM. – 
 

9:7:1 ෙවන& කා�යය' සඳහා ෙද; ලබන වැO§ අ&mකාර0 සඳහා ෙම� ෙපො|ය අයකළ 
@E ය. (XXIV වැ� ප�	ෙ�දය බල�න.) 

 
9:7:2 ආප9 ෙගLම මාස 36කට ෙනොවැ> කාලය' EළW කළ @E ය. 
 
9:7:3 පළ�වන ෙකොටස අයකර ගැXම, අ&mකාරම ෙග4 ?න cට මාස 6' ෙහෝ �ලධරයා 

නැවත ?ව�නට පැVz ?නය ෙහෝ යන ෙදP� කs� එළෙඹන ?නය ඉ'මවා කq ෙනොදැVය 
@E ය. 

 
9:8 ෙමම R)Rධානවල කා�යය� සඳහා සම�ෙතෝෂ්ණ ෙ`ශ�ණය' පවmන රටවq න0.- 

 
උ&තරා'ෂාංශ අංශක 35ට උE�� උ&තරා�ධ ෙගෝලෙ� cයvම රටවq.  
 

ද'}ණා'ෂාංශ අංශක 30ට ද7z� ද'}ණා�ධ ෙගෝලෙ� [U� cයvම රටවq. 
 

�p: ම«ටෙම� අ> 5,000ට ඉහ|� [U� cයvම ස්ථාන.  
 
9:9 e ලංකා Rෙ`ශ ෙසේවා ව�වසථ්ා සංගහෙ� R)Rධානවs� පාලනය වන රජෙ� 

�ලධරෙය7ට ෙමම වග�mය අදාළ ෙනොෙM. 
 
 

10. රාජ� �ලධරය*ට =ෙSශ ගම* යාම සඳහා අUම7ය ලබා9ෙ/9 අUගමනය 
කළ �� Vයාමා$ග 

 
10:1 රාජ� �ලධරෙය7 ෙමU පහත ද'වා ඇm අවස්ථාවලW Rෙ`ශ ගතLමට  අදහස් කර�ෙ� 

න0 e ලංකාෙව� [ට&Lමට ෙපර ඒ සඳහා ෙමම ප�	ෙ�දය අවසානෙ� දැ'ෙවන උපෙqඛනය 
ප�? අවසර ලබාගත @E ය - 

 

(අ) අධ�යනය ෙහෝ අභ�ාසය ෙහෝ $ෂ�&ව සඳහා ස0��ණ වැO§ සUතව ෙහෝ රUතව යන 
Rට. 

 

(ආ) Rෙ`ශ රජයක, ජාත��තර ඒජ�cයක ෙහෝ Rෙ`ශ සංRධානයක ආරාධනය මත 
ස��වකට ෙහෝ ස0ම�තණයකට ෙහෝ සහභාK Lම සඳහා යන Rට. 

 

(ඇ) Rෙ`ශ e ලංකා ¬ත මIඩලයකට ප&කර; ලැxෙ0W හැර ෙවන& රාජකා� කට@&ත' 
සඳහා යන Rට. 

 

(ඈ) e ලංකාව �ෙයෝජනය කරන ®ඩා ෙහෝ සංස්කෘmක කIඩායමක සාමා�කෙය7 
වශෙය� යන Rට.  

 

(ඉ) Rෙ`ශ රජයP�, ජාත��තර ඒජ�cයP� ෙහෝ Rෙ`ශ සංRධානයP� ලැx ඇm 
සංචාරක පදානය' [ට යන Rට. 

 

(ඊ) Rෙ`ශයක කා�ය පැව�ම' භාර ගැXම සඳහා �දාහ�; ලබන Rට. 
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10:1:1 උ'ත �වාJ සඳහා ඉ?�ප& කරන ඉqv0පතෙ� එම කා�යය සඳහා අවශ�වන 
ස0��ණ �වාJ කාල ප�	ෙ�දයම [ට&වන හා ආප9 පැVෙණන ?නය� ද ඇEළ&ව ද'වා 
m�ය @E ය. 

 
එම කාල ප�	ෙ�දය W�ඝ P+ම සඳහා එවැ�ම අ;මmය' කq ඇmව ඉqv0 P+ෙම� 

ලබාගත @E අතර, එම ඉqv0පතෙ� සඳහ� කළ @E ෙවන& ක�Aවලට අමතරව ෙමU පහත 
සඳහ� ක�A ස0බ�ධව ෙහේE දැ'Rය @E ය. 

 
(අ) W�ඝ P+මට ෙහේE  
     

   සහ 
 

(ආ) �s� ඉqv0 කළ අවස්ථාෙMW ෙමම අවශ�තාවය අවෙබෝධ ෙනොLමට ෙහේE. 

 
10:2 Rෙ`ශ රජයP� ෙහෝ Rෙ`ශ �ෙයෝ�ත ආයතනයP� ල& ආරාධනය' [|ගැXමට 

අවසරය ඉqලා c¤ෙ0W ඒ ආරාධනය කලා, Rද�ා ෙහෝ වෘ&lය 'ෙෂේතෙයU Rශාරද R`වෙත7ට, 
Rෙ`ශ �ෙයෝ�ත ආයතනයP� ෙහෝ ෙවනය0 ආයතනයP� ෙහෝ [�නමන ලද ආරාධනය' 
ෙනොෙM න0, පළ�ෙව�ම එම ආරාධනය e ලංකා රජය ෙවත [�නමා m�ය @E අතර, ඉq�ම 
කර; ලබ�ෙ� ය0 �ලධරෙය7 ෙව;ෙව� ද, ඒ �ලධරයා e ලංකා රජය Rc� න0 කර; ලැ� 
තැනැ&තා Rය @E ය. ආරාධනා පතය ෙහෝ ෙතෝරාග& බවට R)ම& s[ය ඉqv0පත සමග අ�ණා 
m�ය @E ය. 

 
10:3 ර�� බැහැරLම සඳහා ඉ?�ප& කර; ලබන අය:0පතය, අJම වශෙය� �ලධරයා [ට&ව 

යාමට ?න 10කට කs� ද, $ෂ�&ව යනා?ය ස0බ�ධෙය� න0 ඒ $ෂ�&ව පදානය කර; ලබන 
බලධරයා ෙවත නාම ෙයෝජනාව ලැx m�ය @Eයැ� අෙ§'ෂා ෙකෙරන ?නට ?න 10කට කs� ද 
ලැෙබන ෙසේ එRය @E ය. 

 
10:4 අ;ගාහක Rෙ`ශ ආයතනයP� පදානය කරන අධ�යනය', �pA පාඨමාලාව', 

$ෂ�&වය', ස0ම�තණය' ෙහෝ වැඩ��ව' වැ� ක�ණ' සඳහා Rෙ`ශ ගමන' ස0බ�ධෙය� 
16 වැ� ප�$ෂ්ටය ප�? ස0��ණ කළ අය:0පතය අදාළ අමාත�ාංශෙ� ෙqක0/පළා& පධාන 
ෙqක0 Rc� ජනා)පm ෙqක0/අගාමාත� ෙqක0/අදාළ අමාත�ාංශෙ� ෙqක0/පළා& සභාෙM 
ආIJකාරවර ෙqක0 ෙවත ඉ?�ප& කළ @E ය. අය:0පෙ& අmෙ�ක [ටපත' Rෙ`ශ ස0ප& 
අධ�'ෂ ජනරාq ෙවත ෙයො� කළ @E ය. 

 
10:5 ජාත��තර ස��වකට සහභාQLම සහ ජාත��තර QR9ම' සඳහා සාක	ඡා ස0�m 

ඇmකර ගැXම' වැ� කට@&ත' සඳහා රජෙ� RයදV� Rෙ`ශයකට යාම සඳහා අමාත�වරෙය7 
Rc� Rෙශේෂෙය� න0 කර; ලැ� ඉහත 10:1 උප වග�mෙ� දැ'ෙවන �ලධරෙය7 
ස0බ�ධෙය� 16 වැ� ප�$ෂ්ටය ප�? ස0��ණ කළ අය:0පතය අදාළ අමාත�ාංශෙ� ෙqක0/ 
පළා& සභා පධාන ෙqක0 Rc� ඉහත 10:4 ප�? අදාළ ෙqක0වරයා ෙවත ඉ?�ප& කළ @E ය. 

 
10:6 Rෙ`ශ චා�කාවකට  �ෙයෝ�ත [�ස' ස0බ�ධ වන Rට එම [�ෙසේ Pcය0 

සාමා�කෙය7 අmග� ජනා)පmEමාෙ8 ��ව අ;මmය ලබාගත @E ව�ෙ� න0, එම [�ෙසේ 
cයvෙදනා ෙව;ෙව�ම එකවර අmග� ජනා)පmEමාෙ8 අවසරය ලබාගත @E ය. තවද එවැ� 
�ෙයෝ�ත [�ස' ස0බ�ධෙය� වන Rට ග� අගාමාත�Eමාෙ8/ග� අමාත�Eමා/ග� 
ආIJකාරEමාෙග� ලබාගත @&ෙ& ද අවස්ථා;¯ල ප�? කIඩායම' වශෙය� එකවර ය. 
ෙමවැ� අවස්ථාවකW එ� කට@E ස0බ�°කරණය P+ම කIඩායෙ0 නායක&වය දරන �ලධරයා 
ෙසේවය කරන අමාත�ාංශය ෙහෝ එම Rෂය භාර අමාත�ාංශය Rc� වඩා 9:9 ප�? කළ @E ය. e 
ලංකා රජයට Rෙ`ශ ආධාර ලබා ගැXම සඳහා වන සාක	ඡා, ස0�m ඇmකර ගැXමකW 
ස0බ�°කරණ අමාත�ාංශය ව;ෙ� �දq හා කමස0පාදන අමාත�ාංශය�. 

 
10:7 ඉහත 10:5 උප වග�mෙ� සඳහ� අ�දෙ0 Rෙ`ශ ගම� ස0බ�ධෙය� අmග� 

ජනා)පmEමාෙ8/ග� අගාමාත�Eමාෙ8/ග� අමාත�Eමාෙ8/ග� ආIJකාරEමාෙ8 අවසරල& 
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වහාම, �ලධරයාෙ8 Rෙ`ශ ගමනට අදාළ ෙතොරE�, ඔp Rc� අදාළ අවස්ථාව�UW රජය සමග 
එළ±A ෙසේවා QR9ෙ0 [ටපත' ද සUතව අමාත�ාංශෙ� ෙqක0/පළා& සභාෙM පධාන ෙqක0 
Rc� �ලධරයා අය& ෙසේවයට අදාළ ප�පාලන බලධරයා ෙවත වා�තා කළ @E ය. 
 
උදාහරණ - 

 

e ලංකා ප�පාලන ෙසේවෙ� �ලධරෙය7 - රාජ� ප�පාලන Rෂය භාර 
ස0බ�ධෙය�    අමාත�ාංශ  ෙqක0 ෙවත 
 

e ලංකා කමස0පාදන ෙසේවෙ� -  e ලංකා කමස0පාදන Rෂය භාර 
�ලධරෙය7 ස0බ�ධෙය�   අමාත�ාංශ ෙqක0 ෙවත 
 

e ලංකා ඉං�ෙ�� ෙසේවෙ� �ලධරෙය7 -  රාජ� ප�පාලන Rෂය භාර 
ස0බ�ධෙය�    අමාත�ාංශ ෙqක0 ෙවත 
 

e ලංකා Rද�ා&මක ෙසේවෙ� �ලධරෙය7 -  රාජ� ප�පාලන Rෂය භාර 
ස0බ�ධෙය�    අමාත�ාංශෙ� ෙqක0 ෙවත 
 

e ලංකා ගණකා)කා+ ෙසේවෙ� -  භාIඩාගාර �ෙයෝජ� ෙqක0 ෙවත 
�ලධරෙය7 ස0බ�ධෙය�    
 

ඒකාබ`ධ ෙසේවෙ� �ලධරෙය7  -  ඒකාබ`ධ ෙසේවා අධ�'ෂ  
ස0බ�ධෙය�    ජනරාq ෙවත 
 

10:8 රජෙ� �ලධරෙය7 �වාJව' ගතP+ම, ව�දනා ගමන' යාම ෙහෝ ෛවද� පmකාර 
ගැXමට ෙහෝ ෙපෞ`ගsක කට@&ත' සඳහා Rෙ`ශයකට යාම' වැ� ක�ණ' ස0බ�ධෙය� ෙහෝ 
�වාJ අ;මත කරවාගත @&ෙ& XII වැ� ප�	ෙ�දෙ� 23 වග�mෙ� R)Rධානය�ට අ;¯ලව ය. 
Rෙ`ශ අධ�යන සහ/ෙහෝ ³Pයා සඳහා වැO§ රUත Rෙ`ශ �වාJ අ;මත කරවා ගත @&ෙ& XII 
වැ� ප�	ෙ�දෙ� 16 වග�mෙ� R)Rධානය�ට අ;¯ලව ය. එවැ� අවස්ථාවකW �වද 
ෙදපා�තෙ0�E පධා�ය7 ෙහෝ ඊට ඉහළ �ලධරෙය7 උප ෙqඛනෙ� සඳහ� ප�? ර�� බැහැරව 
යාෙ0 අවසරය ලබාගත @E ය. 

 
10:9 ?ව�ෙන� බැහැරව ගත P+ම සඳහා ස්ව�ය ෙදපා�තෙ0�EෙM/අමාත�ාංශෙ� 

�ලධරය�ට �වාJ Wමට පථම ?ව�ෙන� බැහැර යාම සඳහා �යVත අවසරය ලබාෙගන ඇm බවට 
අමාත�ාංශෙ� ෙqක0/පළා& සභා පධාන ෙqක0 හා ෙදපා�තෙ0�E පධා�යා සෑ�මට ප&Rය @E 
ය. 

 
10:10 �ලධරයාෙ8 �වාJ අ;මත P+ෙ0 s[ෙ� [ටපත' Rෙ`ශ ස0ප& ෙදපා�තෙ0�Eවට 

යැRය @E ය. 
 
10:11 උප ෙqඛනෙ� I වන හා II වන ෙකොටසට අය& වන �ලධරය� ?ව�ෙන� බැහැරLම 

සඳහා 4 අය:0පතය අmග� ජනා)පmEමාට ෙහෝ ග� අගමැmEමාට ෙහෝ ඉ?�ප& P+මට ෙපර ඒ 
සඳහා Rෂය භාර අමාත�වරයාෙ8 ෙහෝ අමාත� මIඩලෙ� ෙනොවන අමාත�වරයාෙ8 ෙහෝ 
අමාත�වරයා Rc� අ;මmය ලබාWම [zස බලය පවරා ඇm �ෙයෝජ� අමාත�වරෙය7ෙ8 ෙහෝ 
එකඟතාවය ලබාගත @E ය. 
 
 

11. ගම* WXෙ/ ප*7ය 
 

11:1 �ව� මQ� - cයvම �ලධරය� [�මැ90 ප�mෙයU ගම� කළ @E ය.   
 
11:2 �p: මQ�, 
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11:2:1 පළ�වැ� ප�mය : මසකට �. 22,935කට ෙනොඅJ ආර0භක වැOප' ඇm 
තනEර' දරන �ලධරෙය7 ෙහෝ මසකට �. 28,095' ෙහෝ ඊට වැ> වැOප' ලබන 
�ලධරෙය7. 

 
 

12. ගමන යා�� කමය 
 

ගමන යා@E කමය, එන0 �ව� මQ� ද, නැතෙහො& �p: මQ� ද ය�න �දq හා කමස0පාදන 
අමාත�ාංශය කs� කල �7& කරන ලද උපෙදස්වලට අ;ව lරණය කළ @E ය. 
 
 

13. ෙවනම යැෙවන බ3බා2රාGය පවාහනය WXම 
 

13:1 �ලධරෙය7 රාජකා� [ට ෙහෝ ස0��ණ ප> සUත අධ�යන �වාJ [ට ෙහෝ [ටරට 
යනRට ඔp ³ෙගන ෙනොයන බJබාUරා?ෙ� ෙකොටස' වන අත�ාවශ� ෙපෞ`ගsක  බJ�«O �p: 
මQ� පවාහනය P+මට යන Rයද0 ($ෂ�&ව යනා?ය ස0බ�ධෙය� එම $ෂ�&ව [�නැ~ 
බලධරයා Rc� ෙනොෙගව; ලැ�වෙහො&) පහත සඳහ� අවස්ථාවලW, එන0 :- 

 
�ලධරයා �ව� මQ� ගම� කර�ෙ� න0 ද, රාජකා� ෙහෝ අධ�යන කාල ප�	ෙ�දය හය 

මසකට වැ>ව�ෙ� න0 ද,  
 
යන ගමෙ�W ෙහෝ ආප9 එන ගමෙ�W ෙහෝ �ලධරයා [ට&Lමට ෙපර ෙහෝ [ට& L මාසය' 

ඇEළත ෙහෝ බJබාUරා?ය නැM ගත කර�ෙ� න0 ද,  
 
ආIJෙM අර�දqවs� Rයද0 දර; ලැෙ¥. 

 

13:2 රMෂණය - �p: ර'ෂණ ආවරණය සඳහා ෙගවන ලද වා�කය පහත දැ'ෙවන uමාව�ට 
යට&ව පm�රණය කර; ලැෙ¥. 

 
        ෙමU දැ'ෙවන  
     පමාණයට ෙනොවැ> 
      ර'ෂණ ආවරණය 

          �. 
ස0��ණ ප> සUත අධ�යන �වාJ ල& �ලධරෙය7 

 පළ�වැ� ප�mෙ� �p: යාන පත UV �ලධරෙය7ට   1,500 
 

 අ�7& අයට           750 
 

පළ� ප&Lම ලබා, Rශාම ලබා, නැතෙහො& ෙසේවය අවස�  
 කර; ලැබ (Rනය ක�ණ' ෙනොවන ෙහේEව' මත), 

ගමෙනU ෙයෙදන �ලධරෙය7ට සහ ඔpෙ8 ප�ෙq අයට: 
 පළ�වැ� ප�mෙ� �p: යානා පත UV �ලධරෙය7ට   5,000 
 

 අ�7& අයට        3,000 
 

13:3 ර'ෂණය [|බඳ කට@E ඒ �ලධරයා Rc�ම [|ෙයළ කරගත @E ය. ර'ෂණ Rයද0 
පm�රණය වශෙය� ආප9 ෙගවන ෙලස ඉqලා c�න Rට, ර'ෂණෙය� ආවරණය 4 �දq පමාණ 
ද, ෙග4 වා�කය ද, අදාළ ඉqv0පතෙ� සඳහ� ෙකොට ර'ෂණය කළ භාIඩ [|බඳ සහmක කරන 
ලද පකාශය' ද, ර'ෂණ සහmකය සහ/ෙහෝ, ර'ෂණ සංස්ථාෙව�/සමාගෙම� ල& 7Rතා�cය ද, 
එ� ඉqv0පතය සමග එRය @E ය. 
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13:4 ෙමම R)Rධානවල කා�යය� සඳහා "අත�වශ� ෙපෞ`ගsක බJ�«O" ය�නට, පහත 
සඳහ� uමාව� ද'වා 4 ඇn0 පැළn0, ෙපො&ප&, ෙගදර ෙදොර ෙර?[| සහ පාR	µ කළ 
��තැ�ෙග� භාජන, [ඟ� බJ, හැ� ගෑ�§� වැ� උපකරණ ඇEළ& ෙM. – 

 
පළ�වැ� ප�mෙ� �p: යාන පත UV �ලධරෙය7ට  -   ඝන අ> 50�. 
 

අ�7& අයට       -   ඝන අ> 30�. 
 

13:5  e ලංකා Rෙ`ශ ෙසේවා ව�වසථ්ා සංගහෙ� R)Rධානවs� පාලනය වන රජෙ� 
�ලධරෙය7ට ෙමම වග�mෙ� R)Rධාන අදාළ ෙනොෙM. 

 
 

14. රMෂණය - [ව* අන�\ 
 

14:1 රාජකා� [ට ෙහෝ ස0��ණ ප> සUත අධ�යන �වාJ [ට ෙහෝ රජෙ� RයදV� [ටරට 
ය�නා 4 ද, �ව� අනE� ස0බ�ධෙය� ර'ෂණ ආවරණය' ලබා ග�නා 4 ද �ලධරෙය7 එම 
ර'ෂණ ආවරණය ලබා ග�ෙ� පහත සඳහ� uමාව�ට යට&ව e ලංකා ර'ෂණ සංස්ථාෙව� ෙහෝ 
e ලංකා ජාmක ර'ෂණ සංස්ථාෙව� ෙහෝ න0, එම ර'ෂණය ස0බ�ධෙය� ඔp Rc� ෙගවන ලද 
වා�කය, පm�රණය P+0 වශෙය� ඔpට ආප9 ෙගRය හැP ය.  

 
    �. 
අමාත�වරෙය', �ෙයෝජ� අමාත�වරෙය' හා පා�sෙ0�E ම�¶වරෙය' 500,000 
 

�. 30,175 සහ ඊට වැ> වැOප' ලබන �ලධරෙය7 300,000 
 

�. 30,175ට අJ වැOප' ලබන �ලධරෙය7 150,000 
 

14:2 ස0��ණ ප> සUත �වාJ [ට Rෙ`ශ ඒජ�cයක RයදV� [ටරට යන �ලධරෙය7ට, 
එ� ඒජ�cය Rc� ර'ෂණ Rයද0 දර; ෙනොලබ�ෙ� න0, ඉහත සඳහ� 14:1 උප වග�mය 
පකාර පm�රණය P+ම වශෙය� ර'ෂණ වා�කය ආප9 ෙගRය හැP ය. 

 
14:3  ඉහත සඳහ� uමාව�ට වැ> �දලකට ර'ෂණය Lමට ය0 �ලධරෙය7 අදහස් කර�ෙ� 

න0, cය RයදV� අmෙ�ක ආවරණය ලබාගත @E ය. 
 
 

15. ෛවද� පXMෂණය 
 

15:1 [ටරට යන රජෙ� �ලධරෙය7 ෙහෝ ආIJෙM $ෂ�&වලා ෙය7 ෙමර�� යෑමට ෙපර, 
අදාළ පාඨමාලාව පැවැ&ෙවන  රෙ« ෙ`ශ�ණය හා ෙවන& ත&&වය� යටෙ& එම අභ�ාස ෙහෝ 
අධ�යන පාඨමාලාව හැදෑ+මට 9:9 ත&&වයක c¤දැ� lරණය කර; සඳහා Rෙශේෂ ෛවද� 
මIඩලය' මQ� පව&ව; ලබන ෛවද� ප+'ෂණයකට භාජනය Rය @E ය. 

 
15:2 එවැ� අවස්ථාවලW ෛවද� මIඩලය' ප& P+ම සඳහා යට& [�ෙස�� සm හතර'ව& 

කq ඇmව  ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�'ෂ ජනරාq/ෙසෞඛ� ෙසේවා පාෙ`�ය අධ�'ෂ ෙවත අභ�ාස 
පාඨමාලාෙM ස්වභාවය සහ එය පැවැ&ෙවන රට [|බඳ Rස්තර සUතව ඉqv0පතය' යැRය @E ය. 

 
15:3 ෛවද� මIඩලෙ� වා�තාව sRය @E ස0මත ආකෘm පතයට ඇEළ& ෙනොවන Rෙශේෂ 

ෛවද� වා�තා සහ එ'ස්-ෙ� ඡායාwප යනාW Pcව' අවශ� ව�ෙ� න0, ෛවද� මIඩලෙ� 
ප+'ෂණයට භාජනය Lමට ෙපර, ආIJෙM ආෙරෝග�ශාලාවP� එබn Rෙශේෂ වා�තා හා එ'ස්-ෙ� 
ඡායාwප ලබාගත @E ය. ප+'ෂණය, ෛවද� වා�තාව, එ'ස්-ෙ� ඡායාwප යනා?ය සඳහා යන 
Rයද0 Rෙ`ශ ඒජ�cය' Rc� ෙගව; ෙනොලැෙ¥ න0, e ලංකාIJව Rc� ෙගRය @E ය. 
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15:4 ෛවද�  ප+'ෂණය පැවැ& 4 ?නය හා [ට& වන ?නය අතර කාලය ෙදමසකට වැ> 
�වෙහො& ෙහෝ ප+'ෂණය පැවැ& 4 ?නය හා [ට&ව යන ?නය අතරEෙ�W �ලධරයා/ 
$ෂ�&වලා යා අසXප �වෙහො& ෙහෝ අvෙත� ෛවද� මIඩලය' ප& P+ම [zස 
ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�'ෂ ජනරාq / ෙසෞඛ� ෙසේවා පාෙ`�ය අධ�'ෂ ෙවත ඉq�ම' කළ @E ය. 
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උප ෙeඛනය 
(10 වග*7ය) 

 
I වැ� ෙකොටස 

 

අ7ග\ ජනාjප7�මාෙk අUම7ය ලබාගත �� ව*නා l �ලධරය* 
 

• ජනා)පm ෙqක0 

• ජනා)පm කා�යාලෙ� cයvම �ලධරය� 

• අමාත� මIඩල ෙqක0 

• අමාත� මIඩල කා�යාලෙ� cයvම �ලධරය� 

• අගාමාත� ෙqක0 

• අමාත�ාංශ ෙqක0ව�  

• පා�sෙ0�E මහ ෙqක0 

• පළා& සභා පධාන ෙqක0ව� 

• ආIJකම ව�වස්ථාව යටෙ& ප&කර; ලැ� cයvම ෙකොVෂ� සභාව�U සභාපmව� සහ 
සාමා�කය� 

• අmග� ජනා)පmEමා Rc� ප&කර; ලැ� රාජ� සංස්ථා, ව�වස්ථා[ත මIඩල හා 
අ)කා+�U සභාපmව� 

• Rශ්වRද�ාල 7ලපmව� 

• Rශ්වRද�ාල උප 7ලපmව� 

• අmග� ජනා)පmEමා යටතට සෘYවම ගැෙනන අමාත�ාංශ, ෙදපා�තෙ0�E, සංස්ථා සහ 
අ�7& ආයතනය�U cයvම �ලධරය� 

• ඉහm� අන� ආකාරයP� �ශ්µතව සඳහ� ෙනො4, අmග� ජනා)පmEමා Rc� ප& කර; 
ලැ� cයvම රාජ� �ලධරය� 

 

 

II ෙකොටස 
 

ග\ අගාමාත��මාෙk අUම7ය ලබාගත �� ව*නා l �ලධරය* 
 

• සභානායකවරයාෙ8 ෙqක0 

• ආIJ ප'ෂෙ� පධාන සංRධායකවරයාෙ8 ෙqක0 

• මහ ෙqක0වරයා හැර cයvම පා�sෙ0�E කා�ය මIඩලය 

• අමාත�ාංශය�U අmෙ�ක ෙqක0ව� 

• ?ස්·' ෙqක0ව�/?සාපmව� 

• ෙදපා�තෙ0�E පධාX� 

• ආIJකාරව��ෙ8 ෙqක0ව� 

• රාජ� සංස්ථා, ව�වසථ්ා[ත මIඩල, අ)කා+�� සහ ව&ක0 වැ> පමාණය' රජය සE 
සමාග0වල පාලක මIඩලය�U සභාපmව� (ෙමම උප ෙqඛනෙ� I ෙකොටස යටෙ& 
සඳහ� 4 සභාපmව� හැර) 

• ඉහත සඳහ� ආයතනවල උප සභාපmව� 

• ඉහත සඳහ� ආයතනවල ¸යාකා+ අධ�'ෂව� 

• අ�7& cයvම මාIඩsක/Rධායක ම«ටෙ0 රාජ� �ලධරය� (පළා& සභාව� සහ පළා& 
පාලන ආයතනය�U ෙසේවෙ� �@'ත �ලධරය� හැර) සහ රාජ�  සංස්ථාව�U/ 
ව�වස්ථා[ත මIඩලය�U/ව&ක0 වැ> පමාණය' රජය සE සමාග0වල �ලධරය�  
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 III ෙකොටස 
 

අදාළ ග\ අමාත�ව\*ෙk අUම7ය ලබාගත �� ව*නා l �ලධරය* 
 
අ�7& cයvම රාජ� �ලධරය�, (පළා& සභාවල හා පළා& පාලන ආයතනය�U ෙසේවෙ� 
�@'ත �ලධරය� හැර) සහ රාජ� සංස්ථා/ව�වස්ථා[ත මIඩල/ව&ක0 වැ> පමාණය' රජය සE 
සමාග0වල �ලධරය� (එන0, මාIඩsක/Rධායක ම«ටV� පහළ �ලධරය�) 
 
 

IV ෙකොටස 
 

අදාළ ග\ ආn3කාරව\*ෙk අUම7ය ලබා ගත �� ව*නා l �ලධරය* 
  

ෙමම උප ෙqඛනෙයU ෙවන& ය0 ෙකොටස' යට ෙ& ලැ�ස්Eගත කර; ලැ� �ලධරය� හැර 
පළා& සභා සහ පළා& පාලන ආයතනය�U ෙසේවෙ� �@'ත �ලධරය� (පළා& අමාත�ාංශ 
ෙqක0ව�� ඇE�ව) 
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�වා� ගම� 
 

1. ��ක� 

1:1 වා��ක පමාණය 

1:2 ගම� කළ හැ� ප��ය 

1:3 �ලධරයාෙ! ප"ෙ# අය 

1:4 කලතය� රජෙ( �ලධරය� වන*ට 

1:5 -� පකාර ෙව�. කලතෙයෝ 

2. බලපත ඉ#2� �3ම සහ �56 �3ම 

3. පා*78 ෙනොකළ බලපත සහ පෙ:ශ පත 

4. බලපත හා ප ෙ:ශ පත අ�< ෙලස පා*78 �3ම 

5. වා�තා සහ >?�ගත �3ෙ� @යා මා�ගය 
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XVI වැ� ප	
ෙ�දය 
 

�වා� ගම� 

 
1. ��ක� 
 

ෙ� පA7ෙBදෙය� "��කම"යන පාඨෙය� අදහස් ෙකෙර�ෙ� රජෙ( �ලධරෙය5ට � ලංකා 
රජෙ� ��	ය ෙසේවෙය� ගම�  !මට #$ ප�%ය හා අ()*දකට #$වන බලපත පමාණය ය.   

 
1:1 වා��ක පමාණය -  ��	ය ෙදපා3තෙ��5ව හැර ෙවන6 රජෙ� ෙදපා3තෙ��5වක 

�78ත 9 �ලධරෙය;ට ඕනෑම ��	ය ස්ථාන ෙදක8 අතර ගම�  !මට එ8 එ8 AදB ව3ෂය 5ළ 
පහත සඳහ� �වාF බලපත පමාණය� #$ ෙG.  

 
රාජH ෙසේවෙ� ස්Iර තන5රකට බැ ෙඳන �ලධරෙය;ට යෑම සහ ඊම යන ෙදකම සඳහා ෙදන 

බලපත 5න8 ෙහෝ යෑමට ෙහෝ ඊමට පමණ8 ෙදන බලපත හය8 (එන� කMටල 5න8) 
 
කවර අරAදල � වැOP ෙගවQ ලැRව ද, මාTක වැOප8 ලබන හා අ()*දක ස5Oදායක 

ෙසේවය8 ස�U3ණ කර ඇ% තාවකාWක �ලධරෙය;ට යෑම හා ඊම යන ෙදකම සඳහා එ8 
බලපතය8 ෙහෝ යෑමට ෙහෝ ඊමට පමණ8 ෙදන බලපත ෙදක8 (එන� එක කMටලය8) 

 
කවර අරAදල � වැOP ෙගවQ ලැRව ද, අ�ය� �වාF ලැXමට Y�Yක� ලබා ඇ% දවස් පZ 

ලබන �ලධරෙය;ට ෙහෝ අ�ය� �ලධරෙය;ට යෑම හා ඊම යන ෙදකම සඳහා එ8 බලපතය8 
ෙහෝ යෑමට ෙහෝ ඊමට පමණ8 ෙදන බලපත ෙදක8 (එන� එක කMටලය8) 

 
රජෙ� ෙසේවෙය# නැවත ෙසේවෙ� ෙයොදවා ඇ% \ශා$කෙය;ට හා ඔ_ෙ` ප(ෙB 

සාමාaකය�ට: අ�;6 රජෙ� �ලධරය�ට බලපාන ෙකො�ෙ*T හා �යමය� ප	bම යෑම හා 
ඊම යන ෙදකම සඳහා ෙදන බලපත 5න8. 

 
\ශා$කෙය;ට හා ඔ_ෙ` ප(ෙB සාමාaකය�ට, යෑමට හා ඊමට ෙදන බලපත ෙදක8 

(එන�, කMටල ෙදක8)  

 
1:1:1 යෑමට ෙහෝ ඊමට පමණ8 ෙදන බලපතය8, ගාස්5ෙG ඉ%	 ෙකොටස ෙගවා, යෑෙ� 

හා ඊෙ� පෙGශ පතය8 ලබා ගැeමට පා\
f කළ ෙනොහැ  ය.  
 
1:1:2 Hනය සටහ� �3ම - බලපතය8 �;6  !මට ෙපර �;6 කරන bනය එම 

බලපත ෙ� සඳහ� කළ 75 ය. සෑම බලපතය8ම එය �;6 කළ bනය ඇ5ළ6 AදB ව3ෂයට 
අදාළ ෙසේ ගණ� ගQ ලැෙh.  

 
1:1:3 අ"IJද�� ෙකොටසකට - තමා ස්jර ආයතනයට ප6 9 AදB ව3ෂෙ�l 

�ලධරෙය;ට ලබා ගත හැ  �වාF බලපත කMටල ගණන ඒ AදB ව3ෂෙ� ඉ%	 n ඇ% මාස 
ගණනට අQපාත \ය 75 ය. ෙ� අQව බලපත කMටල 5නකට #$ක� ඇ%, ය� AදB ව3ෂයක 
අටෙව� මාසෙ� ෙහෝ ඉ�පYව ෙහෝ ප69 �ලධරෙය;ට �;6 කළ 76ෙ6 බලපත එ8 
කMටලය8 පමo. 

 
1:1:4 ය� AදB ව3ෂය8 5ළl \ශාම ග�නා �ලධරෙය;ට ලබාගත හැ  �වාF බලපත 

කMටල ගණන ඔ_ �යත වශෙය� \ශාම ග�නා bනය වන \ට එq AදB ව3ෂය 5ළ ෙසේවය කර 
ඇ% මාස ගණනට අQපාත \ය 75 ය. ෙ� අQව, බලපත කMටල 5නකට #$ක� ඇ% 
�ලධරෙය; ය� AදB ව3ෂයක පස්ෙව� මාසයට පථම \ශාම ග�ෙ� න� ඔ_ට �;6 කළ 
76ෙ6 බලපත එක කMටලය8 පමo. ඔ_ නවෙව� මාසයට පථම \ශාම ග�ෙ� න� ඔ_ට 
�;6 කළ 76ෙ6 බලපත කMටල ෙදක8 පමo. 
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1:1:5 වැඩ තහන� කරQ ලැR �ලධරයා : වැඩ තහන� කරQ ලැR �ලධරෙය;ට ඒ 
�ලධ රයා නැවත ෙසේවෙ� t#Oවන 5) වැඩ තහන� කරQ ලැR කාල ප	
ෙ�දය 5ළ ෙහෝ ඒ 
කාල ප	
ෙ�දය ෙවQෙව� ෙහෝ �වාF බලපත ෙනොbය 75 ය. 

 
1:2 ගම� කළ හැ  ප�%ය : �ලධරෙය;ට ගම�  !මට #$ක� ඇ6තා 9 ප�%ය 

XIV වැ� ප	
ෙ�දෙය# 18 වග�%ෙ� ද8වා ඇ% ප	bම ෙG. 
 

1:2:1 ය� T ප�%යක ගම�  !මට #$ක� ඇ% �ලධරෙය;ට ගාස්5ෙG ෙවනස 
AදW� ෙගවා ඊට ඉහළ ප�%යක ගම�  !ම සඳහා පෙGශ පතය8 ලබාගත හැ  ය. තමාට #$ 
ප�%යට වඩා පහළ ප�%යක ගම�  !ම සඳහා බලපත ලබා ගැeමට ද ඔ_ට vwවන.  

 
1:2:2 �දන 	ය මැb	වල ඉඩ පහYක� %ෙh න�, එම ඉඩ පහYක� සැපxම 

ස�බ�ධෙය� බලපාන ��	ය වHවසථ්ාවලට යට6ව �දන 	ය මැb	 පහYක� ලබා ගැeමට 1 
වැ� ෙහෝ 2 වැ� ප�%ෙ� ගම�  !මට #$ක� ඇ% �ලධරෙය;ට #$ක� %ෙh.  

 
1:2:3 වා7සමනය කළ මැb	යක ෙහෝ �!8ෂණ මැb	යක ෙහෝ ඉඩ පහYක� %ෙබන \ට 

එම ඉඩ පහYක� සැපxම ස�බ�ධෙය� බලපාන ��	ය වHස්ථාවලට යට6ව එම ඉඩ පහYක� 
ලබා ගැeමට 1 වැ� ප�%ෙ� ගම�  !මට #$ක� ඇ% �ලධරෙය; Y�ස්ස; ෙG. එවැ� 
බලපතයක ද;y පැ6ෙ6 ඉහළ ෙකළවෙ3 "වා7සමනය කළ මැb	ෙ� ගම�  !ම සඳහා{" 
යQෙව� ෙහෝ "�!8ෂණ මැb	ෙ� ගම�  !ම සඳහා{" යQෙව� tටස� ෙකොට ��	ය 
බලපතෙ� ඇ% "�දන 	ය මැb	 පෙGශ පත" ය�න කපා හැර ඒ ෙවQවට අදාළ වන ප	b "වා7 
සමනය කළ මැb	 පෙGශ පත" යQෙව� ෙහෝ "�!8ෂණ මැb	 පෙGශ පත" යQෙව� ආෙ*ශ 
කළ 75 ය. 

 
1:3 ප(ෙB අය : ස්Iර �ලධරෙය;ට ��	ය බලපත ස�බ�ධෙය� %ෙබන #$කම එම 

�ලධරයාෙ` ප(ෙB එ8 එ8 සාමාaකයාට ද ලැෙh. 
 

1:3:1 ෙ� කා3යය සඳහා "ප(ල" ය�ෙන� අදහස් කරQෙ� ස්වqය කලතයා ද 
�ලධරයාෙග� යැෙපන ද)ව� ද ෙG.  

 
1:3:2 අ\වාහක ෙහෝ වැ�ද| ෙහෝ �ලධරෙය; ස�බ�ධෙය� න� ඔ_ෙග� සැබැ\�ම 

යැෙපන tයා/මව හා/ෙහෝ සෙහෝදරයා/සෙහෝද	ය සඳහා ද ඔ_ට ඉහත 1:1 වග�%ය යටෙ6 #$ 
බලපත පමාණයම #$ ෙG. යැෙප�න� සඳහා ෙදන A~ බලපත ගණන පහත සඳහ� �මාව�ට 
යට6 ෙG. – 

 
රාජH ෙසේවෙ� ස්Iර තන5රකට  කMටල 5න8 ෙහෝ යෑමට ෙහෝ ඊමට  
  බැ ෙඳන �ලධරෙය;ට පමණ8 ෙදන බලපත කMටල හය8  

 
1:3:3 ෙම# 1:3:2 යටෙ6 #$කම ලබාගත හැ8ෙ8 එ8 ප(ලක එ8 �ලධරෙය;ට පමo. 
 
1:3:4 යැ�ම ය�ෙන� අදහස ්කර�ෙ� �ලධරයාෙග� �තH ෙලස ද, පමාණව6 ෙලස ද 

යැ�ම ය. ෙමය �රණය කරQ ලබ�ෙ� බලපත ඉBලා T�න �ලධරයා ඔ(� නඩ65  !ම 
t�බඳ බ_තර වගqම තමා tට පැව! ඇ% බව ස5Oදායක ෙලස තහ()  !ෙම� පY 
ෙදපා3තෙ��5 පධා�යා \T�. එන�, �ලධරයා, ඔ_ෙ` මව/tයා, සෙහෝදරයා/සෙහෝද	ය සමග 
�ව6වන බව හා ඔ(� නමට �%පතාම ෙම� AදB යවන බවට පමාණව6 සා8� ඇ% කB# ය. 

 
�ශ්චල ෙහෝ චංචල ෙ*පළ %ෙhද : එ# ව�නාකම හා ඉ� ලැෙබන ආදායම ෙකොපමණද, 

tයා/මව, සෙහෝදරයා/සෙහෝද	ය ෙපෝෂණය  !මට හැ යාව ඇ%, රජෙ� ෙසේ වෙ� ෙහෝ අ� 
ස්ථානයක ෙසේවය කරන ප(ෙB ෙවන6 සාමාaකෙය; ෙනොT�ද යන ක)y යැ�ම �රණය 
 !ම ෙකෙර# බලපා{. 
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tයාට ෙහෝ මවට, එෙසේ ෙනොමැ% න� tයාට හා මවට ඒකාබ*ධව )tයB 300ක ෙහෝ ඊට වැZ 
ආදායම8 ලැෙබ�ෙ� න�, නැතෙහො6 සෙහෝදරයා/සෙහෝද	ය � යාව8 කර�ෙ� න� ෙමම 
අQගහය සාමානHෙය� ෙදQ ෙනොලැෙh. 

 
ෙමම අQගහය තව�රට6 bය 75ද ය�න �රණය  !ම සඳහා ෙදපා3තෙ��5 පධා�යා ෙහෝ 

ඔ_  ෙවQෙව� �යා කරන වග ව75 �ලධරෙය; �ලධරයාෙ` ප(ෙB ත66වය වා3�කව 
සමා ෙලෝචනය කළ 75 ය. 

 
1:3:5 "සෙහෝද	ය" යන පාඨයට වැ�ද| සෙහෝද	යක ඇ5ළ6 ෙනොෙG. 
 
1:3:6 �ලධරයාෙග� යැෙප�ෙ� නැ% Yw මවකට/Yw tෙය;ට ෙහෝ Yw ද)ෙව;ට 

ෙහෝ �වාF බලපත #$ ෙනොෙG. ද)කමට ඇ%කර ග�නා ළමෙය;ට �වාF බලපත bය 76ෙ6 
එෙසේ ද)කමට ඇ% කර ගැeම අවංක අදහT�ම කරQ ලබන බවට ෙදපා3තෙ��5  පධා�යා 
සෑ�මට ප6ව�ෙ� න� පමණ . 

 
1:3:7 රාජH ෙසේවෙ� සI්ර තන5රකට බැ ෙඳන �ලධරෙය; \වාහ �\තයට ප6වන AදB 

ව3ෂය සඳහා ඔ_ෙ` කලතයා ෙවQෙව� �;6 කළ හැ8ෙ8 ඔ_ \වාහ 9 bන Tට එම 
ව3ෂෙය� ඉ%	ව ඇ% මාස හතෙ3 එ8 එ8 ස�U3ණ කාල ප	
ෙ�දය ෙහෝ ඉ� ෙකොටස8 ෙහෝ 
ෙවQෙව� �වාF බලපත එක කMටලය8 බැ��. එෙත;� (ව6 එෙසේ කලතයාට �;6 කරන 
බලපත ගණන6 �ලධරයාෙ` tයාට/මවට, සෙහෝදරයාට/සෙහෝද	යට ඒ ව3ෂෙ�l ඊට කW� 
1:3:2 උප වග�%ය යටෙ6 බලපත l ඇෙතො6 ඒ බලපත ගණන6 එක5ව ඒ ව3ෂය ෙවQෙව� 
ඔ_ට #$ බලපත කMටල ගණන ෙනොඉ8ම\ය 75 ය. 

 
1:3:8 �ලධරෙය;ට tටරට යාම සඳහා �වාF ෙදQ ලැR \ට � ලංකාෙG T�න ඔ_ෙ` 

ප(ෙB අයට 1:1 උපවග�%ය අQව �වාF බලපත ලබාගැeෙ� #$කම ඇ6ෙ6 ය. එෙසේම  � 
ලංකාවට ආපY පැ$o \ට ඒ �ලධරයාට ද �වාF බලපත bය හැ  ය. 

 
1:4 අ| සැ$ ෙදෙදනාම රජෙ� �ලධරය� වන \ට ඒ ෙදෙදනාට ෙවන ෙවනම තමා සඳහා 

බලපත ලබා ගැeමට #$කම8 %ෙhන� ද, ඉb� ඒ ෙදෙදනාටම ෙහෝ එ{� එ8 අෙය;ට  ෙහෝ, 
ස්වqය කලතයා සඳහා ද බලපත ලබා ගැeමට #$කම8 %ෙhන� ද, ඒ  ෙදෙදනාටම ෙහෝ එ{� එ8 
ෙකෙන;ට ෙහෝ රජෙ� �ලධරෙය; වශෙය� තමාට ඇ% #$කම මත බලපත ලබා ගැeම ෙවQවට 
අෙන8 �ලධරයාෙ` කලතයා ෙලස තමාට ඇ% #$කම මත බලපත ලබා ගැeමට මනාපය පකාශ 
කළ හැ  ය. ෙමෙසේ මනාපය පකාශ කළ 76ෙ6, එ8 එ8 AදB ව3ෂය ආර�භෙ�lම ය. එෙසේ 
පකාශ කරන ලද මනාපය එම ව3ෂය ඇ5ළතl අවලං� කළ ෙනොහැ  ය. 

 
�ද�ශනය : 

 
ඉb� ස්වා$v)ෂයාට I වැ� ප�%ෙ� ගම�  !මට හා එක බලපත කMටලයකට ද, 

භා3යාවට II වැ� ප�%ෙ� ගම�  !මට හා බලපත කMටල 5නකට ද, #$කම8 %ෙh න�, 
ෙ� #$ක� ෙදෙක#ම වාTය ලැෙබන ප	b යෙථෝ8ත මනාපය පකාශ කළ ෙනොහැ  ය. 
උදාහරණය8 වශෙය� බලපත කMටල 5න8 ලබා ගැeමට තමාට ඇ% #$කම තබා ග�$� ඒ 
අතරම I වැ� ප�%ෙ� ගම�  !මට බලපත ලබාගැeමට මනාපය පකාශ  !මට භා3යාවට 
Qvwවන. 

 
1:4:1 �ලධරෙය;ට තමාෙ`ම #$කම6, කලතයා ෙලස ඇ% #$කම6 යන ෙදකම 

ලබාගත ෙනොහැ  ය. ඔ_ට ලබාගත හැ8ෙ8 ඒ ෙද � එක8 පමo. 
 
1:4:2 අ| සැ$ ෙදෙදනාම තාවකාWක �ලධරය� වන \ෙටක ෙහෝ දවස් පZ ලබන 

�ලධරය� වන \ෙටක, එ{� එ8 අෙය;ට ගම�  !මට #$ ප�%ය අෙනකාට #$ ප�%යට 
ෙවනස් ව�ෙ� න�, අ| සැ$ ෙදෙදනාම එකට යන එන ගමනකl ඒ ෙදෙදනාටම යෙථෝ8ත 
ප�% ෙදෙක� වඩා ඉහළ ප�%ෙ� බලපත bය හැ  ය. එෙහ6 ත�යම යන \ට ඔ_ට ෙහෝ 
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ඇයට #$ වQෙ� තමාට �ය$ත ප�%ෙ� බලපත පමණ . තාවකාWක ෙහෝ දවස් පZ ලබන 
�ලධරෙය;ෙ` ද)ෙව;ට �වාF බලපත ලැXමට #$කම8 නැත. 

 

1:4:3 �වාF බලපත #$කම ඇ% පළා6 පාලන ආයතනයක ෙහෝ රාජH සංස්ථාවක ෙහෝ 
ෙසේවය කරන කලතෙය; T�න රජෙ� �ලධරෙය;ට ද ඉහත \�\ධාන අදාළ ෙG. 

 

1:5 -� පකාර ෙව�. කලතෙයෝ - e% පකාර ෙව�9 කලතෙය; ගණ� ගQ ලබ�ෙ� 
අ\වාහකෙය; ෙලස ය. බලපතය8 ලබා ගැeම සඳහා ඉB~� කරන \ට, තමා e% පකාරව ෙව�n 
T�න බව ඔ_  පකාශ කළ 75 ය. එබ� ෙදමGtය�ෙ` ද)ෙව;ට ලැෙබ�ෙ� ඔ_ෙ` eතHාQ�ල 
භාරකාර6වය දරන කලතයාෙ` #$කම පමo. 

 
 

2. බලපත ඉ#2� �3ම සහ �56 �3ම 
 

2:1 ඉ#2�පතෙ( ආකෘ�ය - �වාF බලපතය8 සඳහා ඉB�ම 21 වැ� ෙපො� ආකෘ% 
පතය ම�� ස්වqය ෙදපා3තෙ��5ෙG පධා�යා ෙවත ඉb	ප6 කළ 75ෙG. �ලධරෙය;ෙ` 
ප(ෙB අය සඳහා බලපතය8 ඉBලන \ට, එq ඉB~�පතෙ� න� සඳහ� වන අයට ෙ� 
\�\ධාන අQව ඉBලා ඇ% බලපත #$ බවට සහ%කය8 ද ඉB~�පතෙය# %�ය 75 ය. 

 
2:2 අ| සැ$ය� ෙදෙදනාම රජෙ� �ලධරය� වන \ට, සව්ා$v)ෂයා ෙහෝ භා3යාව \T� 

ඔ(� ෙවQෙව� ෙහෝ ඔ(�ෙ` ද)ව� ෙවQෙව� ��	ය බලපත ඉB~� කරන \ට එම 
ඉB~�පත ඉb	ප6 කළ 76ෙ6 ස්වා$v)ෂයා ෙසේවය කරන ෙදපා3තෙ��5ෙG පධා�යා ෙවත 
ය. 

 

2:3 දIෙවෝ - වයස අ()� 5ෙන� පහළ ද)ෙව;ට �වාF බලපතය8 �;6 ෙනොකළ 
75 ය. අ()� 5නට වැZ9 නA6, අ()� ෙදොළහට අF 9 ද)ෙව; ෙවQෙව� බලපතය8 �;6 
කළ 76ෙ6 අ3ධ පෙGශ පතය8 සඳහා පමo. 

 

2:4 යෑම6 ඊම6 එකම ගමනක ෙකොටස8 වන කB# (වද යන එන ඒ ඒ ගමන සඳහා 
ෙවන ෙවනම බලපතය8 �;6 කළ 75 ය. 

 

2:5 සෑම බලපතයකම ගම� කරන bනය �ශ්fත වශෙය� සඳහ� කළ 75 ය: �;6 කළ 
bනය හා ගම� කරන bනය අතර කාලය, 2:7 උප වග�%ෙ� දැ8ෙවන වH%ෙ3කයට යට6ව 
දවස් 14කට වැZ ෙනො\ය 75 ය. 

 

2:6 එෙත;� (ව6, බලපතෙ� දැ8ෙවන "ගම � කරන bනය" ට කW� දවස් 7 ඇ5ළතl 
ෙහෝ එම bනට පYව එන දවස් 7 ඇ5ළතl ෙහෝ බලපතය8 පා\
f කළ හැ  ය. 

 

2:7 ඉඩ පහYක� කW� ෙව�කරවා ගත හැ  \ට (එන� �දන මැb	යක, �!8ෂණ 
මැb	යක, වා7සමනය කළ ��	ය මැb	යක යනාbෙ�) බලපතය8 �;6 කරQ ලබන 
තැනැ6තාට යන ගමන සඳහා ඉඩ පහYක� ෙව� කරවා ග�නා අවස්ථාෙGl ආපY එන ගමන 
සඳහා ද එෙසේ ඉඩ පහYක� ෙව� කරවා ගැeමට හැ වQ toස, ආපY එන ගමන සඳහා �;6 
කරQ ලබන බලපතෙ�, එම බලපතය �;6 කරන bනෙ� Tට දවස් 28 ෙනොඉ8මවන bනය8 
ගම� කරන bනය ෙලස සඳහ� කළ හැ  ය.  

 

2:8 ��	ය බලපත tට ගම�  !ම ��	ය ෙර�ලාTවලට යට6 ව�ෙ� ය. 
 

3. පා*78 ෙනොකළ බලපත සහ පෙ:ශ පත 
 

3:1 පා\
f ෙනොකරන ලද බලපතය8, එය පා\
f කළ හැ ව %R අ�%ම bනෙ� Tට bන 
5න8 ගතnමට කW� එය �;6 කළ බලධරයා ෙවත ආපY යැ\ය 75 ය. 
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3:2 පා\
f ෙනොකරන ලද පෙGශ පතය8 ඒ පෙGශ පතය �;6 කළ bනයට පY bන 
ඉ;6nමට ම6ෙත� බලපතය �;6 කළ බලධරයා ෙවත ආපY යැ\ය 75 ය. 

 
බලපතය8 ෙවQෙව� �;6 කරන ල�ව පා\
f ෙනොකරන ල*දා 9 පෙGශ පතය8 පා\
f 

කරන ලද පෙGශ පතය8 ෙලස සලකQ ලැෙh. එෙත;� (ව6, පා\
f ෙනොකරන ල*දා 9 ද, 
ආයතන සංගහෙ� XIII වැ� ප	
ෙ�දෙ� 4:2 උප වග�%ය යටෙ6 ��	ය සාමානHා�කා	ෙග� 
ව�නාකම බැරකරවා ග�නා ල*දා 9 ද පෙGශ පතය8 ෙවQවට අ~6 බලපතය8 �;6 කළ හැ  
ය. පා\
f ෙනොකරන ල*දා 9 පෙGශ පතයක ��	ය සථ්ානෙ� කා3ය භාර �ලධරයා \T� 
සටහන8  !ම අවශH බව ද එම ප	
ෙ�දෙ� 4:1 උප වග�%ෙ� දැ8ෙG. එම සටහන ෙනොමැ%ව 
�වාF බලපතය8 ෙවQෙව� �;6 කරන ලද පා\
f ෙනොකළ පෙGශ පතය8 ෙවQෙව� 
ව�නාකම බැර !ම ��	ය සාමානHා�කා	 ෙනොකර{. එවැ� අවස්ථාවකl ��	ය 
ෙදපා3තෙ��5වට ෙග\ය 75 අවලං�  !ෙ� ගාස්5ව8 ෙව{ න� එය �ලධරයා ෙග\ය 75 ය. 

 
3:3 අ�ධ වශෙය� පා*78 �3ම - �යම වශෙය� ගම� කරන v*ගලය� ගණනට වඩා වැZ 

ගණන8 ෙවQෙව� ෙහෝ ඔ(� යාමට බලාෙපොෙරො65 වන ස්ථානෙය� ඔhෙබ# 9 ස්ථානයකට 
ෙහෝ බලපතය8 Wnම ෙනොකළ 75 ය. එෙත;� (ව6, බලාෙපොෙරො65 ෙනො9 ත66වය8 ඇ%nම 
�සා බලපතෙය# බලය l ඇ% v*ගලය� ගණනට වඩා අF ගණන8 ගම� ක රෙතො6 �යත 
වශෙය� ගම� කරන v*ගලය� ගණන බලපතය දර�නා \T� එම බලපතෙ� සඳහ� ෙකොට 
අ6ස� කළ 75 ය. �;6 කළ බලපතය ඉB~� කළ �ලධරයා ඒ බලපතය දර�නා ෙනොවන \ට 
බලපතය දර�නාට ෙ� �යමය දැQ�lම එම �ලධරයාෙ` වගqම ෙG. 

 
3:4 �වාF බලපතයක ව�නාකම ආපY ෙගවQ ෙනොලැෙh. 
 
 

4. බලපත සහ පෙ:ශ පත  අ�< ෙලස පා*78 �3ම 
 

4:1 පෙGශ පතය8 ෙවන6 ෙකෙන;ට පැව	ය ෙනොහැ  බව - බලපතය8 ෙවQෙව� �;6 
කරQ ලබන පෙGශ පතය8 බලපතෙ� න� සඳහ� 9 අයට පමණ8 ඒ බලපතවල සඳහ� වන 
ස්ථාන හා කාලය ඇ5ළත පා\
f කළ  හැ  ය. 

 
4:2 පෙGශ පතය8 ෙහෝ බලපතය8 ෙවන6 ෙකෙන;ට පැව!ම ෙහෝ එය පා\
f කළ හැ  

bනෙය� tට bනයකl ෙහෝ ��	ය මා3ගෙ� පා\
f කළ ෙනොහැ  ෙකොටසකl ෙහෝ පා\
f  !ම 
ම�� එය අ�T ෙලස පා\
f කළෙහො6 එෙසේ කරන තැනැ6තා නF පවරQ ලැXමට හා 
\නයාQ�ලව �යා කරQ ලැXමට යට6 ව�ෙ� ය.  

 
4:3 රජෙ� �ලධරෙය;ෙග� යැෙප�න; U3ෙවෝ8ත ප	b පෙGශ පතය8 ෙහෝ බලපතය8 

ෙහෝ අ�T ෙලස පා\
f කළෙහො6 එq යැෙප�නා තමාට #$ ෙව�නට %ෙබන ඊළඟ �වාF 
බලපත කMටල 5න අ#$ කරQ ලැXමට යට6ෙG. එෙසේම ඒ වරද කළ bන Tට අ()*ද8 ගතවන 
5) කවර ක)ණ8 �සාව6 ඔ_ට �වාF බලපතය8 �;6 ෙනොකළ 75 ය. එ8 බලපත 
කMටලය8 පමණ8 #$ රජෙ� �ලධරෙය;ෙ` යැෙප�ෙන; න� ඊළඟ AදB ව3ෂෙ�l බලපත 
කMටලය8 ඔ_ට #$ ෙනොෙG. 

 
4:4 රජෙ� �ලධරෙය; පෙGශ පතය8 ෙහෝ බලපතය8 ෙහෝ අ�T ෙලස පා\
f කළෙහො6, 

ඒ වරද ෙසේවෙය� පහ  !මට තර� බරපතල ෙනොෙG න�, එම �ලධරයාට #$ ෙව�නට %ෙබන 
ඊළඟ �වාF බලපත කMටල 5න අ#$ කරQ ලැXමට ඔ_ යට6 ෙG. (එෙසේ ව�ෙ� පAyවQ 
ලබන ෙවන6 ද�වම8 ෙGන� ඊට අ%ෙ3ක වශෙය�.) වරද කළ bන Tට එ8 අ()� කාල 
ප	
ෙ�දය8 ෙගෙවන 5) ඔ_ට බලපතය8 �;6 ෙනොකළ 75 ය. එ8 බලපත කMටලය8 #$ 
රජෙ� �ලධරෙය; න� ඔ_ට ඊළඟ AදB ව3ෂෙ�l බලපත කMටලය8 #$ ෙනොෙG.  
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5. වා�තා සහ >?�ගත �3ෙ� @යා මා�ගය 
 

5:1 ෙදපා3තෙ��5ෙG එ8 එ8 �ලධරයාට ෙදන �වා F බලපත t�බඳව, �වැරb 
ෙලස6, ප 	U3ණ ෙලස6 ෙBඛනය8 පව6වා ගැeම ෙදපා3තෙ��5  පධා�යාෙ` වගqම ෙG. 

 
5:1:1 මාI කරM ලැN �ලධරය� - �ලධරෙය; එ8 ෙදපා3තෙ��5ව � ෙවන6 

ෙදපා3තෙ��5වකට මා) කරQ ලැR \ට, ඔ_ T� ෙදපා3තෙ��5ෙG පධා�යා \T� ඒ 
�ලධරයාට ඒ AදB ව3ෂෙ�l �;6 කරන ලද �වාF බලපත t�බඳ \ස්තර මා) n �ය 
ෙදපා3තෙ��5ෙG පධා�යාට දැ�\ය 75 ය. ෙ� \ස්තරය ද�වා යවන Wtෙ� අංකය හා bනය, 
ඒ �ලධරයා T� ෙදපා3තෙ��5ෙG ෙBඛනෙය# සටහ� කළ 75 ය. එෙසේම ඒ �ලධරයා මා) 
කරQ ලැR ෙදපා3තෙ��5ෙG ෙBඛනෙය# ද ලැ�y \ස්තර සටහ� කළ 75 ය. 
 
5:2 O# යැPම - පෙGශ පත �;6 කරQ ලැR බලපත හා ��	ය “ඒඑෆ ්204” ආකෘ% පතෙ� 

tටප6 ෙදක � 78තව Wයන ලද �Bපතය8 ද AදB ෙගnමට බැ£ T�න ෙදපා3තෙ��5ෙG 
පධා�යාට ��	ය ෙදපා3තෙ��5ව ස%පතා යැ\ය 75 ය. �Bපතෙය# ද;y පැ6ෙ6 ඉහළ 
ෙකළවෙ3 ලැ�ය 75 Aw Aදල හා ��	ය ෙදපා3තෙ��5ෙG �B ෙBඛනෙ� අQක$ක අංකය 
සඳහ� කළ 75 ය. 

 
5:2:1 ආ¥Fව ෙවත තැ�ප6 ෙකොට ඇ% අරAදBවලට හර කළ 75 බලපත (XIII වැ� 

ප	
ෙ�දෙ� 2:2 උප වග�%ය බල�න.) අෙන8 බලපත යවන ආකාරයටම ෙවනම යැ\ය 75 
ය. 

 
5:2:2 පළා6 පාලන බල ම¥ඩලය � �;6 කරන ලද බලපතය8 එq පළා6 පාලන 

බල ම¥ඩලය ෙවත ඒ ආකාරයටම යැ\ය 75 ය. 
 

5:3 ෙගPම - ��	ය ෙදපා3තෙ��5ෙව� බලපත හා �Bපත ලැ�y \ට ෙදපා3තෙ��5  
පධා�යා ඒ Tය~ බලපත හා �Bපත ෙහො¦� ප!8ෂා කර\ය 75 ය. �වාF බලපත ස�බ�ධෙය� 
5:1 උප වග�%ෙය# �යම කර ඇ% ෙBඛනය සමග සැස£ම ද කර\ය 75 ය. ��	ය 
ෙදපා3තෙ��5ව අය කරන ගාස්5 �වැරb ද ය�න අදාළ ප	b ම§ ගාස්5 ෙපොත ෙහෝ බF ගාස්5 
ෙපොත ෙහෝ සමග සසඳා බැWය 75 ය. අත	� පතර ප!8ෂාව8 ෙකොට එෙසේ ප!8ෂා කරන ලද 
බලපතවල හා �Bපතවල අQක$ක අංක, ඒ සඳහා තබා ග�නා ෙBඛනයක සටහ� කර ගැeම 
ෙම# ලා පමාණව6 \ය 75 ය. ඉ�පY "අ" ෙදපා3තෙ��5 ඒ �Bපත ස්වqය මාTක සාරාංශ ම�� 
�y�ගත කළ 75 ය. අෙන8 ෙදපා3තෙ��5 ඒ Aදල හර කළ 75 ¨3ෂය, වැඩසටහන, වHාපෘ%ය, 
වැය \ෂය සංෙ8තය හා \භාජනය ද ද8ව$� 122 වැ� ෙපො� ආකෘ% පතෙ� Wයන ලද මා) 
ඇණ(ම8 සමග �Bපතවල AB tටප6 ��	ය ෙදපා3තෙ��5ව ෙවත ආපY යැ\ය 75 ය. එ\ට 
��	ය ෙදපා3තෙ��5ව මාTක සාරාංශය ම�� ඒවා �y�ගත ෙකොට, ඒ ෙවQෙව� ෙකෙරන 
Tය~ම හර  !� ඒ ඒ ෙදපා3තෙ��5වලට ද�වා යැ\ය 75 ය. මා) ඇණ(ම හැ තා8 �රට උප 
ෙBඛනය8 වශෙය� පා\
f කළ 75 ය. එ8 එ8 �ලට ඇ5ළ6 ස�U3ණ Aදල ෙකොටස් වශෙය� 
ෙනොව, එ8 වරටම �y� ගත කළ 75 ය. 

 
5:3:1 �Bපත tයnම ස%පතාම කළ 75 බව8 අදහස් ෙනොෙකෙ3. මාසයකl ලැෙබන 

Tය~ම �Bපත ඒ මාසය ෙවQෙව� සාදන ෙදපා3තෙ��5 සාරාංශවලට ෙහෝ මා) ඇණ(�වලට 
ෙහෝ (පස්තාෙG හැ�යට) ඇ5ළ6  !ම පමාණව6 ෙG.  
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XVII වැ� ප	
ෙ�දය 
 

අ�ගහ වාර පෙ�ශ පත 
 

1. ���ක� 

2. වාර පෙ�ශ පත ආප� බාර�ම හා පා��� ෙනොකරන කාල ප �ෙ!දය 

3. ක�ක% පෙ�ශ පත 

4. පෙ�ශ පත අ'( ෙලස පා��� *+ම  

 
 
 
 
 
  



XVII වැ� ප	
ෙ�දය] 

232 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVII වැ� ප	
ෙ�දය] 

233 

 

XVII වැ� ප	
ෙ�දය 
 

අ�ගහ වාර පෙ�ශ පත 
 

1. ���ක� 
 

1:1 XIV වැ� ප	
ෙ�දෙ� 17 වග��ය අ�ව ��	ෙ� පළ�වන ප��ෙ�, ෙදවැ� ප��ෙ� 
සහ !�ෙව� ප��ෙ� ගම� #$මට &'ක� ඇ� ස්+ර �ලධරෙය/ට, ස්ව0ය �වාසය2 වැඩ 
කරන ස්ථානය2 අතර ගම� #$ම සඳහා අ�ගහ වාර පෙ9ශ පතය< �/2 #$මට =>වන. එෙසේ 
පෙ9ශ පත �/2 කළ B2ෙ2 ෙදෙකළවෙCම #DEම ��	ය ස්ථාන ද<වා ය. තම මනාපය 
අ�ව, තමාට ගම� #$මට &'ක� ඇ� ප��යට පහළ ප��යක ගම� #	ම සඳහා අ�ගහ වාර 
පෙ9ශ පත ලබාගැGමට �ලධරෙය/ට හැ# ය. එෙහ2 තමාට ගම� #$මට &'ක� ඇ� ප��යට 
වඩා ඉහළ ප��යක ගම� #$මට අ�ගහ වාර පෙ9ශ පත ලබා ගැGමට ඔJට &'ක� ෙනොමැත. 

 

1:2 එ< අMNOදක ස!Eදායක ෙසේවය ස�PCණ ෙකොට ඇ2තා R තාවකාSක �ලධරෙය/ට ද 
අ�ය� �වාT ලබා ගැGමට &'ක� ඇ2තා R දවස් පU ලබන හා අ�ය� �ලධරෙය/ට ද ඔM�ට 
අදාළ ප��ෙ� ගම� #$ම සඳහා අ�ගහ වාර පෙ9ශ පත �/2 #$මට =>වන. 

 

1:3 �වාසය2 වැඩ කරන ස්ථානය2 අතර �ර පමාණය සැත=� 20කට අT ව�ෙ� න� 
ෛතමාYක අ�ගහ වාර පෙ9ශ පත �/2 කර� ලැෙZ. �ර පමාණය සැත=� 20කට වැU ව�ෙ� 
න� මාYක පෙ9ශ පත �/2 කළ හැ# ය. තාවකාSක, දවස් පU ලබන ෙහෝ අ�ය� ෙසේවකෙය/ට 
�/2 කළ B2ෙ2 මාYක පෙ9ශ පත පමණ#.  

 
 

2. වාර පෙ�ශ පත ආප� බාර�ම හා පා��� ෙනොකරන කාල ප �ෙ!දය 
 

2:1 �ලධරෙය/ එ< කාCයස්ථානය#� ෙවන2 කාCයසථ්ානයකට මාN කර� ලැ\ ]ට ෙහෝ 
]ශාම ග�නා ]ට ෙහෝ ]ශාම PCව �වාT _ට යන ]ට ෙහෝ (ඔJෙa වැඩ තහන� කර� ලැbම, 
ෙදමසකට වැU කාලයකට �වාT ලබා ගැGම යන ෙ� ආd) dCඝ කාල ප	
ෙ�දය< !ළ ෙසේවයට 
ෙනොපැ'ණ Ygමට Y�වන ෙසh පස්තාවකd ෙහෝ අ�ගහ වාර පෙ9ශ පත ෙදපාCතෙ��! 
පධා�යාට ආපh බාර iය B! ය. එෙසේ ආපh බාර ෙදන පෙ9ශ පතය පා]
j ෙනොෙකෙරන කාලයට 
අය]ය B! �දල ආපh ෙගවන ෙලස ඉkලා ෙදපාCතෙ��! පධා�යා, එම පෙ9ශ පතය ��	ය 
සාමානlාmකා	 ෙවත හරවා යැ]ය B! ය. 

 

2:2 එෙසේ ආපh  ලැෙබන �> �දෙල� රජයට අය]ය B! �දල, සාමානl ඇස්තෙ��!වS� 
වැEo ෙගව� ලබන �ලධරෙය/ ස�බ�ධෙය� න� ඒකාබOධ අර�දලට (qCෂය II - ]]ධ අය) 
බැර කළ B! ය. අ2�කාර� tuෙම� ෙහෝ ණය අර�දS� වැEo ෙගව� ලබන �ලධරෙය/ 
ස�බ�ධෙය� න�, අ2�කාර� tuෙ� ෙහෝ ණය අර�දෙk �Y ]ෂයාංකයට බැර කළ B! ය. 
ඉ�	 �දල �ලධරයාට ආපh ෙගව� ඇත.  

 

2:3 ආපh ෙගවන �දල �ලධරයා පෙ9ශ පතය ලබාග2 ��	ය සථ්ානෙය� ඔJට ෙගwමට 
��	ය සාමානlාmකා	 බලය d ඒ සථ්ානෙය� ඒ �දල ෙගවන බව ඔJ  �ලධරයාට ද�වනවා ඇත. 
මාYක පෙ9ශ පත පා]
j ෙනොකරන කාල ප	
ෙ�ද ෙව�ෙව� �දk ආපh ෙගව� ෙනොලැෙZ.  
 
 

3. ක�ක% පෙ�ශ පත 
 

3:1 ෙකොළඹ ෙසේවය කර�නා R ද, "කCමා�ත ශාලා" ත22වය� යටෙ2 වැඩ කර�නා R ද, 
දවස් පU ෙහෝ මාYක පU ලබන ක�කNෙව/ට  ]ෙශේෂ ගාස්! පමාණය< අ�ව ක�කN පෙ9ශ 
පතය< �/2 කළ හැ# ය.  
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4. පෙ�ශ පත අ'( ෙලස පා��� *+ම 
 

4:1 වාර පෙ9ශ පතය< ද, ක�කN පෙ9ශ පතය< ද පා]
j කළ B2ෙ2 ඒ පෙ9ශ පතෙය& 
නම සඳහ� �ලධරයා ]Y� පමණ#. එෙසේම, පෙ9ශ පතය පා]
j කළ B2ෙ2 එ& සඳහ� �ර 
{මාව� සහ කාල {මාව� ඇ!ළතd පමණ#. ෙ� පෙ9ශ පතය අෙනෙක/ට පැව	ය ෙනොහැ# ය. 
��	ෙය� ගම� #$ම සඳහා එවැ� වාර පෙ9ශ පතය< පා]jj කරන ]ටd ��	ය 
ෙදපාCතෙ��!ෙව� �/2 කර ඇ� ]ෙශේෂ ෙපෝkඩරය, අ�ගහ වාර පෙ9ශ පතය අ|�කN ස!ව 
�}ය B! ය. 

 
4:2 ෙ� පෙ9ශ පතය අB! ෙලස පා]
j #$ම ෙ� අ�ගහය වහාම ඉව2 #$මට ෙහේ! වනවා 

ඇත. ��	ය ෙදපාCතෙ��!ෙ9 වlවස්ථා යටෙ2 ද, ෙදපාCතෙ��! ]නය ප$<ෂණ ~යා 
මාCගය< මt� ද, පනව� ලැ}ය හැ# ද�ව�වලට අ�ෙCක වශෙය� අT ගණෙ� අMNOද<ව2 
ගතවන!N ඒ �ලධරයාට ෙ� අ�ගහය �<� ]�මට ඉඩ ෙද� ෙනොලැෙZ. 

 
4:3 ය� #Yව/ අ�ගහ වාර පෙ9ශ පතය< ෙහෝ ක�කN පෙ9ශ පතය< ෙහෝ අB! ෙලස 

පා]
j කර �ෙබන ]ට ඔJට ]NOධව ]නය ~යා මාCගය< ගැGම සඳහා ඒ බව ��	ය 
සාමානlාmකා	 අදාළ ෙදපාCතෙ��! පධා�යාට වාCතා කර� ඇත.   
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�ල �වාස 
 

1. ජනා�ප�මා, අගාමාත��මා සහ කථානායක�මා 

2. අග ��ශ්චයකාර�මා 
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XVIII වැ� ප#$ෙ&දය 
 

�ල �වාස 
 

1. නඩ)� *+ම 
 

1:1 ජනා�ප��මාෙ�, අගාමාත��මාෙ� සහ කථානායක�මාෙ� �ල �වාස සෑම %ටම �' 
ෙලස ද, මනා ත(වය)* ද රජෙ, %යද-* නඩ(� කළ 0� ය. එෙසේම ඒවාට අවශ� ගෘහ භා9ඩ 
ද, %'�: භා9ඩ හා ෙ;ස සැර'< භා9ඩ ද, =ඟ* ෙකෝ@ප හා AB: ද, හැC, ගෑ:@D, =Eයා හා 
FGතැ*ෙගH බJ* ද රජෙ, %යද-* සෑෙහන පමාණයM සැපHය 0� ය. 

 
1:2 කැ,-  භා/ඩ අ01 සැප2ය 3� බව - රජෙ, %යද-* සපයන 'යP ගෘහ භා9ඩ සහ 

අන� බQ බාEරාRය අංග ස;TUණව තබා ගත 0� ය. ෙ; �වාසවල පRංV A 'Wන කාලෙ,X 
ය;)'   ෙකෙනY අ�* ය;)' භා9ඩයM නැ�Zවෙහො(, ෙහෝ පා%
Vෙ,X සාමාන�ෙය* 'Bවන 
අබල* Aම)* හැර අ* ෙලස)* කැQනෙහො(,  ඒ තැනැ(තා එE අලාභය ෙග%ය 0� ය. 

 
1:3 ඉ1ෙව1ට# ෙපොත හා ප+8ෂා *+ම 

 
1:3:1 ජනා�ප�මාෙ: සහ අගාමාත��මාෙ: �වාස - ජනා�ප��මාෙ� හා 

අගාමාත��මාෙ� �වාසවල රජෙ, %යද-* සපයා �ෙබන 'යGම ගෘහ භා9ඩ සහ අන� බQ 
බාEරාRය =]බඳව ඉ*ෙව*ට	යM රජෙ, සැප`; අධ�Mෂ �වැරR ව =]ෙයළ ෙකොට තබාගත 
0� ය. ඔd යට( =	ෙසH* අZ:B ෙදකකට වරM ව( ඒ ගෘහ භා9ඩ සහ බQ බාEරාRය පeMෂා 
ෙකොට අQපාQ =]බඳව ලැHස්�වM =]ෙයළ කළ 0� ය. ඉ*පg ඒ අQපාQ ගැන වග)ව 0� 
තැනැ(තා ඒවාෙ, අලාභය ෙග%ය 0� ය. “පා%
Vෙ,X සාමාන�ෙය* 'Bවන අබල* Aම” 
ය*නට =ඟ* ෙකෝ@ප ෙහෝ එවැ� Yඩා j ද, k ෙඳන gG j ද, බQ කැl km යාම ෙහෝ අQපාQ 
Aම ෙහෝ ඇ�ළ( කළ හැ) ය. එෙහ( හැ) තර; Bරට, TUව අ(දැo; පදන; කරෙගන ඒ 
ආකාරයට ඉඩෙදන පමාණය ස;බ*ධෙය* සාධාරණ qමාවM පැන%ය 0� ය. ජනා�ප��මා 
ෙහෝ අගාමාත��මා ෙහෝ තන�ෙර* ඉව(වන %ටද යට o ප	rෙද* පeMෂාවM කළ 0� ය.  

 
1:3:2 කථානායක�මාෙ: �වාසය - කථානායක�මාෙ� �වාසෙයE ඇ� ගෘහ භා9ඩවල 

හා අන� බQ බාEරවල ආරMෂාව(, ඒවා ෙහොC* තබා ගැsම( ස;බ*ධෙය* පාU<ෙ;*� 
මහෙtක; වග)ව 0� ය. එෙතYB Zව(, රජෙ, සැප`; අධ�Mෂ ගෘහ භා9ඩ සහ අන� බQ 
බාEරාRය =]බඳව ඉ*ෙව*ට	 ෙපොතM තබා ෙගන ක<*කල ෙසෝR' පeMෂණ ද, වාUuක හ	 
වැරR බැvමM ද පව(වා ඌනතාව* )'වM ෙවෙතො( ඒ ගැන පාU<ෙ;*� මහෙtක;වරයාට 
වාUතා කළ 0� ය. පාU<ෙ;*� මහ ෙtක; ඉ*ෙව*ට	 ෙපොෙ( =ටපතM රජෙ, සැප`; 
අධ�Mෂ ෙවත ද සපයා  ඒ ෙපොෙ( අPෙත* සටහ* කර*නා j ෙහෝ ඒ ෙපොෙත* කපා හ	*නා 
j ෙහෝ 'යPම භා9ඩ =]බඳව ඔdට දැx; Rය 0� ය. රජෙ, සැප`; අධ�Mෂ %'* 
පාU<ෙ;*� මහ ෙtක;ට වාUතා කරx ලබන 'යPම අQපාQ ගැන පාU<ෙ;*� මහෙtක; 
කථානායක�මාට දැx;X ඒ ස;බ*ධෙය* yයා කළ 0� ය. 

 
1:4 ස;මත වැය පාලනය *+ම - ෙ; �වාසවල ගෘහ භා9ඩ සහ ෙවන( බQ බාEරාRය -ලට 

ගැsම සඳහා ඇස්තෙ;*�වට ඇ�ළ( කරන ලද Fදt ප {�පාදන, පස්තාෙ| හැWයට ජනා�ප��මා 
ෙහෝ අගාමාත��මා ෙහෝ කථානායක�මා ෙහෝ ක<* කල ෙදන %ධානය* අxව පාලනය කළ 0� 
ය. 

 
1:5 ස්වoය �ල �වාස ෙවxෙව* ජනා�ප��මාෙග* ෙහෝ අගාමාත��මාෙග* ෙහෝ  

කථානායක�මාෙග* ෙහෝ අග%�ශ්චයකාර�මාෙග* ෙහෝ )'ම Y<යM අය ෙනොකළ 0� ය. 
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2. අග ��ශ්චයකාර�මාෙ: �වාසය 
 

2:1 ස්වoය �ල �වාසෙයE ඇ� ගෘහ භා9ඩවල Y<ය වශෙය* අග %�ශ්චයකාර�මා තම 
වැ�ෙප* 'යයට එකM ෙග%ය 0� ය. 

 
2:2 අග %�ශ්චයකාර�මාෙ� �ල �වාසය ස;බ*ධෙය* ද 1:2 සහ 1:3:1 උප වග*�වල 

%�%ධාන අදාළ ව*ෙ* ය. 
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රජෙ� �වාස 
 

1. ව
ග �ම 

2. �වාස ඉ��ම  

3. �වාස ෙශේ�ගත �ම 

4. �වාස ෙව�කර �ම 

4:1 �වාස ලැ�මට ���ක� 

4:2 ෙතෝරා ගැ ෙ� උපමාන 

4:3 ෙතෝරා ගැ ෙ� කමය 

4:4 �වාස ක&' 

5. �වාස () 

6. බ� ෙකො�ෙ,- 

7. ද/ව� 

8. ඉ�ෙව�ට0 තබා ගැ ම 

9. ස�තකය ආප� ලබා ගැ ම 
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XIX වැ� ප�	ෙ�දය 
 

රජෙ� �වාස 
 

1. ව
ග �ම 
 

“රජෙ� �වාස” යන පාඨය ට, රජය ට &'ස්ස) කළ හැ-ව .ෙබ0නා 1 ද, ප2ං4ය සඳහා 
ෙව0කර ෙද6 ලබ0නා 1 ද, ඕනෑම ෙගොඩනැ>?ල) ඇAළB ෙC. DයEම රජෙ� �වාස “උප 
ෙ?ඛනගත �වාස” ෙහෝ “ෙපො' ෙසේවා �වාස” යන වKගවලට අයB ෙC: 

 
1:1 උප ෙ?ඛනගත �වාස : ෙදපාKතෙM0Aව) ඇAළත යM-D තනAරකට ෙහෝ ෙශේOයකට 

ෙව0කරන ලද �වාස 
 
1:2 ෙපො' ෙසේවා �වාස : උප ෙ?ඛනගත �වාස ෙනොවන �වාස 

 
 

2. �වාස ඉ��ම 
 

2:1 ෙකොළඹ නගරෙය0 Qට ෙපො' ෙසේවා �වාස අදාළ 2ස්R)කෙ� 2සාප./2ස්R) ෙ?කMෙT 
�යමය යටෙB ඉ2කළ VA ය. Dය 2ස්R)කෙ� රාජකා�ෙ� �V)ත රජෙ� �ලධරය0 සඳහා  
අවශY ෙපො' ෙසේවා �වාස ඉ2-Zම Q[බඳ ෙයෝජනා 2සාප./2ස්R) ෙ?කM, පාෙ]^ය 
ෙදපාKතෙM0A පධා_0 ද සමග සාක	ජා ෙකොට, ක`0 කල රාජY ප�පාලන aෂය භාර 
අමාතYාංශෙ� ෙ?කMවරයා ෙවත ඉ2�පB කළ VA ය. ෙකොළඹ නගරය Aළ ෙපො' ෙසේවා �වාස 
ඉ2-Zම රාජY ප�පාලන aෂය භාර අමාතYාංශෙ� ෙ?කMවරයාෙT කාKයය-. 

 
2:2 උප ෙ?ඛනගත �වාස ඉ2-Zම අදාළ ෙදපාKතෙM0Aවට භාර කාKයය-. 
 
2:3 DයEම රජෙ� �වාස 2:3:1 උප වග0.ෙ� සඳහ0 ඒවාෙ� ෙශේOයට අදාළ ආදKශ 

සැලැස්මට අ6fල aය VA ය. 
 
2:3:1     ආද
ශ        ෙශේ�ය  පමාණය 

 සැල��      ව
ග 
 අංකය      අ7 
  
 57588   1     403 
 57587   2     552 
 57586   3     732 
 57068   4  1,326 
 57063   5  1,699 
 57512   5ඒ  1,991 

 
 

3. �වාස ෙශේ�ගත �ම 
 

DයEම රජෙ� �වාස ඒවා ලැhමට &'&කM ඇ. �ලධර පං.වලට අ6ව ෙශේOගත කර6 ලැෙi. 
 

5ඒ වැ� ෙශේOය - මසකට k.30,175ට වැl වැmප) ලබන �ලධරය0. 
 
5 වැ� ෙශේOය - මසකට k.30,175ට ෙනොවැl වැmප) ලබන  මාnඩ`ක �ලධරය0. 
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4 වැ� ෙශේOය - මසකට k.18,750ට වැl වැmප) ලබන රාජY කළමනාකරණ සහකාර හා 
සමා0තර ෙශේOවල අ�pB �ලධරය0. 

 

3 වැ� ෙශේOය - මසකට k.16,310ට වැl නqB, k.18,750ට ෙනොවැl වැmප) ලබන රාජY 
කළමනාකරණ සහකාර හා සමා0තර ෙශේOවල අ�pB �ලධරය0. 

 

2 වැ� ෙශේOය - මසකට k.16,310ට ෙනොවැl වැmප) ලබන රාජY කළමනාකරණ සහකාර 
හා සමා0තර ෙශේOවල අ�pB �ලධරය0. 

 

1 වැ� ෙශේOය - මසකට k.14,360ට ෙනොවැl වැmප) ලබන පාථsක ෙශේOවල �ලධරය0. 
 

 

4.   �වාස ෙව�කර �ම 
 

ෙපො' ෙසේවා �වාස සහ හැ-තා) 'රට හා ගැලෙපන ප�2 උප ෙ?ඛනගත �වාස, ෙව0කර 2ය 
VBෙB පහත සඳහ0 ප.පB. අ6ව ය. 

 
4:1 �වාස ලැ�මට ���ක� - පහත දැ)ෙවන වKගවලට අයB �ලධරය0ට, අ�pB 

�ලධරය0ෙT අවශYතා සtරාuෙම0 ප&ව �වාස ඉ.�ව .ෙi නM sස, ෙපො' ෙසේවා �වාස 
ලැhමට සාමානYෙය0 vsකම) නැත. 

 

උප ෙ?ඛනගත �වාසය) ලැhමට &'&කM ඇ. �ලධරෙයp, 
 

ස්වwය xලස්ථානෙ� Dyම අවශY ෙනොවන )ෙෂේත �ලධරෙයp, 
 

ත�කඩ �ලධරෙයp (එනM අaවාහකෙයp, දkව0 නැ. වැ0ද} tkෂෙයp, _තYා6fලව 
ෙව0~ -Dම දkෙවp තමාෙT භාරෙ� තබාෙගන නැ. �ලධරෙයp), 
 

ස්වwය ෙසේවා ස්ථානෙ� Dට යM-D 'ර පමාණය) ඇAළත තමා සA ෙහෝ තම කලතයා සA 
ෙහෝ තම බාල වයස්කාර දkෙවp සA �වාසය) .ෙබන �ලධරෙයp (ඒ ඒ 2ස්R)කෙ� 
ඇ. පවාහන පහ&කM ආ2ය සැල-?ලට ෙගන, �වාස ෙව0කර ෙදන බලධරයා ඉහත w 'ර 
පමාණය �රණය කළ VA ය), 
 

ස්ථාන මාk -Zමට යටB ෙනොවන �ලධරෙයp, සහ 
 

තමාට �වාසය) ෙව0කර ෙද6 ලැ�වෙහොB ස්වwය ප�ල එම �වාසෙ� ප2ං4ය සඳහා 
ෙගනයාමට අදහස ් කර0ෙ0 නM sස තමාෙT ප�ල සමග ප2ං4ව ෙනොD�න �ලධරෙයp 
(එබ� අවස්ථාවක� �වාසය) ෙව0කළ VBෙB �යsත කාලය) Aළ� �වාසෙ� ප2ං4ය 
සඳහා Dය ප�ල ෙග0වා ගත VA ය යන ෙකො0ෙ]Dයට යටBව ය. එෙසේ -Zමට 
අෙපොෙහොසB �වෙහොB �වාසෙය0 ඉවB~ යන ෙලස ඔ�ට �ෙයෝග කළ VA ය.) 
 
4:1:1 �ලධරෙයp 3 වග0.ය අ6ව ඔ�ට ලැhමට &'&කM ඇ. �වාස ෙශේOයට වඩා 

ඉහළ �වාස ෙශේOයකට සලකා බල6 ෙනොලැෙi. 
 
4:1:2 යM-D ෙශේOයක �වාසය) ලැhමට &'&කM ඇ. ෙවනB �ලධරෙයp නැ.aට 

එම �වාසය, එw �වාස ෙශේOය අදාළ ෙනොවන �ලධරෙයpට ෙව0 කර 2ය හැ- ය. 
 

4:2 ෙතෝරා ගැ ෙ� උපමාන - ඒ ඒ 2ස්R)කෙ� පවBනා තBBවය0ට යටBව :-  
 
ෙපොෙරොBA ෙ?ඛනෙ� නම සඳහ0ව .� කාලය 
 

දkව0 ගණන (වයස අ�k' 18 ට අ� Q�s දkව0 හා අaවාහක ගැහැ� දkව0 පමO) 
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�වන තBBවය aෙශේෂෙය0 අයහපB නM ඒ බව, හා pu ෙගයක ප2ං4ව D�න �ලධරෙයp 
නM, ඔ� වැඩ කරන ස්ථානෙ� Dට ඔ� ප2ං4ව D�න ස්ථානයට ඇ. 'ර පමාණය 
 

�ලධරයාෙT සාමානY රාජකා� අ6ව ඔ� වැඩ කරන ස්ථානය -�mව ප2ං4ව Dyම 
නැතෙහොB �.පතා ෙහෝ �තර �තර රාR කාලෙ�� රාජකා�යට පැs�ම අවශYද යන වග 
 

�ලධරයා ස්�රද තාවකා`කද යන වග 
 

ඇa�ම ෙහෝ ගම0 -Zම ෙහෝ අපහ&වන අ0දෙM බරපතල ශාZ�ක ආබාධය) �ලධරයාට 
ඇBෙBද යන වග 
 

අ�pB සෑම කkණ)ම සමාන �වෙහොB, �රණය ගත VBෙB ෙජYෂ්ඨතාව අ6ව ය. 
 
4:2:1 ඉහත w කk� අ6ව �ලධරය0 ෙතෝරා ගැ_ම සඳහා �වාස ෙව0කර ෙදන 

බලධරයා ෙමv 18 වැ� ප��ෂ්ටෙයv ද)වා ඇ. අ0දෙM ලp� �ෙM කමය) සකස් කරගත 
VA ය. 

 
4:2:2 රාජY ප�පාලන aෂය භාර අමාතYාංශෙ� ෙ?කMවරයා aD0 පාලනය කර6 ලබන 

ෙකොළඹ Qv� 5ඒ, 5, 4, 3 සහ 2 යන ෙශේOවලට අයB රජෙ� �වාස ෙව0කර ෙද6 ලබ0ෙ0, 
ඒ ඒ �වාස ෙශේOය ෙව6ෙව0 පවBවාෙගන ය6 ලබන ෙපොෙරොBA ෙ?ඛනෙ� අ6Q[ෙවළ 
අ6ව ය. 

 
4:3 ෙතෝරා ගැ ෙ� කමය - ෙතෝරා ගැ_ම සඳහා  ඉහත දැ)ෙවන ප�2 සලකා බැ`ය VA 

DයEම කk�B, ඒ ඒ පෙ]ශය0ට බලපා0නා 1 aෙශේෂ කk�B, Q[බඳ ෙතොරAk අනාවරණය 
කර ගැ_මට හැ-වන ප�2 සMමත ඉ?EMපත ආකෘ.ය) �වාස ෙව0කර ෙදන බලධරයා Q[ෙයළ 
කරගත VA ය. 2ස්R)කෙ� DයEම ෙදපාKතෙM0Aවලට හා උප කාKයාලවලට ෙමම ආකෘ. පත 
සැප�ය VA ය. 

 
4:3:1 ඉ?EMපතය ඉ2�පB කළ VBෙB �ලධරයා ෙසේවය කරන ෙදපාKතෙM0AෙC ෙහෝ 

උප කාKයාලෙ� ෙහෝ පධා�යා ම��. ඉ?EMපතෙයv සඳහ0 aස්තර �වැර2 බවට සහ.ක 
-Zම එw පධා�යාෙT වගwම ව0ෙ0 ය. 

 
4:3:2 තමා aD0 සපයන ලද aස්තර �වැර2 බවටB, වැර2 පකාශය) කළෙහොB තමාට 

ak]ධව aනයා6fලව කටVA කර6 ලැhමට ඉඩ ඇ. බව තමා ද0නා බවටB �ලධරයා කරන 
පකාශය) ඉ?EMපත ආකෘ.ෙයv ඇAළB කර .�ය VA ය. 

 
4:3:3 සෑම ඉ?EMපතය)ම එය ලැ�� වහාම �වාස ෙව0කර ෙදන බලධරයා aD0  

“ෙපොෙරොBA ෙ?ඛනයක”ෙ?ඛනගත කළ VA ය. 
 
4:3:4 එ) එ) �වාස ෙශේOය සඳහා ෙවනම ෙපොෙරොBA ෙ?ඛනය) තබාගත VA ය. 
 
4:3:5 යM �ලධරෙයpට පB~ම), උසස්~ම), මාk~ම) නැතෙහොB වැm� වැl~ම) 

ලැෙබතැ� යන බලාෙපොෙරොBAව මත ෙහෝ යM �ලධරෙයp �තY වශෙය0ම අEB තනAරක, 
ෙශේOයක නැතෙහොB කාKය ස්ථානයක වැඩ භාර ගැ_මට ෙපර ෙහෝ එවන ඉ?EMපත 
ෙ?ඛනගත ෙනොකළ VA ය. 

 
4:3:6 යM-D �වාස ෙශේOය) Q[බඳව 1 ෙපොෙරොBA ෙ?ඛනෙයv තම නම ෙ?ඛනගත 

~ ඇ. �ලධරෙයp වැm� වැl~ම) වැ� කk� �සා ෙවනB ෙශේOයක �වාසයකට &'&කM 
ලB aට Dය අEB තBBවයට උ4ත ෙපොෙරොBA ෙ?ඛනයට තමාෙT නම මාkකරන ෙලස 
ඉ?ලා D�ය VA ය. එවැ� අවස්ථාවල� එෙසේ මාk -Zමට ක`0 q? ෙපොෙරොBA ෙ?ඛනෙයv 
නම සඳහ0ව .� කාලය ෙව6ෙව0 �ලධරයා උපයාෙගන ඇ. ලp� ගණන ද ඉ2�යට ෙගන 
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යා VA ය.  (ෙවනB  වචනව`0 -යෙතොB අEB ෙපොෙරොBA ෙ?ඛනෙයv ෙ?ඛනගත වන 2නය 
ෙලස සඳහ0 aය VBෙB q? ෙපොෙරොBA ෙ?ඛනෙයv ෙ?ඛනගත 1 2නයම ය.) 

 
4:3:7 ෙM කමයට අ6ව �ලධරෙයp උපයාෙගන ඇ. ලp� ද යෙථෝ)ත ෙ?ඛනෙයv 

සඳහ0 කළ VA අතර �වාසය) vස්~මට �Kවාස0නෙ� ඒ ලp� එකA කළ VA ය. 
 
4:3:8 තමාට ලැh ඇ. ලp� ගණෙනv ද, තමා සMබ0ධෙය0 ෙ?ඛනෙයv සඳහ0 කර 

ඇ. aස්තරවල ද �රවදYතාවය තමාටම �ශ්චය වශෙය0 දැනගත හැ-ව6 QOස �වාසය) 
�මට �ලධරෙයp ෙතෝරා ගැ_මට ෙපර, ඕනෑම �ලධරෙයpට එම ෙ?ඛනය පZ)ෂා කර 
බැuමට ඉඩ2ය VA ය. තමා සMබ0ධෙය0 දැ)ෙවන aස්තරවල යM ෙවනස) .ෙi නM ඒ බව 
ෙහෝ ෙවනB ඉ?EMකkෙවp වැර2 ෙතොරAk සපයා .ෙi නM ඒ බව ෙහෝ �වාස ෙව0කරන 
බලධරයා ෙවත දැ6M�ම එw �ලධරයාෙT වගwම ව0ෙ0 ය. 

 
4:3:9 තමාට ෙව0 කර ෙදන ලද �වාසය) යM-D �ලධරෙයp ප.)ෙෂේප කර0ෙ0 නM 

ඔ�ෙT නම ෙපොෙරොBA ෙ?ඛනෙ� අගටම සඳහ0 කළ VA ය. 
 

4:4 �වාස ක&'ව - �වාස �මට &'ස්ස0 ෙතෝරා ගැ_ෙM� අදහස් aම�ම QOස �වාස 
කsmව) පB -Zම අවශY යැ� �වාස ෙව0කර ෙදන බලධරයාට හැ�ය0ෙ0 නM, එබ� �වාස 
කsmව) පBකර ගත හැ- ය. 

 
ලp� �ෙM කමය යා0Rක ෙලස ෙයොදා ගැ_ම �සා බරපතල1B පැහැ2`1B අසාධාරණය) 

D'ව0ෙ0 නM පමණ) ලp� කමයට ෙවනස් 1, අනY �යාමාKගය) අ6ගමනය කරන ෙලස 
�Kෙ]ශ -Zමට �වාස කsmවට t�වන. 

 
4:4:1 ඉතා aෙශේෂ ෙහේA ඇBනM, ආයතන අධY)ෂ ජනරා?ෙT tKව අ6ම.ය ඇ.ව 

ෙතෝරා ගැ_ම Q[බඳ ඉහත ද)වන ලද ප.පB.වලට ෙවනස් � අනY �යාමාKගය) අ6ගමනය 
-Zමට �වාස ෙව0කර ෙදන බලධරයාට t�වන. 
 
 

5. �වාස () 
 

5:1 රජෙ� �වාසයක ප2ං4~ම ෙව6ෙව0 �ලධරයාෙT වැmෙප0 පහත දැ)ෙවන ප�2 
pu අයකරග6 ලැෙi :- 

 
5:2 උප ෙ?ඛනගත �වාස ලබාගැ_මට vsකම) නැ. �ලධරෙයp. 

 
5:2:1 ස්�ර �වාස - aවාහක �ලධරෙයpෙග0: වැmෙප0 Dයයට 12 ½(ෙදොළහ හමාර) 

-.  අaවාහක �ලධරෙයpෙග0: වැmෙප0 Dයයට 7 ½(හත හමාර) -. 
 
5:2:2 අKධ ස්�ර �වාස - �ලධරයා aවාහක �වB අaවාහක �වB �වාසෙ� ත)ෙසේk 

p`ය 
 
5:2:3 සාද �වාස (චම�) - ආK�ක p`ය, එv ප2ං4 සෑම �ලධරෙයpෙග0ම එක හා 

සමාන ෙකොටස්ව`0. 
 

5:2:4 fඩාරM වැ� තාවකා`ක �වාස - අයකර ගැ_ම) නැත. 
 

5:3 උප ෙ?ඛනගත �වාස ලබාගැ_මට vsකම) ඇ. �ලධරෙයp - 
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5:3:1 aවාහක �ලධරෙයpෙග0: වැmෙප0 Dයයට 10(දහය)-. අaවාහක 
�ලධරෙයpෙග0 : වැmෙප0 Dයයට 5(පහ)-. 

 
5:3:2 �වාසය) �ම ෙව6වට, �ලධරෙයpට aෙශේෂ ෙගව? pu �මනාව) ෙගව0ෙ0 

නM ෙහෝ ෙගව? p`ය වශෙය0 සැබැa0ම ඔ� දරන aයදම ප.�රණය -�මට ඔ�ට qදල) 
ෙගව0ෙ0 නM ෙහෝ 5:3:1 උප වග0.ෙ� සඳහ0 ප�2 ඔ�ෙග0 qද? අයකර ගත VA ය. 

 
5:3:3 ඉහත 5:3:2 උප වග0.ෙ� සඳහ0 ප.�Kණ qදල ෙහෝ aෙශේෂ ෙගව? pu �මනාව 

ෙහෝ ෙනොලබා තමාෙT සMtKණ වැmප ලබා ගැ_මට එබ� �ලධරෙයpට මනාපය පළ කළ 
හැ- ය. 

 
5:4 රජෙ� ෙසේවෙ� �VA 1 අ}සැs Vවල) රජෙ� �වාසයක ප2ං4 ~ D�න අවස්ථාවල�;  

උපෙ?ඛනගත �වාස ලබාගැ_මට vsකම) නැ.නM, ඒ ෙදෙදනාෙග0 වැl වැm� ලබන 
�ලධරයාෙT වැmෙප0 Dයයට 12½(ෙදොළහ හමාර)) සහ අ� වැm� ලබන �ලධරයාෙT 
වැmෙප0 Dයයට 5(පහ)) ද අයකර ගත VA ය. 

 
5:4:1 ඉ0 එ) අෙයpට ෙහෝ ෙදෙදනාටම ෙහෝ උපෙ?ඛනගත �වාස ලබාගැ_මට 

vsකම) .ෙi නM, වැl වැm� ලබන �ලධරයාෙT වැmෙප0 Dයයට 10(දහය)) ද, අ� වැm� 
ලබන �ලධරයාෙT වැmෙප0 Dයයට 2 ½(ෙදක හමාර)) ද අයකර ගත VA ය. 

 
5:5 හ�ෙ? ප2ං4 ~ D�න �ලධරය0 - �වාස ෙව0කර ෙදන බලධරයාෙT අ�මතය ප�2 

�ලධරය0 ෙදෙදනpට ෙහෝ ඊට වැl ගණනකට ෙහෝ එක �වාසයක හ�ෙ? ප2ං4~මට අවසර 
2ය හැ- ය. ෙමම �ලධරය0ෙග0 පහත සඳහ0 පදනම මත pu අයකර ගත VA ය:- 

 
5:5:1 �වාසයක හ�ෙ? ප2ං4 වන සෑම හ�? ප2ං4කkෙවpෙග0ම වැmෙප0 Dයයට 

10(දහය)) බැ>0 අයකර ගත VA ය. පධාන බ'කkෙග0 5:2:1 ෙහෝ 5:3:1 ෙහෝ උප වග0.වල 
සඳහ0 ප�2 �වාස pu අවස්ථාෙවෝ4ත ප�2 අයකර ගත VA ය. 

 
5:6 ආ
:ක (;ය.- �ලධරෙයpෙT වැmෙප0 අයකරන �වාස p`ය ඔ�ට � .ෙබන 

�වාසෙ� සාධාරණ ආK�ක p`යට වඩා සැල-ය VA පමාණය-0 වැl ව0ෙ0 නM 
�ලධරයාෙT වැmෙප0 Dයයට ගණන) අයකර ගැ_ම ෙව6වට, �ශ්4ත �වාස p`ය) අයකර 
ගැ_මට ෙ?කMවරයාෙT අවසර ලබාගත VA ය. රජෙ� කටVA සඳහා �වාසය-0 ෙකොටස) 
පාa	4 කරන aට p`ය  අ� කරන ෙලස ෙ?කMවරයාෙග0 ඉ?EM කළ හැ- ය. එබ� සෑම 
අවස්ථාවක�ම, p`ය �යම -Zමට ෙපර, පධාන ත)ෙසේkකkෙT වාKතාව ලබාගත VA ය. 

 
5:7 තනAරකට �යsත �වාසය) ප.)ෙෂේප -Zම - �ලධරෙයp තම තනAරට �යsත 

�වාසයක ප2ං4~ම ප.)ෙෂේප කරන aටක, ඒ �ලධරයා ෙව6වට ෙවනB �ලධරෙයp එv 
ප2ං4~ම �වාස ෙව0කර ෙදන බලධරයා අ6මත ෙනොකළෙහොB, �වාසය ප.)ෙෂේප කළ 
�ලධරයා සැබැa0ම එv ප2ං4 1 ෙලස සලකා, ඔ�ෙග0 pu අයකර ගත VA ය. එබ� 
අවස්ථාවක� එම �වාසය ෙව6ෙව0 අයකර ගත VA p`ය ව6ෙ�, ඒ �වාසය vs තනAර දරන 
�ලධරයා ෙගaය VAව .� �වාස pu පමාණය සහ එv සැබැa0ම ප2ං4ව D�න �ලධරයා 
ෙගaය VA �වාස pu පමාණය යන ෙදෙක0 වැl qදල ය.   

 
5:8 ජලය, a'`බලය සහ ගෑස ්සඳහා  ෙග~ම - ගාස්A �ලධරයා ෙගaය VA ය. 
 
5:9 රජෙ� �වාසයක ප2ං4 ~ D�න රජෙ� �ලධරෙයp රජෙ� අවශYතාවය මත වYාපෘ.යක 

ෙසේවය සඳහා වැm� රvතව qදාහ�6 ලබන අවස්ථාවක� වYාපෘ.ෙ� ඔ� දරන තනAරට ලැෙබන 
වැmප මත �වාස p`ය අයකළ VA ය. 
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5:9:1 �ලධරයාෙT ඉ?uම මත වYාපෘ.යක ෙසේවය සඳහා qදාහැZෙM� �ලධරයා තම0 
ප2ං4 ~ D�න රජෙ� �වාසෙය0 ඉවBaය VA ය. 

 
5:9:2 රජෙ� අවශYතාවය මත වැm� රvතව වYාපෘ.ය සඳහා qදාහ�6 ලැ�වB �ලධරයා 

උප ෙ?ඛනගත �වසක ප2ං4ව D�0ෙ0 නM ඔ� එම �වD0 ඉවBaය VA ය. 
 

 

6. බ� ෙකො�ෙ,-  
 

6:1 යM-D තනAරකට ෙව0 කරන ලද �වාසය) හැර අෙනpB DයEම �වාසවල බ' 
කාලය වKෂ 05) ෙC.  

 
6:1:1 ෙමම ප�	ෙ�දෙ� අවසර � ඇ. සMtKණ කාල �මාෙව0 අඩකට වැl කාලය) Aළ 

එ) ෙසේවා ස්ථානයක Qv� රජෙ� �වාසයක ප2ං4ව DyෙM වරපසාදය  ). aඳ ඇ. 
�ලධරෙයp, එෙසේ ක`0 ප2ං4ව D� කාලය අවස0 කළ 2නෙ� Dට වKෂ පහක කාලය) 
ගතවන Ak එම ෙසේවා ස්ථානෙ�ම Qv� එw �වාසය) සඳහා  සලකා බැuමට 6&'ස්ෙස) ෙC. 

 
6:2 රජෙ� �වාසය) ෙව0කර 2ය හැ)ෙ) රජෙ� �ලධරෙයpට පමO. නැවත ෙසේවෙ� 

ෙයොදවන ලද රජෙ� �ලධරෙයpට රජෙ� �වාස සඳහා vsකම) ෙනොමැත. ඔ� aශාම ලබන 
අවසථ්ාෙC රජෙ� �වාසයක ප2ං4ව D�0ෙ0 නM, aශාම ලැ� aට �වාසෙය0 අස්~ යා VA ය. 

 
6:3 රජෙ� �වාසයක ප2ං4 aය හැ)ෙ) එය ලබාගB �ලධරයාට සහ ඔ�ෙT ��ඳ ට ද, 

දkව0ට සහ යැෙප0න0ට ද පමO. �වාස ෙව0කර ෙදන බලධරයාෙග0 ලබාගB �ශ්4ත 
අවසරය රvතව, ෙවනB t]ගලය0ෙT �ර0තර ප2ං4ය සඳහා රජෙ� -Dම �වාසයක -Dම 
ෙකොටස) පාa	4 ෙනොකළ VA ය. 

 
6:4 �වාස අAk බ]දට �මද qද? ෙගවා නව.න අqBත0 සහ ෙ0වාDකය0 තබා ගැ_ම ද 

තහනM ය. 
 
6:5 Dය �වාසෙය0 අස්~ යාමට �ලධරෙයp අදහස ්කර0ෙ0 නM, ඒ බව යටB Q�ෙස�0 

`B මාසයකටවB ක`0 �වාස ෙව0කර ෙදන බලධරයාට දැ0aය VA ය. එෙසේ දැ0~මට අසමB 
1 �ලධරෙයpෙග0, ඔ� සැබැa0ම �වාසෙය0 අස ් 1 2නෙ� Dට දැ0~ම කළ `B මාසෙ� 
අවසාන 2නයය නැතෙහොB ෙවනB �ලධරෙයp එම �වාසෙ� ප2ං4 1 2නයය යන 2න ෙද-0 
ක`0 1 2නය ද)වා 1 කාල ප�	ෙ�දය සඳහා ෙගව? pu අයකර ග6 ලැෙi. ෙක� ක?�ම) Qට 
මාk කර6 ලැhෙM ෙහේAෙව0 �වාසෙය0 අස්~ යෑමට D'වන �ලධරෙයpට ෙමම වග0.ය අදාළ 
ෙනොෙC. එබ� අවස්ථාවක� මාk~ෙM �ෙයෝගය ලැh 2න පහ) ඇAළත� �ලධරයා ඒ බව �වාස 
ෙව0කර ෙදන බලධරයාට දැ0aය VA ය. 

 
6:6 රජෙ� �වාසය) ලැ�� �ලධරෙයp, තමා එම �වාසෙ� ප2ං4යට එන 2නය ද, අස්~ 

යන aට එෙසේ අස්~ යන 2නය ද Dය ෙදපාKතෙM0A පධා�යාට හා �වාස ෙව0කර ෙදන 
බලධරයාට දැ0aය VA ය. 

 
6:7 �ලධරයා �වාසෙය0 අස්~ යාමට ෙපර ඉ0ෙව0ට� ෙපොB පZ)ෂා කර බලා �වාසය 

භාර ගැ_මට හැ-වන ප�2, තමා අස්~ යාමට අදහස් කරන 2නය ෙගොඩනැ>` Q[බඳ 2ස්R) 
ඉං¡ෙ0k තැනට ෙහෝ  �වාසෙ� නඩBAව භාර ෙදපාKතෙM0AෙC  පධා�යාට ෙහෝ එv පාෙ]^ය 
කාKයාලෙ� පධා�යාට දැ0aය VA ය. එෙම0ම, a'` Qvm�M සහ උපකරණ (සapk) නඩBAව 
භාර ලංකා a'`බල මnඩලෙ� පාෙ]^ය ඉං¡ෙ0kතැනට ද, ජල සMපාදනය හා ජලාපවාහනය 
Q[බඳ බලධරයාට ද �වාසෙය0 අස්~ යන 2නය දැ0aය VA ය. 
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6:8 නැ. 1 ෙහෝ කැl�¢ >ය ෙහෝ උපකරණ ආ2ය ය` සa-Zම සඳහා ද, සාමානY පාa	4ය 
�සා අබල0 ~ >ය ෙසේ සැල-ය ෙනොහැ- �වාසයට D'a ඇ. අෙන) අලාභ හා� සඳහා ද, යන 
aයදම �වාසෙය0 අස්~ යන �ලධරයාෙග0 අයකර ග6 ලැෙi. 

  

6:9 �ලධරය0 ෙදෙදනpට ෙහෝ ඊට වැl ගණනකට �වාසයක හ�ෙ? ප2ං4~මට අවසර � 
.ෙබන aට, �වාසය ෙව0කර ෙදන ල]ෙ] යM-D ෙකො0ෙ]D ආ2ය) යටෙB ද ඒ ෙකො0ෙ]D 
Dය?ලම a£මB ප�2 Q[පැ�ම සMබ0ධෙය0 �වාසෙ� බ'කk වශෙය0 වග-ව VBෙB, 
�වාසය පළqව පවර6 ලැ� �ලධරයා ෙහෝ �වාසය ෙදෙදනාටම එ)වර පවරන ල]ෙ] නM, �වාස 
ෙව0කර ෙදන බලධරයා aD0 නM කරන ලද �ලධරයා ය. �වාසය Q[බඳ DයEම `Q ග6ෙද6 
කළ VBෙB ඒ �ලධරයා සමග පමO. 

 

6:10 �ලධරෙයpෙT ෙසේවය අවස0 කළaට ෙහෝ ඔ� ෙසේවෙ� D�ය� sය>ය aට ෙහෝ එම 
D]£ය D'1 `B මාසයට ප&ව ඊළඟට එළෙඹන `B මාසය අවසානය ද)වා පස්තාවට ගැළෙපන 
ප�2, ඔ�ට ෙහෝ ඔ�ෙT ප�ලට �වාසෙ� ප2ං4~ D�ය හැ- ය. 

 

6:11 ෛවදY ෙහේA මත aශාම ග0වන ලද �ලධරෙයpට, 6:10 උප වග0.ය යටෙB 
�වාසයක ප2ං4 ~ Dyමට අවසර 2ය හැ- අවසාන 2නය ඉ)මවා aශාම �Kව �වා� vsවන ක?v, 
Dය aශාම �Kව �වා�ව අවස0 වනෙත) එම �වාසෙ� ප2ං4 ~ D�ය හැ- ය. 

 

6:12 ප2ං4 ~ DyෙM කාලය, ඉතා aෙශේෂ අවසථ්ාවල� �Kඝ -Zමට �වාස ෙව0කර ෙදන 
බලධරයාට t�වන. 

 

6:13 රජෙ� �වාසයක ප2ං4 ~ D�න �ලධරෙයp �Kඝ �වා�ව) මත 2ව�ෙන0 බැහැර යන 
aට, (ඔ�ෙT ප�ෙ? අය තව'රටB එv ප2ං4ව Dyම වැ�) aෙශේෂ ෙහේA ෙනොමැBෙB නM එම 
�වාසය vස්ෙකොට ආප& භාර2ය VA ය. එබ� අවස්ථාවක� ඒ �ලධරයා ඉ2�පB කරන කk�වල 
වැදගBකම අ6ව, ෙM ෙකො0ෙ]Dය අBහැර දැ§ම ගැන සලකා බැuමට �වාස ෙව0කර ෙදන 
බලධරයාට t�වන.  �ලධරෙයpට තමා නැ. කාලෙ�� තමා ෙව6ෙව0 වැඩ බලන �ලධරයා ෙහෝ 
ෙවනB �ලධරෙයp ෙහෝ �වාස ෙව0කර ෙදන බලධරයාෙT අ6ම.ය ඇ.ව එම �වාසෙ� ප2ං4 
කර~ම සඳහා කටVA Q[ෙයල -Zමට t�වන. 

 

6:13:1 රජෙ� �වාසයක ප2ං4 �ලධරෙයpට aෙ]ශ ¨-යාව) භාර ගැ_මට වැm� රvත 
�වා� ලබා� ඇ. aට, ඔ� 2ව�ෙන0 බැහැරව යාමට ෙපර එම �වාසය vස්කර එv ස0තකය 
�වාස ෙව0කර ෙදන බලධරයාට භාර 2ය VA ය.  

 

6:14 රජෙ� �වාසයක ප2ං4ව D�න �ලධරෙයpට මාk~ම, aශාම යාම ආ� කk� 
�සා එම රජෙ� �වාසෙ� ප2ං4~ම සඳහා ඇ.  &'&කම අෙහෝD  1 aට, ඒ බව �වාස ෙව0කර 
ෙදන බලධරයාට දැ0aය VA ය. එෙසේ ෙනොකළෙහොB එම �වාසෙ� ප2ං4 ~මට ඇ. &'&කම 
අෙහෝD 1 2නෙ� Dට 7 වග0.ෙයv සඳහ0 ද©වMවලට යටB~මට ඔ�ට D'ව6 ඇත. 

 

6:14:1 එබ� �ලධරෙයp ප2ං4ව D�න �වාසය ඉ20 ඔ� දැª තනAරටම �යsත 
�වාසය) ෙනොෙC නM, 6:1 උප වග0.ෙ� �යsත q? බ' කාලෙ� සM�Kණ කාල �මාව 
ඉ)මවා යන ෙත)ම ඔ�ට ඒ �වාසෙ� ප2ං4ව Dyමට අවසර �මට �වාස ෙව0කර ෙදන 
බලධරයාට t�වන. 

 

6:15 බ' කාලය අවසානෙ�� ෙහෝ �වාස ෙව0කර ෙදන බලධරයා �යම කළ aට ෙහෝ 
�ලධරෙයp �වාසෙය0 අස්~ යා VA ය. 
 

7. ද/ව� 
 

7:1 �වාසෙය0 අස්~ යන ෙලස �ලධරෙයpට �යම කළ aට ඔ� එෙසේ ෙනොකළෙහොB, 1971 
අංක 3 හා 1974 අංක 40 දරන පනBව`0 සංෙශෝ£ත 1969 අංක 7 දරන රජෙ� �වාස (ස0තකය 
ආප& ලබාගැ_ෙM) පනත යටෙB ඔ� ඒ �වාසෙය0 ඉවB කළ VA ය. 
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7:2 බ' කාලය ඉ)මවා �වාසයක ප2ං4ව D�න කාල ප�	ෙ«දය ෙව6ෙව0 දnඩන p`ය) 
ද ඔ�ෙග0 අයකර ගත VA ය. ෙමv ලා දnඩන p`ය ය6ෙව0 අදහස් කර0ෙ0, �ලධරයාෙT 
වැmෙප0 Dයයට 8(අට)) හා පධාන ත)ෙසේkකk aD0 ඒ �වාසය සඳහා ත)ෙසේk කර6 ලබන 
එවකට පවBනා aවෘත ෙවළඳපල p`ය ද එකA -Zෙම0 ලැෙබන qදල ෙC. 

 
7:3 ෙM Q[බඳව වාKතාව) �ලධරයාෙT ෙපෞ]ග`ක `Qෙගො6වට ද ඇAළB කළ VA ය. 

 
 

8. ඉ�ෙව�ට0 තබා ගැ ම 
 

8:1 අදාළ ෙදපාKතෙM0Aව a'` උපකරණ Q[බඳ ඉ0ෙව0ට�ය) තබා ෙනොග0නා 
අවසථ්ාවල� ලංකා a'` බල මnඩලෙ� පාෙ]^ය ඉං¡ෙ0kතැන ඒ ඉ0ෙව0ට�ය තබාගත VA ය. 

 
8:2 �වාසෙ� නඩBAව Q[බඳ වගwම පැවZ ඇ. බලධරය0 අ�pB උපකරණ සහ සapk 

යනා2ය Q[බඳව ද ඉහත w අ0දෙM ඉ0ෙව0ට�ය) තබාගත VA ය. 
 
8:3 �ලධරෙයp �වාසෙය0 අස්~ යන aට 6:8 උප වග0.ය යටෙB කටVA -Zම සඳහා 

එවැ� ඉ0ෙව0ට�ය) පZ)ෂා කර බැ`ය VA ය. 
 
8:4 රජෙ� ෙගොඩනැ>?ල) සMබ0ධෙය0 ද කාKයාලය) වශෙය0 පාa	4 -Zම සඳහා 

p`යට ෙහෝ බ]දට ෙහෝ ගBතා 1 හා රජෙ� aයදs0 a'` හා අ�pB උපකරණ ෙහෝ සapk 
ආ2ය සaකර ඇBතා 1 ෙගොඩනැ>?ල) සMබ0ධෙය0 ද අදාළ ෙදපාKතෙM0Aව ඉහත w අ0දෙM 
ඉ0ෙව0ට� තබාගත VA ය. 

 
8:5 p`යට ෙහෝ බ]දට ෙහෝ ග0නා ලද ෙගොඩනැ>?ල-0 ෙදපාKතෙM0Aව ඉවBකර 

ග0නා aට බ' ෙකො0ෙ]Dවල අනY a£aධානය0 සලසා නැBනM, රජෙ� aයදs0 සaකරන ලද 
උපකරණ හා සapk යනා2ය ගලවා ඉවB කර ගැ_මට හැ-වන ෙසේ ලංකා a'` බල මnඩලෙ� 
පාෙ]^ය ඉං¡ෙ0kතැනට ද, එම ෙගොඩනැ>?ල නඩBA කරන බලධරයාට ද ක?ෙCලා ඇ.ව 
දැ0aය VA ය. 

 
 

9. ස�තකය ආප� ලබාගැ ම 
 

9:1 රජෙ� �වාසයක ඕනෑම ප2ං4කkවp ඉවB -Zමට 1971 අංක 3 හා 1974 අංක 40 දරන 
පනBව`0 සංෙශෝ£ත 1969 අංක 7 දරන රජෙ� �වාස (ස0තකය ආප& ලබාගැ_ෙM) පන.0 
a£aධාන සැල� .ෙi. ෙM පනත යටෙB රජෙ� �වාස සMබ0ධෙය0 �D බලධරයා ව6ෙ� රාජY 
ප�පාලන aෂය භාර අමාතYාංශෙ� ෙ?කMවරයා ය. ඔ� තම බලතල, ආයතන අධY)ෂ ජනරා? සහ 
DයEම 2සාප.වk0ට/2ස්R) ෙ?කMවk0ට ද එෙසේම &'& අවස්ථාවල�, ඉ?uම) අ6ව අ�pB 
අමාතYාංශ ෙ?කMවk0ට ද ෙදපාKතෙM0A පධා_0 ෙහෝ පාෙ]^ය ෙදපාKතෙM0A පධා_0ට ද 
පවරා .ෙi. 

 
9:2 රාජY ප�පාලන aෂය භාර අමාතYාංශය යටෙB පාලනය වන DයEම ෙපො' ෙසේවා �වාස 

සMබ0ධෙය0 ආයතන අධY)ෂ ජනරා? ෙM පනත යටෙB �යාකර6 ඇත. උප ෙ?ඛනගත ෙහෝ 
අ�pB DයEම රජෙ� �වාස සMබ0ධෙය0 2සාප./2ස්R) ෙ?කM ෙහෝ අදාළ ෙදපාKතෙM0A 
පධා�යා ෙM ප�2ම ෙමම පනත යටෙB �යාකර6 ඇත. 
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�වා� බංගලා 
 

1. ලබාගත හැ බංගලා 

2. ඉ���පත 

3. බංගලා ලබාගැ�මට ���ක� ඇ� ෙශේ� 

4. නැව!මට ඉඩෙදන උප%ම කාල ප%&ෙ'දය 

5. ෙව)කර +ම 

6. ,-ය 

7. කැ. /0 යා� 
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XX වැ� ප%&ෙ'දය 
 

�වා� බංගලා 
 

1. ලබාගත හැ බංගලා 
 

�ල කට��වලට �වමනා ෙනොකරන අවස්ථාවල&, �වා( ගත +,ම සඳහා /0ය ෙගවා පහත 
සඳහ1 බංගලා ස4්ර රජෙ6 �ලධරය1ට ලබා ගත හැ+ ය. 

 
1:1 4වරඑ6ෙ7 රජෙ7 බංගලා ෙදක: පැර9 :;�ය ස්ථානයට <=ප>1 <?ටා ඇA පැර9 

බංගලාව රජෙ6 මාBඩ0ක �ලධරෙය/ට ලබාගත හැ+ ය. නව බංගලාව ඕනෑම රජෙ6 
�ලධරෙය/ට ලබාගත හැ+ ය. එම බංගලාෙG ඇA A1, A2 සහ B යන ෙකොටස් �න ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 �ව ද ලබා ගත හැ+ ය.   

 
1:2 ��%ය පාරට ඉහ6) 9:; <යතලාෙ= රජෙ7 බංගලා ෙදක: ෙලො/ බංගලාව වන “අ” 

බංගලාව රජෙ6 මාBඩ0ක �ලධරෙය/ට ලබාගත හැ+ ය. හMතෙN පාර අසල ඇA “ආ” බංගලාව: 
ඕනෑම රජෙ6 �ලධරෙය/ට ලබාගත හැ+ ය. 

 
1:3 බ>ඩාරෙවල, /@Aවැව පාෙB 9:; රජෙ7 බංගලා ෙදක: ඕනෑම රජෙ6 �ලධරෙය/ට 

ෙමම බංගලා ලබාගත හැ+ ය. 
 
 

2. ඉ���පත  
 

2:1 PවරඑQය, Rයතලාව සහ බBඩාරෙවල <?S බංගලා සඳහා 19 වැ� ප�Uෂ්ටෙ6 දැWෙවන 
ප�R <Qෙයළ කළ ඉNZ;පතය ඉR�ප\ කළ �\ෙ\, ආයතන අධ]Wෂ ජනරාN ෙවත ය. 
ෙදසැ;බ^/ජනවා�, අෙපේN/මැb, සහ අෙගෝස්�/සැdතැ;බ^ යන මාසවල& �වා( බංගලා <Qබඳ  
ඉNZ;පත අවම වශෙය1 මාස 03කට ෙපර ඉR�ප\ කළ ��ෙG. 

 
 

3. බංගලා ලබා ගැ�මට ���ක� ඇ� ෙශේ� 
 

බංගලාවW ලබා ගැfමට g:gක; ඇA ෙශේ9ෙ6 �ලධරෙය/ෙග1 ඉNiමW ලැj නැA kට එය 
ෙවන\ �ලධරෙය/ට ෙව1කර Rය හැ+ ය . 

 
 

4. නැව!මට ඉඩෙදන උප%ම කාල ප%&ෙFදය 
 

ෙ; බංගලා ලබාගැfමට ඉNi; බlල කාලවල&, ඒවාෙ6 නැවnමට ඉඩෙදන උප�ම කාල 
ප��ෙpදය එW සAයW වP ඇත. අෙනW කාලවල& එW මාසයW දWවා q කාල ප��ෙpදවලට ෙ; 
බංගලා ලබාගත හැ+ ය. 

   
ඉතා kෙශේෂ ෙහේ� සාධක ඇ\ෙ\ න; ද, එෙසේම ආයතන අධ]Wෂ ජනරාNෙr අPමAය ලබා 

ග1නා ලsෙs න; ද tස ෙ; බංගලාවක එW මාසයකට වැu කාලයW �ළ නැවnමට ඉඩ ෙදP 
ෙනොලැෙv. 
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5. ෙව)කර +ම  
 
 �වා(  බංගලා ඉNZ;කwට ෙව1කර ගත හැ+දැb ආයතන අධ]Wෂ ජනරාN kමසා තහ�w 
කරගත �� ය. �යtත /0ය රාජ] ප�පාලන අමාත]ාංශෙ6 පධාන ගණකාyකා, ෙවත ෙගkය �� 
ය. ෙගz; <Qබඳ ල:පත ආයතන අධ]Wෂ ජනරාN ෙවත ඉR�ප\ කර බංගලා ෙව1+,ෙ; 0<ය 
ලබාගත �� ය. 
 

බංගලාවW ලබා ගැfම සඳහා ඉNZ;පත kශාල ගණනW ලැෙබන අවස්ථාවල&, ඒ ඉNZ;පත 
ගැන සලකා බලP ලබ1ෙ1 පහත දැWෙවන ප�R ල/{ &ෙ; කමයW අPව ය:- 
 

ඉNZ; කරන බංගලාවට අදාළ ෙශේ9යට අය\ ෙසේවා කාලෙ6 එW එW ව^ෂය සඳහා ල/{ 
එකb. 

 
පළ~ෙව� ළමb1 ෙදෙදනාට එW එW ළමයා සඳහා ල/{ ෙදක බැ�1 සහ ඊළඟ ළමb1 

සඳහා එක ල/ණ බැ�1 ල/{ සංඛ]ාව 6W දWවා. 
 
�තර �තර රා� කාලෙය? රාජකා�වල ��Wත �ලධරෙය/ සඳහා ල/{ ෙදකb. 
 
ෛවද] සහAක ව01 සනාථ කර ඇA ෙසෞඛ] ෙහේ� සඳහා ල/{ ෙදකb. 

 
ඉNZ; කරන අවස්ථාවට ක01 ව^ෂ �න ඇ�ළත �වා( බංගලාවW පාk�� කර ඇA 

ඉNZ;කwෙව/ට ලැ�ය �\ෙ\, අෙනW අයට වඩා පහළ ස්ථානය+. අෙනW කw{ සමාන 
ත\\වයW උgලන අවස්ථාවල&, nරණයකට එළ�ෙ; සාධකය kය �\ෙ\ ෙජ]ෂ්ඨතාවb.  
 

 

6. ,-ය 
 

6:1 ගාස්K පමාණය - නැවnම සඳහා /0ය පහත සඳහ1 ප�R ෙG. 
 

  PවරඑQය (පැර9)   w . 500.00  
  

   PවරඑQය (නව)– A1   w.1000.00 
 

   PවරඑQය (නව)– A2   w.1000.00  
 

   PවරඑQය (නව)- B     w.750.00 
 

   Rයතලාව - A      w.500.00   
 

   Rයතලාව - B      w.400.00  
 

   බBඩාරෙවල - 01     w.400.00 
 

   බBඩාරෙවල - 02     w.400.00 
 
 
    k:0 ගාස්� :- 
 
 Rනකට පාk�� කරP ලබන k:0 ඒකක 6 දWවා වන ගාස්�ව ෛද�ක �වාස /0යට 
ඇ�ළ\ ය. පාk�� කරන අAෙ^ක ඒකක සඳහා k:0බල මBඩලෙ6 ගාස්�ව අPව �යtත ~දල 
�වාසෙය1 <ටzමට ෙපර බංගලා භාරකw ෙවත ෙගවා ල:පතW ලබාගත �� ය. 
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 :රකථන ගාස්� හා ෙරR ෙසේ&ෙ; ගාස්� :- 
 
 :රකථන ගාස්� ද, ව�1වර �යම කරP ලබන ප�R ෙරR ෙසේ&ෙ; ගාස්� ද, බංගලා භාරකw 
ෙවත ~ද01 ෙගවා ල:පතW ලබාගත �� ය. 
 

 

7. කැ. O+ යා� 
 

බංගලාවලට බ( බා?රාRය සපයා Aෙv. එෙහb1 බංගලාවක නතරzමට යන �ලධරෙය/ එම 
බ( බා?රාRෙ6 ත\\වය ගැන kමසා සෑ�මට ප\kය �� ය. එෙසේම තමා නතර z >S කාලය �ළ 
කැ� �� �ය බ(බා?රාRෙ6 ලැbස්�වW ද තමා බංගලාෙව1 ඉව\z යාමට ෙපර බංගලා භාරකwට 
භාරRය �� ය. එkට ඒවාෙ6 වSනාකම ආයතන අධ]Wෂ ජනරාN k>1 අදාළ �ලධරයාෙග1 අය 
කරෙගන, කැ� �� �ය බ(බා?රාRය ෙවPවට අZ\ ඒවා සපයP ඇත.  
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ආර�ෂක ඇ�	 හා �ල ඇ�	 
 

1. ��� ��ම ස	බ�ධෙය� බලපාන ප�ප�� 

2. ෙපො!   ෙශේ$ 

3. ��� කළ '( පමාණය 

4. ෙවන� ෙශේ$ 
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XXI වැ� ප�	ෙ�දය 
 

ආර�ෂක ඇ�	 හා �ල ඇ�	 
 

1. ��� ��ම ස	බ�ධෙය� බලපාන ප�ප�� 
 

ආර�ෂක ඇ�� සහ �ල ඇ�� ��� ��ම ස�බ ධෙය  බලපාන සාමාන$ ප&ප�& ෙම' 
පහත දැ�ෙ). 

 
1:1 රාජකා�ෙ. ෙය/ 0 1න 2ට, කවර ෙසේවයක �6�තව 01න අයදැ8 පහ9ෙව  හ�නාගත 

හැ� 2ය 6; අ දෙ� �ලධරය ට �ල ඇ�� ��� ��මට <=වන. 
 
1:2 පහත සඳ හ  ආකාරෙ. රාජකා� ඉAකරන �ලධරය ට ආර�ෂක ඇ�� ��� ��මට 

<=වන. 
 

අවශ$ෙය ම එDමහෙ  ඉAකළ 6; Fද අ'තකර කාලGණ ත��වය  ය ටෙ� පවා 
ඉAෙනොකර   හැ�මට ෙනොහැ� රාජකා�: 

 
ඔK ෙL ඇ�� �=AMම ෙහෝ හා�යට ප�Mම ෙහෝ වළ�වO PQස ආර�ෂක ඇ�� අවශ$ 

වන ආකාරෙ. රාජකා�: 
 
වැඩකරන 2ට 2ෙශේෂ ආර�ෂක ඇ�� ෙහෝ Sඛ ආවරණ, ෙ ත ආවරණ ආ/ ෙවන� උපකම 

ෙහෝ පා2	X ෙනොකළෙහො�  ෙසෞඛ$යට හා�ය� ෙහෝ ෙවන� ආකාරය�  ශ�රයට අ තරාය� 
ෙහෝ 0Z2ය හැ� රාජකා�. 

 
 

2. ෙපො! ෙශේ$ 
 

ෙදපා[තෙ� ; \පයකට ෙපොZව පව&න පහත සඳහ  ෙශේQ වලට අය� ෙසේවකය ට පහත 
දැ�ෙවන වග &යට අO^ලව �ල ඇ�� සහ/ ෙහෝ ආර�ෂක ඇ�� ��� කළ 6; ය. එෙහ� 
ඔK` සb්ර ෙසේවකෙයෝ 2ය 6�තාහ. එෙසේ නැතෙහො� යට� P�ෙස8  එ� අKcdදකව� ෙසේවය� 
ඇ�තාF�, එෙසේම යට� P�ෙස8  තව� අKcdද�ව� ෙසේවෙ. ef 0gමට ඉඩ ඇ�තාF� 
තාවකාhක ෙසේවකෙයෝ 2ය 6�තාහ. 

 
 

3. ��� කළ '( පමාණය 
 

ස,පාර�ෂක ක	ක-ව�ට - �iපාට ji ෙරkවh  මසන ලද ෙකොට කhසම�  හා 
අ�ෙකොට කlසය�  6�ත ඕවෙරෝi අKcdදට 28. 

 

ෙමෝට1 රථ/වෑ�/56 7යැ!ර�ට - ව�පස එක සා��ව� සහ 9Z ෙබො�ත� ස'තකර වැn 
අ�ෙකොට 9Z කlසය� ද, ක= kග කhසම� ද වශෙය  F �ල ඇ�� කoටල ෙදක� වසරකට ලබා 
kය 6; ය. ක= kග කhසමට 2කiපය� ෙලස 9Z සරම� ලබා kය හැ�ය. 

 
කා1යාල කා1යය සහායකව-�ට (කා.කා.ස.) - අමාත$වරෙය�ෙL ද, ෙශේෂ්ඨාrකරණෙ. 

2�ශ්චයකාරවරෙය�ෙL ද කා.කා.ස.වc ට සහ අමාත$ මtඩල කා[යාලෙ. ආර	Xට - 
අKcdදකට ෙකෝo 38. ෙරk 38.  
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අමාත=ාංශවල පධාන කා1යාලවල සහ @සාප�ව-�ෙA කා.කා.ස. ව-�ට - අKcdදකට ෙකෝ o 
28, ෙරk 28. 

 
ෙවන�  කා.කා.ස. ව-�ට - ෙකෝo 28.  
 
Bරක-ව�ට - අKcdදකට කා� ෙකෝo 02�, වැ' කබා එක� හා කැw ෙතොwPය�. 
 
සCකD ඕඩ1Gව-�ට - අKcdදකට කා� ෙකෝo ෙහෝ කlස 2�, කා� ෙකොට කhස� 2� සහ 

ෙ�ස ් �oට� 2�. Siවරට සප�; ^oට� 2� ��� කළ ප9 අKcdදකට එක �oටම බැx  . 
අKcZ 2කට වර� ෙතොwP 18, වැ' කබාය� සහ කැw ෙතොwP 1�. 

 
අH Iටප� ය�ත Kයාකරව�න�ට- අKcdදකට �iපාට ji ඒප  28. 
 
ෙලො7 �Gන1ව-�ට - වැ' කබාය� සහ කැw ෙතොwP 1�. 

 
 

4. ෙවන� ෙශේ$ 
 

ෙවන� ය� ය� ෙශේQ වල �ලධරය ට ��� කළ 6; �ල ඇ��වල සහ ආර�ෂක ඇ��වල 
ස්වභාවය, පමාණය සහ ඒවා ��� කළ 6; කාල {මාව ආයතන අධ$�ෂ ජනරාiෙග  2මසා 
|රණය කළ 6; ය. 
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�භ සාධක පහ
ක� 
 

1. �ල� ප�පාදන 

2. ඉ��� කරන ආකාරය 

3. ප�ඛ�වය 

4. ඉ"ෙව"ට% ආ&ය 

5. ආපනශාලාවලට )*+ බලය 

6. අවසර ෙනොෙදන )යද� 
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XXII වැ� ප�	ෙ�දය 
 

�භ සාධක පහ
ක� 
 

1. �ල� ප�පාදන 
  

රජෙ� �ලධරය�ට �භ සාධක පහ�ක� සැප ම සඳහා අ$%& පතා (ද) ප+පාදනය කර- 
ලැෙ.. ආයතන අධ01ෂ ජනරා) ෙමම (ද) ඒ ඒ ෙදපා4තෙ��5වලට ෙව� කර ෙද- ඇත.  

 
 

2. ඉ��� කරන ආකාරය 
 

(ද) ෙව� කරවා ගැ9ම සඳහා : ඉ)<�පතය (ද) ව4ෂය අවස� >මට යට? @�ෙසA� 
මසකට කB�, ෙවන? ක%D අතර පහත සඳහ� ක%D ද ඇ5ළ? කර ආයතන අධ01ෂ ජනරා) 
ෙවත එGය H5 ය. 

 
2:1 (ද) $වමනා කර�ෙ� �ශ්Lත වශෙය�ම Mමන කා4යය� සඳහාද, අවශ0තාව හා          

ඉ1ම��ම $වමනා කර�ෙ� Mම1 �සාද යන වග. 
 
2:2 අවශ0 (දල හා එම (ද) සෑO ඇ+ අ�දම. 
 
2:3 එA� පෙයෝජන ලැRමට ඉඩ ඇ+ රජෙ� �ලධරය�ෙT ගණන. 
 
2:4 ආපනශාලා පහ�ක� ස�බ�ධෙය� න� අ<+� ෙසේවය1 පට� ගැ9මට ද, එෙසේ 

නැතෙහො? දැනටම? පව+න ෙසේවය1 සඳහාද යන වග. 
 
2:5 දැනටම? පව+න ෙසේවය1 සඳහා න� එම ෙසේවය පට� ග? [නය, එම ෙසේවය @\බඳ 

G]: ප�[ Gගණනය කරන ලද අ<?ම ^D� පකාශෙ� සහ ෙශේෂ පතෙ� @ටපත1 ද ඉ)<�පතයට 
ඇ_`ය H5 ය.  

 
2:6 දැනට පව+න �භ සාධක, Gෙනෝද bඩා ෙහෝ ආපනශාලා පහ�ක� @\බඳ වා4තාව1. 
 
2:7 කB� අ$%& ෙදක ඇ5ළත ය�de (දල1 ෙව� කරන ලfෙf න� ඒ (දල පාG	L කළ 

අ�දම හා දරන ලද Gයද� එම (දලට වඩා අg > න� ඊට ෙහේi�. 
 
2:8 ෙසේවය පව?වා ග- ලබ�ෙ� ෙදපා4තෙ��5ෙk �ලධරය� Ge�ද, එෙසේ නැතෙහො? 

ෙකො�තා?5ව1 යටෙ?ද යන වග. ෙකො�තා?5ව1 යටෙ? න�, කෑම @lම සඳහා අවශ0 ෙනො@m 
ආහාර දව0 ෙදපා4තෙ��5ව Ge� ෙකො�තා?ක%ට සපය- ලබ�  ෙ�ද යන වග. 

 
2:9 (ද) අවශ0 ව-ෙ� උපකරණ _ලO ගැ9මට න�, දැනට +ෙබන උපකරණ හා _ලO 

ගැ9මට ෙයෝජනා කර ඇ+ අ<? උපකරණ ආ[ය @\බඳ ලැAස්5ව1. ඒවා අවශ0 ව-ෙ� Mම1 
�සාද ය- සGස්තරව සඳහ� කළ H5 ය. 

 
 

3. ප�ඛ�වය 
 

eය<ම ඉ)q� සඳහ� කළ H?ෙ? ප(ඛ?ව අ-@\ෙවළට ය. (දල1 ෙව� කර &� ප�ව, ඉතා 
Gෙශේෂ ෙහේi� මත _ස ඉ)<�පතයක ලැAස්5ගත කර ඇ+ ෙfව) ෙවනස් dsමට අවසර ෙද- 
ෙනොලැෙ.. 
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4. ඉ"ෙව"ට% ආ&ය 
 

රජය සපයන උපකරණ ෙදපා4තෙ��5 ඉ�ෙව�ට�ෙ� සටහ� ෙකොට රජෙ� ගබඩා 
ෙරtලාeවලට අ-uලව ඒවා පs1ෂා කර බැBය H5 ය. බg බාvරා[ය _ලO ගැ9ම, ^D�ගත 
dsම, නැ+>ම, කැw xy යාම ආ[ය ස�බ�ධෙය� ආzgෙk ෙරtලාeවB� �ය_ත කා4ය 
ප�පා{ය අ-ගමනය කළ H5 ය. 

 
 

5. ආපනශාලාවලට )*+ බලය 
 

ආපනශාලාවකට G&Bබලය සපය- ලබ�ෙ� අදාළ ෙදපා4තෙ��5ෙk වැය |4ෂෙය�. 
එෙහA� ෙකො�තා? ය ටෙ? ආපනශාලා පව?වාෙගන යන ක)v ෙට�ඩරය @\ෙයළ කළ H?ෙ? 
ෙකො�තා?ක%ට G&Bබලය ෙනො_ෙ) සපය- ලැෙ.ය යන පදනම මත ය. 

 
 

6. අවසර ෙනොෙදන )යද� 
 
�භ සාධනය සඳහා ෙව� කළ (දB� ෙනොදැ�ය H5 Gයද� සහ _ලO ෙනොගත H5 ෙfව). 

 
ආපනශාලාව 
 

ආපනශාලා ෙගොඩනැ^)ල1 ඉ[dsම හා අ}?වැ~යා dsම, 
කැ�ය4 ෙ�සය, 
ෙ�ස ෙර[, 
ෙත) ෙර[ හා �ලාස්{1 ෙර[, 
බලපත ගාස්5, 
කෑම ෙගන යන උපකරණ, 
(ද) ලැRම සටහ� කරන ය�ත. 

 

)ෙනෝද 1ඩා 
 

tව� G&B ය�ත, �පවාv9, >~ෙයෝ උපකරණ, ෙ4~ෙයෝ කැස� ය�ත, කැස� ෙරෙකෝඩ4, 
ඉස්�1ක, ඇ�� ෙසේOෙ� ය�ත, @ඟ� ෙසේOෙ� ය�ත,  �ව?ප?. 

ෙ�බ) ෙට�ස් - ෙබෝල සහ �ක� නැවත නැවත �M? dsම 
ෙට�ස් - දැල හැර ෙස� උපකරණ 
බැ�_�ට� - ෂ�)ෙකො1 සහ �ක� නැවත නැවත �M? dsම 
ෙහො� - eය<ම උපකරණ 
පාප�& - ජ4e, සප?5 
බර එස$� උපකරණ 
කඩදාe M�ට� 
eනමා හා ෙපොෙජ1ට4 උපකරණ 

   
සාමාන� 
 

ම&% දැ) 
කzණා~ 
bඩාංගන උපකරණ, උදා: ඔංL)ලා සහ l-ෙසෝ 
q බg අ}?වැ~යා dsම 
දැ�>� �ව% 
Mඩ 
ඇඳ�, ෙම�ට, ෙකො�ට 
ආවරණ ඇ+�B සහ ඇඳ ඇ+�B 
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ඇතැ� ව�ගවල ෙලඩ ෙරෝගව�� ෙපෙලන රජෙ� �ලධරය� ට �ෙශේෂ 
අ#ගහ සහ ඒ ()බඳ ෙකො�ෙ./ 

 
1. ස�2�ණ ප4 ස5ත �ෙශේෂ �වා7 
 

1:1 9ෂය ෙරෝගය 
 
1:2 ලා;< 
 
1:3 ()කා ෙරෝගය 

 
2. �වා7 අවස� > ප? 
 
3. ව�� වර ප@9ෂා කරවා ගැAම 
 
4. ?වදායක ෙ.ශDණය සහ සැහැEF රාජකා� 
 
5. Hන<Iථාපනය 
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ඇතැ� ව�ගවල ෙලඩ ෙරෝගව�� ෙපෙලන රජෙ� �ලධරය�ට �ෙශේෂ 
අ#ගහ සහ ඒ ()බඳ ෙකො�ෙ./ 

 
1. ස�2�ණ ප4 ස5ත �ෙශේෂ �වා7 

 
රජෙ� ෙසේවෙ� ���ත ස්�ර �ලධරෙය�ට ද, මාස ්ප! "ට ෙහෝ දවස් ප! "ට එෙසේ නැතෙහො( 

දවස් ප! ෙම)ම මාස් ප! "ට එ� අ+,- ෙසේවා කාලය� ස/01ණ කළ තාවකා4ක ෙසේවකෙය�ට 
ද, අඛ6ඩ එ� අ+,- ෙසේවා කාලය� ඇ9 අ�ය/ ෙසේවකෙය�ට ද �ෂය ෙරෝගය ෙහෝ ලා-, 
ෙරෝගය ෙහෝ "<කා ෙරෝගය ෙහෝ වැළ=න >ෙටක, ඔ@ට Aවය ලැෙබන බවට සෑෙහන >ශව්ාසය� 
තැEය හැF යැG ෛවදI ම6ඩලය� >J) Kරණය කරL ලැMවෙහො( පහත දැ�ෙවන අ)දමට 
ස/01ණ ප! සNත >ෙශේෂ �වාO Pය හැF ය. 

 
1:1 9ෂය ෙරෝගය - එ� වරකට මාස 4 බැU) ක!) කඩ ෙදවාරයකV ස/01ණ ප! සNත 

>ෙශේෂ �වාO Pය හැF ය. එන/ පළWවරට Pය �(ෙ( මාස හතරක �වාOවF. ඊට පAව ඔ@ ය<( 
ෙසේවයට පැYණ අ+,- 4කට ෙනොඅO කාලය� ෙසේවය කළ පAව තව( මාස 4ක �වාO Pය හැF ය. 

 
1:2 ළා;< ෙරෝගය -   මාස 22කට ෙනොවැ! කාලය� සඳහා ස/01ණ ප! සNත >ෙශේෂ �වාO 

Pය හැF ය. 
 
1:3 ()කා ෙරෝගය -  මාස 6කට ෙනොවැ! කාලය� සඳහා ස/01ණ ප! සNත >ෙශේෂ �වාO 

Pය හැF ය.  
 
1:4 ඉහත 1:1, 1:2 සහ 1:3 උප වග)9වල සඳහ) ෙලඩ ෙරෝගවලට සමාන, ෛවදI 

ම6ඩලය� >J) �1ෙ`ශ කරL ලබන ෙවන( ඕනෑම ෙලඩ ෙරෝගය� ස/බ)ධෙය) ද එෙසේ 
ෛවදI ම6ඩලය� >J) �1ෙ`ශ කරL ලබන සැ(ක/ව4) පA අවශIවන bකබලා ගැc/  
ස/බ)ධෙය) ද මාස 6ක කාලය� ද�වා ස/01ණ ප! සNත >ෙශේෂ �වාO ලබා Pය �d ය. 

 
1:4:1 ෙ/ සඳහා �වාO අLමත Feෙ/V ෙමම ප�	ෙ�දෙ� සඳහ) අෙන�( Jයfම 

>g>ධාන අදාළ කර ගත �d ය. 
 
 

2. �වා7 අවස� > ප? 
 

ස/01ණ ප! සNත එබ= >ෙශේෂ �වාO Pය �(ෙ( සාමානI �වාO ෙරhලාJ යටෙ( �ලධරයාට 
සාමානIෙය) NY වන ස/01ණ ප! සNත �වාO අවස) i පAව ද එෙසේම 2:1 Jට 2:5 ද�වා i උප 
වග)9වල අවශIතා සkරා ඇ(න/ ද පමl. 

 
2:1 �ලධරෙය� �ෂය ෙරෝගෙය) ෙහෝ ලා-, ෙරෝගෙය) ෙහෝ "<කා ෙරෝගෙය) ෙපෙලන 

බව දැ�ෙවන Wmම ෛවදI සහ9කය ලැMn >ට, ඔ@ට Aවය ලැoමට සෑෙහන පමාණයක ඉඩ� 
9ෙqද නැ`ද ය)න �ගමනය කරගL "lස ෙදපා1තෙ/)d පධා�යා >J) එr �ලධරයා 
ෛවදI ම6ඩලය� ඉP�යට යැ>ය �d ය. 

 
2:2 ෛවදI ම6ඩලය �1ෙ`ශ කරන ප9කාර �ලධරයා ලබා ගත �d ය. 
 
2:3 �ෂය ෙරෝගය ස/බ)ධෙය) න/ හැFතර/ -රට ප9කාර ගත �(ෙ( පහත සඳහ) 

අ)දමට සහ පහත සඳහ) පWඛතා "<ෙවළට ය.  
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Aඛාගාරයක, ෙහෝ 
පාෙ`sය ආෙරෝගIශාලාවක �ෂය ෙරෝග වාuvවක, ෙහෝ 
පාෙ`sය ආෙරෝගIශාලාවක. 
 

�වෙසේV (�වෙසේV ප9කාර) - ෙමම ප9කාර ගත �(ෙ( �ෂය ෙරෝග >ෙශේෂඥෙය�ෙ{ �යමය 
හා උපෙදස ්යටෙ( ය. එබ=  >ෙශේෂඥෙය�ෙ{ ෙසේවය ලබාගත ෙනොහැF න/ A-Aක/ ලැ| ෙවන( 
ෛවදI �ලධරෙය�ෙ{ �යමය හා උපෙදස් යටෙ( ය. 

 
2:4 ස/01ණ ප! සNතව අLමත කරL ලබන සෑම >ෙශේෂ �වාO කාලය�ම �J ෛවදI 

සහ9කයF) ෙහෝ ෛවදI ම6ඩල වා1තාවF) ෙහෝ ආවරණය >ය �d ය. 
 
2:5 ෙමN 2:2 ෙහෝ 2:3 වග)9ය යටෙ( �ලධරෙය�ට ෙදන ලද >ෙශේෂ �වාOෙ} ස/01ණ 

කාලය අවස)~මට මද කලකට ෙපර, පස්�ත �ලධරයාට Aවය ලැoමට සෑෙහන පමාණයක ඉඩ� 
9ෙqද නැ`ද යන වග(, තව-රට( ෙසේවය Feමට ඔ@ ෙයෝගIද යන වග( "<බඳව ෛවදI 
ම6ඩලයF) වා1තාව� ලබා ගත �d ය. 

 
2:6 ෙමම ප�	ෙ�දය යටෙ( Pය හැF ස/01ණ ප! සNත �වාO අවස) i >ට, සාමානI 

�වාO ෙරhලාJ යටෙ( පස්�ත �ලධරයාට, ප! බාගය� සNතව Pය හැF �වාO අLමත කළ හැF 
ය. 

 
2:7 ෙමම ප�	ෙ�දෙ� �යමය)ට අLව ස/01ණ ප! සNතව Pය හැF �වාO හා ප! බාගය� 

සNතව Pය හැF �වාO යන Jයmල අවස) i >ට පස�්ත �ලධරයාට වැv� රNත �වාO Pය �d ය. 
ෙමවැ� අවස්ථාවකV �ලධරයාෙ{ ෙම)ම ප�පාලනෙ� ද යහපත ගැන සලකා බලා වැv� රNතව 
තව-රට( �වාO Vම ��9 සහගතද, එෙසේ නැතෙහො( පස්�ත �ලධරයා ෙසෞඛI ෙහේd මත >ශාම 
ගැ)>ය �dද ය)න ගැන �යත පකාශය� කරන ෙලස ෛවදI ම6ඩලෙය) ඉmලා J�ය �d ය. 

 
 

3. ව�� වර ප@9ෂා කරවා ගැAම 
 

3:1 �ෂය ෙරෝගය �සා ෙසේවයට ෙනොපැYණ J� �ලධරෙය� කවර කාල ප�	ෙ�දයකට 
පAව +වද ය<( රාජකා�යට පැY�ෙම) පA යට( "�ෙසG) සෑම d) මසකට වර� (ෙහෝ 
ෙවන( ෙලඩ �වාO ග( >ට, ඊට( ක4) ෙහෝ) ලඟම ඇ9 ළය ෙරෝහලට ෙහෝ Aඛාගාරයට ෙහෝ 
ෙගොස ් තමා පe�ෂා කරවා ෙගන, ඒ සෑම වාරයකVම, ළය ෙරෝහල ෙහෝ Aඛාගාරය භාර ෛවදI 
�ලධරයාෙග)  “�ෙරෝ�” බවට සහ9කය� ලබා ගත �d ය. 

 
3:2 ව�) වර එෙසේ පe�ෂා කරවා ගැcමට යන �ලධරෙය�ට අවශI න/ රාජකා� �වාO ද, 

ළය ෙරෝහලට ෙහෝ Aඛාගාරයට ෙහෝ යාම සඳහා �දහස් -/�ය බලපත ද Pය හැF ය. එෙහ( ගම) 
>යද/ ෙනොෙග>ය �d ය. 

 
 

4. ?වදායක ෙ.ශDණය සහ සැහැEF රාජකා� 
 

ය/ �ලධරෙය�ට Aවය ලැo ඇ9 බව ද, සැහැmf රාජකා� පැවeම ෙහෝ Aවදායක ෙ`ශhණය� 
ඇ9 පලාතක "N� කා1ය ස්ථානයක ෙසේවය සඳහා ප( Feම ෙහෝ වැ� ඇතැ/ ෙකො)ෙ`J "ට 
ය<( රාජකා� භාර ගැcමට ඔ@ ෙයෝගI බව ද ෛවදI ම6ඩලය� >J) සහ9ක කරන ලද කmN, 
ම6ඩලය >J) �1ෙ`ශ කරන ලද ප�P ඔ@ට සැහැmf රාජකා� පැවeම ෙහෝ A-A කා1ය 
ස්ථානයකට ප( Feම ෙහෝ කළ �d ය. 

 
ෙමම අLගහය ඇ-ම ෙරෝගෙය) ෙපෙලන රජෙ� �ලධරෙය� ට ද, රජෙ� ෛවදI සහ9කය� 

මත ලබා Pය හැF ය. 
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5. Hන<Iථාපනය  
 

kන,(ථාපනය i ක� ප9කාරෙ�ම වැදග( අංශය� වන ෙහG), �ලධරයා ෙරෝ�ව J� බව 
ඔ@ෙ{ සාමානI රාජකා� ඉvFeෙමNලා බාධකය� ෙනො>ය �d ය. �ලධරයාෙ{ රාජකා� P> 
ෙපෙවතට අදාළ වන තරY) ඔ@ෙ{  kන,(ථාපනය උෙදසා ෙදපා1තෙ/)d පධා�යා ඔ@ට හැF 
සෑම උපකාරය�ම කළ �d ය. 
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XXIV වැ� ප	
ෙ�දය 
 

වැ�� ණය සහ අ��කාර� 
   
 

1. සාමාන� 

2. ණය/අ��කාර� "ය හැ# කා$යය%  

3. ණය 'ෙ� සාමාන� ෙකො%ෙ)* 

4. ණය ,දල. ආප0 ෙගවා අවස%2මට ෙපර 4ශාම ග%නා 6  ෙහෝ 8යය%නා 

6 ෙහෝ ෙසේවය අවස%ව%නා 6 ෙහෝ  �ලධරෙය;  සහ සංස්ථාවල ෙසේවයට 

,දා හ	? ලබන �ලධරෙය; 

5. ණය  අ?මත කරන බලධරය% 

6. ණය ෙගවන �ලධරයාෙC වගD� 

7. ෙමෝට$ රථය. 8ල' ගැFම සඳහා බැං; මH% ණය ලබා'ම  

8. බැං; මH% ෙමෝට$ සJකලය./ස්Kටරය. 8ල' ගැFම සඳහා ණය 

9. පාගන බJ*කලය. 8ල' ගැFම සඳහා ණය  

10. “ආපදා” ණය සහ ෙවන� ණය 

11. බැං; මH% ෙ)පළ ණය ලබා'ම 

12. ණයගැ� භාවෙය% 8'ම සඳහා ණය 

13. උ�සව අ��කාර�  

14. රට Sළ ඇ�වන කලබල �සා �ශ්චල ෙ)පළවලට හා� *Wවන සහ/ෙහෝ 

චංචල ෙ)පළ අX8 වන රජෙZ �ලධරය%ට වැ�� අ��කාර� 

 

 
 
 

Bhashi
Underline

Bhashi
Underline

Nalin
Underline

Nalin
Underline



XXIV වැ	 ප��ෙ�දය] 

 

270 

 

  



[XXIV වැ	 ප��ෙ�දය 

 

271 

 

XXIV වැ� ප	
ෙ�දය 
 

වැ�� ණය 
 

1. සාමාන� 
 

1:1 ෙවන� අ�ථය� � ඇ� අවස්ථාවක� හැර, ෙ% ප��ෙ�දෙ& “වැ(ප” යන පදෙය* අදහස් 
කර*ෙ* 	ලධරෙය-ෙ. ඒකාබ1ධ වැ(ප ය.  

 
1:2 රජෙ& 	ලධරය*ට ෙ% ෙර5ලා6 යටෙ� වැ(7 ණය �ම සඳහා ;ද< ප�පාදනය කර> 

ලබ*ෙ* වා�?ක අය හා වැය ඇස්තෙ%*Aවල II වැ	 ෙකොටෙසේ අ��කාර% DE%වල “රජෙ& 
	ලධරය*ට අ��කාර%”යන F�ෂය යටෙ� ය. එI 	යම කර ඇ� Jමාව* ඉ�මLමට අමාතM 
මNඩලෙ& P�ව අ>ම�ය අවශM ෙR. 

 
1:3 ණය ඉ<T%කUෙව-ෙ. ඇ� VWVකම ගැන සහ ඉ<Yෙ% 	�වMාජභාවය ගැන ණය 

ෙදන බලධරයා [රණය කර> ඇත. 
 
1:4 ණය ]ය ^�ෙ�, 2 වග*�ය යටෙ� අවසර � ඇ� _ ෙශේ?ත කා�යය*ෙග* එකකට 

පම`. 
 
1:5 ණය ;දල� ෙද> ලබ*ෙ* 3 හා 4 වග*�වල සඳහ* සාමානM 	යමය*ට හා 

ෙකො*ෙ16වලට ද, 7 6ට 12 ද�වා ඇ� වග*�වල සඳහ* __ධ ගණවලට අය� ණය 
ස%බ*ධෙය* බලපාන _ෙශේෂ ෙකො*ෙ16වලට ද යට�ව ය. 

 
1:6 	ලධරෙය- මාU කර> ලැc _ට, ඔe මාU කරන ල1ෙ1 ය% ෙදපා�තෙ%*Aවක 

ෙනොෙහො� කා�යාලයක 6ට ද, ඒ ෙදපා�තෙ%*Aව ෙනොෙහො� කා�යාලය, එf 	ලධරයාෙග* අය 
_ය ^Aව ඇ� ණය ෙහෝ අ��කාර% ෙහෝ ස%බ*ධ 6යTම _ස්තර, 	යhත ආකෘ� පත මD*, ඒ 
	ලධරයා මාU L යන ෙදපා�තෙ%*Aවට අපමාදව lයා යවා ඒ 	ලධරයාෙග* අය කර ගැmමට 
�ෙබන ;දල  අය කර ගැmම n`ස එf _ස්තර, අT� ෙදපා�තෙ%*Aව 	6 ප�] සටහ* කර ග� 
බවට lnය� එf  ෙදපා�තෙ%*Aෙව* ලබා ගත ^A ය. 

 
ණය/ අ��කාර% ;දෙ< ආපV ෙගLමට ඇ� ෙශේෂය, “රජෙ& 	ලධාp*ට අ��කාර%” DEමට 

හර කරh*, 	ලධරයා ලබා ග*නා ෙදපා�තෙ%*Aව ඔe ;දා හ�න ෙදපා�තෙ%*Aවට ෙග_ය ^A 
ය. 

 
1:7 D_Vම, ඇප බැq%කරය, ඇෙටෝ�	 බල කඩදා6ය, Ihක% ඔ7rව යනා� lය_l, 

	ලධරයා මාU L යන ෙදපා�තෙ%*Aවට ෙනොයවා, 	ලධරයා ණය ලබා ග� ෙදපා�තෙ%*Aව 
භාරෙ& තබාගත ^A ය. එf lය_l 	දහස් කළ^�ෙ� ෙපොtය සහ (අදාළ අවස්ථාවල�) ර�ෂණ 
වා�කය ඇAw ස%P�ණ ණය ;දල ෙගවා ෙxU% කළ පVව පමණy. 

 
 

2. ණය/අ��කාර� "ය හැ# කා$යය%  
 

ෙමෝට� රථය� hල� ගැmම සඳහා  (7 වග*�ය) 
 

ෙමෝට� සzකලය�/ස්{ටරය� hල� ගැmම සඳහා  (8 වග*�ය) 
 

පාගන බz6කලය� hලට ගැmම සඳහා  (9 වග*�ය) 
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;ද< අමාUක% මග හරවා ගැmමට සහ ෙවන� _ෙශේෂ කා�යය* සඳහා  (10 වග*�ය) 
 

	වාසය� තැmම සඳහා ඉඩම� ෙහෝ 	වාස ෙ1පළ� ෙහෝ අ�කර ගැmම සඳහා (11 වග*�ය) 
 

ණය ගැ�භාවෙය* h�ම සඳහා  (12 වග*�ය) 
 

එ� වා�?ක උ�සවය� පැවැ�Lම සඳහා  (13 වග*�ය) 
 

රට Aළ ඇ�වන කලබල 	සා 	ශ්චල ෙ1පළවලට හා	 6Wවන සහ/ෙහෝ චංචල ෙ1පළ අIh 
වන රජෙ& 	ලධරය*ට වැ(7 අ��කාර%  (14 වග*�ය) 
 

 

3. ණය 'ෙ� සාමාන� ෙකො%ෙ)* 
 

3:1 ;w ණය ;දලම එය ෙදන _ෙශේ?ත කා�යය සඳහා හා ඒ සඳහා පමණ� අපමාදව පා_�� 
කළ ^A ය. 

 
3:1:1 ණය ;දල ෙදන _ෙශේ?ත කා�යය සඳහා ඒ ;w ;දලම ෙහෝ එz* ෙකොටස� ෙහෝ 

පා_�� ෙනොකර*ෙ* න% අදාළ ප�] එf ;w ;දලම ෙහෝ _යද% ෙනොකර ඉ�� � ෙකොටස ෙහෝ 
වහාම ආපV ෙග_ය  ^A ය. 

 
3:1:2 වාහනය� ෙහෝ 	වාසය� තැmම සඳහා ඉඩම� ෙහෝ 	වාස ෙ1පළ� ෙහෝ hලට 

ගැmම සඳහා ණය ;දල� ෙදන අවස්ථාවක�, එf ණය ;දල ෙග� ]න 6ට ස� ෙදක� ඇAළත 
hලට ගැmෙ% කට^A අවස* ෙකොට, ඒ බවට සා�? වශෙය* ඉ]�ප� කළ ^A lය_l ඉ]�ප� 
ෙනොකළෙහො� ණයට W* ;දල වහාම ආN�වට ආපV ෙග_ය  ^A ය. 

 
3:1:3 ය%y6 	ලධරෙය- අදාළ ප�] ස%P�ණ ණය ;දලම ෙහෝ _යද% ෙනොකර ඉ�� � 

ෙකොටස ෙහෝ වහාම ආපV ෙගLමට අෙපොෙහොස� �වෙහො� ණය ෙදන බලධරයා,  
	ලධරයාෙග* අය _ය ^A ;w ;දල ආපV ෙගවා අවස* වනAU වහාම මා6ක ණය වා�කය 
ෙද5ණ ෙකොට, ෙපො� අ>පාතය 6යයට 5y* වැ� කළ ^A ය. 	ලධරයාට _U1ධව 
_නයා>{ල කට^A ද ආර%භ කළ ^A ය. 

 
3:2 තහ[\ #]ෙ� ^ය#ය4^ - ණය �මට කl* ෙහෝ පVව ෙහෝ ඉ]�ප� කළ ^A 

(ඇස්තෙ%*A, �<පත, -_තා*6, අz�ය ඔ7r ypෙ% lය_l වැ	) අවශM 6යTම lය_l ණය 
ලබා ග*නා 	ලධරයා  අපමාදව ඉ]�ප� කළ ^A ය. 

 
3:3 �යම වශෙය% දරන ලද 4යදමට ණය ,දල _ය2ම - ණය ;දල,  එ� එ� ගණයට අය� 

ණය ස%බ*ධෙය* 	යම කර ඇ� උප�ම Jමාව*ට යට� _ය ^A ය; ෙකෙසේ ෙවත� එf ණය 
;දල,  y6ම අවස්ථාවක� hලට ග*නා භාNඩෙ& ෙහෝ ෙ1පෙළේ ෙහෝ 	යම _යදමට ෙහෝ ණය ;දල 
ෙදන ලද කා�යය සඳහා 	යම වශෙය* _යද% � ;දලට ෙහෝ වැ� ෙනො_ය ^A ය. 

 
3:4 වාහනය� ස%බ*ධෙය* “_යදම” ය*නට බලපත ගාස්A, ර�ෂණ ගාස්A ෙහෝ 

අw�වැ�යා ypෙ% _යද% ඇAළ� ෙනො_ය ^A ය. 
 

3:5 මා6ක අ�yp%වල එකAෙR Jමාව: ණය වා�ක ෙව>ෙව* ද (20 වැ	 ප��ෂ්ටෙ& 
සඳහ* වන අ� yp% හැර) ෙවන� අ� yp% ෙව>ෙව* ද ය% 	ලධරෙය-ෙ. ප� ලැzස්Aෙව* 
මාසයක� අ� කරග> ලබන ;w ;දල, මා6ක වැ(ෙප* 40%කට වැ� ෙනො_ය ^A ය. 

 
3:5:1 ෙ% Jමාව* ඉ�මවා යන ප�] ණය ;දල� ෙනො]ය ^A ය. 

 
3:6 	ලධරෙය-ට ෙදන 6යTම ණය එ� ;දල� ෙලස ඒකාබ1ධ කළ ^A අතර, ණය ආපV අය 

කර ගැmෙ% වා�ක ගණ* බැlය ^�ෙ� ෙමෙසේ ය:- 
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  ණය පමාණය      මා6ක වැ(ෙ7 ප�ශතය 
 

 මාස දහයක වැ(ප ෙහෝ ඊට අ�    ..  10 
  

 මාස දහයක වැ(පට වැ� හා මාස 12ක වැ(ප ද�වා  ..  15 
 

 එ� අ�U1දක වැ(පට වැ� හා අ�UW 2ක වැ(ප ද�වා ..  20 
 

 අ�UW 2ක වැ(පට වැ� හා අ�UW 3ක වැ(ප ද�වා  ..  25 
 

 අ�UW 3ක වැ(පට වැ� හා අ�UW 4ක වැ(ප ද�වා  ..  30 
 

 අ�UW 4ක වැ(පට වැ� හා අ�UW 5ක වැ(ප ද�වා  ..  35 
 

  අ�UW 5ක වැ(ප හා ඊට වැ�     ..  40 

 
3:7 ණය ;දල ආපV අය කර ගැmම ආර%භ කළ ^�ෙ� ණය ;දල ෙදන ලද මාසය එ�කම 

ඊළඟ මාසෙ& 6ට ය. ණය ;දල ෙගවන ලද ]නෙ& 6ට 	යhත පමාණයට ෙපොtය අය කර ගත ^A 
ය. 

 
3:8 සෑම ණය ;දල� (උ�සව අ��කාර% හා බැං- මD* ලබාෙදන ණය හැර) ෙව>ෙව*ම 

4.2% (හතරz දශම ෙදක) බැD* ෙපොtය  අය කළ ^A අතර එය මාස් පතා අය කර ගත ^A ය. 
 

3:8:1 එ� එ� මාසෙ&� අය කර ගත^A ෙපො� පමාණය ගණ* බැlය ^�ෙ� ෙමI 21 
වැ	 ප��ෂ්ටෙ& ද�වා ඇ� ප�] ය. අය කර ගත^A මා6ක ෙපොtය ගණ* බැYමට ;ල� 
පදන%  ෙකොටග� වා�ක ගණනට අ� වා�ක ගණනy* ණය ;දල ආපV ෙගවන අවස්ථාවක� 
ෙහෝ 	යhත කාලයට ෙපර ණය ;දල ස%P�ණෙය* ආපV ෙගවන අවස්ථාවක� ෙහෝ අය කර 
ගත ^A ;w ෙපොtය,  21 වැ	 ප��ෂ්ටෙ& ද�වා ඇ� ප�] නැවත ගණ* බැlය ^A ය. 

 
3:9 ණය ;දල ද, එයට ෙග_ය ^A ෙපොtය ද ස%P�ණෙය* ෙගවා 	ම වන ෙත�, ෙදන ලද 

ණය ;දෙල* hලට ග*නා ලද වාහනය, 	වාසය ෙහෝ ඉඩම ස%බ*ධෙය* ආN�වට අz�ය� 
ඇත. ණය අ>මත කළ බලධරයාෙ. P�ව අ>ම�ය ෙනොමැ�ව, එය _y�ම, උකස් ypම ෙහෝ 
ෙවන� ආකාරයකට අ*සA ypම ෙනොකළ ^A ය. 

 
3:9:1 එෙසේ අ>ම�ය ලබාෙගන, ය% පැවpම�, _y�ම� ෙහෝ අ*සA ypම� ෙහෝ 

කළෙහො�, ණය ;දෙල* ෙගLමට ඉ��ව ඇ� ෙශේෂය 	ලධරයා වහාම ෙග_ය  ^A ය. 
 
3:9:2 එෙත-W �ව�, ෙමෝට� වාහනය� hලට ගැmම සඳහා � ඇ� ණය ;දෙල* ආපV 

ෙගLමට ඇ� ෙශේෂය, ආපV ෙගවනවා ෙව>වට, එය ෙවන� වාහනය� hල� ගැmම සඳහා ෙයොදා 
ගැmමට 	ලධරයාට අවසර �මට ණය අ>මත කළ බලධරයාට rwවන. එෙසේ hලට ග*නා 
ෙමෝට� වාහනෙ& ව�නාකම ණය  ;දෙල* ආපV ෙගLමට ඇ� ෙශේෂයට වඩා අ�ක වන බවට 
ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා වග බලා ගත ^A ය.  ෙමෝට� වාහනය� hල� ගැmම සඳහා ෙදන ණය 
හැර ෙවන� y6ම ණය ;දල� ස%බ*ධෙය* ෙ% අ>ගහය ෙද> ෙනොලැෙx. 

 
3:10 ණය ;දලy* hලයට ග*නා කවර වාහනය� �වද, ;w ණය ;දලම ෙහෝ ණය ;දෙල* 

ආපV ෙගLමට ඇ� ;දලට ෙහෝ අ� ෙනොවන ;දලකට 6යTම අනAU ස%බ*ධෙය* ස�වගා� 
ෙලස ආN�ෙR ර�ෂණ සංස්ථාවක ර�ෂණය කළ ^A ය. 

 
3:11 ලබා ග� ණය ;දෙල* hලයට ග*නා ලද වාහනයකට, 	වාසයකට ෙහෝ ෙ1පළකට 

කවර ෙහේAව� 	සා �වද 6Wවන හ]6 අනAර�, හා	ය� නැතෙහො� අලාභය� 	සා ෙහෝ ණයට 
ෙදන ලද ;දල පෙයෝජනයට ගැmමට ෙපර එම ;දල නැ�Lම 	සා ෙහෝ ස%P�ණ ණය ;දල හා ඊට 
අය _ය ^A ෙපොtය ද (අදාළ අවස්ථාවල�), ර�ෂණ වා�කය ද ෙගවා ෙxU% ypෙ% වගfෙම* 
ණය ලබා ග� 	ලධරයා ෙහෝ ඔeෙ. ඇපකU ෙහෝ 	දහස් ෙනොව*ෙ* ය. 



XXIV වැ	 ප��ෙ�දය] 

 

274 

 

3:12 වාහනය� අz� 	ලධරෙය-, තම වාහනය ;wම	*ම _-ණා දැ�ෙම* ෙහෝ hලට 
ග*නා ෙවන� වාහනයක ව�නාකh* ෙකොටස� වශෙය* IලR ypෙම* ෙහෝ එම වාහනය  
අ*සA ypමට 	ශ්�ත හා අවසාන _�_ධාන ෙයොදා ෙගන �ෙx  න% hස, වාහනය� hලට ගැmමට 
ඔeට ණය ;දල� ෙනො]ය ^A ය. 

 
3:13 ණය ඉ<T% කළ ^�ෙ� පහත සඳහ* ආකෘ� පත මD	. 

 
	වාසය� තැmමට ඉඩම� ෙහෝ 	වාස ෙ1පළ� ෙහෝ hලට ගැmම සඳහා :- 26 වැ	 
ප��ෂ්ටය අ>ව 
 

ෙමෝට� වාහනය� ෙහෝ පාගන බz6කලය� ෙහෝ hලට ගැmම සඳහා :- 31 වැ	 ප��ෂ්ටය 
අ>ව  
 

අෙන-� 6යTම කා�යය* සඳහා :- ණය ෙදන බලධරයා _6* සකස් කරන ලද ආකෘ� පත  

 
3:14   ය%y6 ණය ;දල� �මට ෙපර පහත දැ�ෙවන ආකෘ� පතවල D_Vම� lයා අ�ස* කළ 

^A ය. 
 

251 වැ	 ෙපොW ආකෘ� පතය :- පාගන බz6කලය�   hළට ගැmම සඳහා 
 

272 වැ	 ෙපොW ආකෘ� පතය :- බැං- මD* ලබාෙදන ණය හැර අෙන-� 6යTම කට^A  
සඳහා  

 
3:14:1 D_Vම� සම ග ඇප බැq%කරය� අ�ස* ෙනොෙකෙර*ෙ* න% D_V% පතයට 

Unයලක ;1දර ෙය]ය ^A ය. 
 

3:15 ඇප බැq%කරය� අවශM අවස්ථාවල� එය lයා අ�ස* කළ ^�ෙ� පහත දැ�ෙවන 
ආකෘ� පතෙයI ය . එය m�ඥෙය- ඉ]�nට� අ�ස* කළ ^A යැz 	යම කර �ෙx න%, ණය �මට 
කl* එෙසේ අ�ස* කළ ^A ය. 

 
158 වැ	 ෙපොW ආකෘ� පතය: බැං- මD* ලබාෙදන ණය හැර අෙන� 6යTම ව�ගවල ණය 

සඳහා 

 
3:16 1982 අංක 43 දරන ;1දර ගාස්A පනත යටෙ� 	යම කර ඇ� ව�නාකh* ^� ;1දර 

ඇප බැq%කරවල ෙය]ය ^A ය. ;1දරෙ& ව�නාකම Unය< 50� ෙහෝ ඊට වැ�න% ෙහෝ එය 
කැ�ෙම* ෙහෝ _�ෙම* ෙහෝ අවලං5 කළ ^A ය. 

 
3:17 ෙමම ෙර5ලා6 යටෙ� ඇපකUෙව- අවශMවන අවස්ථාවල� ෙයෝ�ත ඇපකU, 

ඇපකUෙව- Lමට VWV � ද, ෙයෝගM � ද ෙකෙන- බවට�, ඇපකරෙ& ෙකො*ෙ16 සrරාලන 
ෙලස 	යම කර> ලැ�වෙහො� ඒවා සrරාYමට හැyයාව ඇ� ෙකෙන- බවට�, ෙදපා�තෙ%*A 
පධා	යා සෑ�මට ප�_ය ^A ය. 

 
3:17:1 පධාන ණයකUෙ. පාලනය යටෙ� කට^A කරන y6ම 	ලධරෙය- එf 

ණයකUෙ. ඇපකUෙව- ෙලස ntගත ^A  ෙනොෙR. 
 

(උදාහරණ වශෙය* පාථhක ම�ටෙ% ෙසේවකෙය- ෙහෝ 1_[යක 	ලධරෙය- මාNඩlක 
	ලධරෙය-   ෙව>ෙව* ඇපකUෙව- වශෙය* ntගත ^A ෙනොෙR.) 

 
3:17:2 ය% 	ලධරෙය- පධාන ණයකU වශෙය* ද, (ඔe ඇපයකට අ�ස* කර ආපV 

ෙගවා අවස* L නැ� ෙවන� ණය ;ද< ස%බ*ධෙය*) ඇපකU වශෙය* ද රජයට හා 
ෙලෝෙහෝ� ආ�යා අර;දලට ෙගLමට ඇ� ණයAUසව්ල හා ෙයෝ�ත නව ණයAUස්වල එකAව, 
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ඔeෙ. අ�UW පහ (05)ක වැ(පට වැ� න% ෙහෝ එf 6යTම ණයAUස් සහ ෙයෝ�ත අT� ණය 
;දල ස%බ*ධෙය* ෙකෙරන මා6ක අ� yp%වල එකAව 3:5 උප වග*�ෙය* අවසර � ඇ� 
Jමාව*ට අ� ෙනොව*ෙ* න% ෙහෝ, එබq 	ලධරෙය- ඇපකUෙව- ෙලස ntගත 
^A  ෙනො ෙR.  

 
3:17:3 ණය ;දල ආපV ෙගවා අවස*Lමට ෙපර _ශාම ගැmම 	සා ෙහෝ ෙවන� ෙහේAව� 

	සා ෙහෝ ෙසේවය අවස*Lමට 	යhතව 6�න 	ලධරෙය- ඇපකUෙව- වශෙය* ඉ]�ප� 
ෙකෙරන අවසථ්ාවල� එම 	ලධරයා _ශාම ගැmමට ෙහෝ ඔeෙ. ෙසේවය අවස* Lමට ෙහෝ ෙපර, 
ntගත හැy ෙවන� ඇපකUෙව- ඉ]�ප� ෙකෙරන බවට ණයකU l�ත ෙපොෙරො*Wව� 
ෙද*ෙ* න% hස, එබq 	ලධරෙය- ඇපකUෙව- වශෙය* ntගත ^A ෙනොෙR. 

 
3:17:4 ඇපකUව- ෙසේවෙය* පහකර> ලැ�වෙහො� ෙහෝ hයDයෙහො� ෙහෝ ෙවන� 

ෙහේAව� 	සා ඔeෙ. ෙසේවය අවස* කර> ලැ�වෙහො� ෙහෝ ෙවන� ntගත හැy 
ඇපකUෙව- මාසය� ඇAළත� ඉ]�ප� කළ ^A ය. 

 
3:17:5 ඉහත සඳහ* උප වග*� ෙදෙකI 	යම කර ඇ� ප�] ntගත හැy ෙවන� 

ඇපකUෙව- ඉ]�ප� ypමට පධාන ණයකU අෙපොෙහොස� �වෙහො�, ආපV ෙගLමට ඇ� ණය 
ෙශේෂය වහාම ආපV ෙගවන ෙලස ඔeට 	ෙයෝග කළ ^A ය. ඔe ණය ෙශේෂය ආපV ෙගවනAU 
ෙහෝ ෙවන� ntගත හැy ඇපකUව- ඉ]�ප� කරනAU, ඔeෙ. මා6ක වා�ක ;දල ෙද5ණ 
ෙකොට , ෙපො� පමාණය 6යයට 5y* වැ� කළ ^A ය. 

 
3:17:6 P�ෙවෝ�ත උප වග*� අ>ව කට^A ypම ]D* ]ගටම පමාද කළෙහො�, 

ඇෙටෝ�	 බලය ලද කවර ෙ1පළ� �වද අ*සA ypමට ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා 	6 nයවර 
ගත ^A ය. 

 
3:17:7 පධාන ණයකU ෙවන� ntගත හැy ඇපකUෙව- ඉ]�ප� කරනAU, ඇපකU L 

6�න y6ම 	ලධරෙය-ට 6ය කැමැ�ෙත*ම ඉ<ලා අස්Lමට ෙහෝ _ශාම ගැmමට ෙහෝ අවසර 
�ම ද, ඔe ෙසේවෙය* ;දා හැpම ද, ඇපකU වශෙය* ඇ� බැ�ෙම* ඔe 	දහස් ypම ද ෙනොකළ 
^A ය. 

 
3:17:8 ;< ඇපකUෙව- ෙව>වට ආෙ1ශ කර> ලබන අT� ඇපකUෙව- පහත සඳහ* 

පමාණයට ඇප_ය ^A ය:- 
 
බැං- මD* ලබා ග*නා ණය හැර ෙවන� ණය - ඇපකU ආෙ1ශ කරන අවස්ථාෙR� 

ෙගLමට ඉ��ව ඇ� ;දල සඳහා 
 

3:17:9 කl* අ�ස* කරන ලද ඇප බැq%කරය අවලං5 කළ ^�ෙ� අT� ඇප 
බැq%කරය අ�ස* කළ පVව ය. 

 
3:17:10 එf ඇප බැq%කරය අවලං5 කළ^�ෙ� ෙමI 22 වැ	 ප��ෂ්ටෙ& දැ�ෙවන 

ආකාරෙ& nටසන� ඇප බැq%කරෙ&ම lයා ණයකU සහ ඇපකU ද, රජය ෙව>ෙව* අ�ස* 
කරන 	ලධරයා ද එI අ�ස* ypෙම	. 

 
3:18 ණය ;දල� ලබා ග� 	ලධරෙය-ට _ෙ1ශ �yයාවකට හැර ෙවන� කා�යය� සඳහා 

වැ(7 රIත 	වා� �මට ෙපර එෙසේ 	වා� nට 6�න කාලය Aළ �, ණය ;දල ස%බ*ධෙය* ෙග_ය 
^A මා6ක වා�ක ෙගLමට එම 	ලධරයා සA(දායක වැඩ ntෙවල� ෙයොදා ඇ� බවට 
ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා වග බලා ගත ^A ය. ෙ% ntබඳ �lක වගfම �� ඇ�ෙ� ණය ලබා ග� 
	ලධරයා ෙකෙරI බැ_*, එබq වැඩntෙවළ� ෙය�ෙ% අවශMතාවෙය* ඔe 	දහස් වන බව� 
ෙමz* අදහස් ෙනොෙකෙ�. 
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3:18:1 _ෙ1ශ �yයාව� සඳහා යාමට වැ(7 රIත 	වා� ඉ<T% කරන 	ලධරෙය- තමා 
එම 	වා� ලබා ගැmමට කl* ණය ;දල ෙගවා දැhය ^A ය. 

 
3:19 ෙසේවය ස ්ර කර නැ� 	ලධරෙය- ෙ% ෙර5ලා6 යටෙ� ණය� ලබා ගැ	මට 

VWස්ෙස- වන අවස්ථාවක� ඔeෙ. රාජකා� කට^A සහ හැ6pම සA(දායක බව�, ඔe ෙසේවෙ& 
ස් ර ෙනොෙකෙර> ඇතැz 6[මට ෙහේAව� නැ� බව� ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා සහ�ක කළ ^A 
ය. 

 
3:20 ෙවන� ෙකො*ෙ16 : __ධ ගණවලට අය� ණය ස%බ*ධෙය* පහත දැ�ෙවන 

වග*�වල 	යම කර ඇ� ෙවන� _ෙශේෂ ෙකො*ෙ16 6ය<ල�ම ද ntපැ]ය ^A ය. 
 
3:21 ණය ;දල� ෙගLමට අදාළ වන වMවස්ථා ෙහෝ ෙකො*ෙ16 y6ව� කඩ කරන 

	ලධරෙය-ට තව� ණය ;දල� ලබා ගැmෙ% අz�ය අIh ෙR. ඔeට _U1ධව _නයා>{ල 
nයවර ගත හැy ය. ස%P�ණ ණය ;දලම වහාම ආපV ෙගවන ෙලසට ඔeට 	යම ypමට ද rwවන. 

 
3:21:1 එෙසේ �වද, 6Wකර ඇ� වරෙදI ස්වභාවය සලකා බලා, අදාළ ණය ;දල 

ස%P�ණෙය* අය කරෙගන ඇ�න%, පව�නා ෙර5ලා6වලට අ>{ලව අදාළ අමාතMාංශෙ& 
ෙ<ක%ෙ. එකඟතාවය මත තව� ණය ;දල� ලබා �මට ණය අ>මත කරන බලධරයාට rwවන. 

 
3:21:2 ෙදවන වතාවට ද ණය ;දල ෙගLමට අදාළ වන m� ෙහෝ ෙවන� ෙකො*ෙ16 

y6ව� කඩ කරන ලද 	ලධරෙය-ට නැවත ණය ;දල� ලබා ගැmෙ% අz�ය අIh ෙR.  
 

 

4. ණය  ,දල. ආප0 ෙගවා අවස% 2මට ෙපර 4ශාමග%නා 6 ෙහෝ 8යය%නා 6 
ෙහෝ ෙසේවය අවස%ව%නා 6 ෙහෝ �ලධරෙය; සහ රාජ� සංස්ථාවක ෙසේවයට 
,දාහ	? ලබන �ලධරෙය; 

 
4:1 ය% 	ලධරෙය-ෙ. ෙසේවය අවස* ෙවතැz 6ෙතන අවස්ථාවල��, _ශාම ගැmම  	සා 

ෙහෝ අ*y6 ෙහේAව� 	සා ෙහෝ ඔeෙ. ෙසේවය අවස* Lමට 	යමව ඇ� අවස්ථාවල��, ණය 
;දල ආපV ෙගවා අවස* ypමට 	ලධරයාට ඉඩ සලස> වස ් 	යhත වා�ක ගණනට වඩා අ� 
වා�ක ගණනy* ස%P�ණ ණය ;දල ආපV අය කර ගත හැy ය. එෙත-W �ව� අ� yp% 
ස%බ*ධෙය* 3:5 උප වග*�ෙ& 	යම කර ඇ� Jමාව* ෙනොඉ�ම_ය ^A ය. 

 
4:1:1 පහත 4:2 උප වග*�ෙ& වM�ෙ�කයට යට�ව, 	ලධරෙය-ෙ. ෙසේවය අවස* 

Lමට ෙපර ;w ණය ;දලම ආපV අය කර ගැmමට ෙනොහැy න% ණය ;දල� ෙනොෙද> ලැෙx. 
 

4:2 පහත 4:2:1 6ට 4:2:6 ද�වා ඇ� උප වග*�වලට යට�ව, _ශාම ගැmමට 	යhත 
	ලධරෙය-ට ඔe _ශාම ගැmමට ෙපර ආපV අය කර ගැmම 	ම කළ ෙනොහැy �වද, 13 වග*�ය 
යටෙ� ණය ;දල� �මට rwවන. 

 
4:2:1 එෙසේ ෙදන ණය ;දල� එ� එ� ගණෙ& ණය ස%බ*ධෙය*ම 	යම කර ඇ� 

වා�ක ගණ	* ෙහෝ 	ලධරයාෙ. කැමැ�ත ප�] ඊට වඩා අ� වා�ක ගණනy* ෙහෝ අය කර 
ගත හැy ය:  තව ද,  

 
4:2:2 එෙසේ ෙදන ;w ණය ;දල සහ වරකට ආපV අය කර ග*නා ෙකොටසක පමාණය 

[රණය කළ ^�ෙ�, 	ලධරයා _ශාම ග*නා අවස්ථාෙR� ආපV ෙග_ය ^Aව ඇ� ණය ෙශේෂය 
සහ රජයට  ෙහෝ ෙලෝෙහෝ� ආ�යා අර;දලට ෙහෝ ෙගLමට ඇ� ෙවන� ණය AUස්වල එකAව, 
	ලධරයා _ශාම ගැmෙ%� ෙගLමට ඇ� ආස*න ප�ව��ත _ශාම වැ(පට වැ� ෙනොවන ප�] ය. 
(	ලධරයා _ශාම යන _ට ඔeට ෙගLමට 6W_ය හැy ප�ව��ත _ශාම වැ(ප ආස*න වශෙය* 
ෙකොපමණ ද ය*න අවශM න% _ශාම වැ(7 අධM�ෂ ජනරා<ෙග* _ම6ය හැy ය.) තව ද, 



[XXIV වැ	 ප��ෙ�දය 

 

277 

 

4:2:3 _ශාම ගැmමට ෙපර ;w ණය ;දලම ආපV ෙගවා අවස* කරන බවට ෙහෝ _ශාම 
ග*නා අවස්ථාෙR� තම _ශාම වැ(ප ප�ව�තනය කර ආපV ෙගLමට ඇ� ණය ෙශේෂය� 
ෙවෙතො� එම ෙශේෂය තමාෙ. ප�ව��ත _ශාම වැ(ෙප* අය කර ගැmමට _ශාම වැ(7 අධM�ෂ 
ජනරා<ට නැතෙහො� ෙදපා�තෙ%*A පධා	යාට බලය ෙදන බවට ෙහෝ 23 වැ	 ප��ෂ්ටෙ& 
දැ�ෙවන ආකෘ� පතෙ& පකාරයට lයන ලද අවලං5 කළ ෙනොහැy ෙපොෙරො*Wවකට 	ලධරයා 
අ�ස* කළ ^A ය. 

 
4:2:4 	ලධරෙය- _ශාම ගැmමට 	යhතව ඇ� ක<I ඔeෙග* අය _ය ^Aව ඇ� 6යT 

ණය ද, ඔeෙග* රජයට හා ෙලෝෙහෝ� ආ�යා අර;දලට අය _ය  ^A ෙවන� ;ද< ද ntබඳ 
_ස්තර ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා _ශාම වැ(7 අධM�ෂ ජනරා< ෙහෝ _ශාම වැ(7 ෙගLෙ% 
බලධරයා ෙවත ඉ]�ප� කළ ^A ය. 

 
4:2:5 ආපV ෙගවා අවස* කර නැ� ණය ;දලy* අය කර ගැmමට ඉ��ව �ෙබන ;ද< 

ද, රජයට ෙහෝ ෙලෝෙහෝ� ආ�යා අර;දලට ෙහෝ ෙගLමට �ෙබන ෙවන� ;ද< ද _ශාම වැ(7 
අධM�ෂ ජනරා< ෙහෝ _ශාම වැ(7 ෙගLෙ% බලධරයා, 	ලධරයාෙ. ප�ව��ත _ශාම වැ(ෙප* 
ෙහෝ පා�ෙතෝ?ක ;ද< වl* ෙහෝ අය කර ගත ^A ය. ප�ව��ත _ශාම වැ(ප පමාණව� 
ෙනොෙR න% රජයට අය _ය ^Aව �ෙබන 6යTම ;ද< nයැෙවන AU 	ලධරයාෙ. මා6ක 
_ශාම වැ(ප�, ඊට  අදාළ �මනාව>� ස%P�ණෙය*ම ඒ සඳහා කපාගත ^A ය. 

 
4:3 ය% 	ලධරෙය-ෙ. ෙසේවය අවසාන ව> ඇතැz අෙ7�ෂා කරන ]නට පථමෙය* ඔeෙ. 

ෙසේවය අවස* �වෙහො�,  4:2:4 සහ 4:2:5 යන උප වග*�වල සඳහ* ප�] කට^A කළ ^A ය. 
 
4:4 ලබා ග� ණය ස%P�ණෙය* අය කර ගැmමට ෙපර 	ලධරෙය- hයDයෙහො�, ඔeෙග* 

රජයට අය _ය ^Aව �ෙබන 6යTම ;ද<, ඔeෙ. උUම�කාරz*ට ෙගLමට 	යhත ඕනෑම 
;දලy* අ�කර ග*නා ෙලස _ශාම වැ(7 අධM�ෂ ජනරා<ෙග* වහාම ඉ<ලා  6�ය ^A ය. 

 
4:4:1 අය _ය ^A 6යTම ;ද< එප�1ෙද* අය කර ගත ෙනොහැy අවස්ථාවල� එf ;ද< 

උUම�කාරz*ෙග* අය කර ගැmම සඳහා m�ප�ෙග* උපෙදස් ලබා ගත^A ය. 
 

4:5 රජයට අය _ය ^A ;ද< පධාන ණයකUෙග* අය කර ගත ෙනොහැy අවස්ථාවල� ඔe 
ස%බ*ධෙය* අ>ගමනය කළ ^A යැz 	යම  ෙකොට ඇ� ¢යාමා�ගයම ඇපකU ස%බ*ධෙය* 
අ>ගමනය  ෙකොට එම ;ද< ඇපකUෙග* අය කර ගත ^A ය. 

 
4:6 රජයට අය _ය ^A ;ද< පධාන ණයකUෙග* ෙහෝ ඇපකUෙග* ද, පධාන ණයකU 

hයෙගොස ් ඇ�න% ඔeෙ. උUම�කාරz*ෙග* ද අය කර ගත ෙනොහැy න%, ඒ ස%බ*ධෙය* 
අපමාදව m�ප�ෙග* උපෙදස් ලබා ගත ^A ය. 

 
4:7 රාජM සංස්ථාවක/වMවස්ථාnත මNඩලයක ෙසේව ය සඳහා තාවකාlකව ;දාහ�> ලැබ 

6�න රජෙ& 	ලධරෙය-ට 	වාසය� තැmම සඳහා ඉඩම� ෙහෝ 	වාස ෙ1පළ� ෙහෝ  hලට 
ගැmම සඳහා hස ෙවන� කා�යය* සඳහා ණය ෙනො]ය ^A ය. එවැ	 	ලධරෙය-ට 	වාසය� 
තැmම සඳහා ඉඩම� ෙහෝ 	වාස ෙ1පළ� ෙහෝ hලට ගැmම 11 වග*�ෙ& _�_ධාන ප�] _ය ^A 
ය. 

 
4:8 ය% රජෙ& 	ලධරෙය- ලබා ග*නා ලද ඕනෑම ගණයකට අය� ණය ;දල� 

ස%බ*ධෙය* ;ද< ආපV ෙගLමට ඉ��ව ඇ�න%, එf ;ද< 6ය<ලම ෙගවා අවස* වන AU 
ඔe රාජM සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා ස් රව ;දා ෙනොහැ�ය ^A ය. 	ලධරයා ;දා හැpමට පථම 
ඔeෙග* අය _ය ^A ;ද< අය කර ගැmම ගැන ඔe ;දාහ�න ෙදපා�තෙ%*Aව වග බලා ගත ^A 
ය. 
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5. ණය අ?මත කරන බලධරය% 
 

I. ණය ගැ� භාවෙය* h�ම සඳහා ණය  - (12 වග*�ය) ..   අමාතMාංශ ෙ<ක%/ 
  අමාතMාංශ අ�ෙ�ක ෙ<ක% 
 

II. අ	-� 6යTම ණය .. ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා ෙහෝ 
ඔe ;.ෙර. 135 යටෙ� තම 
කා�යය* පවරා ඇ� 
	ලධරෙය-  
     

 

6. ණය ෙගවන �ලධරයාෙC වගD� 
 

6:1 ණය� �මට ෙපර, පහත සඳහ* ෙකො*ෙ16 ඇAwව, ණය �ම සඳහා අවශM 6යTම 
ෙකො*ෙ16 සrරා ඇ� බවට ණය ෙගවන 	ලධරයා වග බලා ගත ^A ය. 

 

6:1:1 ෙ% ෙර5ලා6 යටෙ� 	යම කර ඇ� අවශM 6යTම lය_l ණයකU අ�ස* කර 
ඇ� බව 

 

6:1:2 	වාසය� තැmම සඳහා ඉඩම� ෙහෝ 	වාස ෙ1පළ� ෙහෝ වාහනය� ෙහෝ hලට 
ගැmම සඳහා ණය� ෙදන අවස්ථාවල�, ණය ;දල ෙගව> ලැc වහාම hලට ගැmෙ% කට^A 
අවස* ypමට ණයකU £දාන%ව 6�න බව 

 

6:1:3 	වාසය� තැmම සඳහා ඉඩම� ෙහෝ 	වාස ෙ1පළ�  ෙහෝ hලට ගැmමට ෙදන ණය 
ස%බ*ධෙය* � ක<I, ග>ෙද>ව සඳහා ෙග_ය ^A ;දල ලැ�E වහාම පැවpෙ% ඔ7rව 
අ�ස* ypමට £දාන% බවට එම පැවpම ස%බ*ධෙය* කට^A කරන m�ඥවරයාෙග* ෙහෝ 
ෙනොතා�ස්වරයාෙග* ෙහෝ ලබා ග� lnය� ණයකU ඉ]�ප� කරන බව 

 

6:1:4 ණය ;දල ගැ>% hලට වඩා අ�වන අවස්ථාවල� ණයට අ�ෙ�කව අවශM වන ;ද< 
ණයකU සAව ඇ� බව 

 

6:2 ණය �ෙම* පVව, ;w ණය ;දලම ණය ෙදන ලද කා�යය සඳහා ස%P�ණෙය*ම ෙයොදා 
ඇ� බවට�, ඉ* _යද% ෙනොL ඉ��වන ෙශේෂය� ෙR න% එය වහාම ආපV ෙගවන බවට�, ණය 
ෙගLම අ>මත කළ 	ලධරයා වග බලා ගත ^A ය. 

 

6:3 ණය �ම ෙහෝ ෙගLම ගැන වගyව ^A 	ලධරයාෙ. ෙහෝ 	ලධරය*ෙ. ෙහෝ 
ෙනොසැලy<ල ෙහෝ පමාදෙදෝෂය� ෙහෝ 	සා රජයට පා�ව� 6W�වෙහො� එෙසේ රජයට පා� � ;දල 
ඔ�*ෙග* අය කර ගැmමට අමතරව ඔ�*ට _U1ධව _නයා>{ලව nයවර ගත හැyය.  

 
 

7. ෙමෝට$ රථය. 8ළ' ගැFම සඳහා බැං; මH% ණය ලබා'ම 
 

7:1 ණය ලබා "ය හැ# කා$යය% 
 

7:1:1 ෙපට< 6l*ඩ� ධා�තාව උප�මය 1500 ෙහෝ ¥ස< 6l*ඩ� ධා�තාව උප�මය 
2200 ෙහෝ වන ෙමෝට� කා� රථය� ෙහෝ ෙපට< 6l*ඩ� ධා�තාව උප�මය 1500 � ෙහෝ ¥ස< 
6l*ඩ� ධා�තාව උප�මය 2200 වන ෙමෝට� වෑ* රථය� hළ� ගැmමට, 

 
7:1:2 තමා අ�ප� කරෙගන ¦ ලංකාවට ආනයනය කළ ඉහත 7:1:1 ට අ>{ල ෙමෝට� 

රථය� ස%බ*ධෙය* [U බW, ෙගොඩබෑෙ% ගාස්A, 	ෙයෝ�ත ගාස්A සහ ආනයන බලපත 
ගාස්A ෙගLමට.   
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7:2 0W0ක� 
 

7:2:1 රාජM ෙසේවෙ& ෙහෝ පළා� රාජM ෙසේවෙ& ෙහෝ ස් ර 	ලධරෙය- Lම සහ 
 
7:2:2 ෙමI XIV වැ	 ප��ෙ�දෙ& 8:1:1 උප වග*�ය යටෙ� ෙමෝට� රථ සැතr% -lය 

ලබා ගැmමට සහ 	�පතා 	ල ගම* �ම*වල ෙය�මට 6Wව*නා �  	ලධරෙය- Lම. 
 

     ෙහෝ 
 
7:2:3 තම රාජකා� ඉ( ypම සඳහා ෙමෝට� රථය� තබා ගත ^A යැz 	යම කරන ලද 

	ලධරෙය- Lම. 
   
     ෙහෝ    
 
7:2:4 පහත 8 වග*�ය යටෙ� ෙමෝට� සzකලය�/ස්{ටරය� hළ� ගැmම සඳහා ණය 

ලබා ෙගන ඇ�, උසස ්ypෙ% පදනම මත ෙහෝ අT� ප�Lම� ලැ§ෙ% පදනම මත ෙහෝ ඉහත 
7:2:2 යටෙ� VWVක% ලැc 	ලධරෙය- Lම.   

 
7:2:5 ෙමම කමය යටෙ� වාහන ණය අ�UW 05කට වර� ලබා ගත හැy අතර, කl* 

ලබා ග� වාහන ණය ;දල ස%P�ණෙය* ෙගවා අවස* කර ��ය ^A Lම. 
 

7:3 ණය පමාණය 
 

7:3:1 	ලධරයාට ලබා ගැmමට Ihකම ඇ� උප�ම ණය ;දල 	ලධරයාෙ. �මනා හැර 
වසර 05ක ඒකාබ1ධ වැ(ප ෙහෝ ඉහත 7:1 යටෙ� වන කා�යය* සඳහා වැය වන ;දල ෙහෝ යන 
ෙදෙක* අ� ;දල ෙR. 

 
7:3:2 ඉහත 7:2:4 යටෙ� VWVක% ලැc 	ලධරයා පහත 8 වග*�ය යටෙ� ලබාෙගන 

ඇ� ණය ;දl* අය _ය ^A ෙශේෂය ආපV ෙනොෙගව*ෙ* න% ෙමෝට� රථය� hළ� ගැmම 
සඳහා ඔeට ෙග_ය  හැy ණය ;දල� කl* ලබා ග� ණය ;දl* අය _ය ^A ෙශේෂය� අතර 
ෙවනස පමණ� ෙග_ය ^A ය. 

 
7:3:3 රජෙ& වගfමy* ෙතොරව ය%y6 	ලධරෙය-ට ඉහත 7:3:1 ෙහෝ 7:3:2 Jමාවට 

අමතරව ණය ලබා ගැmමට අවශM ව*ෙ* න% බැං-ෙR සාමානM ෙකො*ෙ16වලට යට�ව ණය 
ලබා ගැmමට බැං-ව සමග D_ස ගත හැක. 

 

7:4 ෙපොbය 
 

7:4:1 සෑම ව�ෂයකම ජනවා� මස එම ව�ෂයට අදාළ ෙපො� ප�ශතය මහා භාNඩාගාරය 
_6* අමාතMාංශ හා ෙදපා�තෙ%*Aවලට දැ>% ෙද> ලැෙx. 

 
7:4:2 ෙපොtය ගණනය කර> ලබ*ෙ* �නවන ණය ෙශේෂය පදන% කර ග	h	. 
 
7:4:3 	ලධරයාෙග* අය කර ග> ලබන ණය වා�කය හා ඉහත 7:4:2 අ>ව ගණනය 

කරන ලද 7:4:1 I සඳහ* ෙපොtය ඇAළ� මා6ක වා�කය ;w ණය ;දල ෙගවා අවස* වන 
ෙත� සමාන වා�ක මD* අය කළ ^A ය. 

7:5 ඇප 
 

ඉහත 7:1 යටෙ� hළ� ග> ලබන ෙමෝට� රථය බැං-ව ෙවත උකස් කළ ^A ය. 
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7:6 ඉ"	ප� කළ dS ෙeඛන 
 

7:6:1 වාහනය _-E%කUෙ. පකාශය 
 
7:6:2 රජය ntග� ගරාජයy* වාහනය ntබඳ ලබා ග� ත�ෙසේU සහ�කය 
 
7:6:3 වාහනෙ& ර�ෂණ බලපතය 
 
7:6:4 වාහනෙ& Ihක% සහ�කය 
 
7:6:5 වාහනෙ& ව�තමාන ආදාය% බලපතය 
 
7:6:6 ඉහත 7:1 යටෙ� hල� ග> ලබන ෙමෝට� රථය ණය ඉ<T%කUෙ. රාජකා� 

කට^A සඳහා ෙයෝගM බවට ෙදපා�ත ෙ%*A පධා	යා _6* 	-� කරන ලද සහ�කය 
 
7:6:7 වාහනය hලට ග� ]න 6ට සෑම ව�ෂය� සඳහාම ස�වගා� ර�ෂණ බලපතය� ණය 

ලබා ග*නා 	ලධරයා _6* ලබා ගත ^A අතර එම ර�ෂණ බලපතය ර�ෂණය ක< npමට 
ෙපර ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා  මD* සෑම ව�ෂයක�ම එI nටපත� බැං-ව ෙවත ඉ]�ප� කළ 
^A ය. 

 
ස�වගා� ර�ෂණ බලපතය සෑම ව�ෂයක�ම අT� ෙනොකර*ෙ* න% රජය _6* ෙගව> 

ලබන ෙපො� සහනාධාරය ලබා ෙද> ෙනොලැෙx. 
 
ෙමම ර�ෂණ බලපතය ලබා ගැmෙ%� එz* වැඩ ව�ජන, ෙකෝලාහල, 6_< අරගල, 

තස්තවා� සහ ස්වාභා_ක _ප� යන කUE ද ආවරණය _ය ^A ය. 
 

7:7 ණය වා	ක අය #]ම හා ෙපේෂණය #]ම 
 

7:7:1 	ලධරයා ෙසේවය කරන ආයතනය _6* බැං-ෙR 	�ෙ1�ත ණය වා�ක ;දල,  
	ලධරයාෙ. වැ(ෙප* අ� කර> ලබන ෙපොtය හා රජය _6* දරන ෙපොtය අදාළ බැං-ව 
ෙවත මා6කව ෙපේෂණය කළ ^A ය. 

 
7:7:2 	ලධරයා ෙව>ෙව* රජය _6* දර> ලබන ෙපො� පමාණය රජෙ& _යදම� ෙලස 

භාNඩාගාරෙ& උපෙදස් මත DE% තැ�ය ^A ය. 
 

7:8 Xඟ ණය වා	ක 
 

7:8:1 y6ය% ෙහේAව� 	සා 	ලධරයාට වැ(7 ෙනොෙගවන අවස්ථාවක� ණය වා�ක අය 
ෙනොypම ntබඳව අදාළ බැං-ව ෙවත ආයතන පධාm* _6* ෙනොපමාව දැ>% ]ය ^A ය. 

 
7:8:2 ෙසේවය අතහැර යාමක� ෙහෝ ෙසේවෙය* පහ ypමක� ණය ෙශේෂය ස%බ*ධව 

බැං-ෙR සාමානM m� p� අ>ගමනය කළ ^A ය. 
 
7:8:3 වැඩ තහන% ypමක�, ෙසේවෙය* පහ ypමක�, ෙසේවය අතහැර යාමක� ෙහෝ 

ෙසේවෙය* _ශාම යාෙ%� ෙහෝ අදාළ ණය ලබා ග� තැනැ�තා බැං-ෙR m� හා ෙර5ලා6වලට 
අ>{ලව රජය _6* දර> ලබන ෙපොtෙ&  ෙවනස ද  ඇAwව ණය වා�ක අදාළ බැං-ව ෙවත 
ෙපෞ1ගlකවම ෙග_ය ^A ය. 

7:8:4 වැඩ තහන% කළ 	ලධරෙය- නැවත ෙසේවෙ& nI(�වෙහො� වැඩ තහන% කරන 
ලද කාලය Aළ 	ලධරයා _6* ෙගවන ලද ණය වා�කවලට අදාළව රජය _6* දරන ලද ෙපොtය 
පහත සඳහ* ෙකො*ෙ16වලට යට�ව ප�Pරණය ypමට කට^A කර> ලැෙx. 
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7:8:4:1 	ලධරයාෙ. වරද� ෙනොමැ� බව ද�වh* ඔe නැවත ෙසේවෙ& nI(�වෙහො� 
ඔe _6* ෙගවන ලද ණය වා�කවල ඇAළ� රජය _6* දරන ලද ෙපොtය ස%r�ණෙය* 
ඔe ෙවත ප�Pරණය කළ ^AෙR. 

 
7:8:4:2 	ලධරයා  නැවත ෙසේවෙ& nI(වන ල1ෙ1 ය%y6 දªවමකට යට�ව න% 

දªවෙ% ස්වභාවය ෙනොසලකා ෙගවන ලද වා�කවල ඇAළ� රජය _6* දරන ෙපො� 
පමාණෙය* අඩ� පමණ� ප�Pරණය කළ ^AෙR.  

 
7:8:5 අ	වා�ය 	වා� ග*වා ඇ� 	ලධරෙය- ස%බ*ධව ණය වා�ක හා ෙපොtය 

සාමානM ප�] බැං-ව ෙවත ෙපේෂණය කළ ^A අතර රජය _6* ෙපොtෙ& ෙවනස දර> ලැෙx. 
 
7:8:6 ය%y6 	ලධරෙය-ට අඩ වැ(7 ෙගවන අවස්ථාවක� ණය වා�ක හා ෙපොtය අය 

ypම ස%බ*ධව බැං-ෙR සාමානM m�p� අ>ගමනය කළ ^A ය. 
   

7:8:6:1 එෙසේ �ව� 	ලධා�	යක ප£� 	වා� මත අඩ වැ(7 ලබන අවස්ථාවක� ණය 
වා�කය හා ෙපොtය ෙපෞ1ගlකව බැං-ව ෙවත ෙග_ය ^A අතර ෙපොtෙ& ෙවනස රජය _6* 
ප�Pරණය කර> ලැෙx. 

 
7:8:7 	ලධරෙය- වැ(7 රIත 	වා� ලබාගැmෙ%� ණය වා�ක හා ෙපොtය අය ypම 

ස%බ*ධව බැං-ෙR සාමානM m�p� අ>ගමනය කළ ^A ය. 
 
7:8:8 ෙසේවා කාලය Aළ� 	ලධරෙය- hය Dෙ& න% ෙහෝ P�ණ අක�මණMතාවයකට 

ප��වෙහො� ෙහෝ 6ය ]_ හා	කර ෙගන ඇ�න% ෙහෝ එ]නට ණය ෙශේෂය බැං-ෙR සාමානM 
m�ය අ>ව බැං-ව _6* අය කරගත ^A ය. 

 

7:9 ණය 'ෙ� සාමාන� ෙකො%ෙ)* 
 

7:9:1 රජය _6* දර> ලබන ෙපොtය මත 	ලධරයාට ලබා]ය ^A ණය ;දල 	�ෙ1ශ 
ypෙ%� අමාතMාංශය/ෙදපා�තෙ%*Aව _6* පහත සඳහ* කUE සැලy<ලට ගත ^A ය. 

 
ණය ;දල 	�ෙ1ශ ypෙ%� ෙනොසැලylම�කම ෙහේAෙව* ඇ�වන ගැටwවල�  සහ රජයට 

6Wවන අලාභය*I� ණය ;දල 	�ෙ1ශ කළ 	ලධරයාට _U1ධව කට^A ypමට nයවර ග*නා 
අතර,  අලාභය එම 	ලධරයාෙග* අය කර> ඇත. 

 
7:9:2 	ලධරයාෙ. �මනා රIත මා6ක වැ(ෙ7 ;w අ�yp%වල 40%ක Jමාව Aළ ණය 

;දල 	�ෙ1ශ කළ ^A ය. 
 
7:9:2:1 	ලධරයාෙ. වැ(ෙප* අවකරණය කරන ලද බැ�%ගත අ�yp% හා ෙවන� 

අ�yp% සැලy<ල ට ෙගන 7:9:1:1 වග*�යට යට�ව බැං-ව ෙවත උප�ම ණය ;දල 
	�ෙ1ශ කළ ^A ය. 

 
7:9:3 ය%y6 	ලධරෙය- ණය ලබා ග� ෙසේවා ස්ථානෙය* ස්ථාන මාULම� ලබා 

ඇ�න% ඒ බව අදාළ අමාතMාංශය/ෙදපා�තෙ%*Aව _6* ණය ලබා ග� බැං-ව ෙවත දැ>% 
]ය ^A අතර,  ස්ථාන මාUL% ලැc ස්ථානය ෙවත 25 වැ	 ප��ෂ්ටයට අ>{ලව අදාළ 
ෙතොරAU ලබා]ය ^AෙR. මාUL% ෙහේAෙකොට ෙගන ණය වා�ක අ� yp% මග ෙනොහැpමට� 
බැං-වලට කර> ලබන ෙපේෂණය* පමාද ෙනොypමට� ආයතන පධා	යා _6* වග බලාගත 
^A ය. 

 
7:9:4 ණය ලබා �මට බැං-ව ෙවත 	�ෙ1ශය� ලද 	ලධරෙය- එම ණය ;දල ලබා 

ගැmමට ෙපර වැඩ තහනමකට ල��වෙහො� ෙහෝ ෙසේවෙය* පහකර> ලැ�වෙහො� ෙහෝ 
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අ	වා�ය 	වා� යව> ලැ�වෙහො� ෙහෝ එවැ	 ත��වය* ණය ;දල බැං-ෙව* ලබා ගැmමට 
ෙපර බැං-ව ෙවත ෙනොපමාව වා�තා ypම ආයතන පධා	යාෙ. වගfම ෙR. 

 

7:9:5 ණය ලබා ගැmමට VWVක%ල� 	ලධරෙය-ට ෙදපා�තෙ%*Aවy* ෙහෝ 
අමාතMාංශයy* ෙහෝ බැං-ව ෙවත කර> ලබන 	�ෙ1ශය පමාද ව*ෙ* න% ෙහෝ බැං-වy* 
ණය ලබා ගැmෙ%� අනවශM පමාදය� 6W ව*ෙ* න% ෙහෝ ඒ බව l�තව භාNඩාගාරෙ& 
ජා�ක අයවැය ෙදපා�තෙ%*AෙR අධM�ෂ ජනරා< ෙවත දැ*_ය ^A ය. 

 

7:9:6 	ලධරයා hළ� ගැmමට P�වාස*නෙ&ම එf 	ලධරයාෙ. කලතයාට අz�ව �c 
ෙහෝ 	ලධරයා hළ� ගැmමට P�වාස*නෙ&ම එf 	ලධරයාෙ. nයාට ෙහෝ මවට ෙහෝ 
සෙහෝදරෙය-ට ෙහෝ සෙහෝද�යකට ෙහෝ දUෙව-ට ෙහෝ අz�ව �c ණය ඉ<T% ypමට 
P�වාස*නෙ& අ�UW හයක කාලය Aළ ඕනෑම අවස්ථාවක 	ලධරයාට ෙහෝ 	ලධරයාෙ. 
කලතයාට අz�ව �� ෙමෝට� රථය� සඳහා 	ලධරෙය-ට ණය ලබා�ම ෙදපා�තෙ%*A 
පධා	යා 	�ෙ1ශ ෙනොකළ ^A ය. 

 

7:10 ණය ඉei�ප� ඉ"	ප� #]ම හා �$ෙ)ශ #]ෙ� jයා ප	පාkය 
 

7:10:1 ණය ඉ<T%කUෙව- _6* 31 වැ	 ප��ෂ්ටය අ>ව අයW%පත nටප� 2y* 
ntෙයළ කර ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා ෙවත ඉ]�ප� කළ ^A ය. 

 

7:10:2 ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා _6* අදාළ ණය ඉ<T%පතය ෙපොෙරො�A ෙ<ඛනයට 
ඇAළ� කර 7:3 වග*�යට අ>ව ලබා]ය හැy ණය ;දල [රණය ෙකොට, 32 වැ	 ප��ෂ්ටෙ& 
සඳහ* බැං- අත�* ණය ඉ<T%කU කැමැ�ත පකාශ කරන ලද බැං-ව ෙවත ස�ය� ඇAළත 
ෙයො; ypමට කට^A කළ ^A ය. 

 

7:10:3 ණය ඉ<T%කU _6* අදාළ ණය ;දල ලබාගැmම සඳහා එම බැං-ෙR m�p�වලට 
එකඟව හා චකෙ<ඛ උපෙදස්වලට අ>{ලව අවශM ෙතොරAU මාස 03� ස%P�ණLමට ෙපර 
බැං-ව ෙවත සපයා ණය ;දල අ>මත ypෙම* අනAUව බැං-ව මD* අමාතMාංශය/ 
ෙදපා�තෙ%*Aව ෙවත දැ>% �මට කට^A කළ ^A ය. 

 

7:10:4 බැං-ව _6* ණය ;දල 	දහස් ypෙම* පV ඒ බව 27 වැ	 ප��ෂ්ට ය අ>ව 
භාNඩාගාරයට හා අදාළ අමාතMාංශයට/ෙදපා�තෙ%*Aවට දැ>% ]ය ^A ය. 

 

7:11 ණය අය කර ගැFෙ� කාල lමාව 
 

7:11:1 මා6ක ඒකාබ1ධ වැ(ෙප* 40% Jමාව Aළ [රණය වන ණය වා�කය හා ෙපොtය 
අ>ව ණය ;දල ෙගවා අවස* වන කාලය ෙහෝ 	ලධරයාට වයස අ�UW 60 ස%P�ණ Lම ෙහෝ 
යන ෙදෙක* පළ;ව එළෙඹන කාලය Aළ ස%P�ණ ණය ;දල nයවා ගත හැy අ^�* ආපV අය 
කර ගැmෙ% කාල Jමාව [රණය කළ ^A ය. 

 

7:11:2 _ශාම යාමට ආස*න 	ලධරය* සඳහා ෙගවා 	ම කළ හැy වා�ක පමාණය අ>ව 
ණය ;දල [රණය කළ ^A ය. 

 
 

8. බැං; මH% ෙමෝට$ සJකලය./ ස්Kටරය. 8ල' ගැFම සඳහා ණය ලබා 'ම   
 

8:1 ණය ලබා "ය හැ# කා$යය% 
 

8:1:1 ෙමෝට� සzකලය� ෙහෝ ස්{ටරය� hල� ගැmමට 
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8:1:2 	ලධරයා _6* අ�ප� කරෙගන ¦ ලංකාවට ආනයනය කරන ෙමෝට� සzකලය�/ 
ස්{ටරය� ෙහෝ ස%බ*ධෙය* [U බW, ෙගොඩබෑෙ% ගාස්A, 	ෙයෝ�ත ගාස්A සහ ආනයන 
බලපත ගාස්A. 

 

8:2 0W0ක�  
 

8:2:1 රාජM ෙසේවෙ& ෙහෝ පළා� රාජM ෙසේවෙ& ස්ර 	ලධරෙය- Lම 
 

     සහ 
 

8:2:2 �ෙෂේත රාජකා� කට^Aවල 	යැ�මට 6Wවන 	ලධරෙය- Lම  
 
8:2:3 ෙමම කමය යටෙ� ෙමෝට� සzකලය�/ස්{ටරය� සඳහා ණය අ�UW පහ (05)කට  

වර� ලබාගත හැy අතර කl* ලබා ග� ණය ;දල ස%P�ණෙය* ෙගවා අවස* කර �§ම. 
 

8:3 ණය පමාණය 
 

8:3:1 	ලධරයාට Ihක% ලබාගත හැy උප�ම ණය ;දල ව>ෙ& U.100,000/-ක 
(ල�ෂයක) ;දල ෙහෝ ඉහත 8:1 I කා�යය* සඳහා වැය වන ;දල යන ෙදෙක* අ� ;දල ෙR. 

 
8:3:2 රජෙ& වගfමy* ෙතොරව ය%y6  	ලධරෙය-ට ඉහත 8:3:1 Jමාවට අමතරව 

ණය ලබා ගැmමට අවශM ව*ෙ* න% බැං-ෙR සාමානM ෙකො*ෙ16වලට යට�ව ණය ලබා 
ගැmමට බැං-ව සමග D_ස ගත හැක. 

 

8:4 ෙපොbය 
 

8:4:1 සෑම ව�ෂයකම ජනවා� මස එම ව�ෂයට අදාළ ෙපො� ප�ශතය මහා භාNඩාගාරය 
_6* අමාතMාංශ හා ෙදපා�තෙ%*Aවලට දැ>% ෙද> ලැෙx.  

 
8:4:2 ෙපොtය ගණනය කර> ලබ*ෙ* �නවන ණය ෙශේෂය පදන% කර ග	h	. 
 
8:4:3 	ලධරයාෙග* අය කර ග> ලබන ණය වා�කය හා ඉහත 8:4:2 අ>ව ගණනය 

කරන ලද ඉහත 8:4:1 I සඳහ* ෙපොtය ඇAළ� මා6ක වා�කය ;w ණය ;දල ෙගවා අවස* 
වන ෙත� සමාන වා�ක මD* අය කළ ^Az. 

 

8:5 ඇප  
 

ඉහත 8:1 යටෙ� hල� ග> ලබන ෙමෝට� සzකලය ෙහෝ ස{්ටරය බැං-ව ෙවත උකස් කළ 
^A ය. 

 

8:6 ඉ"	ප� කළ dS ^_ෙeඛන  
 
8:6:1 ෙමෝට� සzකලය/ස්{ටරය ntබඳ _-E%කUෙ. පකාශය 
 
8:6:2 ෙමෝට� සzකලය/ස්{ටරය ntබඳ ත�ෙසේU සහ�කය 
 
8:6:3 ෙමෝට� සzකලෙ&/ස්{ටරෙ& ර�ෂණ බලපතය 
 
8:6:4 ෙමෝට� සzකලෙ&/ස්{ටරෙ& Ihක% සහ�කය 
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8:6:5 ෙමෝට� සzකලෙ&/ස්{ටරෙ& ව�තමාන ආදාය% බලපතය 
 
8:6:6 ඉහත 8:1 යටෙ� hල� ග> ලබන ෙමෝට� සzකලය/ස්{ටරය ණය ඉ<T%කUෙ. 

රාජකා� කට^A සඳහා ෙයෝගM බවට ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා _6* 	-� කරන ලද සහ�කය 
 
8:6:7 ෙමෝට� සzකලය/ස්{ටරය hලට ග� ]න 6ට සෑම ව�ෂය� සඳහාම ස�වගා� 

ර�ෂණ බලපතය� ණය ලබා ග*නා 	ලධරයා _6* ලබා ගත ^A අතර එම ර�ෂණ බලපතය 
ර�ෂණය ක< npමට ෙපර ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා මD* සෑම ව�ෂයක�ම එI nටපත� 
බැං-ව ෙවත ඉ]�ප� කළ ^A ය. 

 
ස�වගා� ර�ෂණ බලපතය සෑම ව�ෂයක�ම අT� ෙනොකර*ෙ* න% රජය _6* ෙගව> 

ලබන ෙපො� සහනාධාරය ලබා ෙද> ෙනොලැෙx. 
 
ෙමම ර�ෂණ බලපතය ලබා ගැmෙ%� එz* වැඩ ව�ජන, ෙකෝලාහල, 6_< අරගල,  

තස්තවා�  සහ ස්වභා_ක _ප� යන කUE ද ආවරණය _ය ^A ය. 
 

8:7 ණය වා	ක අය #]ම හා ෙපේෂණය #]ම 
 

8:7:1 	ලධරයා ෙසේවය කරන ආයතනය _6* බැං-ෙR 	�ෙ1�ත ණය වා�ක ;දල,  
	ලධරයාෙ. වැ(ෙප* අ� කර> ලබන ෙපොtය හා රජය _6* දරන ෙපොtය අදාළ බැං-ව 
ෙවත මා6කව ෙපේෂණය කළ ^A ය. 

 
8:7:2 	ලධරයා ෙව>ෙව* රජය _6* දර> ලබන ෙපො� පමාණය රජෙ& _යදම� ෙලස 

භාNඩාගාරෙ& උපෙදස් මත DE% තැ�ය ^A ය. 
 

8:8 Xග ණය වා	ක 
 

8:8:1 y6ය% ෙහේAව� 	සා 	ලධරයාට වැ(7 ෙනොෙගවන අවස්ථාවක� ණය වා�ක අය 
ෙනොypම ntබඳව අදාළ බැං-ව ෙවත ආයතන පධාm* _6* ෙනොපමාව දැ>% ]ය ^A ය. 

 
8:8:2 ෙසේවය අතහැර යාමක� ෙහෝ ෙසේවෙය* පහypමක� ෙහෝ ණය ෙශේෂය ස%බ*ධව 

බැං-ෙR සාමානM m� p� අ>ගමනය කළ ^A ය. 
 
8:8:3 වැඩ තහන% ypමක�, ෙසේවෙය* පහypමක�, ෙසේවය අතහැර යාමක�, ෙසේවෙය* 

_ශාම යාෙ%� ෙහෝ අදාළ ණය ලබා ග� තැනැ�තා බැං-ෙR m� හා ෙර5ලා6වලට අ>{ලව 
රජය _6* දර> ලබන ෙපොtෙ& ෙවනස ද ඇAwව ණය වා�ක අදාළ බැං-ව ෙවත 
ෙපෞ1ගlකවම ෙග_ය ^A ය.  

 
8:8:4 වැඩ තහන% කළ 	ලධරෙය- නැවත ෙසේවෙ& nI(�වෙහො� වැඩ තහන% කරන 

ලද කාලය Aළ 	ලධරයා _6* ෙගවන ලද ණය වා�කවලට අදාළව රජය _6* දරන ලද ෙපොtය 
පහත සඳහ* ෙකො*ෙ16වලට යට�ව ප�Pරණය ypමට කට^A කර> ලැෙx. 

 
8:8:4:1 	ලධරයාෙ. වරද� ෙනොමැ� බව ද�වh* ඔe නැවත ෙසේවෙ& nI(�වෙහො� 

ඔe _6* ෙගවන ලද ණය වා�කවල ඇAළ� රජය _6* දරන ලද ෙපොtය ස%P�ණෙය* 
ඔe ෙවත ප�Pරණය කළ ^AෙR. 

 
8:8:4:2 	ලධරයා නැවත ෙසේවෙ& nI(වන ල1ෙ1 ය%y6 දªවමකට යට�ව න% 

දªවෙ% ස්වභාවය ෙනොසලකා ෙගවන ලද වා�කවල ඇAළ� රජය _6* දරන ලද ෙපො� 
පමාණෙය* අඩ� පමණ� ප�Pරණය කළ ^AෙR. 
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8:8:5 අ	වා�ය 	වා� ග*වා ඇ� 	ලධරෙය- ස%බ*ධව ණය වා�ක හා ෙපොtය 
සාමානM ප�] බැං-ව ෙවත ෙපේෂණය කළ ^A අතර රජය _6* ෙපොtෙ& ෙවනස දර> ලැෙx.  

 
8:8:6 ය%y6 	ලධරෙය-ට අඩ වැ(7 ෙගවන අවස්ථාවක� ණය වා�ක හා ෙපොtය අය 

ypම ස%බ*ධව බැං-ෙR සාමානM m�p� අ>ගමනය කළ ^A ය. 
 

8:8:6:1 එෙසේ �ව� 	ලධා�	යක ප£� 	වා� මත අඩ වැ(7 ලබන අවස්ථාවක� ණය 
වා�කය හා ෙපොtය ෙපෞ1ගlකව බැං-ව ෙවත ෙග_ය ^A අතර ෙපොtෙ& ෙවනස රජය _6* 
ප�Pරණය කර> ලැෙx. 

 
8:8:7 	ලධරෙය- වැ(7 රIත 	වා� ලබා ගැmෙ%� ණය වා�ක හා ෙපොtය අය ypම 

ස%බ*ධව බැං-ෙR සාමානM m�p� අ>ගමනය කළ ^A ය. 
 
8:8:8 ෙසේවා කාලය Aළ� 	ලධරෙය- hය Dෙ& න% ෙහෝ P�ණ අක�මණMතාවයකට 

ප��වෙහො� ෙහෝ 6ය ]_ හා	 කරෙගන ඇ�න% ෙහෝ එ]නට ණය ෙශේෂය බැං-ෙR සාමානM 
m�ය අ>ව බැං-ව _6* අය කරගත ^A ය. 

 

8:9 ණය 'ෙ� සාමාන� ෙකො%ෙ)* 
 

8:9:1 රජය _6* දර> ලබන ෙපොtය මත 	ලධරයාට ලබා ]ය ^A ණය ;දල 	�ෙ1ශ 
ypෙ%�  අමාතMාංශය/ෙදපා�තෙ%*Aව _6* පහත සඳහ* කUE සැලy<ලට ගත ^A ය. 

 
ණය ;දල 	�ෙ1ශ ypෙ%� ෙනොසැලylම�කම ෙහේAෙව* ඇ� වන ගැටwවල� සහ රජයට 

6Wවන අලාභවල� ණය ;දල 	�ෙ1ශ කළ 	ලධරයාට _U1ධව කට^A ypමට nයවර ග*නා 
අතර අලාභය එම 	ලධරයාෙග* අය කර> ඇත. 

 
8:9:1:1 	ලධරයාෙ. �මනා රIත මා6ක වැ(ෙ7 ;w අ�yp%වල 40%ක Jමාව Aළ 

ණය ;දල 	�ෙ1ශ කළ ^A ය. 
 
8:9:1:2 	ලධරයාෙ. වැ(ෙප* අවකරණය කරන ලද බැ�%ගත අ�yp% හා ෙවන� 

අ�yp% සැලy<ලට ෙගන බැං-ව ෙවත උප�ම ණය ;දල 	�ෙ1ශ කළ ^A ය. 
 

8:9:2 ය%y6 	ලධරෙය- ණය ලබා ග� ෙසේවා ස්ථානෙය* ස්ථාන මාULම� ලබා 
ඇ�න% ඒ බව අදාළ අමාතMාංශය/ෙදපා�තෙ%*Aව _6* ණය ලබා ග� බැං-ව ෙවත දැ>% 
]ය ^A අතර, ස්ථාන මාUL% ලැc ස්ථානය ෙවත 25 වැ	 ප��ෂ්ටයට අ>{ලව අදාළ ෙතොරAU 
ලබා ]ය ^AෙR. මාUL% ෙහේAෙකොට ෙගන ණය වා�ක අ�yp% මග ෙනොහැpමට� බැං-වලට 
කර> ලබන ෙපේෂණ පමාද ෙනොypමට� ආයතන පධා	යා වග බලාගත ^A ය. 

 
8:9:3 ණය ලබා �මට බැං-ව ෙවත 	�ෙ1ශය� ලද 	ලධරෙය- එම ණය ;දල ලබා 

ගැmමට ෙපර වැඩ තහනමකට ල� �වෙහො� ෙහෝ ෙසේවෙය* පහකර> ලැ�වෙහො� ෙහෝ 
අ	වා�ය 	වා� යව> ලැ�වෙහො� ෙහෝ එවැ	 ත��වය* ණය ;දල බැං-ෙව* ලබා ගැmමට 
ෙපර බැං-ව ෙවත ෙනොපමාව වා�තා ypම ආයතන පධා	යාෙ. වගfම ෙR.  

 
8:9:4 ණය ලබා ගැmමට VWVක%ල� 	ලධරෙය-ට ෙදපා�තෙ%*Aවy* ෙහෝ 

අමාතMාංශයy* ෙහෝ බැං-ව ෙවත කර> ලබන 	�ෙ1ශය පමාද ව*ෙ* න% ෙහෝ බැං-වy* 
ණය ලබා ගැmෙ%� අනවශM පමාදය� 6Wව*ෙ* න% ෙහෝ ඒ බව l�තව භාNඩාගාරෙ&  
ජා�ක අයවැය ෙදපා�තෙ%*AෙR අධM�ෂ ජනරා< ෙවත දැ*_ය ^A ය. 

 
8:9:5 	ලධරයා hල� ගැmමට P�වාස*නෙ&ම එf 	ලධරයාෙ. කලතයාට අz�ව �c  

ෙහෝ 	ලධරයා hල� ගැmමට P�වාස*නෙ&ම එf 	ලධරයාෙ. nයාට ෙහෝ මවට ෙහෝ 
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සෙහෝදරෙය-ට ෙහෝ සෙහෝද�යකට ෙහෝ දUෙව-ට ෙහෝ අz�ව �c, ණය ඉ<T% ypමට 
P�වාස*නෙ& අ�UW හයක කාලය Aළ ඕනෑම අවස්ථාවක 	ලධරයාට ෙහෝ 	ලධරයාෙ. 
කලතයාට අz�ව �c බz6කලය�/ස්{ටරය� සඳහා ණය ලබා �ම ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා 
	�ෙ1ශ ෙනොකළ ^A ය. 

 

8:10 ණය ඉei�ප� ඉ"	ප� #]ෙ� හා �$ෙ)ශ #]ෙ� jයා ප	පාkය 
 

8:10:1 ණය ඉ<T%කUෙව- _6* 31 වැ	 ප��ෂ්ටය අ>ව අයW%පත nටප� 2y* 
ntෙයළ කර ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා ෙවත ඉ]�ප� කළ ^A ය. 

 
8:10:2 ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා _6* අදාළ ණය ඉ<T%පතය ෙපොෙරො�A ෙ<ඛනයට 

ඇAළ� කර 8:3 වග*�ය අ>ව ලබා ]ය හැy ණය ;දල [රණය ෙකොට 32 වැ	 ප��ෂ්ටෙ& 
සඳහ* බැං- අත�* ණය ඉ<T%කU කැමැ�ත පකාශ කර> ලබන බැං-ව ෙවත ස�ය� 
ඇAළත ෙයො; ypමට කට^A කළ ^A ය. 

 
8:10:3 ණය ඉ<T%කU _6* අදාළ ණය ;දල ලබාගැmම සඳහා එම බැං-ෙR m�p�වලට 

එකඟව හා චකෙ<ඛ උපෙදස්වලට අ>{ලව අවශM ෙතොරAU මාස 03� ස%P�ණLමට ෙපර 
බැං-ව ෙවත සපයා ණය ;දල අ>මත ypෙම* අනAUව බැං-ව මD* අමාතMාංශය/ 
ෙදපා�තෙ%*Aව ෙවත දැ>%�මට කට^A කළ ^A ය. 

 
8:10:4 බැං-ව _6* ණය ;දල 	දහස් ypෙම* පV ඒ බව 27 වැ	 ප��ෂ්ටය අ>ව 

භාNඩාගාරයට හා අදාළ අමාතMාංශයට/ෙදපා�තෙ%*Aවට දැ>% ]ය ^A ය. 
 

8:11 ණය අය කර ගැFෙ� කාල lමාව 
 

8:11:1 මා6ක ඒකාබ1ධ වැ(ෙප* 40% Jමාව Aළ [රණය වන ණය වා�කය හා ෙපොtය 
අ>ව ණය ;දල ෙගවා අවස* වන කාලය ෙහෝ 	ලධරයාට වයස අ�UW 60 ස%P�ණLම ෙහෝ 
යන ෙදෙක* පළ;ව එළෙඹන කාලය Aළ ස%P�ණ ණය ;දල nයවා ගත හැy අ^�* ආපV අය 
කර ගැmෙ% කාල Jමාව [රණය කළ ^A ය. 

 
8:11:2 _ශාම යාමට ආස*න 	ලධරය* සඳහා ෙගවා 	ම කළ හැy වා�ක පමාණය අ>ව 

ණය ;දල [රණය කළ ^A ය. 
 
ඉහත 7:10 හා 8:10 වග*�වල සඳහ* ප�] බැං- ෙවත ණය ඉ<T%ප� 	�ෙ1ශ කරන ලද 

තම අමාතMාංශයට අය� ෙදපා�තෙ%*Aවල හා ආයතන පධාm*ෙ. නාම ෙ<ඛනය� අදාළ 
අමාතMාංශෙ& ෙ<ක% _6* 32 වැ	 ප��ෂ්ටෙ& සඳහ* බැං-වලට දැ>% ]ය ^A ය. 

 
 

9. පාගන බJ*කලය. 8ල' ගැFම සඳහා ණය 
 

9:1 0W0ක�:- තම ප]ං� ස්ථානය සහ රාජකා� ස්ථානය අතර ගම* ypම සඳහා පාගන 
බz6කලය� අවශM වන යට� ෙශේ`යකට ෙහෝ ක	ෂ්ට ෙසේවක ෙශේ`යකට අය� ස් ර 
	ලධරෙය- 

 
9:2 ණය පමාණය:-  U.6000� ෙහෝ බz6කලෙ& ව�නාකම ෙහෝ යන ෙමz* අ� ;දල 
 

9:3 ඇපක\ෙවෝ:- 	ලධරයාට අ�UW දහයකට ෙනොඅ� _ශාම වැ(7 සIත ෙසේවය� ඇ�න%, 
ඇපකUෙව- අවශM  ෙනොෙR. එවැ	 ෙසේවය� නැ�න% අ�UW 5කට ෙනොඅ� _ශාම  වැ(7 සIත 
ෙසේවය� ඇ� රජෙ& 	ලධරෙය- 
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9:4 ෙවන� ෙකො%ෙ)* :- ෙ% ණය ]ය^�ෙ� අT� බz6කලය� hලට ගැmම සඳහා 
පමණy.  එය ෙකොටස් වශෙය* ෙනොව ;w ;දල එකවරම ෙගවා hල� ගත ^A ය. 

 

9:5 වාර ගණන :- 7:2:5 උප වග*�ෙ& ද�වා ඇ� ප�] 
 
 

10. “ආපදා”ණය සහ ෙවන� ණය 
 

10:1 අර,ණ:-  ණය ඉ<Yෙ% සතMතාවය සහ 	ලධරයාෙ. පාලන _ෂය ඉ�මවා Dය කUE 
	සා ;ද< අපහVක% ඇ� � බව ඔ7r ypම සඳහා ඉ<T%කU _6* 6ය අවංකභාවෙය*ම කර> 
ලබන පකාශය� ඉ]�ප� කර*ෙ* න% පහත සඳහ* කා�යය*ෙග* ඕනෑම කා�යය� සඳහා 
ෙමම ණය ]ය හැyය :- 

 

D	, ගංවAර ෙහෝ එවැ	 ෙවන� ස්වභා_ක _ප� 	සා 6Wවන ආපදාවල� සහනය සැලJම; 
 

ෛවදM _යද% ෙරෝහ< ගාස්A ෙහෝ සා�A 	වාස ගාසA්; 
 

	ලධරයාෙ. ප�ෙ< ෙකෙන-ෙ. අසmපය� 	සා ණය ගැ�Lම; 
 

	ලධරයාෙ. ප�ෙ< ෙකෙන-ෙ. අසmපයකට _යද% ypෙ% ෙහේAෙව* ෙගව< -Y 
ෙගLමට ෙනොහැyLම 	සා ෙගව< -Y Iඟ I¯ම; 

 

	ලධරයාෙ. ප�ෙ< ෙකෙන-ෙ. අවමංගලMයක _යද%; 
 

	ලධරයා ෙහෝ ඔeෙ. ප�ෙ< අය ප]ං�ව 6�*නා � ද, 	ලධරයාට ෙහෝ ඔeෙ. කලතයාට 
අz� � ද 	වාසයක අතMවශM අT�වැ�යා yp% කට^A; 

 

රාජකා� කට^A සඳහා ෙමෝට� වාහනය� පා_�� කළ ^A යැz 	යම කර ඇ� 
	ලධරෙය-ට අz� ෙමෝට� වාහනයක අතMවශM අT�වැ�යා yp%; 

 

මැෙ<�යාෙව* සහ බරවා ෙරෝගෙය* ආර�ෂා Lමට මWU දැ< hල� ගැmම; 
 

තමාෙග* යැෙපන දUෙව-ට (ග`ත උපකරණ, ස�පණ °<, yU% ප� ෙප�� ආ]ය 
ඇAw) පාසැ< ෙපො� hල� ගැmම; 

 

	ලධරයාට වහාම ප]ං�Lම සඳහා ෙගය� -lයට ගැmෙ%� ෙග_ය ^A ;< ෙගව< -Y 
අ��කාර%; 

 

	ලධරයා ඉ<T% කර ඇ� 	වාස ණය� ස%බ*ධෙය* රජෙ& ආයතනයකට ෙග_ය  ^A 
_යද%; 

 

	ලධරයා සහ ඔeෙ. ප�ෙ< අය _ෙ1ශයකට යන _ට යාන පත hල� ගැmම, එෙත-W �ව� 
ගමෙනI ෙයෙදන කාලය�, ]වzෙන* බැහැරව 6�න කාලය� සඳහා 	ලධරයාට ස%P�ණ ප� 
සIත 	වා� ලැ§ ��ය ^A ය; 

 

ප�ගණක ය*ත හා අවශM උපාංග hල� ගැmම  
 

ෙදපා�තෙ%*A පධා	යාෙ. මතය ප�] ;ද< ආධාර �මට VWV _ය හැy ෙවන� කUE 
 

10:2 0W0ක�:- ස් ර හා _ශාම වැ(7 Ih 	ලධර ෙය- සහ (10:3:1 උපවග*�යට යට�ව) 
රාජM ෙසේවා අ�ථසාධක අර;දලට දායක වන ස් ර ෙහෝ තාවකාlක 	ලධරෙය- 

 
10:3 ණය පමාණය:- මාස 10ක වැ(7 උප�මයකට යට�ව, ඇ�ත වශෙය* _යද% කළ ෙහෝ 

_යද% ypමට 6Wවන ෙහෝ ;දල 
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10:3:1 තාවකාlක 	ලධරෙය- ස%බ*ධෙය* න%, ෙදන ණය ;දෙ< හා ඔe ෙගLමට 
ඇ� ෙවන� ණයAUස්වල ද එකAව y6ම අවස්ථාවක� ඔe රා.ෙසේ.අ. අර;දලට ෙගවා ඇ� 
දායක ;ද<වල එකAවට වැ� ෙනො_ය ^A ය. 

 

10:3:2 ෙගව< -Y අ��කාර% ෙගLම සඳහා � ණය� ස%බ*ධෙය* � කල එම ;දල 
y6W අවස්ථාවක� මාස Aනක අ>මත ෙගව< -lය ෙනොඉ�ම_ය ^A ය. 

 

10:4 ඇපක\ෙවෝ:- 
 

ෙසේවා කාලය අ�: 10ට අ� ස්ර හා _ශාම වැ(7 Ih 	ලධරය* ස%බ*ධෙය*, අ�: 10ට 
ෙනොඅ� ෙසේවා කාලය� ඇ� ස්ර හා _ශාම වැ(7 Ih එ� ඇපකUෙව- ෙහෝ අ�: 5ට ෙනොඅ� 
ෙසේවා කාලය� ඇ� ස්ර හා _ශාම වැ(7 Ih ඇපකUව* ෙදෙදෙන- ෙහෝ ඉ]�ප� කළ ^A ය. 
අ�: 10ට වැ� ෙසේවා කාලය� ඇ� ස්ර හා _ශාම වැ(7 Ih 	ලධරය* සඳහා ඇපකUව* 
අවශM ෙනොෙR.  

 

10:4:1 අගහාර ර�ෂණ කමෙ& ණය V�-% ර�ෂණය සඳහා දායක L ඇ� 	ලධරෙය- 
ස%බ*ධ වන කල, 10:4 I සඳහ* ප�] ඇපකUව* ඉ]�ප� ypම ෙව>වට _ක<පය� ෙලස 
එf ණය V�-% ර�ෂණ සහ�කය ඉ]�ප� කළ හැy ය. 

 

10:5 වැ(7 ණය ඉ<T% කරන ]නට P�වාස*න මාස හය Aළ ෙමම ගණෙ& ෙවන� y6W 
ණය� ලබාෙගන නැ�න%, ඕනෑම අවස්ථාවක වැ(7 ණය� ]ය හැy ය. y6W අවස්ථාවක එෙසේ 
පVව ලබා ග*නා ණය, 10:3 වග*�ය යටෙ� 	ලධරයාට Ihක% ඇ� ;දල සහ ෙමම ගණය 
යටෙ� කl* ලබාෙගන ඇ� ණය ;ද<වල ආපV ෙගLමට ඇ� ෙශේෂය යන  ෙදක අතර ෙවනසට 
වඩා වැ� ෙනො_ය ^A ය. 

 

එ� ණයකට/අ��කාරමකට වඩා ලබා ෙගන ඇ� අයW%කUෙව- ස%බ*ධෙය*, ආපV අය 
කළ ^A ගණන [රණය කළ ^�ෙ� පහත ප�] ය. 

  

ය% 	ලධරෙය- එ� ගණයකට වඩා ණය ලබාෙගන ඇෙතො�, අT�* ණය� ලබා ගැmම සඳහා 
ඒ එ� එ� ගණවල ණය ආපV ෙග_ය ^A ආකාරය ෙමෙසේ ගණ* බැlය ^A ය. 

 

මා6ක ඒකාබ1ධ වැ(ෙපI ;< 6යයට පහ (5%) වැ(7 ණය ස%බ*ධෙය* _ය ^A ය. මා6ක 
ඒකාබ1ධ වැ(ෙපI 6යයට හතlහ (40%) ද�වා ඊළඟ සෑම 6යයට පෙහේ (5%) ෙකොටස�ම 
අෙන-� ගණවල ණය ආපV ෙගLම සඳහා පහත සඳහ* ප;ඛ�වය මත ෙබදාහැ�ය ^A ය. 

 

1. පවාහන ණය 
2. ණය ගැ�භාවෙය* h�මට ණය 
3. ෙ1පළ ණය 

  

ෙ% ආකාරයට ෙව*කර ගැmෙම* පV, ස%P�ණ ෙශේෂය සාමා�කයා අ*�ම වරට ලබා ග� 
ණය ව�ගය 	ර�< ypම ස%බ*ධෙය* �ව� ෙලස සැලyය ^A ය. 

  

ෙමI 3:5 උප වග*�ෙ& Jමාව*ට යට�ව, 	ලධරෙය-ට ඕනෑම ණය ව�ගය� ස%බ*ධෙය* 
වැ� ;දල� ආපV ෙගLම ඔeෙ. කැමැ�ත ප�] කළ හැyය. 

 

අT� ණය ;දල� අ>මත ypෙ%�, ආපV අය ypම පහත සඳහ* ප�] නැවත 	යම කළ ^A ය. 
 

   මසක ඒකාබ1ධ වැ(ප ෙහෝ ඊට අ�  - ඒකාබ1ධ වැ(ෙප* 5% 
 

   මසක ඒකාබ1ධ වැ(පට වැ� සහ 
   මාස ෙදකක ඒකාබ1ධ වැ(ප ද�වා  - ඒකාබ1ධ වැ(ෙප* 7 ½% 
 

   මාස ෙදකක ඒකාබ1ධ වැ(පට වැ� 
   සහ මාස Aනක ඒකාබ1ධ වැ(ප ද�වා  - ඒකාබ1ධ වැ(ෙප* 10% 
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 Unයලy* ෙකොටස� අය කර ගැmමට 6WLම වැලැ�Lම සඳහා ආපV අය කර ග*නා 
මා6ක වා�කය ගණ* බැYෙ%�, වා�කය ආස*නම Unයලට ගණ* බැlය ^A ය. Unයලy* 
ෙකොටස� අය කර ගත ^A න%, එය පළ;වන වා�කෙය* අය කර ගත ^A ය. 

 
10:6 ෙ% වග*�ය යටෙ� ණය ස%බ*ධෙය* 	ලධරෙය-ෙ. ප�ල ය*නට, 	ලධරයාෙග* 

යැෙප*ෙ* න%, 	ලධරයාෙ. ෙදමRnෙයෝ ද, නැ] මzලEෙවෝ ද, අ_වාහක ෙසොෙහො^�ෙයෝ ද, 
වයස අ�UW 18ට අ� ෙසොෙහො^ෙරෝ ද ඇAළ� ෙව�. 

 
 

11. බැං; මH% ෙ)පළ ණය ලබා'ම 
 
11:1 ණය ලබා"ය හැ# කා$යය% 

 
11:1:1 	වස� ඉ]ypම සඳහා VWV ඉඩම� hලට ගැmමට 
 
11:1:2 ණය ඉ<T%කUට අය� ඉඩමක අT�* 	වස� ඉ]ypමට 
 
11:1:3 	වස� සIත ඉඩම�/මහ< 	වාසය� hලට ගැmමට 
 
11:1:4 ඉ]කර ඇ� 	වස� වැ� ]^E ypමට සහ අT�* ෙකොටස� එකA ypමට 
 
11:1:5 අ�ධ වශෙය* ඉ]කර ඇ� 	වසක ඉ�� වැඩ 	ම ypමට 
 
11:1:6 	වාසය� තැmමට VWV ඉඩම� hල� ගැmම හා එI 	වස� ඉ]ypමට 
 
11:1:7 ණය ඉ<T%කUෙ. කලතයාට අය� ඉඩමක අT�* 	වස� ඉ]ypමට/ඉ]කර 

ඇ� 	වස� වැ� ]^E ypමට/අT�* ෙකොටස� එකA ypමට/අ�ධ වශෙය* ඉ]කර ඇ� 
	වසක ඉ�� වැඩ 	ම ypමට 

 
11:1:8 ස්ව�ණ²h/ජය²h �මනා පත යටෙ� ලබා� ඇ� ඉඩමක ෙහෝ ඉඩ% ප�සංස්කරණ 

ෙකොhෂ* සභාව යටෙ� ලබා� ඇ� ඉඩමක 	වස� ඉ]ypමට/ඉ]කර ඇ� 	වස වැ� ]^E 
ypමට/අT�* ෙකොටස� එකA ypමට/අ�ධ වශෙය* ඉ]කර ඇ� 	වසක ඉ�� වැඩ 	ම 
ypමට 

 

11:2 0W0ක� 
 
11:2:1 රාජM ෙසේවෙ& ෙහෝ පළා� රාජM ෙසේවෙ& 	ලධරෙය- Lම 
 
11:2:2 _ශාම වැ(7 Ih ව�ෂ 05ක ෙසේවා කාලය� සIත තනAෙ� ස් ර කර ඇ� 

	ලධරෙය- Lම. 
 

ස ටහන 
 

 වසර 05ක ෙසේවා කාලය� සIතව රාජM ෙසේවෙ& _ශාම වැ(7 සIත තනAරක ස් ර කර> 
ලැ� හා නව තනAරකට ප�L% ලැබ එf නව තනAෙ� ස් ර කර> ෙනොලැc 	ලධරෙය- සඳහා 
ඔeෙ. ෙපර තනAෙ� ලැ�ය හැyව �c Jමාව ද�වා ෙ1පළ ණය ලබා ගැmෙ% Ihකම ලැෙx. 

 
11:2:3 ස්වාhrUෂයා හා භා�යාව යන ෙදෙදනාම රජෙ& 	ලධරය* න%  ෙදෙදනාම ෙව* 

ෙව*ව ණය ලබා ගැmමට VWස්ෙසෝ ෙව�. 
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11:2:3:1 ස්වාhrUෂයා හා භා�යාව යන ෙදෙදනාම රජෙ& 	ලධරය* න%, එ� අෙය- 
_6* රජෙ& 	ලධරය*ට ෙ1පළ ණය ලබා ෙදන බැං-වy* දැනටම� ලබා ග� ණය 
;දl* hලට ෙගන ඇ� ඉඩෙ% 	වස� ඉ]ypමට/ඉ]කර ඇ� 	වස� වැ� ]^E ypමට/ 
අT�* ෙකොටස� එකA ypමට/අ�ධ වශෙය* ඉ]කර ඇ� 	වසක ඉ�� වැඩ 	ම ypමට, 
ණය ලබා ෙනොග� 	ලධරයාට එම බැං-ෙව*ම බ1ධ DEම� යටෙ� ණය ලබා ගත හැy ය. 
එෙහ� ෙපර ණය ;දල 2005.01.01 ]නට ෙපර බැං-ෙR සාමානM ෙපො� අ>පා�කය යටෙ� 
ලබා ෙගන ඇ�න% එම ෙපර ලබා ග� ණය ;දල සඳහා රජෙ& ෙපො� _යදම Ih ෙනොව> 
ඇත. 

 
11:2:3:2 ස්වාhrUෂයා හා භා�යාව යන ෙදෙදනාම රජෙ& 	ලධරය* න% 	වස� 

ඉ]ypමට/	වස� ඉ]ypමට VWV ඉඩම� hලට ගැmමට හා එI 	වස� ඉ]ypමට/	වස� 
සIත ඉඩම�/මහ< 	වාසය� hලට ගැmමට බ1ධ DEම� යටෙ� ෙදෙද නාටම ණය ලබා 
ගත හැy ය.  

 
11:2:4 රාජM සංස්ථාවක/වMවස්ථාnත මNඩලයක ෙසේවය ypම සඳහා තාවකාlකව ;දාහැර 

6�න ඉහත 11:2:1 හා 11:2:2 යටෙ� VWVක% ලබන 	ලධරය*. 
 
11:2:5 ණය ඉ<T%කUෙ. කලතයා රජෙ& 	ලධරෙය- ෙනො�ව ද, කලතයාට අය� 

ඉඩමක 	වස ඉ]ypම සඳහා බ1ධ DEම� යටෙ� ණය ලබා ගත හැy ය.  
 
11:2:6 වසර 5කට ෙනොඅ� අඛNඩ ෙසේවා කාලය� ඇ� _ශාම වැ(7 Ih ³_ධ හ;දාෙR 

ස්ෙR�ඡා බලකායට අය� 	ලධරෙය-/ෙසV 	ලධරෙය-  Lම   . 
 
11:2:7 වසර 5කට ෙනොඅ� අඛNඩ ෙසේවා කාලය� ඇ� වයස අ�UW 55 ද�වා ෙසේවෙ& 

ෙය�මට අවකාශ ඇ� 	ලධරෙය- බවට ෙදපා�තෙ%*Aව _6* සහ�ක කරන ෙපොlස් 
උපෙසේවා 	ලධරෙය- Lම.   

 
11:2:8 ෙ1පළ ණය ලබාගත හැ�ෙ� ෙසේවා කාලය Aළ එ� වර� පම`.  

 

11:3 ණය අය කර ගැFෙ� කාල lමාව 
 

උප�ම කාලය ව�ෂ 25� ෙහෝ 	ලධරයාට වයස අ�UW 60 ස%P�ණ Lම ෙහෝ යන ෙදෙක* 
පළ;ව එළ    ෙඹන කාලය Aළ ස%P�ණ ණය ;දල nයවා ගත හැy අ^�* ආපV අය කර ගැmෙ% 
කාල Jමාව [රණය කළ ^A ය. 

 

11:4 ණය පමාණය 
 

11:4:1 	ලධරයාට Ihක% ලබාගත හැy උප�ම ණය ;දල 	ලධරයාෙ. �මනා හැර වසර 
07ක ඒකාබ1ධ වැ(ප ෙහෝ Unය< ල�ෂ 30ක ;දල යන ෙදෙක* අ� ;දල. 

 
11:4:2 රජෙ& වගfමy* ෙතොරව ය%y6 	ලධරෙය-ට ඉහත 11:4:1 Jමාවට අමතරව 

ණය ලබා ගැmමට අවශM ව*ෙ* න% බැං-ෙR සාමානM ෙකො*ෙ16වලට යට�ව ණය ලබා 
ගැmමට බැං-ව සමග D_ස ගත හැක. 

11:5 ෙපොbය 
 

11:5:1 ඉහත 11:4:1 වග*�ය යටෙ� ලබා ග*නා ණය ;ද< ෙව>ෙව* පහත ව5ෙR 
සඳහ* ප�] වා�?ක ෙපොtය� අය කර> ලැෙx.  
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ණය ;දල 	ලධරයා _6* 
ෙග_ය ^A ෙපො� 

ප�ශතය 
 

රජය _6* ෙග_ය 
^A ෙපො� 
ප�ශතය 

බැං-වට ෙග_ය 
^A ෙපො� 
ප�ශතය 

 
U. 500,000/- ද�වා 

 
4% 

 

 
8% 

 
12% 

U. 500,001/- 6ට 
U. 1,000,000/- ද�වා 
 

 
8% 

 
4% 

 
12% 

U. 1,000,001/- 6ට 
U. 3,000,000/- ද�වා 
 

 
11% 

 
3% 

 
14% 

 
11:5:2 ෙපොtය ගණනය කර> ලබ*ෙ* �න වන ණය ෙශේෂය පදන% කර ග	h	. 
 
11:5:3 	ලධරයාෙග* අය කර ග> ලබන ණය වා�කය හා ඉහත 11:5:2 අ>ව ගණනය 

කරන ලද 11:5:1 I සඳහ* ෙපොtය ඇAළ� මා6ක වා�කය ;w ණය ;දල ෙගවා අවස* වන 
ෙත� සමාන වා�ක ෙලස අය කළ ^A ය. 

 

11:6 ඇප 
 

ඉහත 11:1 I කා�යය* ෙව>ෙව* ණය අයW% කරන ෙ1පළ බැං-ව ෙවත උකස් කළ ^A ය. 
 

11:7 ණය වා	ක අය #]ම හා ෙපේෂණය #]ම 
 

11:7:1 	ලධරයා ෙසේවය කරන ආයතනය _6* බැං-ෙR 	�ෙ1�ත ණය වා�ක ;දල, 
	ලධරයාෙ. වැ(ෙප* අ� කර> ලබන ෙපොtය හා රජය _6* දරන ෙපොtය අදාළ බැං-ව 
ෙවත මා6කව ෙපේෂණය කළ ^A ය. 

 
11:7:2 	ලධරයා ෙව>ෙව* රජය _6* දර> ලබන ෙපො� පමාණය රජෙ& _යදම� ෙලස 

භාNඩාගාරෙ& උපෙදස් මත DE% තැ�ය ^A ය. 
 

11:8 Xඟ ණය වා	ක 
 

11:8:1 y6ය% ෙහේAව� 	සා 	ලධරයාට වැ(7 ෙනොෙගවන අවස්ථාවක� ණය වා�ක අය 
ෙනොypම ntබඳව අදාළ බැං-ව ෙවත ආයතන පධාm* _6* ෙනොපමාව දැ>% ]ය ^A ය. 

 
11:8:2 ෙසේවය අතහැර යාමක� ෙහෝ ෙසේවෙය* පහypමක� ණය ෙශේෂය ස%බ*ධව 

බැං-ෙR සාමානM m� p� අ>ගමනය කළ ^A ය. 
 
11:8:3 වැඩ තහන% ypමක�, ෙසේවෙය* පහypමක�, ෙසේවය අතහැර යාමක� ෙහෝ 

ෙසේවෙය* _ශාම යාෙ%� ෙහෝ ණය වා�ක අදාළ ණය ඉ<T%කU _6* බැං-ෙR m� හා 
ෙර5ලා6වලට අ>{ලව රජය _6* දරන ෙපොtෙ& ෙවනස ද ඇAwව ෙපෞ1ගlකව අදාළ 
බැං-ව ෙවත ෙග_ය ^A ය. 

 
11:8:4 වැඩ තහන% කළ 	ලධරෙය- නැවත ෙසේවෙ& nI(�වෙහො� වැඩ තහන% කරන 

ලද කාලය Aළ 	ලධරයා _6* ෙගවන ලද ණය වා�කවලට අදාළව රජය _6* දරන ෙපොtය 
පහත සඳහ* ෙකො*ෙ16වලට යට�ව ප�Pරණය ypමට කට^A කර> ලැෙx. 
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11:8:4:1 	ලධරයාෙ. වරද� ෙනොමැ� බව ද�වh* ඔe නැවත ෙසේවෙ& 
nI(�වෙහො� ඔe _6* ෙගවන ලද ණය වා�කවල ඇAළ� රජය _6* දර> ලබන ෙපොtය 
ස%P�ණෙය* ඔe ෙවත ප�Pරණය කළ ^A ෙR.    

 

11:8:4:2 	ලධරයා නැවත ෙසේවෙ& nI(වන ල1ෙ1 ය% y6 දªවමකට යට�ව න% 
දªවෙ% ස්වභාවය ෙනොසලකා ෙගවන ලද වා�කවල ඇAළ� රජය _6* දරන ලද ෙපො� 
පමාණෙය* අඩ� පමණ� ප�Pරණය කළ ^A ෙR. 

 

11:8:5 අ	වා�ය 	වා� ග*වා ඇ� 	ලධරෙය- ස%බ*ධව ණය වා�ක හා ෙපොtය 
සාමානM ප�] බැං-ව ෙවත ෙපේෂණය කළ ^A අතර රජය _6* ෙපොtෙ& ෙවනස දර> ලැෙx. 

 

11:8:6 ය%y6 	ලධරෙය-ට අඩ වැ(7 ෙගවන අවස්ථාවක� ණය වා�ක හා ෙපොtය අය 
ypම ස%බ*ධව බැං-ෙR සාමානM m�p� අ>ගමනය කළ ^A ය. 

 

11:8:6:1 එෙසේ �ව� 	ලධා�	යක ප£� 	වා� මත අ�ධ වැ(7 ලබන අවස්ථාවක� 
ණය වා�කය හා ෙපොtය ෙපෞ1ගlකව බැං-ව ෙවත ෙග_ය ^A අතර ෙපොtෙ& ෙවනස රජය 
_6* ප�Pරණය කර> ලැෙx. 

 

11:8:7 	ලධරෙය- වැ(7 රIත 	වා� ලබා ගැmෙ%� ණය වා�ක හා ෙපොtය අයypම 
ස%බ*ධව බැං-ෙR සාමානM m� p� අ>ගමනය කළ ^A ය. 

 

11:8:8 ෙසේවා කාලය Aළ� 	ලධරෙය- hය Dෙ& න% ෙහෝ P�ණ අක�මනMතාවයට 
ප��ෙ& න% ෙහෝ ෛවදM ෙහේµ* මත _ශාම ග*වන ල1ෙ1 න% ෙහෝ එ]නට ඇ� ණය  ෙශේෂය 
ණය ඇපකර අර;දල මD* මා6කව බැං-ව ෙවත 	ර�< ypමට රජය _6* කට^A කර> 
ලැෙx. (11:8:10 උප වග*�ය ද බල*න.) 

 

11:8:9 රාජM සංස්ථාවක/වMවස්ථාnත මNඩලයක ෙසේවය සඳහා තාවකාlකව ;දාහැර 
6�න ඉහත 11:2:4 අ>ව VWVක% ලබන 	ලධරෙය-ෙ. ණය වා�ක හා ෙපොtය 	ලධරයා 
ෙසේවය කරන ආයතනය මD* බැං-ව ෙවත ෙපේෂණය කළ ^A අතර, එම කාල Jමාව සඳහා 
ෙපො� ෙවනස අදාළ 	ලධරයා 1_[යනය යටෙ� ප�Lම ලැc ආයතනය _6* ෙපේෂණය කර> 
ලැෙx. 

 

11:8:9:1 රාජM සංස්ථාවක/වMවස්ථාnත මNඩලයක ෙසේවය සඳහා ස් රව ;දාහ�න 
	ලධරෙය-ෙ. ණය වා�ක හා ෙපොtය අය ypම ස%බ*ධව බැං-ෙR සාමානM ෙකො*ෙ16 
අ>ගමනය කළ ^A ය. 

 

11:8:10 ය%y6 ෙහේAව� 	සා 	ලධරයා 6ය ]_ හා	 කර ෙගන ඇ�න% අදාළ ණය ;ද< 
අය කර ගැmම ස%බ*ධව බැං-ෙR m�p� අ>ගමනය කළ ^A ය.  

 
 

11:9 ණය ඉei�ප� ෙපරසැ	 #]ෙ� ගාස්S 
 

	�ෙ1�ත බැං-වy* ණය ලබා ගැmමට යාෙ%� ඉ]�ප� කළ ^A lයyය_l වන ත�ෙසේU 
වා�තාව, m�ඥ ගාස්A හා ගම* _යද% ෙව>ෙව* U.7500/-� ෙහෝ ණය ;දl* 1%� යන 
ෙදෙක* අ� ;දල ෙග_ය ^A ය. 

 
11:9:1 ඉහත 11:9 වග*�ෙ& සඳහ* 	ලධරයා ෙග_ය ^A අවම ;දල ඔeෙ. මනාපය 

අ>ව ;දl* ෙගLමට ෙහෝ ණය ;දල ෙව>ෙව* ෙගව> ලබන පළ; වා�කෙය* අ� ypමට 
ෙහෝ ණය ;දෙ< මා6ක වා�ක ;දලට ඇAළ� ෙකොට ෙහෝ අය කර ගැmමට කට^A කළ හැy ය. 

 
11:9:2 ඉඩ% lයාප]ං� ypෙ% කා�යාලෙය* ප�ඉU ලබා ගැmම, Ihක% වා�තාව ලබා 

ගැmම, මැE% සැලV% ගාස්A හා Ihක% ඔ7rවල ෙදෝෂ ඇ�න% ඒවා ර�ෂණය ypම සඳහා 
යන _යද% ණය ;දල ට එකA කර මා6ක වා�කය [රණය කළ ^A ය. 
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Ihක% ඔ7rවල ෙදෝෂ ඇ�න% එය ර�ෂණය ypම අ	වා�ය ෙR.  
 

11:10 ෙ)පළ ණය 'ෙ� සාමාන� ෙකො%ෙ)* 
 

11:10:1 රජය _6* දර> ලබන ෙපොtය මත 	ලධරයාට ලබා ]ය ^A ණය ;දල 	�ෙ1ශ 
y�ෙ%� අමාතMාංශය/ෙදපා�තෙ%*Aව _6* පහත සඳහ* කUE සැලy<ලට ගත ^A ය. 

 
ණය ;දල 	�ෙ1ශ ypෙ%� ෙනොසැලylම�කම ෙහේAෙව* ඇ�වන ගැටwවල� සහ රජයට 

6Wවන අලාභය*I� ණය ;දල 	�ෙ1ශ කළ 	ලධරයාට _U1ධව කට^A ypමට nයවර ග*නා 
අතර, අලාභය එම 	ලධරයාෙග* අය කර> ඇත. 

 
11:10:1:1 ෙමම ණය ;දල 	ලධරයාෙ. වැ(ෙප* අවකරණය කළ හැy උප�ම Jමාව � 

40% Jමාෙව* 	දහස් ෙR. 
 
11:10:1:2 	ලධරයාෙ. වැ(ෙප* අවකරණය කරන ලද බැ�%ගත අ� yp% හා ෙවන� 

අ�yp% සැලy<ලට ෙගන 11:10:1:1 වග*�යට යට�ව බැං-ව ෙවත උප�ම ණය ;දල 
	�ෙ1ශ කළ ^A ය. 

 
11:10:1:3 බැං- උප�ම ණය ;දල අ>මත ypෙ%� 	ලධරයාෙ. �මනා හැර මා6ක 

¶1ධ වැ(ෙප* ණය ;දෙ< වා�කය හා 	ලධරයා ෙග* අය කර> ලබන ෙපොtය යන 
ෙකොටස් ෙදකම අ�ypමට හැyවන ආකාරයට [රණය කළ ^A ෙR. 
 

11:10:2 ය%y6 	ලධරෙය- ණය ලබා ග� ෙසේවා ස්ථානෙය* ස්ථාන මාULම� ලබා 
ඇ�න% ඒ බව අදාළ අමාතMාංශය/ෙදපා�තෙ%*Aව _6* ණය ලබා ග� බැං-ව ෙවත දැ>% 
]ය ^A අතර, ස්ථාන මාUL% ලැc ස්ථානය ෙවත 25 වැ	 ප��ෂ්ටය ට  අ>{ලව අදාළ ෙතොරAU 
ලබා ]ය ^A ෙR. මාUL% ෙහේA ෙකොට ෙගන ණය වා�ක අ� yp% මග ෙනොහැpමට� බැං-වලට 
කර> ලබන ෙපේෂණය* පමාද ෙනොypමට� ආයතන පධා	යා වග බලාගත ^A ය. 

 
11:10:3 ණය ලබා �මට බැං-ව ෙවත 	�ෙ1ශය� ලද 	ලධරෙය- එම ණය ;දල ලබා 

ගැmමට ෙපර වැඩ තහනමකට ල��වෙහො� ෙහෝ ෙසේවෙය* පහකර> ලැ�වෙහො� ෙහෝ 
අ	වා�ය 	වා� යව> ලැ�වෙහො� ෙහෝ එවැ	 ත��වය* ණය ;දල බැං-ෙව* ලබා ගැmමට 
ෙපර බැං-ව ෙවත ෙනොපමාව වා�තා ypම ආයතන පධා	යාෙ. වගfම ෙR. 

 
11:10:4 ණය ලබා ගැmමට VWVක% ල� 	ලධරෙය-ට ෙදපා�තෙ%*Aවy* ෙහෝ 

අමාතMාංශයy* ෙහෝ බැං-ව ෙවත කර> ලබන 	�ෙ1ශය පමාද ව*ෙ* න% ෙහෝ බැං-වy* 
ණය ලබා ගැmෙ%� අනවශM පමාදය� 6Wව*ෙ* න% ෙහෝ ඒ බව l�තව භාNඩාගාරෙ& ජා�ක 
අයවැය ෙදපා�තෙ%*AෙR අධM�ෂ ජනරා< ෙවත දැ*_ය ^A ය. 

 

11:11 ණය ඉei�ප� ඉ"	ප� #]ම හා �$ෙ)ශ #]ෙ� jයා ප	පාkය 

 
11:11:1 ණය ඉ<T%කUෙව- _6* 26 වැ	 ප��ෂ්ටය අ>ව අයW%පතය nටප� 2y* 

ntෙයළ කර ණය ලබා ගැmමට අෙ7�?ත බැං-ෙව* 	-� කරන ලද ස%P�ණ කළ  
ඉ<T%පතය සමග 29 වැ	 ප��ෂ්ටය අ>ව අදාළ lයyය_l අමාතMාංශ ෙ<ක%/ 
ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා ෙවත ඉ]�ප� කළ ^A ය. 

 
11:11:2 අමාතMාංශය/ෙදපා�තෙ%*Aව _6* අදාළ ණය ඉ<T%පතය ෙ<ඛනයකට 

ඇAළ� කර 11:10:1 වග*�ය අ>ව ලබා]ය හැy ණය ;දල [රණය ෙකොට ණය 
ඉ<T%කUෙ. කැමැ�ත ලබා� ඇ� බැං-ව ෙවත ස�ය� ඇAළත 	�ෙ1�ත ණය ඉ<T%පතය 
ෙයො; ypමට කට^A කළ ^A ය. 
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11:11:3 ණය ඉ<T%කU _6* අදාළ ණය ;දල ලබාගැmම සඳහා එම බැං-ෙR 
m�p�වලට එකඟව හා චකෙ<ඛ උපෙදස්වලට අ>{ලව අවශM ෙතොරAU මාස Aන� ස%P�ණ 
Lමට ෙපර බැං-ව ෙවත සපයා ණය ;දල අ>මත ypෙම* අනAUව බැං-ව මD* 
අමාතMාංශය/ෙදපා�තෙ%*Aව ෙවත දැ>% �මට කට^A කළ ^A ය. 

 
11:11:4 බැං-ව _6* ණය ;දල 	දහස් ypෙම* පV ඒ බව 27 වැ	 ප��ෂ්ටය අ>ව 

භාNඩාගාරයට හා අදාළ අමාතMාංශයට/ ෙදපා�තෙ%*Aවට දැ>% ]ය ^A ය. 
 
11:11:5 අමාතMාංශය/ෙදපා�තෙ%*Aව _6* බැං-ව� ෙවත 	�ෙ1ශ කරන ලද ණය 

ඉ<T%පතය� ස%බ*ධෙය* ත  වWරට� පැහැ]l yp% බැං-වට අවශM වන අවස්ථාවක� 
	ලධරයා _6* එම පැහැ]l yp% බැං-ව ෙවත ඉ]�ප� කළ ^A ය. ෙමම පැහැ]l yp% මාස 
Aන� ඇAළත ඉ]�ප� ypමට අෙපොෙහොස� �වෙහො� එවැ	 ඉ<T%ප� ප��ෙෂේප කර> 
ඇත. y6W ෙහේAවy* ෙමම කාලය ��ඝ ypම� 6W ෙනොකර> ලබන අතර එවැ	 ඉ<Y% නව 
ඉ<Yම� ෙලස ෙපොෙරො�A ෙ<ඛනයට ඇAළ� කර> ලැෙx. 

 
11:11:6 ෙමI 28 වැ	 ප��ෂ්ටය අ>ව ෙ<ඛන ගත කර ඇ� බැං-වl* පමණ� ණය ලබා 

ගත හැක.  
 
11:11:7 ඉහත 11:11:1 වග*�ෙ& සඳහ* ප�] බැං-ව ෙවත අදාළ ණය ඉ<T%පතය 

	�ෙ1ශ කර> ලබන තම අමාතMාංශයට අය� ෙදපා�තෙ%*A හා ආයතනවල 	ලධරය*ෙ.  
තනAU නාම ෙ<ඛනය� අදාළ අමාතMාංශ ෙ<ක% _6* 28 වැ	 ප��ෂ්ටෙ& සඳහ* 
බැං-වලට දැ>% ]ය ^A ය. 

 

12. ණය ගැ�භාවෙය% 8'ම සඳහා ණය 
 

12:1 අ�UW පහකට ෙනොඅ� ස් ර ෙසේවය� ඇ� ඕනෑම 	ලධරෙය- ණය ගැ�භාවෙය* h�ම 
සඳහා ණය ;දල� ලැ§මට Ihක% ලබz. 

 
12:2 ]ය හැy ණය ;දල U. 7500/= ෙහෝ ෙගLමට ඇ� ණය ;දල යන ෙදෙක* අ� ;දලට 

Jමා _ය ^A ය. 
 
12:3 අ¹ සැh ෙදෙදනාම රජෙ& 	ලධරය* වන _ට ඒ එ� එ� අයට ෙමම ණය ;දල ෙවන 

ෙවනම ලබා ගැmමට Ihක% ඇත. ය% 	ලධරෙය-ට ෙ% ණය ;දල ]ය ^�ෙ� එ� වර� 
පමණy. 

 
12:4 ෙමම ණය ;දල සඳහා ඉ<T% කර*ෙන- ණය ගැ�භාවෙ& සතMතාව ස%බ*ධෙය* 

ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා සෑ�මට ප� කළ ^A ය. එෙසේ සෑ�මට ප� ෙනො�වෙහො� ණය �ම 
ප��ෙෂේප ypමට ෙදපා�තෙ%*A පධා	යාට rwවන. 

 
12:5 ණය ඉ<T%පතෙ& පහත සඳහ* කUE සඳහ* _ය ^A ය:- 

 
 (අ) ඉ<T%කUෙ. ස%P�ණ නම 
 (ආ) තනAU නාමය 
 (ඇ) ස් ර ෙසේවක සංඛMාවට ;l*ම ප� � ]නය 
 (ඈ) උප* ]නය 
 (ඉ) ඉ<T% කරන ] නෙයI මා6ක වැ(ප 
 (ඊ) අදාළ වන ප�] වැ(ෙප* 40% Jමාව Aළට ගැෙනන වැ(ෙප* ;w අ� yp%:  
 (උ) ණය ගැ�Lමට ෙහේAව 
 (ඌ) ඉ<T%කU ;ද< ණය L ඇ� r1ගලයාෙ. ෙහෝ  r1ගලය*ෙ. න% සහ lnනය*: 
 (එ) ණය ග� ]නය සහ ණය පමාණය 
 



[XXIV වැ	 ප��ෙ�දය 

 

295 

 

 (ඒ) ඉ<ලා 6�න ණය ;දල අවශM ව>ෙ& :- 
  (i) ණය� ෙxU% ypමට ද; 
  (ii) උකස් කළ බ� 	දහස් කර ගැmමට ද; 

(iii) උකස� ෙxU% ypමට ද; යන වග 
 

ණය ගැ�භාවය ස%බ*ධෙය* බeමාන සහ�කය� ද සමග ණය ගැ�භාවය ඔ7r ypම සඳහා 
ෙ<ඛනගත සා�? ඉ]�ප� කළ ^A ය. 

 
12:6   ඇපය වශෙය* අ� තරh* එf ණය ;ද< පමාණෙ& ව�නාකh* ^� 	ශ්චල ෙ1පළ 

උකස� ෙහෝ ණය ආපV ෙගLම පැහැර හැpම ආවරණය කරන ර�ෂණ ඔ7rව� ඉ]�ප� කළ ^A 
ය. ඇපය ෙව>වට අ�UW පහකට ෙනොඅ� ස් ර ෙසේවය� ඇ� රජෙ& 	ලධරෙය- ඇපකUෙව- 
වශෙය* ඉ]�ප� ypමට ණයකUට rwවන. 

 
12:7 අගහාර ර�ෂණ කමෙ& ණය V�-% ර�ෂණය සඳහා දායක L ඇ� 	ලධරෙය- 

ස%බ*ධ වන කළ, ඇපකUව* ඉ]�ප� ypම ෙව>වට _ක<පය� ෙලස එf ර�ෂණ සහ�කය 
ඉ]�ප� කළ හැy ය. 

 
12:8 ෙදපා�තෙ%*A පධා	යාෙ. 	�ෙ1ශය මත එවැ	 ණය� �ම අමාතMාංශෙ& 

ෙ<ක%වරයාට අ>මත කළ හැy ය. 
 
12:9 ෙ<ක%වරයා පහත සඳහ* කUE ස%බ*ධෙය* වග බලා ගත ^A ය. 

 
12:9:1 ණය �ම සඳහා අවශM 6යTම ෙකො*ෙ16 සrරා ඇ� බව. 
 
12:9:2 ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා _6* 	යම කර> ලබන අවශM 6යTම lය_l ණයකU 

lයා අ�ස* කර ඇ� බව. 
 

12:10 ණය �ම ෙහෝ ෙගLම ස%බ*ධෙය* වගyව^A ය% 	ලධරෙය-ෙ. ෙනොසැලy<ල 
ෙහෝ අපp�ෂාව ෙහේAෙකොට ෙගන ෙදපා�තෙ%*AෙR ;ද<වලට y6ය% පා�ව� 6W�වෙහො� එf 
	ලධරයා _නයා>{ල කට^Aවලට යට� වන අතර ඊට අමතරව රජෙ& ;ද<වලට 6Wවන පා�ව ද 
ෙග_ය ^A ය. 

 
12:11 6යTම m�මය අවශMතා සrරා ඇ� බවට ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා වග බලා ගත^A 

අතර ණය ;දල ස%P�ණෙය* ෙගවා අවස* වන AU D_V% පතය, ඇප ඔ7rව සහ ඔ7r තමාෙ. 
භාරෙ& තබා ගත ^A ය. 

 

 

13. උ�සව අ��කාර� 
 

13:1 0W0ක�:-  ස් ර, තාවකාlක ෙහෝ අ	ය% රජෙ& 	ලධරෙය- ෙ% අ��කාර% ;දල 
ලැ§මට VWස්ෙස� ෙවz. තාවකාlක ෙහෝ අ	ය% ෙසේවකෙය- ෙ% අ��කාර% ;දල ලැ§මට 
VWස්ෙස- ව*ෙ* ඔe මාස Aනකට ෙනොඅ� කාලය� ෙනොකඩවා ෙසේවය කර ඇ�න% ද, 
අ��කාර% ;දල ආපV අය කර ගැmමට ගතවන ;w කාලය Aළම ඔe ෙසේවෙ& රඳවා ග> ඇතැz 
	සැකවම අෙ7�ෂා කළ හැy න% ද පමණy. මාNඩlක ෙශේ`ෙ& 	ලධරෙය- ද ෙමම 
අ��කාර% ;දල ලැ§මට VWVක% ලබz. 

 

13:2 පමාණය:- 	ලධරයාෙ. කැමැ�ත ප�] ඕනෑම එ� වා�?ක උ�සවය� සඳහා U. 5000ක 
අ��කාර% ;දල� ]ය හැy ය. 3:5 උප වග*�ෙ& සඳහ* ;ද< අ�කර  ගත හැy Jමාව* ෙමම 
අ��කාර% ;දලට අදාළ  ෙනොෙR. ෙමම අ��කාර% ;දල ෙපො� රIත ය. 
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13:3 ඇපක\ව% :-  ෙ% සඳහා ඇපකUව* අවශM ෙනොෙR. 
 

13:4 ෙග4ය dS අවස්ථා :-  උ�සවය පව�වන ]නයට ස� ෙදකකට කl* ෙමම අ��කාර% 
;දල ෙනොෙග_ය ^A ය. (¦ පාද ව*දනාව සහ රාමසා* වැ	) කාලය� �ස්ෙසේ පැවැ�ෙවන 
උ�සවය� ස%බ*ධෙය* න%, කl* අ�U1ෙ1 එම උ�සවය සඳහා එම අ��කාර% ;දල ෙදන 
ලද ]නයට ස� ෙදකකට කl* ෙග_ය හැy ය. 

 
13:5 ෙමම අ��කාර% ;දල මා6ක ෙකොටස් දහයy* ෙහෝ අවශM �වෙහො� ඊට කl* ෙහෝ අය 

කර ගත ^A ය. ;w ;දලම අය කරෙගන අවස* Lමට ෙපර ෙසේවකයාෙ. ෙසේවය අවස* කර> 
ලැ�වෙහො�, රජයට අය _ය ^A ණයAUස් y6ව� ෙR න% ඒවා ද සමග ෙමම අ��කාර% ;දෙල* 
අය කර ගැmමට ඉ��ව ඇ� ෙශේෂය, ඔeට ෙගLමට ඇ� ය% ;දලy* ;l*ම අය කර ගත ^A ය. 
එෙසේ ෙසේවය අවස* ව*ෙ* යැz බලාෙපොෙරො�A _ය හැy අවස්ථාවක�, ෙසේවය අවස* Lමට 
කl* ;w අ��කාර% ;දලම අය කර ගත හැy වන ප�] අය කර ගැmෙ% වා�ක ගණන අ� කළ 
^A ය. 

 

13:6 වාර ගණන:- මාස ෙදොළහක කාල ප��ෙ�දය� Aළ� ෙ% අ��කාර% ;දල ]ය ^�ෙ� එ� 
වර� පමණy. අ��කාර% ;දල ලබා ග*නා උ�සවය පැවැ�ෙවන ]න ෙවනස් ව*න� න% 
(උදාහරණ වශෙය* ෙවස� උ�සවය) අ��කාර% ;දල� � මාස  ෙදොළහ� ඉ-� Lමට කl* 
�වද, ඊළඟ l� ව�ෂෙ&� එම උ�සවයම සඳහා අ��කාර% ;දල� ]ය හැy ය. 

 
 

14. රට Sළ ඇ� වන කලබල �සා �ශ්චල ෙ)පළවලට හා� *Wවන සහ/ෙහෝ චංචල 
ෙ)පළ අX8වන රජෙZ �ලධරය%ට වැ�� අ��කාර�  

 
14:1 රෙ� ඕනෑම ෙපෙදසක ඕනෑම අවස්ථාවක 6Wවන කලබලය� 	සා 6ය 	ශ්චල 

ෙ1පළවලට හා	 6Wවන සහ/ෙහෝ චංචල ෙ1පළ අIhවන රජෙ& 	ලධරෙය- (කලතයා ද රජෙ& 
	ලධරෙය- වන _ට ඒ එ� එ� අයට ෙවන ෙවනම ද) සඳහා, එම කලබලය එවැ	 අ>ගහය� ලබා 
�මට VWV බවට රාජM ආර�ෂක අමාතMාංශෙ& ෙ<ක% [රණය කළ _ට, 

 

(I) වැ(7 අ��කාරම අ>මත කරන ]නට ව�ෂ 10ක (දහයක) අවම ෙසේවය� සIත, ෙසේවෙ& 
ස්ර කරන ලද රජෙ& 	ලධරෙය-ට උප�ම වශෙය* ව�ෂ 2ක ඒකාබ1ධ වැ(ප (�මනා 
හැර) ද�වා අ��කාරම�, ෙහෝ 

 
(II) ව�ෂ 10කට (දහයකට) අ� ෙසේවා කාලය� සIත ෙසේවෙ& ස්ර කරන ලද රජෙ& 

	ලධරෙය-ට උප�ම වශෙය* ව�ෂයක ඒකාබ1ධ වැ(ප (�මනා හැර) ද�වා 
අ��කාරම�; 
 

පහත සඳහ* ෙකො*ෙ16වලට යට�ව ෙග_ය හැක. 
 

(අ) ෙදන ණය පමාණය ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා සෑ�මට ප�වන ප�] ඔ7r කරන ලද 
හා	ෙ& පමාණයට අ>{ල _ය ^A ය; 

 

(ආ) ආපV ෙගLෙ% කාලය ව�ෂ 08� (අට�) ෙනොඉ�ම_ය ^A ය; 
(ඇ)  අය කළ ^A ෙපොtය 6යයට 4.2� (හතරz දශම ෙදක�) _ය ^A ය; 
 

(ඈ) ස්ර කරන ලද රජෙ& 	ලධරය* ෙදෙදෙන- r1ගlක වශෙය* ඇප _ය ^A ය;
 (ෙයෝ�ත ඇපකUව* ෙදෙදනාම ආයතන සංගහෙ& _�_ධානවලට අ>ව VWV � ද, 
ෙයෝගM � ද,  r1ගලය* බවට ණය අ>මත කරන බලධරයා සෑ�මට ප�_ය ^A 
ෙR. එම ඇපකUව* ඉ]�ප� ypම ෙව>වට _ක<පය� ෙලස අගහාර ර�ෂණ 
කමෙ& ණය V�-% ර�ෂණ සහ�කය ඉ]�ප� කළ හැy ය.) 
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 (ඉ) අ��කාර%ලා½යාට වයස අ�UW 55 වන _ට ණය පමාණය හා ෙපොtය 
ස%P�ණෙය*  අය කර ගත හැy වන ප�] අ��කාර% ;දල ෙහෝ වා�කය ෙහෝ 
[රණය කළ ^A ය; 

 

(ඊ) _ශාම ගැmමට ෙපර ණය ;දල ෙගවා අවස* කරන බවට ෙහෝ _ශාම ග*නා 
අවස්ථාෙR� තම _ශාම වැ(ප ප�ව�තනය කර, ආපV ෙගLමට ඇ� ණය ෙශේෂය� 
ෙවෙතො�, එම ෙශේෂය තමාෙ. ප�ව��ත _ශාම වැ(ෙප* ෙහෝ _ශාම වැ(ෙප* අය 
කර ගැmමට _ශාම වැ(7 අධM�ෂ ජනරා<ට ෙහෝ ෙදපා�තෙ%*A පධා	යාට බලය 
ෙදන බවට ෙහෝ, අවලං5 කළ ෙනොහැy ෙපොෙරො*Wව� මත, වයස අ�UW 55 
ආස*න 	ලධරෙය-ට ද වැ(7 අ��කාරම ෙග_ය හැy ය. ආයතන සංගහෙ& 23 
වැ	 ප��ෂ්ටෙ& දැ�ෙවන ආකෘ� පතය අවලං5 කළ ෙනොහැy ෙපොෙරො*Wව සඳහා 
ෙයොදා ගත ^AෙR; 

  
වැ(7 අ��කාරම ආපV ෙගLම ව�ෂ 08කට ෙනොවැ� කාලය� ඇAළත කර*ෙ*ය 
යන පදනම මත වා�කය ගණනය ypම ගැන _U1ධ�වය� නැත.  
 

      සහ 
 

(උ) වයස අ�UW 55 එළ¾මට ෙපර ණයකU hයDයෙහො�/yන% ෙහේAව� 	සා ෙහෝ 
ෙසේවෙය* _ශාම Dයෙහො�, එම 61�ය 6Wවන අවස්ථාෙR� ණය ;දල හා 
ෙපොtෙය* ෙනොෙගවා ඉ��ව �ෙබන පමාණය ණයකUෙ. ප�ව��ත _ශාම 
වැ(ෙප* ෙහෝ පා�ෙතෝ?කෙය* ෙහෝ පථමෙය* අය කර ගත ^A ;දල� හැ�යට 
සැලyය ^A ය. 
 

14:2 (අ) ෙමම අ��කාර% ;දල රජෙ& 	ලධරෙය-ට ෙහෝ ඔeෙ. කලතයාට ෙහෝ කl* � 
ඇ� ණය ;දල� ෙR න% ඒවාට අ�ෙ�ක �� ෙවනස් �� එක� ෙR. 

 
 (ආ) අ��කාර%ලා½යා සහ ඇපකUව* ;.ෙර. 238 සහ ෙමම ප��ෙ�දෙ& 3:5 උප 
වග*�ෙයI දැ�ෙවන 40% අ�yp% Jමාෙව* 	දහස් ය. 
 
 (ඇ) රාජM ප�පාලන චකෙ<ඛ 237, 250, 313, 358, 381 සහ 386 යටෙ� කl* වැ(7 
අ��කාරම� ලබාෙගන ඇ� 	ලධරෙය-ට ද යt� වර� එවැ	 ෙ1පළ හා	ය� 6W�ෙ& 
න%, ලබා ගත හැy අ��කාරම හා කl* ලබා ග� අ��කාරෙම* ෙනොෙගවා ඉ��ව ඇ� 
පමාණය අතර ෙවනස ෙග_ය හැy ය. 

 
14:3 ෙමම අ��කාරම සඳහා ආයතන සංගහෙ& 29 වැ	 ප��ෂ්ටෙ& දැ�ෙවන ආකෘ� පතය 

අ>ව අයW%ප� ඉ]�ප� කළ හැy ය.  
 
14:4 D_Vම සහ ඇප බැq%කරයට ntෙවt* U. 1� සහ U. 10� ව�නාකම ඇ� ;1දර 

ඇල_ය ^A ය. 
 

14:5 මාNඩlක 	ලධරෙය-ෙ. වැ(7 අ��කාරම අමාතMාංශෙ& ෙ<ක% ද, ෙසV 
	ලධරය*ෙ. වැ(7 අ��කාර% අදාළ ෙදපා�තෙ%*A පධා	යා ද අ>මත කළ ^A ය. 

 
14:6 රජෙ& 	ලධරය*ට අ��කාර% �ම සඳහා එ� එ� ෙදපා�තෙ%*AෙR ඇ� 

අ��කාර% DE% මD* ෙමම වැ(7 අ��කාරම ¢යා�මක කළ ^A ය. 
 
14:7 අවශM අවසථ්ාව*I� ;ද< ෙර5ලා6 503 සහ 1987.09.11 ]නැ� අංක 43 දරන රාජM 

වMාපාර චකෙ<ඛ lnය අ>ව අ��කාර% DE%වල Jමා සංෙශෝධනය ypමට කට^A කළ ^A ය. 
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14:8 ආපV අය කරන �lක  ;දෙ< වා�කය, ෙමම අ��කාර% ෙගවන “රාජM 	ලධරය*ට 
අ��කාර% - ‘§’DEම” ට බැර කළ ^A ය. අය කරන ෙපොtය, ආදාය% F�ෂ 5: -Y, ෙපො� ලාභ හා 
ලාභාංශ ලැ§%, උප F�ෂ 2 ෙපො� _ෂය අංක 4, අ	-� යන ආදාය% F�ෂයට බැර කළ ^A අතර, 
ෙවනම DE%ගත කළ ^A ය. 

 
14:9 අය කරන ලද �lක ;දෙ< වා�ක හා සමාන මා6ක ෙපොtය වා�තා ෙකොට තැ§ම සඳහා 

JJ10 ෙපොW ආකෘ�ෙ& ෙ<ඛනය� ෙවනම පව�වා ෙගන යා ^A ය. මා6ක ෙපොtය ගණනය කළ 
^�ෙ� ආයතන සංගහෙ& 21 වැ	 ප��ෂ්ටෙ& දැ�ෙවන £තයට අ>ව ය.  

 
14:10 nටතට මාU ෙකෙරන 	ලධරෙය- ස%බ*ධෙය* අ��කාර% DEෙම* ෙදන 

අ��කාර% ;ද< ආපV අය කර ගැmෙ% සාමානMෙය* අ>ගමනය කරන ¢යා ප�පා�ය 
අ>ගමනය කළ ^A ය.  එන%,  අ��කාර% ;දෙ< ආපV ෙගLමට ඇ� ෙශේෂය, “රාජM 	ලධරය*ට 
අ��කාර% - ‘§’ DEම” ට හර කරh*, 	ලධරයා ලබා ග*නා ෙදපා�තෙ%*Aව 	ලධරයා ;දා 
හ�න ලද ෙදපා�තෙ%*Aවට ෙග_ය ^A ය. ඉ* පVව ණය වා�ක ෙකොටස් ]ගටම අය කර ගත ^A 
අතර,  ෙකෙසේ ෙහෝ 	යhත ]න වන _ට ස%P�ණ අ��කාර% ;දල අය කර ගැmමට වගබලා ගත 
^A ය. 

 
14:11 ෙමම වැ(7 අ��කාරම ලබා ඇ� 	ලධරෙය-ෙ. ෙසේවය අවස* කළෙහො�, ණය 

;දl* එෙත� ෙනොෙගවා ඇ� ෙශේෂය (සමාන ෙපොtය ද සIතව) එම 	ලධරයාෙ. _ශාම 
වැ(ෙප*/ඇප ;දෙල*/පා�ෙතෝ?කෙය* ෙහෝ mතMා>{ලව එවැ	 අය ypම� කළ හැy, ඔeට 
ෙග_ය ^Aව ඇ� ෙවන� ;ද<වl* ෙහෝ අය කර ගැmමට ෙගL% සහ ආයතන ඒකක වගබලා ගත 
^A ය. 
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වෘ��ය සංග
වල සාමා�කය�ට අ�ගහ 
 

1. සාමා�ක �ද� අය කරගැ�ම 

2. රාජකා  !වා" 

3. $
 ය බලපත 

4. වෘ��ය ස)* කට+, සඳහා !ලධරෙය0 �දාහැ1ම 

5. වෘ��ය ස)* කට+, සඳහා �දාහ න ලද !ලධරෙය0ට වැ45 ෙග6ම 

6. වෘ��ය ස)* ස
ෙ
ලන 

7. වෘ��ය සංග
 !ලධරය� මා9 :1ම 

8. ෙදපා<තෙ
�, චකෙ�ඛ Aටප� සැපBම  
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වෘ��ය සංග
වල සාමා�කය�ට අ�ගහ 
 

1. සාමා�ක �ද�, මරණාධාර ෙයෝජනා කමවලට සහ අ!0� එබG ෙයෝජනා 
කමවලට ෙගවන දායක �ද� 

 
1:1 රජෙ� �ලධරය�ෙ� �යාප�ං� කළ වෘ!"ය සංගමයක සාමා&කෙය'ෙ� දායක (ද) 

ඔ+ෙ� ප, ලැ-ස්/ෙව� අයකර ගත හැ3 ය. �යාප�ං� වෘ!"ය සංගමය5 ය6 වෘ!"ය ස78 
ෙර&ස් ටා: ;<� �යාප�ං� කළ වෘ!"ය සංගමය3. එය ෙ> ප	
ෙ�දෙ� “ සංගමය”5 ෙලස 
දැ5ෙA. 

 
1:2 ප, ලැ-ස්/ෙව� තම දායක (ද) අය කරගැCමට කැමැ!ත පළ කර7� සාමා&කයා 

;<� අ!ස� කරන ලද ආකෘ8 පතය5 සංගමය ;<� අදාළ ෙගH> �ලධරය�ට ඉ�	ප! කළ J/ 
ය. ෙ> ආකෘ8 පතය �ලධරයාෙ� ෙදපා:තෙ>�/ ෙපෞLග�ක �Mෙගො6ෙවO ෙගො6 කළ J/ ය. 

 
1:3 �ලධරෙය' ෙවන! ෙදපා:තෙ>�/වකට මාQ කළ ;ට, දායක (ද) ප, ලැ-ස්/ෙව� 

අය කරගැCම සඳහා ඔ+ කැමැ!ත පළකර ඇ8 බව අV! ෙගH> �ලධරයාට යවන අWකර ගැC> 
MXබඳ ලැ-ස්/ෙA සටහ� කළ J/ ය.  

 
1:4 ෙගH> �ලධරයාට �Mය3� දැ6> Z, කX� පළ කරන ලද කැමැ!ත අවලං[ 3\මට 

�ලධරෙය'ට ]^වන. එබ_ අවලං[ 3\ම5 MXබඳව කරන දැ�Hම සංගමය ම`� එවා නැ8 ;ට 
අදාළ සාමා&කයාෙ� වැaෙප� දායක (ද) අය කරගැCම නව!වන �නය ෙගH> �ලධරයා 
සංගමයට �යා දැ�;ය J/ ය. අදාළ �ලධරයා සමග සාක
ඡා කර ඔ+ෙ� "රණය ෙවනස් කරවා 
ගැCමට ක)ෙදන ෙලස 'මන ප5ෂය5 ;<� ෙහෝ කරන ඉ)fම5 ගැන සලකා බල6 ෙනොලැෙg. 

 
1:5 මාස්පතා සාමා&ක (ද) එක/ කර ග�නා සංගමය5, (ද) ව:ෂෙ� පළ(වැ� මාස ෙ� 

<ට සංගම ෙ� එ5 එ5 සාමා&කයාෙග� අය කර ගත J/ (ද) පමාණය දැ5ෙවන උප ෙ)ඛනය5 
Mටප! ෙදක3� J/ව ෙගH> �ලධරයාට ඉ�	ප! කළ J/ ය. (ද) ව:ෂෙ� පළ(වැ� මාසෙ�Z 
එ5 එ5 සාමා&කයාෙග� අය කර ගත J/ (ද) පමාණය උප ෙ)ඛනෙ� අදාළ "QෙA සඳහ� 
කර, එO Mටප! ෙදකම එම මාසෙ� දහවැ� �නට ෙපර අදාළ ෙගH> �ලධරයාට ඉ�	ප! කළ J/ 
ය. ෙගH> �ලධරයා ඉ� එ5 Mටපත5 තබාෙගන අ�5 Mටපත (ද) ද සමග සංගමයට යව6 ඇත. 
එl (ද) ව:ෂෙ� ඊළඟ සෑම මාසයකZම! ෙ> අJ	�ම කටJ/ කළ J/ ය. 

 
1:6 සංගමය5 ;<� එ5 එ5 මාසෙ�Z ෙගH> �ලධරයා ෙවත ඉ�	ප! කරන උප ෙ)ඛන 

Mටප!වල ය>3< ෙවනස5 කර 8ෙgන>, ෙගH> �ලධරයා, තම� ළඟ ඇ8 උප ෙ)ඛන 
Mටප!වල ද ඒ ෙවනස්ක> සටහ� කර ගත J/ ය. එෙම�ම ෙගH> �ලධරයා තමා ළඟ ඇ8 
උපෙ)ඛන MටපෙතO ය>3< ෙවනස5 කරන ලLෙL න> එය සංගමයට ආපr යවන MටපෙතO ද 
සටහ� කළ J/ ය. 

 
1:7 ෛතමා<කව, අ:ධ වා:uකව ෙහෝ වා:uකව සාමා&ක (ද) එක/ කරන සංගමය5 ;<�, 

සාමා&ක (ද) අය ;ය J/ පළ(වැ� මාසෙ� 7 වැ� �නට ෙපර අදාළ ලැ-ස්/ Mටප! ෙදක3� 
J/ව ඉ�	ප! කළ J/ ය. 

 
1:8 �ලධරෙය' එ5 ෙදපා:තෙ>�/වක <ට ෙවන! ෙදපා:තෙ>�/වකට මාQ කළ ;ට, 

ඔ+ෙග� අය කර ගත J/ (දල ඒ �ලධරයා මාQH ය�ෙ� ය> ෙදපා:තෙ>�/වක <ට ද ඒ 
ෙදපා:තෙ>�/ව ඔ+ෙ� අV! ෙදපා:තෙ>�/වට දැ�;ය J/ ය. අV! ෙදපා:තෙ>�/ව එම 
(දල අය කරෙගන, �ලධරයාෙ� නම හා අෙන5 ;ස්තර එම ෙදපා:තෙ>�/ෙA උප ෙ)ඛනයට 
ඇ/ළ! කළ J/ ය. 
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1:9 �ලධරෙය'ෙ� වැaෙප� අය කරන (ද) MXබඳ xමාවට, ෙ> ;y;ධාන යටෙ! කරන 
<යVම අය 3\> ද ඇ/ළ! ව�ෙ� ය. (XXIV වැ� ප	
ෙ�දෙ� 3:5 උප වග�8ය බල�න.) 

 
 

2. රාජකා  !වා" 
 

2:1 සංගමයක සාමා&කෙය'ට, <ය සංගමෙ� වා:uක මහා සභා ~ස්Hමට සහභා`Hම සඳහා 
එ5 �නක රාජකා	 �වාW ද, �>	ය බලපත ක�ටලය5 ද, ෙසේවෙ� හ�< අවශ�තාව�ට යට!ව, �ය 
හැ3 ය. 

 
2:1:1 වෘ!"ය ස78යක වා:uක මහා සභාවකට සහභා`Hම සඳහා O7ක> ලබන 

�ලධරෙය' ෙපෞLග�කව ඉ)V> කර6 ලබන අවස්ථාව�OZ �දහස් �>	ය බලපත ක�ටලය 
ලබාZම ෙව6වට � ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙ� බස්රථවල ගම� 3\ම ෙව6ෙව� � ;යදම 
ප8�රණය කළ හැ3 ය. 

 
2:2 සංගමයක �ෙයෝ&ත ම�ඩලයක සාමා&කෙය'ට අමාත�වරෙය', ෙ)ක>වරෙය' ෙහෝ 

ෙදපා:තෙ>�/ පධා�ෙය' හ(Hම සඳහා රාජකා	 �වාW ද �>	ය බලපත ද �ය හැ3 ය. එෙත'� 
�ව!, ෙ> අ6ගහය ෙද6 ලබ�ෙ� �ෙයෝ&ත ම�ඩලෙ� සාමා&ක සංඛ�ාව 8ෙදෙන'ට වැ, 
ෙනොව�ෙ� න> ද, �ෙයෝ&ත ම�ඩලය සමග සාක
ඡා 3\මට අමාත�වරයා ෙහෝ අදාළ �ලධරයා 
ෙහෝ එකඟ!වය පළකර ඇ!ෙ! න> ද පම�. 

 
2:3 රජය MXග! Zප ව�ා�ත වෘ!"ය ස78 ශාඛාව�O වා:uක ~ස්H>වලට සහභා`Hම සඳහා 

එම ශාඛා ස78 සාමා&කය�ට �න බාගයක රාජකා	 �වාW ලබා ගත හැ3 ය. 
 

 

3. $
 ය බලපත 
 

3:1 ඉහත 2:1 සහ 2:2 උප වග�8 යටෙ! �'! කරන �>	ය බලපතවල ව�නාකම `�> හා 
ෙගH> අධ�5ෂ �යම කරන ආකාරයට හර කළ J/ ය. �>	ය බලපතෙයO “රාජකා	ෙ� ස්වභාවය” 
යන ෙකොaව ඉ�	ෙයO (වෘ!"ය සංගමය දැ5ෙවන) වෘ.සං. යන අ'Q �;ය J/ ය. එෙසේම �>	ය 
බලපතය �'! කරන ලLෙL කවර කQණ5 උෙදසා ද යන වග! අදාළ වෘ!"ය සංගමෙ� නම!, 
එO සඳහ� කළ J/ ය. (උදාහරණය5 වශෙය� .................. සංගමෙ� වා:uක මහා සභා ~ස්Hම) 

 
3:2 එබ_ ;යදම5 දැ\මට බැ ෙඳන ;ට `�> හා ෙගH> අධ�5ෂෙග� ඒ සඳහා (ද) ෙව� 

කරවා ගත J/ ය. 
 
3:3 (ද) ෙව� කරවා ගැCෙ>Z ද ඒ ෙව� 3\මට අදාළ හර 3\> දැ6> Zෙ>Z ද `�> හා 

ෙගH> අධ�5ෂ ;<� �යම කර ඇ8 �යාමා:ගය අ6ගමනය කළ J/ ය. 
 
3:4 සංගමයක �යාප�ං� � සාමා&කෙය' ෙනොවන ]Lගලෙය' ෙහෝ සාමා&ක!වය අ ෙහෝ< 

� ]Lගලෙය' ෙමම අ6ගහය� �58 ෙනො;�න බවට සැල3�ම! ;ය J/ ය. 
 

 

4. H<ණකාIන වෘ��ය ස)* කට+, සඳහා සංගමයක !ලධරෙය0 �දාහැ1ම 
 

4:1 සංගමයක �ලධරෙය' පළ( වතාවට ව:ෂ ෙදකක කාලයකට ෙහෝ ඔ+ සංගමෙ� තන/Q 
දරන තා5 ක) ෙහෝ යන ෙද3� වඩා ෙක� කාලය ද5වා, ෙසේවෙ� හ�< අවශ�තාව�ට යට!ව, 
�:ණකාfනව සංගමෙ� කටJ/ සඳහා (දාහැ	ය හැක. අදාළ සංගමෙ� ඉ)fම මත 
�ලධරෙය'ෙ� (දාහැ\ෙ> කාලය ව:ෂ 45 ද5වා Z:ඝ කළ හැ3 ය. 
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4:2 �ලධරෙය' (දාහැ\මට න>, සංගමෙ� සාමා&ක!වය ;<\ ඇ8 ;ට යට! M	ෙස-� 
සාමා&ක-� 10005 සහ ;<\ නැ8 ;ට ෙහෝ එ5 ආයතනයකට ෙහෝ ෙසේවා ස්ථානයකට xමා H 
ඇ8 ;ට යට! M	ෙස-� සාමා&ක-� 15005 සංගමෙ� <�ය J/ ය. සාමා&ක සංඛ�ාව 30005 
ඉ5මවා <�න සංගමය5 ෙව6ෙව� �ලධරය� ෙදෙදෙන' �:ණකාfනව සංගමෙ� කටJ/ 
සඳහා (දාහැ	ය හැ3 ය. සාමා&ක සංඛ�ාව 1000ට අW එෙහ! 500ට වැ, රජෙ� �යාප�ං� වෘ!"ය 
ස78වල, වෘ!"ය ස78 කටJ/ සඳහා �ලධරය� �:ණකාfනව �දහස් ෙනොකරන අතර, එO 
පධාන �ලධරෙය'ට මසකට �න ෙදකක උප	මයකට යට!ව එව� කටJ/ සඳහා රාජකා	 �වාW 
ලබා�ය හැ3 ය. 

 
4:3 ඉ)fම5 අ6ව ව:ෂ හතර ඉ5මවා (දාහැ\ෙ> කාලය �ලධරයා අය! ෙදපා:තෙ>�/ව 

භාර අමාත�වරයාෙ� එකඟ!වය ඇ8ව හා ෙසේවෙ� හ�< අවශ�තාව�ට යට!ව වා:uකව Z:ඝ කළ 
හැ3 ය. එවැ� Z:ඝ 3\ම5 සඳහා සංගමය3� ෙකෙරන සෑම ඉ)fම5 සමගම එම Z:ඝ 3\ම 
සඳහා �ලධරයාෙ� ��ත එකඟ!වය 8�ය J/ ය. 

 
4:4 ෙමම අ6ගහය� Zම සඳහා ආයතන අධ�5ෂ ජනරා)ෙ� �:ව අ6ම8ය ලබාගත J/ ය. 

 
 

5. සංගමයක H<ණකාIනව වෘ��ය ස)* කට+, සඳහා �දාහ � ලැJ 
!ලධරෙය0ට වැ45 ෙග6ම  

 
5:1 �ලධරයා ;ශාම වැa� සOත තන/ර5 දර�ෙන' �වද සංගමය ;<� ;ශාම වැa� දායක 

(ද) ෙග;ය J/ ෙනොෙA. 
 
5:2 ඔ+ රාජ� ෙසේවා අ:ථ සාධක අර(දලට දායක (ද) ෙගව�ෙන5 න>, රජෙ� දායක (දල 

සංගමය ;<� රාජ� ෙසේවා අ:ථ සාධක අර(දලට ෙග;ය J/ ය. 
 
5:3 එෙසේම එවැ� �ලධරෙය'ෙ� වැa� හා �වන ;යද> Zමනාව රජය ;<� ෙග;ය J/ ය. 

 
 

6. වෘ��ය ස)* ස
ෙ
ලන 
 

6:1 රජය MXග! එ5 එ5 වෘ!"ය ස78 ස>ෙ>ලනය5 ෙව6ෙව� �ලධරය� ෙද ෙදෙන' 
�:ණකාfනව ස>ෙ>ලනෙ� කටJ/ සඳහා (දාහැ	ය හැ3 ය.  

 
6:2 ෙමO 6:1 උප වග�8ය යටෙ! (දාහ	6 ලැ� �ලධරෙය'ෙ� වැa� හා Zමනා රජය 

ෙගව6 ඇත. 
 
6:3 ෙමO 6:1 උප වග�8ය යටෙ! (දාහ	6 ලබන �ලධරය�ට +ෙද5 වෘ!"ය ස78 

කටJ/ සඳහා �ව-ෙ� ඕනෑම ස්ථානයකට ගම� 3\ම සඳහා �දහස් �>	ය බලපත හා මධ�ම 
ගමනාගමන ම�ඩලෙ� �දහස් පෙAශ පත �ය J/ ය. 

 
6:4 වෘ!"ය ස78 ස>ෙ>ලනයකට අ6බLධ වෘ!"ය ස78යක �ෙයෝ&තය�ට, <ය 

ස>ෙ>ලනෙ� වා:uක මහා ස(^වට සහභා`Hම සඳහා එ5 �නක රාජකා	 �වාW ද, �දහස් �>	ය 
බලපත ක�ටලය5 ද ෙසේවෙ� හ�< අවශ�තාවය�ට යට!ව �ය හැ3 ය. 

 
6:4:1 එවැ� �ලධරය� ෙපෞLග�කවම ඉ)V> කර6 ලබන අවස්ථාව�OZ, වා:uක මහ 

ස(^වට සහභා`Hම සඳහා �දහස ් �>	ය බලපත ක�ටලය ෙව6වට, � ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙ� බස්රථවල ගම� 3\ම ෙව6ෙව� � ;යදම ප8�රණය කළ හැ3 ය.  
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7. වෘ��ය සංග
 !ලධරය� මා9 :1ම 
 

7:1 සංගමයක මA සං;ධානෙ� පධාන �ලතල උrලන �ලධරය�, සංගමෙ� වැඩ කටJ/ 
සඳහා ඔ��ෙ� ෙසේවය අවශ� වන ෙසේවා ස්ථානවලට ප!කළ J/ ය. ඔ�+ සාමාන� මාQ 3\ෙ> 
ව�වස්ථා යටෙ! මාQ කර6 ලැ�මට යට! ෙනොෙව8. මාQ 3\ෙ> "රණය අමාත�ාංශෙ� 
ෙ)ක>වරයා ;<�   ගත J/ ය. 

 

7:2 ෙමම අ6ගහය �ය J!ෙ! සංගමෙ� කවර �ලතලවලට ද යන වග!, 'මන සංගමයකට 
ද යන වග!, ඔ�� අ6J5ත කළ J!ෙ! කවර ස්ථානවලට ද යන වග! (7:6 උප වග�8ෙ� අ:ථ 
ද5වා ඇ8 ප	�) �< බලධරයා ;<� අදාළ සංගමය සමග සාක
ඡා ෙකොට "රණය කර6 ඇත. 

 

7:3 ඉහත 7:1 උප වග�8ය යටෙ! ය> ෙසේවා ස්ථානයකට ප!කරන ලද �ලධරෙය' එl 
අ6ගහය ලබා�� �ලෙය� `�+� ;ට ෙහෝ ඉහළ තන/රකට, පං8යකට නැතෙහො! ෙශේ�යකට 
උසස් � ;ට ෙහෝ, ඒ �ලධරයා සාමාන� ව�වස්ථා යටෙ! මාQ කර6 ලැ�මට යට! ව�ෙ� ය. 

 

7:4 සෑම ;ටම ෙමම අ6ගහය �ය J!ෙ! ෙසේවෙ� හ�< අවශ�තාව�ට හා ;නය MXබඳව � 
�යමය�ට යට!ව ය. ෙ> අ6ගහය �58 ;�න �ලධරෙය' එබ_ කාරණය5 �සා මාQ 3\මට 
අවශ� H 8ෙg න>, ඒ සඳහා අදාළ ෙදපා:තෙ>�/ව භාර අමාත�වරයාෙ� අ6ම8ය ලබාගත J/ 
ය. 

 

7:5 ෙමම අ6ගහය �58 ;�මට බලාෙපොෙරො!/ වන සංගමය5 පහත දැ5ෙවන කQ� 
ඇ/ළ! ඉ)V>පතය5 �< බලධරයා ෙවත ඉ�	ප! කළ J/ ය. 

 

ෙ> අ6ගහය ලබාZමට බලාෙපොෙරො!/ වන �ලධරය�ෙ� න>, 
 

ඒ එ5 එ5 �ලධරයා ප!කළ J/ ෙසේවා ස්ථාන, සහ සංගමෙ� ව:තමාන සාමා&ක සංඛ�ාව. 
 

7:6 ඒ ඒ සංග>වලට අදාළ �< බලධරයා ය6 - 
 

ඒකාබLධ ෙසේවාවකට අය! �ලධරය�ෙ� සංගමය5 ස>බ�ධෙය�, රාජ� ප	පාලන ;ෂය 
භාර අමාත�ාංශෙ� ෙ)ක>වරයා.  

 

එ5 ෙදපා:තෙ>�/වක �J5ත �ලධරය�ට පමණ5 සාමා&ක!වය xමා � සංගමය5 
ස>බ�ධෙය�, ඒ ෙදපා:තෙ>�/ෙA පධා�යා. 

 

එ5 ෙදපා:තෙ>�/වක �ලධරය�ට පමණ5 සාමා&ක!වය xමා ෙනො� සංගමය5 
ස>බ�ධෙය�, රාජ� ප	පාලන ;ෂය භාර අමාත�ාංශෙ� ෙ)ක>වරයා. 
 
 

8. ෙදපා<තෙ
�, චකෙ�ඛ Aටප� සැපBම 
 

8:1 සංගමයක කටJ/වලට අදාළ � එ5 එ5 ෙදපා:තෙ>�/ චකෙ)ඛෙ� Mටපත5 ඒ 
සංගමයට ෙනො7ෙ) සැප-ය J/ ය. ( ත චකෙ)ඛවල අ8ෙ:ක Mටප! රජෙ� පකාශන 
කා:යාංශෙය� සංගමයට 7ලZ ගත හැ3 ය. ෙරෝ�ෙයෝ කරන ලද චකෙ)ඛවල අ8 ෙ:ක Mටප! 
සඳහා පහත දැ5ෙවන 7ල ගණ� අය කළ J/ ය. 

 
])ස්කැ� Maව    - Mටපත5 සත 20 
 

])ස්කැ� Maව (ෙදපැ!තම)  - Mටපත5 සත 40 
 

])ස්කැ� කාෙ) Maව   - Mටපත5 සත 10 
 

])ස්කැ� කාෙ) Maව (ෙදපැ!තම) - Mටපත5 සත 20 
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8:2 චකෙ)ඛයක ය/Q�යනය කළ Mටප! ලබා�ය J/ � ;ට, ඒ සඳහා අයකරන ගාස්/ 
ආයතන අධ�¡ ජනරා) �යම කළ J/ ය. 

 
8:3 රහස� ෙහෝ ඉතා රහ<ගත � ෙහෝ චකෙ)ඛ Mටප! සංගමයකට ෙනොසැප-ය J/ ය.  
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�ලධරය�ෙ� කා�ක ෙයෝග�තාව ��බඳ ෛවද� ප��ෂණය සහ ෛවද� 
උපචාරය 

  
1. සාමාන� 

2. ගාස්' පමාණය 

3. ආෙරෝග�ශාලා ගාස්' අය කර ගැ.ම 

4. ෛවද� ප��ෂණය 

5. ෛවද� ප��ෂණ ෙව1ෙව� ගාස්' අය 2�ම 
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XXVI වැ� ප
�ෙදය 
 

�ලධරය�ෙ� කා�ක ෙයෝග�තාව ��බඳ ෛවද� ප��ෂණය සහ ෛවද� 
උපචාරය 

 

1.  සාමාන� 
 

1:1 ෙමම වග��ෙය� “ප�ල” යන පාඨෙය� අදහස් ෙක ෙර�ෙ�, &වාහක �ලධරෙය( 
ස)බ�ධෙය� න), එම �ලධරයාෙ, කලතයා හා ඔ/ෙග� යැෙපන ද0ව� ය. වැ�ද2 30ෂෙය( 
ස)බ�ධෙය� න) ඔ/ෙ, ද0ව� හා ඔ/ෙග� යැෙපන මව ෙහෝ සෙහෝද
ය ය. 

 
අ&වාහක �ලධරෙය( ස)බ�ධෙය� න), ඔ/ෙග� යැෙපන මව/7යා ෙහෝ සෙහෝද
ය/ 

සෙහෝදරයා.  
 
&වාහක 8ය9ය: යැෙපන ද0ව( වශෙය� සළක= ෙනොලැෙ?. සදාකා@ක ෙරෝAෙය( බවට 

පCD ඇCන) Fස අ�0G 18 ෙහෝ ඊට වඩා වයසැ� 7
F ද0ෙව( යැෙපන ද0ෙව( වශෙය� 
ෙනොසැලෙ:. 

 
“සෙහෝද
ය” යන පාඨයට වැ�ද2 සෙහෝද
ය: ඇKළC ෙනොෙL. 
 
මව/7යා සහ/ෙහෝ සෙහෝද
ය/සෙහෝදරයා ස)බ�ධෙය� “යැෙප�නා” යන පාඨය ෙC0) ගත 

NCෙC XVI වැ� ප
�ෙදෙO 1:3:4 උප වග��ෙO සඳහ� ප
Tෙද�. 
 
 

2.  ගාස්' පමාණය 
 

2:1 ෛවදW උපචාරය සඳහා තම�ට YZ &යදම: දැ[මට ZG ෙනොෙL න) මසකට 
0.18,030කට අ] වැ^ප: ලබන රජෙO කවර �ලධරෙය( ස)බ�ධෙය� �වද ෛවදW 
�ලධරෙය( ගාස්Kව: ෙනොෙගන ෛවදW උපචාරය කළ NK ය. ෛවදW �ලධරෙය( රජෙO එබ` 
�ලධරෙය( බැaම 79ස ඔ/ෙ, �වසට යෑම අවශW c &ට ආෙරෝගWශාලාෙL Zට ඒ �වස ෙත: 
ඇ� Gර සැත3මකට වැf න) ඒ �ලධරයා &Z� ඒ ගමන සඳහා gGg වාහනය: සපයා 8ය NK ය. 
නැතෙහොC පළhවැ� සැත3ෙම� ඔ?ෙබ� ගම� කරන එ: එ: ස)ijණ සැත3මකට 0. 6 බැA� 
සැත3) (@ය ඔ/ ෙග&ය NK ය. 

 
ෙමම ෙරmලාZය යටෙC ගාස්Kව: ෙනොෙගන කරන ෛවදW උපචාරයට ෙරෝග &�ශ්චය සඳහා 

අවශW වන අno 7pබඳ ශාකාq ප[:ෂණ, 0rර ප[:ෂණ, hතා සහ අno 7pබඳ රසාය�ක 
ප[:ෂණ සහ එබ` ෙසg ප[:ෂණ ඇKළC ෙL. එෙහC එ:ස්-ෙj ප[:ෂණ tට ඇKළC ෙනොෙL.  

 
2:2 0. 18,030: ෙහෝ එයට වැf �වද 0. 19,710ට අ] මාZක වැ^ප: ලබ�නා c රජෙO 

�ලධරෙය(ට ෙකොළඹ, මහ=වර, ගාxල හා යාපනය යන ෙ) නගරවලy හැර ෙසg සථ්ානයකy 
ෙම� පහත 3 වැ� {රෙO සඳහ�  ගාස්K  පමාණය� අ=ව ෛවදW උපචාරය ලබා ගැ}මට  �Fකම 
ඇCෙC ය. 

 
2:3 ෙම� 2:2 උප වග��ය යටෙC ෙනොFලෙO ෛවදW ප�කාර ලබා ගැ}මට �Fක) ඇCතා 

c රජෙO �ලධරෙය( හැර ෙසg රජෙO �ලධරෙය(, &ශාFකෙය( හා ඔ��ෙ, ප�xවල අය ද 
ෙකොළඹ, මහ=වර, ගාxල, යාපනය යන ෙ) ස්ථානවලy ෛවදW ප�කාර ලබාගැ}ම සඳහා තම 
තම� &Z�ම 7pෙවළ: ෙයොදාගත NK ය. 
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 0. 16,440ට අ] 
මාZක වැ^ප: ලබන 

රජෙO 
�ලධරෙය(ෙ, 

ප�ල 

0. 16,440: ෙහෝ 
එයට වැf �වද 
0.17,160ට අ] 
මාZක වැ^ප: 
ලබන රජෙO 

�ලධරෙය(ෙ, 
ප�ල 

 

0. 17,160: ෙහෝ 
එයට වැf �වද 
0.18,600ට අ] 

මාZක වැ^ප: ලබන 
රජෙO �ලධරෙය( 

සහ ඔ/ෙ, ප�ල 
 

 0. 16,440ට වඩා අ] 
මාZක &ශාම වැ^ප: 
ලබන &ශාFකෙය( 

සහ ඔ/ෙ, ප�ල 

0. 16,440: ෙහෝ 
එයට වැf �වද 
0.17,160ට අ] 

මාZක &ශාම 
වැ^ප: ලබන 

&ශාFකෙය( සහ 
ඔ/ෙ, ප�ල 

 

0. 17,160ට සහ 
එයට වැf �වද 
0.18,600ට අ] 

මාZක &ශාම වැ^ප: 
ලබන &ශාFකෙය( 

හා   ඔ/ෙ, ප�ල 
 

 
පළhවැ� ගමනට  

0. සත 
10.00 

0. සත 
15.00 

0. සත 
20.00 

 
ඒ ෙරෝAයා ස)බ�ධවම ඉ� 
පgව යන එ: එ: ගමනට 

 

 
10.00 

 
15.00 

 
20.00 

ෙරෝෙගෝපසමය ද:වා 
ප��ය: සඳහා යන 
ගම�වලට (ගම� 3) 

 

 
 

60.00 

 
 

80.00 

 
 

100.00 

ආෙරෝගWශාලාෙව� 7ට 
සැත3මY� ඔ?ෙබ� 7�� 
�වසකට යන එ: එ: ගමනට, 
පළhවැ� සැත3ෙම� ඔ?ෙබ� 
ගම� කරන එ: එ: ස)ijණ 
සැත3ම සඳහා සැත3) (@ය 

 
 
 
 
 

10.00 

 
 
 
 
 

15.00 

 
 
 
 
 

15.00 
  

2:4  ළඟම Z�න ෛවදW �ලධරයා ලවා තම�ට සහ තම ප�ෙx අයට තම �වෙසේy ෙනොFෙx 
ෛවදW උපචාරය ලබාගැ}මට �)ක) ඇ� ෙපො@ස් ෙදපාjතෙ)�KෙL �ලධරය�ට සහ 
භටය�ටC, Zය ප�ෙx අය බ�ධනාගාරෙO Zට සැත3ම: ඇKළත ප8ංo D Z�ෙතොC ඒ ඒ 
�ලධරය� ඇK� තම ප�ෙx අයට බ�ධනාගාර ෛවදW �ලධරය� ලවා ෙනොFෙx ෛවදW 
උපචාරය ලබාගැ}මට �Fක) ඇ� බ�ධනාගාර ෙදපාjතෙ)�KෙL ෙ�ලjව0�ට හා ඊට පහළ 
පද&වල �ලධරය�ට හා ඔ��ෙ, ප�xවල අයටC 2:1 – 2:3 ද:වා ඇ� උප වග�� අදාළ 
ෙනොෙL. 

 
2:5 රජෙO ආෙරෝගWශාලාවකy ෙහෝ ෙබෙහC  ශාලාවකy  ෙහෝ  රජෙO  �ලධරය�ට  සහ  

ඔ��ෙ, ප�xවල අයට ප�කාර Y[ම ස)බ�ධෙය� අදාළ වන ෙරmලාZ සහ ගාස්K ෙසෞඛW 
ෙදපාjතෙ)�Kෙව� �(C කරන ලද “ආෙරෝගWශාලා ගාස්K සහ ෙරmලාZ” න) ෙපොC 7ංෙච� 
ද:වා ඇත. 

 
 

3. ආෙරෝග�ශාලා ගාස්' අය කරගැ.ම 
 

3:1 ෙදපාjතෙ)�K පධා�යා පහත සඳහ� ක0q ගැන සෑ�මකට පC�වෙහොC &ශාම වැ^� 
�F තනKර: දර�නා c ෙහෝ රා.ෙසේ.අ. අරhදලට දායක hදx ෙගව�නා c හා අ�0G Kනකට 
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ෙනොඅ] ෙසේවය: ඇ� රජෙO �ලධරෙය(ට ස්ව�ය ආෙරෝගWශාලා ගාස්K මාZක ෙකොටස් 18කට 
ෙනොවැf ගණනY� ෙගDෙ) අ=ගහය ෙද= ලැෙ?. 

 
එම ක0q න); 
 

�ලධරයාට සාමානW ගාස්K ක@� ෙග&ය ෙනොහැY බව, 
 

ෙකොටස් වශෙය� ගාස්K අය කරගැ}මට ගතවන කාලය Kළ �ලධරයා 8ගටම රජෙO 
ෙසේවෙය� ෙයy Z�මට ඉඩ ඇ� බව, 
 

සහ 
 

අය කර ගත NK වන ෙකොටස් hදල �ලධරයාෙ, වැ^ෙප� අ] කළ හැY �මාව ඇKළත අය 
කර ගත හැY බව. 

 
3:2 ඉහත සඳහ� ක0q ස)බ�ධෙය� ෙදපාjතෙ)�K පධා�යා සෑ�මකට පC ෙනොවන 

අවසථ්ාවලy �වද එ: එ: �ලධරයාට අදාළ ක0q අ=ව ආෙරෝගWශාලා ගාස්K ෙකොටස් වශෙය� 
ෙගDමට ඉඩyම ෙයෝගW යැ� ෙප} යන &ට ස්ව�ය අ�මතය ප
8 එම අ=ගහය එවැ� 
�ලධරෙය(ට ද ලබා yමට ෙදපාjතෙ)�K පධා�යාට 3�වන. 

 
3:3 රජෙO ෛවදWායතනයකy ප�කාර ලබාගැ}මට අෙ�:ෂා කර�නා c ද, 3:1 උප 

වග��ෙO සඳහ� අ=ගහය� ලබා ගැ}මට �Fක) ඇCතා c ද, �ලධරෙය( &Z� පහත සඳහ� 
ආකෘ�ෙO පකාරයට හ`�වාyෙ) @7ය: තම ෙදපාjතෙ)�K පධා�යාෙග� ෙහෝ පාෙT�ය 
ෙදපාjතෙ)�K පධා�යාෙග� ෙහෝ ලබා ගත NK ය. ෛවදW අrකා[� ඉ8
පC කරන �xපC 
අ=ව ෙග&ය NK වන Zය�ම hදx ෙගවන බවටC, �xපC ආ8ෙය� සඳහ� hදx ගණ� 
ස)බ�ධෙය� තමා සහ ෛවදW බලධරය� අතර කවර මතෙ�දය: පැන නැmනC ඒ ගැන 
ෙනොසලකා තම වැ^� සහ yමනාව@� ෙහෝ රජෙය� තමාට ලැ�ය NKව ඇ� ෙවනC ඕනෑම 
hදලY� ෙහෝ එ� ගාස්K අය කර ගැ}ම ගැන තමා එකඟවන බවටC @�ත ෙපොෙරො�Gව: ෙමම 
හ`�වාyෙ) @7ය ලබා ගැ}මට ෙපර, �ලධරයා ඉ8
පC කළ NK ය. 

 
ෙමම කාjයය සඳහා පෙT�ය ෙදපාjතෙ)�K පධා�යා ව=ෙO එබ` @7 �(C Y[මට 

ෙදපාjතෙ)�K පධා�යා &Z� බලය ෙද= ලැබ ඇ�, එම ෙදපාjතෙ)�KෙL 8ස්�: කාjයාලයක 
පධා�යා නැත ෙහොC පාෙT�ය �ලධරයා ය. අවශWෙය�ම ෙමම කාjයාලය, �xපC ලැ�q &ට එම 
hදx ෙග&ය හැY c ද �ලධරයාෙ, වැ^ෙප� එම hදx අය කරෙගන Aq)ගත කළ හැY c ද 
කාjයාලය: &ය NK ය. 

 
 

ෙම� 3:3 උප වග��ෙO සඳහ� හ`�වාyෙ) @7ෙO ආකෘ�ය: 
 

ෛව. අ./8.ෛව.�. 
        ..............................................................................................මහතා/මහCFය/ෙමන&ය ෙමම 
ෙදපාjතෙ)�KෙL �N:ත .............................................. (පද& නාමය) Y. ආයතන සංගහෙO 
XXVI වැ� ප
�ෙදය යටෙC සාමානW අ=ගහය ඔ/ට/ඇයට 8ය හැY ය. hදx ෙගDම සඳහා 
�xපC මා  ෙවත ඉ8
පC කර= මැන&. 

 
                                                                  
......................................................................................... 

                                                                         ෙදපාjතෙ)�K පධා�යා/පාෙT�ය 
                                                                               ෙදපාjතෙ)�KෙL පධා�යා 
 
                                                    .................................................................................    

                                                                                                  පද& නාමය 
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3:4 ආෙරෝගWශාලා ගාස්K සඳහා c �xපත ෛවදWායතනෙO කාjයභාර �ලධරයා &Z� අදාළ 
�ලධරයා �N:තව Z�න ෙදපාjතෙ)�KෙL පධා�යා ෙහෝ පාෙT�ය පධා�යා ෙවත ඉ8
පC කළ 
NK ය. එ� 7ටපC, &ගණකාrප� ෙවත ද, අදාළ �ලධරයා ෙවත ද @යාප8ංo කළ තැපෑෙල� යැ&ය 
NK ය. නැතෙහොC ෙපෞTග@කව භාර 8ය NK ය. 

 
3:5 �xපත ලැ  ස�ය: Kළy ෙදපාjතෙ)�K පධා�යා ෙහෝ පාෙT�ය පධා�යා ෙහෝ එය 

7ය&ය NK ය. hදx ෙගDම සඳහා c ෙච:පC, hදx ඇණ�) ආ8ය ඉ8
පC කළ NCෙC එම 
�xපෙC ද:වා ඇ� උපෙදස්වලට අ=ව ය. එෙසේ ෙගව= ලබන hදx අදාළ ෙදපාjතෙ)�Kව 
ෙමෙහයවන “රජෙO �ලධරය�ෙ, අC�කාර) Aqමට” හර කළ NK ය. Aq)ගත Y[ෙ) හා අය 
කරගැ}ෙ) කාjයය� සඳහා �xපෙC සඳහ� hදල එම �ලධරයාට ෙපො¡ ර�තව ෙදන ලද 
අC�කාර) hදල: වශෙය� සලක= ලැෙ?. අදාළ �ලධරයා ස)බ�ධෙය� එබ` අC�කාර) 
hදx 7pබඳව “ ” ආකෘ�ෙය� පකාරයට c ෙවනම අ�ෙjක Aqම: ෙදපාjතෙ)�K 
ෙපොCපCවල තබා ගත NK ය. 

 
3:6 �xපත අ=ව �ලධරයාෙග� ලැ�ය NK ස)ijණ hදල 7යැෙවනK0 අඛ¢ඩව මාZක 

ෙකොටස් දහඅටY� එ� hදල �ලධරයාෙ, වැ^ෙප� අ] කර ගත NK ය. �xපත ලැ�q මාසය 
එ:කම ඇ� ඊළඟ මාසය ගතව�නට ෙපර එ� පළhවැ�  ෙකොටස් hදල අ] කර ගත NK ය. 
�ලධරයාෙ, වැ^ෙප� එෙසේ අ] කරග�නා Zය�ම hදx අC�කාර) Aqමට බැරෙකොට ඒ 7pබඳ 
&ස්තර එම අC�කාරම ෙව=ෙව� ෙවනම තබාග�නා අ�ෙjක Aqෙම� (“ ” ආකෘ�ෙO) සටහ� 
කළ NK ය. 

 
3:7 �ලධරෙය( ආෙරෝගWශාලාෙL නැව{ Z�න කාලය ස� 4ට වැfවන කx� 

ආෙරෝගWශාලා බලධරය� &Z� එම ස� හතෙj කාල ප
�ෙදය ෙව=ෙව� අK0 �xපත: 
ෙදපාjතෙ)�KෙL පධා�යා ෙහෝ එ� පාෙT�ය පධා�යා ෙවත ඉ8
පC කළ NK ය. අK0 �xපC 
ලැ�q &ට එවැ� එ: එ: �xපෙC සඳහ� ස)ijණ hදල 3:4 Zට 3:6 ද:වා c උප වග��වල 
සඳහ� අN
� ෙගවා (එ: ෙකොටස: 0. 25ට ෙනොඅ]වන ප
8) gGg ෙකොටස්ව@� අ] කර ගත 
NK ය. අවසාන �xපත ලැෙබන K0ම එම අ] Y[) කරෙගන යා NK ය. අවසාන �xපත ලැ�q 
&ට �ලධරයාෙග� අය &ය NKව ඇ� ස)ijණ hදල, අK0 �xපC සඳහා hදx අ] කර ගC 
ෙකොටස් ගණන ද ඇK�ව h� ෙකොටස් ගණන 18කට වැf ෙනොවන ප
8 gGg ෙකොටස් hදලY� අ] 
කර ගත NK ය. 

 
3:8 ආෙරෝගWශාලා �xපC ෙව=ෙව� අ] කර ගත NKව ඇ� hදx ෙනොකඩවා අ] කර 

ගැ}මට වගබලා ගත හැYව= 79ස, ෙxක)වරයාෙ, &ෙශේෂ අවසරය ෙනොමැ�ව, අ] Y[) 7pබඳ 
�මාව ඉ:මෙවන ආකාරෙO YZම hදල: පf ලැ�ස්Kෙව� අ��� අ] කරගැ}මට 
ෙදපාjතෙ)�K පධා�යා අවසර ෙනො8ය NK ය. 

 
3:9 �ලධරෙය( ෙවනC ෙදපාjතෙ)�Kවකට මා0 කර= ලැ£&ට ඔ/ෙග� තවGරටC අය 

කර ගත NKව ඇ� ඉ�
 hදල හා එය අ] කර ගත NK ෙකොටස් ගණන ඔ/ මා0 කර= ලැබ ඇ� 
අ�C ෙදපාjතෙ)�Kවට දැ=) NK ය. එ&ට එ� අ�C ෙදපාjතෙ)�Kව එම ඉ�
 hදල 
ස)ijණෙය� 7යDම සඳහා ෙච:පත: �ලධරයා ක@� Z� ෙදපාjතෙ)�Kවට යවා එම hදල 
ස)ijණෙය� අය වන ෙත: �ලධරයාෙග� 8ගටම hදx අ] කර ගත NK ය. Aq) තැ�ය 
NCෙC 3:4 Zට 3:6 ද:වා c උප වග��වල සඳහ� D ඇ� ප
Tෙද�.  

 
3:10 �ලධරෙය( &ශාම ගතෙහොC ෙහෝ, ෙසේවෙය� පහකර= ලැ�වෙහොC ෙහෝ FයAයෙහොC 

ෙහෝ එම �ලධරයාෙග� ආෙරෝගWශාලා ගාස්K වශෙය� ලැ�ය NK hදල: ෙL න) එය, ඔ/ට 
ෙග&ය NKව ඇ� අ��ම වැ^ෙප� ෙහෝ &ශාම වැ^ෙප� ෙහෝ පා
ෙතෝ¤කෙය� ෙහෝ අjථසාධක 
අරhද@� ෙහෝ ඔ/ට ලැ�ය NK ෙවනC ය)YZ hදලY� ෙහෝ අ] කර ගැ}මට වහාම 7යවර ගත 
NK ය. අ] කර ගත NK hදල �ලධරයාට ලැ මට ඇ� hදලට වඩා වැfවන අවස්ථාව��y ඒ 
ස)බ�ධෙය� භා¢ඩාගාරෙO උපෙදස් ලබාගත  NK ය. 
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4. ෛවද� ප��ෂණය 
 

4:1 Zය තනKෙj ෙහෝ මා0 Y[මට ෙයෝජනා කර= ලබන ය) තනKරක ෙහෝ රාජකා
 ඉ^ 
Y[ම සඳහා �ලධරෙය( gGg ශා[
ක ෙසෞඛWෙය� N:තව Z�දැ� දැනගැ}ම 79ස ඔ/ට 
7pගC ෛවදWවරෙය( ෙහෝ &r c ප
8 සංස්ථා7ත ෛවදW ම¢ඩලය: ෙහෝ &Z� පවCව= ලබන 
ප[:ෂණයකට ෙප} Z�න ෙලස ඕනෑම ෙLලාවකy �යම Y[මට �Z බලධරයාට (&ශාම වැ^� 
වWවස්ථා සංගහය බල�න) 3�වන. එෙසේම එබ` ප[:ෂණය: පවCවන ෙලස �ලධරෙය( ඉxලා 
Z�යෙහොC �Z බලධරයා එෙසේ කර&ය NK ය. 

 
4:2 ෙකොළඹ, මහ=වර, ෙ�රාෙද9ය, ගාxල ෙහෝ යාපනය 8ස්�:කය�� ෙසේවය කරන 

�ලධරෙය( ස)බ�ධෙය� ෙමම කාjයය සඳහා, 142 වැ� ෙපොG ආකෘ� පතෙO 7pෙයළ කරන 
ලද අයG)පත: ඉහත සඳහ� 8ස්�:කය�� අදාළ මහ ෙරෝහx අධW:ෂ (¥:ෂණ) ෙවත ඉ8
පC 
කළ NK ය. අෙන: Zය�ම අවස්ථාව��y ෙමම ඉx�)පC අදාළ පෙTශෙO පාෙT�ය ෙසෞඛW 
ෙසේවා අධW:ෂ ෙවත ඉ8
පC කළ NK ය. 

 
මහ ෙරෝහx අධW:ෂ (¥:ෂණ)/පාෙT�ය ෙසෞඛW ෙසේවා අධW:ෂ &Z� ෛවදW ප[:ෂණ 

ම¢ඩලය: පැවැCDමට කටNK ෙයොද= ඇත. 
 
ය) පෙTශයක ෛවදW ප[:ෂණ ම¢ඩල ෙනොපැවැCෙL න), අදාළ �ලධරයාව, ෛවදW 

ප[:ෂණ ම¢ඩලය: 7�^&ය හැY යාබද ෙහෝ ආස�නතම පාෙT�ය ෙසෞඛW ෙසේවා අධW:ෂ ෙවත 
ෙයොh කළ NK ය. ෛවදW සහ�කය �(C කරන ෛවදW �ලධරෙය(, එම ෙරෝAයා ප[:ෂා 
Y[ෙ) ම¢ඩලයක සාමා¦කෙය( ෙලස කටNK ෙනොකළ NK ය. 

 
4:3 ප[:ෂණය පැවැCDමට පCකර= ලබන තැනැCතාට ෙහෝ තැනැCත�ට ඒ සඳහා උපෙදස ්

ලබාගැ}ම 79ස Zය අ�මතය ප
8 &ෙශේෂඥෙය( කැඳවා ගැ}මට බලය ඇCෙC ය. 
 
4:4 ප[:ෂණ වාjතාව අදාළ ප
8 ෙදපාjතෙ)�K පධා�යාට ෙහෝ �යFත අෙන: 

බලධරයාට ෙහෝ  යැ&ය NK ය. එ� සඳහ� YZව: පස්¨ත �ලධරයාට ෙකp�ම ෙනොදැ�&ය NK 
ය. 

 
4:5 එෙත(G �වC ෙදපාjතෙ)�K පධා�යා ෙහෝ �යFත අෙන: බලධරයා ෙහෝ ෛවදW 

ප[:ෂණ වාjතාව ගැන සලකා බලා එළ© {රණය හැY තර) ඉ:ම9� ඒ �ලධරයාට දැ�&ය NK 
ය. �ලධරයා ඒ {රණය ගැන සෑ�මකට පC ෙනොෙL න) ඊට &0Tධව ඔ/ට �ෙයෝජනය: කළ 
හැY ය. එබ` අවසථ්ාවකy තවC ෛවදW සා:¤ ලබාගත NKද ය�න ගැන ෙදපාjතෙ)�K 
පධා�යා ෙහෝ අෙන: බලධරයා ෙහෝ තමාෙ, අ�මතය ප
8 {රණය කළ NK ය. 

 
 

5. ෛවද� ප��ෂණ ෙව1ෙව� ගාස්' අය 2�ම 
 

5:1 ෙමම ප[:ෂණය සඳහා c ගාස්Kව රජය ෙනොෙග&ය NK බවට &ෙශේෂ ෙරmලාZ ෙහෝ වැඩ 
7pෙවළ: ෙනො�ෙ? න), කැඳවන ලද ය) &ෙශේෂඥෙය(ෙ, ගාස්Kව ද ඇK� ප[:ෂණය සඳහා c 
ඕනෑම ගාස්Kව: රජය &Z� ෙග&ය NK ය. 

 
5:2 පළhවැ� පCDෙ)y එ�නC කරවා ගැ}මට ෙහෝ ෙබෙහC &Tදවා ගැ}මට ෙහෝ �යFත 

ෙනොෙහොC &ෙශේෂෙය� �ෙයෝග කර= ලැ£ �ලධරෙය(ෙග� ඒ ෙව=ෙව� ගාස්Kව: අය කර= 
ෙනොලැෙ?. 

 
5:3 �[:ෂණය සහ වැfGර ප[:ෂණය සඳහා ආෙරෝගWශාලාවකට ඇK�Dමට ෛවදW 

ම¢ඩලය: &Z� �යම කර= ලැ£ �ලධරෙය(ෙග� අය කළ NCෙC (&ෙශේෂ උපස්ථායක 
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ෙLතන ඇK�) අ�ෙjක කෑ) ) ආ8ය සැපªෙ) &ය�යද) ද, &මjශනය සඳහා අවශW ෙනොවන 
නhC ෙරෝAයාෙ,ම ඉxaම 7ට ෙහෝ ඔ/ට ෛවදW උපචාර කරන ෛවදWවරෙය(ෙ, අවවාදය 7ට 
ෙහෝ ෙකෙරන ශලWකjම ෙහෝ ප[:ෂණ ෙව=ෙව� c ගාස්K ද පම9. 

 
5:4 ෛවදW ප[:ෂණය පවCව�ෙ�, නැතෙහොC ෛවදW ම¢ඩලය පCෙකෙර�ෙ� රජෙO 

�යමය 7ට න), ඒ ෛවදW ප[:ෂණයට ෙහෝ ෛවදW ම¢ඩලය ෙවත ෙහෝ යෑමට  �ලධරෙය( 
දරන ගම� &යද), ඔ/ රාජකා
යට Aය කලක ෙම� ගම� �ම� සඳහා ඇ� ෙදපාjතෙ)�K 
ප�පාදනෙය� ෙග&ය NK ය. ප[:ෂණය පවCව�ෙ� ෙනොෙහොC ෛවදW ම¢ඩලය පC 
කර�ෙ� �ලධරයාෙ, ඉxaම 7ට න) එබ` YZ &යදම: ෙනොෙග&ය NK ය. 
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XXVII වැ� ප
�ෙදය 
 

�� ග�ෙද� �	ෙ
 මාග 
 

1. අමාත�වරයා 
 

1:1 අමාත�වරෙය� ෙවන� අමාත�වරෙය� සමග ෙක !ම "# ග$ෙද$ කර%. 
 
 

2. ��ප� 
 

ජනා(ප)*මා, අගාමාත�වරයා, කථානායකවරයා සහ අමාත�ව/! සමග 0)ප) ෙක !ම "# 
ග$ෙද$ කර%. 

 
 

3. ෙ�ක
වරයා 
 

3:1 එ� එ� අමාත�ාංශෙ5 ෙ6ක7වරයා, තම අමාත�වරයාෙ8 සාමාන� 9ධානයට සහ 
පාලනයට යට�ව එම අමාත�ාංශය යටෙ� ව=ග කර ඇ) ආ@AෙB ෙදපා=තෙ7!*වල කටC* 
අD�ෂණය කර$ ඇත.  

 
3:2 අමාත�වරයා ආ@AෙB ප)ප�) ෙ6ක7වරයාට දැ$7 ෙදන අතර, ස්වJය අමාත�ාංශය 

යටෙ� KLන ෙදපා=තෙ7!* පධා0! මM! එම ප)ප�) Nයා�මක OPම ෙ6ක7වරයාෙ8 
වගJම ෙB. 

 
3:3 ෙදපා=තෙ7!*ව� ෙකෙරQ බලපාන අමාත� ම@ඩලෙ5 �ගමන අමාත�ාංශෙ5 

ෙ6ක7වරයා එම ෙදපා=තෙ7!*වට දැ$7 Tය C* ය. එම Uරණ Nයා�මක ෙකෙරන බවට 
වගබලා ගැ0ම ෙ6ක7වරයා ස* කා=යය ෙB. 

 
3:4 ෙ6ක7වරයා ෙදපා=තෙ7!* "#ෙගො$වක සටහ! "යා අමාත�වරයා ෙවත ඉT
ප� 

කරන 9ට ඔZ තමාෙ8 අදහස් සහ �=ෙ[ශය! ද "#ෙගො$ ෙවQ සටහ! කළ C* ය. අමාත�වරයා 
ෙවත සටහ! "යා ඉT
ප� OPම සඳහා තම කා=යාලෙ5 ෙවනම "#ෙගො$ව� තබා ගැ0ම ^_^ 
යැ% අදහස් කර!ෙ! න7 එෙසේ OPමට ෙ6ක7වරයාට abවන. 

 
3:5 ෙ6ක7වරෙය� තම අD�ෂණය යටෙ� ඇ) ෙදපා=තෙ7!*වකට අදාළ Kයdම ආයතන 

කටC* ගැන ෙපො_ෙB වගOව C* ය. 
 
ෙරeලාKව"! ෙහෝ රාජ� ප
පාලන 9ෂය භාර අමාත�ාංශෙ5 ෙ6ක7වරයා 9K! ෙහෝ ආයතන 

අධ��ෂ ජනරා6 9K! ෙහෝ ෙ6ක7වරයා ෙවත �ශ්hත වශෙය! ෙනොෙහො� ෙපො_ෙB පවර$ 
ලබන ආයතන  ක/i # බඳව කා=යය! ඔZ ඉj කළ C* ය. 

 
3:6 ෙමම ආයතන සංගහය මM! ෙහෝ ෙවන� ෙරeලාK මM! ෙහෝ ආයතන ක/i  # බඳ 

බලතල ෙදපා=තෙ7!* පධා�ය�ට පවරා ඇ) ක6Q, තම ෙදපා=තෙ7!*  එම ෙරeලාK 9( l 
ප
T # පTන බවට ෙ6ක7වරයා, ෙදපා=තෙ7!* 9ෂයෙයQ l තම ෙපො_ අD�ෂණය Nයා�මක 
OPෙමQලා වගබලා ගත C* ය. 

 
3:7 ආයතන සංගහෙ5  XLVIII වැ� ප
�ෙදෙ5 9(9ධාන සලසා ඇ) ප
T, ෙ6ක7වරයා 

රාජ� ෙසේවා ෙකොoසම සමග "# ග$ෙද$ කර$ ඇත. 
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3:8 ෙ6ක7වරෙය� ස්වJය අමාත�ාංශවලට බලපාන Kයdම වැදග� කටC* ස7බ!ධෙය! 
තමාම Nයා කළ C* ය. ෙවන� අමාත�ාංශ හා ස7බ!ධ 9ශාල කටC* ෙකොටස� ෙමම වැදග� 
කටC*  සංඛ�ාෙවQලා ගැෙ!. 

 
එෙහ�, අ)ෙ=ක ෙ6ක7වරෙය�ෙ8 ෙහෝ ෙජ�ෂ්ඨ සහකාර ෙ6ක7වරෙය�ෙ8 කා=ය�ෂමතාව 

හා පළa/[ද සලකා, ඔZෙ8 Nයා ශ�)ය අ$ව කළ හැO කටC* OPමට ඔZට බලය පැවPමට 
ෙ6ක7වරයාට abවන. එෙසේ පවර$ ලබන 9ෂයය! ෙම!ම පැවPෙ7 sමාව! ද පැහැT"ව�, 
�යත ෙලස� �යම කළ C* ය. එෙසේ බලය පැවPම �සා ෙවන� අමාත�ාංශ හා ෙදපා=තෙ7!* 
සමග ෙකෙරන කටC* කමව�ව කරෙගන යෑමට බාධාව� ඇ) ෙනොවන බවට ෙ6ක7වරෙය� වග 
බලා ගත C* ය. 

 
එෙහ� එෙසේ බලය පැවPම  �සා ස්වJය පාලනය යටතට ගැෙනන Kයd කටC* ස7බ!ධ ෙය! 

තමා ෙකෙරQ ඇ) සාමාන� වගJෙම! ෙ6ක7වරයා �දහස් ෙනොව!ෙ! ය. එෙම!ම, එෙසේ බලය 
පැවPමට තමා  ෙකෙරQ ඇ) බලය වැරT ෙලස පා9�h කරන ල[ෙ[ න7, ඒ ගැන ද ඔZ වගOව C* 
ය. 

 
3:9 අමාත�වරෙය� ෙහෝ ෙ6ක7වරෙය� ෙවන� අමාත�වරෙය� ෙ8 සාමාන� පාලනය 

යටෙ� ඇ) ෙදපා=තෙ7!*ව� සමග "# ග$ෙද$ කළ C* සාමාන� # ෙවළ න7 අදාළ 
අමාත�වරයාට ෙහෝ ෙ6ක7වරයාට "යා යැxම oස එම ෙදපා=තෙ7!*ෙB පධා�යාට ෙහෝ ෙවන� 
�ලධරෙය�ට ෙක !ම "යා යැxම ෙනොෙB. 

 
3:10 එෙහ�, ස්වJය අමාත�වරයා භාරෙ5 ඇ) 9ෂයය! හා කටC* ස7බ!ධෙය! 

ෙ6ක7වරෙය�ට ඕනෑම Tස{්� ෙ6ක7/Tසාප) ෙකෙන� සමග ෙහෝ එම 9ෂයය! හා කටC* 
# බඳව Nයා කරන ඕනෑම ෙදපා=තෙ7!* පධා�ෙය� සමග ෙහෝ ෙක !ම "# ග$ෙද$ 
OPමට�, ඒ ස7බ!ධෙය! ඔZෙ8 ෙසේවය ලබා ගැ0මට� abවන. 

 
එ� අමාත�වරෙය�ෙ8 පාලනය යටෙ� KLන ෙදපා=තෙ7!* පධා�ෙය� ෙවන� 

අමාත�වරෙය�ට ෙව! කර } ඇ) 9ෂයය! ෙහෝ කටC* ස7බ!ධෙය!  ද  Nයා කරන ක6Q, 
එJ 9ෂයය! හා කටC* භාර අමාත�ාංශෙ5 ෙ6ක7වරයා සමග ෙක !ම "# ග$ෙද$ OPම 
ෙරeලාK මM! ෙහෝ ෙවන� ෙලසO! ෙහෝ �ශ්hතවම තහන7 කර නැ�න7 එෙසේ "# ග$ෙද$ 
OPමට ෙදපා=තෙ7!* පධා�යාට abවන. 

 

 
4. ෙදපාතෙ
�� පධා"යා 

 
4:1 ආ@AෙB ප)ප�) හා අමාත�වරයාෙ8 �ෙයෝග ෙ6ක7වරයා ෙදපා=තෙ7!*  

පධා�යාට  දැ$7 _! 9ට ඒවා Nයා�මක OPම ගැන ෙදපා=තෙ7!*  පධා�යා වග Oව C* ය. 
 
4:2 ෙදපා=තෙ7!*  පධා�ය�  අමාත�වරයාෙ8 සැලO6ලට ෙයො~ 9ය C* පශ්නය� 

නගන 9ට ෙහෝ ෙ6ක7වරයා 9K! තමා ෙවත ෙයො~ කරන ලද ය7 පශ්නය� ගැන උපෙදස් ෙදන 
9ට, ඔZ ඒ පශ්නයට අදාළ වැදග� ක/i, 9ස�ය C* ගැටb හා ඒ ස7බ!ධෙය! ගත හැO 
ෛවක6#ක Nයාමා=ග ද ද�වo! ස්වJය �=ෙ[ශ ඇ*ළ� "�ත වා=තාව� # ෙයළ ෙකොට 
ෙ6ක7වරයා ෙවත යැ9ය C* ය. 

 
4:3 ඔZ තම ෙදපා=තෙ7!*ෙB ප
පාලනය ස7බ!ධෙය! ෙ6ක7වරයාට වග Oව C* ය. 

ආයතන සංගහෙය! ද, ~ද6 ෙරeලාKව"! ද, ෙවන� "�ත 0), ෙරeලාK ෙහෝ �ෙයෝග මM! ද 
තමාට පැවෙරන කටC* ඔZ 9ෙශේෂෙය! ඉj කළ C* ය. 

 
ෙදපා=තෙ7!*ෙB �6�ය කටC* ඉj OPම ගැන ද  ඔZ වග Oව C* ය. 
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ෙ6ක7වරයා 9K! තමාට ද!ව$ ලබන අමාත�වරයාෙ8 �ෙයෝග Nයාවට නැ�ම ද ඔZෙ8 
කා=යය ව!ෙ! ය. තම ෙදපා=තෙ7!*ව මM! NයාෙB ෙයොදව$ ලබන 9ෂයය! හා කටC* 
ස7බ!ධෙය! හැO සෑම අ!දමO!ම  අෙන�� අමාත�ාංශවලට හා ෙදපා=තෙ7!*වලට සහාය 
xම ද ඔZෙ8 C*කම ෙB. 

 

4:4 අමාත�වර�ෙ8 සාමාන� පාලනය ය ටෙ� ඇ) ෙදපා=තෙ7!*වක පධා�ෙය�, ක"! 
Uරණය ෙනොl ප)ප�)මය පශ්නයකට *Aෙද!නා l නැතෙහො� මහජන මතෙ�දය� ඇ) OPමට 
ෙහේ* 9ය හැO l ය7 ප
පාලනමය Nයාව� ෙහෝ 9( l ප
T අ$මත ෙනොකරන ලද ඉතා වැදග� 
Nයාව� ෙහෝ OPමට ක"! ඒ කාරණය ෙ6ක7වරයා ෙවත ඉT
ප� කළ C* ය. 

 

4:5 ස්වJය ෙ6ක7වරයා ෙවන� �යමය� කර නැ�න7, ෙදපා=තෙ7!*වක පධා�ෙය� 
ෙවන� ෙදපා=තෙ7!*වක කටC*වලට ද බලපාන ය7 Nයාව� OPමට පථම, එම Nයාව බලපෑ 
හැO ෙදපා=තෙ7!*ෙB  පධා�යාෙග! ද ඒ ගැන 9මKය C* ය. 

 

4:6 ෙදපා=තෙ7!* පධා�ෙය� හා ෙ6ක7වරයා අතර ෙකෙරන ස!�ෙBදනය හැOතා� 
_රට සටහ!වල ස්ව�පය ගත C* ය. ෙදපා=තෙ7!* පධා�ෙය� ෙ6ක7වරයාට "# "xෙම! 
වැළJ KLය C* ය. එම සටහ! අඩංe "යOය9" හැOතා� _රට අදාළ ෙදපා=තෙ7!*ෙB 
"#ෙගො$ෙවQ ෙගො$ කර තැ�ය C* ය. 

 

එෙත�_ �ව�, ෙදපා=තෙ7!* "#ෙගො$වක ෙගො$කර තැ�මට ^_^ ෙනොවන "යOය9" 
ෙගො$ කර තැ�ම සඳහා ෙවනම "#ෙගො$ව� තබා ගැ0මට ෙ6ක7වරයාට abවන. 

 

4:7 තම තම!ෙ8 ෙදපා=තෙ7!*ව"! ප
පාලනය වන 9ෂයය! ෙහෝ කටC* 
ස7බ!ධෙය! ෙදපා=තෙ7!* පධා0!ට ඔ�ෙනො�! අතර ෙක !ම "# ග$ෙද$ කර ගත හැO 
ය. ය7 ෙදපා=තෙ7!* පධා�ය�ෙ8 ෙයෝජනාව� ෙවන� ෙදපා=තෙ7!* පධා�ෙය�ට ද ෙයො~ 
OPම අවශ� වන ක6Q, අදාළ ෙ6ක7ව/! ෙවත ඉT
ප� OPමට ෙපර එම ෙයෝජනාව ගැන එJ 
ෙදපා=තෙ7!* පධා�යා සමග �=ණ වශෙය! සාක�ඡා කළ C* අතර, එෙසේ සාක�ඡා කළ බව 
ග$ෙද$ කරන "#වල ද පැහැT"ව සඳහ! කළ C* ය. 

 

4:8 අමාත�වරෙය�ට ද, ඔZෙ8 �ෙයෝජ� අමාත�වරයාට ද, අමාත�ාංශයක ෙ6ක7වරයාට ද 
ස්වJය පාලනය යටෙ� පව�නා අමාත�ාංශයට අය� ඕනෑම ෙදපා=තෙ7!*වක ෙහෝ එම 
අමාත�වරයාට පැවP ඇ) 9ෂයය! ෙහෝ කටC* ෙවන� ෙදපා=තෙ7!*වO! ප
පාලනය 
ෙකෙරන අවස්ථාවල}, එම ෙදපා=තෙ7!*ෙB ෙහෝ තබාෙගන ඇ) ඕනෑම කා=යා�ය ෙ6ඛනය� 
ෙහෝ "#ෙගො$ව� බැ�මට Qoක7 )ෙ�. 

 
 

5. $ස්'( ෙ�ක
/$සාප� 
 

5:1 Tස්{� ෙ6ක7/Tසාප) අදාළ Tස්{�කෙ5 KLන ආ@AෙB �ෙයෝ�තයා ෙB. ස්වෙ[ශ 
කටC* # බඳ 9ෂය භාර අමාත�ාංශෙ5 ෙ6ක7වරයාට වගOව C* වන ඔZ එම ෙ6ක7වරයාෙ8 
ෙමෙහයxම හා පාලනය යටෙ� Nයා කර%.  

 

5:2 ස්වෙ[ශ කටC* # බඳ 9ෂය භාර අමාත�ාංශෙ5 ෙ6ක7වරයාෙග! ද 9මසා ෙවන� 
අමාත�ාංශය� 9K! පවර$ ලබන කටC* ස7බ!ධෙය! එම අමාත�ාංශෙ5 �ෙයෝ�තයා 
වශෙය! ද Tස්{� ෙ6ක7/Tසාප) Nයා කර%. 

 

5:3 ස්වJය Tස්{�කය *ළ Kයdම ආ@AෙB කා=යය! සමාෙයෝජනය OPම ඔZෙ8 වගJම 
ෙB. 

 

5:4 අමාත�ාංශයකට පවරා ඇ) 9ෂයය! හා කටC* ස7බ!ධෙය! එම අමාත�ාංශෙ5 
ෙ6ක7වරයා සමග ෙක !ම ෙහෝ අදාළ ෙදපා=තෙ7!* පධා�යා මM! ෙහෝ "# ග$ෙද$ OPමට 
Tස්{� ෙ6ක7/Tසාප)ට abවන. 
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ප�පාලන කා�ය ප�පා
 සහ � 
 

1. සාමාන� 

2. �ල සංචාර  

3. රාජකා� �� ග�ෙද�ව 

4. රාජකා� ��වල හා �ල ෙ"ඛනවල �ටප% ගැ'ම ෙහෝ �)% *+ම  

5. රජෙ- �ලධරය/ ඉ1�ප% කරන �ෙයෝජන  

6. මහජනයා ෙහෝ ස්ව4ය ෙපෞ6ග�ක ත%%වෙය/ රජෙ- �ලධරෙය) ෙහෝ 

ඉ1�ප% කරන �ෙයෝජන  

7. වා�තා  

8. 1න සටහ/ හා සමාෙලෝචන  

9. රාජකා� �� ෙ"ඛනවල භාරය, ඒවා ආර?ෂා කර තබා ගැ'ම සහ නාශ කර 

දැCම 

10. �ලධරය/ෙE සහ ඔG/ෙE ළඟම නෑය/ෙE ��නය/  

11. උ%සව 

12. පළා% හා 1ස්L?ක  

13. ෙරෝග �Mබඳව දැ�OPම 

 

Nalin
Underline

Nalin
Underline
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XXVIII වැ� ප
�ෙදය 
 

ප�පාලන කා�ය ප�පා
 සහ � 
 

1. සාමාන�  
 

1:1 ෙවන� අ�දමකට �යම ෙකොට ඇ� අවස්ථාවල# හැර, රජෙ( �ලධරය� කා*යාලවලට 
පැ+ණ රාජකා
 කළ ./ සාමාන0 කා*යාල ෙ1ලාව, 2ය3ම වැඩ කරන 5නවල ෙප.ව. 8.30 2ට 
ප.ව. 4.15 ද;වා ෙ1. 2ය3ම වැඩ කරන 5නවල ප.ව. 3.00 ද;වා රජෙ( කා*යාල <ද= ග?ෙද? 
සඳහා Aවෘතව තැDය ./ ය. 

 
1:2 සාමාන0 කා*යාල ෙ1ලාව� ඉහත සඳහ� ප
5 Gවද, ඒ ෙ1ලාව�ට IJ� ද ස්වKය යට� 

�ලධරය�ෙL ෙසේවය ලබා ගැOෙP අවශ0තාවය; ඇ� R Aටක ඔG�ෙL ෙසේවය එෙසේ ලබා 
ගැOමට ෙදපා*තෙP�/ පධා�ෙයVට තහනම; නැත. 

 
1:3 සෑම කා*යාලයකම පැ+XෙP ෙ=ඛනය; තබාගත ./ අතර ෙදපා*තෙP�/ෙ1 සෑම 

�ලධරෙයVම පැ+ෙණන හා Iට�ව යන ෙ1ලාව ස්වKය අ�සන ද සZතව එZ සටහ� කළ ./ ය.  
ෙමම ෙ=ඛනය හ
 වැර5 බැ[ම I\ස ��පතා මා]ඩ^ක �ලධරෙයVට ඉ5
ප� කළ ./ ය. 

 
1:3:1 �ලධරය�ෙL නP යP_2 �ය+ත I`ෙවළකට පළ<ෙව� සටහ� කර අදාළ 

�ලධරයා තම� පැ+\ හා Iට�ව යන ෙ1ලාව සටහ� කර තම�ෙL නම ඉ5
ප2� අ�ස� 
_aෙP කමයට, ෙමම ෙ=ඛනය පව�වා ෙනොගත ./ ය. 

 
1:4 ෙ=කPවරයාෙL අවසරය ඇ�ව +ස රජෙ( �වාc දවස; ෙනොවන _2ම දවසක රජෙ( 

කා*යාලය; ෙනොවැ2ය ./ ය. 
 
1:5 ගැසd පතෙයZ පළ _aම R ක[, එෙසේ පළ කර? ලැf කgh I`බඳව ආ]cෙ1 ඕනෑම 

ෙදපා*තෙP�/වකට හා �ලධරෙයVට කර? ලබන පමාණව� දැ�kම_. ගැසd පතෙ( පළකර? 
ලබන 2ය3ම ෙවනස් _aP හා උපෙදස් Am R ප
5 සටහ� කර ෙගන nයා�මක කරන බවට 
වගබලා ගැOෙP කා*යය �ලධරෙයVට පැව
ය ./ ය. Aෙශේෂ උපෙදස් ලැp නැත යන කාරණය, 
අනවධානය ගැන �දහසට කgණ; ෙනොව? ඇත.  

 
1:6 මැ�වරණයක# ආධාර ලබාගැOම සඳහා ෙහෝ සPමාදP එක/ _aම සඳහා ෙහෝ කා*ය 

ම]ඩලෙය� <ද= එක/ කර ගැOම සඳහා ෙහෝ තම කා*යාලයට මහජනයාට ඇ/skමට 
ෙදපා*තෙP�/ පධා�ෙයV අවසර ෙනො5ය ./ ය. 

 
1:7 රාජකා
 ^ය_යA^වල ෙකොළපාට u�ෙත� ෙහෝ ෙකොළපාට පැ�සල_� ^kමට ඉඩ# 

ඇ�ෙ� Aගණන කට./වල ෙය# 2Jන �ලධරය�ට පමණ_. ෙවන� _2v �ලධරෙයV එෙසේ 
ෙනොකළ ./ ය. 

 
1:8 එ; එ; ව*ෂෙ( ජනවා
 මස 15 වැ�දාට පථම සෑම �ලධරෙයVම ෙපොv 176 ආකෘ�ය 

මත පකාශය; 5ය ./ ය. 
 
1:9 2
� වශෙය� භාAත වන ආකෘ�ව^� යP තැනැ�තVෙL ජා�ය I`බඳ ෙතොර/g ලබා 

ගැOමට රජෙ( �ලධරෙයVට අවසර නැත. 
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2. �ල සංචාර 
 

2:1 ෙදපා*තෙP�/ පධා�ෙයV රාජකා
 කට./ සඳහා ස්වKය yලස්ථානෙය� Iට යෑමට 
පථම, තමා Iට�kමට අදහස ්කරන 5නය ද, යෑමට බලාෙපොෙරො�/ වන කා*යස්ථාන ද, අවශ0 නP 
රහස0ව, අදාළ අමාත0ාංශෙ( ෙ=කPවරයාට වා*තා කළ ./ ය. 

 
2:2 ෙදපා*තෙP�/ පධා�ෙයV සහ පa;ෂක �ලධරෙයV 5ස්{;කයකට යාමට අදහස් 

කරන Aට, ඒ ගම� රහ2ගතව කළ ./ අවස්ථාව�Z# හැgh Aට, ඒ ගම� ගැන ආචාර}^ 
nයාව; වශෙය� 5සාප�ට/5ස්{; ෙ=කPට දැ?P 5ය ./ ය. 

 
 

3. රාජකා� �� ග�ෙද�ව 
 

3:1 2ය3ම රාජකා
 ^I සPබ�ධෙය� පහත සඳහ� �යමය� I`පැ5ය ./ ය; 
 

(අ) හැ_තා;, එ; ^Iය; එ; කgණකට පමණ; �මා කළ ./ ය; 
 

(ආ) සෑම ^Iයකම අංකය සහ 5නය, එම ^Iෙ( දVh පැ�ෙ� උඩ ෙකළවෙ* සඳහ� කළ 
 ./ ය; 

 

(ඇ) ^Iයක 5නය ෙය5ය .�ෙ� �ලධරයා යP_2 සථ්ානයක 2ට එය අ�ස� කරන 
අවස්ථාෙ1# ය; 

 

(ඈ) ^Iෙය� පකාශ වන කාරණය එZ මාතෘකාව වශෙය� සැෙකA� දැ;Aය ./ ය; 
 

(ඉ)  මහජනයා සමග ^I ග?ෙද? _aෙP#, ඇමuම ෙමෙසේ Aය ./ ය; 
 

මහ�මයාණ�, 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        ෙමයට, 
 

         ඔෙ� Aශ්වා�, 
 

        ------------------------- 

           
(ඊ) �ලධරෙයVට, �ල නාමෙය� ෙහෝ ෙපෞ�ග^කව ෙහෝ පා*^ෙP�/ ම��වරෙයV 

ෙක`�ම ^යන ^Iයකට එම �ලධරයා A2� I`/g යැAය හැ_ ය; 
 

(උ) ක^� ^I ග?ෙද? කළ Aෂයයකට අදාළව ^Iය; යවන Aට එම ^I ග?ෙද?ව ගැන 
සඳහ� කළ ./ ය; 

 

(ඌ) ෙ�දවල අංක ෙය5ය ./ ය; 
 

(එ) Iටපත; යැkම පමාණව� නP ඇ<hම; වශෙය� <= ෙ=ඛනය; ෙනොයැAය ./ ය; 
 

(ඒ) ඇ<hම;, එය ඉ5
ප� කරන ^Iෙය� ෙව� ෙනොවන ෙසේ  යාකළ ./ ය; 
 

(ඔ)  එ_ෙනකට ෙවනස් Aෂයය� I`බඳ ^I _Zපය;  එකම කවරයක බහා යවන Aට ඒවා 
එකට ඇ+Xම ෙනොකළ ./ ය; 

 

(ඕ)  අ�ස� කර�නාෙL නම, අ�සනට යJ� හා �ල නාමයට උ�� සඳහ� කළ./ ය; 
 

3:2 2ය3ම රාජකා
 ^I පස්/ත කාරණයට අදාළව ද, AOතව ද, අදහස් පැහැ5^ව පකාශ වන 
ෙලස ද ^Aය ./ ය. 
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3:3 වැදග� කgh සPබ�ධෙය� ෙදපා*තෙP�/ පධා�ෙයV යවන සෑම ^Iය; ම තම�ම 
අ�ස� කර යැAය ./ ය. ෙමෙසේ කළ ෙනොහැ_ Aෙටක#, ඉ5� ෙදපා*තෙP�/ පධා�යා A2� එම 
^Iය ෙක�Pප� කරන ල�ෙ� නP ෙහෝ එZ සඳහ� කgh ද�වන ෙලස Aෙශේෂෙය� �යම කර? 
ලැබ ඇ�නP ෙහෝ ඒ ^IෙයZ අ�ස� _aමට �ය+ත ස්ථානෙයZ ෙදපා*තෙP�/ පධා�යාෙL 
නම�, නම ඉ5
ෙය� “අ�ස� ක ෙළේ” යන වචන� ෙයොදා, එම ^Iයට අ�ස� කරන �ලධරයා එZ 
වP පැ�ෙ� තම�ෙL අ�සන සහ �ල නාමය ද ෙය5ය ./ ය. 5සාප�වරෙයV/5ස්{; 
ෙ=කPවරෙයV යවන ^Iයක නP ෙමය කළ .�ෙ� ෙමෙසේය:- 

 
         ෙමයට, 
          ඔෙ� Aශ්වා2, 
 
          (අ�ස� කෙළේ) ඇ.ඈ. 
          5සාප�/5ස්{; ෙ=කP. 
 
අ�සන: -------------------------------------- 
 
<ලVg සZත නම: ------------------------------- 
කා*යාල සහකාර/පාලන �ලධා
. 
 

අෙනV� අවස්ථාවල# ^Iයට අ�ස� කළ .�ෙ� ^Iය සPබ�ධෙය� වග _ව ./ ��ගලයා 
ය. ඔ� ෙදපා*තෙP�/ පධා�යා ෙව?වට ෙමෙසේ අ�ස� කළ ./ ය. 

 
.................................................... 
 අ�සන 
 
.................................................... 
<ලVg සZත නම සහ �ල නාමය 
5සාප�/5ස්{; ෙ=කP ෙව?වට. 

 
 ෙදපා*තෙP�/ පධා�ෙයV ෙව?වට අ�ස� _aමට බලයල� �ලධරෙයVට, �s R ද 2
� 
වශෙය� කරන කට./ I`බඳ R ද, සටහ�, ^I හා මැෙමෝපත යන ෙPවාට, අ�ස� _aම ෙව?වට 
තම�ෙL �ල<දාව තැDය හැ_ ය. 

 
3:3:1 ^Iය; අ?අ�ස�� යව�ෙ� නP පහත දැ;ෙවන nයා ප
පාJය අ?ගමනය කළ 

./ ය. 
 

(i) තම තම�ෙL �ෙයෝග/දැ?P#P අ?අ�ස�� �V� කරAය හැ;ෙ; ෙP ෙP 
�ලධරය� A2� පමණකැ� දැ;ෙවන �ල නාම ලැ�ස්/ව;, ඒ ඒ අමාත0ාංශ 
ෙ=කPවරයා/     ෙදපා*තෙP�/ පධා�යා තම �ලධරය� ෙවත �V� කළ ./ ය. 

 
(ii) අ?අ�ස� කළ හැ;ෙ; ෙP ෙP �ලධරය� A2� පමණකැ� දැ;ෙවන �ල නාම 

ලැ�ස්/ව; ඒ ඒ අමාත0ාංශ ෙ=කPවරයා/ෙදපා*තෙP�/ පධා�යා �V� කළ ./ ය. 
 
(iii) අ?අ�ස�� දැ?P ෙද? ලබ�ෙ� අසව= �ලධරයාෙL �ෙයෝගය/දැ?P#ම බවට 

එම �ලධරයාෙL නම හා �ල නාමය ද, එෙම�ම අ?අ�ස� කරන �ලධරයාෙL නම 
හා �ල නාමය ද ෙමZ ඉහත 3:3 උප වග��ෙ( සඳහ� කර ඇ� ප
5 �2 ත�Z 
ෙය5ය ./ය. 
 

3:3:2   තම �ෙයෝගය;/දැ?P#ම; අ?අ�ස� කමෙය� දැ?P#මට අවසර # ඇ� 
�ලධරෙයV එම කමය උපෙයෝ� කර ගැOමට ඉඩ5ය .�ෙ�, එම �ෙයෝගය/දැ?P#ම �ශ්�ත 
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හා �ව0ා*ථභාවෙය� ෙතොර ස්ව�පෙය�, අ?අ�ස� කළ ^Iෙය� දැ?P#මට යන 
ආකාරයටම තමා A2� ^�තව පකාශ කර ඇ� Aට# පමණ ය. Aෙශේෂෙය� ම එම ^Iය �ෙද; 
ඔ1 ෙහෝ නැත යන අ*ථෙය� ෙදන I`/ර; ෙනොවන ක=Z, ඔ� A2� �ශ්�ත ^I 
ෙක�Pපත;, එම ෙක�Pපෙ� ආකාරයටම අ?අ�ස�� යැkම සඳහා I`ෙයළ කර#ම අවශ0 
ය. 
 
3:4 ෙවන� ආ]cව; සමග   ෙහෝ � ලංකාෙ1 ෙහෝ Aෙ�ශයක එම ආ]cව; ෙව?ෙව� 

ෙපO 2Jන �ෙයෝ�තය� සමග ද, Aෙ�ශයක 2Jන � ලංකා ආ]cෙ1 �ෙයෝ�ත ෙයV සමග ද ^I 
ග?ෙද? කළ .�ෙ� Aෙ�ශ කට./ I`බඳ අමාත0ාංශෙ( ෙ=කPවරයා ම�� ෙහෝ ඔ�ෙL 
උපෙදස්වලට අ?�ලව ය. 

 
3:5 ^Iයක අ�ස�කg කවෙරV Gවද තම කා*යාලෙය� යවන සෑම ^Iයකම අඩං� කgh 

ගැන ෙදපා*තෙP�/ පධා�යා වග_ව ./ ය. 
 
3:6 රහස0 ^I සහ ^ය_යA^ ^.P කවරයක බහා ඒ කවරය තව� ^.P කවරයක බහා 

යැAය ./ ය. ඇ/= කවරය “රහස0” ය?ෙව� සළVh කළ ./ ය. එෙහ� Iට කවරය එෙසේ 
සලVh ෙනොකළ ./ ය. ඇ/= කවරය Iට කවරයට වඩා Vඩා වන ෙසේ නැAය ./ ය. 

 
3:6:1 “රහස0” ය?ෙව� සළVh ෙකොට ලැෙබන සෑම ^Iය;ම Aවෘත කළ .�ෙ� 

ෙපෞ�ග^කව ෙදපා*තෙP�/ පධා�යා A2� ෙහෝ ඒ සඳහා ඔ� A2� Aෙශේෂෙය� බලය පවර? 
ලැf මා]ඩ^ක �ලධරෙයV A2�. 

 
3:6:2 කා*යාලෙ( 2ය3ම රහස0 කට./ I`බඳව nයා _aමට සෑම කා*යාලයකම 

සාමාන0ෙය� එ; �ලධරෙයV බැ�� ප�කර 2Jය ./ ය. 
 
3:6:3 රහස0 ෙ=ඛනවල අඩං� කgh, ඒවා දැනගත ./ අයට හැර අ� _2වVට� 

දැනගත ෙනොහැ_ වන බවට වගබලා ගැOමට සැල_^ම� Aය ./ ය. 
 
3:6:4 Aවෘත ^ය_යA^වල රහස0 ^I ගැන _2ම සඳහන; ෙනොකළ ./ ය. 

 
3:7 උසාA ෙ=ඛනය; ෙහෝ ඔ��ව; වැ� ෙවන� වැදග� ^Iෙ=ඛන අඩං� 2ය3ම පා*ස= 

තැපෑෙල� යැkෙP# ^යාප5ං� ෙකොට යැAය ./ ය. 
 
3:8 මහජනයාෙග� ෙහෝ ෙවන� රජෙ( ෙදපා*තෙP�/ව_� ෙහෝ ලැෙබන ^Iවලට 

අපමාදව I`/g යැAය ./ ය. ^Iය; ලැp ස�ය; ඇ/ළත අවසාන I`/ර; යැkමට ෙනොහැ_ 
නP එම කාලය /ළ 108 දරන ෙපොv ආකෘ� පතෙය� අ/g I`/ර; යැAය ./ ය. තවvරට� 
පමාදkම ෙනොවැළැ;Aය හැ_ නP, කරෙගන යන කට./ I`බඳ Aස්තර හා අවසාන I`/ර; 
කවදා බලාෙපොෙරො�/ Aය හැ_ ද යන බව සඳහ� කර ව
� වර අ/g I`/g යැAය ./ ය. 

 
 

4. රාජකා+ ��වල හා �ල ෙ"ඛනවල �ටප% ගැ'ම ෙහෝ �)% *+ම 
 
4:1 තමා ගැන සඳහ� R ^Iයක ෙහෝ වා*තාවක Iටපත; ෙහෝ ෙවන යP ප2�ධ ෙනොකළ �ල 

ෙ=ඛනයක Iටපත; ෙහෝ තම�ෙLම පෙයෝජනය සඳහා ලබාගැOම �ලධරෙයVට තහනP ය. 
 
4:2 රජෙ( එ; ෙදපා*තෙP�/ව_� තව� ෙදපා*තෙP�/වකට යවන ලද ^Iයක Iටපත; 

ෙදව?ව K ෙදපා*තෙP�/ව _2v ෙපෞ�ග^ක අෙයVට සාමාන0ෙය� �V� ෙනොකළ ./ ය. 
^Iෙ( අඩං� කgh තව� ෙක ෙනVට දැ�kමට අදහස් ෙකෙ* නP එම කgh ඇ/ළ� ෙකොට 
අදාළ තැනැ�තාට ෙවනම ^Iය; යැAය ./ ය. 
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4:3 උසාAෙ( ආඥාව; Iට සහ �ය+ත Iටප� _aෙP ගාස්/ ෙගkෙම� ප�ව +ස, ^Iයක 
ෙහෝ එම ^Iයට යවන ලද I`/රක සහ�ක කළ Iටපත;, එම ^Iය ^¡ තැනැ�තාට හැර ෙවන� 
_2ම ෙකෙනVට �V� ෙනොකළ ./ ය. 

 
 

5. රජෙ- �ලධරය/ ඉ1�ප% කරන �ෙයෝජන 
 

5:1 තම�ෙL ෙපෞ�ග^ක අ��වා2කP ෙකෙරZ ෙක`�ම බලපාන ඕනෑම කgණ; 
I`බඳව, Am R ප
5 සංස්ථාIත කවර ෙහෝ බල ම]ඩලයකට ඉ=[ම; ෙහෝ අ¢යාචනය; ඉ5
ප� 
_aමට ඕනෑම �ලධරෙයVට �sවන. එවැ� සෑම ඉ=[ම; ෙහෝ අ¢යාචනය; ඉ5
ප� _aමට එK 
�ලධරයාෙL ඉහළ �ලධරයා බැ£ 2¤. 

 
5:2 එවැ� ඉ=[ම; ෙහෝ අ¢යාචනය; අසා¥, අ�2 ෙහෝ ප
භවා�මක භාෂාෙව� ^යා 

ඇ�නP එය ඉ5
ප� ෙනොකළ ./ ය. 
 
5:3 එම ඉ=[ම ෙහෝ අ¢යාචනය බාරගත ෙහො�, එය ලැ¦h බව වහාම ද�ව+�, එය යා ./ 

තැනැ�තා ෙවත ඉ5
ප� කර? ලබන බව ද �ලධරයාට දැ�Aය ./ ය. 
 
5:4 ඉ=[ම; ෙහෝ අ¢යාචනය; ෙහෝ ඉ5
ප� කළ .�ෙ� ඉ=3PකgෙL ෙදපා*තෙP�/ 

පධා�යාෙL  හා ෙවන� අදාළ බලධරය�ෙL මා*ගෙය�. 
 
Zට� රජෙ( �ලධරෙයVෙL එවැ� ඉ=[ම; ෙහෝ අ¢යාචනය;, රාජ0 ෙසේවා ෙකො+සම අමතා 

ඇ� අවස්ථාවල# හැර, එම �ලධරයා අ��මට ෙසේවය කළ ෙදපා*තෙP�/ෙ1 පධා�යාෙL 
මා*ගෙය� ඉ5
ප� කළ ./ ය. 

 
5:5 Aනය කාරණය; I`බඳ අ¢යාචනය; නP, XLVIII වැ� ප
�ෙදෙ( AmAධානය�ට 

අ?�ල Aය ./ ය. 
 

5:6 රජෙ( �ලධරෙයV ඉ5
ප� කරන ඉ=[ම; ෙහෝ අ¢යාචනය; සPබ�ධෙය�, ¨ට 
අ�ෙ*කව 6 වග��ෙ( AmAධාන ද අදාළ ෙ1. 

 
 

6. මහජනයා ෙහෝ ස්ව4ය ෙපෞ6ග�ක ත%%වෙය/ රජෙ- �ලධරෙය) ෙහො ් 
ඉ1�ප% කරන �ෙයෝජන 
 

6:1 ^�ත �ෙයෝජනය; ෙහෝ “ෙප�සම;” ෙහෝ හැ_තා; vරට පහත සඳහ� �යමය�ට 
අ?�ල Aය ./ ය. 

 
(අ) එය අ� අV
� ^යා ෙහෝ ය/g ^යා ෙහෝ <දණය ෙකොට ෙහෝ එAය හැ_ ය. අ� 

අVෙර� ^යා එව�ෙ� නP අVg පැහැ5^ව ^යා �Dය ./ ය. එෙසේම එය ^යා 
ඇ�ෙ� ෙප�සPකgෙL අ� අV
� ෙනොෙ1 නP, ෙප�සPකgෙL අ�සනට ෙහෝ 
මාපට ඇ©^ සළVණට අමතරව ෙප�සම I`ෙයළ කළ තැනැ�තා ද පැහැ5^ අVෙර� 
ඊ ට අ�ස� කළ ./ ය. සෑම ෙප�සමකම ෙප�සPකgෙL ෙහෝ ෙප�සම ^යා v�ෙ� 
ෙවන� ��ගලයV නP පධාන ෙප�සPකgෙL හා ^යා v� ��ගලයාෙL සPª*ණ 
^Iනය සඳහ� කර �Dය ./ ය. 

     
(ආ) ෙප�සම තහGg _aම සඳහා ෙප�සPකg IZට ෙකොට ග�නා වැදග� කgh හා 

ත*ක 2ය=ලම ෙප�සමට ඇ/ළ� Aය ./ ය; එකම Aෂයය; සPබ�ධෙය� R 
�ෙයෝජනය�ට පමණ; ෙප�සම �මා Aය ./ ය. ෙප�සම එAය .�ෙ� එය 
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ලබ�නාෙL ෙපෞ�ග^ක නමට ෙනොව �ල නාමයට ය. එෙම�ම ඉ=ලා 2J�ෙ� 
Vම;දැ� ෙප�සම අවසානෙ( �ශ්�තව සඳහ� කර �Dය ./ ය. 

 

6:2 පහත සඳහ� අවස්ථාවල# ඉ5
ප� ෙකෙරන �ෙයෝජන සලකා බල? ෙනොලැෙ�. 
 

6:2:1 මාස /නකට වඩා ඉහත v� �ෙයෝගයකට Ag�ධව ඉ5
ප� කළ අ¢යාචනය; 
අඩං� R Aට හා එම පමාදය ගැන සෑෙහන පැහැ5^ _aම; එZ ද;වා නැ� Aට; 

 

6:2:2 එම බලධරයාට ම ෙහෝ ඊට ඉහළ බලධරෙයVට ෙහෝ ක^� ද අ¢යාචනය; ඉ5
ප� 
කර එය ප�;ෙෂේප කර ඇ� Aට; එෙහ� අ¢යාචනය සPබ�ධෙය� v� <= uරණයට බලපෑ 
හැ_ව �f අ3� වැදග� කgh �ෙබන බවට ද, ක^� 5නයක එම කgh එ`දරG _aමට 
ෙනොහැ_ kමට පමාණව� ෙහේ/ ඇ� බවට ද අ¢යාචනය ලබන බලධරයා බැ« බැ=මට සෑ¬මට 
ප�ව�ෙ� නP ෙදවැ� අ¢යාචනය; සලකා බැ^ය හැ_ ය. ෙමෙසේ ෙදවැ� අ¢යාචනය; 
සලකා බැ^ය .�ෙ� එෙසේ ෙනොකළ හැ_ බවට AmAධාන සළසා නැ� Aට ය. 

 

6:2:3 යP O�ය_� ෙහෝ ෙර�ලා2ය_� ෙහෝ අවසාන uරණය බවට පකාත uරණයකට 
Ag�ධව ඉ5
ප� කර? ලබ�න; වන Aට; 

 

6:2:4 සහනය ලබා ගැOමට Aෙශේෂ nයා මා*ගය; O�ෙය� �යම කර ඇ� Aට;  
  

 උදා: ෙශේෂ්ඨාmකරණයට අ¢යාචනය _aම. 
 

6:2:5 ඉ=ලා 2Jන සහනය, ආ]cව ෙහෝ රජෙ( �ලධරෙයV එම ත��වෙය� ෙහෝ 
පා*ශ්වකාරෙයV ෙනොR 2A= නcවක නc u�vව_� ෙහෝ 2A= උසාAයක �ෙයෝගය_� 
ෙහෝ උ�ගතව�න; වන Aට; 

 

6:2:6 උසාAය_� uරණය _aමට භාජනව පව�නා කාරණය; ගැන Aභාගය; ෙහෝ 
Aම*ශනය; කරන ෙලස ඉ=ලා 2Jන Aට; 

 

6:2:7 _යAය ෙනොහැ_ ප
�ෙද� ෙහෝ ෙ�gPගත ෙනොහැ_ අ�ද+� ෙහෝ අ�2 ෙහෝ 
ආචාර}[බෙව� ෙතොර භාෂා Aලාසය_� ^යා ඇ� Aට; 

 

6:2:8 පළ<ෙකොට අදාළ ෙදපා*තෙP�/ පධා�යා ෙවත ඉ5
ප� ෙනොෙකොට පළ< 
වතාෙ1ම ෙ=කPවරයාට ඉ5
ප� කර ඇ� A ට. 

 

6:3 ජනාmප�/මා A2� ෙප�සම; බාරග? ලබ�ෙ� ආ]cකම ව0වස්ථාව අ?ව Amම�ව 
එ/මාට සැළකර 2Jය හැ_ Aෂයකට එය අදාළ ෙ1 නP පම\. අමාත0වරෙයVෙL කා*ය පථයට 
අය� වන කgණ; සPබ�ධෙය� ජනාmප�/මාට ෙප�සම; එව? ලැ¦වෙහො� එය අදාළ 
අමාත0වරයා ෙවත ෙයො< කර? ඇත. 

 

6:4 ක= ෙනොයවා අවධානය ෙයො< කළ ./ වන තරP හ52 කාරණය; ෙවෙතො� +ස, ª*ව 
5න දහය ඇ/ළත# ඉ5
ප� කරන ලද ෙප�සම; ගැන අවධානය ෙයො< කර+� පමණ; එවන 
^Iයකට ෙහෝ Av^ ප\Gඩයකට I`/g යැkම අනවශ0 ය. 

 

6:5 යP ඉ=[ම; කළ ./ ආකාරය ගැන O�ෙය� Aෙශේෂ වශෙය� AmAධාන ෙයොදා ඇ� 
අවසථ්ාවල5, එK AmAධානවලට අදාළ ව0වස්ථා ඉ;මවා ෙමම AmAධාන බල ෙනොපැවැ�ෙ1. 
 
 

7. වා�තා 
 

7:1 තමා යටෙ� ෙසේවය කරන යට� �ලධරෙයVෙL ෙහෝ ෙවන� තැනැ�ෙතVෙL ෙහෝ 
^Iය; ෙ=කPවරයා/ෙදපා*තෙP�/ පධා�යා ෙවත ඉ5
ප� කරන Aට, වා*තා කරන 
�ලධරෙයV ඒ I`බඳව ස්වKය අදහස් හා �*ෙ�ශ ද දැ;Aය ./ ය. 
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7:2 මහජනයා A2� ෙහෝ රජෙ( �ලධරෙයV A2� ෙහෝ ආ]cවට ඉ5
ප� කරන �ෙයෝජන 
සPබ�ධෙය� වා*තා කරන �ලධරෙයV A2� කර? ලබන �*ෙ�ශ රහස0 ෙසේ සැල_ය ./ ය. 

 
7:3 රජෙ( �ලධරෙයV A2� ෙහෝ මහජනයා A2� ෙහෝ ඉ5
ප� කරන �ෙයෝජන 

සPබ�ධෙය� වා*තා ඉ5
ප� _aෙP#, ෙප�සෙP සඳහ� සැල_ය ./ ෙචෝදනා කවෙ*ද, ඉ=ලා 
2Jන සහනය Vම;ද, වා*තා කරන �ලධරයා �ශ්චය වශෙය� දැනෙගන ඇ� ප
5 2�mයට අදාළ 
කgh ෙමොනවාද ය�න හැ_තා; සැෙකA� දැ;Aය ./ ය. 

 
ඉ5
ප�ව ඇ� පශ්න සPබ�ධෙය� සඳහ� _aම අවශ0 යැ� ෙහෝ ඊට අදාළ යැ� ෙහෝ තමාට 

හැ ෙඟන �a±ණ සහ ෙවන� කgh ද ද;ව+�, වා*තා කරන �ලධරයා ස්වKය වා*තාව අවස� 
කළ .�ෙ� ෙප�සPකgට 5ය ./ යැ� තමා අදහස් කරන I`/ර සPබ�ධෙය� ෙයෝජනාව; ද 
ඇ/ළ� කර+�. 

 
7:4 ෙප�සP සහ ෙවන� �ෙයෝජන සPබ�ධෙය� අපමාදව වා*තා කළ ./ අතර _2 

Aෙටක� එය මසකට වඩා පමාද ෙනොකළ ./ ය. 
 
 

8. 1න සටහ/ හා සමාෙලෝචන 
 

8:1 5න සටහන; ෙහෝ සමාෙලෝචනය;, කඩදා2ෙ( ෙදපැ�ෙ�ම ය/g ^Aය ./ අතර 
ෙදවලට අංක ෙය5ය ./ ය. 

 
8:2 5න සටහන; ෙහෝ සමාෙලෝචනය; R ක[ කරන ලද වැඩ I`බඳ වා*තාව; Aය ./ ය. 

එය අ?� ෙදෝෂද*ශනයට භාජනය _aෙP මා*ගය; කර ෙනොගත ./ ය. සාමාන0 රාජකා
 ^.P 
ග?ෙද?වල# දැ?P # ඇ� කgh හා අදහස් නැවත කැJෙකොට දැ;kෙම� එය #*ඝ ෙනොකළ ./ 
ය. 

 
8:3 ඒවා ක^� කල එකට බැඳ ආර±ාෙකොට තබාගත ./ ය. 

 
 

9. රාජකා+ ��ෙ"ඛනවල භාරය, ඒවා ආරRා කර තබා ගැ'ම සහ නාශ කර 
දැCම 
 

9:1 ෙදපා*තෙP�/  පධා�යා ෙහෝ ව*ෂ 1973 අංක 48 දරන ජා�ක ෙ=ඛනාර±ක O�ෙ( 
24 වැ� වග��ෙ( අ*ථ ද;වා ඇ� ප
5 "වග_ව ./ �ලධරයා" ෙහෝ ඔ�ෙL භාරෙ( පව�න 
රජෙ( කා*යාලෙ( ඇ� 2ය3 ^Iෙ=ඛන හා ^ය_යA^වල �ර´ත භාරය, පාලනය හා ඒවා 
ආර±ා කර තබාගැOම සPබ�ධෙය� වග _ව ./ ය. 

 
9:2 සකස් කළ 5න 2ට අGgv 25කට ෙනොඅc කාලය; ගතk ඇ� රජෙ( ෙ=ඛන රජෙ( 

කා*යාලයක 2ට ජා�ක ෙ=ඛනාගාරය ෙවත යැkම�, රජෙ( කා*යාලවල ඇ� වJනාකම; නැ� 
එ5ෙනදා ෙ=ඛන Aනාශ කර දැ¨ම�, ව*ෂ 1981 අංක 30 දරන පන�� සංෙශෝmත ව*ෂ 1973 අංක 
48 දරන ජා�ක ෙ=ඛනාර±ක O�ෙය� සහ ඒ යටෙ� සPපා5ත ව0වස්ථාව^� පාලනය ෙකෙ*. 

 
9:3 ස්µර සං ර±ණය සඳහා ජා�ක ෙ=ඛනාගාරය ෙවත යැAය ./ ෙ=ඛන I`බඳ උප ෙ=ඛන 

සහ වJනාකම; නැ� ෙසේ සලකා Aනාශ කළ ./ එ5ෙනදා ෙ=ඛන I`බඳ උප ෙ=ඛන I`ෙයළ 
_aම ද ක^� කල ඒවා යාව�කා[න _aම ද ෙදපා*තෙP�/ පධා�යා A2� ජා�ක ෙ=ඛනාගාර 
අධ0±ෙග� ද Aමසා කළ ./ ය. 
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9:4 ඉහත 9.3 උප වග�� ය යටෙ� I`ෙයළ කළ y^ක උප ෙ=ඛන ඒවා උප ෙ=ඛන ගතකර 
මාසය; ඇ/ළත අ?ම�ය සඳහා ජා�ක ෙ=ඛනාගාර අධ0± ෙවත යැAය ./ ය. 

 
9:5 ඉහත 9.4 උප වග��ෙ( පකාර වJනාකම; නැ� වා*තා හා Aනාශ _aමට අ?මත කර 

ඇ� ෙ=ඛන වා
කව Aනාශ කර දැ¨ම සඳහා 5නය; එ; එ; ෙදපා*තෙP�/ව �යම කළ ./ 
අතර එම ෙ=ඛන Aනාශ කළ .�ෙ� ෙදපා*තෙP�/ පධා�යාෙLම වගKම හා �ෙයෝග මත 
පම\. 

 
9:6 Aනාශ කර දැy එ; එ;  ෙ=ඛනය; ෙහෝ වා*තාව; සPබ�ධෙය� පහත සඳහ� 

ෙතොර/g දැ;ෙවන සAස්තර වා*තාව; �v�  ෙර�ස්ටරයක ^යා තබා, එම ෙර�ස්ටරය මැනA� 
ආර±ා කර තබා ගත ./ ය. 
 

1. ෙ=ඛනෙ( ෙනොෙහො� ^Iෙගො?ෙ1 අංකය හා 5නය 
 

2. Aෂයය 
 

3. ඊට අදාළ කාල ප
�ෙදය 
 

4. එZ අඩං� කgh 2
� වශෙය� ෙකෙරන එ5ෙනදා කට./ I`බඳ ඒවා ෙනොෙ1 නP ඒ 
I`බඳ සාරාංශය; 
 

5. Aනාශ කර දැ¨මට බලය v� ^Iෙ( ෙයො<ව 
 

6. Aනාශ කර දැy I`ෙවල (උදා: ඉරා දැ¨ෙම� ද, I`ස්�ෙම� ද නැතෙහො� ජා�ක 
කඩදා2 සංස්ථාවට බාර#ෙම� ද යනා# වශෙය�) 
 

7. Aනාශ කර දැy 5නය 
 

9:7 ඉහත 9:3 උප වග��ෙ( පකාර ජා�ක ෙ=ඛනාගාරෙ( තබා ස්µර සංර±ණ _aම සඳහා 
උප ෙ=ඛනගත කරන ල�දා R ද, නැතෙහො� එෙසේ සංර±ණය _aම සඳහා ෙවන� ආකාරය_� 
ෙතෝරාෙගන ඇ�තා R ද අGgv 25කට ෙනොඅc වා*තා සහ ෙ=ඛන අGg�දකට වර; ජා�ක 
ෙ=ඛනාගාරය ෙවත යැAය ./ 5නය, ෙදපා*තෙP�/ පධාO� ජා�ක ෙ=ඛනාගාර අධ0± සමග 
සාක�ඡා ෙකොට �යම කරගත ./ ය. 

 
9:8 Aනාශ ෙනොකළ ./ ෙ=ඛන සමහර; පහත දැ;ෙ1 :- 

 

(i) 1948 ලංකා පා*^ෙP�/ව IZ�kමට ෙපර යට� A�ත භාර ෙ=කP කා*යාලය 
සමග ග?ෙද? කළ ^I; 
 

(ii) ෙදපා*තෙP�/ව ප�ෂ්ඨාපනය, සංස්ථාපනය හා ප
පාලනය, �ලධරය� ප� _aම 
හා  ෙදපා*තෙP�/ව අවස� _aම සPබ�ධෙය� R ෙ=ඛනය; ෙහෝ වා*තාව; ; 
 

(iii) සෑම වJනාකම_�ම අ3�� �V� කරන <ද= ෙනෝd�වල හා කා2වල ආද*ශ 
සහ ස්µර සං ර±ණය සඳහා පකාශයට ප� කර ඇ� ෙවන� ෙ=ඛන; 
 

(iv) ප�ප��මය කgh I`බඳ ^Iෙගො?ව;; 
 

(v) ප�ප��මය කgh nයා�මක _aම I`බඳ ෙ=ඛනය; ෙහෝ වා*තාව;; 
 

(vi) පa±ණ ෙකො+ෂ� සභා පනත ෙහෝ Aෙශේෂ ජනාmප� ෙකො+ෂ� සභාව ෙහෝ යටෙ� 
ප� කරන ලද යP ෙකො+ෂ� සභාව; ෙහෝ ක+�ව;, නැතෙහො� ජනාmප�/ම� 
A2� ෙහෝ අමාත0වරෙයV A2� ෙහෝ පා*^ෙP�/ෙ1 සPමත කරන ලද යP 
Aෙශේෂ පa±ණ පනත_� ෙහෝ ප�කරන ලද යP පa±ණ ක+�ව; I`බඳ 
වා*තාව;; 
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(vii) යP රජෙ( �ලධරෙයVෙL කා*ය සාධනයට අදාළ ෙ=ඛනය; ෙහෝ වා*තාව;;  
 

(viii) යP රජෙ( �ලධරෙයV A2� Iයවා අවස� කරන ලද කට./වලට ෙහෝ ෙයෝජනා 
කමවලට අදාළ ෙ=ඛනය; ෙහෝ වා*තාව;; 
 

(ix) රජෙ( ෙහෝ රජයට Aප± ෙහෝ අ��වා2කP සහ බැ£P I`බඳ සා´ අඩං� ෙ=ඛන 
- ෙ�පළ I`බඳ Z+කP ෙ=ඛන, කාල �මාව�ට යට� නැ� ව�5 සඳහා Z+කP 
පෑෙP ෙ=ඛන; 
 

(x) �පකට ෙපොv ෙහෝ ජාත0�තර 2�mය; ෙනොෙහො� උ�සවය; I`බඳ ෙහෝ ජා�ක 
වැදග�කම; ඇ�  ෙවන� 2vkP I`බඳ වා*තාව;; 
 

(xi) වැදග� Aද0ා�මක හා කා*+ක ප*ෙ(ෂණය හා සංව*ධනය I`බඳ වා*තාව;;  
 

(xii) සැල_ය ./ පාෙ�}ය හා කලා·ය වැදග�ක+� .� කghවලට අදාළ වා*තාව;; 
 

(xiii) ඉඩP I`බඳ R�, ඉඩP අ��වා2කP I`බඳ R� රජෙ( ඉඩP, ෙහේ�, කැළෑ සහ 
��ගලය� ස/ ෙහෝ හG= අ��ය ඇ� ෙවන� ඉඩP සPබ�ධෙය� Aෙශේෂව, ඉඩP 
හා ෙ�පළවල වJනාකම I`බඳ R� ෙ=ඛනය;; 
 

(xiv) ආර±ා කළ ./ යැ� O�ෙය� �යම R  ෙ=ඛනය;; 
 

(xv) ජා�ක ෙ=ඛනාගාර අධ0± �යම කරන ෙවන� ඕනෑම වා*තාව;. 
 
 

10. �ලධරය/ෙE සහ ඔG/ෙE ළඟම නෑය/ෙE ��නය/ 
 

10:1 �වාc Iට 2Jය� නැත� තමාට ^.P ආ5ය ලැෙබන ^Iනය සෑම �ලධරෙයVම තම 
ෙදපා*තෙP�/ පධා�යාට දැ�Aය ./ ය.  

 
10:2 � ලංකා Aෙ�ශ ෙසේවෙ( සෑම �ලධරෙයVම රජය යටෙ� පළ<වරට ප�kම; 

ලබාග�නා Aට, තමාෙL යP බරපතල අසOපය; ෙහෝ හ#2 අන/ර; ෙහෝ මරණය ෙහෝ 
සPබ�ධෙය� දැ?P#මට �v� � ලංකාෙ1 2Jන ළඟම නෑයVෙL ෙහෝ ස්වKයයVෙL නම සහ 
^Iනය තම ෙදපා*තෙP�/ පධා�යා ෙවත දැ?P 5ය ./ ය. ෙමම ෙතොර/g සැප¸ෙP# �ලධරයා 
හා ඔ�ෙL ළඟම නෑයා ෙහෝ ස්වKයයා අතර ඇ� සPබ�ධය �යම වශෙය�ම කවෙර;දැ� සඳහ� 
කළ ./ ය. 

 
10:3 නෑදෑ��ෙL ^Iනය හා �ලධරය�ෙL පදAය සPබ�ධෙය� 2vk ඇ� ෙවනස්කP 

ද;වන වා*තාව; Aෙ�ශ කට./ I`බඳ අමාත0ාංශය මා*ගෙය� ෙහෝ ෙවන� අදාළ 
බලධරෙයVෙL මා*ගෙය� අදාළ � ලංකා A ෙ�ශ ¹ත ම]ඩලයට යැkම I\ස ෙදපා*තෙP�/ 
පධා�යා, ෙ=කPවරයා ෙවත සැප�ය ./ ය. වා*තාව අදාළ වන ව*ෂය /ළ නැ� �යා R ෙහෝ 
ෙසේවෙය� Aශාම ලැ¦වා R ෙහෝ Aශාම ª*ව �වාc ෙගන ෙනොෙහො� ප�kම අවස� කර? ලැබ 
5ව�ෙන� බැහැර �යා R ෙහෝ �ලධරය�ෙL නP ද එම වා*තාවට ඇ/ළ� Aය ./ ය. 

 
10:4 යP �ලධරෙයVෙL ළඟම නෑදෑෙයෝ � ලංකාෙව� Iටත ප5ං�ව 2J�ද, එවැ� 

�ලධරෙයV බරපතළ ෙලස අසOපව ඔ� එම අසOපෙය� +යයෑමට ඉඩ ඇතැ� ෙපO යන ක=¬, 
අවශ0 නP �2 � ලංකා Aෙ�ශ ¹ත ම]ඩලයට ෙහෝ අදාළ ෙවන� බලධරෙයVට ෙහෝ ද�වා 
�ලධරයාෙL නෑදෑය�ට දැ?P ෙදන ෙලස ඉ=ලා 2Jය හැ_ව? I\ස ෙදපා*තෙP�/ පධා�යා 
A2� ඒ බව වහාම ෙ=කPවරයාට වා*තා කළ ./ ය. 

 



XXVIII වැ� ප
�ෙදය] 

332 

 

10:5 ෙරෝ� ත��වෙ( ෙවනස; 2vවන Aට �ලධරයාෙL ත��වය ද;වන වැ�vර වා*තාව; 
ෙ=කPවරයා ෙවත ඉ5
ප� කළ ./ ය. ඔ�ෙL ත��වය _2ම ෙවනස; ෙනොk දවස ්/න හතර; 
ගත Gවෙහො�, ෙරෝ� ත��වෙ( ෙවනස; නැ� බව ද වා*තා කළ ./ ය. 

 

10:6 �ලධරයා +ය �යෙහො� එම �වත සහ මරණයට ෙහේ/ව සහ මැgh 5නය�, එම �වත 
ද�වා යැAය ./ නෑයාෙL නම සහ ^Iනය�, වහාම ෙ=කPවරයාට ද�වා යැAය ./ ය. එෙසේ කළ 
.�ෙ� +ය �ය අයෙL නෑයාට ද�වා යවන ෙලස ඉ=ලා අදාළ � ලංකා Aෙ�ශ ¹ත ම]ඩලයට 
ෙනොෙහො� ෙවන� අදාළ බලධරෙයVට Av^ �වත; යැkම I\ස ය. +ය �ය �ලධරයා ෙසේවය කළ 
ෙදපා*තෙP�/ෙ1 පධා�යා ෙහෝ +ය �ය �ලධරයා සමග ෙසේවය කළ �ලධරෙයV ෙහෝ එම �වත 
I`බඳ 2ය3 Aස්තර ඔ�ෙL නෑදෑය� ෙවත තැපෑෙල� ද�වා යැAය ./ ය. 

 
 

11. උ%සව 
 

11:1 රාජකාa කට.�ත; _aම සඳහා ෙහෝ ෙවන� ./කම; ඉ�_aම සඳහා ෙහෝ තමාෙL 
පැ+Xම අවශ0 ව�ෙ� නP ද, නැතෙහො� තමාෙL �ල ත��වය අ?ව තමාට ෙක`�ම අදාළ 
ව�ෙ� නP ද +ස, තම�ෙL කා*ය ස්ථානෙය� Iටත ස්ථානයක පැවැ�ෙවන උ�සවය; සඳහා 
එවන Amම� ආරාධනාව; I`ගැOමට 5සාප�/5ස්{; ෙ=කP, ෙදපා*ත ෙP�/ පධා�යV ෙහෝ 
ෙවන� �ලධරෙයV බැ£ නැත. 

 

11:2 රජෙ( අවසරය ක= ඇ�ව ලබා ෙනොෙගන _2ම රජෙ( �ලධරෙයV Aෙ�}ය පද;කP 
ෙහෝ නP¦නාම, ආ��තP බාරගැOම ෙහෝ පැළ#ම ෙහෝ ෙනොකළ ./ ය. ඒ සඳහා අවසරය ඉ=ලා 
2Jය .�ෙ� Aෙ�ශ කට./ අමාත0ාංශෙ( ෙ=කPවරයා ම��. 

 
 

12. පළා% හා 1ස්L?ක 
 

12:1 වා*තාව; I`ෙයළ _aෙP# ද, සංඛ0ා ෙ=ඛනා5ය ඉ5
ප� _aෙP# ද හැ_ සෑම Aටම � 
ලංකාෙ1 පළා� හා 5ස්{;ක සඳහ� කළ ./ අ?I`ෙවළ ෙමෙසේය: 

 
පළා� අ?I`ෙවළ 

 
  5ස්{;ක අ?I`ෙවළ 

 
බස්නාZර  .. .. ෙකොළඹ 

ගPපහ 
කsතර   

මධ0ම    .. .. මහ?වර 
මාතෙ= 
?වරඑ`ය 

දVh     .. .. ගා=ල 
මාතර  
හPබ�ෙතො ට 

උ/g    .. .. යාපනය 
ම�නාරම 
ව1�යාව 
<ල�1 
_^ෙනො��ය 

නැෙගනZර .. .. මඩකල�ව 
අPපාර 
{Vණාමලය 

වයඹ        .. .. Vgණෑගල  
��තලම 
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පළා� අ?I`ෙවළ 
 

  5ස්{;ක අ?I`ෙවළ 
 

උ/g මැද   .. .. අ?රාධ�රය 
ෙපොෙළො�නgව 

ඌව          .. .. බv=ල 
ෙමොණරාගල 

සබරග<ව   .. .. ර�න�රය 
කෑග=ල 

 
 

13. ෙරෝග �Mබඳ දැ�O Pම 
 

13:1 පහත සඳහ� යP_2 ෙරෝගය_� ෙපෙළන තැනැ�ෙතV 2Jන �වසක වාසය කරන 
�ලධරෙයV ඒ බව තම ෙදපා*තෙP�/ පධා�යාට වහාම දැ�Aය ./ ය. 

 

�ෙරෝධාය'ය ෙරෝග : 

ෙකොළරාව 

මහාමා
ය 

�නරාව*තන උණ (උVණ�ෙග� ෙබෝෙවන) 

ව»
ය 

ට�ෆස් උණ (උVණ�ෙග� ෙබෝෙවන) 

කහ උණ 
 

�ෙරෝධාය'ය ෙනොවන ෙරෝග : 
 

උග ª*ව බාලක ප±ගාතය 

මස්�ෂ්ක - කෙශේg උණ 

පැෙපොල 

��u
යාව 

ර;ත අuසාරය 

ආ�{ක උණ 

සංකා¨ යකෘ�පදාහය 

සාමාන0 ක=පව�න උණ ෙරෝගය 

ට�ෆස් උණ (උVණ�ෙග� ෙබෝ ෙනොවන) 

 

13:1:1  රෙd ෙකොතැනක ෙහෝ ව»
ය, සරPප, ජ*ම� සරPප (gෙබ=ලාව) සහ ශaරෙ( ප3 
නැ�P සZත ෙවන� ෙරෝගය; පැ�ර යන Aෙටක ද එෙසේම දැ?P 5ය ./ ය. 

 

13:1:2 �ෙරෝධායOය ෙරෝගය; ස්ප*ශ RෙවV ෙව�කර තබ? ඇත. ෙP සඳහා අවශ0 වන 
�වාc, සPª*ණ ප� සZත Aෙශේෂ �වාc වශෙය� ගණ� ග? ලැෙ�. 

 

13:1:3 �ෙරෝධායOය ෙනොවන ෙරෝගය_� ෙපෙළන තැනැ�ෙතV ස්ප*ශ වන 
�ලධරෙයV තම�ෙL ෙසේවා ස්ථානෙය� බැහැරව 2¤ම අවශ0 ෙනොෙ1. 
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XXIX වැ� ප	
ෙ�දය 
 

ඉඩ� අ�කර ගැ�ම, ආෙයෝජන හා උකස් 
 

1. සාමාන� 

2. ව�ක� සහ බැරක� පකාශ !"ම 

3. ඉඩ� අ�කර ගැ�ම 

4. ආෙයෝජන, ෙකොටස් සහ ෙවන� අ'(වා)ක�  
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XXIX වැ� ප	
ෙ�දය 
 

ඉඩ� අ�කර ගැ�ම, ආෙයෝජන හා උකස් 
 

1. සාමාන�  
 

1:1 ෙ� වග��ය යටෙ� අවසර �ෙ�  ෙනොෙහො� �රණය !"ෙ� බලධරයා ෙදපා'තෙ��) 
පධා�ෙය+ ෙහෝ -සාප�/-ස්01 ෙ2ක� වැ� �ලධරෙය+ වන ක24 ෙපෞ6ග7ක වශෙය� තමාට 
අදාළ කවර ඉ2<ම1 =වද අදාළ අමාත>ාංශ ෙ2ක�වරයා ෙවත ෙයො@ කළ A) ය. 

 

1:2 ෙමම ප	
ෙ�දෙD සඳහ� කFG HIබඳ 7H ෙහෝ එK 7Hවල Hටප� සාමාන> වශෙය� 
�ලධරයාෙL ෙපෞ6ග7ක වා'තා සටහ� 7HෙගොMෙN ෙහෝ ෙපෞ6ග7ක වා'තා සටහ� 
7HෙගොMව1 පව�වාෙගන යM ෙනොලබ�ෙ� න� ඔPෙL ෙපෞ6ග7ක 7HෙගොMෙN ෙහෝ ෙගොM 
කර තැQය A) ය. (VI වැ� ප	
ෙ�දෙD 3 වග��ය බල�න) එK VයWම 7Hවල Hටප�, 
ඒකාබ6ධ ෙසේවයක මා[ඩ7ක ෙශේ̂ ෙD හා ඒකාබ6ධ ෙසේවයක මා[ඩ7ක ෙනොවන ෙශේ^ෙD 
�ලධරෙය+ ස�බ�ධෙය� න� ඒකාබ6ධ ෙසේවා අධ>1ෂ ජනරා2 ෙවත ද, අෙන1 අය 
ස�බ�ධෙය� න� ෙ2ක�වරයා ෙවත ද, යැaය A) ය. 

 

1:3 ෙ2ක�වරෙය+ aV� ද, !Vම අමාත>ාංශය1 යටතට ෙනොගැෙනන ෙදපා'තෙ��)වක 
පධා�ෙය+ aV� ද ඉඩ� අ�කර ගැbම ආ� කටA)වලට ස�බ�ධ 7Hෙ2ඛන රාජ> ප	පාලන 
aෂය භාර අමාත>ාංශෙD ෙ2ක�වරයා ෙවත ඉ-	ප� කළ A) ය. 

 

1:4 ෙ� ප	
ෙ�දය අ�ය� ක�කFෙව+ ස�බ�ධෙය� අදාළ ෙනොෙN.     
 
 

2. ව�ක� සහ බැරක� පකාශ !"ම  
 

2:1 සෑම �ලධරෙය+ම, රජෙD ෙසේවයට පළ@ෙව� ප�කරM ලැh aට තමා ස) i ෙහෝ තම 
කලතයාට ස්වKය අk�ෙය�ම ඇ�තා i ෙහෝ aවාහය �සා ඇයෙL/ඔPෙL නමට 7යා �ෙබ�නා 
i ෙහෝ පවරා �ෙබ�නා i ෙහෝ VයWම ව�ක� HIබඳව ද, තමා aV� ෙහෝ තම කලතයා aV� 
දරM ලැh VයWම බැරක� HIබඳව ද, aස්තර Vය ෙපෞ6ග7ක වා'තා සටහ� 7HෙගොMෙN 
නැතෙහො� ෙපෞ6ග7ක 7HෙගොMෙN ඇ)ළ� !"ම H^ස (ප�ෙශෝmත) අංක 261 දරන ෙපොo 
ආකෘ� පතෙය4 7යා Vය ෙදපා'තෙ��) පධා�යා ෙවත සැපkය A) ය. 

 

2:2 පළ@වරට ප�qම ලබන අවස්ථාෙN� �ළධරයා අaවාහකව VsෙD න�, aවාහ i වහාම 
ඉහත K උප වග��ෙD ඉ2ලා ඇ� aස්තරය සැපkය A) ය. 

 

2:3 aවාහqෙම� පuව තමා aV� ෙහෝ තම කලතයා aV� (2:1 උප වග��ෙD aස්තර කර 
ඇ� ආකාරෙD) අW� අk�වාVකම1  ෙහෝ ව�කම1 ෙහෝ අ�කර ගM ලැvවෙහො�, එෙසේ අ�කර 
ග�නා ලද අk�වාVක� ෙහෝ ව�කම HIබඳ ස�w'ණ aස්තර, තමාෙL ෙපෞ6ග7ක වා'තා සටහ� 
7HෙගොMෙN ෙහෝ ෙපෞ6ග7ක 7HෙගොMෙN ෙහෝ ඇ)ළ� !"ම සඳහා සෑම �ලධරෙය+ aV�ම 
ෙදපා'තෙ��) පධා�යා ෙවත 7යා දැ�aය A) ය. අපමාදව එෙසේ ඉ-	ප� ෙනො!"ම aනය 
කඩ!"ම1 ෙලස සලකM ලැෙx. 

 
 

3. ඉඩ� අ�කර ගැ�ම  
 

3:1 yල� ගැbෙම�, බo ගැbෙම�, තෑz ලැ{ෙම�, උFමෙය�, දායාදය වශෙය� ෙහෝ 
අ��ම කැම� පතය!� ෙහෝ 4yවන ඉඩකඩ� ෙහෝ ඉඩකඩ�වල ෙකොටස් අ�කර ගැbම සඳහා 
-ස්01කෙD -සාප�/-ස්01 ෙ2ක�ෙL w'වාMම�ය අවශ> ෙනොෙN. එෙහ� ඒ HIබඳව 
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ෙදපා'තෙ��) පධා�යාෙL මා'ගෙය�, ඉඩම H4ටා ඇ� -ස්01කෙD -සාප�/-ස්01 ෙ2ක� 
ෙවත )� මාසය1 ඇ)ළත දැM� -ය A) ය. එK අ�කර ගැbම අ�V යැk ඔPට ෙපb zයෙහො� 
ෙහෝ ෙවන� ෙහේ)ව1 �සා එය Muou යැk ඔPට හැ  ෙ| න� ෙහෝ අවශ> ප	- කටA) !"ම සඳහා 
-සාප�/-ස්01 ෙ2ක� ඒ කාරණය �ලධරයා ෙසේවය කරන අමාත>ාංශෙD ෙ2ක�වරයා ෙවත 
ෙයො@ කළ A) ය. 

 
3:1:1 ය�!V ඉඩම1 දායාදය වශෙය� ලැvG ඉඩම1 ෙලස HIගM ලැ{මට න�, එම 

ඉඩම අ�කර ගැbෙ� කටA) aවාහයට ක7� ෙහෝ අදාළ ප	- -සාප�/-ස්01 ෙ2ක� 
ෙනොෙහො� අමාත>ාංශෙD ෙ2ක�වරයා aV� �යම කරM ලබන ය� කාල ප	
ෙ�දය1 
ඇ)ළත ෙහෝ අවස� ෙකොට �Qය A) ය. 

 
3:2 ෙදපා'තෙ��) පධා�ෙය+ aV� ෙහෝ } ලංකා ප	පාලන ෙසේවයට අය� �ලධරෙය+ 

aV� ෙහෝ අ�කර ගM ලබන ඉඩ� ස�බ�ධ VයWම වා'තා, �ලධරයා ෙසේවය කරන 
අමාත>ාංශෙD ෙ2ක�වරයා ෙවත �ෙයෝග සඳහා ඉ-	ප� කළ A) ය. 

 
3:3 ය� �ලධරෙය+ aV� ෙහෝ ඔP ෙවMෙව� ෙහෝ ඉඩම1 අ�කර ගැbම ෙහෝ ස)ව තබා 

ගැbම, ෙ2ක�වරයාෙL අදහස ප	- Muou ව�ෙ� න�, ඔPට uou යැk හැ ෙඟන ය� 
පමාණය!� එම ඉඩම HIබඳ අk�වාVකම අ�හැර දැyය A) යk ඒ �ලධරයාට �ෙයෝග !"මට 
ෙ2ක�වරයාට ��වන. 

 
ය� ඉඩම1 අ�කර ගැbෙම� ෙහෝ ස)ව තබා ගැbෙම� �ලධරෙය+ෙL  ෙපෞ6ග7ක කටA) 

හා රාජකා	 කටA) අතර සැබa�ම ෙනොෙහො� ෙපb යන ප	- ය�!V ගැ�ම1 ඇ� aය හැ! 
=වෙහො� ෙහෝ, ඔPෙL රාජකා	 කටA) ඉ�!"ෙ�ලා බලපෑම1 ඇ� aය හැ! =වෙහො�, ඒ ඉඩම 
අ�කර ගැbම ෙහෝ තමා ස)ව තබාගැbම Muou ව�ෙ� ය. 

 
3:4 �ලධරයා aV� තමාෙL නමට ෙහෝ තම ප=ෙ2 ෙකෙන+ෙL නමට ෙහෝ අ�කර ග�නා 

ඉඩ� ස�බ�ධෙය� ද, ස්වKය කලතයා aV� ෙහෝ ෙවMෙව� කලතයාෙLම ෙවනම ෙ6පළ1 
වශ ෙය� අ�කර ග�නා ඉඩ� ස�බ�ධෙය� ද ඉහත සඳහ� වග�� අදාළ ෙN. 

 
3:5 } ලාං!ක ෙනොවන �ලධරෙය+ට, තමා ප-ං�ව Vsන �වසටම ස�බ�ධ i ෙහෝ 

ෙවළඳාම H^ස වගා කර නැ� ව�ත1 ෙහෝ �y භාගය1 හැර -වkන )ළ H4s !Vම Q� වරය1 
අ�කර ගත ෙනොහැ! ය. 

 
3:6 �ලධරයා aV�, yලට ගැbෙම� ෙහෝ තෑz ලැ{ම1 වශෙය� ෙහෝ තමාෙL නමට ෙහෝ 

තම ප=ෙ2 අය ඇ)� අ� !Vෙව+ෙL නමට ෙහෝ අ�කර ගM ලබන ඉඩ� ස�බ�ධෙය� ද, 
ස්වKය කලතයා aV� ඔP  ෙහෝ ඇය ස) ෙවනම ෙ6පළ1 වශෙය� එෙසේ අ�කර ගM ලබන ඉඩ� 
ස�බ�ධෙය� ද 3:5 උප වග��ය අදාළ ෙN.      

 
 

4. ආෙයෝජන, ෙකොටස් සහ ෙවන� අ'(වා)ක� 
 

4:1 } ලාං!ක ෙනොවන �ලධරෙය+ 2:1 උප වග��ෙD aස්තර වන, !Vo ව�කම1 ෙහෝ 
අk�වාVකම1 තමා aV�ම ෙහෝ ෙවන� ෙකෙන+ෙL මා'ගෙය� ෙහෝ අ�කර ෙනොගත A) ය. 

 
4:2 �ලධරෙය+ ෙනොෙහො� �ලධරෙය+ෙL කලතයා aV� ෙහෝ ෙවMෙව� කරM ලබන 

ෙම4 2:1 උප වග��ෙD aස්තර කර ඇ� ආකාරෙD VයWම ආෙයෝජන ද, අ�කර ගM ලබන 
ෙකොටස් ෙනොෙහො� අk�වාVක� ද HIබඳ aස්තර ෙදපා'තෙ��) පධා�යාෙL මා'ගෙය� 
අමාත>ාංශෙD ෙ2ක�වරයා ෙවත වා'තා කළ A) ය. 
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4:3 ෙම4 2:1 උප වග��ෙD aස්තර කර ඇ� ආකාරෙD ෙකොටස්, ව�ක� ෙහෝ අk�වාVක� 
තමාට අk�ව �{ම ෙහෝ තමා ස)ව �{ම ෙහෝ තමා aV� අ�කර ගැbමට අදහස ් !"ම ෙහේ) 
ෙකොටෙගන ස්වKය රාජකා	 කටA) සහ ෙපෞ6ග7ක කටA) අතර සැබැa�ම ෙනොෙහො� ෙපb 
යන ප	- ය�!V ගැ�ම1 ඇ�qමට ඉඩ ඇතැk V�මට සෑෙහන ෙහේ) �ෙබන බව �ලධරෙය+ට 
ෙපb zයෙහො�, ඒ ස�බ�ධ VයWම aස්තර ඔP ෙදපා'තෙ��) පධා�යාෙL මා'ගෙය� 
ෙ2ක�වරයාට ද�වා යවා ෙ2ක�වරයාෙL �ෙයෝග ලැෙබන ෙත1 ඒ ස�බ�ධ VයW කටA) 
අ�4�aය A) ය. එම �ෙයෝග ලැvG වහාම, ඔP ඊට අM�ලව කටA) කළ A) ය. 

 
4:4 ෙ� වග��ය යටෙ� තමා ෙවත ෙයො@ ෙකෙරන ය�!V කාරණය1 ස�බ�ධෙය� -ය 

A) �ෙයෝගය HIබඳව ෙ2ක�වරයාට ය�!V සැකය1 ඇ�=වෙහො�, ඔP ඒ ස�බ�ධෙය� රාජ> 
ප	පාලන aෂය භාර අමාත>ාංශෙD ෙ2ක�වරයාෙග� aමVය A) ය. 
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ර ජෙ� �ලධරය
 ස�බ
ධෙය
 ආ��ව ස� බලතල 
 

1. �ලධරෙය�ෙ� �ත� ��යාවට ෙහෝ �රයට ෙහෝ ප!බා"රව ෙසේවාව
 ඉ% 

�&ම  

2. අ*+ �පද-� සහ ෙ.ට
/ බලපත 
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XXX වැ� ප��ෙ
දය 
 

රජෙ� �ලධරය
 ස�බ
ධෙය
 ආ��ව ස� බලතල 

  

1. �ලධරෙය�ෙ� �ත� ��යාවට ෙහෝ �රයට ෙහෝ ප!බා"රව ෙසේවාව
 ඉ% 
�&ම  

 
1:1 රජෙ� �ලධරය�ෙ� කාලය, දැ�ම, සහජ ද ෂතා සහ �#ණ%වය ස&බ�ධෙය� 

ආ)*වට ස&#,ණ අ./ය  ඇ%ෙ% ය. ෙවන% අ3�� 4ය 35 බවට 4ෙශේෂ 484ධාන සලස්වා 
නැ%න&, ඔ;�ෙ� වැ<= �යම කර ඇ%ෙ% එම උපක@පනය මත ය. 

 
1:2 BCම �ලධරෙයD වාEජ වFාපාරයක ෙහෝ ෙවළඳ වFාපාරයක ෙහෝ කවරාකාරයක ;වද 

වෘ%/ය කා,යය� කරෙගන යන ආයතනයක ෙහෝ කට35වලට සහභාM ෙනො4ය 35 ය. 
 
1:3 ෙ@ක&වරයාෙ� අවසරය ක@ ඇ/ව ලබා ෙනොෙගන �ලධරෙයD, පළා% පාලන 

ආයතනයකට ෙහෝ රාජF සංසථ්ාවකට ෙහෝ ෙවන% ෙපොR ආයතනයකට ෙහෝ BCම ෙපෞTගUක 
පා,ශ්වයකට ෙහෝ BCR ෙසේවය  ඉ< BWමට භාර ෙනොගත 35 ය. එවැ� ෙසේවය  ඉ< BWම භාර 
ගැXමට �ලධරෙයDට අවසර ෙද� ලබ�ෙ� - 

 
ෙවන% මගB� ලබාගත ෙනොහැB 4ෙශේෂ දැ�ම  ෙහෝ �#ණ%වය  �ලධරයා ස5ව ඇ/ 

4ට; ෙහෝ පළා% පාලන ආයතනයක කට35 සමග පෙයෝජනව% ෙලස ඒකාබTධ කරගත හැB 
අ�දෙ& ආ)*ෙ] කට35වල �ලධරයා ෙය^ C_න 4ට; ෙහෝ පළා% පාලන ආයතනෙ� 
ෙසේවකය� ස5ව නැ/ තරෙ& ද ෂතාව  අවශFවන ය& තන5රක #ර=පා*වකට ඒ �ලධරයා 
තාවකාUක වශෙය� ප% BWමට අවශFවන 4 ට ෙහෝ පමණB. 

 
1:4 �ලධරෙයD තම සාමානF රාජකා� කට35වලට ප�බාaර b ය&BC කා,යය , ගාස්5ව  

ලබා ඉ<කර ^මට භාර ගැXමට පළc, ෙ@ක&වරයාෙ� අවසරය ලබා ගත 35 ය. 
 
එd කා,යය ඉ< කරවා ගැXම සඳහා ෙවන% මා,ගය  ෙනොමැ/ බව ෙහේ5 සaතව ඔ=# 

ෙනොකළෙහො% ඒ සඳහා අවසරය ෙද� ෙනොලැෙe. 
 

1:4:1 එෙසේ අවසර ෙද� ලැf 4ට �ලධරයාට ලැෙබන ගාස්5ෙව�, IX වැ� ප��ෙ
දෙ� 
3 වග�/යට අ�ව සහ ආයතන අධF ෂ ජනරා@ �D% කර ඇ/ සාමානF උපෙදස්වලට අ�ව 
ෙ@ක&වරයා �යම කරන ය& Cයයට ගණන  ඒකාබTධ අරcදලට බැර ෙකොට ඉ/� cදල 
�ලධරයාට ෙද� ලැෙe. 

 
1:5 ෙමම සංගහෙ� IX වැ� ප��ෙ
දය යටෙ% බලය ^ ඇ/ කා,යය� ස&බ�ධෙය� ද, 

ෙපෞTගUක ෙසේවය සහ 4චා,ය ෙසේවය klබඳව ෙදපා,තෙ&�5ව  4C� පනව� ලැබ ඇ/ 
ෙරmලාCවලට හා උපෙදස්වලට යට%වන එම ෙදපා,තෙ&�5ෙ] �ලධරය� (උදා: ෙසෞඛF ) 
ස&බ�ධෙය� ද  1:4 හා 1:6 උප වග�/ අදාළ ෙනොෙ]. 

 
1:6 රජෙ� අරcද@වU� ආධාර ලබ�නා b ෙහෝ ර ජෙ� ය& �ලධරෙයD �ල බලෙය� 

සාමාrකෙයD වශෙය� ප% ෙකොට ඇ/ කs<වB� ෙනොෙහො% පාලක ම)ඩලයB� පාලනය 
ව�නා b ෙහෝ ය&BC සමාගමB� ෙනොෙහො% අරcදලB� BCය& පදානය , තFාගය , 
ගාස්5ව , පසාද cදල  ෙහෝ 5< පuර  ෙහෝ �ලධරෙයD ෙ@ක&වරයාෙ� v,වා�ම/ය 
ෙනොමැ/ව ලබා ෙනොගත 35 ය. 
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ඉw� ෙගxම කර� ලබ�ෙ� අ8භාරය  kයxම ෙහෝ අ8භාරය  kයව� kEස �ලධරෙයDට 
ආධාර BWම ෙහෝ සඳහා න&, අ8භාරය �ෙයෝග කළ බලධරයාෙ� එකඟ%වය ෙනොමැ/ව එබz 
අ�ම/ය  ෙනොwය 35 ය. 

 
1:7 �වා* kට C_න BCම �ලධරෙයD ෙ@ක&වරයාෙ� අ�ම/ය ක@ ඇ/ව ලබා 

ෙනොෙගන, BCම ෙ]ත�ක |Bයාව  භාර ෙනොගත 35 ය. 
 
1:8 ෙ@ක&වරයාෙ� අ�ම/ය ඇ/ව sස �ලධරෙයDට පාඨශාලාවක කළමනාකාර �රය 

දැWමට අවසර ෙද� ෙනොලැෙe. 
 
1:9 ෙTපළ ත ෙසේ�ක�ෙවD වශෙය� ප% කර� ලැ�ම kEස රජෙ� ෙසේවෙය� බාaරව 

පxන #TගලයD ෙසොයාගත හැBන&, ඒ සඳහා රජෙ� ෙසේවෙයa �3 ත �ලධරෙයD ප% BWම 
�,ෙTශ ෙනොකළ 35 ය. එවැ� ප%xම  සඳහා රජෙ� ෙසේවෙයa �3 ත �ලධරෙයD �,ෙTශ 
කරන 4ට ඔ� ෙතෝරා ගැXමට 4ෙශේෂ ෙහේ5 දැ 4ය 35 ය. 

 
1:10 BCම �ලධරෙයD තමාෙ� රාජකා�වලට ස&බ�ධ BCම කට3%ත  සඳහා ෙපෞTගUක 

�ෙයෝජF%වය  භාර ෙනොගත 35 ය. 
 
 

2. අ*+ �පද-� සහ ෙ.ට
/ බලපත 
 

2:1 තම රාජකා� කට35 කරෙගන යන අතර ෙහෝ රජෙ� ෙසේවෙයa  ෙය^ C�ම �සා ල% 
දැ�ම හා පxන%වය, තමාට ලැ�� පහ�ක& ආwය උපෙයෝM ෙකොට ෙගන ෙහෝ රජෙ� 
�ලධරෙයD �පදවන අ�% ෙTව@ ස&බ�ධෙය� ආ)*වට අ./වාCකම  ඇත. 

 
2:2 එබz �පදx& ස&බ�ධෙය� ආ)*වට උපෙදස් ^ම සඳහා ෙ=ට�� බලපත klබඳ 

කට35 භාර අමාතFවරයා ෙ=ට�� බලපත උපෙTශක කs<ව  ප% කළ 35 ය. 
 

2:2:1 ෙ=ට�� බලපත klබඳ කට35 භාර අමාතFවරයා 4C� ඒ අ�% �පදxම 
ස&බ�ධෙය� උන�Rව  ද වන එ  එ  4දFා%මක ෙදපා,තෙ&�5ව ෙව�ෙව� එ  එ  
සාමාrකයා බැM� ෙහෝ සාමාrක.� dපෙදෙනD බැM� ෙහෝ කU� කල ප% කර� ලබන 
සාමාrකය�ෙග� ෙ& උපෙTශක කs<ව සම�4ත 4ය 35 අතර, ඒ කs<ෙ] සභාප/ 4ය 
3%ෙ% ෙසොUCට, ජනරා@ ය.  

 
2:3 ස්වdය �පදxම  ස&බ�ධෙය� � ලංකාෙ] ෙහෝ kටරට ෙහෝ ෙ=ට�� බලපතය  ලබා 

ගැXමට අෙ= ෂා කරන කවර �ලධරෙයD 4C� ;වද ඒ සඳහා ඉ@�&පතය  �C බලධරයා ෙවත 
යැ4ය 35 ය. ඒ ඉ@�&පතෙ� kටපත  ස්වdය ෙදපා,තෙ&�5ෙ] පධා�යාෙ� මා,ගෙය� 
ෙ@ක&වරයා ෙවත ද ඉw�ප% කළ 35 ය. 

 
2:4 අමාතFාංශෙ� ෙ@ක&වරයා ෙ=ට�� බලපත klබඳ කට35 කරන අමාතFාංශෙ� 

ෙ@ක&වරයාට ඒ klබඳ �,ෙTශය  කළ 35 ය. ෙ=ට�� බලපත klබඳව කට35 කරන 
අමාතFාංශෙ� ෙ@ක& ෙ=ට�� බලපත klබඳ උපෙTශක කs<ව සමග සාක�ඡා ෙකොට එd 
�ෂ්පාදනය%, එ.� කළ හැB ෙT% ගැන සලකා බලා ෙ=ට�� බලපතය ඉ@ලා C_න �ලධරයාට 
ඒ ස&බ�ධෙය� wය 35 අ./වාCක& ද ඒ ස&බ�ධෙය� ඔ� ෙවත පැන4ය 35 ෙකො�ෙTC ද 
�රණය කළ 35 ය. 

 
2:4:1 �ලධරයාෙ� ඉ@�&පත kටපත ලැ� මාස ෙදක  ඇ5ළත ^ ෙමම �රණය ඔ�ට 

ද�වා යව� ලැෙe. 
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2:5 ෙ@ක&වරයාෙ� �රණය ලැෙබන ෙත  ඉ@�&ක�ෙ� අ�% �පදxම klබඳ Cය�ම 
අ./වාCක& ආ)*ව ස5ව පව%නා ෙලස ද එd �ලධරයා ආ)*ව ෙව�ෙව� භාරය  ෙලස එය 
තබා ග�නා බව ද සලක� ලැෙe. 

 
2:6 ෙ=ට �� බලපතයක wය හැB අ./වාCක&වල පමාණය සහ ඒ ස&බ�ධෙය� බල 

පැවැ%4ය හැB ෙකො�ෙTC �රණය කර� ලබ�ෙ� පහත සඳහ� ආකාරයට ය. 
 

2:6:1 ඉ@�&ක�ෙ� අ�% �පදxම හැම අ/�ම ස්වdය ෙසේවයට ෙහෝ රාජකා� 
කට35වලට බාaර bව  න&, එa ස&#,ණ පාලන අ./වාCක& තමා ෙකෙරa තබා ගැXමට 
ඉ@�&ක�ට සාමානFෙය� අවසර ෙද� ලැෙe; එෙසේ ස&v,ණ පාලන අ./වාCක& ^ ඇ/ 
4ට  ෙ=ට�� බලපතය  ලබා ගැXම ස&බ�ධෙය� b Cය�ම 4යaයද& ඉ@�&ක� දැ�ය 35 
ය. 

 
2:6:2 ෙවන% පස්ථාව�a ^ ඉ@�&ක�ට ය&BC පාලන අ./වාCකම  තබා ගැXමට 

ඉඩ ෙද� ලබ�ෙ� #�@ අ�මතය  පා4�� කරs� පනව� ලබන ෙකො�ෙTC හා �මා 
BW&වලට යට%ව ය. ෙමaලා ක,තෘ භාගය   ෙනොෙගවා ඒ �පදxම පා4�� BWෙ& 
අ./වාCක& රජය ෙවත තබා ගැXෙ& ෙකො�ෙTCය ෙහෝ ය&BC ෙවළඳ ඵල පෙයෝජනය  ඉ� 
ලැෙe න& එa ය& ෙකොටස  රජයට අ%xෙ& අ./වාCකම තබා ගැXෙ& ෙකො�ෙTCය ෙහෝ ඒ 
ෙදයාකාරෙය�ම අ./වාCක& තබා ගැXෙ& ෙකො�ෙTCය එd �මා BW&වලට ඇ5ළ% කළ 
හැB ය. 

 
2:6:3 ඉ �/ එ  ප ෂයකට �ලධරයා ද, අ�  ප ෂයට ආ)*ව ෙව�ෙව� �යා 

කරන ෙ@ක&වරයා ද බැ� එම ෙදප ෂය 4C� තම තම� ෙකෙරa තබා ග�නා අ./වාCක& 
අඩංm M4�& පතය  Uයා අ%ස� කළ 35 ය. 

 
2:6:4 ඉ@�&ක�ෙවDට BCම ආකාරයක පාලන අ./වාCකම  ෙනොwය 35 යැ. 

�රණය කළෙහො% අ�% �පදxම ස&බ�ධෙය� ස්වdය අ./වාCක& හා එa Cය�ම ඵල 
පෙයෝජන යථා ප�w Uයා අ%ස� කරන ෙ@ඛනයක මා,ගෙය� ඔ� ආ)*ව ෙව�ෙව� �යා 
කරන ෙ@ක&වරයා ෙවත පැව�ය 35 ය. එෙහ% අ�% �පදxෙම� ය&BC ෙවළඳ ඵල 
පෙයෝජනය  ලැෙe න& ඉ� ෙකොටස  ඔ�ට wය හැB ය. තවද ෙ=ට�� බලපතය ලබා ගැXෙ& 
Cය�ම 4යද& ආ)*ව දැ�ය 35 ය.  

 
2:6:5 �sත පාලන අ./වාCකම  පමණ  ^ ඇ/ ක@a ෙහෝ BCම පාලන 

අ./වාCකම  ^ නැ/ ක@a ෙහෝ ය&BC අ./වාCකම  ආ)*ව ෙකෙරa තබා ෙගන 
ඉ@�&ක�ට �ෙද  ෙවළඳ ඵල පෙයෝජනවU� ෙකොටස  පමණ  ^ ඇ/ ක@a ෙහෝ ක,තෘ 
භාගය ෙනොෙගවා අ�% �පදxම පා4�� BWෙ& අ./ය ආ)*ව ෙකෙරa තබා ෙගන ඇ/ ක@a 
ෙහෝ පදානය  ඉ@�& BWමට ඉ@�&ක�ට අ./ය ඇ%ෙ% ය. 

 
2:6:6 පදානය ඉ@�& කළ 3%ෙ% ෙදපා,තෙ&�5 පධා�යාෙ� මා,ගෙය� ෙ@ක&වරයා  

ෙවත ඉw�ප% කරන ඉ@�&පතයක ස්ව�පෙය�. 
 
2:6:7 පදානය� සඳහා කර� ලබන ඉ@�ම  ගැන �යා කර� ලබ�ෙ�, � ලංකාෙ] 

වලංm වන ෙ=ට�� බලපතය  klබඳ b ඉ@�&පතය  ස&බ�ධෙය� න& (152 වැ� 
අ8කාරය වන) ෙ=ට�� බලපත ආඥා පනෙ% 9 වැ� වග�/ෙ� 484ධාන යටෙ% � ලංකාෙ] 
ෙ=ට�� බලපත ෙරrස්ටා, 4C� ස&#,ණ k�4තර klග� ලැ�ෙම� ප�ව ය. kටරටක වලංm 
වන ෙ=ට�� බලපතය  klබඳ b ඉ@�&පතය  ස&බ�ධෙය� න&, �ලධරයා ෙ=ට�� 
බලපතය ලබාෙගන ඒ klබඳ ඔ�ෙ� Cය�ම අ./වාCක& ෙහෝ අ./වාCක&වU� ෙකොටස  
ෙහෝ ආ)*ව ෙව�ෙව� �යා කරන ෙ@ක&වරයා ෙවත පැවWෙම� ප�ව ය. 
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2:6:8 පදානය  ^ෙ& ^ ඒ අ�% �පදxම ෙව�ෙව� දරන ලද 3 / 3 ත Cය�ම 4යද& 
ගැන සලකා බල� ලැෙe. එෙහ% ඒ සමගම අ�% �පදxෙ& ෙවළඳ ඵල පෙයෝජනවU� 
�ලධරයාට ෙද� ලබන ෙකොටස  ෙ] න& එa ව_නාකමට සමා�පා/ක ෙලස cදල  aල] 
කර� ලැෙe; නැතෙහො% අ* කර� ලැෙe. කවර අවස්ථාවක ^ ;වද ෙ& පදානය �. 200,000කට 
වැ� ෙනො4ය 35 ය. 

 
2:6:9 �රණය කරන ලද ය& පදානය  ෙහෝ ෙවළඳ ඵල පෙයෝජනවU� �ලධරයාෙ� 

ෙකොටස වශෙය� ෙව� කර ඇ/ ය&BC cද@ පමාණය  ෙ@ක&වරයාෙ�ම කැමැ%ෙත� ෙහෝ 
�ලධරයාෙ� ඉ@�ම kට ෙහෝ ෙවනස් කළ හැB ය. ෙමෙසේ කළ හැ ෙ  ඒ පදානය R� 
අවස්ථාෙ] ^ ෙනොෙහො% ෙකොටස �යම කළ අවස්ථාෙ] ^ පැව/ ත%%වය� klබඳ සෑෙහන 
ෙවනස්ක& CRx /ෙe න& පමණB. c@ �රණය klබඳ එවැ� ය&BC ෙවනස  කරන 4ට 
පදානෙය� එවකට ෙගවා ඇ/ cදල අ* ෙනොකළ 35 ය. 

 
2:7 ය& �ලධරෙයD තමාෙ� අ�% �පදxම  ස&බ�ධෙය� සෑෙහන කාලය  ඇ5ළත ^ 

ෙ=ට�� බලපතය  ලබා ගැXමට කට35 ෙනොකළෙහො% ෙ=ට�� බලපත klබඳ කට35 කරන 
අමාතFාංශෙ� ෙ@ක&වරයාෙ� ද එකඟ%වය ඇ/ව ඒ �ලධරයා අය% අමාතFාංශෙ� ෙ@ක&වරයා 
ඒ �ලධරයාට ෙ=ට�� බලපතය  සඳහා ඉ@�ම  කරන ෙලස �ෙයෝග කර� ඇත. 

 
2:7:1 එෙසේ ෙකෙරන ඕනෑම ඉ@�මක 4යද& පළc ෙකොට ආ)*ව 4C� දර� ලැෙe. 

එෙහ% අවසානෙ� ^ එd අ�% �පදxම klබඳ ස&v,ණ පාලන අ./වාCක& �ලධරයාට ෙද� 
ලැ�වෙහො% එa ෙවළඳ අගය  නැ/ බවට ෙ=ට�� බලපත klබඳ කට35 භාර ෙ@ක&වරයා 
සෑ�මට ප% ෙනොව�ෙ� න&, ආ)*ව දැ� c� 4යදම �ලධරයා ආප� ෙග4ය 35 ය. 

 
අෙනD% Cය�ම ක�� ස&බ�ධෙය�, තමාෙ� ;වමනාෙව� ෙ=ට�� බලපතය  ඉ@ලා  

C_�නා b �ලධරෙයDට ප�wම ෙ=ට�� බලපතය  ඉ@ලා C_න ෙලස �ෙයෝග කර� ලැf 
�ලධරෙයDට ද ඉහත සඳහ� උප වග�/වල දැ ෙවන �යමය�  එකෙසේ බලපෑ 35 ය. 

 
2:8 ෙ& ෙරmලාC කඩ කරs� කට35 කර�නා b ෙහෝ අ�% �පදxම  ස&බ�ධෙය� 

තමාෙ� පාලන අ./වාCක& Cය@ලම 2:6:4 උප වග�/ෙ� පකාරව ෙ@ක&වරයාට පවරා R� ප� 
අ�% �පදxම klබඳ ය& ෙතොර5ර  ෙහෝ ෙ@ඛනය� ෙහෝ ක< සටහන  ෙහෝ ආද,ශය , 
ෙනොසැප.ය 35 b ය& #TගලයDට සපය�නා b ෙහෝ කවර �ලධරෙයD ;වද රජෙ� ෙසේවෙය� 
පහBWෙම� දuව& කළ හැB 4ෂමාචාරයකට වරදක� ෙ]. 
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ස�� සමාග� පව�වාෙගන යාෙ� සහ අදහස් පකාශ ��ෙ� අ��වා�ක� 
��� ��ම 

 
1. ස�� සමාග�වල සාමා!ක�වය 
 

2. ස�� සමාග� ම#$ ආ&'වට ක)* ඉ,-ප� ��ම 
 

3. ආ&'ෙ/ ප�ප�� ෙහෝ ප-පාලන 1යාමා2ග ෙහෝ ස�බ$ධෙය$ අදහස් 
පකාශ ��ම සහ �ෙ/චනය ��ම 
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 XXXI වැ� ප�	ෙ�දය  
 

ස�� සමාග� පව�වාෙගන යාෙ� සහ අදහස් පකාශ ��ෙ� අ��වා�ක� 
��� ��ම 

 
1. ස�� සමාග�වල සාමා!ක�වය 

 
1:1 ෙම� XXXII වැ� ප�	ෙ�දෙ� 1:1 උප වග��ය පකාර ෙ�ශපාලන අ"�වා#ක$ %&� 

'(මට �*ක$ ෙනොමැ� �ලධරෙය-ට .#/ ෙ�ශපාලන සංගමයක ෙහෝ ව�පන$ ෙගව�න�ෙ4 
සංගමයක ෙහෝ බ/ ෙගව�න�ෙ4 සංගමයක ෙහෝ එවැ� ෙවනය$ සංගමයක ෙහෝ සාමා7කෙය- 
8ම තහන$ ය. 

 
1:2 ෙපො<ස් හ>දාෙ?@, බ�ධනාගාර කාBය මCඩලෙ�@ �E&ත �ලධරෙය- හැර, ඉහත 

සඳහ� ගණයට වැෙටන �ලධරෙය-ට ෙ�ශපාලන පරමාBථ නැ@තා J ද, .#ම ෙ�ශපාලන 
ප&ෂයකට නැතෙහො@ සං'ධානයකට �යම වශෙය� ෙහෝ අ�ය$ වශෙය� ස$බ�ධ ෙනොව�නා 
J ද සංගමය& ආCMෙ? 'ෙශේෂ අවසරය& ෙනොමැ�ව O�Pවා ගත හැ. ය. 

 
1:3 ස්වRය සාමා7ක"� ෙවSෙව� ආCMවට කTU ඉV�ප@ .Wමට �*ක$ ලබS OXස, 

1:2 උප වග��ය යටෙ@ O�Pවා ග�නා ලද �ලධරය�ෙ4 සංගමය& (138 අ[කාරය වන) 
වෘ@^ය ස*� ආඥා පනත යටෙ@ වෘ@^ය ස*� ෙර7ස්ටාB '#� <යාපVංa කර �bය Ec ය. 

 
1:4 රජෙ� �ලධරෙය- ෙනොවන f�ගලෙය-ට ද සාමා7කෙය- 8මට අවසර ඇ@තා J ද, 

වෘ@^ය ස*� ආඥා පනත යටෙ@ <යාපVංa කර ඇ@තා J ද, .#ම වෘ@^ය ස*�යක 
සාමා7කෙය- 8ම රජෙ� �ලධරෙය-ට තහන$ ය. 1970 අංක 24 දරන වෘ@^ය ස*� (සංෙශෝධන) 
පන�� සංෙශෝ[ත වෘ@^ය ස*� ආඥා පනෙ@ '['ධානවල පකාරව *ස ෙවන@ ආකාරයකට 
රජෙ� �ලධරෙය- ෙනොවන .#ම f�ගලෙය-, �ලධරය�ෙ4 .#ම සං'ධානයක අSශාසක 
වශෙය� ෙහෝ �ලතල දර�ෙන- වශෙය� ෙහෝ සාමා7කෙය- වශෙය� ෙහෝ ප@ ෙනොකළ Ec ය. 

 
 

2. ස�� සමාග� ම#$ ආ&'වට ක)* ඉ,-ප� ��ම 
 

2:1 එකම ෙදපාBතෙ$�cවක �ලධරය�ෙග� සම�'ත වන ප�V රජෙ� �ලධරය� '#� 
O�Pවා ග�නා ලද Olග@ සංගමය& ය$ බලධරෙය- ෙවත කTU ඉV�ප@ .Wමට අදහස් 
කර�ෙ� න$, එR සංගමයට එම බලධරයා ෙවත ෙකl�ම කTU ඉV�ප@ කළ හැ. ය. එෙසේ 
කරන 'ට එම <ය'mෙm Oටපත& ෙදපාBතෙ$�c පධා�යාට සහ ෙmක$වරයාට යැ'ය Ec ය. 

 
සංගමෙ� සාමා7ක"� එකම අමාතnාංශය& යටෙ@ ඇ� ෙදපාBතෙ$�cවලට අය@ 

�ලධරය� න$ එම අමාතnාංශෙ� ෙmක$වරයා ෙවත Oටපත& යැ'ය Ec ය. 
 
සංගමය අමාතnාංශ එකකට වැo ගණනක �ලධරය�ෙග� සම�'ත ව�ෙ� න$, එR Oටපත 

යැ'ය E@ෙ@ රාජn ප�පාලන 'ෂය භාර අමාතnාංශෙ� ෙmක$වරයා ෙවත ය.  
 
සංගමෙ� සාමා7ක@වය දරන #යq ෙදනාම ඒකාබ�ධ ෙසේවයකට අය@ ව�ෙ� න$, එR 

Oටපත රාජn ප�පාලන 'ෂය භාර අමාතnාංශෙ� ෙmක$වරයා ෙවත යැ'ය Ec ය. 
 
2:2 රජෙ� �ලධරෙය-ෙ4 ප@.Wම, මාT.Wම, ෙසේවෙය� පහ.Wම ෙහෝ 'නය පාලනය 

ස$බ�ධ .#ම <ය'mල&, රජෙ� �ලධරය�ෙ4 සංගමය& '#� බලධරෙය- ෙවත ෙනොයැ'ය 
Ec ය. 
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3. ආ&'ෙ/ ප�ප�� ෙහෝ ප-පාලන 1යාමා2ග ෙහෝ ස�බ$ධෙය$ අදහස් 
පකාශ ��ම හා �ෙ/චනය ��ම 

 
3:1 මතෙsදයට cM t ඇ� කTU, 'ෙශේෂ අ"�වා#ක$ �ෙයෝජනය කරන සංගමය& සමග 

සාක	ඡා කර සමථයකට ප@ .Wම සඳහා ස්වRය �ල ත@@වෙය� කටEc .Wමට බලය ලැv 
ඇෙතො@ *ස XXXII වැ� ප�	ෙ�දෙ� පකාර ෙ�ශපාලන අ"�වා#ක$ %&� '(මට �*ක$ නැ� 
රජෙ� �ලධරෙය-ට w ලංකා ආCMෙ? ෙහෝ ෙවන@ රටක ආCMවක ෙහෝ .#ම xයාව& ගැන 
සලකා බැyම OXස zස්8ම& කැඳ8ම ෙහෝ එවැ� zස්8මක xයා{yව කටEc .Wම ෙහෝ තහන$ 
ය. 

 
3:2 එබ| රජෙ� �ලධරෙය- '#� fව@ප@වලට <O <8ෙම� ෙහෝ වාBතාකTව� සමග 

ස$>ඛ සාක	ඡා පැවැ@8ෙම� ෙහෝ රජය ෙහෝ රජෙ� ෙදපාBතෙ$�cව& 'ෙ?චනය .Wම 
සඳහාව@, රාජකා�මය J ෙහෝ ෙනොJ ෙහෝ #ය /&ගැන'< (උදා  : #ය රාජකා� ඉP .Wමට කාBය 
මCඩල පමාණව@ ෙනො8ම ස$බ�ධ 'ෙ?චන ෙහෝ පැ*X<; අ�ෙBක අර>දm ෙනොසැප�ම 
ස$බ�ධෙය� භාCඩාගාරය ෙවත එmල කරන 'ෙ?චන ආVය) පචාරය .Wම සඳහාව@ පවෘ@� 
පත මාධn ෙයොදා ෙනොගත Ec ය. 

 
3:3 එෙහ@ රජෙ� �ලධරය�ෙ4 Olග@ ය$.# සංගමයකට අය@ J රජෙ� �ලධරෙය-ට 

ෙ�ශපාලන අ"�වා#ක$ %&� '(මට �*ක$ ඇත@ නැත@ එම සංගමෙ� සාමා7කය�ෙ4 
වැPපට ෙහෝ ෙසේවා ෙකො�ෙ�#වලට ෙහෝ බලපාන ඕනෑම ආCMෙ? ප�ප@�යකට ෙහෝ 
^රණයකට 'T�ධ@වය පකාශ .Wමට ෙහෝ ඒවා 'ෙ?චනය .Wමට ෙහෝ f�වන. එෙත-/ �ව@- 

 
එR 'ෙරෝධතා ෙහෝ 'ෙ?චනය අදාළ සංගමෙ� ය$.# /&ගැන'mලකට සහනය ලබාගැ�ම 

ෙහෝ �තnාS�ල අ"�වා#ක$ ලබාගැ�ම ෙහෝ අර>U ෙකොටග@ ඒවා 'ය Ec ය. 
 
එR 'ෙරෝධතා ෙහෝ 'ෙ?චන ෙහෝ මධnසථ් J@ ගBහා 'ර�ත J@ භාෂාෙව� කළ Ec ය. 
 
රහසn ස්වභාවෙය� E@ ෙතොරcT .#ව& එ"� අනාවරණය ෙනො'ය Ec ය. 
 
3:4 ඕනෑම 'නය xයාව& ගැන ෙහෝ 'නය xයාමාBගය& ගැන ෙහෝ 'T�ධ@වය පකාශ 

.Wමට නැතෙහො@ 'ෙ?චනය .Wමට රජෙ� �ලධරෙය-ට f�වන. එෙත-/ �ව@: 
 
එR 'ෙරෝධතා ෙහෝ 'ෙ?චන ප#�[ෙ� පකාශ ෙනො.Wමට@ ඒවා ප#�[යට ප@8ම වැළැ&8ම 

සඳහා �# Oයවර ගැ�මට@ එම �ලධරයා වග බලාගත Ec ය. 
 
එෙසේම එR 'ෙරෝධතා ෙහෝ 'ෙ?චන පකාශ කළ E@ෙ@ අදාළ 'නය xයාවට ෙහෝ 'නය xයා 

මාBගයට භාජනය 8 #�න �ලධරයා '#� ෙහෝ එම �ලධරයා �තnාS�ල සාමා7කෙය-ව #�න 
රජෙ� �ලධරය�ෙ4 සංගමයක �ලතල දර�ෙන- '#� ෙහෝ පමX. 

 
3:5 එෙසේ �වද, අමාතn මCඩලය '#� පවරන ලද බලතල xයා@මක .Wෙ$t .#/ 'නය 

කTණ& ස$බ�ධව අදාළ �ලධරයා සමග ෙහෝ ඔ� ෙවSෙව� කTU ඉV�ප@ කරන සංගමය& 
සමග ෙහෝ <O ගSෙදS .Wමට 'නය බලධරෙය- .#ෙසේ@ බැ( නැත.   
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ෙ�ශපාලන අ
�වාක� ��� ��ම  
 

1. ෙ�ශපාලන අ
�වාක� ��� ��මට ��ක� ෙනොමැ� �ලධරෙය ට 
තහන� කට#$ 

 
2. ෙ�ශපාලන අ
�වාක� �� �ලධරෙය  එම අ
�වාක� ��� ��ම 
 
3. ෙ�ශපාලන අ
�වාක� ��� ��මට ��ක� ඇ� �ලධරෙය ට, මා* 

+,ම ස�බ/ධෙය/ ෙදන අ1ගහ 

 
  

Nalin
Underline

Nalin
Underline
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ෙ�ශපාලන අ
�වාක� ��� ��ම  
 
 

1. ෙ�ශපාලන අ
�වාක� ��� ��මට ��ක� ෙනොමැ� �ලධරෙය ට තහන� කට#$ 
 

1:1 පහත සඳහ� අයට ෙ�ශපාලන අ��වා ක" #$� %&මට ()කම$ නැත: 
 

අ*කරණ �ලධරෙය., 
 

ස�න�ධ ෙසේවාවල �ලධරෙය. , 
 

ෙපො2ස් හ4දාෙ5 �ලධරෙය. සහ අපරාධ න6 %*%ධාන සංගහය යටෙ9 ෙපො2ස් කට:; 
ඉ=කරන ෙවන9 සාම �ලධරෙය., (උදා: ගාම �ලධා@�) 

 
(138 වැ� අ*කා	ය වන) වෘ9Eය ස)� ආඥා පනෙ9 20 වැ� වග��ෙK %ගහ කර ඇ� 

ප	M බ�ධනාගාර �ලධරෙය., 
 

රජෙK ෙසේවෙK �:$ත මාPඩ2ක ෙහෝ අS$ෂණ �ලධරෙය., 
 

මැ�වරණ කට:; UVබඳ ෙදපාWතෙ"�;ෙ5 (පාW2ෙ"�;, පළා9 පාලන ආY) ෙසේවෙK 
�:; �ලධරෙය., එ( ෙසේවය කරන තා$ ක[, 

 
1:2 ජනා*ප� ෙ9@මක Y, පාW2ෙ"�; මැ�වරණයක Y, ජනමත %ම\මක Y ෙහෝ පළා9 

පාලන මැ�වරණයක Y ඡ�දය Yම හැර ෙවන9 ^ _ ආකාරයක ෙ�ශපාලන කට:9තක ෙයYම සහ 
%ෙශේෂෙය�ම පහත සඳහ� කවර `යාව$ aවද ^@ම ෙ�ශපාලන අ��වා ක" අ() 
�ලධරෙය.ට තහන" ෙ5. cට පටහැ�ව `යා ^@ම ෙසේවෙය� පහ^@ෙ" දdවමට භාජනය %ය 
:; වරද^: 

 
1:2:1 ෙම( 1:2 උප වග��ෙK සඳහ� මැ�වරණයකට සහභාfgම. 
 
1:2:2 ෙම( 1:2 උප වග��ෙK සඳහ� මැ�වරණයකට ඉM	ප9 වන 

ඡ�දාෙh$ෂකෙය.ට ෙමොනය" ආකාරය^� ෙහෝ ආධාර ^@ම.  
 
1:2:3 ෙම( 1:2 උප වග��ෙK සඳහ� වන මැ�වරණය$ සඳහා තම� න" කර ගi 

ලැjමට කවර Uයවර$ aවද ගැkම. 
 

1:3 ම; කාලෙKY මැ�වරණයකට ඉM	ප9gමට අදහස් කරන ඉහත 1:1 වග��ෙK සඳහ� 
තන;lවලට අය9 �ලධරය� තම ඡ�ද අෙh$ෂක9වය තහal කර ගැkම සඳහා ෙහෝ එවැ� 
මැ�වරණයක Y තමාට අවා  ෙ5ද, නැ�ද යන වග ප@$ෂා කර බැmම සඳහා ෙහෝ පාර"භක කට:; 
^@මට අදහස ්කර�ෙ� න" ඔp එම කට:; ^ ව$ ^@මට ෙහෝ අ� අය. ලවා කරවා ගැkමට 
අiමත ^@මට ෙහෝ ෙපර, රාජq ෙසේවෙK තමා දරන තන;ෙර� ඉ[ලා අස්%ය :; ය. එෙසේ aවද, 
අal_ 10$ ෙහෝ ඊට වැs ෙසේවා කාලය$ ඇ� එවැ� �ලධරෙය.ට ජනා*ප�, පාW2ෙ"�;, 
පළා9 සභා ෙහෝ පළා9 පාලන මැ�වරණයක Y අෙh$ෂකෙය. වශෙය� ඉM	ප9 ව�ෙ� න" 
නාම ෙයෝජනා භාරෙදන Mනට යට9 U	ෙස�� Mන 10කට ක2� ප9^@" බලධරයා ෙවත ද�වා 
මැ�වරණයට නාම ෙයෝජනා භාරYමට Mන 07කට ෙපර  ට තමා දරන තන;ෙර� %ශාම ගත හැ^ 
ය. එෙසේ %ශාම ගැkමට න" ඔp % � රජයට ෙග%ය :;  යvම ෙගg" �රa[ කළ :; අතර, 
f%\"ගත අ�වාWය ෙසේවා කාලය$ ඇ9න" ඒ සඳහා f%\"ගත 4ද[ ෙගවා f%\ෙම� �දහස් %ය 
:; ය. එවැ� %ශාම යන අෙය.ට ඔpෙx වයස අal_ 55 Uෙරන MනෙK  ට %ශාම වැ=ප හා 
පා	ෙතෝzකය () වi ඇත . 
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2. ෙ�ශපාලන අ
�වාක� �� �ලධරෙය  එම අ
�වාක� ��� ��ම 
 

2:1 ෙ�ශපාලන අ��වා ක" #$� %&මට ()ක" නැතැ� 1:1 උප වග��ෙK සඳහ� 
ගණවලට අය9 �ලධරය� හැර අ� �ලධරෙය.ට 2:2 උප වග��ෙK %ගහ කර ඇ� ප	M 
ෙ�ශපාලන අ��වා ක" ස"{Wණෙය� #$� %|ය හැ^ ය. 

 
2:2 එවැ� රජෙK �ලධරෙය.ට #$� %|ය හැ^ ෙ�ශපාලන අ��වා ක" පහත සඳහ� ෙ5: 

 
2:2:1 ෙ�ශපාලන ප$ෂයක සාමා}ක9වය ලබාගැkම හා එම ප$ෂෙK කට:;වලට 

සහභා~ gම ; 
 
2:2:2 ෙ�ශපාලන ස්වභාවය$ දරන කlණ$ UVබඳ අදහස් පකාශ ^@ම; උදා: ෙ�ශපාලන 

කl� ගැන �ව9ප9වලට 2U 2gම ෙහෝ එබ� කl� සාක
ඡා ෙකෙරන �ස්g" ඇමEම 
 

     සහ 
 

2:2:3 ජනා*ප� ෙ9@මක Y, පාW2ෙ"�;, පළා9 සභා හා පළා9 පාලන මැ�වරණයක Y 
තරග ^@ම . 

 
2:3 ෙ" අ��වා ක" #$� %&ම පහත සඳහ� ෙකො�ෙ� වලට යට9 ෙ5: 

 
2:3:1 ෙ�ශපාලන ප$ෂයක වැඩට සහභා~ gම, ෙ�ශපාලන �ස්gම$ ඇමEම යනාY 

කට:; ^@ෙ" අ��වා ක" රජෙK �ලධරෙය.ට ෙදi ලබ�ෙ� pෙද$ රජෙK ෙසේවෙK ඔp 
කරන වැඩ කට:;වලට හා�ය$ ඇ� ෙනොවන ප	M ය. හැම%ටම රජෙK ෙසේව ෙK කට:;වල ට 
ප4ඛ9වය Mය :; ය. ෙදපාWතෙ"�; පධා�යා % � රජෙK �ලධරෙය.ට එබ� ෙ�ශපාලන 
කට:;වලට සහභාf gම සඳහා �වා6 Mය :9ෙ9  ය අ�මතය ප	M  ෙසේවෙK හM  
අවශqතාව�ට යට9ව ය. 

 
2:3:2 �ලධරෙය., ජනා*ප� ෙ9@මක Y, පාW2ෙ"�; ෙහෝ පළා9 සභා මැ�වරණයක Y 

අෙh$ෂකය. වශෙය� ඉM	ප9 gමට බලාෙපොෙරො9; ව�ෙ� න", ඔp % � ඒ බව නාම 
ෙයෝජනා පත භාරග�නා Mනට, අවම වශෙය� Mන 10කට කV� තම ෙදපාWතෙ"�; 
පධා�යාට 2�තව දැ�%ය :; ය. නාම ෙයෝජනා පත භාරග�නා Mනට, ස�යකට ෙපර  ට 
මැ�වරණ Mනය ද$වා � කාල �මාව සඳහා ඔpට වැ=h ර(ත �වා6 Mය :; ය. එෙසේ aවද 
�ලධරෙය. පළා9 පාලන මැ�වරණයකY අෙh$ෂකය. වශෙය� ඉM	ප9 gමට 
බලාෙපොෙරො9; ව�ෙ� න" ඔp % � ඒ බව නාම ෙයෝජනා පත භාරග�නා Mනට, අවම 
වශෙය� Mනකට ක2� ෙදපාWතෙ"�; පධා�යාට 2�තව දැ�%ය :; ය. එMන  ට මැ�වරණ 
Mනය ද$වා � කාල �මාව සඳහා ඔpට පs ර(ත �වා6 Mය :; ය. එෙහ9 මැ�වරණයකට තරග 
කරන ෙ�ශපාලන අ��වා ක" () රජෙK �ලධරෙය. �වා6 ඉ[v" කරන වසෙW Y, ඔpට 
() ෙමෙත$ ලබා ෙනොග9 සාමානq �වා6 ෙ5 න", ඒවා ලබා ගැkම ට ඔpට � �වන. 

 
2:3:3 ඔp පාW2ෙ"�; ම��වරෙය. වශෙය� ෙතෝරා ප9 කරගi ලැ�වෙහො9, එෙසේ 

ෙ9@ ප9 � Mන  ට ඔp රජෙK ෙසේවෙK දර)�  � තන;	� ඉ[ලා අස්වන ෙලස ඔpට �යම 
කළ :; ය. 

 
2:3:4 ඔp පළා9 පාලන ආයතනයක ස�කෙය./උප සභාප�වරෙය. ෙලස ෙතෝරා ප9 

කරගi ලැ�වෙහො9 රජෙK ඔp දර)�  � තන;ෙර(  �යYම පළා9 පාලන ආයතනෙK 
�ස්g"වලට සහභා~gම සඳහා හා එම �ස්g" හා අiබ�*ත කාWයය�( �රතgම සඳහා 
ෙසේවෙK හM  අවශqතාවය�ට යට9ව මසකට Mන 05$ වැ=h ස(ත �වා6 ඔpට Mය :; ය. 

 
 ය" රජෙK �ලධරෙය. පළා9 සභාවක ස�කෙය. වශෙය� ෙතෝරා ප9 කරගi 

ලැ�වෙහො9 ඔpට පහත සඳහ� මනාප ෙද^� ඕනෑම මනාපය$ #$� %&මට ඉඩ Mය :; ය. 



[XXXII වැ� ප	
ෙ�දය 

 

355 

 

1 වන මනාපය  - ඔp පළා9 සභාෙ5 ස�කෙය. වශෙය�  �න තා$ ක[ වැ=h ර(ත  
�වා6 Uට එම පළා9 සභාෙ5 ස�කෙය. වශෙය� ෙසේවය ^@මට 
හැ^වන ෙසේ {Wණ කාmනව 4දා හළ :; ය. 

 
2 වන මනාපය - ෙතෝරා ගi ලැjෙම� ප\ ඔp පහත සඳහ� ෙකො�ෙ� වලට යට9ව 

රජෙK ෙසේවය හැර fයා ෙසේ සැල^ය :; ය. 
 

(I) පළා9 සභාවට ඔp ෙතෝරා ප9 කර ගi ලබන අවසථ්ාෙ5Y රජෙK ෙසේවෙය( ඔpෙx 
�තq තන;ර %ශාම වැ=h වqවස්ථා සංගහය යටෙ9 %ශාම වැ=h () තන;ර$ ෙසේ 
පකාශයට ප9 කර ඇ� තන;ර$ න" එ%ට, 
 
(අ) පළා9 සභාවට ෙතෝරා ප9 කර ගi ලබන MනෙK Y තන;ර අෙහෝ  ^@ම �සා 

ඔp රජෙK ෙසේවෙය� %ශාම ග9ෙ9 න", ඔpට %ශාම වැ=h වqවස්ථා සංගහය 
යටෙ9 පදානය කළ :;ව ඇ� ආකාරෙK පදාන ලබා ගැkමට ඔp \_\ ව�ෙ� 
ය. 

 
(ආ)  එෙත._ aව9 පළා9 සභාෙ5 ස�කෙය. gෙ" ත99වය නැවEම �සා පළා9 

සභාෙ5 ඔpෙx ෙසේවය අවස� ෙකෙරන ෙත$ එම %ශාම ප�ලාභ ඔpට 
ෙනොෙග%ය :; ය. 

 
(ඇ)   පළා9 සභාෙ5 ෙසේවෙK ෙයY  �ය Y ඔp )ය fයෙහො9, ඔp පළා9 සභාවට ෙ9@ 

ප9 � Mනට ෙපර Mන )ය fයා ෙසේ සලකා %ශාම ප�ලාභ ඔpෙx යැෙප�න�ට 
ෙග%ය :; ය. 

 
(II)  පළා9 සභාවට ෙතෝරා ප9 කර ගi ලබන අවස්ථාෙ5 Y ඔp රාජq ෙසේවා අWථසාධක 

අර4ද[ ආඥා පනත යටෙ9 රාජq ෙසේවා අWථසාධක අර4දලට දායක 4ද[ ෙග� 
තැනැ9ෙත$ �ෙK න" එම ආඥා පනෙ9 කාWයය� සඳහා ඔp ෙසේවෙය� පහ^@ම 
�සා ෙනොව රජෙK කැමැ9ත ඇ�ව  ය ෙකො�තා9;ව අවස� කරi ලැjම �සා 
රජෙK ෙසේවය අ9හැර fය අෙය. ෙසේ සැල^ය :; ය. තව ද, 

 
(III) පළා9 සභාවට ඔp ෙතෝරා ගi ලබන අවස්ථාවට ක2�, �ය)ත කාල ප	
ෙ�දය$ 

රජයට ෙසේවය කරන බවට f%ස ග�)� රජය සමග ෙකො�තා9;ව$ ඔp අ9ස� කර 
ඇ9න" එබ� ෙකො�තා9;ව$ හා ස"බ�ධ බැ&" ඉ= ^@ෙ" කාWයය සඳහා පළා9 
සභාවට  _ කරi ලබන ඕනෑම ෙසේවා කාලය$ රජයට කරi ලබන ෙසේවය$ වශෙය� 
සැල^ය :; ය. 

 
2:4 ආP6ෙ5 ^ ම ෙගොඩනැf[ලක ෙහෝ ආP6ෙ5 ෙවන9 වැඩෙපොළක ෙහෝ ෙ�ශපාලන 

�ස්g" ෙනොපැවැ9%ය :; ය. එෙසේ ෙවත9 ආP6ෙ5 ෙගොඩනැf[ලක ෙහෝ ආP6ෙ5 ෙවන9 
වැඩෙපොළක ෙහෝ සාමානq වැඩ කරන කාලය ;ළ ෙහෝ ඉ� Uටස්තරව ෙහෝ ෙදපාWතෙ"�; 
පධා�යාෙx අiම�ය ඇ�ව වෘ9Eය ස)� �ස්gම$ පැවැ9gම ෙමම ෙර�ලා ෙය� තහන" 
ෙනොෙකෙW. එෙහ9 එම අවසරය ඇ9ෙ9 අදාළ වෘ9Eය ස)�ෙK සාමා}කෙය. ෙනොවන අෙය. 
අදාළ �ස්gමට සහභා~ ෙනොව�ෙ� න" පම�. 

 
2:5 ආP6ෙ5 ^ _ කාWයාලය$ ;ළ ෙහෝ ආP6ෙ5 ෙවන9 ආයතනය$ ;ළ ෙහෝ ^ ම 

ෙ�ශපාලන ප$ෂය$ සඳහා ඡ�ද ආයාචනෙය( ෙයYමට අවසර ෙදi ෙනොලැෙ�. ආP6ෙ5 
කාWයාලය$ ;ළ ෙහෝ ආP6ෙ5 ෙවන9 ආයතනය$ ;ළ ෙහෝ ෙ�ශපාලන පකාශන හා ප�කා 
යනාMය ෙබදා ෙනොහැ	ය :; ය. එෙම�ම ෙ�ශපාලන 4p�වර$ ග�නා දැ�g" පත හා අෙන.9 
සංෙ$ත යනාMය ද ආP6ෙ5 කාWයාලය$ ;ළ ෙහෝ ආP6ෙ5 ෙවන9 ආයතනය$ ;ළ ෙහෝ 
පදWශනය ෙනොකළ :; ය. 
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3. ෙ�ශපාලන අ
�වාක� ��� ��මට ��ක� ඇ� �ලධරෙය ට, මා* +,ම ස�බ/ධෙය/ 
ෙදන අ1ගහ 

 
3:1 ෙ�ශපාලන අ��වා ක" #$� %&මට ()ක" ඇ� �ලධරෙය. UVග9 ෙ�ශපාලන 

ප$ෂයක මධqම කාරක සභාෙ5, පහත 3:2 උප වග��ෙK සඳහ� �ලය$ දර�ෙ� න" එම 
මධqම කාරක සභා �ලස්ථානයට ආස�න කාWයස්ථානයක ෙසේවය ^@ෙ" අiගහය ඔpට Mය :; 
ය. ඔp සාමානq මාl වqවස්ථාවලට යට9 ෙනොෙ5. 

 
3:2 ෙ" අiගහය ()gමට න" ඔp පහත සඳහ� �ලය$ උ\ලන ෙකෙන. %ය :; ය. 
 

 සභාප� , 
 උප සභාප�, 
 ෙ[ක", 
 උප ෙ[ක", 
 භාPඩාගා	ක. 

 
3:3 ෙ" අiගහ ලබා ඇ� �ලධරෙය. කාරක සභාෙ5 තමා උ\ලන තන;	� f2pෙනො9 

ෙහෝ වඩා ඉහළ තන;රකට, ප��යකට ෙහෝ ෙශේ�යකට උසස් කරi ලැ�වෙහො9, එ%ට ඒ 
�ලධරයා සාමානq මාl වqවසථ්ාවලට යට9වi ඇත. 

 
3:4 සෑම%ටම ෙ" අiගහය Mය :9ෙ9 සාමානq ෙදපාWතෙ"�;මය අවශqතාව�ට හා 

%නයාi�ල �යමය�ට යට9ව ය. 
 
3:5 ය" �ලධරෙය. ෙ" අiගහය ලබා ගැkමට අදහස ් කර�ෙ� න" ඔp ඒ සඳහා පහත 

දැ$ෙවන කl� සඳහ� ඉ[v"පතය$  ය ෙදපාWතෙ"�; පධා�යා ෙවත ඉM	ප9 කළ :; ය. 
 

 මධqම කාරක සභාෙ5 තමා උ\ලන �ලය ; 
 

 ෙ�ශපාලන ප$ෂෙK නම හා 2Uනය; 
 

 සහ 
 

 තමා ෙසේවය ^@මට කැම� කාWයස්ථානය. 
 
3:6 “ UVග9 ෙ�ශපාලන ප$ෂය$” යiෙව� අදහස් ෙකෙරiෙK, ෙවන9 අ�දම^� %ගහ 

කර ෙනොමැ� න", මැ�වරණ ෙකොමසා	ස් % � ඒ ආකාරයට UVග�නා ලද ෙ�ශපාලන ප$ෂය^. 
 
3:7 ෙ�ශපාලන අ��වා ක" #$� %&මට ()ක" ඇ� �ලධරෙය. පළා9 පාලන 

ආයතනයක ස�කෙය. වශෙය� ෙතෝරා ප9 කරගi ලැ�වෙහො9 ඔp එෙසේ ෙ9@ ප9g  �න 
පළා9 පාලන ආයතනෙK කාWයාලයට ආස�න ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවය ^@ෙ" අiගහය ෙසේවෙK 
අවශqතාව�ට සහ %නය අවශqතාව�ට යට9ව ඔpට ලබාMය :; ය. එම පළා9 පාලන ආයතනෙK 
ස�කෙය. වශෙය�  �න ෙත$ ඔp සාමානq ස්ථාන මාl ^@"වලට යට9 ෙනොව�ෙ� ය. 
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1. ��ප�ෙ� උපෙදස් ෙහෝ අදහස් 

2. �� ෙක��ප� 

3. උපකාරක �� 

4. ආ� ව "#$ න ව& පැව(ම 

5. ආ� වට "+,ධව පවරා ඇ� න වක / වගඋ�තර 1යා #2ම. 

6. 4ල ත��වෙය$ රජෙ7 4ලධරෙය8ට "+,ධව පවරා ඇ� න වක / 

වගඋ�තර 1යා #2ම 
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XXXIII වැ� ප�	ෙ�දය 
 

�� උපෙදස් හා �� �යාමා�ග  
 

1. ��ප�ෙ� උපෙදස් ෙහෝ අදහස් 
 

1:1 ��ප�ෙ� උපෙදස් ෙහෝ අදහස් ඉ�ලා � න "ට එෙසේ උපෙදස් ෙහෝ අදහස ් ඉ�ලා 
� &ෙ& 'මන කාරණාව, -.බඳව ද යන බව පැහැ1.ව සඳහ& කළ 34 ය. අදාළ කාරණය 
-.බඳ ස678ණ "ස්තර අඩං< �=> පකාශය, ද ඔB ෙවත යැ"ය 34 ය. ඒ සමග කා8යාEය 
F-ෙගොHව, ඉ1�පI කර&ෙ& න6 එJ අදාළ -Kවල ෙයොL "ස්තර ද සඳහ& කළ 34 ය. 

 
එJ සඳහ& කMණ ගැන කF& ද ��ප� "මසන ල=ෙ= න6, ඒ -.බඳව ඔB කF& පකාශ කළ 

මතය -.බඳ ෙයොLව ද සඳහ& කළ 34 ය. 
 
1:2 ක�-ත කMP ගැන උපෙදස් ෙදන ෙලස ��ප�ෙග& ඉ�ලා ෙනො� ය 34 ය. 
 
1:3 Rරණය, STම සඳහා ඇIත වශෙය&ම පැන නැV ඇ� පශ්නයකට අදාළ කMP 

ස6බ&ධෙය& Xස ආඥා ��වල අ8ථ �\පනය ස6බ&ධෙය& ��ප�ෙග& උපෙදස් ෙනොඉ�Fය 
34 ය. 

 
1:4 �� බලධරය&ෙ� අHම�ය ෙනොලI ෙකො&ෙ=� ඇ4ළI ^ ෙකො&තාI `"a6වල, බb 

ඔcdවල ෙහෝ ෙවනI �තeාHfල ෙ�ඛනවල ෙකK6පI අHමත කරන ෙලස ��ප�ෙග& 
ෙනොඉ�Fය 34 ය. ෙකො&තාI `"a6වල, බb ඔcdවල ෙහෝ ෙවනI �තeාHfල ෙ�ඛනවල 
ෙකK6පI -.ෙයළ ෙකොට එවන ෙලස ඉ�ලා යවන �ය hම ඉ�E6 සමග �� බලධරයා අHමත 
කළ ෙකො&ෙ=� හා ">"ධාන -.බඳ ස678ණ පකාශය, ද (-ටපI ෙදකS& 3,තව) යැ"ය 34 
ය. 

 
1:4:1 ආදාය6 බb, ෙවනI බb සහ ෙ8< බ=ෙද& �දහස් ST6 හා ස6බ&ධ කMPවලට 

අදාළ වග&� ඇ4ළI ෙකො&තාI4වක, බb ඔcdවක ෙහෝ ෙවනI �තeාHfල ෙ�ඛනයක 
ෙකK6පත, අHම�ය සඳහා ��ප� ෙවත ඉ1�පI STමට පථම එය Lද� හා කමස6පාදන 
අමාතeාංශෙl ෙ�ක6වරයා "�& අHමත කරH ලැmය 34 ය. 
 

1:5 ආopව "�& Rරණය, ගත 34 බවට �� පඥc�යS& ෙහෝ ෙවනI අ&දමS& ෙහෝ 
�යම q �ෙrන6 Xස, පළාI පාලන ආයතනයකට ෙහෝ රාජe සංස්ථාවකට ෙහෝ ය6 ෙපෞ=ගFක 
ආයතනයකට ෙහෝ අදාළ කාරණය, ගැන ��ප�ෙග& උපෙදස් ෙනොඉ�Fය 34 ය. 

 
1:6 ෙකK6පI අවස්ථාෙv පවIනා �� -.බඳව ��ප�ෙග& උපෙදස් ෙනොඉ�Fය 34 ය.  

එෙහI පැනqමට අදහස් කරන ��ය, ස6බ&ධව �� wලධ8ම ගැන උපෙදස ්ඔB ෙදH ඇත. 
 
1:7 ��ප�ෙග& ලබාගI �� උපෙදස,, ඔBෙ� Fyත අHම�ය කF& ලබා  ෙනොෙගන, 

S�ම පළාI පාලන ආයතනයකට, රාජe සංසථ්ාවකට, ෙපෞ=ගFක ආයතනකට ෙහෝ d=ගලෙය'ට 
ෙනොදැ&"ය 34 ය. 

 
 

2. �� ෙක��ප� 
 

2:1 �� ෙකK6පත, සකස් ෙකොට එවන ෙලස ඉ�ලා � න සෑම අවස්ථාවක{ම, ෙකK6පI 
සකස් STම සඳහා �� ෙකK6පI ස6පාදකට මග ෙප&වH -|ස ඒ -.බඳ හැS තර6 ස678ණ  
උපෙදස් අඩං< සංෙ=ශය, ද එවැ� ඉ�Eම, සමග යැ"ය 34 ය. 
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2:2 රජෙl �� ස6පාදන වැඩසටහන සහ ස6මත STම සඳහා එම පනI ඉ1�පI කරන 
පLඛතා -.ෙවළ අමාතe මoඩලය "�& Rරණය කරH ලැ} පaව අමාතe මoඩලෙl 
ෙ�ක6වරයා එම අමාතe මoඩල Rරණ ඒ ඒ ෙ�ක6වරයාට හා �� ෙකK6පI ස6පාදකට 
ඔ~&ෙ� දැන ගැ�ම සඳහා ද&වා යවH ඇත. 

 
පLඛතා -.ෙවෙළJ ය6S� ෙවනස, ඇ� ~වෙහොI ඒ බව ද අමාතe මoඩලෙl ෙ�ක6වරයා 

"�& එම �ලධරය&හට ද&වH ඇත. 
 
2:3 ය6S� පනත, ෙකK6පI කරන ෙලස �� ෙකK6පI ස6පාදකෙග& ඉ�ලා � ය 

හැ,ෙ,- 
 

ඒ පනත යෙථෝ,ත වැඩසටහනට ඇ4ළI කර �ෙr න6 ෙහෝ අතeවශe ෙහ�& ඒ ඉ�Eම 
ජනා>ප�4මා අHමත කර �ෙr න6 ෙහෝ අමාතe මoඩලය Rරණය කළ 34 S�b ප�පI� 
පශ්නයකට අදාළ ෙනොවන සංෙශෝධනය, ය6 ආඥා පනතක ෙහෝ පනතක ඇ� STම එම පනෙI 
අරLණ ව&ෙ& න6 ෙහෝ පමණS. 

 
පනI ෙකK6පත, සඳහා කරන සෑම ඉ�Eම,ම එම ඉ�Eම ඉ1�පI කරන අමාතeාංශෙl 

ෙ�ක6වරයා, අ>කරණ අමාතeාංශෙl ෙ�ක6වරයා මා8ගෙය& �� ෙකK6පI ස6පාදකට 
ඉ1�පI කළ 34 ය. 

 
ය6 පනI ෙකK6පතකට, ෙවනI අමාතeාංශයකට ෙහෝ අමාතeාංශය, යටතට ෙනොගැෙනන 

ෙදපා8තෙ6&4වකට අයI "ෂයය, ෙහෝ කා8යය, ස6බ&ධ ෙv න6, එම ඉ�Eම ගැන තමා 
එකඟවන බවට එම අමාතeාංශෙl ෙ�ක6වරයාෙ� ෙහෝ එම ෙදපා8තෙ6&4ෙv පධා�යාෙ� 
ෙහෝ සහ�කය, එම ඉ�EෙමJ අඩං< "ය 34 ය. 

 
 

3. උපකාරක �� 
 
3:1 ෙමම වග&�ෙl කා8යය& සඳහා “උපකාරක ��” යන පදයට T�ය,, ෙර<ලා�ය,, 

අ4M වeවස්ථාව,, පකාශනය,, �ෙයෝගය, හා ��ෙl බලය ඇ� �ෙvදනය, ද ඇ4ළI ෙv. 
 
3:2 අමාතeාංශයකට ෙහෝ ෙවනI අ>කා�යකට අවශe වන S�ය6 උපකාරක ��යක 

ෙකK6පත -.ෙයළ කළ 3IෙI එම අමාතeාංශය ෙහෝ අ>කා�ය "��. 
 
3:3 ය6S� අමාතeාංශය, "�& ෙහෝ ෙවනI අ>කා�ය, "�& ෙහෝ ස6පාදනය කරH ලබන 

ය6 උපකාරක �� ෙකK6පත, ප� ෙශෝධනය සඳහා �� ෙකK6පI ස6පාදක ෙවත යැ"ය 3IෙI 
එම අH �� ෙකK6පත, �� ෙකK6පI ස6පාදක "�& කF& ප�ෙශෝධනය කරන ලද ඊට සමාන 
^ ෙනොෙහොI සාරාHfල ^ උපකාරක ��ය, ආද8ශය වශෙය& උපෙයෝV කරෙගන -.ෙයළ 
කරන ල=ද, ෙනොෙv න6 පමණS. 

 
3:4 S�ය6 උපකාරක �� ෙකK6පත, ප�ෙශෝධනය සඳහා �� ෙකK6පI ස6පාදක ෙවත 

යැ"ය 34 වන "ට, එම ෙකK6පත පහත සඳහ& �යමය&ට අHfල "ය 34 ය; 
 

-ටපI ෙදකS& 3,ත "ය 34 ය; 
 

Lදණය ෙකොට ෙහෝ ය4MFයනය කර ෙහෝ �mය 34 ය;  
 

ය4MFයනය කර �ෙr න6, සංෙශෝධන Fqම සඳහා ෙකK6පෙI එSෙනක ෙc. අතර 
සෑෙහන ඉඩ පමාණය, �mය 34 ය. 

 
එබ� ��ය, ස6බ&ධෙය& ය6S� �� පශ්නය, -.බඳව ��ප�ෙ� උපෙදස් ලබාෙගන 

ඇIන6 ��ප�ෙ� එම උපෙදස ් අඩං< F-ෙl -ටපත, සහ එම උපෙදස් ඉ�ලා යැ^ F-ෙl 
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-ටපත, එම ෙකK6පත සමග ඉ1�පI කළ 34 ය.  (උපකාරක �� ස6පාදනය STෙමJ ලා 
උපෙයෝV කරගත හැS ආද8ශ -.බඳ "ස්තර ආopව "�& ප�=ධ කරH ලබන පකාශන 
-.බඳ වා8�ක a�ය ආ1ෙය& ලබාගත හැS ය.) 

 
3:5 පළාI පාලන ආයතනයකට (එන6 මහ නගර සභාව, නගර සභාව ආ1යට) අවශe වන ය6 

උපකාරක ��ය, �� ෙකK6පI ස6පාදක "�& ප�ෙශෝධනය කරH ලබ&ෙ&, ��ය, බවට 
පIqමට ෙපර එය ජනා>ප�4මා "�& ෙහෝ අමාතeවරය' "�& ෙහෝ අHමත කළ 34ව ඇIන6 
පම|. එබ� උපකාරක ��ය, ප�ෙශෝධනය කරන ෙලස ඉහත 3:3 උප වග&�ය යටෙI �� 
ෙකK6පI ස6පාදකෙග& ඉ�ලා  � ය 34 වන ක�J ෙමම වග&�යට අHfලව එම ඉ�Eම කළ 
3IෙI පළාI පාලන ෙකොමසා�ස ්"��. 

 
 

4. ආ� ව "#$ න ව& පැව(ම 
 

4:1 ආopව ෙවHෙව& නpව, පැවTමට ෙදපා8තෙ6&4 පධා�යා අදහස් කරන "ට, එෙසේ 
නpව, පවරන ෙලස ��ප�ෙග& ඉ�ලා � ය 34 ය. 

 
4:2 හ1�ෙl කළ 3Iත, qම �සා ��ප�ට දැH6 {මට කාලය, නැ� අවස්ථාවක {, ��ප� 

ෙවත ෙයොL ෙනොකර ආopෙv වැඩවල �රත තම 1ස්�,කෙl ��ඥවරෙය'ෙ� ෙසේවය ලබා 
ගැ�මට 1ස්�, ෙ�ක6/1සාප�ට d �වන. එෙත'b ~වI එJ{ පහත දැ,ෙවන ෙකො&ෙ=� 
ස678ණ "ය 34 ය. 

 
එම ��ඥයාෙ� ගාස්4 ෙගqමට Lද� �mය 34 ය. එම ��ඥයාෙ� ෙසේවය ලබා ගැ�මට 

අදහස් කරන නpව ෙනොෙහොI කාරණය a� එක, ෙනො"ය 34 අතර එය ආopවට එක 
එ�ෙ�ම ස6බ&ධ ^ හා ආopවට පමාණවI ස6බ&ධතාවය, ඇIතා ^ නpව, ෙහෝ 
කාරණය, "ය 34ය; 

 
එය ��ප� පා8ශ්වකMෙව' කරH ලැබ ඇ� නpව, ෙහෝ කාරණය, ෙනො"ය 34 ය. 

එෙම&ම තම&ටම ආදායම, ඇ� අ8ධ රජෙl ආයතනය, "�& ඒ ආයතනෙl "යදෙම& 
සනාථ කළ 34 ෙනොෙහොI වගඋIතර Sව34 නpව, ෙහෝ කාරණය, ෙනො"ය 34 ය. 

 
4:3 අපරාධ නpව, පැවTමට ෙපර ආopෙv අවසරය ලබා ගැ�මට අවශe ව&ෙ& න6, එම 

අවසරය ඉ�ලා � ය 3IෙI ��ප�ෙ� මා8ගෙය�. 
 
4:4 �"� ෙහෝ අපරාධ ෙහෝ නpව, පැවTම සඳහා ෙහෝ ය6 නpවක ඉ1�පI කළ 34 

ෙචෝදනා ස6බ&ධෙය& උපෙදස් ලබාගැ�ම සඳහා ෙහෝ පැX|�ල, ෙමෙහයqමට ෙනොෙහොI 
නpවක ෙප� ��මට �ලධරෙය' Lදාහැර ගැ�ම සඳහා ෙහෝ ��ප� ෙවත ඉ�Eම, කරන "ට ඒ 
සමග පහත සඳහ& ෙ�ඛන -ටපI ෙදකS& 3,තව යැ"ය 34 ය; 

 
(අ) නpවට අදාළ කMP -.බඳ ස678ණ පකාශය,; 
 

(ආ) නpවට පදනම q ඇ� සා,� ඉ1�පI කරන සා,�කMව&ෙ� න6 ලැ�ස්4ව,; 
 

(ඇ) නpවට අදාළ �යhම ෙ�ඛනවල ලැ�ස්4ව, හා එ, එ, ෙ�ඛනෙl -ටපI ෙදක,       
බැ`&; 

 

 සා,�කMව&ෙ� පකාශ; 
 

(ඈ) ෛවදe �ලධරය&, ආopෙv රස පT,ෂක, සැක කට34 FයSය"F -.බඳ ආopෙv 
පT,ෂක ෙහෝ ඇ�F සල'P ෙර�ස්ටා8 වැ� "ෙශේෂඥ සා,�කMව&ෙ� න6 
ලැ�ස්4ව, ඔ~&ෙ� වා8තාවල -ටපI සමග 
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4:5 ය6 ෙදපා8තෙ6&4ව, "�& පවරන ලද නpවක { මෙහස්තාIවරෙය' ෙහෝ පාථXක 
උසා"යක "�ශ්චයකාරෙය' ෙහෝ "I�ය �ෙදොස් බවට { ඇ� R&bව සාවදe යැ� ෙහෝ 
මෙහස්තාIවරෙය' ෙහෝ පාථXක උසා"යක "�ශ්චයකාරෙය' ෙහෝ ෙදන ලද ද�වම පමාණවI 
ෙනොෙv යැ� ෙහෝ එම ෙදපා8තෙ6&4වට හැ   ෙඟ&ෙ& න6, ඒ බව ෙදපා8තෙ6&4 පධා�යා වහාම 
��ප� ෙවත වා8තා කළ 34 ය. ඉ1&, ��ප�ට aba යැ� හැ   ෙඟ&ෙ& න6 එවැ� R&bවකට 
"M=ධව අ�යාචනය,, අ�යාචනා>කරණය ෙවත ඉ1�පI STමට d�වන. නp "භාගය -.බඳ 
සහ�ක -ටපත, ෙහෝ අ& -ටපත, ෙහෝ ලබා ෙගන �ෙr න6 එය ��ප� ෙවත ඉ1�පI කළ 34 
ය. 

 
 

5. ආ� වට "+,ධව පවරා ඇ� න වක / වගඋ�තර 1යා #2ම 
 

5:1 ආopවට "M=ධව නpව, පවරා ඇ� බවට දැ&qම, ෙදපා8තෙ6&4වක පධා�යා ෙහෝ 
ෙවනI �ලධරෙය' ෙවත භාර ෙදH ලැ} අවස්ථාවක {, ඔB ඒ බව වහාම ��ප� ෙවත දැ&"ය 
34 ය. පස්4ත කාරණය -.බඳ ස678ණ "ස්තර පකාශනය, ද නpවට අදාළ ෙදපා8තෙ6&4 
F-ෙගොHෙv -Kවලට ෙයොL ද,වX& එම ෙදපා8තෙ6&4 F-ෙගොHව ද ඒ සමග ��ප� ෙවත 
යැ"ය 34 ය. 

 
5:2 ය6 නpවක වගඋIතර �ම සඳහා ~වමනා කරන හැම ෙතොර4ර,ම ෙදපා8තෙ6&4 

පධා�යා ��ප�ට සැප�ය 34 ය. 
 
 

6. 4ල ත��වෙය$ රජෙ7 4ලධරෙය8ට "+,ධව පවරා ඇ� න වක / 
වගඋ�තර 1යා #2ම 

 
6:1 �ල තIIවෙය& තමා "�& කරන ල=ෙ= යැ� Sයන ය6 �යාව, ස6බ&ධෙය& �"� 

නpව, පවරා �ෙබන බවට දැ&qම, ෙදපා8තෙ6&4 පධා�යාට ලැ�P "ට, ඔB අපමාදව 
��ප�ෙග& උපෙදස් "ම�ය 34 ය. එෙසේ කරන "ට නpවට අදාළ කMP -.බඳ ස678ණ 
පකාශනය, ද, ඒ -.බඳ ෙදපා8තෙ6&4 F-ෙගොHව ද නp පවරා �ෙබන බවට ලැ� ඇ� දැ&qම ද 
��ප� ෙවත යැ"ය 34 ය. 

 
ඒ නpෙv වගඋIතර �ම තමා බාර ගත 34 යැ� ��ප� අදහස් කර&ෙ& න6, එ� නpෙv 

"I�කාර ප,ෂය ෙලස එ� රජෙl �ලධරයා ෙවHවට තමා ෙයොදන ෙලස ��ප� උසා"ෙය& 
ඉ�Eම, කරH ඇත. එෙසේ නැතෙහොI පස්තාෙv හැ යට එම නpව ෙවHෙව& ෙප��ට වගඋIතර 
�මට -යවර ගH ඇත. 

 
6:2 ස්ව�ය �ල තIIවෙය& තමා "�& කරන ල=ෙ= යැ� Sයන ය6 �යාව, 

ස6බ&ධෙය& �"� නpව, පවරා �ෙබන බවට දැ&qම, ෙදපා8තෙ6&4 පධා�ය' ෙනොවන 
�ලධරෙය'ට ලැ�ණ "ට ඔB ඒ බව තම ෙදපා8තෙ6&4ෙv පධා�යාට වහාම දැH6 1ය 34 ය. 
එ"ට ෙදපා8තෙ6&4 පධා�යා 6.1 උප වග&�ෙl දැ,ෙවන ආකාරයටම ��ප�ෙග& ඒ -.බඳව 
උපෙදස් ලබාගත 34 ය. 

 
එම රජෙl �ලධරයා ෙවHෙව&  වගඋIතර �ම භාර ගත 34 යැ� ��ප� අදහස් කර&ෙ& 

න6, එ� නpෙv "I�කාර ප,ෂය ෙලස එ� රජෙl �ලධරයා ෙවHවට තමා ෙයොදන ෙලස 
උසා"ෙය& ඉ�ලා ��මට ෙහෝ එෙසේ නැතෙහොI පස්තාෙv හැ යට එම නpව ෙවHෙව& ෙප� �ට 
වගඋIතර �මට ��ප� -යවර ගH ඇත. 

 
6:3 ඉහත සඳහ& අවස්ථා ෙදෙක& 'මන අවස්ථාවක { ~වද නpෙv { වගඋIතර �ම තමා 

භාර ෙනොගත 34 යැ� ��ප� අදහස ්කර&ෙ& න6 තමා එෙසේ අදහස ්කර&ෙ& 'ම, �සා ද යන 
වග සඳහ& කරX& ඒ FයSය"F අ>කරණ අමාතeවරයා ෙවත ඉ1�පI කළ 34 ය. 
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6:4 රජෙl �ලධරෙය'ට "M=ධව පවරා ඇ� �"� නpවක { වගඋIතර �මට ��ප�  බාර 
ෙනොග&ෙ& න6, ඒ �ලධරයා තමාෙ� ��ඥ�&ෙ� මා8ගෙය& වගඋIතර �මට කට34 ෙයොදා 
ගත 34 ය. අවශe ව&ෙ& න6 XI වැ� ප�	 ෙ�දය යටෙI තමාෙ� නp  "යද6 ප�7රණය සඳහා 
ෙහෝ එම "යද6 ෙවHෙව& අI�කාර6 Lදල, සඳහා ෙහෝ ඉ�h6 STමට �ලධරයාට dඵවන. 

 
6:5 ස්ව�ය �ල තIIවෙය& තමා "�& කරන ල=ෙ= යැ� Sයන ය6 �යාව, 

ස6බ&ධෙය& රජෙl �ලධරෙය'ට "M=ධව අපරාධ නpව, පවරා �ෙr න6, ඔB තමාෙ�ම 
��ඥ�&ෙ� මා8ගෙය& වගඋIතර �මට කට34 -.ෙයළ කරගත 34 ය. නpව අවසාන ^වාට 
පa නpව ෙවHෙව& තමා දැ\ "යද6 ප�7රණය STම සඳහා XI වැ� ප�	ෙ�දය යටෙI ඉ�Eම, 
STමට ඔBට d�වන. 

 
6:6 ආopකම වeවස්ථාෙv 126 වැ� වeවස්ථාව යටෙI wFක අ��වා�ක6 �යාIමක 

STම සඳහා පවරH ලබන නp "භාගයක {, වධJංසා STෙ6 ෙහෝ පහර{ෙ6 ෙචෝදනා ඇ4�ව 
ෙපෞ=ගFක ස්වභා වෙl ෙචෝදනාව, රජෙl �ලධරෙය'ට "M=ධව එ�ල කරH ලැ} "ට, එම 
�ලධරයා තම ��ඥය&ෙ� මා8ගෙය& වගඋIතර Sයා ��මට කට34 ෙයොදාගත 34 ය. නp 
"භාගය අවසානෙl { තමාෙ� "යද6 ප�7රණය STම සඳහා XI වැ� ප�	ෙ�දය යටෙI ඔBට 
ඉ�h6 කළ හැS ය. 

 
 

7. රජෙ7 4ලධරෙය8 "#$ ෙපෞ,ග;ක ත��වෙය$ න ව& පැව(ම. 
 

7:1 රජෙl �ලධරෙය' වශෙය& තම රාජකා� ඉK STෙ6 { පැනනැ�P කාරණය, 
ස6බ&ධෙය& ෙ�ක6වරයාෙ� 78ව අHම�ය ලබා ෙනොෙගන �ය ෙපෞ=ගFක තIIවෙය& නp 
පැවTමට �ලධරෙය' -යවර ෙනොගත 34 ය. ෙ6 සඳහා ෙ�ක6වරයාෙ� අHම�ය ඉ�ලා � ය 
3IෙI ෙදපා8තෙ6&4 පධා�යා ම��. සැකය, ඇ� අවස්ථාවල { ෙ�ක6වරයා ��ප�ෙ� 
උපෙදස් ලබාගත 34 ය. 
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XXXVI වැ� ප	
ෙ�දය 
 

රජෙ� �ලධරය
ෙ� �බ සාධක සංග�වලට රජෙ� �ලධරය
 �දා 
හැ�ම  

 
1. රජෙ� �ලධරය
ෙ� �බ සාධක සංග�වලට රජෙ� �ලධරය
 �දා හැ�ම  
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XXXVI වැ� ප	
ෙ�දය 

 

රජෙ� �ලධරය
ෙ� �බ සාධක සංග�වලට රජෙ� �ලධරය
 �දා 
හැ�ම  

 
1. රජෙ� �ලධරය
ෙ� �බ සාධක සංග�වලට රජෙ� �ලධරය
 �දා හැ�ම  

 
1.1 පා��ෙ��� පනත� ම�� ස්ථා�ත කරන ලද සාමා#ක සංඛ&ාව 1000 ඉ�මවන රජෙ* 

�ලධරය�ෙ, -බ සාධක සංගමයක ෙ0ක�/භා3ඩාගා	ක තන�ර සඳහා රජෙ* �ලධරෙය7 8දා 
හැ	ය හැ9 ය. 

 
1.2 එෙසේ 8දා හ	= ලබන �ලධරෙය7ට රජෙ*  ෙසේවෙ* ? ලැ@ වැAප සහ ?මනා ද, සංගමය 

ම��  Cරණය කර= ලබන 9Eය� අGෙ�ක ?මනාව� ද සංගමය ම�� ෙගව= ඇත. සංගමය ම�� 
ෙගවන ?මනාව ඔJෙ, ඒකාබLධ වැAෙප� 25% ඉ�මවා ෙනොයා P� ය. 

 
1.3 �ලධරයා RE� රජෙ* ෙසේවෙ* ? S�G RTන ලද �වාU සහ අෙන7V අ=ගහය� 

ලැXමට ඔJ YZක� ලබන අතර, ඒ ෙව=ෙව� දැ[මට E\වන Rයදම, අදාළ සංගමය ම�� දැ	ය 
P� ය. 

 
1.4 �ලධරයාෙ, ඒකාබLධ වැAෙප� 25%කට සමාන Rශාම වැA` දායක 8දල� සංගමය 

RE� මාEකව රජයට  ෙගRය P� ය. 
 

1.5 Rශාම වැA` ව&වස්ථා  සංගහෙ* 24 වග�Gය අ=ව �ලධරෙය7 සංගමයක ෙසේවය සඳහා 
8දා හ	= ලබ=ෙ* අab\ ෙදකකට ෙනොවැc කාල dමාව� සඳහා පමe. 
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ප��ෂ්ට ලැ
ස්�ව 
 

 

 ප��ෙ�දය වග��ය 
 

1 වැ� ප��ෂට්ය - ෙදපා�තෙ��� පධා��ෙ  ලැ
ස්�ව I  
 

2 වැ� ප��ෂට්ය - බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා% ආකෘ�    II 2:1:2 
 

3 වැ� ප��ෂට්ය - දැ�+� ආකෘ�  II 3:1 
 

4 වැ� ප��ෂට්ය - ප-+� ./ ආකෘ�  II 8:1, 8:4 
 

5 වැ� ප��ෂට්ය - 3 ලංකා පජාතා�6ක සමාජවා8 ජනරජෙ; ආ<=කම 
ව?වස්ථාව IV වන ප��ෙ�දය 

II 10:11 
 
 

6 වැ� ප��ෂට්ය - ව?වස්ථා/ත ම<ඩලවලට/සංස්ථාවලට Fදා හැHම සඳහා/ Fදා 
හැHම 8�ඝ JHම සඳහා ඉLM�පතය   

V 2:3 
 
 

7 වැ� ප��ෂට්ය - ෙමම ප��ෂ්ටය ආයතන සංගහෙ; II වැ� කා<ඩෙ; XLVIII 
ප��ෙ�දෙ; 31 වග��ෙ; STSධාන අVව ඉව- කර ඇත. 

 
 
 

8 වැ� ප��ෂට්ය - ස�Y�ණ වැ[\ ස]ත අධ?යන �වා= ලබන �ලධරය� 
අ-ස� කළ _� `Saෙ� ආකෘ�ය    

XII 
XV 

14:4 
4:12 
 

9 වැ� ප��ෂට්ය - වැ[\ ර]ත අධ?යන �වා=/ට යන �ලධරය� අ-ස� කළ 
_� `Saෙ� ආකෘ�ය 

XII 
XV 

16:5 
5:1 
 

10 වැ� ප��ෂට්ය - එෙතර ෙdත�ක කා�ය පැවeමf සඳහා/එෙතර gJයාවf 
බාර ගැ�ම සඳහා වැ[\ ර]ත �වා= ෙදV ලබන �ලධරය� 
අ-ස� කළ _� `Saෙ� ආකෘ�ය 

 

XII 16:5 
 

11 වැ� ප��ෂට්ය - /ටරට අධ?ාපනය හා gJයාව යන hS-ව අරFi සඳහා වැ[\ 
ර]ත �වා= ෙදV ලබන �ලධරය� අ-ස� කළ _� `Saෙ� 
ආකෘ�ය  

XII 16:5 

12 වැ� ප��ෂට්ය - කාjන කාk අවසර ප- XIII 6:3 
 

13 වැ� ප��ෂට්ය - රජෙ; අVගහ කාjන පෙdශ පත XIII 6:5 
 

14 වැ� ප��ෂට්ය - /ටරට mni+ෙ� පහaක� ලබා ගැ�ම සඳහා ඉLM�පතය XV 2:3:2 
 

15 වැ� ප��ෂට්ය - ස�Y�ණ වැ[\ ස]ත අධ?යන �වා= ලබන �ලධරය� 
අ-ස� කළ _� බැo�කරෙ; ආකෘ�ය 

XV 4:12 
 

 

16 වැ� ප��ෂට්ය - රාජ? �ලධරය� Sෙhශ ගම� සඳහා Y�ව අවසරය ලබා 
ගැ�ෙ� ඉLM�පතය   

XV 10:4,  
10:5 
 

17 වැ� ප��ෂට්ය - රාජ? ප�පාලන චකෙLඛ අංක 21/2007 මr� ඉව- කර ඇත.  
 

18 වැ� ප��ෂට්ය - �වාස ෙව� කර  ෙදන බලධරය�ට මඟ ෙප�+ම සඳහා 
/tෙයළ කළ ලui 8ෙ� ආද�ශ කමය 

XIX 4:2:1 
 
 

19 වැ� ප��ෂට්ය - රාජ? ප�පාලන සහ ස්වෙhශ කට_� අමාත?ාංශෙ; ආයතන 
අංශය යටෙ- ඇ� �වා= �ෙfතන ෙව� කර ගැ�ම සඳහා 
අයv�පතය 

XX 
 
 

2:1 
 
 
 

20 වැ� ප��ෂට්ය - වැ[\ ලැ
ස්�ෙව� අ= කර ගැ�මට ඉඩ 8 ඇ� wමාව ගණ� 
බැjෙ� 8 සැලJLලට ෙනොගත _� මාyක අ= JH� 

XXIV 
 

3:5 
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 ප��ෙ�දය වග��ය 
 

21 වැ� ප��ෂට්ය - ෙපොtය ගණ� බැjම - ඒfෂණ චකය XXIV 
 

3:8:1  

22 වැ� ප��ෂට්ය - අM- බැo�කරයf .යා අ-ස� ෙකොට (�වාසයf තැ�මට 
ඉඩමf ෙහෝ �වාස ෙhපළf ෙහෝ ස�බ�ධෙය� } ඇප 
බැo�කරයf හැර ෙවන-) ඇප බැo�කරයf අවලං� JHෙ� 
8 .Sය _� ආද�ශ සටහන 

 

අM- බැo�කරයf .යා අ-ස� ෙකොට ඇප බැo�කරයf 
අවලං� JHෙ� 8 .Sය _� ආද�ශ සටහන : 

(�වාසයf තැ�ම සඳහා ඉඩමf ෙහෝ �වාස ෙhපළf) 
 

ණය Fදල ස�Y�ණෙය� ආපa ෙග} Sට `Saම, ඇප 
බැo�කරය සහ ඇෙටෝ�� බලය අවලං� JHෙ� 8 .Sය _� 
ආද�ශ සටහන. (2005.01.01 �න yට �යා-මක 2005.03.31 
�නැ� රාජ? ප�පාලන චකෙLඛ 08/2005 �u- +මට ෙපර 
�වාසයf තැ�ම සඳහා ඉඩමf ෙහෝ �වාස ෙhපළf ෙහෝ 
අ-කර ගැ�ම සඳහා ලබා ග- ණය අ-�කාර� සඳහා අදාළ 
ෙd.) 

 

XXIV 
 
 
 
 

XXIV 
 
 
 
 
 

3:17:10 
 
 
 
 

3:17:10 
 
 
 

23 වැ� ප��ෂට්ය - Sශාම වැ[ප ප�ව�තනය JHම සඳහා ෙදV ලබන අවලං� කළ 
ෙනොහැJ ෙපොෙරො�v පකාශය 

XXIV 4:2:3 
 
 

24 වැ� ප��ෂට්ය - 2005.01.01 �න yට �යා-මක 2005.03.31 �නැ� රාජ? 
ප�පාලන චකෙLඛ 08/2005 ] STSධාන ම`� ෙමම 
ප��ෂ්ටය අවලං� ෙd.  

 
 
 
 

25 වැ� ප��ෂ්ටය - �ලධරෙයu ස්ථාන මාe + යාෙ� 8 ණය වා�ක ෙපේෂණය 
JHම /tබඳව ස්ථාන මාe+  යන අමාත?ාංශය/ 
ෙදපා�තෙ���ව ෙවත දැV� 8ම 

XXIV 11:10:2 
 
 
 

26 වැ� ප��ෂට්ය - ණය ඉLM� JHෙ�8 ඉ��ප- කළ _� අයv�පතය XXIV 11:11:1 
 

27 වැ� ප��ෂට්ය - බැංuව Sy� ණය Fදල �දහස් කළ බව අදාළ 
අමාත?ාංශයට/ෙදපා�තෙ���වට දැ�Sය _� ආකාරය 

XXIV 11:11:4 
 
 

28 වැ� ප��ෂට්ය - ණය ලබාගත හැJ බැංu නාම  ෙLඛනය XXIV 11:11:6 
 

29 වැ� ප��ෂට්ය - ණය අයv�පතය සමග බැංuව ෙවත ඉ��ප- කළ _� 
.යJයS. 

 

රට �ළ ඇ�වන කලබල �සා �ශ්චල ෙhපළවලට හා� 
yvවන සහ/ෙහෝ චංචල ෙhපළ අ]� වන රජෙ; �ලධරය�ට 
වැ[\ අ-�කාර� සඳහා ඉLM� JHෙ� ආකෘ� පතය 

XXIV 
 
 
 XXIV 

11:11:1 
 
 

14:3  
 
 
 

30 වැ� ප��ෂට්ය - ෙhපළ ]�කe ෙhපළ SJ�මට එකඟතාව පකාශ කළ _� 
ආකාරය 

 

XXIV 26 වැ� 
ප��ෂ්ටෙය] 
9 වග��ය 

 

31 වැ� ප��ෂට්ය - ණය ඉLM� JHෙ� 8 ඉ��ප- කළ _� අයv�පතය  
 

XXIV 7:10:1, 
8:10:1 
 

32 වැ� ප��ෂට්ය - ණය ලබා ගත හැJ බැංu නාම ෙLඛනය XXIV 7:10:2 
8:10:2 
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1 වැ� ප��ෂ්ටය 
 

ෙදපා�තෙ�	
ව  ආයතන සංගහෙ� කා�යය	 සඳහා 
ෙදපා�තෙ�	
 පධා�	 

 

අගාමාත� කා�යාලය .. අගාමාත� ෙ�ක� 
 

අ�කරණ ෙසේවා ෙකො$ෂ	 සභාව  .. ෙ�ක�  
 

අධ�ාපන ග	ථ පකාශන  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ෙකොමසා)ස් ජනරා�  
 

අධ�ාපන පකාශන ෙදපා�තෙ�	
ව .. අධ�ාපන පකාශන ෙකොමසා)ස් ජනරා� 
 

අ,යාචනා�කරණය .. අ,යාචනා�කරණ ./01  
 

අමාත� ම2ඩල කා�යාලය .. අමාත� ම2ඩල ෙ�ක�  
 

අමාත�ාංශ .. ෙ�ක�  
 

අ�ලස්   ෙහෝ 5ෂණ .ම�ශන ෙකො$ෂ	 සභාව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

ආගමන හා .ගමන   ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ආගමන හා .ගමන පාලක ජනරා� 
 

ආනයන හා අපනයන  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ආනයන හා අපනයන පාලක 
 

අපනයන කෘ9ක�ම  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අපනයන කෘ9ක�ම අධ�6ෂ ජනරා � 
 

ආ2: ප6ෂෙ� පධාන සං.ධායක කා�යාලය .. ෙ�ක� 
 

ආ;�ෙ<ද  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ආ;�ෙ<ද ෙකොමසා)ස ්
 

ආහාර  ෙකොමසා)ස්  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ආහාර ෙකොමසා)ස ්
 

ඉඩ� ෙකොමසා)ස්  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ඉඩ� ෙකොමසා)ස් ජනරා� 
 

ඉඩ� ප)හරණ ප>ප?> 
සැල0�  ෙදපා�ත ෙ�	
ව 

.. අධ�6ෂ  
 
 

ඉඩ� A$ක� /රB� CD ෙ�  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. A$ක� /රB� CDෙ�  ෙකොමසා)ස්  
ජනරා�  
 

ඉඩ� සංව�ධන  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ 
 

උඩරට ගැ$ Gන1?ථාපන  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ෙකොමසා)ස ්
 

ක�ක1  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ක�ක1 ෙකොමසා)ස් ජනරා� 
 

ක�ක1 ./ශ්චය සභා  ෙ�ක� කා�යාලය ..  ෙ�ක� 
 

කා �$ක අධ�ාපන හා GHI CD ෙ� 
ෙදපා�ත ෙ�	
ව 

.. අධ�6ෂ ජනරා�  
 
 

කාලJණ .ද�ා  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

කෘ9ක�ම  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. කෘ9ක�ම අධ�6ෂ ජනරා� 
 

Kස්>යා/ ආග$ක කට;
  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ  
 

Lඩා සංව�ධන  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

ෙගොඩනැMN  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

ෙගො.ජන සංව�ධන   ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ෙගො.ජන සංව�ධන ෙකොමසා)ස් ජනරා� 
 

ජනෙ�ඛන හා සංඛ�ාෙ�ඛන  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා�  
 

ජනා�ප>  ෙ�ක� කා�යාලය .. ජනා�ප> ෙ�ක� 
 

ජා>ක උP,ද උද�ාන  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
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ෙදපා�තෙ�	
ව  ආයතන සංගහෙ� කා�යය	 සඳහා 
ෙදපා�තෙ�	
 පධා�	 

 

ජා>ක ෙකෞ 
කාගාර  ෙදපා�ත  ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ 
 

ජා>ක   ෙභෞ>ක සැල0�  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

ජා>ක  ෙ�ඛනාර6ෂක  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ 
 

ජා>ක සෙRෝද�ාන  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ  
 

ණය සහනදායක ම2ඩලය  .. ෙ�ක� 
 

ත6ෙසේ1  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. පධාන ත6ෙසේ1ක1 
 

තැපැ�  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. තැපැ�ප> 
 

Sස්T6  ෙ�ක� කා�යාල .. Sස්T6  ෙ�ක�/ Sසාප> 
 

Sසා අ�කරණය .. Sසා ./01 
 

Vවර හා ජලජ ස�ප?  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

W�)ය  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. W�)ය සාමාන�ා�කාD 
 

ෙPXය ආදාය�  ෙදපා�ත ෙ�	
ව ..  ෙPXය ආදාය� ෙකොමසා)ස් ජනරා� 
 

�> ෙකො$ෂ	 සභාව .. ෙ�ක� 
 

�> ෙකY�ප? ස�පාදක ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. �> ෙකY�ප? ස�පාදක 
 

�>ප>  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. �>ප>  
 

ප)වාස හා ළමාර6ෂක ෙසේවා   ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ෙකොමසා)ස ්
 

පා�Nෙ�	
 සභානායක කා�යාලය .. සභානායකෙ[ ෙ�ක�  
 

GPගල\	 NයාපSං] CDෙ�  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. GPගල\	 NයාපSං] CD ෙ� 
 ෙකොමසා)ස් ජනරා�  
 

Gරා.ද�ා  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. Gරා.ද�ා අධ�6ෂ ජනරා� 
 

පජා පාදක . ෙශෝධන  ෙදපා�ත ෙ�	
ව ..  ෙකොමසා)ස්  
 

පාථ$ක අ�කරණය .. පාථ$ක අ�කරණ ./01 
 

ෙ^ෂක�මා	ත  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ 
 

ෙපොNස්  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ෙපොNස්ප> 
 

ඵලදා\තා  ෙ�ක� කා�යාලය .. අධ�6ෂ  
 

බ	ධනාගාර  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ෙකොමසා)ස් ජනරා� 
 

ෙබෞPධ කට;
 ෙදපා�තෙ�	
ව .. ෙබෞPධ කට;
 ෙකොමසා)ස් ජනරා�  
 

a .ද�ා සb6ෂණ හා පත� කා�යාංශය .. අධ�6ෂ 
 

මහා භා2ඩාගාරය .. භා2ඩාගාරෙ� /ෙයෝජ� ෙ�ක� 
 

මහා භා2ඩාගාරය -   
 

ආෙයෝජන ප>ප?> ෙදපා�තෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපා�තෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

ජා>ක අයවැය ෙදපා�තෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

ජා>ක කමස�පාදන ෙදපා�තෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
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ෙදපා�තෙ�	
ව  ආයතන සංගහෙ� කා�යය	 සඳහා 
ෙදපා�තෙ�	
 පධා�	 

 

�> කට;
 ෙදපා�තෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

භා2ඩාගාර ෙමෙහ;� ෙදපා�තෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

eල� ප>ප?> හා ආ�fක කට;
 
ෙදපා�තෙ�	
ව 

.. අධ�6ෂ ජනරා� 
 
 

eල� සංව�ධන ෙදපා�තෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

රාජ� MI� ෙදපා�තෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

රාජ� gද� ෙදපා�තෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

රාජ� ව�ාපාර ෙදපා�තෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

.ගණන කළමනාකරණ 
ෙදපා�තෙ�	
ව 

.. අධ�6ෂ ජනරා� 
 
 

.ෙPශ ආධාර හා අV6ෂණ 
ෙදපා�තෙ�	
ව 

.. අධ�6ෂ ජනරා� 
 
 

.ෙPශ ස�ප? ෙදපා�තෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

මහා භාරකාර ෙදපා�තෙ�	
ව .. මහා භාරකාර තැන 
 

මහා�කරණය  .. මහා�කරණ ./01 
 

මෙහස්තා? උසා. .. මෙහස්තා? 
 

මැ>වරණ කා�යාලය .. මැ>වරණ ෙකොමසා)ස ්
 

$/	ෙදෝ1  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ස�ෙ< ජනරා� 
 

$i� ඒකක, ප$> සහ  ෙසේවා  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. $i� ඒකක, ප$> හා  ෙසේවා අධ�6ෂ 
 

gස්N� ආග$ක හා සංස්කෘ>ක කට;
 
ෙදපා�තෙ�	
ව 

.. අධ�6ෂ 
 
 

ෙමෝට� රථ පවාහන  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. ෙමෝට� රථ පවාහන ෙකොමසා)ස් ජනරා� 
 

රබ� සංව�ධන  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

රස පD6ෂක  ෙදපා�ත  ෙ�	
ව .. ආ2:ෙ< රස පD6ෂක 
 

රජෙ� ක�මා	ත ශාලාව .. ක�මා	ත ශාලා ඉංlෙ	1 
 

රජ ෙ� පවෘ?>  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. රජ ෙ� පවෘ?> අධ�6ෂ ජනරා� 
 

රජෙ� gදණ  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. රජෙ� gදණාලයා�ප> 
 

රාජ� ප)පාලන     
 

ආයතන අංශය .. ආයතන අධ�6ෂ ජනරා� 
 

ඉංlෙ	1 ෙසේවා අංශය .. ඉංlෙ	1 ෙසේවා අධ�6ෂ 
 

ඒකාබPධ ෙසේවා අංශය .. ඒකාබPධ  ෙසේවා අධ�6ෂ ජනරා� 
 

.ද�ා?මක, වාස්
 .ද�ා?මක හා 
තා6ෂණ ෙසේවා අංශය 

.. අධ�6ෂ 
 
 

රාජ� භාෂා  ෙදපා�ත ෙ�	
ව ..  ෙකොමසා)ස්  
 

රාජ� ෙසේවා ෙකො$ෂ	 සභාව  .. ෙ�ක� 
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ෙදපා�තෙ�	
ව  ආයතන සංගහෙ� කා�යය	 සඳහා 
ෙදපා�තෙ�	
 පධා�	 

 

ෙරlස්ටා� ජනරා�  කා�යාලය .. ෙරlස්ටා� ජනරා� 
 

වනo. සංර6ෂණ  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. වනo. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

වන සංර6ෂණ  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. වන සංර6ෂක ජනරා� 
 

වාpජ  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

වාpජ හා නා.ක කට;
 අධ�6ෂ ජනරා�ෙ[ 
කා�යාලය  

.. ෙවළඳ නැ< අධ�6ෂ ජනරා� 
 
 

වා)මා�ග  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. වා)මා�ග අධ�6ෂ ජනරා� 
 

.ගණකා�ප>  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. .ගණකා�ප> 
 

.WN සංෙPශ   ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. .WN සං ෙPශ අධ�6ෂ 
 

.ෙPශය	A q ලංකා2:ෙ< 5ත ම2ඩල .. තානාප>/මහෙකොමසා)ස ්
 

.ප6ෂ නායක කා�යාලය .. ෙ�ක� 
 

.භාග ෙදපා�තෙ�	
ව .. .භාග ෙකොමසා)ස ්ජනරා� 
 

.ශාම වැY^  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. .ශාම වැY^ අධ�6ෂ ජනරා� 
 

ෙවරළ සංර6ෂණ  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

සංස්කෘ>ක කට;
   ෙදපා�ත  ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

ස?ව /ෂ්පාදන හා ෙසෞඛ�  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

සමාග� ෙරlස්ටා�  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. සමාග� ෙරlස්ටා� ජනරා� 
 

සමාජ ෙසේවා  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ 
 

සeපකාර සංව�ධන  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. සgපකාර සංව�ධන ෙකොමසා)ස ්
 

සeපකාර ෙසේවක ෙකො$ෂ	 සභාව .. ෙ�ක� 
 

සමෘP�  ෙකොමසා)ස් ජනරා�  ෙදපා�ත ෙ�	
ව ..  ෙකොමසා)ස් ජනරා� 
 

s.� ආර6ෂක  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා�  
 

0රාබW  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. 0රාබW ෙකොමසා)ස් ජනරා� 
 

ෙසෞඛ� ෙසේවා  ෙදපා�ත ෙ�	
ව ..  ෙසෞඛ�  ෙසේවා අධ�6ෂ ජනරා� 
 

A	W ආග$ක හා සංසක්ෘ>ක කට;
 
ෙදපා�ත ෙ�	
ව 

.. අධ�6ෂ 
 
 

q ලංකා Jව	 හgදාව .. Jව	 හgදාප> 
 

q ලංකා නා.ක හgදාව .. නා.ක හgදාප> 
 

q ලංකා tP�මය  ෙPපළ කා�යාලය .. අධ�6ෂ ජනරා� 
 

q ලංකා ;Pධ හgදාව .. ;Pධ හgදාප> 
 

q ලංකා  ෙ�J  ෙදපා�ත ෙ�	
ව ..  ෙ�J අධ�6ෂ ජනරා� 
 

q ලංකා  ෙවරළාර6ෂක  ෙදපා�ත ෙ�	
ව .. අධ�6ෂ ජනරා � 
 

ෙශේෂ්ඨා�කරණය .. අග./01 
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2 වැ� ප��ෂ්ටය 
(II– 2:1:2) 

 

------- ෙදපා�තෙ���ෙ� --------- තන�රට බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා�ය 
 

ෙදපාතෙ���ෙ� ෙයො� අංකය : 
 
ආයතන අධ��ෂ ජනරා!ෙ" ෙයො� අංකය :  

 

1. වැ ! ප�මාණය 
 

#. --------------- ට ෙපර කාය�ෂමතා කඩඉම�/කඩඉ� ස,තව අ.#/දකට #. ------------- � 
පට� ෙගන #. ----------------- ක වා1ක වධක -------- 2� අ.#/දට #. ------------------ ද�වා 
වැ4වන වැ5ප� ෙ� තන�රට ,6 ෙ�.  

 

(පැහැ&' ()� - 
 

(i) ය�28 ෙසේවයක ප�: සහ/ෙහෝ ෙශේ> 2,පය� බඳවා ගැAෙ� පBපාCයට ඇ�ළF වන 
ක!, එH IIධ ප�:වලට සහ/ෙහෝ ෙශේKවලට අයF වැ5L පBමාණ දැ�Iය N� ය. 

 
(ii) ෙතෝරාගO ලබන අෙL�ෂකයාෙ" PQPක�වලට අOව Iක!ප වැ5L පBමාණ එකකට 

වැ4 ගණන� ෙ� තන�රට Rය6තව :ෙS න� එම වැ5L පBමාණය� සහ ඒවාට අOUප V 
PQPක� ද දැ�Iය N� ය. 

 
(iii) Rය6ත වැ5L ල�ෂ�ය2� ඔSබට යාම සඳහා ය�28 වෘFYය PQPකම� ෙහෝ ෙවනF 

Iෙශේෂ PQPකම� අවශ� වන ක!, ඒ බව සඳහ� කළ N� ය.) 
 
 

2. වයස් +මාව 
 

අ.#Q ----------- ට ෙනොඅ[ හා අ.#Q ----------- ට ෙනොවැ4 Iය N� ය. 
 

(පැහැ&' ()� - 
 

ය�28 වගයක අෙL�ෂකය�ට වයස ස�බ�ධෙය� අOගහය� ෙදO ලබ�ෙ� න� ඒ 
අOගහය සඳහ� කළ N� ය.) 

 
 

3. අධ/ාපන හා ෙවන0 121ක� 
 

(පැහැ&' ()� - 
 

:]ය N� අවම අධ�ාපන, _!`ය සහ/ෙහෝ වෘFYය PQPක�, පළa#/ද හා ෙවනF PQPක� 
Rවැරbව සඳහ� කළ N� ය. 

 
ෙදපාතෙ��� ෙසේවකය� වැR ය�28 වගයකට අයF අෙL�ෂකය�ට එබc PQPක� 

ස�බ�ධෙය� ය� ය� අOගහය� ෙදO ලැෙS න�, එ� එ� වගය ස�බ�ධෙය� අවශ� අවම 
PQPක� ෙව� ෙව� වශෙය� දැ�Iය N� ය.) 
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4. බඳවා ගැ�ෙ� කමය 
 

(පැහැ&' ()� - 
 

බඳවා ගැAෙ� කමය පහත දැ�ෙවන කමවe� එක� ෙහෝ ඊට වැ4 ගණන� ෙහෝ Iය හැ2 ය: - 
 

(i) ෙදපාතෙ���ෙ� ෙසේවය කරන, Rය6ත PQPක� ඇ: Rලධරය� උසස් 2iෙම�,  
 

(ii) j2යා බැංkව මl� අෙL�ෂකය� ස��ඛ පi�ෂණයකට කැඳnෙම�, 
 

(iii) මහජනයාට Iවෘත දැ�nම� ෙකොට ඉ�පP පහත සඳහ� කම අ�B� එ� කමය� ෙහෝ 
ඉ� 2,පය� ඒකාබ/ධ ෙකොට අOගමනය 2iෙම� :- 
 

ස��ඛ පi�ෂණය 
 

තරග Iභාගය 
  

තන�රට අවශ� peක PQPක� වශෙය� Rයම කර ඇ: Iභාගෙq r - එන�, අ.ෙපො.ස. 
සාමාන� ෙපළ, ජා.ෙපො.අ.ස., උපාsය ආbෙq r අෙL�ෂකයk ද�වා ඇ: ද�ෂතාවය ත�ෙසේ# කර 
බැtම  

 
 ෙසේවෙq RN�ත ෙසේවකය� ෙම�ම බා,ර අෙL�ෂකය� ද Rය6ත අOපාතයකට ෙහෝ 
8යයට ගණනකට අOව බඳවා ගO ලබන ක!, එම අOපාතය ෙහෝ 8යයට ගණන සඳහ� කළ N� 
ය.) 
 
 

5. ෙසේවෙ8 �9:ත කර;ෙ� ෙකො�ෙ=> 
 
 
6. ෙසේවා ෙකො�ෙ=> 
 

(අ) සාමාන� ෙකො�ෙ/8 - (II වැR පBuෙvදෙq 10 සහ 12 උප වග�: බල�න.) 
  

(ආ) ෙවනF ෙකො�ෙ/8 
 

(පැහැ&' ()ම - 
 

ලබා ගත N� axyව, PQPක� වැR Iෙශේෂ අවශ�තා ෙහෝ තන�රට අදාළ ෙවනF Iෙශේෂ ෙසේවා 
ෙකො�ෙ/8 යනාbය "ෙවනF ෙකො�ෙ/8" යටෙF දැ�Iය N� ය.) 
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3 වැ� ප��ෂ්ටය 
(II–3:1) 

 

දැ��� ෙක��පත 
 

I වැ� ආද�ශ ෙක��පත 
 

(ප���ෙ� බලධරයා වශෙය� ෙදපා�තෙ��  පධා�යා "යා කරන තන $වලට අදාළ දැ�(� සඳහා,) 
 

-------------- ෙදපා�තෙ�� ව, 
---------------- තන ර 

 
------------------------------------ ෙදපා�තෙ�� ෙ/ --------------------------- තන ර සඳහා ෙම,� 
ඉ23�පත කැඳව5 ලැෙ6. ඉ23�පත පහත ද8වා ඇ: ආකෘ:යට අ5ව <=ෙයළ ෙකොට ----------- 
වැ� ?න ෙහෝ ඊට ෙපර මා ෙවත ලැෙබන ෙසේ එDය E  ය. 
 
 

2. වැ�� ප�මාණය 
 

ෙමම තන රට FG වා�Hක වැ�I පJමාණය $. -------------- �. $. -------------- වා�Hක වැ�I 
ල8ෂMයට/ල8ෂMය�ට ෙපර කා�ය8ෂමතා කඩඉම/කඩඉ� ඇ�ෙ� ය.  
 
 

3. ෙසේවෙ� ���ත කර�ෙ� ෙකො�ෙ"# 
 

(තන ෙ� ස්වභාවයට  අ5ව ෙයෝගM වන Dක2පය ෙමF දැ8Dය E  ය.) 
 

I වැ� %ක&පය  
 

ෙමම තන ර තාවකාSක ය. 
 

II වැ� %ක&පය  
 

ෙමම තන ර ස්Tර ය. එෙහ� Dශාම වැ�I අFG ය. ෙමම තන රට ප� කර5 ලබ�ෙ� අV$W 
 නක ප�8ෂණ කාලය8 <ට ය. 
 
III වැ� %ක&පය  
 

ෙමම තන ර ස්Tර ය. Dශාම වැ�I FG ය. ප� ��ම කර5 ලබ�ෙ� අV$W  නක පJවාස 
කාලය8 <ට ය.  

  

(ෙසේවෙයF ස්Tර කර5 ලැXම සඳහා YZ[ව8 ලබා ගැ\ම ෙහෝ DභාගවS� සම�(ම වැ� 
Dෙශේෂ ෙකො�ෙ]^ සYරාSය E  න� එම ෙකො�ෙ]^ ෙමF දැ8Dය E  ය.) 
 
 

4. අවශ* +,+ක� 
 

සෑම ඉ23�ක$ෙව`ම තමා පහත සඳහ� aWaක�වS� E8ත බවට සා8H ඉ?Jප� කළ E  
ය:- 

 

(අ) Dbෂ්ට චJතෙය� හා මනා ශ�ර ෙසෞඛM ෙය� E8ත බව. 
 

(ආ) 20------- වැ� ?නට වයස අV$W ------- ට ෙනොඅh හා අV$W ------- ට ෙනොවැi බව  
 (දැනටම� රජෙk ෙසේවෙයF �E8ත අයට ෙමම වයස ්lමාව අදාළ ෙනොෙ/.) 
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(ඇ), (ඈ), (ඉ) ආ?ය (අවශM අධMාපන සහ/ෙහෝ b2nය aWaක� සහ/ෙහෝ පළY$]ද 
�ශ්oතව දැ8Dය E  ය. Dක2ප aWaකම දැ8(ම ෙයෝගM වන අවස්ථාව�F ඒවා 
දැ8(මට සැල�Sම� Dය E  ය.) 

 
(අවශM aWaක� ව5ෙk ෙජMෂ්ඨ පාඨශාලා සහ:ක පතය/අ.ෙපො.ස. (සාමානM ෙපළ) න� පහත 

දැ8ෙවන Dක2පය� සඳහ� කළ E  ය. 
 

(I) ෙජMෂ්ඨ පාඨශාලා සහ:කය ලබා :Xම  
 

(II)   ෙදකකට ෙනොවැi වාර ගණනක s අධMාපන ෙපොW සහ:ක පත (සාමානM ෙපළ) 
Dභාගෙk අංක ගuතය ෙහෝ ගuතය සහ ^ංහල, ෙදමළ ෙහෝ අයW�ක$ ෙතෝරා ග�නා 
ෙවන� භාෂාව8 යන Dෂයය� ඇ vව Dෂයය� හය�� සම� ( :Xම 

 

     නැතෙහො� 
 

(III) ඊට සමාන ෙහෝ ඊට උසස් Dභාගය�� සම� ( :Xම) 
 
 

5. ඉ&/�ක0ව� පහත සඳහ� 3ය%3වල 5ටප6 ස්ව7ය ඉ&/�පතවලට අ9ණා එ%ය �; ය. 
 

(i) උIපැ�න Sයාප?ංo ��ෙ� සහ:කය  
 

(ii)   උසස්ම අධMාපන සහ:කය සහ 
 

(iii) මෑතක s ලබාග� චJත සහ:ක  න8. 
 

 ෙමම <ටප� ආපa එව5 ෙනොලැෙ6. 
 

6.  ෙමම ගැසz පතෙk I වැ� ෙකොටෙසේ II (අ) වග�:ෙk ආර�භෙයF පළ කරන ලද, රාජM 
ෙසේවෙk තන $වලට කරන ප���� ස�බ�ධෙය� අදාළ වන ෙපොW ෙකො�ෙ]^ ෙකෙරF 
අවධානය ෙයො{ කරව5 ලැෙ6.   
 

---------------------------- 
ෙදපා�තෙ��  පධා�යා 

S<නය : -------------- 
?නය : -------------- 
 

---------------------------- තන ර සඳහා ඉ23�පත ආකෘ:ය 
 

(සැ.�. - ඉ23�පතය බහාලන SE� කවරෙk ව�පස ඉහළ ෙකළවෙ� "-------------- තන ර සඳහා 
ඉ23�පතය" ය5ෙව� සඳහ� කර එය Sයාප?ංo කළ තැපෑෙල� -------------- ෙවත එDය E  ය.) 
 

1. ස�}�ණ නම : -------------- 
 

2. S<නය : -------------- 
 

3. උප� ?නය සහ උප� සථ්ානය : -------------- 
(උIපැ�න සහ:කෙk <ටපත8 ඇGuය E  ය.) 
 

4. ජා:ය : -------------- 
 

5. Dවාහක ද, අDවාහක ද යන බව : -------------- 
 

6. අධMාපන සහ/ෙහෝ b2nය aWaක� : -------------- 
(සහ:කවල <ටප� ඇGuය E  ය.) 
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7. පාඨශාලාෙව� අස් � පa කළ ��යා සහ/ෙහෝ හැදෑ� YZ[ පාඨමාලා <=බඳ Dස්තර: -----
--------- 
 

8. �ට කS� ආ�hෙ/ ය��^ ෙදපා�තෙ�� වක ෙහෝ රාජM සංස්ථාවක ෙසේවය කෙළේ න� 
එ,� අස්(මට ෙහේ ව සඳහ� කර�න: -------------- 

 

9. ය��^ සාපරා� වරදකට ෙක?නක ෙහෝ උසාDයක s වැර?ක$ ( ඇ�න� එම වරද හා 
ලැ� ද�ව� <=බඳ Dස්තර සඳහ� කර�න:- 

 

10. චJත සහ:ක s ඇ: Y]ගලය� :ෙදනාෙ� න� සහ පදD නාම : -------------- 
  

 

-------------------- 

අ�සන 

?නය : -------------- 
(ෙනොගැලෙපන වචන කපා දම�න.)  
 

 

 

II වැ� ආද�ශ ෙක��පත 
 

(ප6 =>ෙ� බලධරයා වශෙය� අමාත*ාංශයක ෙ&ක�වරයා Bයාකරන තන;0වලට අදාළ දැ��� 
සඳහාE) 

 
-------------- ෙදපා�තෙ�� ව 

---------------- තන ර 
 
-------------- ෙදපා�තෙ�� ෙ/ -------------- තන ර සඳහා ෙම,� ඉ23�පත කැඳව5 ලැෙ6. ෙ� 
සඳහා ෙමම කා�යාලෙය� සපය5 ලබන {�ත ෙපෝරමවල ඉ23�ප� <=ෙයළ ෙකොට ඒවා පහත 
සඳහ� ?නවල ෙහෝ ඊට ෙපර ෙහෝ මා ෙවත ලැෙබන ෙසේ එDය E  ය. 
 

(අ) ෙමරට ඉ23�ප� : 20------- 
 

(ආ) <ටරට ඉ23�ප� : 20------- 
 

සංල�ෂ*ය : -  
 
(i) {�ත ඉ23�පත ෙපෝරම තැපෑෙල� එවන ෙලස ඉ23� කරන Dට ඉ23�ක$ රාජM ෙසේවෙk 

�E8ත �ලධරෙය8ද නැ]ද ය�න ඉතා පැහැ?Sව සඳහ�ෙකොට නම, S<නය S� {]දර ෙනොගැ� 
9"x4" පමාණයට වඩා `ඩා ෙනො� SE� කවරය8 එDය E  ය. 

 
(ii)  ඉ23�පතය8 ෙහෝ ඒ හා ස�බ�ධ S<ය8 ෙහෝ තැපෑෙ2 s නැ: � බවට ෙහෝ පමාද � 

බවට ෙහෝ ෙකෙරන පැGuS ගැන සලකා බැSය ෙනොහැ� ය. අවසාන ?නය ද8වා ඉ23� ප� 
එ(ම පමාද ��ෙම� ^WDය හැ� පාh ඉ23�ක$ව� D^�ම Dඳ දරා ගත E  ය. 
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(iii)  <ටරටවල ඉ23�ක$ව�ට, <ටරට ^�න � ලංකා �ෙයෝ�තෙ� කා�යාලෙය� {�ත 
ඉ23�ප� ෙපෝරම ලබාගත හැ� ය. තම ඉ23�ප� -------------- ෙවත එ(ම සඳහා තම� ප?ංo 
රටට ෙහෝ ඊට ආස�නතම රටට ෙහෝ ප� ෙකොට ^�න � ලංකාෙ/ �ෙයෝ�තයාෙ� කා�යාලයට, 
�යGත කාල lමාව ඇ ළත s භාර sමට කැම: න� ඔV�ට එෙසේ කළ හැ� ය.  

 
(iv)  ෛවදM ප�8ෂණය හා යානපත - � ලංකා ආ�hව යටෙ� ෙසේවය සඳහා ප�කර5 <uස 

<ටර�� ෙතෝරා ග5 ලබන � ලාං�ක �ලධරය� ෙසේවය සඳහා ශා�Jක වශෙය� ෙයෝගMදැ, 
දැනග5 <uස <=ග� ෛවදMවරෙය` D^� පව�ව5 ලබන ප�8ෂණයකට ඔV� ෙප\ ^�ය E  
ය. එම ප�8ෂණය සඳහා ගාස් ව� එෙසේම �  ලංකාවට පැG�ම සඳහා වැයවන යානපත Dයදම� 
එම �ලධරය� D^�ම ෙගDය E  ය. 

 
 
2. ෙසේවෙ� ���ත කර�ෙ� �යමය� සහ ෙසේවා ෙකො�ෙ"# 
 

තන ෙ� ස්වභාවය අ5ව ෙයෝගM වන Dක2පය ෙමF දැ8Dය E  ය. 

 
I වැ� %ක&පය  
 

ෙමම තන ර තාවකාSක ය. 
 

II වැ� %ක&පය  
 

ෙමම තන ර ස්Tර ය. එෙහ� Dශාම වැ�I අFG ය. ෙමම තන රට ප�කර5 ලබ�ෙ� අV$W 
 නක ප�8ෂණ/පJවාස කාලය8 <ට ය. 
 

III වැ� %ක&පය  
 

ෙමම තන ර ස්Tර ය. Dශාම වැ�I FG ය. ෙමම තන රට ප� කර5 ලබ�ෙ� අV$W  නක 
පJවාස කාලය8 <ට ය.  

(ෙසේවෙයF ස්Tර කර5 ලැXම සඳහා YZ[ව8 ලබා ගැ\ම ෙහෝ DභාගවS� සම�(ම වැ� 
Dෙශේෂ ෙකො�ෙ]^ සYරාSය E  න� ඒ ෙකො�ෙ]^ ෙමF දැ8Dය E  ය.) 

 
 
3. වැ�� සහ Gමනා 
 

ෙමම තන රට FG වැ�I පJමාණය ෙමෙසේය:- 
 
අV$]දකට $. ------------ � පට� ෙගන $. ------------- වා�Hක ව�ධක -------------- �� 

අV$]දකට $. -------------- ද8වා වැiෙ/. $. -------------- වා�Hක වැ�I ල8ෂMයට/ල8ෂMය�ට 
ෙපර කා�ය8ෂමතා කඩඉම8/කඩඉ� ඇත.  

 
 

4. +,+ක� 
 

සෑම අයW�ක$ෙව`ම තමා පහත සඳහ� aWaක�වS� E8ත බවට ස �දායක සා8H ඉ?Jප� 
කළ E  ය. 

 
(අ) Dbෂ්ට චJතෙය� හා මනා ශ�ර ෙසෞඛMෙය� E8ත බව. 
 

(ආ) 20------- වැ� ?නට වයස අV$W ------- ට ෙනොඅh හා අV$W ------- ට ෙනොවැi බව  
 (දැනටම� රජෙk ෙසේවෙයF �E8තව ^�න අයට ෙමම වයස් lමාව අදාළ ෙනොෙ/.)  
 

(ඇ), (ඈ),  (ඉ) ආ?ය I වැ� ආද�ශ ෙක��පෙ� සඳහ� පJ? ය. 
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5. පහත සඳහ� Sය�යDSවS� �^ව8 ෙහෝ ඒ ^ය2ලම ෙහෝ ඉ?Jප� කරන ෙලස �යම කළ 
Dෙටක, අෙI8ෂකය� ඒවා ඉ?Jප� කළ E  ය. 
 

(අ) උIපැ�නය Sයාප?ංo ��ෙ� සහ:කය 

(සැ.�. - උපකෘත පාඨශාලා ෙර�ලා^ සංගහෙk කා�යය� සඳහා �`� කර ඇ: 
ෙබෞ�ස්ම උIපැ�න සහ:කය බාරග5 ෙනොලැෙ6.) 
 

(ආ) උපා� සහ:කය ෙහෝ උසස්ම අධMාපන සහ:කය 
 

(ඇ) චJත සහ:ක ෙදක8 - G� එක8 අධMයන කටE  <=බඳ අධM8ෂෙග� ෙහෝ 
DදMාල�ය ආචා�යවරයාෙග� ෙහෝ මහාචා�යවරයාෙග� Dය E  ය. 

 

(ඈ) වෘ��ය සහ/ෙහෝ b2nය aWaක� <=බඳ සහ:ක, සහ 
 

(ඉ) ^ංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂාෙව� සම� උසස්ම Dභාගය <=බඳ සහ:කය. 

 
සංල�ෂ*ය : -  

(i) ඉ23�පතයට �^ම SයD2ල8 ෙහෝ SයD2ලක <ටපත8 ෙහෝ ෙනොඇGuය E ,.  
 

(ii) Sය�යDS ඉ?Jප� කරන ෙලස ඉ2ලා ^� අවස්ථාවක ඒවා ඉ?Jප� කළ ෙනොහැ� 
වන අෙI8ෂකය�ෙ� ඉ23�ප� ගැන සලකා බල5 ෙනොලැෙ6.  

 
6. රාජM ෙසේවෙk �E8ත �ලධරය� ස්ව�ය ඉ23�පත තම ෙදපා�තෙ��  පධා\�ෙ� 

මා�ගෙය� ඉ?Jප� කළ E  ය. එෙත`W Vව� එම �ලධරය� තම ඉ23�ප� යැ�ෙk කවදාද 
ය�න ඉ23�ප� භාර ග�නා අවසාන ?න ෙහෝ ඊට ෙපර ෙමම කා�යාලයට ෙකS�ම Sයා දැ�Dය 
E  ය. ඉ23�පත ෙපෝරමය සමග තමා ෙවත එව5 ලබන ("ආ" ය5ෙව� සල`[ කර ඇ:) {�ත 
තැපැ2පත ෙමම කා�යය සඳහා භාDතා කළ හැ� ය.  

 
7. ඉ23�පත හා ඒ ස�බ�ධ ෙවන� S< එDය E�ෙ� මා ෙවත ය. ඒවා ෙමම --------------- 

�^ම �ලධරෙය`ෙ� ෙපෞ]ගSක නමට ෙනොඑDය E  ය. 
 
8. ෙමම ගැසz පතෙk I ෙකොටෙසේ II(අ) වැ� වග�:ෙk ආර�භෙයF පළ කර ඇ:, රාජM 

ෙසේවෙk තන $වලට කරන ප�(� ස�බ�ධෙය� අදාළ ව�නා � ෙපොW ෙකො�ෙ]^ ෙකෙරF 
අවධානය ෙයො{ කරව5 ලැෙ6.  

 
9.  ඉ23�ක$ව�ට ඉ23�ප� ෙපෝරමය සමග �`� කර5 ලබන ("අ" ය5ෙව� සල`[ 

කර ඇ:) {�ත තැපැ2පත එF උපෙදස් s ඇ: පJ? ඉ23�ක$ව� D^� ස�}�ණ ෙකොට ආපa 
එDය E  ය. එDට ඔV�ෙ� ඉ23�පත ෙපෝරමය ෙමම කා�යාලයට ලැ�[ බව ඔV� ෙවත ද�ව5 
ලැෙ6. ෙමම �යමය ෙනො<=ප?න ඉ23�ක$ව�ෙ� ඉ23�ප� ලැ�[ බව ඔV� ෙවත ද�ව5 
ෙනොලැෙ6. ෙමම �යමය <=ප?�නා � ද, ඉ23�පත ලැ�[ බවට දැ�(ම8 ඉ23�පත භාර 
ග�නා අවසාන ?නෙk ^ට ස:  න8 ඇ ළත s ෙනොලබ�නා � ද ඉ23�ක$ව� ඒ බව වහාම 
ෙමම කා�යාලයට දැ5� ?ය E  ය. ඉ23�ක$ෙව` ෙ� �යමය <=පැsම පැහැර හැJයෙහො� ඔZ 
ගැන සලකා බල5 ලැXම සඳහා ඇ: අ,:ය ඔZට අFG ෙ/.  

 
        ---------------------------- 
         ෙ2ක� 
S<නය : -------------- 
(ෙනොගැලෙපන වචන කපා දම�න) 
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4 වැ� ප��ෂ්ටය 
ප�� �� ෙක��ප 

(II–8:1) 
 

එ
 එ
 ප�ෙ� ෙකො�ෙ��වලට සහ �යමය�ට අ�ව, පහත සඳහ� ආද$ශ &'ව&� 
ෙයෝග* ප�� &'ය ෙතෝරා ගත -. ය. ආද$ශ ප�� &' වැ1 ගණනක 4ක5ප ෙ6ද ඇ8 බව 
ෙප: ය� ඇත. �වැර; 4ක5ප ෙ6දය ෙතෝරා ගැ:ම <ප=
ෂාකා?ව කළ -. ය. බඳවා ගැ:මට 
අදාළ අ�මත බඳවා ගැ:ෙ� ප=පාAයට සහ/ෙහෝ දැ�මට අ�ව අවශ* වන අවසථ්ාවලE <F< 
ෙවනස්ක� කළ -. ය. 

 

I වැ� ආද�ශ ��ය 
 

(ප=වාස කාලයකට යට�ව කර� ලබන ස්Gර සහ 4ශාම වැIJ KL ප�� සඳහා ය.) 
 

මහ�මයාණ�/මහ�Lය�, 
 

-------------- වැ� ;න �ට -------------- ෙදපා$තෙ��.ෙN -------------- තන.රට ඔබ ප� කර� 
ලැෙP.  

 

2. ෙමම තන.ර ස්Gර ය. 4ශාම වැIJ KL ය. තවද ඔබෙR ප�ම ක&� අවස� කර� 
ෙනොලැSවෙහො�, ඔබෙR ප�ෙමK සG්ර ෙකෙරන &'ය
 ඔබට ලැෙබන ෙත
, ඔබෙR ප�ෙ� 
;න �ට අTUF .නක කාලය
 ෙහෝ එම කාලය E$ඝ W?ම අවස්ථා�Xප යැY සලක� ලැSවෙහො� 
එෙසේ E$ඝ කළ කාලය
 ෙහෝ ඔබ ප=වාසය 'ට �Aය -. ය. 

 

3. ආයතන සංගහෙ^ 4_4ධානවලට ද, aද5 ෙරbලා�වලට ද, ෙදපා$තෙ��. 
�ෙයෝගවලට ද, ක&� කල ආcdව �e� කරන ෙවන� ෙරbලා�වලට ෙනොෙහො� �ෙයෝගවලට 
ද ඔබ යට� 4ය -. ය. 

 

4. ඔබෙR ප�ම gයා�මක ව�ෙ^ ඔබ වැඩ භාරග�නා ;නෙ^ �ට ය. 
 

5. වැඩ භාරග�නා ;නයට ෙපර ආcdෙN ෛවද* �ලධරෙයe 4�� ෙකෙරන ෛවද* 
ප?
ෂණයකට ඔබ භාජනය 4ය -. ය. ;වYෙ� කවර ප ෙ�ශයක Tවද ෙසේවය W?මට ශා?=ක 
වශෙය� ඔබ <F< යැY සහ8ක කර� ෙනොලැSවෙහො�, ඔබෙR ප�ම gයා�මක ෙනොව� ඇත. 
ෛවද* ප?
ෂණය සඳහා ෙ� සමග ඇ8 ෙපොF 169 දරන ආකෘ8 පතය ඔබ ස�r$ණ ෙකොට එම 
ආකෘ8 පතය ද, sට අaණා ඇ8 ෛවද* ප?
ෂක වා$තා ආකෘ8 පතය (ෙසෞඛ* 169) ද, ළඟම 'KA 
ආෙරෝග*ශාලාවක කා$යභාර ෛවද* �ලධරයාට බාර ;ය -. ය. (ෙකොළඹ න� 
මහාෙරෝග*ශාලාෙN බාKර ෙරෝx අංශෙ^ ෛවද*වරයාට ය. මහ�වර ෙහෝ ගා5ෙ5 න� එම 
ආෙරෝග*ශාලාෙN පධාන ෛවද*වරයාට ය.) ෙමම ප?
ෂණ සඳහා ගාස්.ව
 අය කර� ෙනොලැෙP. 
ඔබ පළaෙකොට ෛවද* ප?
ෂණය සඳහා <F< ;නය
 හා ෙNලාව
 අදාළ ෛවද* �ලධරයාෙග� 
ලබාෙගන ඉ� ප<ව ඒ සඳහා ඉ;=ප� 4ය -. ය. 

 

6. ෙසේවය කරන ෙලස ඔබට �යම ෙකෙරන ;වYෙ� කවර පෙ�ශයක Tවද ඔබ ෙසේවය කළ 
-. ය. 

 

7. ඔබෙR ෙදපා$තෙ��.ෙN පධා�යා 4�� �යම කර� ලැSවෙහො�, රජෙ^ 
�ලධරය�ෙR (ඇප) ආඥා පනත අ�ව ඇප ඉ;=ප� W?මට ඔබ බැ} �Aය -. ය. 

 

8. වැඩ භාර ගැ:මට ම�ෙත� ෙපොF 160 දරන ආකෘ8 පතය ස�r$ණ ෙකොට �4<මකට 
ඇ.ළ� මට ඔබට �යම ෙකෙර� ඇත. ('ටපත
 අaණා ඇත.) 

 

9. ඔබෙR ප�ම ලැ� මාසය
 ඇ.ළත, � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ 
ආcdකම ව*වස්ථාෙN 7 වැ� උප ෙ5ඛනෙයK දැ
ෙවන ප8ඥාව ෙනොෙහො� ;TUම E ඊට 
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අ�ස� කළ -. ය. �යLත කාලය .ළE එෙසේ W?මට අෙපොෙහොස� Tවෙහො� ඔබ ෙසේවෙය� ෙහෝ 
�ලෙය� පහ�වා ෙසේ සැලෙ
. ('ටපත
 අaණා ඇත.) 

  

10. ඔබ ප� � ;න �ට ඔබෙR 4ශාම වැIJ KL ඒකාබ�ධ වැIෙප� -------------- බැ�� 
වැ�ද� හා අන�දU 4ශාම වැIJ කමයට/වැ�ද� �Uෂ හා අන�දU 4ශාම වැIJ කමයට දායක 
aද5 ෙගමට ඔබ බැ} �Aය -. ය. ෙ� සමග ඇ8 �&ක පකාශ ආකෘ8 පතය (ෙපොF 86 අ) ඔබ 
ස�r$ණ ෙකොට වැ�ද� හා අන�දU 4ශාම වැIJ කා$යාලෙ^/වැ�ද� �Uෂ හා අන�දU 4ශාම 
වැIJ කා$යාලෙ^ ෙ5ක� හා ගණකා_කා? ෙවත යව� '�ස, හැW ඉ
ම��, එෙහ� W� 
ෙලසW�F ඔබෙR ප�ෙ� ;න �ට ෙතමස
 ගතමට ම�ෙත� ඔබෙR ෙදපා$තෙ��. පධා�යා 
ෙවත ඉ;=ප� කළ -. ය. 

 

11. වැඩ භාරගැ:මට ෙපර, ෙ� සමග ඇ8 ව�ක� පකාශ W?ෙ� ආකෘ8 පතය ද (ෙපොF 261) 
'ටපතe� සKතව ඔබ ස�r$ණ ෙකොට ඔබෙR ෙදපා$තෙ��.ෙN පධා�යාට බාර ;ය -. ය. 

 

12. ඔබෙR දැනගැ:ම සඳහා ආයතන සංගහෙ^ XIV වැ� ප=�ෙ6දෙ^ 29:1 උප වග�8ෙ^ 
උ�ධෘතය
 ෙමK පහත ද
වා ඇත. ඔබට F�=ය බලපත අවශ* ෙවෙතො�, ඒ සඳහා ඔබෙR 
ෙදපා$තෙ��. පධා�යාෙග� ඉ5�� කළ -. ය. 

 

13. ව$ෂයකට U. -------------- � පට� ෙගන U. ----------- වැIJ ව$ධක -------------- W� 
U. -------------- ද
වා වැ1වන වැIප
 ෙමම තන.රට අය� ය. වා$�ක වැIප U. -------------- 
 
මට ෙපර කා$ය
ෂමතා කඩඉම
/කඩඉ� ඇත. ඔබ U. -------------- ක වා$�ක වැIප මත 
'Kටව� ලැෙP.  

 

14. ඔබ ෙසේවයට ඇ.ළ� � මාධ*ය රාජ* භාෂාව
 ෙනොව�ෙ� න� ප=වාස කාලය ඇ.ළත 
ඔබ රාජ* භාෂාව
 එන� �ංහල ෙහෝ ෙදමළ 4ෂයෙයK පනතාව
 ලබාගත -. ය. ඔබ තන.ෙරK 
ස්Gර කර� ලැ�ම රඳා පව�නා කU� අතර �ංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂා පනතා ප?
ෂණව&� 
සම�ම ද එ
 කUණ
 ව� ඇත.  

 

15. ඉ;� ප=වාස කාලය .ළ ඔබෙR ෙසේවය ස.Iදායක ෙනොTවෙහො� සහ/ෙහෝ �ංහල ෙහෝ 
ෙදමළ භාෂාෙN �යLත ත��වෙ^ පනතාව
 ලබා ගැ:මට ඔබ අෙපොෙහොස� Tවෙහො� ප=වාස 
කාලය ඇ.ළත E ෙහෝ එය අවසානෙ^ E ෙහෝ ඔබෙR ප�ම අවස� කර� ලැෙP.  

 

16. ඉ;� ප=වාස කාලය .ළ ඔබෙR ෙසේවය ස.Iදායක  න� ද, එෙසේම ඔබ �ංහල ෙහෝ 
ෙදමළ භාෂාෙN �යLත ත��වෙ^ පනතාවය
 ලබා 8ෙP න� ද, ෙමK 17 වැ� ෙ�දෙ^ �යම 
කර ඇ8 ෙකො�ෙ�� ස�රා 8ෙPන� ද එ� ප=වාස කාලය අවසානෙ^ E ආයතන සංගහෙ^ II වැ� 

ප=�ෙ6දෙ^ 11 වග�8ය යටෙ� ඔබෙR තන.ෙරK  ස්Gර කර� ලැෙP.  
 

17. � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ ආcdකම ව*වස්ථාෙN IV වැ� 
ප=�ෙ6දෙයK 4_4ධාන සහ රජෙ^ භාෂා ප8ප�8ය gයා�මක W?ම '�ස දැනට පව�නා � හා 
L�ම. පනව� ලබ�නා � :8?8 හා ව*වස්ථාව�ට අ��ලව කට-. කරන බවට ඔබ එකඟ 4ය 
-. ය. 

 

18. (ස�රා&ය -. 4ෙශේෂ ෙකො�ෙ�� ෙවෙතො� ඒවා සඳහ� කළ -. ය.) 
 

19. ෙමම &'ය ලැS� බව�, ෙමK දැ
ෙවන ෙකො�ෙ�� යටෙ� ඔබ ෙමම තන.ර බාර 
ග�ෙනKද යන බව� ද�වා එව�න. ඔෙP '�.ර ------------------------------- ෙR මා$ගෙය� 
ඉ;=ප� කළ -. ය. 

 
         ෙමයට, 
             ඔබෙR 4ශ්වාස, 
 

---------------------------- 
        අදාළ ප�W?ෙ� බලධරයා 
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ආයතන සංගහෙ^ XIV වැ� ප=ෙ� 6දෙ^ 29:1 උප වග�8ය 
 

 රාජ* ෙසේවයට a&�ම ප�  වැඩ භාර ගැ:මට එන �ලධරෙයeට � ලංකාෙN 'KA 
ස්ව�ය �වාසෙ^ �ට a5 ප�ම ලැ� සථ්ානය ද
වා තමා�, තම පTෙ5 අය�, ෙමෙහකUව��, 
ගෘහ භාcඩ� (බY�ක5 ඇ.�) ගම� බd�, වාහන� ෙව�ෙව� ෙමම ප=�ෙ6දෙ^ 
4_4ධානවලට අ�ව ෙනොLෙ5 පවාහන පහ<ක� ලබා ගැ:මට KLක� ඇ�ෙ� ය. ඔ�ට සං-
ත 
Eමනාව ෙහෝ බd LA බැ}ම ෙව�ෙව� � Eමනාව ෙහෝ අ�ය� 4යද� ෙහෝ KL ෙනොෙN. 

 

 
II වැ� ආද�ශ ��ය  

 
(ප�ව ස්�ර  !ෙ� අදහ$%, ස්�ර හා (ශාම වැ�+ ,- තන01වලට වැඩ බැ5ෙ� පදනම මත 
ෙකෙරන ප�� සඳහා ය.) 
 
(ෙමම ආකෘ8ය අදාළ ව�ෙ� �ලධරයා ස්Gර හා 4ශාම වැIJ KL තන.රක දැනටම� ස්Gර කර 
8ෙPන� පමණW.) 
 

-------------- වැ� ;න �ට -------------------------------------- ෙදපා$තෙ��.ෙN ----------------- 
තන.රට ඔබ ප� කර� ලැෙP.  

 
2. ෙමම තන.ර ස්Gර ය. 4ශාම වැIJ KL ය. ඔබෙR ප�ම ක&� අවස� කර� 

ෙනොලැSවෙහො�, ඔබෙR ප�ෙමK සG්ර ෙකෙරන &'ය
 ඔබට ලැෙබන ෙත
, ඔබෙR ප�ෙ� 
;න �ට අTUF -------------- ක කාලය
 ෙහෝ එම කාලය E$ඝ W?ම අවසථ්ා�Xප යැY සලක� 
ලැSවෙහො� එෙසේ E$ඝ කළ කාලය
 ෙහෝ ඔබ වැඩ බැ�ෙ� පදනම මත ෙසේවය කළ -. ය. 

 
3. ආයතන සංගහෙ^ 4_4ධානවලට ද, aද5 ෙරbලා�වලට ද, ෙදපා$තෙ��. �ෙයෝගවලට 

ද, ක&� කල ආcdව �e� කරන ෙවන� ෙරbලා� හා �ෙයෝගවලට ද ඔබ යට� 4ය -. ය. 
 
4. ඔබෙR ප�ම gයා�මක ව�ෙ^ ඔබ වැඩ භාරග�නා ;නෙ^ �ට ය. 
 

(ප<ව ස්Gර  W?ෙ� අදහ�� වැඩ බැ�ෙ� ප�� ෙද� ලබ�ෙ� ස්Gර තන.රක ස්Gර කර� 
ලැබ ඇ8 අයට පමණ
 බැ4��, එබ� �ලධරය� ඔT� ක&� දැX තන.Uවල ෙසේවය W?මට 
<F< ශ?ර ෙසෞඛ*ෙය� -
ත බවට සහ8ක කර� ලැබ �A�න� වන බැ4�� 1 වැ� ආද$ශ 
&'ෙ^ 5 වැ� ෙ�දය ෙමKE අදාළ ෙනොෙN.) 

 
5. ෙසේවය කරන ෙලස ඔබට �යම ෙකෙරන ;වYෙ� කවර පෙ�ශයක Tවද ඔබ ෙසේවය කළ 

-. ය. 
 
6. ඔබෙR ෙදපා$තෙ��. පධා�යා 4�� �යම කර� ලැSවෙහො�, රජෙ^ �ලධරය�ෙR 

(ඇප) ආඥා පනත අ�ව ඇප ඉ;=ප� W?මට ඔබ බැ} �Aය -. ය. 
 
7. වැඩ භාර ගැ:මට ෙපර ෙපොF 160 දරන ආකෘ8 පතය ස�r$ණ ෙකොට �4<මකට ඇ.ළ� 

මට ඔබට �යම ෙකෙර� ඇත. (එම ආකෘ8 පතෙ^ 'ටපත
 ෙමයට අaණා ඇත.) 
 
8. ඔබෙR ප�ම ලැ� මාසය
 ඇ.ළත, � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ 

ආcdකම ව*වස්ථාෙN 7 වැ� උප ෙ5ඛනෙයK දැ
ෙවන ප8ඥාව ෙනොෙහො� ;TUම E ඊට 
අ�ස� කළ -. ය. �යLත කාලය .ළ එෙසේ W?මට අෙපොෙහොස� Tවෙහො� ඔබ ෙසේවෙය� ෙහෝ 
�ලෙය� පහ�වා ෙසේ සැලෙ
. ('ටපත
 අaණා ඇත.) 
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9. ඔබෙR 4ශාම වැIJ KL ඒකාබ�ධ වැIෙප� -------------- බැ�� වැ�ද� හා අන�දU 
4ශාම වැIJ කමයට/වැ�ද� �Uෂ හා අන�දU 4ශාම වැIJ කමයට දායක aද5 ෙගමට ඔබ බැ} 
�Aය -. ය. 

 
10. ඔබ වැඩ භාරගැ:මට ෙපර, ෙ� සමග ඇ8 ව�ක� පකාශ W?ෙ� ආකෘ8 පතය (ෙපොF 

261) 'ටප� ෙදකW� -
තව ස�r$ණ ෙකොට ඔබෙR ෙදපා$තෙ��. පධා�යාට බාර ;ය -. ය. 
 
11. ව$ෂයකට U. ------------- � පට� ෙගන U. ------------- වැIJ ව$ධක ------------- W� 

U. ------------ ද
වා වැ1වන වැIප
 ෙමම තන.රට අය� ය. වා$�ක වැIප U. ------------ 
 
මට ෙපර කා$ය
ෂමතා කඩඉම
/කඩඉ� ඇත.  

 
ඔබ ෙමම තන.ෙ$ වැඩ බලන කාලය .ළE ඔබට ෙගවන වැIප, වැඩ බැ�ෙ� වැIJ '�බඳ 

ෙරbලා� අ�ව �රණය ෙකෙර� ඇත. 
 
තන.ෙ$ ස්Gර කර� ලැ� 4ට, වැIJ ව$ධක වා� W�ව
 ෙN න� ඒවා Eෙම� ප< ඔබෙR වැIප 

�රණය කර� ඇත.  
 
12. ඔබ ෙමම තන.ෙ$ වැඩ බලන කාල ප=�ෙ6දය .ළE ඔබෙR ෙසේවය අස.Iදායක 

Tවෙහො� සහ/ෙහෝ 15 වැ� ෙ6දෙ^ �යම කර ඇ8 ෙකො�ෙ�� ස�රා�මට ඔබ අසම� Tවෙහො� 
එම වැඩ බලන කාල ප=�ෙ6දය .ළ ඕනෑම අවස්ථාවක E ෙහෝ එම කාල ප=�ෙ6දය අවසානෙ^E 
ෙහෝ ඔබ ක&� දැX තන.රට ආප< යෑමට ඔබට �Fව� ඇත. 

 
වැඩ බලන කාල ප=�ෙ6දය .ළE, ඔබ ක&� දැX තන.රට ආප< යාමට ඔබට ��වන. එෙතeF 

Tව� වැඩ බලන කාල ප=�ෙ6දය අවසානෙ^E ඔබ ෙමම තන.ෙ$ ස්Gර කර� ලැSවෙහො�, ක&� 
ඔබ ෙයE �A ෙසේවයට ඔබ තවFරට� අය� ෙනොවන අතර එම තන.රට ආප< යෑෙ� අY8ය ද ඔබට 
අKL ව� ඇත. 

 
13. තන.ෙ$ වැඩ බලන කාල ප=�ෙ6දය .ළE ඔබෙR ෙසේවය ස.Iදායක �ෙ^ න� සහ 15 

වැ� ෙ�දෙ^ �යම කර ඇ8 ෙකො�ෙ�� ඔබ ස�රා ඇ�න� වැඩ බැ� කාල ප=�ෙ6දය 
අවසානෙ^E ඔබ ෙමම තන.ෙ$ සG්ර කර� ඇත. 

 
14. � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ ආcdකම ව*වස්ථාෙN IV වැ� ප=�ෙ6දෙ^ 

4_4ධාන සහ රජෙ^ භාෂා ප8ප�8ය gයා�මක W?ම '�ස දැනට පව�නා � හා L�ම. පනව� 
ලබ�නා � :8?8 හා ව*වස්ථාව�ට අ��ලව කට-. කර� ලබන බවට ඔබ එකඟ 4ය -. ය. 

 
15. (���ව
 ලබා ගැ:ම, ෙවන� 4භාග ආ;යW� සම�ම වැ� 4ෙශේෂ ෙකො�ෙ�� 

ස�රා&ය -. ව�ෙ� න� ඒ ෙකො�ෙ�� සඳහ� කළ -. ය.) 
 
ෙමම &'ය ලැS� බව�, ෙමK දැ
ෙවන �යමය� හා ෙකො�ෙ�� යටෙ� ඔබ ෙමම තන.ර 

බාර ග�ෙනKද යන බව� ද�වා එව�න. ඔබෙR '�.ර ---------------------- ෙR මා$ගෙය� 
ඉ;=ප� කළ -. ය. 
        
        ෙමයට,    
        
        ඔබෙR 4ශ්වාස, 

 
---------------------------- 

        අදාළ ප�W?ෙ� බලධරයා 
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III වැ� ආද�ශ ��ය 
 

(ප�ව ස්�ර  !ෙ� අදහ$% වැඩ බැ5ෙ� පදනම මත කරන ස්�ර, න8 (ශාම වැ�+ අ,- 
ප !� සඳහා ය.) 
 

(ෙමම ආකෘ8ය අදාළ ව�ෙ� �ලධරයා ස්Gර, නa� 4ශාම වැIJ අKL ප�මක දැනටම� ස්Gර 
කර� ලැබ �� න� පම�.) 
 

මහ�මයාණ�/ මහ�Lය�, 
 

-------------- වැ� ;න �ට -------------- ෙදපා$තෙ��.ෙN -------------- තන.රට ඔබ ප� කර� 
ලැෙP.  

 

2. ෙමම තන.ර ස්Gර ය. එ ෙහ� 4ශාම වැIJ අKL ය. තවද ඔබෙR ප�ම ක&� අවස� 
කර� ෙනොලැSවෙහො�, ඔබ ප�ෙමK ස්Gර ෙකෙරන &'ය
 ඔබට ලැෙබන ෙත
, ඔබෙR 
ප�ෙ� ;න �ට අTUF ----------------ක කාලය
 ෙහෝ එම කාලය E$ඝ W?ම අවස්ථා�Xප යැY 
සලක� ලැSවෙහො� එෙසේ E$ඝ කළ කාලය
 ෙහෝ ඔබ වැඩ බැ� ෙ� පදනම මත  ෙසේවය කළ -. ය. 

 

3. ආයතන සංගහෙ^ 4_4ධානවලට�, aද5 ෙරbලා�වලට�, ෙදපා$තෙ��. 
�ෙයෝගවලට�, ක&� කල ආcdව �e� කරන ෙවන� ෙරbලා� හා �ෙයෝගවලට� ඔබ යට� 
4ය -. ය. 

 

4. ඔබෙR ප�ම gයා�මක ව�ෙ^ ඔබ වැඩ භාරග�නා ;නෙ^ �ට ය. 
 

5.  ෙසේවය කරන  ෙලස ඔබට �යම  ෙක ෙරන, ;වYෙ� කවර පෙ�ශයක Tවද ඔබ  ෙසේවය කළ 
-. ය. 

 

6. ඔබෙR ෙදපා$තෙ��.ෙN පධා�යා 4�� �යම කර� ලැSවෙහො�, රජෙ^ 
�ලධරය�ෙR (ඇප) ආඥා පනත අ�ව ඇප ඉ;=ප� W?මට ඔබ බැ} �Aය -. ය. 

 

7. වැඩ භාර ගැ:මට  ෙපර, ෙපොF 160 දරන ආකෘ8 පතය ස�r$ණ ෙකොට �4<මකට 
ඇ.ළ� මට ඔබට �යම ෙකෙර� ඇත. (එම ආකෘ8 පතෙ^ 'ටපත
 sට අaණා ඇත.) 

 

8. ඔබෙR ප�ම ලැ� මාසය
 ඇ.ළත, � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ 
ආcdකම ව*වස්ථාෙN 7 වැ� උප ෙ5ඛනෙයK දැ
ෙවන ප8ඥාව ෙනොෙහො� ;TUම E ඊට 
අ�ස� කළ -. ය. �යLත කාලය .ළ එෙසේ W?මට අෙපොෙහොස� Tවෙහො� ඔබ ෙසේවෙය� ෙහෝ 
�ලෙය� පහ�වා ෙසේ සැලෙ
. ('ටපත
 අaණා ඇත.) 

 

9. ඔබෙR ප�ම අ$ථසාධක අරaද5 KL ප�මW. ඔබ ෙR නව ඒකාබ�ධ වැI ෙප� �යයට 
----- 
 රාජ* ෙසේවක අ$ථසාධක අරaද ෙ5 දායක aදල වශ ෙය� ෙගමට ඔබට �යම  ෙක ෙර� 
ඇත. රජ ෙ^ දායක aදල ඔබ ෙR නව ඒකාබ�ධ වැI ෙප� �යයට -------------- W. අ�වා$ය දායක 
aදලට අමතරව �යයට ---------------- ක  සේN�ඡා  දායක aදල
  ෙගමට ද ඔබට ��වන. එ ෙහ� 
ඒ  ෙව� ෙව� රජය 4�� W�ය� දායක aදල
  ෙගව�  ෙනොලැ ෙP.     

 

10. වැඩ භාරගැ:මට ෙපර ෙ� සමග ඇ8 ව�ක� පකාශ W?ෙ� ආකෘ8 පතය (ෙපොF 261) 
'ටපත
 ද සKතව ඔබ ස�r$ණ ෙකොට ඔබෙR ෙදපා$තෙ��. පධා�යාට බාර ;ය -. ය. 

 

11. ව$ෂයකට U. ------------ � පට� ෙගන U. -------------- වැIJ ව$ධක ------------- W� 
U. ---------- ද
වා වැ1වන වැIJ ප=මාණය
 ෙමම තන.රට අය� ය. වා$�ක වැIප U. ----------- 
මට ෙපර කා$ය
ෂමතා කඩඉම
/කඩඉ� ඇත.   
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ඔබ  ෙමම තන. ෙ$ වැඩ බලන කාල ප=�ෙ6දය .ළE ඔබට  ෙග4ය -. වැIප, වැඩ බැ� ෙ� වැIJ 
'�බඳ  ෙරbලා�වලට අ�ව �රණය  කර� ඇත. 

 

තන. ෙ$ ස්Gර කර� ලැ� ෙම� ප< ඔබ ෙR වැIප, වැIJ ව$ධක වා� W�ව
  ෙN න� ඒවා 
E ෙම� ප< �රණය  ෙක ෙර� ඇත. 

 

12. ඔබ  ෙමම තන.ෙරK වැඩ බලන කාල ප=�ෙ6දය .ළ ඔබෙR  ෙසේවය අස.Iදායක 
Tව ෙහො� සහ/ ෙහෝ පහත 15 වැ�  ෙ6ද ෙයK ද
වා ඇ8  ෙකො�  ෙ�� ස�රා�මට ඔබ අ ෙපො ෙහොස� 
Tව  ෙහො�, එ ෙසේ වැඩ බලන කාල ප=�ෙ6දය .ළ ඕනෑම අවස්ථාවක E  ෙහෝ එම කාල ප=�ෙ6දය 
අවසාන ෙ^ E  ෙහෝ ඔබ ක&� දැX තන.රට ආප< යෑමට ඔබට �Fව� ඇත.  

 

වැඩ බලන කාල ප=�ෙ6දය .ළE, ඔබ ක&� දැX තන.රට ආප< යෑමට ඔබට ��වන. එ ෙතeF 
Tව�, වැඩ බලන කාල ප=�ෙ6දය අවසාන ෙ^E ඔබ  ෙමම තන. ෙරK ස්Gර කර� ලැS වෙහො�, 
ක&� ඔබ  ෙයE �A  ෙසේවයට ඔබ තවFරට� අය�  ෙනොවන අතර එම තන.රට ආප< යෑ ෙ� අY8ය ද 
ඔබට අKLව� ඇත. 

 

13. ඉ;� ඔබ   ෙමම තන. ෙරK වැඩ බලන කාල ප=ෙ� 6දය .ළE ඔබ ෙR ෙසේවය ස.Iදායක  
න� ද, 15 වැ�    ෙ6ද ෙ^ ද
වා ඇ8  ෙකො�ෙ�� ඔබ ස�රා 8 ෙPන� ද එ� වැඩ බැ� ෙ� කාල 
ප=�ෙ6දය අවසාන ෙ^E ඔබ, ඔබ  ෙR ප� ෙමK ස්Gර කර� ලැ ෙP.  

 

14. � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ ආcdකම ව*වස්ථාෙN IV වැ� ප=�ෙ6ද ෙ^ 
K4_4ධාන සහ රජෙ^ භාෂා ප8ප�8ය gයා�මක W?ම '�ස දැනට පව�නා � හා L�ම. 
පනව� ලබ�නා � :8?8 හා ව*වස්ථාව�ට අ��ලව කට-. කරන බවට ඔබ එකඟ 4ය -. ය. 

 

15. (���ව
 ලබා ගැ:ම හා  ෙවන� 4භාග ආ;යW� සම�ම වැ� 4ෙශේෂ ෙකො�ෙ�� 
ස�රා&ය -.  ෙවෙතො� ඒ  ෙකො�ෙ�� සඳහ� කළ -. ය.) 

 

16. ෙමම &'ය ලැS� බව�, ෙමK දැ
ෙවන �යමය� හා ෙකො�ෙ�� යටෙ� ඔබ ෙමම 
තන.ර බාර ග�ෙනKද යන බව� ද�වා එව�න. ඔබ ෙR '�.ර ---------------- ෙR මා$ගෙය� 
ඉ;=ප� කළ -. ය. 
         ෙමයට, 
             ඔබෙR 4ශ්වාස, 
 

---------------------------- 
        අදාළ ප�W?ෙ� බලධරයා 
 

IV වැ� ආද�ශ ��ය 
 
(තාවකා�ක තන01වලට ප !� සඳහා ය.) 
 

මහ�මයා ණ�/ මහ�Lය�, 
 

-------------- වැ� ;න �ට ---------------------- ෙදපා$තෙ��.ෙN ----------------------- තන.රට 
ඔබ ප� කර� ලැෙP.  

 

2. ඔබෙR ප�ම තාවකා&ක ය.  ෙමම ප�ම ලැ�ම  ෙහේ. ෙකොට  ෙගන, ආcdව යට ෙ� 
W�ය� ස්Gර  Wයාව
 ලබාගැ:මට W�ම අY8වා�කම
  ෙහෝ ස්Gර  ෙසේව ෙ^ ය� ප�ම
 සඳහා 
වැ1 සැලW5ල
 ලබාගැ: ෙ� අY8වා�කම
  ෙහෝ ඔබට  ෙනොලැ ෙP.  
 

3. ඔබ ෙR ප�ම ආcd ෙN මනාපය ප=; අවස� කළ හැW ය. ඔබට  ෙමම  Wයා  ෙව� 
ඉ5ලා අස්මට අවශ* Tව ෙහො� &� මාසයකට ක&� ඒ බව දැ�� ;ය -. ය. එ ෙසේ දැ��  ෙනොE 
අස්ව�ෙ� න� &� මාසයක වැIපට සමාන aදල
 ඔබ  ෙග4ය -. ය. 
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4. ආයතන සංගහෙ^ 4_4ධානවලට ද, aද5 ෙරbලා�වලට ද, ෙදපා$තෙ��. 
�ෙයෝගවලට ද, ක&� කල ආcdව �e� කරන ෙවන� ෙරbලා� හා �ෙයෝගවලට ද ඔබ යට� 
4ය -. ය. 

 

5. ඔබෙR ප�ම gයා�මක ව�ෙ^ ඔබ වැඩ භාරග�නා ;නෙ^ �ට ය. 
 

6. ෙසේවය කරන  ෙලස ඔබට �යම  ෙක ෙරන ;වYෙ� කවර පෙ�ශයක Tවද ඔබ  ෙසේවය කළ -. 
ය. 

 

7. ඔබෙR ෙදපා$තෙ��. පධා�යා 4�� �යම කර� ලැSවෙහො�, රජෙ^ �ලධරය�ෙR 
(ඇප) ආඥා පනත අ�ව ඇප ඉ;=ප� W?මට ඔබ බැ} �Aය -. ය. 

 

8. ඔබෙR ප�ම ලැබ මාසය
 ඇ.ළත, � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ 
ආcdකම ව*වස්ථාෙN 7 වැ� උප ෙ5ඛනෙයK දැ
ෙවන ප8ඥාව ෙනොෙහො� ;TUම E ඊට 
අ�ස� කළ -. ය. �යLත කාලය .ළ එෙසේ W?මට අෙපොෙහොස� Tවෙහො� ඔබ ෙසේවෙය� ෙහෝ 
�ලෙය� පහ�වා ෙසේ සැලෙ
. ('ටපත
 අaණා ඇත.) 

 

9. ඔබෙR ප�ම රාජ* ෙසේවා අ$ථසාධක අරaද5 KL ප�මW. ඔබ ෙR වැI ෙප� �යයට   
------- 
 රාජ*  ෙසේවා අ$ථසාධක අරaද ෙ5 දායක aදල වශ ෙය� ෙගමට ඔබට �යම  ෙක ෙර� 
ඇත. රජ ෙ^ දායක aදල ඔබ ෙR වැI ෙප� �යයට ---------- W. අ�වා$ය දායක aදලට අමතරව 
�යයට ---------- ක  ස්ෙN�ඡා දායක aදල
  ෙගමට ඔබට ��වන. එ ෙහ� ඒ  ෙව� ෙව� රජය 
4�� W�F දායක aදල
  ෙගව�  ෙනොලැ ෙP.     

 

10. වැඩ භාරගැ:මට ෙපර ෙ� සමග ඇ8 ව�ක� පකාශ W?ෙ� ආකෘ8 පතය (ෙපොF 261) 
'ටපත
 ද සKතව ඔබ ස�r$ණ ෙකොට ඔබෙR ෙදපා$තෙ��. පධා�යාට බාර ;ය -. ය. 

 

11. ඔබ  ෙR දැනගැ:ම සඳහා ආයතන සංග ¡හ ෙ^ XIV වැ� ප=�ෙ6දෙ^ 29:1 උප වග�8 ෙ^ 
උ�ධෘතය
  ෙමK පහත ද
වා ඇත. ඔබට F�=ය බලපත අවශ*  ෙව ෙතො� ඒ සඳහා 
ඔබ ෙR  ෙදපා$ත ෙ��. ෙN පධා� යාෙග� ඉ5�� කර �Aය -. ය. 

 

12. ව$ෂයකට U. ------------ � පට� ෙගන U. ------------- වැIJ ව$ධක ------------- W� 
U. ------------- ද
වා වැ1වන වැIJ ප=මාණය
  ෙ� තන.රට අය� ය. වා$�ක වැIප U. ---------- 
මට ෙපර කා$ය
ෂමතා කඩඉම
/කඩඉ� ඇත. 

 

ඔබ U.----------------- ක වා$�ක වැIප මත 'KIව� ලැ ෙP.  
 

13. ඔබ ෙR ප�ම ක&� අවස� කර�  ෙනොලැSව ෙහො� �යLත කාල ප=�ෙ6දය .ළE 
�ංහල ෙහෝ ෙදමළ ෙහෝ භාෂා පනතා ප?
ෂණව&� ඔබ සම�4ය -. ය. 

 

14. � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ ආcdකම ව*වස්ථාෙN IV වැ� 
ප=�ෙ6දෙයK 4_4ධාන සහ රජෙ^ භාෂා ප8ප�8ය gයා�මක W?ම '�ස දැනට පව�නා � හා 
L�ම. පනව� ලබ�නා � :8?8 හා ව*වස්ථාව�ට අ��ලව කට-. කරන බවට ඔබ එකඟ 4ය 
-. ය. 

 

15. ෙමම &'ය ලැS� බව�, ෙමK දැ
ෙවන �යමය� හා ෙකො�ෙ�� යටෙ� ඔබ ෙමම 
තන.ර බාර ග�ෙනK ද යන බව� ද�වා එව�න. ඔබ ෙR '�.ර ---------------- ෙR මා$ගෙය� 
ඉ;=ප� කළ -. ය. 

 
         ෙමයට, 
             ඔබෙR 4ශ්වාස, 

---------------------------- 
        අදාළ ප�W?ෙ� බලධරයා 
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ආයතන සංගහෙ^ XIV වැ� ප=ෙ� 6දෙ^ 29:1 වැ� වග�8ය 
 
 රාජ* ෙසේවයට a&�ම ප� වැඩ භාර ගැ:මට එන �ලධරෙයeට � ලංකාෙN 'KA 
ස්ව�ය �වාසෙ^ �ට a5 ප�ම ලැ� සථ්ානය ද
වා තමා�, තම පTෙ5 අය�, ෙමෙහකUව��, 
ගෘහ භාcඩ� (බY�ක5 ඇ.�) ගම� බd�, වාහන� ෙව�ෙව� ෙමම ප=�ෙ6දෙ^ 
4_4ධානවලට අ�ව ෙනොLෙ5 පවාහන පහ<ක� ලබා ගැ:මට KLක� ඇ�ෙ� ය. ඔ�ට සං-
ත 
Eමනාව ෙහෝ බd LA බැ}ම ෙව�ෙව� � Eමනාව ෙහෝ අ�ය� 4යද� ෙහෝ KL ෙනොෙN. 
  

 
V වැ� ආද�ශ ��ය 

((ශා-ක රාජ; �ලධරෙය= ෙකො%තා පදනම මත නැවත ෙසේවෙA ෙයද�මකB) 
 
මහ�මයාණ�/මහ�Lය�, 

 
1. -------------------------------- තන. ෙරK ------------------ ;න �ට ------------------ ;න 

ද
වා � කාලය සඳහා ඔබ ෙකො�තා� පදනම මත නැවත ෙසේවෙ^ ෙයොදව� ලැෙP. 
 
2. ------------------ ;ෙන� ඔබෙR ෙසේවා කාලය අවස� ව�ෙ� ය.  
 
3. ෙකෙසේ ෙවත� ඔබෙR ප�ම ආcdෙN මනාපය ප=; ------------------ ;නට පථම ;නක 

E gයා�මක වන ප=; අවස� කළ හැW ය. ඔබට ෙමම ෙසේවෙය� අස්මට අවශ* Tවෙහො� &� 
මාසයකට  ක&� ඒ බව මා ෙවත දැ�� ;ය -. ය. එෙසේ නැතෙහො� මාසය
 ක5Eම ෙව�වට එ
 
මාසයක වැIපට සමාන aදල
 ෙග4ය -. ය . 

 
4. (අ)  රාජ* �ලධරය�ෙR සාමාන* හැ�?ම, යහපැවැ�ම සහ 4නය පාලනය '�බඳව � 

ආයතන සංගහෙ^ 4_4ධානවලට�, aද5 ෙරbලා�වලට�, ෙදපා$තෙ��. 
�ෙයෝගවලට�, ක&� කල ආcdව �e� කර� ලබන ෙවන� ෙරbලා� හා 
�ෙයෝගවලට� ඔබ යට� 4ය -. ය. 
 
(ආ)  ඔබ නැවත ෙසේවෙ^  ෙයොදව� ලැ�ම ෙහේ. ෙකොට ෙගන 4ශාම වැIපකට ෙහෝ 
ඔබෙR 4ශාම වැIප ප8ෙශෝධනයකට  ෙහෝ KLක� ෙනොලබ�ෙ� ය. 1942 අංක 18 දරන 
රාජ* ෙසේවා  අ$ථසාධක අරaද5 ආඥා පනත යටෙ� W�F අ$ථසාධක අරaදලක 
ප8ලාභවලට ඔබට KLකම ෙනොමැත යන ෙකො�ෙ��ය මත ඔබව නැවත ෙසේවෙ^ ෙයොදව� 
ලැෙP. 
 

5. ඔබ නැවත ෙසේවෙ^ ෙයදෙ� ෙකො�තා�.ව gයා�මක ව�ෙ^ ඔබ වැඩ භාරග�නා ;න 
�ට ය . 

 
6. ෙසේවය කරන ෙලස �යම කරන ;වYෙ� කවර පෙ�ශයක ෙහෝ ඔබ ෙසේවය කළ -. ය. 
 
7. ඔබෙR ෙදපා$තෙ��. පධා�යා 4�� �යම කර� ලැ Sවෙහො� රාජ* �ලධරය�ෙR 

(ඇප) ආඥා පනත අ�ව ඇප ඉ;=ප� W?මට ඔබ බැ} �Aය -. ය.  
 
8. ඔබ වැඩ භාරගැ:මට ම�ෙත� ෙ� සමග ඇ8 ව�ක� පකාශ W?ෙ� ආකෘ8 පතය (ෙපොF 

261) 'ටපත
 ද සKතව ස�r$ණ ෙකොට ඔබෙR ෙදපා$තෙ��. පධා�යාට භාර ;ය -. ය. 
 

9. ඔබෙR ප�ම ලැ� මාසය
 ඇ.ළත � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ 
ආcdකම ව*වස්ථාෙN 7 වන උප ෙ5ඛනෙ^ දැ
ෙවන ප8ඥාව ෙනොෙහො� ;TUම E ඊට අ�ස� 
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කළ -. ය. �යLත කාලය .ළ එෙසේ W?මට අෙපොෙහොස� Tවෙහො� ඔබ ෙසේවෙය� ෙහෝ �ලෙය� 
පහ�වා ෙසේ සැලෙ
. ('ටපත
 අaණා ඇත   .) 

 
10. 4ක5පය 1. 
 
10. නැවත ෙසේව ෙ^ ෙයොදවා ග� ලැ�ෙ� පා=ශLකය ෙලස ඔබට ෙගව� ලබ�ෙ� U. -------
------- ක1 ස්Gර මා�ක වැIපW. ෙමම මා�ක පා=ශLකයට අමතරව W�F Eමනාව
 ලැ�මට 
ඔබට KLකම ෙනොමැත,2 (W�ය� 4ශාම වැIප
 ඔබට ෙගව� ලබ�ෙ� න� එය 
අවස්ථාෙවෝ¢තව 4ශාම වැIJ අධ*
ෂ ජනරා5 4�� ෙහෝ ආcdෙN ඒජ�තවරයා 4�� ෙහෝ 
4ශාLකෙයe හැAයට ඔබට  ෙග4ය -. වන ය� Eමනාව
 ඇ�න� එය ද සමග ෙගව� ඇත.) 

 
4ක5පය 2 
 

10. නැවත ෙසේවෙ^ ෙයොදවා ග� ලැ�ෙ� පා=ශLකය ෙලස ඔබට ෙගව� ලබ�ෙ� U.--------
------- ක3 ස්Gර මා�ක වැIපW. තව ද, ඊට අමතරව පහත දැ
ෙවන Eමනාවලට ද ඔබට KLක� 
ලැෙබ� ඇත.4 
 

(අ) 
 
(ආ) 
 

11. 4ක5පය 1.  
 
11. රාජ* �ලධරෙයe KL �වාdවලට ඔබට KLකම ඇත.5 

 
4ක5පය 2 

 
11. පහත දැ
ෙවන පදනම යට ෙ� �වාdවලට ඔබට KLකම ඇත.6 
 
12. � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ ආcdකම ව*වස්ථාෙN iv වැ� ප=�ෙ6දෙ^ 

4_4ධාන, භාෂා ප8ප�8ය gයා�මක W?ම '�ස දැනට පව�නා � හා L� ම. පනව� ලබ�නා 
� :8?8 හා 4_4ධානවලට අ��ලව කට-. කරන  බවට ඔබ එකඟ 4ය -. ය.  

 
13. ෙමම &'ය ලැS� බව�, එK දැ
ෙවන  �යමය� සහ  ෙකො�ෙ�� අ�ව ෙකො�තා� 

පදනම මත ඔබ නැවත ෙසේවයට ගැ:ම භාර ග�ෙ�ද යන බව� ද�වා එව� මැන4.  
 

ඔබෙR '�.ර ---------------------------------------- ෙR මා$ගෙය� ඉ;=ප� කළ -. ය. 
 

           ෙමයට - 4ශ්වා¥ �, 
 

---------------------------- 
        (අදාළ ප�W?ෙ� බලධරයා) 
 
සටහ� 
1  අවස්ථාෙවෝ¢තව අමාත* මcඩලය ෙහෝ ෙ5ක�වU �ෙR කLIව ෙහෝ �ලධරයා  ෙකො�තා� 

පදනම මත නැවත ෙසේවෙ^ ෙයදෙ� E �රණය කර� ලැ� වැIප සඳහ� කර�න. 
 
2 සාමාන* ?8ය
 වශෙය� ෙකො�තා� පදනම මත නැවත ෙසේවෙ^ ෙයදෙ� E ෙමම 

ෙකො�ෙ�� ප� W?� &'වල ඇ.ළ� කළ -. ය. ෙකෙසේ ෙවත� 4ෙශේෂ අවස්ථාවල E 
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අවසථ්ාෙවෝ¢තව අමාත* මcඩලය ෙහෝ ෙ5ක� කLIව ෙහෝ ෙවන� Eමනා අ�මත කර 8ෙPන� 
ෙමම 4ක5පය ඉව� කර <F< 4ක5පය ඇ.ළ� කළ -. ය. 

 
3 කUණාකර සටහන 1 බල�න. 
 
4 කUණාකාර �ශ්¢තව සඳහ� කර�න. 4ෙශේෂ අවස්ථාවල E අවස්ථාෙවෝ¢තව අමාත* 

මcඩලෙ^ ෙහෝ ෙ5ක� කLIෙN r$ව අවසරය ඇ8ව ෙමම ෙකො�ෙ��ය  ඇ.ළ� කළ -. ය. 
සාමාන* ?8ය
 වශෙය� ෙමම ෙකො�ෙ��ය ඇ.ළ� ෙනොකළ -. ය. අමාත* මcඩලයට ෙහෝ 
ෙ5ක� කLIවට ෙහෝ ප� W?ෙ� බලධරය� ෙමම කUණ ෙයොa W?ෙ� E එK සාධාරණ�වය 
සෑෙහන ෙහේ. සKතව තහTU කළ -. ය. 

 
5 සාමාන* ?8ය
 වශෙය� 1986.05.19 ;නැ8 අංක 329 දරන රාජ* ප=පාලන චකෙ5ඛය 

පකාරව රාජ* �ලධරය�ට �වාd ලබාEම ස�බ�ධ 4_4ධාන නැවත ෙසේවෙ^ ෙයොදව� ලැ� 
4ශාLකය�ට ද ප� W?ෙ� බලධරය� 4�� අදාළ කළ හැW ය. ෙකෙසේ ෙවත�, 4ෙශේෂ අවස්ථාවල 
E අවශ* ව�ෙ� න� නැවත ෙසේවෙ^ ෙයොදව� ලබන 4ශාLකෙයeට ෙද� ලබන �වාd අd 
W?මට ෙහෝ ¥මා W?මට ෙහෝ අවස්ථාෙවෝ¢තව අමාත* මcඩලෙ^ ෙහෝ ෙ5ක� කLIෙN ෙහෝ 
r$ව අවසරය ඇ8ව ප� W?ෙ� බලධරය�ට ඉඩකඩ ඇත. එ
 එ
 කUණ '�බඳව ෙවන ෙවනම 
සලකා බැ&ය -. ය. 

 
6 කUණාකර සටහන 5 බල�න. 

 

VI වැ� ආද�ශ ��ය 
 

(තාවකා�ක සහ (ශාම වැ�+ අ,- පදනමC මත (ශා-ක ෙය= නැවත  ෙසේව ෙA  ෙයද�ම සඳහා ය.) 
 
මහ�මයාණ�/මහ�Lය�, 

 
----------------  තන.  ෙරK ------------------- වැ� ;න �ට ඔබ නැවත  ෙසේව ෙයK   ෙයොදව� ලැෙP. 
 
2. ඔබ නැවත  ෙසේවයට  ෙයොදව� ලබ�ෙ� � ෙද
 තාවකා&ක පදනම
 මත ය.  
 
3. ඔබ ෙR ප�ම ආcd ෙN මනාපය ප=; අවස� කළ හැW ය. ඔබට   ෙමම  ෙසේව ෙය� 

අස්මට අවශ* Tව ෙහො� &� මාසයකට ක&� ඒ බව දැ�� ;ය -. ය. එ ෙසේ නැත ෙහො� මාසය
 
ක5Eම  ෙව�වට එ
 මාසයක වැIපට සමාන aදල
  ෙග4ය -. ය. 

 
4. ආයතන සංගහෙ^ 4_4ධානවලට�, aද5 ෙරbලා�වලට�, ෙදපා$තෙ��. 

�ෙයෝගවලට�, ක&� කල ආcdව �e� කරන ෙවන� ෙරbලා�  ෙහෝ �ෙයෝගවලට� ඔබ යට� 
4ය -. ය. 

 
5. නැවත  ෙසේව ෙයK  ෙයදම gයා�මක ව� ෙ^ ඔබ වැඩ බාරග�නා ;න ෙ^ �ට ය.  
 
6. ෙසේවය කරන ෙලස �යම ෙකෙරන ;වYෙ� කවර පෙ�ශයක Tවද ඔබ ෙසේවය කළ -. ය. 
 
7. ඔබෙR ෙදපා$තෙ��. පධා�යා 4�� �යම කර� ලැSවෙහො� රජෙ^ �ලධරය�ෙR 

(ඇප) ආඥා පනත අ�ව ඇප ඉ;=ප� W?මට ඔබ බැ} �Aය -. ය. 
 
8. වැඩ භාර ගැ:මට ම�ෙත�,  ෙ� සමග ඇ8 ව�ක� පකාශ W? ෙ� ආකෘ8 පතය (ෙපොF 

261) 'ටපත
 ද සKතව ඔබ ස�r$ණ  ෙකොට ඔබ ෙR  ෙදපා$ත ෙ��. ෙN පධා�යාට/මට බාර ;ය 
-. ය. 
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9. ඔබෙR ප�ම ලැ� මාසය
 ඇ.ළත, � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ 
ආcdකම ව*වස්ථාෙN 7 උප ෙ5ඛනෙයK දැ
ෙවන ප8ඥාව ෙනොෙහො� ;TUම E ඊට අ�ස� කළ 
-. ය. �යLත කාලය .ළ එෙසේ W?මට අෙපොෙහොස� Tවෙහො� ඔබ ෙසේවෙය� ෙහෝ �ලෙය� 
පහ�වා ෙසේ සැලෙ
. ('ටපත
 අaණා ඇත.) 

 
10. 
 

I (කDපය 
නැවත  ෙසේවයට  ෙයොදවා ග� ලැ� 4ට, ඔබට  ෙගව� ලබ�ෙ� ඔබ  ෙR 4ශාම වැIප (Eමනා 

රKතව) සහ ඔබ නැවත  ෙසේවයට ග� ලබන තන.රට KL වැIප ය. 
 

II (කDපය 
 නැවත  ෙසේවයට  ෙයොදවා ග� ලැ� 4ට, ඔබට  ෙගව� ලබ�ෙ� සාක�ඡා  ෙකොට �රණය 

කර ග� ලබන වැIප සහ §වන 4යද� Eමනාව� ය. 
 
11. � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ ආcdකම ව*වස්ථාෙN IV වැ� 

ප=�ෙ6දෙයK 4_4ධාන හා රජෙ^ භාෂා ප8ප�8ය gයා�මක W?ම '�ස දැනට පව�නා � හා 
L�ම. පනව� ලබ�නා � :8?8 හා 4_4ධානවලට අ��ලව කට-. කරන බවට ඔබ එකඟ 4ය 
-. ය. 

 
12. ෙමම &'ය ලැS� බව�, ෙමK දැ
ෙවන �යමය� සහ ෙකො�ෙ�� අ�ව 

නැවත   ෙසේවයට ගැ:ම බාර ග�ෙනKද යන බව� ද�වා එව�න. ඔබෙR '�.ර ------------------ 
ෙR මා$ගෙය� ඉ;=ප� කළ -. ය. 

 
      ෙමයට,    
       ඔබෙR 4ශ්වාස, 

---------------------------- 
        අදාළ ප�W?ෙ� බලධරයා 

 
 

VII වැ� ආද�ශ ��ය 

(Eරවැ$ය%  ෙනොවන අය F(�මC �ට බඳවා ගැHම සඳහා ය.) 
 
මහ�මයාණ�/ මහ�Lය�, 
 

� ලංකා ෙN -------------- ෙදපා$තෙ��.ෙN -------------- තන.රට ඔබ ප� කර� ලැබ ඇත. ඔබ 
ප�කර ඇ�ෙ� ------------------- K ඔබ වැඩ භාර ග�නා ;න ෙ^ �ට අTUF ----------- ක කාලය
 
සඳහා �4<ම
 මත ය. 

 

2. ෙසේවය කරන  ෙලස ඔබට �යම  ෙක ෙරන ;වYෙ� කවර පෙ�ශයක Tවද ඔබ  ෙසේවය කළ 
-. ය. 

 

3.  ෙමම තන.ර/ප�ම තාවකා&ක ය.  ෙමම තන.රට අදාළ නව ඒකාබ�ධ වැIප 
අTU�දකට U. ------------------- 
  ෙN (ස්ථාවර). ඔබ � ලංකා ෙN �Aන කාලය .ළE එම වැIප 
එ
 එ
 &� මාසය අවසාන ෙ^ E පව�නා 4�මය අ�පාතය අ�ව U'ය5ව&� ඔබට  ෙගව� 
ලැ ෙP. ආcd ෙව� ඔබට කර� ලබන  ෙග� ස�බ�ධ ෙය�, U'ය ෙ5 අගය අd වැ1 ම �සා 
ආcd  ෙව� වැ1�ර aද5 ඉ5ලා ��මට ඔබට KLකම
 නැත.    

 
4. ඔබ ෙR වැI ෙප� �යයට -------------- 
 රාජ*  ෙසේවා අ$ථසාධක අරaද ෙ5 දායක aද5 

වශ ෙය� ෙගමට ඔබට �යම  ෙක ෙර� ඇත. රජ ෙ^ දායක aදල ඔබ ෙR වැI ෙප� �යයට ------ 
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  ෙN. අ�වා$ය දායක aදලට අමතරව �යයට ------------ ක  සේN�ඡා  දායක aදල
  ෙගමට 
ඔබට ��වන. එ ෙහ� ඒ  ෙව� ෙව� රජය 4�� W�F දායක aදල
  ෙගව�  ෙනොලැ ෙP.   

 
5.  මාස .න
 ක5 E  ෙහෝ එ ෙසේ ක5 Eම  ෙව�වට මාස .නක වැIප  ෙගවා  ෙහෝ ඔබ ෙR 

ප�ම අවස� කළ හැW ය.  ෙ� තන. ෙර� ඉ5ලා අස්මට ඔබ අදහස් කර�ෙ� න� වැඩ භාරග� 
;න ෙ^ �ට මාස .න
 ගත � ප< මාස .න
 ක5 E  ෙහෝ එ ෙසේ ක5 Eම  ෙව�වට මාස .නක 
වැIපට සමාන aදල
 ආcdවට  ෙගවා  ෙහෝ ඔබට ඉ5ලා අස්4ය හැW ය. වැඩ භාරග� ;න ෙ^ �ට 
මාස .න
 ගතමට  ෙපර ඔබ  ෙමම තන. ෙර� ඉ5ලා අස්ෙව�ෙනK න� ෙ� &' ෙ^ 12 සහ 13 
ෙ6දවල සඳහ� යානපතවල 4යදම ආප<  ෙගමට ඔබට �Fවන අතර පමාණ කළ අලාභ වශ ෙය� 
මාස .නක වැIප ද ආcdවට  ෙගමට ඔබට �යම  ෙක ෙර� ඇත. ඊට අමතරව  ෙමම &' ෙය� 
ඔබට පැව ෙරන �ය�ම අY8වා�ක� හා ඵල පෙයෝජන ද ඔබට අKLව� ඇත. 

 
6. �වාd සහ යානපත ස�බ�ධ ෙය� හැර අ   ෙන
 කU� ස�බ�ධ ෙය� ආයතන සංගහ ෙ^ 

4_4ධානවලට�, aද5  ෙරbලා�වලට�,  ෙදපා$ත ෙ��. � ෙයෝගවලට�, ක&� කල ආcd ෙව� 
�e�  ෙක ෙරන  ෙවන� � ෙයෝගවලට  ෙනො ෙහො�  ෙරbලා�වලට� ඔබ යට� 4ය -. ය. 

 
7. ඔබ ෙR ප�ම ලැ� මාසය
 ඇ.ළත, � ලංකා පජාතා��ක සමාජවාE ජනරජෙ^ 

ආcdකම ව*වස්ථාෙN 7 උප ෙ5ඛනෙයK දැ
ෙවන ප8ඥාව ෙනොෙහො� ;TUම E ඊට අ�ස� කළ 
-. ය. �යLත කාලය .ළ එෙසේ W?මට අෙපොෙහොස� Tවෙහො� ඔබ ෙසේවෙය� ෙහෝ �ලෙය� 
පහ�වා ෙසේ සැලෙ
. ('ටපත
 අaණා ඇත.) 

 
8. �වාd ස�බ�ධ ෙය� � ක5K ඔබට බලපා�ෙ�, �4<ම
 යට ෙ� ය� �ශ්¢ත අTUF 

ගණන
 ෙසේවය කරන තාවකා&ක  ෙසේවකය�ට අදාළ වන, ආයතන සංගහ ෙ^ 4_4ධානය� ය. 
 
9. (i) ෙමම තන.රට ප� ෙ� E ආcdව 4�� ඔබට�, ඔබ 4වාහකෙයe න� ඔබ ෙR 

භා$යාවට�, (දU ෙවෝ �A� න�) ඔෙබ� යැ ෙපන අ4වාහක ©වU� හා අTUF 18ට  ෙනොවැ1 �.� 
ඇ.� දUව�ට� ---------------------- �ට � ලංකාවට පැLªම සඳහා යානපත  ෙද� ලැ ෙP. 
එ ෙතeF Tව�,  ෙම ෙසේ යානපත  ෙද� ලබ�ෙ� ඔබ හැU� 4ට තව� හතර  ෙද ෙනeට  ෙනොවැ1 
සංඛ*ාවකට ය. එ ෙම�ම ඔT� ඔබ කැIව  ෙහෝ ඔබ ------------------- � 'ට� � ;න ෙ^ �ට 
මාස  ෙදොළහ
 ඇ.ළත ඔබ සමග §ව�ම සඳහා පැL�ය -. ය. 

 
(ii) ඔබ ෙR ප�ම ස.Iදායක  ෙලස අවස� කර� ලැ� 4ට ඔබට�, ඔබ 4වාහකෙයe න� 

ඔබ ෙR භා$යාව හා (දU ෙවෝ �A� න�) ඔෙබ� යැ ෙපන අ4වාහක ©වU� හා අTUF 18ට  ෙනොවැ1 
�.� ඇ.� දUව�ට� � ලංකා ෙN �ට ---------------------- ද
වා යානපත ආcdව 4��  ෙද� 
ලැ ෙP. එ ෙතeF Tව�  ෙම ෙසේ යානපත  ෙද� ලබ�ෙ� ඔබ හැU� 4ට තව� 
හතර  ෙද ෙනeට  ෙනොවැ1 සංඛ*ාවකට ය.  එ ෙම�ම ඉහත 9(i)  ෙ6දයට අ�ව ඔT� � ලංකාවට 
පැLණ 8«ය -. අතර ඒ  ෙව� ෙව� ආcdව 4�� ඔTන ්ෙR යානපතවල 4යදම දරා 8«ය -. ය. 
තවද, ඔබ ෙR ප�ම අවස�  එ
 මාසය
 ඇ.ළත E  ෙමම යානපත ඉ5��  ෙකොට ඒවා පා4�¢ 
කළ -. ය. 

 
(iii) bව� ම�� ගම� W?මට ඔබට �යම කර� ලබන 4ට වැ1KAයe  ෙව� ෙව� ඝන අ1 

50කට ද, දU ෙවe  ෙව� ෙව� ඝන අ1 25කට ද  ෙනොවැ1 ගම� බd නැ ෙව� පවාහනය කරවා 
ගැ:මට ඔබට KLකම ඇත.  

 
10. ඔබට �යLත රාජකා= 4ශ්වාසව�ත  ෙලස හා අවංක  ෙලස ඉI කරන බවට ඇප ව� '�ස 

ආcdව �රණය කරන ප=; W�ය� aදල
 ඇප තබන  ෙලස ආcdව  ඔබට �යම කළ  ෙහො� ඔබ 
එ ෙසේ ඇප ඉ;=ප� කළ -. ය. එ� ඇප සඳහා ඔබ 4�� ය� වා=කය
 ෙග4ය -.  ෙN න� ආcdව 
4�� ඒ වා=කය ඔබ ෙR වැI ෙප� අdකර ග� ලැ ෙP.  
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11. අයහප�  ෙසෞඛ* ත��වය �සා  ෙහෝ ශා?=ක  ෙහෝ මාන�ක Fබලතාව
 �සා  ෙහෝ 
කා$ය
ෂම  ෙලස තවFරට� ;ව Y ෙ�  ෙසේවය W?මට ඔබට  ෙනොහැW යැY ආcdව 4�� 4_ම� 
ප=; ප�කර� ලැ�  ෛවද* මcඩලය
  ෙහෝ ආcdව 4�� ප� කර� ලැ� � ලංකා ෙN 
4චා$ය  ෛවද*වරයe  ෙහෝ සහ8ක  කළ ෙහො� ඔබට තන. ෙර� ඉ5ලා අස්4ය හැW ය. එ ෙසේ 
නැත ෙහො� 4ශාම ග�නා  ෙලස ආcdව 4�� ඔබට බල කර� ලැ«ය හැW ය. එ� අස:පය  ෙහෝ 
Fබලතාවය ඇ8 8 ෙබ�ෙ� ඔබ ෙR 4ෂමාචාරය �සා  ෙනො ෙN න� ද, ඉ5ලා අස්වන   ෙහෝ 4ශාම 
ග�ව� ලබන අවස්ථා ෙNE ඔබ ;වY ෙ� �A�ෙ� න� ද, ඔබ ;වY ෙන� බැහැරව යන ;නය ද
වා 
� කාලය සඳහා ආcdව ඔබට වැIJ  ෙගවා ඔබට�, ඔබ 4වාහකෙයe න� ඔබ ෙR භා$යාව හා 
(දU ෙවෝ �A� න�) ඔෙබ� යැ ෙපන අ4වාහක ©වU� හා අTUF 18ට  ෙනොවැ1 �.� ඇ.� 
දUව�ට� ----------------- ද
වා යාමට යානපත  ෙද� ඇත. එ ෙතeF Tව�,  ෙම ෙසේ යානපත  ෙද� 
ලබ�ෙ� ඔබ හැU� 4ට තව� හතර  ෙද ෙනeට  ෙනොවැ1 සංඛ*ාවකට ය.  එ ෙම�ම ඔT� ඔබ 
කැIව ;වYනට පැLණ  ෙහෝ ඔබ ------------------- � 'ට� � ;න  �ට මාස  ෙදොළහ
 ඇ.ළත ඔබ 
සමග §ව�ම සඳහා පැLණ 8«ය -. ය. තවද එ ෙසේ ඉ5ලා අස්ෙම�  ෙහෝ 4ශාම ගැ� ෙම� එ
 
මාසය
 ඇ.ළත ආප< යාම සඳහා � එ� යානපත ඉ5��  ෙකොට ඒවා පා4�¢ කළ -. ය.  ෙ� 
හැර  ෙවන� W�F අ�ගහය
 සලසන  ෙලස ආcd ෙව� ඉ5ලා ��මට ඔබට KLකම
 නැත. 

 
12. කවර අවස්ථාවක E Tවද ඔබට �යLත රාජකා= W�ව
 ඉIW?ම පැහැර හැ=ය ෙහො�  ෙහෝ 

ප8
ෙෂේප කළ  ෙහො�  ෙහෝ (11  ෙ6ද ෙ^ ද
වා ඇ8 ප=; ඔබ ෙR 4ෂමාචාරයW� ප=බාKර � 
කUණ
   ෙහේ. ෙකොට  ෙගන ඇ8� අයහප�  ෙසෞඛ* ත��වය නැත ෙහො� ශා?=ක  ෙහෝ මාන�ක 
Fබලතාව හැර) W�ය�  ෙහේ.ව
 �සා ඔබ ෙR රාජකා=  ෙනො ෙහො� ඔබට ලැ ෙබන � ෙයෝග ඉI 
W?මට  ෙනොහැW ත��වයකට ඔබ ප�Tව ෙහො�  ෙහෝ ආcd ෙN ක ට-. ස�බ�ධ ය�  ෙතොර.ර
 
බලය  ෙනොල� W� ෙවeට එ�දරT කළ  ෙහො�  ෙහෝ ය�W� කාරණයක E ඔබ 
4ෂමාචාර ෙයK  ෙයFණ ෙහො�  ෙහෝ ඔබ  ෙසේව ෙය� පහකර� ලැ«ය හැW ය. එ ෙසේ  ෙසේව ෙය� පහකර 
දම� ලැ� 4ට  ෙ� &' ෙය� ඔබට '=නැ ෙමන �ය�ම අY8වා�ක� හා ඵල පෙයෝජන ඔබට 
අKLවනවා පමණ
  ෙනොව, � ලංකාවට පැLªම සඳහා ඔබට�, ඔ ෙP භා$යාවට� (දU ෙවෝ �A� 
න�) දUව�ට�  ෙදන ලද යානපත සඳහා 4යද�  ඇ8 aදල, ඉ5ලා �A 4ට ආcdවට 
ආප<  ෙගමට ද ඔබ යට� ව�ෙ� ය. 

 
13. ඉහත සඳහ� 11  ෙ�ද ෙයK ද
වා ඇ8 ප=; අයහප�  ෙසෞඛ* ත��වය නැත ෙහො� 

ශා?=ක  ෙහෝ මාන�ක Fබලතාව හැර   ෙවන�  ෙහේ.ව
 �සා ඔබ   ෙ� තන. ෙර� ඉ5ලා 
අස්Tව ෙහො�  ෙහෝ 1 ෙ�ද ෙයK සඳහ� කාල ප=�ෙ6දය අවසාන මට  ෙපර  ෙ� ප�ම අවස� 
කර� ලැSව ෙහො�  ෙහෝ  ෙ� &' ෙය� ඔබට '=නැ ෙමන �ය�ම අY8වා�ක� සහ ඵල පෙයෝජන 
ඔබට අKLවනවා පමණ
  ෙනොව � ලංකාවට පැLªම සඳහා ඔබට�, ඔ ෙP භා$යාවට සහ (දU ෙවෝ 
�A� න�) දUව�ට�  ෙදන ලද යානපත සඳහා 4යද�  ඇ8 aදල, ඉ5ලා �A 4ට ආcdවට 
ආප<  ෙගමට ද ඔබ යට� ව�ෙ� ය. 

 
14. ඔබ � ලංකා ෙN  ෙසේවය W?මට තර� කාYක  ෙයෝග*තාවෙය� -
ත බවට ----------------- 

� ලංකා මහ  ෙකොමසා=ස්/තානාප8 4�� අ�මත කර� ලැ� <F<ක�ල�  ෛවද*වරයe ෙග� ලබා 
ග�  ෛවද* සහ8කය
, ඔබ තන.ර භාරගැ:මට � ලංකාවට පැLªමට  ෙපර ඉ;=ප� කළ -. ය. 
එම  ෛවද* ප?
ෂණය සඳහා ගාස්. ඔබ 4��  ෙග4ය -. ය. 

 
15. ඉහත සඳහ�  ෙකො�ෙ�� යට ෙ�  ෙමම ප�ම භාරගැ:මට ඔබ කැම8 ද යන බව  ෙමම 

&'ය ලැ� දවස් දහය
 ඇ.ළත &යා ද�ව� මැන4. ඔ ෙP '�.ර --------------- K � ලංකා 
මහ  ෙකොමසා=ස්ෙR/තානාප8 ෙR මා$ගෙය� ----------------------  ෙ5ක�වරයා  ෙවත එ4ය -. ය.   
      
      ෙමයට,    
       ඔබෙR 4ශ්වාස, 
 

               ---------------------------- 
                 ෙ5ක�  
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5 වැ� ප��ෂ්ටය 
(II–10.11) 

� ලංකා පජාතා��ක සමාජවා  ජනරජෙ$ ආ&'කම ව)වස්ථාව  
 

IV වන ප��ෙ
දය  

භාෂාව 
 

18. (1) � ලංකාෙ� රාජ� භාෂාව �ංහල භාෂාව ව�ෙ� ය.  

 (2) ෙදමළ භාෂාව ද රාජ� භාෂාව# ව�ෙ� ය. 
 (3) ඉං&� භාෂාව ස�ධාන භාෂාව ව�ෙ� ය. 

(4) ෙ* ප��ෙ
දෙ+ ,-,ධාන .යා/මක 01ම සඳහා 
පා34ෙ*�5ව ,�� 67 ම8� ,-,ධාන සැලැස්,ය ;5 ය. 

 
19. �ංහල භාෂාව සහ ෙදමළ භාෂාව � ලංකාෙ� ජා7ක භාෂා ව�ෙ� ය. 
     
20. පා34ෙ*�5 ම�>වරෙය?ට ෙහෝ පළා/ සභාවක ම�>වරෙය?ට 
ෙහෝ පළා/ පාලන ආයතනයක සDකෙය?ට EFෙවF� පා34ෙ*�5ෙ� 
ෙහෝ ඒ පළා/ සභාෙ� ෙහෝ පළා/ පාලන ආයතනෙ+ ෙහෝ ජා7ක භාෂා 
ෙදෙක� කවර භාෂාව0� Hවද තමාෙI කා3යය හා ක3තව�ය ඉJ 01මට 
KLකම ඇ/ෙ/ ය.  
 
21. (1) ය* තැනැ/ෙත?ට ජා7ක භාෂා ෙදෙක� කවර මාධ�ය0� Hවද 
අධ�ාපනය ලැOමට KLකම ඇ/ෙ/ ය.   
 
එෙසේ Hවද, ජා7ක භාෂාව# ෙනොවන භාෂාව# ඉගැ�Uෙ* භාෂා මාධ� වන 
උසස් අධ�ාපන ආයතනයකට ෙමම අWව�වස්ථාෙ� ,-,ධාන අදාළ 
ෙනොව�ෙ� ය. 
 
 (2) රජය ,�� ෙක4�ම ෙහෝ අන�ාකාරය0� ෙහෝ YදZ සපයW ලබන 
ය* ,ශ්ව,ද�ාලයක ය* පාඨමාලාව# සඳහා නැතෙහො/ ය* අංශයක ෙහෝ 
^ඨයක ඉගැ�Uෙ* මාධ�ය එ# ජා7ක භාෂාව# වන අවස්ථාවක එම 
,ශ්ව,ද�ාලයට ඇ5ළ/ Uමට ක4� අෙන# ජා7ක භාෂා මාධ�ෙය� 
අධ�ාපනය ලබා ඇ7 _ෂ�ය� ෙවWෙව� එ` අෙන# ජා7ක භාෂාව ද එ` 
පාඨමාලාව සඳහා නැතෙහො/ එ` අංශෙයK ෙහෝ ^ඨෙයK ඉගැ�Uෙ* 
මාධ�ය# කළ ;/ෙ/ ය: 
 
 එෙසේ Hවද, එ` ,ශ්ව,ද�ාලෙ+ ෙවන/ ය* මbඩපයක ෙහෝ ශාඛාවක 
ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙවන/ ය* ,ශ්ව,ද�ාලයක ය* මbඩපයක ෙහෝ ශාඛාවක 
ෙහෝ ඒ හා සමාන පාඨමාලාව# සඳහා නැතෙහො/ ඒ හා සමාන අංශයක ෙහෝ 
^ඨයක ඉගැ�Uෙ* මාධ�ය ඉහත ` අෙන# ජා7ක භාෂාව ව�ෙ� න* ෙමම 
අWව�වස්ථාෙ� ෙමයට ඉහ7� e ,-,ධාන අWව .යා 01මට බැfම# 
ෙනොව�ෙ� ය. 
 
 (3)  ෙමම ව�වස්ථාෙවK ",ශ්ව,ද�ාලය" ය�නට කවර e ෙහෝ උසස් 
අධ�ාපන ආයතනය# ඇ5ළ/ ෙ�.   
 
22. (1) �ංහල සහ ෙදමළ භාෂා � ලංකාව YhZෙZ ම ප�පාලන භාෂා ,ය 
;/ෙ/ ය. රජෙ+ ආයතන ,�� ෙපොi වා3තා තබා ගැ6ම සඳහා සහ �යj 
කට;5 ඉJ 01ම සඳහා ෙදමළ භාෂාව භා,තා කරන උ5k සහ නැෙගනKර 

පා34ෙ*�5ෙවK, 

පළා/ සභාවල සහ 

පළා/ පාලන 

ආයතනවල ජා7ක 

භාෂා භා,තය  

ඉගැ�Uෙ*

මාධ� 

ප�පාලන 

භාෂාව 

රාජ� භාෂා 

ජා7ක භාෂා 
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පළා/ හැර, � ලංකාෙ� �යjම පළා/වල ප�පාලන භාෂාව �ංහල ,ය ;5 
අතර ඒ පළා/වල රජෙ+ ආයතන ,�� ෙපොi වා3තා තබා ගැ6ම සඳහා සහ 
�යj කට;5 ඉJ 01ම සඳහා �ංහල භාෂාව භා,තා කළ ;5 ය; එෙසේ Hවද, 
උප mසාප7 ෙකොnඨාශය# සං;#ත වන ය* ඒකකයක Yh ජනගහනයට එම 
පෙpශෙ+ �ංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂාමය qh ජන ෙකොටස දරන අWපාතය 
ෙකෙරK සැල0Zල ඇ7ව, ජනා-ප7වරයා ,��, �ංහල හා ෙදමළ භාෂා 
ෙදකම ෙහෝ ඒ පෙpශය EKr පළාෙ/ ප�පාලන භාෂාව වශෙය� භා,ත කරW 
ලැs භාෂාව ෙනොවන ෙවන/ භාෂාව# ෙහෝ ඒ පෙpශය සඳහා ප�පාලන 
භාෂාව වශෙය�  භා,ත කරW ලැOමට ,ධාන කරW ලැtය හැ0 ය.   
 
 (2) තම uල ත//වෙය� .යා කරන uලධරෙය? ෙනොවන 
තැනැ/ෙත?ට -   
 

(අ)  ෙදමළ ෙහෝ ඉං&� භාෂා ෙදෙක� කවර e ෙහෝ භාෂාව0� 
කවර e ෙහෝ uලධරය?ෙග� ඒ uලධරයාෙI uල ත//වෙය� 4E 
ගWෙදW බාර ගැ6මට, ඒ uලධරයාට uල ත//වෙය� 4E ගWෙදW 
යැUමට සහ ඒ uලධරයා සමග ඒ ත//වෙය� කට;5 01මට 
KLකම ඇ/ෙ/ ය; 

 
(ආ) ය* uල ෙZඛනය#, වා3තාව#, පකාශනය# ෙහෝ ෙවන/ 

4ය,Zල# ප�#ෂා 01මට නැතෙහො/ ඒ ෙZඛනය0�, 
වා3තාව0�, පකාශනය0� ෙහෝ ෙවන/ 4ය,Zල0� Eටපත# 
ෙහෝ උධෘතය# ලබා ගැ6මට ඔyට ඇ7 අz7වා�කම 67ෙය� 
EFගW ලබ�ෙ� න*, අවස්ථාෙවෝ{ත ප�m එම ෙZඛනෙය�, 
වා3තාෙව�, පකාශනෙය� ෙහෝ ෙවන/ 4ය,Zෙල� Eටපත# ෙහෝ 
උධෘතය# ලබා ගැ6මට නැතෙහො/ එම ෙZඛනෙ+, වා3තාෙ�, 
පකාශනෙ+ ෙහෝ ෙවන/ 4ය,ZෙZ ප�ව3තනය# ෙදමළ ෙහෝ 
ඉං&� භාෂා ෙදෙක� කවර භාෂාව0� Hවද ලබා ගැ6මට KLක* 
ඇ/ෙ/ ය;  

 
(ඇ) ඒ තැනැ/තාට u?/ කරW ලැOෙ* කා3යය සඳහා ය* 

uලධරය? ,�� ය* 4ය,Zල# 4යා අ/ස� කරW ලබන 
අවස්ථාවක ඒ 4ය,Zල ෙහෝ ඒ 4ය,ZෙZ ප�ව3තනය# ෙහෝ ෙදමළ 
ෙහෝ ඉං&� භාෂා ෙදෙක� කවර භාෂාව0� Hව ද ලබා ගැ6මට 
KLකම ඇ/ෙ/ ය. 

 
(3) ප�පාලන භාෂාව වශෙය� ෙදමළ භාෂාව භා,තා කරW ලබන ය* 

පෙpශයක, ස්ව`ය uල ත//වෙය� .යා කරන uලධරෙය? ෙනොවන ය* 
තැනැ/ෙත? ෙ* ව�වස්ථාෙ� (2) වන අWව�වස්ථාෙ� (අ), (ආ) සහ (ඇ) 
ෙ
දවල සඳහ� අz7වා�ක* සහ ෙසේවාව� �ංහල භාෂාෙව� ෙහෝ ඉං&� 
භාෂාෙව� .යා/මක කරවා ගැ6මට සහ ලබා ගැ6මට KLක* ලැtය 
;/ෙ/ ය.  

 
(4) ස්ව`ය කට;5 �ංහල භාෂාෙව� කරන ය* පළා/ සභාව# ෙහෝ 

පළා/ පාලන ආයතනය#, තම uල ත//වෙය� .යා කරන කවර e ෙහෝ 
uලධරෙය?ෙග� �ංහල භාෂාෙව� 4E ගWෙදW බාර ගැ6මට, ඒ 
uලධරයාට uල ත//වෙය� 4E ග|ෙදW යැUමට සහ ඒ uලධරයා සමග ඒ 
ත//වෙය� කට;5 01මට KLකම 7ෙබන අතර ස්ව`ය කට;5 ෙදමළ 
භාෂාෙව� කරන ය* පළා/ සභාව# ෙහෝ පළා/ පාලන ආයතනය# තම uල 
ත//වෙය� .යා කරන කවර e ෙහෝ uලධරෙය?ෙග� ෙදමළ භාෂාෙව� 
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4E ගWෙදW භාර ගැ6මට, ඒ uලධරයාට uල ත//වෙය� 4E ගWෙදW 
යැUමට සහ ඒ uලධරයා සමග ඒ ත//වෙය� කට;5 01මට KLකම 
ඇ/ෙ/ ය. 
 
 එෙසේ Hවද ප�පාලන භාෂාව වශෙය� ෙවනස් භාෂාව# භා,තා කරW 
ලබන ය* පෙpශයක කට;5 කරන ෙවන/ ය* පළා/ සභාව0� ෙහෝ 
පළා/ පාලන ආයතනය0� රජෙ+ ආයතනය0� ෙහෝ ය* uලධරය?ෙග� 
4E ගWෙදW ලබන ෙහෝ ඒවා ෙහෝ එම uලධරයා සමග වැඩ කට;5 කරන 
ය* පළා/ සභාව0�, පළා/ පාලන ආයතනය0�, රජ ෙ+ ආයතනය0� 
ෙහෝ ය* uලධරය?ෙග� ඉං&� භාෂාෙව� 4E ගWෙදW ලබා ගැ6මට,  
uෙ�දන yවමාk කර ගැ6මට සහ වැඩ කට;5 01මට KLකම ලැtය ;5 ය. 
  

(5) රජෙ+ ෙසේවයට, අ-කරණ ෙසේවයට, පළා/බද රජෙ+ ෙසේවයට, 
පළා/ පාලන ෙසේවයට ෙහෝ රජ ෙ+ ය* ආයතනයකට තැනැ/ත� ඇ5ළ/ 
කර ගැ6ම සඳහා පැවැ/ෙවන ය* �ංහල ෙහෝ ෙදමළ ෙහෝ තම� 
ෙතෝරාග�නා භාෂාවක ෙහෝ මාධ�ය0� Hවද ප1#ෂා කරW ලැOමට ය* 
තැනැ/ත?ට KLකම ඇ/ෙ/ ය. තවද, තම �රෙ+ කා3ය ඉJ 01ම සඳහා 
�ංහල ෙහෝ ෙදමළ EFබඳ පමාණව/ දැ6ම# ඒ තැනැ/තාට 7Oම 
සාධාරණව අවශ� වන අවස්ථාව�K, එවැu ය* ෙසේවයකට ෙහෝ රජෙ+ ය* 
ආයතනයකට ෙහෝ ඇ5ළ/ කර ගW ලැOෙම� පq සාධාරණ කාලය# 
ඇ5ළත එෙසේ අවසථ්ාෙවෝ{ත ප�m �ංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂාව EFබඳ 
පමාණව/ දැ6ම# ඔy ,�� ලබා ගත ;5 යැz uයම 01ෙ* 
ෙකො�ෙp�යට එ` KLකම යට/ ව�ෙ� ය . 
 
 එෙසේ Hවද, ය* තැනැ/ෙත? බඳවා ගW ලබන �රෙයK 0�i 
ක3තව�ය# �ංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂාව EFබඳ පමාණව/ දැ6ම# ඇ/ෙ/ 
න* Lස ඉJ කළ ෙනොහැ0 වන අවස්ථාවල �, එවැu ය* ෙසේවයකට ෙහෝ 
රජෙ+ ය* ආයතනයකට ඇ5ළ/ කර ගැ6ෙ* ෙකො�ෙp�ය# වශෙය� 
�ංහල ෙහෝ ෙදමළ භාෂාව EFබඳ පමාණව/ දැ6ම# ය* තැනැ/ෙත?ට 
7tය ;5 යැz uයම කරW ලැtය හැ#ෙ# ය. 
 

(6) ෙමම ව�වස්ථාෙවK - 
 
“uලධරයා” ය�ෙන� ජනා-ප7වරයා, ය* අමාත�වරෙය#, uෙයෝජ� 
අමාත�වරෙය#, ආb�කාරවරෙය#, පධාන අමාත�වරෙය#, පළා/ අමාත� 
මbඩලෙ+ අමාත�වරෙය# ෙහෝ රජෙ+ ආයතනයක ෙහෝ පළා/ පාලන 
ආයතනයක ෙහෝ පළා/ සභාවක ය* uලධරෙය? අදහස් ෙ�; 
 
“රජෙ+ ආයතනය” ය�ෙන�, ආb�ෙ� ෙදපා3තෙ*�5ව# ෙහෝ 
ආයතනය#, රාජ� සංසථ්ාව# ෙහෝ ව�වස්ථාEත ආයතනය# අදහස් ෙ�. 
 
 

23 (1)  �යjම 67 සහ අW67 පැනU* නැතෙහො/ සෑ�ම ද එ` �යjම 67 
සහ අW67 පළ 01ම ද, ඉං&� භාෂාෙව� e ප�ව3තනය# ද ඇ7ව �ංහල 
සහ ෙදමළ භාෂා  ෙදෙක�ම ,ය ;/ෙ/ ය: 

 
 එෙසේ Hව ද, ඒ ඒ භාෂාෙව� e පාඨ අතර ය* අනW�ලතාව# ඇ7 
Hවෙහො/, බලපැවැ/,ය ;/ෙ/ කවර පාඨය ද ය�න පා34ෙ*�5ව ,�� 
ය* 67ය# පනවන අවස්ථාෙ� � �රණය කළ ;5 ය: 
 

67 

පැනUෙ* 

භාෂාව      
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 එෙසේම තවiරට/, අෙන# �යj 4�ත 67 ස*බ�ධෙය� වන ,ට පාඨ 
අතර අනW�ලතාව# ඇ7 Hවෙහො/ ඒ 4�ත 67 පනවන ලpෙp ෙහෝ 
ස*මත කරන ලpෙp ෙහෝ සාදන ලpෙp ෙහෝ ය* භාෂාව0� ද ඒ භාෂාෙව� 
e පාඨය බලපැවැ/,ය ;5 ය. 
 
 (2) පළා/ සභාව# ,�� ෙහෝ පළා/ පාලන ආයතනය# ,�� ෙහෝ 
සාදW ලබන ෙහෝ u?/ කරW ලබන uයම, පකාශන, 17, අ5k ව�වස්ථා, 
uෙයෝග සහ uෙ�දන හැර ය* 4�ත 67ය# යටෙ/ සාදW ලබන ෙහෝ 
u?/ කරW ලබන �යjම uයම, පකාශන, 17, අ5k ව�වස්ථා uෙයෝග සහ 
uෙ�දන ද, ගැසn පතය ද, ඉං&� ප�ව3තනය# ද ඇ7ව �ංහල හා ෙදමළ 
භාෂාව4� පළ කරW ලැtය ;/ෙ/ ය. 
 
 (3) ය* 4�ත 67ය# යටෙ/, ය* පළා/ සභාව# ,�� ෙහෝ පළා/ 
පාලන ආයතනය# ,�� ෙහෝ සාදW ලබන ෙහෝ u?/ කරW ලබන �යjම 
uයම, පකාශන, 17, අ5k ව�වස්ථා uෙයෝග සහ uෙ�දන ද, එම පළා/ 
සභාව ෙහෝ පළා/ පාලන ආයතනය ෙහෝ ය* රජෙ+ ආයතනය# ,�� 
u?/ කරW ලබන ෙහෝ භා,ත කරW ලබන චකෙZඛ සහ ආකෘ7 ඇ5h 
�යj ෙZඛන ද ඉං&� ප�ව3තනය# ද ඇ7ව එම පළා/ සභාව ෙහෝ පළා/ 
පාලන ආයතනය ෙහෝ රජෙ+ ආයතනය .යා/මක වන එ# එ# ප ෙpශෙ+ 
ප�පාලනෙ+ � භා,ත කරW ලබන භාෂාෙව� පළ කරW ලැtය ;/ෙ/ ය. 
 

(4) ආb�කම ව�වස්ථාව .යා/මක Uම ආර*භ Uමට ෙපරා5ව 
බලා/මක e �යj 67 සහ අW67 හැ0තා# ඉ#මu� �ංහල සහ ෙදමළ 
භාෂාව4� ගැසn පතෙයK පළ කරW ලැtය ;/ෙ/ ය . 
 
24 (1) � ලංකාව YhZෙZම අ-කරණවල භාෂා �ංහල සහ ෙදමළ භාෂා ,ය 
;5 අතර, ෙදමළ භාෂාව ප�පාලන භාෂාව වන ය* පෙpශයක හැර, � 
ලං කාෙ� �යjම පෙpශවල EKr අ-කරණවල �ංහල භාෂාව අ-කරණ 
භාෂාව වශෙය� භා,ත කළ ;/ෙ/ ය. න� වා3තාව සහ න� කට;5 
අ-කරණෙ+ භාෂාෙව� ,ය ;5 ය. ය* අ-කරණය0� අDයාචනය# 
ඉm�ප/ කරන අවසථ්ාවක, අDයාචනය ,භාග කරW ලබන අ-කරණෙ+ 
භාෂාව අDයාචනය ඉm�ප/ කරW ලැ�ෙ� ය* අ-කරණය0� ද, ඒ 
අ-කරණෙ+ භාෂාව ෙනොවන ෙවන/ භාෂාව# වන ,ට, අDයාචනය ,භාග 
කරW ලබන අ-කරණෙ+ භාෂාෙව� ද වා3තා EFෙයල කළ ;5 ය. 
 
එෙසේ Hවද, ය* අ-කරණයක න� වා3තාව තබා ගැ6ම ද න� කට;5 පව/වා 
ෙගන යාම ද අ-කරණෙ+ භාෂාව ෙනොවන භාෂාව0� ද ,ය ;5 යැz 
අ-කරණ ,ෂය භාර අමාත�වරයා ,�� අමාත� මbඩලෙ+ එකඟ/වය 
ඇ7ව ,ධාන කළ හැ#ෙ# ය; 
 

(2) ය*0� පා3ශ්වය# ෙහෝ අයi*කkෙව? ,�� නැතෙහො/ ඒ 
පා3ශ්වය ෙහෝ අයi*කk uෙයෝජනය 01මට 67ෙය� බලය ලබා ඇ7 
ය*0� තැනැ/ෙත? ,��, න� කට;5 ආර*භ 01ම ද, උ/තරවාද සහ 
ෙවන/ ෙZඛන අ-කරණයට ඉm�ප/ 01ම ද, අ-කරණ කට;5වලට 
සහභා� Uම ද, �ංහල භාෂාෙව� ෙහෝ ෙදමළ භාෂාෙව� ෙහෝ කරW ලැtය 
හැ#ෙ# ය . 
 

(3) අ-කරණයක භා,ත වන භාෂාව ෙනොද�නා ය*0� 
,uශ්චයකාරවරෙය?ට, �� සDකෙය?ට, ය*0� පා3ශ්වයකට ෙහෝ 
අයi*කkෙව?ට නැතෙහො/ ඒ පා3ශ්වය  ෙහෝ අයi*කk uෙයෝජනය 

අ-කරණෙ+ 

භාෂාව 
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01මට 67ෙය� බලය ලබා ඇ7 ය*0� තැනැ/ෙත?ට එම අ-කරණෙ+ 
�iවන කට;5 වටහා ගැ6මට/ ඒ කට;5වලට සහභා�Uමට/ හැ0වන ෙසේ 
රජය ,�� �ංහල භාෂාෙව� ෙහෝ  ෙදමළ භාෂාෙව� සපයW ලබන භාෂණ 
ප�ව3තන සහ ප�ව3තන ලබා ගැ6මට/, න� වා3තාව0� 67ය අWව ලබා 
ගැ6මට KLක* ඇ7 කවර e ෙහෝ ෙකොටස# නැතෙහො/ එK ප�ව3තනය# 
එම භාෂාෙව� ලබාගැ6මට/ KLකම ඇ/ෙ/ ය. 
 

(4) අ-කරණ ,ෂය භාර අමාත�වරයා ,�� අමාත� මbඩලෙ+ 
එකඟ/වය ඇ7ව �යj කා3ය සඳහා නැතෙහො/ ඔy ,�� uශ්චය ෙකොට 
ද#වන ය* ය* කා3ය සඳහා න� වා3තාවක ෙහෝ න� කට;/තක � 
නැතෙහො/ න� වා3තාව# ෙහෝ න� කට;/ත# ස*බ�ධෙය� ඉං&� 
භාෂාව ය* අ-කරණයක භා,ත 01මට අවසර ෙදL� ,ධාන u?/ කරW 
ලැtය හැ#ෙ# ය. එවැu ,ධාන .යා/මක 01මට සෑම 
,uශ්චයකාරවරෙය#ම බැf �r�ෙ� ය. 
 

(5) ෙමම ව�වස්ථාෙවK -  
 
“අ-කරණය” ය�ෙන� කා 3Lක සහ ෙවන/ ආරHZ ,uශ්චය 01ම හා 
uරHZ 01ම ඇ5hව ;#7ය ප�ඳ�ම සඳහා ඇ7ෙකොට EKJවන ලද කවර e 
අ-කරණය# ෙහෝ ,uශ්චය අ-කාරය# ෙහෝ අ-කරණ කට;5 නැත ෙහො/ 
අ3ධ අ-කරණ කට;5 ඉJ කරන ෙවන/ කවර e ෙහෝ ,uශ්චය අ-කාරය# 
ෙහෝ ආයතනය#  ෙහෝ ආරHZ සමථයකට ප/ෙකොට uරHZ 01ම සඳහා ඇ7 
ෙකොට EKJවන ලද කවර e ෙහෝ ,uශ්චය අ-කාරය# ෙහෝ ආයතනය# 
අදහස් ෙ�. 
 
“,uශ්චයකාරවරයා” ය�නට කවර e ෙහෝ අ-කරණයක සභාප7වරයා ද 
�ලාසනා�ඪ uලධරයා ද සාමා�කෙය# ද ඇ5ළ/ ෙව7 . 
 
“වා3තාව” ය�නට උ/තරවාද න� ��i, ආඥා සහ ෙවන/ අ-කරණ හා 
,ධායක කා3ය ඇ5ළ/ ෙ�. 
 
25. ෙ* ප��ෙ
ද ෙයK ,-,ධාන සලස්වා ඇ7 ප�m භාෂා භා,තය සඳහා රජය 
පමාණව/ පහqක* සැලැස්,ය ;/ෙ/ ය . 
 
 
 
25. (අ) ය* 67යක ,-,ධාන සහ ෙ* ප��ෙ
දෙ+ ,-,ධාන අතර ය* 
අනW�ලතාව# ඇ7Hවෙහො/, ෙ* ප��ෙ
දෙ+ ,-,ධාන බලපැවැ/,ය ;5 
ය. 
 
 

 

 
 

ෙ* ප��ෙඡදෙ+ 

,-,ධාන සලස්වා 

ඇ7 ප�m, භාෂා 

භා,තය සඳහා 

පමාණව/ පහqක* 

සැලැස්,ය ;5 බව. 

ෙ* ප��ෙ
දයට 

අනW�ල වන 

ය* 67යක ඇ7 

,-,ධාන ඉව/  

කරන ලද ෙසේ 

සැල0ය ;5 බව.  
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6 වැ� ප��ෂ්ටය 
(V– 2:3) 

 

වවස්ථා�ත ම�ඩලවලට/සංස්ථාවලට �දා හැ�ම සඳහා/�දා හැ�ම ��ඝ !�ම සඳහා 
ඉ#$%පතය 

 
1. �ලධරයාෙ� නම : -------------------------- 

 

2. ෙදපා�තෙ���ව : -------------------------- 
 

3. දැනට දරන තන�ර සහ ෙශේ$ය/ප�&ය : -------------------------- 
 

4. තන�ර ස්)ර හා *ශාම වැ+, ස-තද යන බව : -------------------------- 
 

5. ඔ1 තන�ෙ� ස්)ර කර3 ලැබ ඇ5ද යන බව : -------------------------- 
 

6. රජය යටෙ5 *ශාම වැ+, ස-ත තන�රක/තන�8වල ස�9�ණ ෙසේවා කාලය : ------------- 
 

7. උප� =නය : -------------------------- 
 

8. ය�?@ අ�වා�ය ෙසේවා කාලයB සඳහා රජයට ෙසේවය ?Dමට ඔ1 E*Fමකට බැG 
@H�ෙ�ද යන බව සහ එෙසේ න�, ඒ LMබඳ ස�9�ණ *ස්තර : -------------------------- 
 

9. ඔ1 Oදා හැDමට අදහස් කරන වPවස්ථාLත මRඩලය/සංස්ථාව : -------------------------- 
 

10. මRඩලෙV/සංස්ථාෙW තන�ර : -------------------------- 
 

11. Oදා හXන ෙලස ඉZලා @H�ෙ� මRඩලෙV/සංසථ්ාෙW [මන වPවස්ථාLත *\*ධාන 
යටෙ5ද යන බව : -------------------------- 
(පනෙ5 වග�&ය සඳහ� කර�න.) 

 

12.  Oදා හැDෙ� ස්වභාවය ; 
(�ලධරයාෙ� කැමැ5ත පකාaත bLය ඇc$ය d� ය.) 
 

තාවකාbක Oදා හැDමB න� ඉZලා @Hන කාල eමාව : -------------------------- 
 

ස්)ර Oදා හැDමB න� එෙසේ ස්)රව Oදා හැDෙ� ආgනව �ලධරයාට දැ3� ෙදන ලhෙhද 
යන බව : -------------------------- 
 

13. Oදා හැDම iයා5මක වන =නය/ඉZලා @Hන g�ඝ ?Dෙ� කාල eමාව : ---------------------- 
 

14. Oදා හැDෙ� කාලය g�ඝ ?Dමට ඉZලා @H�ෙ� න�, Ob� කරන ලද Oදා හැDෙ� *ස්තර 
: -------------------------- 
 

15. kට ෙපර ඔ1 ෙවන5 ය�?@ මRඩලයකට/සංස්ථාවකට Oදා හX3 ලැබ @HෙVද යන බව 
සහ එෙසේ න� ඒ LMබඳ ස�9�ණ *ස්තර : -------------------------- 
 

16. 1971.09.03 =න අංක 59 දරන ආයතන චකෙZඛ bLෙV සහ 1972.05.04 =න අංක 52 දරන 
රාජP පXපාලන චකෙZඛෙV *\*ධාන අදාළ ව�ෙ� න� ඒ චකෙZඛ පකාර �DBෂණ : --
------------------------ 
 

17. ෙමම ෙදපා�තෙ���ව/මහා භාRඩාගාරය සමග kට ෙපර bL 1වමා8 qෙV න� ඒවාෙය- 
ෙයොOව : -------------------------- 
 

18. අදාළ ෙවන5 ෙතොර�8 : -------------------------- 
          

---------------------------- 
        ෙදපා�තෙ��� පධා�යා  
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7 වැ� ප��ෂ් ටය 
 

ෙමම ප��ෂ්ටය ආයතන සංගහෙ� II වැ� කා�ඩෙ� XLVIII ප��ෙ�දෙ� 31 වග$%ෙ� 

&'&ධාන අ*ව ඉව, කර ඇත. 
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8 වැ� ප��ෂ්ටය 
(XII – 14 :4) 
(XV – 4:12) 

ස���ණ වැ�� ස�ත අධ�යන �වා� ලබන �ලධරය� අ ස� කළ #$ %&'ෙ� 
ආකෘ+ය 

 
(ආයතන අධ��ෂ ජනරා�ෙ� අ�ම�ය ෙනොමැ�ව ෙමම ආකෘ�ය සංෙශෝධනය ෙනොකළ () ය) 

 

%&'ම 
 

(ෙම* +, ම) ආ-.ව ය�ෙව, සමහර තැනක සඳහ, ෙකෙරන) 1 ලංකා 
පජාතා,4ක සමාජවා5 ජනරජෙ6 ආ-.ව එ� ප�ෂයකට ද (ෙම* +, ම) එ; 
අභ�ාසලා=යා ය�ෙව, සඳහ, ෙකෙරන) ---------------------------------- ?(�ත 
(1) ---------------------- නමැ@තා අෙන� ප�ෂයට ද බැB එම ෙදප�ෂය CD, 
වEෂ ෙදදහස් -------------------------------- � G ---------------- මස ------------------ 
වැ?දා වන ෙමHන Iයා අ@ස, කර� ලබන JCKL පතයN. (ෙම* +, ම) 
පදායක ඒජ,Dය ය�ෙව, සමහර තැනක සඳහ, ෙකෙරන) ----------------- CD, 
එ; අභ�ාසලා=යාට -------------------------------- හැදෑRමට හැSව� TUස (ෙම* 
+, ම) ?ය+ත කාල Vමාව ය�ෙව, සඳහ, ෙකෙරන) ----------------------- Dට 
----------------------- ද�වා කාලය� පව@නා Wෂ�@වය� පදානය කර ඇ� 
ෙහN, ද, එෙසේම එ; අභ�ාසලා=යාට එම අධ�යන හා අභ�ාස පාඨමාලාව 
හැදෑRමට හැSවන ප\H ෙම* පහත දැ�ෙවන ?යමය,ට හා ෙකො,ෙ]Dවලට 
අ�ව ඔ_ට (2) ------------------------ සL`Eණ වැbc ස*ත අධ�යන ?වා. 5මට  
1 ලංකා පජාතා,4ක සමාජවා5 ජනරජෙ6 ආ-.ව එකඟ e ඇ� ෙහN, ද, 
 
එෙසේම එ; ?යමය,ට හා ෙකො,ෙ]Dවලට අ�ව එම Wෂ�@වය බාර ගැgමට@, 
එම කාEයය සඳහා (3)--------------------------- ට යාමට@ එ; අභ�ාසලා=යා එකඟ 
e ඇ� ෙහN, ද, 
 
දැ, ෙL Iයා අ@ස, කරන JCKෙL වග හැi ෙමෙසේ ය;  
 

(1) ආ-.ව ?යම කළ Cට එ; අභ�ාසලා=යා (3) ---------------------- ට 
ෙගොස ් එ*5, පදායක ඒජ,Dය සහ/ෙහෝ ------------------- CD, ඔ_ 
ෙව�ෙව, Tlෙයළ ෙකොට ඇ� අධ�යන හා අභ�ාස පාඨමාලාව ?ය+ත 
කාල Vමාව ඇ)ළත 5 අනලස්ව හැදෑ\ය () ය. 
 

(2) එ; අභ�ාසලා=යා (3) -------------------- ට පැ+U පK පදායක ඒජ,Dෙ6 
ප\පාලන පධා?යා ෙවත ෙගොස් තමා පැ+U බව වාEතා ෙකොට, ස්ව;ය 
කට() සLබ,ධෙය, එ; පදායක ඒජ,Dය සහ/ෙහෝ ------------------- 
CD, ?යම කර� ලබන m]ගලයාෙග, ෙහෝ m]ගලය,ෙග, ව\,වර 
ලැෙබන Dයnම උපෙදස් TlපැHය () ය. 
 

(3) එ; අභ�ාසලා=යා (3) ---------------------- * Diන කාලය ඇ)ළත ඔ_ 
CD, එ; අධ�යන ෙහෝ අභ�ාස පාඨමාලාවට අදාළ Cය හැS කවර 
කාEයය� pවද ඉb කළ () ය. එෙසේම තමාෙ� වැඩ කට(), පHංsය සහ 
ෙවන@ කtu සLබ,ධෙය, -------------------- , ලැෙබන Dයnම 
උපෙදස් ද ෙනොT\ෙහලා Cv G ප\H TlපැHය () ය. 
 

 
 
 

 
 

(1) අභ�ාසලා2යාෙ3 
ස���ණ නම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) �වා� කාලය 
 
 
 
 
 

(3) රට 
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(4) ආයතන 
පධා?යාෙ�  
පදC නාමය 

 

 
 
 
 
 

 

(4) එ; අභ�ාසලා=යා ----------------- ෙ� අ�ම�ය ක� ඇ�ව IයC�ලS, 
ලබා ෙනොෙගන, ෙම*ලා සඳහ, කර ඇ� KwKකL සහ/ෙහෝ m_uව හැර 
ෙවන@ KwKකL සහ/ෙහෝ m_uව� ලබා ගැgමව@, එබ,ද� 
ලබාගැgම සඳහා ෙවන@ අධ�යන ෙහෝ අභ�ාස පාඨමාලාව� හැදෑRමව@ 
?ය+ත කාල Vමාව ඇ)ළත ෙනොකළ () ය. 
  

(5) ඉH, m_uව ලබන කාලය )ළ යL අවස්ථාවක 5 තමාට සලස්වා ඇ� 
පහKකLවI, එක එ�ෙ� ලැෙබන ප�ඵලය� වශෙය, එ; 
අභ�ාසලා=යා යLSD අn@ {යාවIය�, W�|ය {යා ප]ධ�ය� ෙහෝ 
}තය� ෙසොයා ගතෙහො@ ෙහෝ ඒ Tlබඳ අ@හදා බැ~ම� කළෙහො@ ෙහෝ 
ඔ_ CD, වහාම එම {යාවIය, W�|ය {යා ප]ධ�ය ෙහෝ }තය 
ෙහIදර� කර+, ඒ Tlබඳ Dයnම Cස්තර IයාපHංs තැපෑෙල, (4)------
-------------- ෙවත එCය () ය. එෙසේම ------------ CD, එය අනාවරණය 
කර� ලබන )tම ඔ_ එම කtණ සL`Eණෙය,ම රහDගතව තබාගත 
() ය. 
 

(6) එ; අභ�ාසලා=යා CD, එ; අධ�යන හා අභ�ාස පාඨමාලාෙ� කාල 
Vමාව ඇ)ළත කර� ලබන වැඩ� ෙහෝ ඉb කර� ලබන ෙසේවාව� ෙහෝ 
ෙව�ෙව, ස්ව;ය අධ�යන හා අභ�ාස පාඨමාලාව භාරව Diන 
බලධරය,ෙග, SDම ගාස්)ව� ෙහෝ �දල� ඉ�ලා D�ම, බාර ගැgම 
ෙහෝ ලබා ගැgම ෙනොකළ () ය. ඉහත ; ප\H එබ� යLSD ගාස්)ව� 
ෙහෝ �දල� ෙහෝ ඔ_ට යL අවසථ්ාවක 5 ෙගව� ලැ�වෙහො@ (4) --------- 
?යම කරන ආකාරයට ඔ_ එම �ද� සLබ,ධෙය, Kwස්ස� කළ () ය. 
 

(7) එ; අභ�ාසලා=යා තමා (3) ----------- * නැව� Diන කාලය )ළ ස්ව;ය 
අධ�යන හා අභ�ාස Tlබඳ වාර වාEතා පදායක ඒජ,Dෙ6 ප\පාලන 
පධා?යා ලවා සහ�ක කරවාෙගන (4) --------------- ෙවත එCය () ය. 
 

(8)  
එෙසේම ඉH,, 
 

(අ) එ; අභ�ාසලා=යාෙ� වැඩ සහ/ෙහෝ හැDRම ස)bදායක 
ෙනොpවෙහො@, 

 

(ආ) ෙරෝගා)ර eම ෙහෝ ෙසෞඛ�ෙය, T\�ම ?සා තවwරට@ m_uව 
ලබ,නට එ; අභ�ාසලා=යා අෙයෝග� pවෙහො@ ෙහෝ �KwK 
pවෙහො@, 

 

(ඇ)  එ; අභ�ාසලා=යා ෙම*ලා ?යම කර ඇ� ?යමය, හා ෙකො,ෙ]D 
අ�ව කට() SRමට අෙපොෙහොස@ pවෙහො@, 

 

(ඈ) එ; අභ�ාසලා=යා තම, ලබන අධ�යනය සLබ,ධෙය, (4) ------
------- ෙවත වාර වාEතා එeම පැහැර හැ\යෙහො@, 

 

(ඉ) එ; අභ�ාසලා=යා --------------------- ආ-.ව ෙහෝ එරට ජනයා 
ෙහෝ එරට D\@ C\@ ෙහෝ Cෙ�චනය කළෙහො@ ෙහෝ ඒ Tlබඳ 
අෙයෝග� පකාශය� කළෙහො@, 

 

එCට ෙමම JCKම අවලං� ෙකොට එ; අභ�ාසලා=යා කවර අවස්ථාවක 5 
pවද ආපK කැඳeමට (4) ------------------------- ට ?දහස ඇ@ෙ@ ය. 
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යL ෙහයS,, SDයL පබල ෙහේ)ව� ?සා පදායක ඒජ,Dය CD, 
එ; අභ�ාසලා=යාෙ� ගම, ආධාර �දෙල, ආපK ගමනට අය@ ෙකොටස් 
අ*+ කර,නට ෙයwනෙහො@, 1 ලංකාවට ආපK ඊෙL ගම, CයදL එ; 
අභ�ාසලා=යා CD,ම දැ\ය () ය. 
 

(9) (3) -------------------- * එම අධ�යනය හා m_uව අවස, SRෙම, පK 
තමාට (4) --------------------- ෙග, ෙවන@ ?යමය� ෙනොලැ�ණෙහො@ 
එ; අභ�ාසලා=යා වහාම 1 ලංකාවට ෙපරළා අp@ ආ-.ව යටෙ@ තම 
රාජකාR නැවත බාරගත () ය. එෙසේ රාජකාR නැවත බාරග@ Hන Dට 
අptw (5) --------------------- ට ෙනොඅ. කාලය� ඒ ?යමය ප\H එ; 
කාලය ගතවන )t ආ-.ව යටෙ@ ෙසේවය කළ () ය. 

 
(10) ------------------------------ Tlබඳ එම අධ�යන හා අභ�ාස පාඨමාලාව 

හදාරන අතර)ර 5 එ; අභ�ාසලා=යා, තම ෙදපාEතෙL,)ෙ� 
?ලධරය,ට සාමාන�ෙය, හා Cෙශේෂෙය, පෙයෝජනව@ Cය හැS වන 
කtu සLබ,ධෙය, ලබා ග@ දැ�L ෙවෙසස ඇ)ළ@ සCස්තර 
වාEතාව� තමා වැඩ බාර ෙගන මාස ------------------- � ඇ)ළත 5 
ස්ව;ය ෙදපාEතෙL,) ?ලධරය,ෙ� දැනගැgම සඳහා (4)---------------
--------- ෙවත ඉH\ප@ කළ () ය. 

 
(11) ---------------------------------- * Diය5 ෙරෝගා)ර eම ෙහේ)ෙකොට ෙගන 

තම m_u කාල Vමාව අවස, කරන ෙලස ෙහෝ 5Eඝ කරන ෙලස 
ඉ�ල+, එ; අභ�ාසලා=යා CD, (4) ---------------------------- ෙවත 
ඉ�nLපතය� ඉH\ප@ කර� ලබ,ෙ, නL තමා ෙරෝගා)ර e Diන බව 
සනාථ කර� TUස (6) -------------------------- CD, අ�මත කර� ලබන 
ෛවද� ?ලධරෙය�ෙග, ලබාග@ සහ�කය� ද ඒ ඉ�nLපතය සමග 
ඉH\ප@ කළ () ය. 

 
(12) කවර කtණ� ?සා ෙහෝ අභ�ාසලා=යාට එම m_u කාලය 5Eඝ SRම� 

අ�මත කර� ලැ�වෙහො@ එෙසේ 5Eඝ කරන ලද කාල Vමාව )ළ5 ඔ_ ෙL 
JCKෙL දැ�ෙවන ?යමය,ට අ�ව Hගටම m_uව ලබාගත () ය. තවද 
එම 5Eඝ කාල Vමාව ද m_uවන කාල Vමාෙ� ෙකොටස� ෙලස �ල5ම 
ඇ)ළ@ කර ��ණ� ෙසේ සලකා එම 5Eඝ කළ Vමාව සLබ,ධෙය, ද 
ෙමම JCKෙL CvCධාන සEවපකාරෙය,ම අදාළ ව� ඇත. 

 
ඉහත ; ප\H එ; කාලය 5Eඝ කර ගැgමට අවසර ෙදන ල]ෙ] නL, 

නැවත රාජකාR බාර ගැgෙම, පK ෙම* �I, ද�වා ඇ� අptw --------
----- ක කාල Vමාවට අ�ෙEක වශෙය, තව@ කාල Vමාව� )ළ 
ආ-.වට ෙසේවය කළ () යැN ?යම කර� ලැ�වෙහො@ එම අ�ෙEක 
කාල Vමාව ගතවන )t එ; අභ�ාසලා=යා ආ-.වට ෙසේවය SRමට 
ෙමN, එකඟව� ලැෙ�.    

 

(13) (අ) ඉH, එ; අභ�ාසලා=යා එම පාඨමාලාෙ� කාලය ගත e අවස, 
ව,නට ම@ෙත, (4) ---------------------ෙ� මතය ප\H ස)bදායක 
ෙනොවන යL යL ෙහේ�, ?සා ස්ව;ය Wෂ�@වෙය, ඉ�ලා අස්pවෙහො@ 
ෙහෝ තම ඉෙගgම හා m_uව අ@හැර දැ�වෙහො@, ෙමම JCKම යටෙ@ 
ලැෙබන Dයnම ඵල පෙයෝජන ඔ_ට අ*+Gවා ෙසේ සලක� ලැෙ�. එෙසේම 
ඔ_ ඉ�ලා අස ්G Hනය වන ෙත� එ; Wෂ�@වය සLබ,ධෙය, ආ-.ව 
සහ පදායක ඒජ,Dය CD, ඔ_ ෙව�ෙව, දරන ලද CයදL ද 
සL`Eණෙය,ම ආ-.වට ආපK ෙගeමට ඔ_ යට@ ව,ෙ, ය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(5) අ�වා�ය 
ෙසේවා කාලය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) අධ�යනය 
ලබන රෙට� 
89න : ලංකා 
�ෙයෝ=තයා 
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 තවද 1 ලංකාවට ආපK එන ගමන සඳහා CvCධාන සලසා ගැgම@, ඒ ගමෙ, 
යානපතවල Cයදම දැRම@ ඔ_ CD,ම කළ () ව,ෙ, ය. 

 
(ආ) ඉH, එ; අභ�ාසලා=යාට පදානය කරන ලද එ; අභ�ාස පහKකL 

ඔ_ෙ� වැඩ සහ/ෙහෝ හැVRම ස)bදායක ෙනොeෙL ෙහේ)ෙව, 
පදායක ඒජ,Dය CD, අවලං� කර,නට ෙයwනෙහො@ ෙහෝ, ෙම* 8 
(අ), (ඇ), (ඈ) ෙහෝ (ඉ) යන වග,� යටෙ@ එ; අභ�ාසලා=යා ආපK 
1 ලංකාවට කැඳව� ලැ�වෙහො@ ෙහෝ එCට ෙමම Wෂ�@වය සඳහා 
එ; අභ�ාසලා=යා CD, ආපK ෙගCය () ව,ෙ, ය. 

 
(ඇ) ඉH, එ; අභ�ාසලා=යා  
 
      1 ලංකාවට ආපK එන ෙලස ?යම කර� ලැ� Cට එ; අභ�ාසලා=යා 

1 ලංකාවට ආපK පැ+Uයෙහො@ ෙහෝ, තම අධ�යන හා අභ�ාස 
පාඨමාලාව අවස, G පK නැතෙහො@ ?ය+ත කාලයට කI, එ; 
අධ�යන හා අභ�ාස පාඨමාලාව අවස, කළ පK නැවත රාජකාR බාර 
ගැgමට අෙපොෙහොස@ pවෙහො@ ෙහෝ, ආ-.ව යටෙ@ නැවත 
රාජකාR බාර ගැgෙම, පK ඉහත සඳහ, ප\H Dය රාජකා\ බාරග@ 
Hන Dට යට@ T\ෙසN, අptw (5) ----------------- � ව@ ආ-.වට 
ෙසේවය SRමට අෙපොෙහොස@ pවෙහො@ ෙහෝ, ඉහත සඳහ, ප\H Dය 
රාජකා\ බාර ගැgෙම, පK එ; අptw ----------- ක කාල Vමාව 
ගතව,නට පළ� ඔ_ ආ-.ව යටෙ@ ලබා ඇ� ප@eෙම, ඉ�ලා 
අස්pවෙහො@ ෙහෝ එ; අptw (5) -------------- ක කාල Vමාව 
ගතeමට ෙපර අකාEය�ෂමතාව ?සා ෙනොෙහො@ ෙවන@ SDයL 
ෙහේ)ව� ?සා ඔ_ ෙසේවෙය, පහකර� ලැ�වෙහො@ නැතෙහො@ 
�රෙය, ඉව@ කර� ලැ�වෙහො@ ෙහෝ, එ; අptw ------------- ක 
කාල Vමාව ගතeමට ෙපර ඔ_ෙ� වයස අptw හැට එළ�මට කI, 
Cශාම ගැgමට මනාපය පකාශ කළෙහො@ ෙහෝ, ෙමම JCKෙL 
ෙවන@ යL ෙකො,ෙ]Dය� Tlපැ5මට ඔ_ අෙපොෙහොස@ pවෙහො@ 
ෙහෝ එCට ෙමම Wෂ�@වය සඳහා එ; අභ�ාසලා=යා ෙව�ෙව, 
ආ-.වට සහ පදායක ඒජ,Dයට දැRමට Dw G CයදL එ; 
අභ�ාසලා=යා CD, ආ-.වට ආපK ෙගCය () ව,ෙ, ය.   
 

(14) එ; අභ�ාසලා=යා ස්ව;ය m_uව අවස, කර ෙහෝ ?ය+ත 
කාලයට කI, m_uව නව@ව� ලැබ ෙහෝ 1  ලංකාවට ආපK 
පැ+U Cට ඉහත ; අptw (5) ----------- ක කාලය� )ළ ඔ_ 
ෙසේවෙ6 ?(�ත කරවා ගැgමට ආ-.ව බැB ඇ� බව� ෙම* 
සඳහ, SDවS, ව�ංJක ෙවතැN ෙනොසැලSය () අතර එවැ,න� 
අදහස් ෙවතැN ෙ@tL ෙනොගත () ය. 
 

(15) ඉහත 12 සහ 13 වග,� යටෙ@ ආ-.වට අය Cය () G ද, 
ෙගCය () G ද �ද� පමාණය Tlබඳ JuL පකාශයකැN 
සැලෙක,නා G ද එ; (4) ----------------- CD, ෙහෝ ඔ_ ෙව�වට 
ෙහෝ සහ�ක කරන ලදැN සැලෙක,නා G ද ෙ�ඛනය�, එය Iයා 
අ@ස, කළ බව ෙහෝ එ* අඩං� කtu ෙහෝ එ* තබා ඇ� අ@ස, 
ෙහෝ ඔcm SRම සඳහා අ�ෙEක ෙහෝ ෙවන@ සාධක ෙනොමැ�ව බැ� 
බැ�මට Tlගැෙනන සා��ය� වන බවට@ ෙමN, JCසග� ලැෙ�. 
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(16) ඉහත 8, 9 සහ 13 වග,�වල සඳහ, කවර කtණ� Tlබඳව pවද     
(4) ----------------------- CD, ෙහෝ ඔ_ ෙව�වට ෙහෝ අ@ස, කරන ලද 
සහ�කය�, එ* අඩං� කtu ෙහෝ එ* තබා ඇ� අ@ස, ෙහෝ ඔcm SRම 
සඳහා අ�ෙEක ෙහෝ ෙවන@ සාධක  ෙනොමැ�ව, බැ� බැ�මට Tlගැෙනන 
සා��ය� වන බවට@ ෙමN, JCසග� ලැෙ�. 

 

(17) ------------------- යන පාඨෙය, අදහස් කර,ෙ, (4) --------------
තන)ර උKල,නා G ෙහෝ එම තන)ෙර* වැඩ බල,නා G ෙහෝ දැනට      
(4) ---------------- CD, කර� ලබන කාEයය, එවකට ඉb කර,නා G 
ෙහෝ ?ලධරයා ය. 
 

(18) “CයදL” යන පාඨයට m_uවන කාල Vමාව )ළ අභ�ාසලා=යාට 
ෙගවන ලද වැbc සහ 5මනා ද, යානපතවල Cයදම ද, m_uව ලබ+, 
Diය5 යL Cෙශේෂ 5මනාව� ෙගවන ල]ෙ] නL ඒ 5මනා ද, ෛවද� CයදL 
ද එ; අභ�ාස පාඨමාලාව සඳහා ගාස්), අ@�කාරL හා 5මනා වශෙය, 
අභ�ාසලා=යාට ෙහෝ ඔ_ ෙව�ෙව, ෙහෝ යL �දල� ෙගවන ල]ෙ] නL ඒ 
�ද� පමාණය, ද ඇ)ළ@ ෙ�.  

 

�ට සා�� වශෙය, ෙL IයC�ලට සLබ,ධ වන එ; ෙදප�ෂය CD, 
වEෂ ෙදදහස් -------------------- � G ---------------- මස ------------------ 
වැ? දා වන ෙමHන ෙකොළඹ 5 අ@ස, කරන ල5. 
 

1 ලංකා පජාතා,4ක සමාජවා5 ජනරජෙ6 ආ-.ව සඳහා සහ ෙව�ෙව, 
{යාකරන ------------------------- පහත සඳහ, සා��කtව, ඉH\Tට 5 
අ@ස, කළ බවට - 
 

---------------------- 
                                                                                              අ@සන 

සා>?ක@ෙවෝ 
1. අ@සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    ITනය : -------------------- 
 
2. අ@සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    ITනය : -------------------- 
 

එ; අභ�ාසලා=යා පහත සඳහ, සා��කtව, ඉH\Tට 5 අ@ස, කළ 
බවට:-  

---------------------------- 
අභ�ාසලා=යාෙ� අ@සන 

 
සා��කtෙවෝ 

1. අ@සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    ITනය : -------------------- 
 
2. අ@සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    ITනය : -------------------- 
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9 වැ� ප��ෂ්ටය 
(XII – 16:5) 
(XV – 5:1) 

 

වැ� ර�ත අධ�යන �වා��ට යන �ලධරය� අ�ස� කළ �  !"#ෙ% ආකෘ(ය 
 

(ආයතන අධ��ෂ ජනරා�ෙ� අ�ම�ය ෙනොමැ�ව ෙමම ආකෘ�ය සංෙශෝධනය ෙනොකළ () ය)  
 

( ෙම* +,ම) -ලධරයා ය� ෙව, සඳහ,  ෙක ෙරන) (1) ----------- 
නමැ2තා එ� ප�ෂයකට ද ( ෙම* +,ම) ආ78ව ය� ෙව, 
සඳහ,   ෙකෙරන) 9 ලංකා පජාතා,;ක සමාජවා< ජනරජෙ= ආ78ව සඳහා 
සහ  ෙව� ෙව, >යා කරන ( ෙම* +,ම) (2) ----------------------- ය� ෙව, 
සඳහ,  ෙක ෙරන) 9 ලංකාෙ@ (3) ---------------------------- තන)ර දරන      
(2) ---------------------- අ  ෙන� ප�ෂයට ද බැC ( (3) -------------------------- 
තන)ර දරන එD (3) -----------------  ෙග, පF එම තන)රට ත2කාGනව 
ප2වන ඔI ෙ� අ�පාJ�ක ෙයෝ ද (3) ------------------ යන පාඨයට ඇ)ළ2 
ව,නාහ.) එම  ෙදප�ෂය NO, වPෂ ෙදදහස් --------------- � R ----------- මස 
--------------- වැ-දා වන ෙමSන Tයා අ2ස, කර� ලබන UNFම පතයW. 
 

(5) -------------------------- ට  ෙගොස් (6) ------------------------- XYබඳ 
අධ�යන/අභ�ාස පාඨමාලාව� හැදෑ]මට හැ^ව� X_ස එD -ලධරයා `� 
වතාවට මාස (4) ------------------  කාලය� සඳහා වැbJ ර*ත -වා8 ඉ�ලා 
ඇ�  ෙහW, ද, 
 

එ ෙසේම එD කාPයය සඳහා එD -ලධරයාට 20--------------- වැ-දා 
පට, මාස (4) ------------------ කාලය� වැbJ ර*ත -වා8 <මට ආ78ව 
එකඟ  h ඇ�  ෙහW, ද , 
 
දැ, ෙi Tයා අ2ස, කරන UNFෙi වග හැj නi ෙමෙසේ ය :- 
 

(1) (5) -------------------------- ට  ෙගොස් (6) ------------------------- XYබඳ 
අධ�යන/අභ�ාස පාඨමාලාව� හැදෑ]මට හැ^ව� X_ස ය ෙථෝ�ත 
-ලධරයාට 20------------- වැ-දා පට, මාස (4) --------------- වැbJ 
ර*ත -වා8 අ�මත ^]මට ආ78ව එකඟ   ෙවW. 

 
(2) එD -ලධරයා- 

 
(i) ඉහත D වැbJ ර*ත -වා8 අ�මත ^]මට  ෙහේ) R 

අධ�යන/අභ�ාස පාඨමාලාව  ෙනොXm ෙහලා අනලසව් හදාරන 
බවට ද, 

 
(ii) එD (3) ---------------------  ෙ� nPවා�ම�ය  ෙනොලබා සව්Dය 

අධ�යන/අභ�ාස පාඨමාලාව   ෙවනස් ^]ම,  ෙහෝ එම 
අධ�යන/අභ�ාස පාඨමාලාව  ෙකj ^]ම  ෙහෝ එD වැbJ ර*ත 
-වා8 ෙව, ඉ�mව ඇ� ^Oම කාල පmo  ෙpදය�  ෙවන2 ^Oම 
කාPයය� සඳහා  ෙයොදා ගැqම  ෙහෝ   ෙනොකරන බවට ද, 

 

(1) �ලධරයාෙ, 
ස%-.ණ නම සහ පද" 
නාමය 
 
(2) ආයතන පධා�යාෙ, 

ස%-.ණ නම 
 

(3) ආයතන 
පධා�යාෙ, පද" 
නාමය 
  
(4) වැ� ර�ත �වා� 
කාලය 
 
 
(5) අධ�යන/ අභ�ාස 
පාඨමාලාව හැදෑ<මට 
යන රට 
 

(6) අධ�යන/ අභ�ාස 
පාඨමාලාව 
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(7) අ�වා.ය ෙසේවා කාලය 
(ෙමය ගණ� බැBය ��ෙ� 
XII වැ� ප�EෙFදෙG 
16:15 උපගව�(යට 
අJKලව ය.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) දNඩන Pදල (ෙමය 
ගණ� බැBය ��ෙ� XV 
වැ� ප�EෙFදෙG 5:2 
උපවග�(යට අJව ය.) 

(iii) ඉහත D වැbJ ර*ත -වා8 කාලය අවස, hම ය, එෙසේ නැතෙහො2 ඉහත 
සඳහ, අධ�යන/අභ�ාස පාඨමාලාව අවස, hම ය යන ෙද^, rම� 
ෙහෝ පළ`ෙව, Os R වහාම 9 ලංකාවට ආපF පැ+ණ ආ78ව කරන 
uරණය අවසාන uරණය හැjයට XYගැqමට බැෙඳ+, ආ78ව -යම 
කරන පmS ^Oයi පදNයක වැඩ බාරෙගන, වැඩ බාරග2 Sන Oට මාස 
(7)------------------- කට ෙනොඅ8 කාලය� ආ78ව යටෙ2 ෙසේවය 
^]මට බැෙඳන බවට ද, 

 
(iv) ඔI ෙහෝ ඇය -ය+ත FsFකi ලබා ගැqමට අෙපොෙහොස2 yවෙහො2 

ෙහෝ, තමාට අ�මත කරන ලද වැbJ ර*ත -වා8ව අවස, R Nට 9 
ලංකාවට ආපF පැ+zම පැහැර හැmයෙහො2 ෙහෝ 9 ලංකාවට ආපF 
පැ+zෙම, පF ඉහත සඳහ, පmS ආ78ව යටෙ2 වැඩ බාර ගැqමට 
අෙපොෙහොස2 yවෙහො2 ෙහෝ  ඉහත සඳහ, පmS ආ78ව යටෙ2 වැඩ 
බාර ගැqෙම, පF වැඩ බාර ග2 Sන Oට යට2 XmෙසW, මාස (7)------
----------------- �ව2 ෙසේවය ^]මට අෙපොෙහොස2 yවෙහො2 ෙහෝ ඉහත 
සඳහ, පmS වැඩ බාරග2 පF එD මාස (7)-------------------------- 
කාලය අවස, hමට ෙපර ආ78ව යටෙ2 දරන ප2hෙම, ඉ�ලා 
අස්yවෙහො2 ෙහෝ එD මාස (7)------------------------- කාලය අවස, 
hමට ෙපර අකාPය�ෂමතාව -සා ෙහෝ Nයදi අ8 ^]ෙi ෙහේ)ව 
හැ{| Nට ෙවන2 යi^O ෙහේ)ව� -සා ෙසේවෙය, පහකර� 
ලැ}වෙහො2, නැතෙහො2 ~රෙය, ඉව2 කර� ලැ}වෙහො2 ෙහෝ එෙසේ2 
නැතෙහො2 ෙමම UNFෙi අෙනr2 ෙකො,ෙ�O අ)m, ^Oව� 
XYපැ<මට අෙපොෙහොස2 yවෙහො2 ෙහෝ එNට තමා 9 ලංකාෙ@ වලං� 
`දT, {Xය� (8)------------------------ � ආ78වට ෙගවන බවට ද, 

 
ෙමW, එකඟ ෙවW. 
 
(3) තමාට ෙදන ලද වැbJ ර*ත -වා8 කාලය <Pඝ කරන  ෙලස එD -ලධරයා 

ඉ�ලා Oj Nෙටක< ආ78  ෙ@ Is අ�මතය පmS එම වැbJ ර*ත -වා8 
කාලය වm, වර <Pඝ ^]මට ආ78වට ��ව, බවට ද පාPශ්වක{ව, 
අතෙP  ෙමW, තවsරට2 UNස ග� ලැ ෙ�. එ ෙතrs yව2 වැbJ ර*ත -වා8 
කාලය එ ෙසේ <Pඝ කර� ලබන ක�* නැවත වැඩ බාරගැq ෙම, පF  ෙසේවය 
කළ () අවම අ-වාPය  ෙසේවා කාලය ආ78ව uරණය කරන තව2 අමතර 
කාලය^, ද, එ ෙසේම  ෙමම UNF ෙi  ෙකො,ෙ�O කඩ කළ ෙහො2 ය ෙථෝ�ත 
-ලධරයා  ෙගNය () `දල ආ78ව uරණය කරන තව2 අමතර `දල^, ද 
සමා�පා�කව වැ� කළ () ව,ෙ, ය.* 

 
*පහත සඳහ, සටහන බල,න. 
 
(4) වැbJ ර*ත -වා8 කාලය ඒ ආකාරෙය, <Pඝ ^] ෙම, ඉ��� 

-ලධරයා  ෙසේවය ^]මට බැC Ojය () අවම අ-වාPය  ෙසේවා කාලය�, 
සහ  ෙi UNF ෙi  ෙකො,ෙ�O කඩ කළ ෙහො2 -ලධරයා  ෙගNය () R `දල 
සමා�පා�කව වැ� කර� ලබන අවස්ථා වක <,  ෙමම UNF ෙi දැනට සඳහ,ව 
ඇ� වැbJ ර*ත -වා8 කාල �මාව, අ-වාPය  ෙසේවා කාලය සහ 
-ලධරයා  ෙගNය () වන `දල යන  ෙiවා  ෙව�වට එD වැbJ ර*ත -වා8 
කාල �මාව,* `� එක)ව ද අ-වාPය  ෙසේවා කාල පmoෙpදය,* `� 
එක)ව ද  -ලධරයා  ෙගNය () `ද� පමාණය,* `� එක)ව ද  ෙi 
UNF ෙi ඊට  ෙයෝග� වග,�වල XY ෙවY, ඇ)ළ2  ෙකොට ඇ2තා  ෙසේ 
සලකා   ^යhමට2 එ ෙසේ  ෙ2{i ගැqමට2  ෙමW, UNසග� ලැ  ෙ�. * 
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(5) �I|ව අවස, ^] ෙම,  ෙහෝ වැbJ ර*ත -වා8ව ඊට කT, අවස, 
h ෙම,  ෙහෝ පF -ලධරයා 9 ලංකාවට පැ+_ Nට ඉහත සඳහ, මාස 
(7)------------- කාලයකට ඔI  ෙසේව ෙ= -(�ත කරවා ගැqමට 
ආ78ව බැC Ojන බව�  ෙම* සඳහ, ^Oව^�2 අදහස් 
ෙක ෙරතැW  ෙනොසැල^ය () ය. 
 

(6) ඉහත 2, 3 හා 4 වග,�වල සඳහ, කවර ක{ණ� XYබඳව yවද  
(3)--------------------------- NO, ෙහෝ ඔI ෙව�වට ෙහෝ අ2ස, 
කරන ලද සහ�කය�, එ* අඩං� ක{| ෙහෝ එ* තබා ඇ� අ2සන 
ෙහෝ ඔJ� ^]ම සඳහා අ�ෙPක ෙහෝ ෙවන2 සාධක  ෙනොමැ�ව බැ� 
බැ�මට XYගැෙනන සා��ය� වන බවට ෙමW, UNස ග� ලැෙ�. 
 

(7) (2) ------------------------------- යන පාඨෙය, අදහස් ෙකෙර,ෙ, 
(2)--------------------------තන)ර දර,නා R ෙහෝ එම තන) ෙP වැඩ 
බල,නා R ෙහෝ (2)----------------------- NO, දැනට කර� ලබන 
කාPයය, එවකට ඉb කර,නා R ෙහෝ -ලධරයාW. 
 

�ට සා�� වශෙය, ෙi TයN�ලට සiබ,ධ වන ෙදප�ෂය NO, වPෂ 
ෙදදහස් -------------------------------- � R ---------------- මස ------------------ 
වැ- දා වන ෙමSන -----------------------< අ2ස, කරන ල<. 
 

9 ලංකා පජාතා,;ක සමාජවා< ජනරජෙ= ආ78ව සඳහා සහ 
ෙව�ෙව, එD (2) ------------------------------ පහත සඳහ, අය ඉSmXට < 
අ2ස, කරන ලද බවට, 
 

අ2සන: -------------------- 
පදN නාමය: -------------------- 

සාRSකTෙවෝ :- 
1. අ2සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    TXනය : -------------------- 
 
2. අ2සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    TXනය : -------------------- 
 

එD (1) ------------------------------ NO, පහත සඳහ, අය ඉSmXට < අ2ස, 
කරන ලද බවට -  
 

අ2සන: -------------------- 
 

සාRSකTෙවෝ :- 
1. අ2සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    TXනය : -------------------- 
 
 
2. අ2සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    TXනය : -------------------- 
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*සටහන - (1) -ලධරෙයr ෙ� වැbJ ර*ත -වා8 කාලය, UNFi 
පත ෙය* `ල< සඳහ, කරන ලද කාලය ඉ�මවා <Pඝ කර� ලබන Nට ඊට 
සමා�පා�කව අ-වාPය  ෙසේවා කාලය ද ද7ඩන `දල ද වැ� කළ () ය. 
 
(2) වැ� කරන ලද අ-වාPය  ෙසේවා කාලය හා වැ� කරන ලද ද7ඩන `දල 
-වා8 <Pඝ කර� ලබන අවස්ථා ෙ@ම -ලධරයාට ද,වා ඊට ඔI ෙ� කැමැ2ත 
TයN�ල^, ලබා ෙගන එය UNFම2 සමග   ෙගො�කර තැ�ය () ය. 
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 10 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XII – 16:5) 

 

එ ෙතර   ෙ�ත�ක කා�ය පැව�ම� සඳහා/එ ෙතර ��යාව� බාර ගැ!ම සඳහා වැ"# 
ර$ත �වා%  ෙද' ලබන �ලධරය+ අ-ස+ කළ /0 123ෙ4 ආකෘ7ය 

 
(ආයතන අධ��ෂ ජනරා�ෙ� අ�ම�ය ෙනොමැ�ව ෙමම ආකෘ�ය සංෙශෝධනය ෙනොකළ '( ය) 

 

( ෙම) *+ම( ,ලධරයා ය� ෙව+ සඳහ+  ෙක ෙරන) (1) ------------------- 
නමැ1තා එ� ප�ෂයකට ද ( ෙම) *+ම( ආ67ව ය� ෙව+ සඳහ+   ෙකෙරන) 
8 ලංකා පජාතා+:ක සමාජවා; ජනරජය සඳහා සහ  ෙව� ෙව+ <යා කරන ( ෙම) 
*+ම( (2)-------------------- ය� ෙව+ සඳහ+  ෙක ෙරන) 8 ලංකාෙ> (2)---------
----------------- තන(ර දරන (3) ------------------------ අ  ෙන� ප�ෂයට ද බැA 
((2)-------------------------- තන(ර දරන එB (3)------------------  ෙග+ පD එම 
තන(රට ත1කාEනව ප1වන ඔG ෙ� අ�පාH�ක ෙයෝ ද (2)---------------- යන 
පාඨයට ඇ(ළ1 ව+නාහ.) එම  ෙදප�ෂය LM+ වNෂ ෙදදහස් ---------------- � P 
---------------- මස ------------------ වැ,දා වන ෙමQන Rයා අ1ස+ කර� ලබන 
SLDT පතයV. (5)------------------------ ට  ෙගොස් (6)------------------- කාNය 
පැවWම�/YZයාව� භාර ගැ\මට හැZව� ]^ස එB ,ලධරයා _� වතාවට 
මාස (4)-------------- කාලය� සඳහා වැaH ර)ත ,වා7 ඉ�ලා ඇ�  ෙහV+ ද, 
 
එ ෙසේම ඒ සඳහා එB ,ලධරයාට 20--------------වැ,දා පට+ මාස (4)-------------
කාලය� වැaH ර)ත ,වා7 ;මට ආ67ව එකඟ  h ඇ�  ෙහV+ ද, 
 
දැ+ ෙT Rයා අ1ස+ කරන SLDෙT වග හැi නT ෙමෙසේ ය:- 
 

(1) (5) ------------------ ට  ෙගොස් (6) ---------------------- කාNය පැවWම�/ 
YZයාව� බාර ගත හැZව� ]^ස ය ෙථෝ�ත ,ලධරයාට 20-------- 
වැ,දා පට+ මාස (4) --------------------- ක වැaH ර)ත ,වා7 අ�මත 
Zkමට ආ67ව එකඟ   ෙවV. 

 
(2) එB ,ලධරයා- 

 

(i) ඉහත B වැaH ර)ත ,වා7 අ�මත Zkමට  ෙහේ( P කාNය 
පැවWමට/YZයාවට අදාළ කට'( අනලස්ව ෙනො]m ෙහලා ඉa කරන 
බවට ද,  

 

(ii) වැaH ර)ත ,වා7 ]ට Miන කාලය (ළ එB (3)-----------------  ෙ� 
nNවා�ම�ය  ෙනොලබා තම කාNය පැවWම/YZයාව  ෙවනස් 
Zkම   ෙහෝ එම කාNය පැවW ෙT/YZයා ෙ> කාලය  ෙකi Zkම  ෙහෝ 
එB වැaH ර)ත ,වා7 ෙව+ ඉ�mව ඇ� ZMම කාල 
පmo  ෙpදය�  ෙවන1 ZMම කාNයය� සඳහා  ෙයොදා 
ගැ\ම  ෙහෝ   ෙනොකරන බවට ද, 

 

(iii)ඉහත B වැaH ර)ත ,වා7 කාලය අවස+ hම ය, එෙසේ නැතෙහො1 
ඉහත සඳහ+ කාNය පැවWම/YZයාව අවස+ hම ය යන ෙදZ+ 
qම� ෙහෝ පළ_ෙව+ Mr P වහාම 8 ලංකාවට ආපD පැ*ණ, 
ආ67ව කරන tරණය අවසාන tරණය හැiයට ]uගැ\මට 
බැෙඳ*+ ආ67ව ,යම කරන පmQ ZMයT පදLයක වැඩ 
බාරෙගන, එෙසේ වැඩ බාරග1 Qන Mට මාස (7)------------------- කට 
ෙනොඅ7 කාලය� ආ67ව යටෙ1 ෙසේවය Zkමට බැෙඳන බවට ද, 

(1) �ලධරයාෙ: 
ස4;�ණ නම සහ පද2 
නාමය  
 
(2) ෙදපා�තෙ4+0 
පධා�යාෙ: පද2 නාමය 
 
(3) ෙදපා�තෙ4+0 
පධා�යාෙ: ස4;�ණ 
නම 
 
(4) වැ"# ර$ත �වා% Aට 
BCන කාලය 
 
(5) කා�ය පැව�ම/ 
��යාව බාර ගැ!මට යන 
රට 
 
(6) කා�ය පැව�ම/ 
��යාෙ� සව්භාවය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) අ�වා�ය ෙසේවා 
කාලය (ෙමය ගණ+ 
බැIය /-ෙ- XII වැ� 
ප�LෙMදෙN 16:15 උප 
වග+7යට අ'ව ය.) 
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(8) දSඩන Uදල (ෙමය 
ගණ+ බැIය /-ෙ- 
XV වැ� ප�LෙMදෙN 
5:2 උප වග+7යට 
අ'ව ය.) 

 
 
 
 
 
 
 

(iv) තමාට අ�මත කරන ලද වැaH ර)ත ,වා7ව අවස+ P Lට 8  
ලංකාවට ආපD පැ*yමට අෙපොෙහොස1 zවෙහො1 ෙහෝ 8 
ලංකාවට ආපD පැ*yෙම+ පD ඉහත සඳහ+ පmQ ආ67ව 
යටෙ1 වැඩ බාර ගැ\මට අෙපොෙහොස1 zවෙහො1 ෙහෝ ඉහත 
සඳහ+ පmQ ආ67ව යටෙ1 වැඩ බාර ගැ\ ෙම+ පD වැඩ භාර 
ග1 Qන Mට යට1 ]mෙසV+ මාස (7)----------------------- � ව1 
ෙසේවය Zkමට අෙපොෙහොස1 zවෙහො1 ෙහෝ ඉහත සඳහ+ පmQ 
වැඩ බාරග1 පD එB මාස (7)-------------------------ක කාලය 
අවස+hමට ෙපර අකාNය�ෂමතාව ,සා   ෙහෝ LයදT අ7 
Zk ෙT  ෙහේ(ව හැW{ Lට ෙවන1 යTZM ෙහේ(ව� ,සා ෙහෝ 
ෙසේවෙය+ පහකර� ලැ|වෙහො1 නැතෙහො1 }රෙය+ ඉව1 
කර� ලැ|වෙහො1 ෙහෝ එෙසේ නැතෙහො1 ෙමම SLDෙT 
අෙනq1 ෙකො+ෙ~M අ(m+ ZMව� ]uපැ;මට අෙපොෙහොස1 
zවෙහො1 එLට තමා 8 ලංකාෙ> වලං� _දR+ W]ය� (8)--------
------------------ � ආ67වට ෙගවන බවට ද, ෙමV+ එකඟ 
ෙවV. 

 
(3) තමාට ෙදන ලද වැaH ර)ත ,වා7 කාලය ;Nඝ කරන  ෙලස එB 

,ලධරයා ඉ�ලා Mi Lටක; ආ67  ෙ> Gr අ�මතය අ�ව එම වැaH 
ර)ත ,වා7 කාලය වm+ වර ;Nඝ Zkමට ආ67වට ��ව+ බවට ද, 
පාNශ්වකWව+ අතෙN  ෙමV+ තවrරට1 SLස ග� ලැ ෙ�.* එ ෙතqr 
zව1, වැaH ර)ත ,වා7 කාලය එ ෙසේ ;Nඝ කර� ලබන ක�), නැවත 
වැඩ බාර ගැ\ ෙම+ පD  ෙසේවය කළ '( අවම අ,වාNය  ෙසේවා කාලය 
ආ67ව tරණය කරන තව1 අමතර කාලයZ+ ද, එ ෙසේම  ෙමම 
SLD ෙT  ෙකො+ෙ~M කඩ කළ ෙහො1 ය ෙථෝ�ත ,ලධරයා  ෙගLය '( 
_දල ආ67ව tරණය කරන තව1 අමතර _දලZ+ ද සමා�පා�කව 
වැ� කළ '( ව+ෙ+ ය.* 

 
(4) වැaH ර)ත ,වා7 කාලය ඒ ආකාරෙය+ ;Nඝ Zk ෙම+ ඉ��� 

,ලධරයා  ෙසේවය Zkමට බැA Miය '( අවම අ,වාNය  ෙසේවා 
කාලය1,  ෙමම SLD ෙT  ෙකො+ෙ~M කඩ කළ ෙහො1 ,ලධරයා  ෙගLය 
'( P _දල1 සමා�පා�කව වැ� කර� ලබන අවස්ථා වක ;,  ෙමම 
SLD ෙT දැනට සඳහ+ව ඇ� වැaH ර)ත ,වා7 කාල �මාව,  
අ,වාNය  ෙසේවා කාලය සහ ,ලධරයා  ෙගLය '( වන _දල 
යන  ෙTවා  ෙව�වට එB වැaH ර)ත ,වා7 කාල �මාව+) _� එක(ව 
ද, අ,වාNය  ෙසේවා කාල පmoෙ�දය+) _� එක(ව හා 
,ලධරයා  ෙගLය '( _ද� පමාණය+) _� එක(ව ද  ෙT SLD ෙT 
ඊට  අදාළ වග+�වල ]u ෙවu+ ඇ(ළ1 ෙකොට ඇ1තා  ෙසේ සලකා 
ෙමම SLDම Zයhමට1 එ ෙසේම  ෙ1WT ගැ\මට1  ෙමV+ SLස ග� 
ලැ  ෙ�. * 
 

(5)  �G{ව අවස+ Zk ෙම+    ෙහෝ වැaH ර)ත ,වා7ව ඊට කR+ අවස+ 
h ෙම+  ෙහෝ පDව ,ලධරයා 8 ලංකාවට ආපD පැ*^ Lට ඉහත 
සඳහ+ මාස (7)----------------------ක කාලයකට ඔG  ෙසේව ෙ� ,'�ත 
කරවා ගැ\මට ආ67ව බැA Miන බව�  ෙම) සඳහ+ ZMවZ�1 
අදහස් ෙක ෙරතැV  ෙනොසැලZය '( ය. 
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(6) ඉහත B 2, 3 හා 4 වග+�වල සඳහ+ කවර කWණ� ]uබඳව zවද 
(3)--------------------------- LM+ ෙහෝ ඔG ෙව�වට ෙහෝ අ1ස+ 
කරන ලද සහ�කය�, එ) අඩං� කW{ ෙහෝ එ) තබා ඇ� අ1සන 
ෙහෝ ඔH� Zkම සඳහා අ�ෙNක ෙහෝ ෙවන1 සාධක  ෙනොමැ�ව බැ� 
බැ�මට ]uගැෙනන සා��ය� වන බවට ෙමV+ SLස ග� ලැෙ�. 
 

(7) (3)------------------------------ යන පාඨෙය+ අදහස ් ෙකෙර+ෙ+ 
(3)-------------------------- තන(ර දර+නා P ෙහෝ එම තන( ෙN වැඩ 
බල+නා P ෙහෝ දැනට (3) ------------------- LM+ කර� ලබන 
කාNයය+ එවකට ඉa කර+නා P ෙහෝ ,ලධරයා ය. 
 

�ට සා�� වශෙය+ ෙT RයL�ලට සTබ+ධ වන ෙදප�ෂය LM+ වNෂ 
ෙදදහස් ------------------- � P ---------------- මස ---------------- වැ, දා වන 
ෙමQන ----------------------- ; අ1ස+ කරන ල;. 
 
8 ලංකා පජාතා+:ක සමාජවා; ජනරජෙ� ආ67ව සඳහා සහ ෙව�ෙව+ 
එB (3)------------------------තන(ර දරන (2) --------------------- LM+ 
පහත සඳහ+ අය  ඉQm]ට ; අ1ස+ කරන ලද බවට- 
 

අ1සන ------------------- 
 

පදL නාමය (3) ------------ 
 

සා�Wක�ෙවෝ:- 
 

1. අ1සන : -------------------- 
    නම : --------------------  
    R]නය : -------------------- 
 
2. අ1සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    R]නය : -------------------- 

 
එB ------------------------------ LM+ පහත සඳහ+ අය ඉQm]ට ; අ1ස+ 
කරන ලද බවට -  
 

-------------------- 
       අ1සන 

 
 

සා�Wක�ෙවෝ :-  
 

1. අ1සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    R]නය : -------------------- 
 
 
2. අ1සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    R]නය : -------------------- 
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        *සටහන - (1) ,ලධරෙයq ෙ� වැaH ර)ත ,වා7 කාලය, SLDT 

පත ෙය) _ල; සඳහ+ කරන ලද කාලය ඉ�මවා ;Nඝ කර� ලබන Lට ඊට 
සමා�පා�කව අ,වාNය  ෙසේවා කාලය1, ද6ඩන _දල1 (XII) වැ, 
පmoෙpදෙ� 15:6 උප වග+� ෙ� සඳහ+ කර ඇ� අ'm+ වැ� කළ '( ය. 
 

(2) ;Nඝ කරන ලද අ,වාNය  ෙසේවා කාලය1, වැ� කරන ලද ද6ඩන 
_දල1 ,වා7 ;Nඝ කර� ලබන අවස්ථා ෙ>ම ,ලධරයාට ද+වා ඊට ඔG ෙ� 
කැමැ1ත RයL�ලZ+ ලබා ෙගන එය SLDම1 සමග   ෙගො� කර තැ�ය 
'( ය. 
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11 වැ� ප��ෂ්ටය 
(XII – 16:5) 

 

ටරට අධ�ාපනය හා ��යාව යන ���ව අර�ණ සඳහා වැ�� ර ත �වා" ෙද% 
ලබන �ලධරය( අ�ස( කළ +, -�.ෙ/ ආකෘ2ය 

 
(ආයතන අධ��ෂ ජනරා�ෙ� අ�ම�ය ෙනොමැ�ව ෙමම ආකෘ�ය සංෙශෝධනය ෙනොකළ '( ය) 

 
( ෙම) *+ම( ,ලධරයා ය� ෙව+ සඳහ+  ෙක ෙරන) (1) ------------------- 
නමැ1තා එ� ප�ෂයකට ද, ( ෙම) *+ම( ජනරජය ය� ෙව+ 
සඳහ+   ෙකෙරන) 7 ලංකා පජාතා+9ක සමාජවා: ජනරජය  ෙව� ෙව+ හා 
ෙව�වට ;යා කරන ( ෙම) *+ම( (2)------------------------ ය� ෙව+ 
සඳහ+  ෙක ෙරන) 7 ලංකාෙ= (2)------------------------------- තන(ර දරන 
(3) ------------------------ අ  ෙන� ප�ෂයකට ද බැ@ ( (2)----------------------- 
තන(ර දරන එA (3)----------------  ෙග+ පC එම තන(රට ත1කාDනව 
ප1වන ඔF ෙ� අ�පාG�ක ෙයෝ ද (2)---------------- යන පාඨයට ඇ(ළ1 
ව+නාහ.) එම  ෙදප�ෂය KL+ වMෂ ෙදදහස් --------------------- � O --------
-------- මස ------------------ වැ,දා වන ෙමPන Qයා අ1ස+ කර� ලබන 
RKCS පතයU. 
 
     (5) ------------------------ ට  ෙගොස් (6) ------------------- VWබඳ අධ�යන/ 
අභ�ාස පාඨමාලාව� හදාරා ------------------------ තන(රක ෙසේවය [\මට 
හැ[ව� V]ස එම ,ලධරයා ^� වතාවට මාස (4)-------------- ක කාලය� 
සඳහා වැ`G ර)ත ,වාa ඉ�ලා ඇ�  ෙහU+ ද, 
 
එ ෙසේ ම එA කාMයය සඳහා එA ,ලධරයාට 20---------------------- වැ,දා 
පට+ මාස --------------- ක කාලය� සඳහා වැ`G ර)ත ,වාa :මට ජනරජය 
එකඟ  e ඇ� බැK+ ද , 
 
දැ+ ෙS Qයා අ1ස+ කරන RKCෙS වග හැf ෙමෙසේ ය - 
 

(1) (5) ------------------------  ෙගොස ් (6) ---------------------- VWබඳ 
අධ�යන/අභ�ාස පාඨමාලාව� හැදෑ\ම හා ------------- තන(රක 
,'�ත eමට හැ[ව� වස් යෙථෝ�ත ,ලධරයාට 20 ------- 
වැ,දා පට+ මාස --------------- ක වැ`G ර)ත ,වාa අ�මත 
[\මට ජනරජය එකඟ   ෙවU. 
 

(2) එA ,ලධරයා- 
 
i. ඉහත A වැ`G ර)ත ,වාaව අ�මත [\මට  ෙහේ( O 

අධ�යන/අභ�ාස පාඨමාලාව ෙනොVjෙහලා අනලස්ව හදාරා 
ස්වAය තන(රට අය1 රාජකාj හjහැf ඉ` කරන බවට ද,  

 
ii. එA (2)---------------------  ෙ� kMවා�ම�ය  ෙනොලබා 

ස්වAය අධ�යන/අභ�ාස පාඨමාලාව  ෙනොෙහො1 ස්වAය 
තන(ර ෙවනස් [\ම ෙහෝ එම අධ�යන/අභ�ාස පාඨමාලාව 
ෙකf [\ම ෙහෝ එA වැ`G ර)ත ,වාa ෙව+ ඉ�jව ඇ� 
[Lම කාල පjl  ෙmදය�  ෙවන1 [Lම කාMයය� 
සඳහා  ෙයොදා ගැnම  ෙහෝ   ෙනොකරන බවට ද, 

(1) �ලධරයාෙ5 
ස/67ණ නම සහ 
තන,ර  
 
(2) ෙදපා7තෙ/(, 
පධා�යාෙ5 පද� 
නාමය 
 
(3) ෙදපා7තෙ/(, 
පධා�යාෙ5 
ස/67ණ නම 
 
(4) වැ�� ර ත 
�වා"ට =>න 
කාලය 
 
 
 
(5) කා7ය පැව@ම 
බාර  ගැBමට යන 
රට 
 
(6) කා7ය පැව@ෙ/ 
සව්භාවය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



422 

 

 

 
 
 
 
 
 
(7) අ�වා7ය 
ෙසේවා කාලය  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(8) දHඩන �දල  
 
 
 
 
 
 

 

(iii) ඉහත A වැ`G ර)ත ,වාa කාලය අවස+ eම ෙනොෙහො1 ඉහත 
සඳහ+ අධ�යන/අභ�ාස පාඨමාලාව ෙහෝ තන(ර අවස+eම යන 
ෙද[+ oම� ෙහෝ පළ^ෙව+ Lp O වහාම 7 ලංකාවට ආපC 
පැ*ණ ජනරජය කරන rරණය අවසාන rරණය හැfයට 
VWගැnමට බැෙඳ*+ ජනරජය ,යම කරන පjP [LයS 
පදKයක වැඩ බාරෙගන එෙසේ වැඩ භාරග1 Pන Lට මාස (7)------- 
කට ෙනොඅa කාලය� ජනරජය යටෙ1 ෙසේවය [\ම සඳහා 
බැෙඳන බවට ද, 

 

එෙතop uව1, ෙසේවය [\මට බැ@ Lfන ෙසේවා කාලය, 
ෛවක�Vක Kශාම යාෙS වයස (අuxp 55) ඉ�මවා යන 
අවස්ථාවක : ෙසේවය [\මට බැ@ Lfන කාලෙය+ ඉ�j කාල 
yමාව ෙව�ෙව+ ජනරජය KL+ rරණය කර� ලැzය හැ[ 
එවැ, යS ^දල� එA ,ලධරයා ජනරජයට ෙගeමට යට1ව එA 
,ලධරයාට Kශාම යාමට අවසර :මට ජනරජයට {|වන.  

 

(iv) තමාට අ�මත කරන ලද වැ`G ර)ත ,වාaව අවස+ O Kට 7 
ලංකාවට පැ*~ම පැහැර හැjයෙහො1 ෙහෝ 7 ලංකාවට ආපC 
පැ*~ෙම+ පC ඉහත සඳහ+ පjP ජනරජය යටෙ1 වැඩ බාර 
ගැnමට අෙපොෙහොස1 uවෙහො1 ෙහෝ ඉහත සඳහ+ පjP ජනරජය 
යටෙ1 වැඩ බාර ගැn ෙම+ පC වැඩ බාරග1 Pන Lට යට1 
VjෙසU+ මාස (7) ----------------------- � ව1 ෙසේවය [\මට 
අෙපොෙහොස1 uවෙහො1 ෙහෝ ඉහත සඳහ+ පjP වැඩ බාරග1 පC 
එA මාස (7) ----------------------- ක කාලය අවස+ eමට ෙපර 
අකාMය�ෂමතාව ,සා   ෙහෝ KයදS අa [\ ෙS  ෙහේ(ව හැx� 
Kට ෙවන1 [LයS ෙහේ(ව� ,සා ෙහෝ ෙසේවෙය+ පහකර� 
ෙනොෙහො1 �රෙය+ ඉව1 කර� ලැ�වෙහො1 ෙහෝ එෙසේ 
නැතෙහො1 ෙමම RKCෙS ෙකො+ෙ�L අ(ෙර+ [Lව� 
ස{රාDමට අසම1 uවෙහො1 ෙහෝ එKට 7 ලංකාෙ= වලං� 
^දQ+ xVය� (8)----------------------- ජනරජයට ෙගeමට ද 
ෙමU+ එකඟ ෙවU. 

 

(3) තමාට ෙදන ලද වැ`G ර)ත ,වාa කාලය :Mඝ කරන  ෙලස එA 
,ලධරයා ඉ�ලා Lfය Kෙටක : ජනරජෙ� Fp අ�මතය අ�ව එම 
වැ`G ර)ත ,වාa කාලය වj+ වර :Mඝ [\මට ජනරජයට {|ව+ 
බවට ද, පාMශ්වකxව+ අතෙM  ෙමU+ තවpරට1 RKස ග� ලැ ෙ�. 
එ ෙතop uව1, වැ`G ර)ත ,වාa කාලය එ ෙසේ :Mඝ කර� ලබන 
ක�) නැවත වැඩ බාර ගැn ෙම+ පC  ෙසේවය කළ '( අවම 
අ,වාMය  ෙසේවා කාලය ජනරජය KL+ rරණය ෙකෙරන තව1 අමතර 
කාලය[+ ද, එෙසේම ෙමම RKCෙS ෙකො+ෙ�L කඩ 
කළෙහො1  යෙථෝ�ත ,ලධරයා   ෙගKය '( ^දල ජනරජය KL+ 
rරණය ෙකෙරන තව1 අමතර ^දල[+ ද ඒ අ�ව වැ� කළ '( 
ව+ෙ+ ය. 

 

(4) වැ`G ර)ත ,වාa කාලය ඒ ආකාරෙය+ :Mඝ [\ ෙම+ ඉ�z�ව 
,ලධරයා  ෙසේවය [\මට බැ@ Lfය '( අවම අ,වාMය  ෙසේවා 
කාලය1, ෙS RKC ෙS  ෙකො+ෙ�L කඩ කළ ෙහො1 ,ලධරයා  ෙගKය 
'( ^දල1 සමා�පා�කව වැ� කර� ලබන අවස්ථා වක:  ෙමම 
RKC ෙS දැනට සඳහ+ව ඇ� වැ`G ර)ත ,වාa කාල yමාව,  
අ,වාMය  ෙසේවා කාලය හා ,ලධරයා  ෙගKය '( වන ^දල යන  ෙSවා  
ෙව�වට එA වැ`G ර)ත කාල yමාව+) ^| එක(ව ද, අ,වාMයය  
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ෙසේවා කාල පjlෙ�දය+) ^| එක(ව හා ,ලධරයා  ෙගKය '( 
^ද� පමාණය+) ^| එක(ව ද  ෙS RKC ෙS ඒ ඒ  අදාළ 
වග+�වල VW ෙවW+ ඇ(ළ1  ෙකොට ඇ1තා  ෙසේ [යKය '( 
බවට ද එ ෙසේම   ෙ1xS ගත '( බවට ද  ෙමU+ RKස ග� 
ලැ  ෙ�. 
 

(5) වැ`G ර)ත ,වාaව සSkMණ කළ පCව ෙහෝ ඒ VWබඳව 
rරණය� ග1 වහාම ,ලධරයා 7 ලංකාවට පැ*] Kට ඔF 
ඉහත සඳහ+ වන පjP මාස (7) --------------------- �  ෙසේව ෙය) 
,'�ත කරවා ගැnමට ජනරජය බැ@ Lfන බව�  ෙම) සඳහ+ 
වන [Lව[�1 අදහස් ෙක ෙරතැU  ෙනොසැල[ය '( ය. 
 

(6) ඉහත A 2, 3 හා 4 වග+�වල සඳහ+ කවර කxණ� VWබඳව 
uවද, (2)--------------------------- KL+ ෙහෝ ඔF ෙව�වට ෙහෝ 
අ1ස+ කරන ලද සහ�කය�, එ) අඩං� කx� ෙනොෙහො1 එ) 
තබා ඇ� අ1සන ඔG{ [\ම සඳහා අ�ෙMක ෙහෝ ෙවන1 
සාධක  ෙනොමැ�ව ^� බැ�මට VWගැෙනන සා��ය� වන 
බවට ෙමU+ RKස ග� ලැෙ�. 
 

(7) ------------------------------- (2) යන පාඨෙය+ අදහස ්කර+ෙ+ 
------------------------------- (2) තන(ර දර+නා O ෙහෝ එම 
තන( ෙM වැඩ බල+නා O ෙහෝ ------------------------ KL+ 
දැනට කර� ලබන කාMයය+ එවකට ඉ` කර+නා O ෙහෝ 
,ලධරයාU. 
 

�ට සා�� වශෙය+ ෙS QයK�ලට සSබ+ධ වන ෙදප�ෂය 
KL+ වMෂ ෙදදහස් ---------------� O ---------- මස ------------- 
වැ, දා වන ෙමPන -----------------------: ෙමෙසේ අ1ස+ තබන 
ල:. 

 

7 ලංකා පජාතා+9ක සමාජවා: ජනරජය ෙව�ෙව+ එA -----------
-------(2)  KL+ පහත සඳහ+ අය  ඉPjVට : අ1ස+ කළ බවට- 
 

අ1සන:-------------------- 
 

පදK නාමය:--------------- 

සාJKක@ෙවෝ :- 
 

1. අ1සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    QVනය : -------------------- 
 
2. අ1සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    QVනය : -------------------- 
 

එA ------------------------------- KL+ පහත සඳහ+ අය ඉPjVට : අ1ස+ 
තබන ලද බවට -  

 
අ1සන : ------------------ 
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 සාJKක@ෙවෝ :- 
 

1. අ1සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    QVනය : -------------------- 
 
 
2. අ1සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    QVනය : -------------------- 
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12 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XIII–6:3) 

 

කා�න කා� අවසර ප� 
 
 

පළ�වැ� පං�ය 
 

ජනා�ප� උ�මාණ!ෙ# ෙ$ක% .. �යම ���ය ස්ථානවලට 
 

ජනා�ප� උ�මාණ!ෙ# ෙපෞ'ග)ක ෙ$ක% .. �යම ���ය ස්ථානවලට 
 

*%�ය ෙදපා,තෙ%!�ෙ. සහකාර 0ගණක .. �යම ���ය ස්ථානවලට 
 

*%�ය 0*) ප12ඩ ඉං5ෙ!6 .. �යම ���ය ස්ථානවලට 
 
 
 

ෙදවැ� පං�ය 
 

*%�ය ෙදපා,තෙ%!�ෙ. සහකාර 0ගණකෙ# කා,ය ම7ඩලය .. �යම ���ය ස්ථානවලට 
 

*%�ය 0*) ප12ඩ ප9:ෂක .. �යම ���ය ස්ථානවලට 
 

ජනා�ප� ම!;රෙ< ආර>? .. �යම ���ය ස්ථානවලට 
 
 

�!වැ� පං�ය 
 

*%�ය 0*) ප12ඩ ෙසේවෙ< ABC ෙසේවකය!, .. �යම ���ය ස්ථානවලට 

මා,ග ක%ක6ව!, Eට,ව6!, වF කා,Gකය!,  
බැට� ෙසේවකය! සහ ක%ක6ව! 
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13 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XIII–6:5) 

 

රජෙ� අ�ගහ කා�න පෙ�ශ පත 
 
 

පළ�වැ� පං!ය 
 

අග�ශ්චයකාරවරයා .. �ය�ම ���ය ස්ථානවලට 
 

ෙශේෂ්ඨා'කරණෙ) �ශ්චයකාරව*+ .. �ය�ම ���ය ස්ථානවලට 
 

පා-.ෙ�+/ ම+0ව*+ .. �ය�ම ���ය ස්ථානවලට 
(ෙනො2ෙ3 දන මැ6� පහ8ක� ඇ/:) 
 

�ගණකා'ප< .. �ය�ම ���ය ස්ථානවලට 
 

=>ධ හ@දාප< .. �ය�ම ���ය ස්ථානවලට 
 

Aව+ හ@දාප< .. �ය�ම ���ය ස්ථානවලට 
 

නා�ක හ@දාප< .. �ය�ම ���ය ස්ථානවලට 
 

පධාන ��. පCDඩ ඉංHෙ+* .. �ය�ම ���ය ස්ථානවලට 
 
 
 

ෙදවැ� පං!ය 
 

සැරය+ව*+ සහ ෙකොස්තාප3ව*+ ඇ/: J ලංකා ෙපොK �ෙ) ලධරය+.. ෙකොLව  සහ 
තෙලMම+නාර� 
ෙතොLෙපොල 

 
 

#$වැ� පං!ය 
 

අග �ශ්චයකාරවරයාෙN, ෙශේෂ්ඨා'කරණෙ) �ශ්චයකාරව*+ෙN.. �ය�ම ���ය ස්ථානවලට 
ෙසේවකය+ (එQ අෙයR ෙවSෙව+ එQ ෙසේවකෙයQ)   
 

=>ධ හ@දාප<, Aව+ හ@දාප<, නා�ක හ@දාප< යන අයෙග+ එQ .. �ය�ම ���ය ස්ථානවලට 
අෙයRට එQ ෙසේවකෙයR බැU+      
 

පා-.ෙ�+/ ම+0ව*+ෙN ෙසේවකය+ (එQ ම+0වරෙයR .. �ය�ම ���ය ස්ථානවලට 
සඳහා එQ ෙසේවකෙයQ)  
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14 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XV– 2:3:2) 

 

�ටරට ����ෙ� පහ�ක� ලබා ගැ�ම සඳහා ඉ"#�පතය 
 

(එ� එ� අ��ෙ� ඔ�ෙතෝ�බ� මස 31 වැ�දාට ෙපර ෙ"ක�වරයාෙ% ��ෙ�ශය ද ස'තව 
අමාත(ාංශය ම*+ ෙමය ඉ-.ප/ කළ 12 ය.) 
 

ෙයො5 අංකය : -------------------------- 
-------------------------- අමාත(ාංශෙ7 ෙ"ක� 
 

1. �ලධරයාෙ% නම : -------------------------- 
පද; නාමය : -------------------------- 
අධ(ාපන <=<ක� : -------------------------- 
වයස : -------------------------- 
 

2. (අ) ෙසේවයට ඇ2ළ/ @ -නය : -------------------------- 
(ආ) දැනට දරන තන2ෙ� ෙසේවය කර ඇB අ�= ගණන : -------------------- 

 
3. (අ) අවශ( කරන EFGෙH ස්වJපය : (එන�, ශාස්Lය පාඨමාලාව�, පාෙයෝ*ක 

අO1�Bය�, අධ(යන චා.කාව� යනාQ වශෙය�.) 
(ආ) කාල Rමාව : -------------------------- 
(ඇ) EFGව අෙS�ෂා කර+ෙ+ කවර රටකද යන වග : -------------------------- 

(කැමැ/ෙ/ අOUVෙවV+) 
(ඈ) �ලධරයා EFGව අවස+ කර ආප< පැXYෙම+ ප< බාර ග+නා තන2ර : --------

------------------  
 

4. (අ) අෙS�[ත EFGව අOමත අභ(ාස ෙයෝජනා කමය� මත පදන� @ව�ද යන වග: --
------------------------ 

 ( ආ) ෙදපා�තෙ�+2ෙH/අමාත(ාංශෙ7 සංව�ධන ෙයෝජනාවලට ෙමම EFGව ස�බ+ධ 
වන අ1� : -------------------------- 

    
---------------------------- 

        ෙදපා�තෙ�+2 පධා�යා  
-නය : -------------------------- 
 
 
 

 ෙයො5 අංකය : -------------------------- 
 

අධ(�ෂ,  
` ලංකා සංව�ධන ප.පාලන ආයතනෙ7 පාලක මaඩලය 

-------------------------- 
 

-------------------------- 
ෙ"ක� 

-------------------------- අමාත(ාංශය  
ෙකොළඹ 
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15 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XV – 4:12) 

 

ස���ණ වැ�� ස�ත අධ�යන �වා� ලබන �ලධරය  අ!ස  කළ $% 
බැ&�කරෙ( ආකෘ+ය 

 
(ආයතන අධ��ෂ ජනරා�ෙ� අ�ම�ය ෙනොමැ�ව ෙමම ආකෘ�ය සංෙශෝධනය ෙනොකළ '( ය) 

 

ඇප බැ&�කරය 
)ය* ෙදනා ,)- ෙම.- දැන ගත '(.. 
 

පධාන ණයක3 හැ5යට ෙ7 බැ97කරයට අ:ස- කරන -------------------- 
ප=ං> (1) --------------------------- වන මා ද, ඇපක3ව- හැ5යට Aට අ:ස- 
කරන --------------------- ප=ං> (2) --------------------- සහ ---------------------- 
ප=ං> (3) ------------------------- යන අප ෙදෙදනා ද ෙම.- ද-වා )5-ෙ- 
(ෙමC D-ම( අප සැෙවොම ඇතැ7 ,ට සාECක වශෙය- බ-ධනදාF- 
ය�ෙව- හ9-ව� ලැෙබ:) H ලංකා පජාතා-Iක සමාජවාJ ජනරජෙK 
ආLMව ඉ�ලා )5 ,ට H ලංකාෙO වලංP QදR- 3Sය� (4) ------------------- 
(3. ------) ක Qදල� ෙකොළඹ J H ලංකා පජාතා-Iක සමාජවාJ ජනරජෙK 
ආLMවට ෙගවන බවට අප සැෙවොම එ�ව හා ෙව- ෙව-ව ෙම.- තරෙKම 
බැV )5න බව හා එW Qදල සත� ෙලස හා X) ෙලස ෙගවන බවට එW 
බ-ධනදාF- වන අප )ය* ෙදනාම එ�ව හා ෙව- ෙව-ව බැ ෙඳන අතරම, 
SZෙවZ- අප එ� එ�ෙකනාෙ� උ3ම�කාරය-, ෙපො�මඃකාරය- හා 
අ]DXස්තා)කාරය- ද ෙම.- තරෙK බැඳ තබන බව ය. තවද එW ඇපක3ව- 
වන (2) -------------------------සහ (3) ------------------------- යන අප ෙදෙදනා 
ෙ7 Rය,�ලට අ:ස- කර-ෙ- “ෙබXSa'7 ඕcXස් d,)ෙයෝXස් එe 
එ�ස්ක)ෙයෝXස්” ෙහව: ෙබදා ෙගgෙ7 හා SZෙවZ- අයකර ගැhෙ7 
වා)ය:, ඇපක3ව-ට h�ෙය- CD ෙවන: )යiම ඵල පෙයෝජන, වරපසාද 
හා ව��ෙkක ය�: අ:හැර දමDX. එW පාඨෙK බලය:, එම වා)ය අ:හැර 
දැAෙ7 ,පාක: අපෙ� hmඥ තැ-ප: ------------------------- මහතා ,)- අප 
එ� එ�ෙකනාට ෙ:37කර ෙදන ල=- දැ- අපට එC යථාkථය 
ස7pkණෙය-ම වැටq ඇ� බව ද ෙම.- SZෙවZ- පකාශ කරQ. 
 

වkෂ ෙදදහස් --------------------- � r -------------------- මස ------------- වැXදා 
වන ෙම=න ෙකොළඹ J අ:ස- කරන ලJ. 
 

එW (1) ------------------------- නමැ:තා ,)- H ලංකා පජාතා-Iක සමාජවාJ 
ජනරජෙK ආLMව සඳහා සහ ෙව�  ෙව- ෙපh )5න ------------------------- 
සමග අ:ස- ෙකොට ඇ� වkෂ ෙදදහස් ------------------- � r -------------- මස 
--------------------- වැXදා වන ෙම=න ------------------------- දරන s,t7 පතය 
අ�ව එW (1) ------------------------- නමැ:තා ------------------ =න දරන ඉහත 
W s,tෙ7 Xයම කර ඇ� පu= ------------------ කාලය� (ළ (5) -------------J 
අභ�ාස පාඨමාලාව� හැදෑyමට එකඟ g ඇ� ෙහ.- ද, 
 

එෙසේම එW (1) ---------------------- නමැ:තා එW s,tෙමC සඳහ- වග-�ය 
හා ෙකො-ෙ]) ,| r පu=:, අවංකව: ඉ}කරන බවට 3Sය� ---------------ක 
Qදල� (3. ----------------) සඳහා බැ97කරය�  ------------------ ,)- අ�මත 
කරන ලද ඇපක3ව- ෙදෙදෙනa ද ඇ�ව Rයා අ:ස- කර =ය '( බවට එW 
s,tෙ7 සඳහ- ෙකොට එෙසේ කරන බවට එW s,tෙම- එW (1) --------------- 
නමැ:තා එකඟ g ඇ� ෙහ.- ද, 

 
 
 
(1) 
අභ�ාසලා0යාෙ1 
ස���ණ නම 
 
(2) සහ (3) 
ඇපක6ව  
ෙදෙදනාෙ1 
ස���ණ න� 
 
 

(4) ද9ඩන ;දල 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) ඉෙග>මට යන 
රට 
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එෙසේම එW (2) ------------------------- සහ ------------------------- යන ෙදෙදනා 
එW s,tම ~යවා බලා ෙමයට ඇපක3ව- gමට එකඟ g ඇ� ෙහ.- ද, 
 
ඉහත W බැ97කරෙK ෙහව: බ-ධන පතෙK වග හැ5 න7, ඉ�- එW (1) -----
-------------------- නමැ:තා එW s,tෙමC අඩංP වන Xයමය- හා 
ෙකො-ෙ]) අවංකව ඉ} කළෙහො: ෙහෝ, එW (1) ------------------------- ,)- 
එW s,tෙමC අඩංP Xයමය- සහ ෙකො-ෙ]) කඩ කර� ලැ�වෙහො: එෙසේ 
කඩ ~yම Xසා ෙග,ය '( ඉහත W 3Sය� (4) ------------------------- ක Qදල 
(3. -------------) එW (1) ---------------------- ,)- ෙහෝ ---------------------- 
ප=ං> (2) -------------------- හා ---------------------- ප=ං> (3) -------------------- 
යන අය ,)- H ලංකා පජාතා-Iක සමාජවාJ ජනරජෙK ආLMවට ෙගව� 
ලැ�වෙහො: ෙහෝ එ,ට ෙ7 බැ97කරය ෙහව: බ-ධනපතය අවලංPව බල 
රCත වන බව හා එW ෙකො-ෙ]) ඒ ආකාරෙය- ඉ} ෙනො�වෙහො: ෙ7 
බැ97කරය ස7pkණ බල සCතව ද වලංPව ද �යා:මකව ද පව:නා බව ය. 
 
Aට සා�� වශෙය-  ෙ7 Rය,�ලට ස7බ-ධ වන පාkශ්වක3ව- ,)- වkෂ 
ෙදදහස් --------------------- � r ----------------------- මස ----------------- 
වැXදා වන ෙම=න ෙකොළඹ J අ:ස- තබන ලJ. 
 

පධාන ණයක3ෙ� අ:සන : ------------------------- 
පළQවැX ඇපක3ෙ� අ:සන : ------------------------- 
ෙදවැX ඇපක3ෙ� අ:සන : ------------------------- 

 
සා?@ක6ෙවෝ : 
 
1. අ:සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    RSනය : -------------------- 
 
2. අ:සන : -------------------- 
    නම : -------------------- 
    RSනය : -------------------- 

 
ඉහත න7 සඳහ- ඇපක3ව- ඉහත R�ත බැ97කරය අ:ස- ~yමට ෙපර 
“ෙබXS~'7 ඕcXස් dO)ෙයෝXස් එe එ�ස්ක)ෙයෝXස්” යන පාඨෙයC 
අkථය: එම වා)ය අ:හැර දැAෙ7 ,පාක:, ම,)- ඔ�-ට ,| r පu= 
ෙ:37 කර ෙදන ලද බව ෙම.- සහ�ක කරD. 
 

   -------------------- 
ඇපක3ව-ෙ� hmඥ 
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16 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XV – 10:4, 10:5) 

 

රාජ� �ලධරය�ෙ� �ෙ�ශ ගම� සඳහා � ව අවසරය ලබා ගැ#ෙ$ ඉ&'$පතය 
1 ෙකොටස 

 

1.  
1:1 නම  
1:2 තන�ර 
1:3 �ලධා�යා  අය�වන ෙසේවය 
 

2.  
2.1 උප# $නය   $නය  මාසය   ව%ෂය 
2:2 හැ)*+ප� අංකය  : ............................................................................. 
 

3. 
3:1 අමාත.ාංශය/පළා� සභාව : ............................................................................. 
3:2 ෙදපා%තෙ+#�ව/ආයතනය : ............................................................................. 
 

4. රාජකා� ආවරණයට/වැඩ බැ:මට  
ෙයොදා ඇ= වැඩ >?ෙවළ : ............................................................................. 

 

5. 
5:1 ගමෙ# අරAණ/BCD ෙEේතය 
5:2 ගමෙ# ස්වභාවය 
5:3 BCDව සඳහා න+ පදානය  

කර* ලබන ආයතනය 
5:4 පධාන වශෙය# Jයද+ දර#ෙ#  

ෙකෙසේද? (ෙකොLවM �ළ ලND කර#න) 
5:5 O ලංකා රජෙP අරAදQ# ලබාග#ෙ#  

න+ එS සව්භාවය හා Aදල 
5:6 JෙUශ ණය/ව.ාපෘ=ය යටෙ� වන  

අරAදලM න+ ඒ >?බඳ Jස්තර: .................................................................................. 
5:7 පාඨමාලාව/BCDව ආර+භක $නය 
5:8 අවසාන $නය 
5:9 >ට�වන $නය සහ ආප\ පැ]ෙණන  

$නය 
5:10 යන රටව^ 
5:11 JෙUශ Q>නය : _රකතන, 

ෆැMස්, ඊෙ+^ අංක සSතව: ........................................................................................ 
5:12 ප\bය �ල ගමනට අදාළ වා%තාව ඉ$�ප� කෙළේද? ..................................................... 
 

6. අය_+කd පව�නා ව%ෂෙP e සහ ප\bය ව%ෂ 3 �ළ bය JෙUශ ගම# ෙතොර�d: 
 

ව%ෂය ගමෙ# අරAD කාලය රට 
    
    

    
    

    
    

 

6:1 ෙමම කාලය �ළ අදාළ අමාත.ාංශ ෙP ගd අමාත.වරයා රf# බැහැරව gf#ෙ#ද යන වග 
(අමාත.ාංශ ෙ^ක+වd#ෙh අය_+ප�වල පමණM ඇ�ළ� කළ i� ය.) 

 

 

�ල  BUගQක  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.ස+.ෙද 
මb# 

ව.ාපෘ=යj# සෘkව ලැlණ 
පදානයM 

තමාෙhම AදලM O ලංකා රජෙය# 

     

 mව# 
ගම# 

යැn+ eමනා පාඨමාලා ගාස්� අ=ෙ%ක 
Jයද+ 

ෙවන� BUගQක Jයද+ 
(පැහැ$Q කර#න) 

     



 

 

7. අය_+කdෙh පකාශය : 
 
 ෙමම අය_+පතෙP සපයා ඇ= ෙතොර�d �වැර$ බව සහ=ක කර]. 
 
 

$නය : .....................................    .................................................. 
        අය_+කdෙh අ�සන 

 
 

2 (අ) ෙකොටස 
 

ෙදපා තෙ$�0 පධා� යාෙ� � ෙ�ශය/පළා4 සභා පධාන ෙ&ක$ෙ� � ෙ�ශය 
 

අමාත.ාංශ/ෙදපා%තෙ+#�/පළා� සභා ෙයොA අංක : ............................. 
 
ජනාoප= ෙ^ක+/අගාමාත. ෙ^ක+/අමාත.ාංශ ෙ^ක+/ආqrකාර ෙ^ක+ 
 
 ෙමම නාම ෙයෝජනාව ගd ........................................................................... අමාත.�මා/ගd 
............................................................. පළා� ආqrකාර�මා Jg# අ*මත කර* ලැබ ඇත. 
රාජකා� ආවරණය jtම/වැඩ බැ:ම සඳහා JoJධාන ෙයොදා ඇත. 
 
 අ=ගd ජනාoප=�මාෙh/ගd අගාමාත.�මාෙh/ගd අමාත.�මාෙh/ගd ආqrකාර�මාෙh 
u%ව අවසරය සඳහා ඉ$�ප� කර]. 
 
 
$නය : .....................................................   ෙදපා%තෙ+#� පධා�යාෙh/ 
        අමාත.ාංශ ෙ^ක+ෙh/ 
        පළා� සභා පධාන ෙ^ක+ෙh 
        අ�සන, නම සහ �ල Aදාව  
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17 වැ� ප�	ෂ්ටය 

ෙමම ප��ෂ්ටය රාජ� ප�පාලන චකෙ�ඛ අංක 21/2007 ම�� ඉව! කර ඇත. 
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18 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XIX–4:2:1) 

 

�වාස ෙව� කර ෙදන බලධරය�ට මඟ ෙප��ම සඳහා ��ෙයළ කළ ල!" #ෙ$ 
ආද&ශ කමය  

 
1. ෙපොෙරො��  ෙ�ඛනෙ� නම සඳහ�ව �� එ� එ� මාසය 

ෙව"ෙව� 
 

ල$% 1 

2. ඉ�'(ක* සමග ,ව�වන එ� එ� ද*වා ෙව"ෙව�. 
(වයස අ/. 18ට අ2 3�� සහ අ4වාහක 5ය6ය�) 
 

ල$% 1  
5ය හැ8 උප:ම ල$% 
ගණන 68. 
 

3. අයහප� >වාස ත��වය� ෙව"ෙව�,  
එන(, Aය'ම ,වන ත��වය� හා වැඩ කරන ස්ථානෙ� 
Aට ඇ� Fර පමාණය 
 

ල$% 1 – 3 ද�වා 

4. Aය සාමානH රාජකා:වල ස්වභාවය අ"ව වැඩ කරන 
ස්ථානය අසල ප5ංL Mම අවශH O ද >�පතා ෙහෝ >තර 
>තර ෙහෝ රාQ කාලෙ�R රාජකා: ඉS 8Tමට Uදාන(ව 
AVය W� O ද >ලධරය� 
 

ල$% 1 – 3 ද�වා 

5. තාවකාZක >ලධරය� 
 

ල$% 12� අ2 කර�න. 

6. >ලධරය� [ප ෙදෙන$ට එක සමාන O ල$% ගණන� 
ලැෙබන 4ට ෙජHෂ්ඨතාව අ"ව _රණය කළ W� ය. 
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19 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XX–2:1) 

 

රාජ� ප�පාලන සහ ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ංශෙ  ආයතන අංශය යටෙ" ඇ$    
�වා% �ෙ&තන ෙව'කර ගැ)ම සඳහා අය+,පතය 

 
 

 “අ’’ ෙ0දය 
 

1)  අවශ� ෙ�තනෙ� නම :- ............................................................................................................................ 
2)  අවශ� කාල �මාව :- .........................  �න �ට ......................... �න ද�වා.          රා� ගණන  .............. 
3)  අය$%ක&ෙ' :- 

I. නම :-  ................................................................................ 
II. ජා)ක හැ,-%ප/ අංකය :-  ................................................................................. 

III. දැනට දරන තන1ර :-  .................................................................................. 
IV. වැ23 කමය :-  .................................................................................. 

V. රජෙ� ෙසේවයට 789 ප/ : �නය :-  .................................................................................. 
VI. මා;ඩ8ක ලධරෙය> න% එම  

තන1රට ප/ : �නය :-  ................................................................................. 
VII. ෙසේවා ස්ථානය :-  ................................................................................. 

VIII. අවස9වරට වාB ෙ�තනය�  
පාCDE කළ �නය හා ෙ�තනෙ� නම :-  .................................................................................. 

IX. ස%බ9ධකර ගත හැH $රකථන අංක :-  රාජකාI ........................ ෙපෞKග8ක ......................... 
 

4)  වාB ෙ�තනෙ� නවාතැ9 ගැMමට අෙ3�Nත අය OPබඳ Cස්තර :- (වයස අR&$ 12ට වැS ද&ව9 �T න% 
ඔR9ෙ' න% ද ඇ1ළ/ කළ W1 ය.) 
 

 නම  අය$%ක&ට ඇ)  නම     අය$%ක&ට ඇ) 
          ස%බ9ධය              ස%බ9ධය 

I) ................................. ................. IX) ................................. .................. 
II) ................................. ................. X) ................................. .................. 
III) ................................. ................. XI) ................................. .................. 
IV) ................................. ................. XII) ................................. .................. 
V) ................................. ................. XIII) ................................. .................. 
VI) ................................. ................. XIV) ................................. .................. 
VII) ................................. ................. XV) ................................. .................. 
VIII) ................................. ................. XVI) ................................. .................. 
   

(ස%Z[ණ සංඛ�ාව ...........) 
 
 

ඉහ)9 සඳහ9 කළ Cස්තර වැර� බව/, ෙම_ “ආ”  ෙ`දය යටෙ/ ද�වා ඇ) ෙකො9ෙK�වලට එකඟ වන බව/, 
අවසර ලබා c ඇ) ෙ9වා�ක සංඛ�ාව පමණ� ෙම_ නවාතැ9 ගැMමට කටW1 කරන බව/, එම ෙ9වා�කd9 ෙව)9 
ෙමම වාB ෙ�තනෙ� ෙKපළවලට H�ය% අලාභ හාය� �$ Rවෙහො/ ඊට අදාළ අලාභය මෙ' වැ2ෙප9 අය කර 
ගැMමට එකඟ/වය පළකරන බව/, ෙමd9 ෙපොෙරො9$ ෙවg.  
 
 

�නය :-   .........................................  
 

.................................................. 
අය$%ක&ෙ' අ/සන  

 
 

 

ආයතන අධ�i ජනරාj, 
 

අංක 03 යටෙ/ I �ට VIII ද�වා සඳහ9 Cසත්ර වැර� ය. වාB ෙ�තනය ෙව9 HIම l$l බව [ෙKශ කරg. 
 

 

�නය :-   ......................................... 
.................................................. 

ෙදපා[තෙ%91 පධායා 
(ල 7දාව තබ9න) 
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 “ආ” ෙ0දය      
 මෙ' අංකය :-EST–7/HOLBG/02/4500 
 �නය :-  
..................................................................... මයා /gය/ෙමනCය 
පlOට Cස්තර ද�වා ඇ) ..........  ෙදනාට ........................................  �න ෙප.ව.10.00 �ට ..........................................  
�න ෙප.ව. 9.00 ද�වා �න ...............  � ........................................................  වාB ෙ�තනෙ� නවාතැ9 ගැMමට 
අ-මැ)ය ෙදg. ඔබ C�9 පහත සඳහ9 ෙකො9ෙK� OPපැ�ය W1 ය. 
 

I. �ෙ&තනෙ  ඇ$ ෙපො+ ෙසේවාව' (+රකතන, 7+8ය) සඳහා වන ගාස�් �ෙ&තන භාරක;ට ෙගවා ෙපො+ 172 
ආකෘ$ෙ  ල+පත& ලබා ගත �� ය. ජලය අරප�ස්සA' පා7BC කළ �� අතර, පා7BC කරE ලබන ෙරFGH 
සඳහා �යAත ගාස්� �ෙ&තන භාරක; ෙවත ෙග7ය �� ය. 

 

II. �ෙ&තන IAෙ  ඇ$ මJ හා පළ�; ගසව්ලට හා� ෙනොකළ �� අතර, මJ කැKෙම' ද වැළLය �� ය. 
තවද, �ෙ&තනෙ  වාසය කරන කාල Mමාව ඇ�ළත එO ෙ�පලවලට හා�ය& ෙනොවන ප�F හැP�ය �� ය. 
එවැ� අලාභය' සඳහා වQනාකම ඔබෙග' අය LSමට කට�� කරE ඇත. 

 

III. ෙමම �ෙ&තනෙ  පහTක, අEව රඳවා තබාගත හැL උප�ම ෙ'වාPකV' සංඛ�ාවට අමතරව වැXYර 
ෙ'වාPකV' Zෙගන ෙනොයා �� ය. 

 

IV. ෙමම �ෙ&තනෙ  උ"සව හා ස,භාෂණ පැවැ"\ම ස,]^ණෙය'ම තහන, ය.  
 

V. �වා% �ෙ&තනෙ  ගත කරන කාලය �ළ P+වන ය, අයථා `යාව& ස,බ'ධෙය' ඔබට 7;�ධව ය, 
පැAbJල& ලැcනෙහො" ඉF�ෙ  e �වා% �ෙ&තන ෙව' LSම GHබඳව ලැෙබන අය+,ප" සලකා බලE 
ෙනොලැෙf. 

 

VI. ෙව' කර ග" �වා% �ෙ&තනය භා7තා ෙනොකර'ෙ' න, ඒ බව ෙව'කරවා ග" Fනට, වැඩ කරන Fන 
07කට ෙපර ආයතන අධ�j ජනරාJ ෙවත 8kතව දැ'7ය �� ය. ඒ ෙවEෙව' LPම ෙහේ�ව& �සා lදJ 
ආපT ෙනොෙගවන අතර, ෙනොවැළැ&7ය හැL ෙහේ�ව& �සා ෙව'කරවා ග" �වා% �ෙ&තනය භා7තා 
ෙනොකර'ෙ' න, පමණ& එම Fනය ෙවEවට අදාල ව^ෂය අවස' \මට ෙපර ඉඩ ඇ$ ෙවන" Fනය& ලබා 
eමට සලකා බලE ඇත. 

 

VII. රාජකාS අවශ�තාවය' මත ෙකQ දැE, eම& මm' ෙමම ෙව' LSම අවලංn කළ හැL ය. එව' 
අවසථ්ාවක e අය කළ lදල ආපT ෙගවE ලැෙf. 

 
 

 
සහකාර ආයතන අධ�i  
ආයතන අධ�i ජනරාj ෙව-වට 
රාජ� ප{පාලන සහ 
සව්ෙKශ කටW1 අමාත�ංශය. 
 
 

 

Oටපත :-  I. �ස්|� ෙjක% - -වරඑPය  
 පාෙK}ය ෙjක% - හ~තෙj/බ;ඩාරෙවල 

  II. වාB ෙ�තන භාරක& - ............................................... 
 

වාB ෙ�තනෙ� 
නම 

O_Tම $රකතන අංකය අය කරන 
ගාස්1ව 

&. 

කාමර 
සංඛ�ාව 

උප{ම 
ෙ9වා�ක 
සංඛ�ාව 

-වරඑPය (පැර�) ආ[�ක ෙවළඳ මධ�සථ්ානය අසළ 052-2222363 500 03 10 
-වරඑPය ( නව) A1 ආ[�ක ෙවළඳ මධ�සථ්ානය අසළ 052-2222363 1000 03 06 
-වරඑPය ( නව) A2 ආ[�ක ෙවළඳ මධ�සථ්ානය අසළ 052-2222363 1000 03 06 
-වරඑPය ( නව) B ආ[�ක ෙවළඳ මධ�සථ්ානය අසළ 052-2222363 750 02 04 
�යතලාව - A $%{ය සථ්ානය අසල 057-2229068 500 05 11 
�යතලාව - B $%{ය සථ්ානය අසල 057-2229069 400 03 07 
බ;ඩාරෙවල - 01 �,� වැව පාර 057-2222553 400 03 07 
බ;ඩාරෙවල - 02 �,� වැව පාර 057-2222553 400 03 07 

සහකාර ආයතන අධ�j : 011-2699399            ෙපො+ අංකය : 011-2696211 – Fnව 316                   ෆැ&ස් : 0112692158 

 
� EවරඑHය (පැරb ) හා Fයතලාව A �වා% �ෙ&තන මාxඩ8ක �ලධරය'ට ෙව'කර ඇ$ අතර අය+,ක;ව' 

ෙනොමැ$ න, පමණ& ඉF� Fන 07ක කාල Mමාව& �ළ y Fන සඳහා පමණ& අෙනz" �ලධරය'ට ෙව' කරE 
ලැෙf.  
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20 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XXIV -3:5) 

(�.ෙර. 238 (4) (ආ) ද බල�න) 
 

වැ�� ලැ�ස්�ෙව� අ� කර ගැ�මට ඉඩ � ඇ! "මාව ගණ� බැ&ෙ' � සැල()ලට 
ෙනොගත -� මා.ක අ� (/' 

 
වැ�ද�/වැ�ද� ��ෂ සහ අන"ද� #ශාම වැ'( අවකරණ. 
 
රාජ, ෙසේවා අ.ථ සාධක අර�දල. 
 
ආදාය2 බ3ද. 
 
4#ත ර6ෂණ සහ7ක ෙව8ෙව� වා9ක. 
 
උ"සව අ"7කාර2 ෙව8ෙව� අය කර ග�නා �ද<. 
 
50% වැ'( අ"7කාර2 ෙව8ෙව� අය කර ග�නා �ද<. 
 
අඩ වැ'( @වාA සහ වැ'( රBත @වාA ෙව8ෙව� අය කර ග�නා �ද< ඇDEව වැF�ර ෙගG 
වැ'( ෙව8ෙව� අය කර ග�නා �ද<. 
 
ජා7ක @වාස සංව.ධන අIකා9ෙය� ෙහෝ මහා භාLඩාගාරෙය� ෙහෝ ලබාග" @වාස ණය. 
 
1958 අංක 42 දරන ජා7ක @වාස (සංෙශෝධන) පනෙ" 10 වග�7ය යටෙ" අය කර ගත RD බවට 
ජා7ක @වාස සංව.ධන අIකා9ය ද�වා එවන �ද< ගණන. 
 
T ලංකා ර6ෂණ සංස්ථාවට අය #ය RD ර6ෂණ වා9ක. 
 
ෙලෝෙහෝ. ආ.යා ණය අර�දලට උකස් කර ඇ7 ර6ෂණ සහ7ක ස2බ�ධෙය� අය #ය RD 
ර6ෂණ වා9ක ෙව8ෙව� අA කර ග�නා �ද<. 
 
ආLAවට කරන ප9ත,ාග. 
 
@වාසය6 තැVම සඳහා ඉඩම6 ෙහෝ @වාස ෙ3පළ6 ෙහෝ අ"කර ගැVම සඳහා ලබාග�නා ණය. 
 
@වාස ඉZ[\ම/වැඩ අවස� [\ම සඳහා ලබාග�නා ණය. 
 
රජෙ] @වාසවල පZං^ @ලධරය�ෙ_ ෙගව< `a, #cdය e< හා ජල e< සඳහා කර8 ලබන අය 
[\2. 
 



 



443 

 

21 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XXIV–3:8:1) 

 

ඒ�ෂණ චකය 
 

අ��දට 4.2% බැ�� මා�ක  ෙපො!ය 
 
#දල 

 
 ෙපො!ය 

 
#දල  ෙපො!ය 

 
#දල  ෙපො!ය 

 
#දල  ෙපො!ය 

 
�. �. සත �. �. සත �. �. සත �. �. සත 
1 0.00 36 0.13 71 0.25 106 0.37 
2 0.01 37 0.13 72 0.25 107 0.37 
3 0.01 38 0.13 73 0.26 108 0.38 
4 0.01 39 0.14 74 0.26 109 0.38 
5 0.02 40 0.14 75 0.26 110 0.39 
6 0.02 41 0.14 76 0.27 111 0.39 
7 0.02 42 0.15 77 0.27 112 0.39 
8 0.03 43 0.15 78 0.27 113 0.40 
9 0.03 44 0.15 79 0.28 114 0.40 

10 0.04 45 0.16 80 0.28 115 0.40 
11 0.04 46 0.16 81 0.28 116 0.41 
12 0.04 47 0.16 82 0.29 117 0.41 
13 0.05 48 0.17 83 0.29 118 0.41 
14 0.05 49 0.17 84 0.29 119 0.42 
15 0.05 50 0.18 85 0.30 120 0.42 
16 0.06 51 0.18 86 0.30 121 0.42 
17 0.06 52 0.18 87 0.30 122 0.43 
18 0.06 53 0.19 88 0.31 123 0.43 
19 0.07 54 0.19 89 0.31 124 0.43 
20 0.07 55 0.19 90 0.32 125 0.44 
21 0.07 56 0.20 91 0.32 126 0.44 
22 0.08 57 0.20 92 0.32 127 0.44 
23 0.08 58 0.20 93 0.33 128 0.45 
24 0.08 59 0.21 94 0.33 129 0.45 
25 0.09 60 0.21 95 0.33 130 0.46 
26 0.09 61 0.21 96 0.34 131 0.46 
27 0.09 62 0.22 97 0.34 132 0.46 
28 0.10 63 0.22 98 0.34 133 0.47 
29 0.10 64 0.22 99 0.35 134 0.47 
30 0.11 65 0.23 100 0.35 135 0.47 
31 0.11 66 0.23 101 0.35 136 0.48 
32 0.11 67 0.23 102 0.36 137 0.48 
33 0.12 68 0.24 103 0.36 138 0.48 
34 0.12 69 0.24 104 0.36 139 0.49 
35 0.12 70 0.25 105 0.37 140 0.49 
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#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

�. �. සත 
 

�. �. සත �. �. සත �. �. සත 

141 0.49 182 0.64 223 0.78 264 0.92 
142 0.50 183 0.64 224 0.78 265 0.93 
143 0.50 184 0.64 225 0.79 266 0.93 
144 0.50 185 0.65 226 0.79 267 0.93 
145 0.51 186 0.65 227 0.79 268 0.94 
146 0.51 187 0.65 228 0.80 269 0.94 
147 0.51 188 0.66 229 0.80 270 0.95 
148 0.52 189 0.66 230 0.81 271 0.95 
149 0.52 190 0.67 231 0.81 272 0.95 
150 0.53 191 0.67 232 0.81 273 0.96 
151 0.53 192 0.67 233 0.82 274 0.96 
152 0.53 193 0.68 234 0.82 275 0.96 
153 0.54 194 0.68 235 0.82 276 0.97 
154 0.54 195 0.68 236 0.83 277 0.97 
155 0.54 196 0.69 237 0.83 278 0.97 
156 0.55 197 0.69 238 0.83 279 0.98 
157 0.55 198 0.69 239 0.84 280 0.98 
158 0.55 199 0.70 240 0.84 281 0.98 
159 0.56 200 0.70 241 0.84 282 0.99 
160 0.56 201 0.70 242 0.85 283 0.99 
161 0.56 202 0.71 243 0.85 284 0.99 
162 0.57 203 0.71 244 0.85 285 1.00 
163 0.57 204 0.71 245 0.86 286 1.00 
164 0.57 205 0.72 246 0.86 287 1.00 
165 0.58 206 0.72 247 0.86 288 1.01 
166 0.58 207 0.72 248 0.87 289 1.01 
167 0.58 208 0.73 249 0.87 290 1.02 
168 0.59 209 0.73 250 0.88 291 1.02 
169 0.59 210 0.74 251 0.88 292 1.02 
170 0.60 211 0.74 252 0.88 293 1.03 
171 0.60 212 0.74 253 0.89 294 1.03 
172 0.60 213 0.75 254 0.89 295 1.03 
173 0.61 214 0.75 255 0.89 296 1.04 
174 0.61 215 0.75 256 0.90 297 1.04 
175 0.61 216 0.76 257 0.90 298 1.04 
176 0.62 217 0.76 258 0.90 299 1.05 
177 0.62 218 0.76 259 0.91 300 1.05 
178 0.62 219 0.77 260 0.91 301 1.05 
179 0.63 220 0.77 261 0.91 302 1.06 
180 0.63 221 0.77 262 0.92 303 1.06 
181 0.63 222 0.78 263 0.92 304 1.06 
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#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

�. �. සත 
 

�. �. සත �. �. සත �. �. සත 

305 1.07 346 1.21 387 1.35 428 1.50 
306 1.07 347 1.21 388 1.36 429 1.50 
307 1.07 348 1.22 389 1.36 430 1.51 
308 1.08 349 1.22 390 1.37 431 1.51 
309 1.08 350 1.23 391 1.37 432 1.51 
310 1.09 351 1.23 392 1.37 433 1.52 
311 1.09 352 1.23 393 1.38 434 1.52 
312 1.09 353 1.24 394 1.38 435 1.52 
313 1.10 354 1.24 395 1.38 436 1.53 
314 1.10 355 1.24 396 1.39 437 1.53 
315 1.10 356 1.25 397 1.39 438 1.53 
316 1.11 357 1.25 398 1.39 439 1.54 
317 1.11 358 1.25 399 1.40 440 1.54 
318 1.11 359 1.26 400 1.40 441 1.54 
319 1.12 360 1.26 401 1.40 442 1.55 
320 1.12 361 1.26 402 1.41 443 1.55 
321 1.12 362 1.27 403 1.41 444 1.55 
322 1.13 363 1.27 404 1.41 445 1.56 
323 1.13 364 1.27 405 1.42 446 1.56 
324 1.13 365 1.28 406 1.42 447 1.56 
325 1.14 366 1.28 407 1.42 448 1.57 
326 1.14 367 1.28 408 1.43 449 1.57 
327 1.14 368 1.29 409 1.43 450 1.58 
328 1.15 369 1.29 410 1.44 451 1.58 
329 1.15 370 1.30 411 1.44 452 1.58 
330 1.16 371 1.30 412 1.44 453 1.59 
331 1.16 372 1.30 413 1.45 454 1.59 
332 1.16 373 1.31 414 1.45 455 1.59 
333 1.17 374 1.31 415 1.45 456 1.60 
334 1.17 375 1.31 416 1.46 457 1.60 
335 1.17 376 1.32 417 1.46 458 1.60 
336 1.18 377 1.32 418 1.46 459 1.61 
337 1.18 378 1.32 419 1.47 460 1.61 
338 1.18 379 1.33 420 1.47 461 1.61 
339 1.19 380 1.33 421 1.47 462 1.62 
340 1.19 381 1.33 422 1.48 463 1.62 
341 1.19 382 1.34 423 1.48 464 1.62 
342 1.20 383 1.34 424 1.48 465 1.63 
343 1.20 384 1.34 425 1.49 466 1.63 
344 1.20 385 1.35 426 1.49 467 1.63 
345 1.21 386 1.35 427 1.49 468 1.64 
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#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

�. �. සත 
 

�. �. සත �. �. සත �. �. සත 

469 1.64 510 1.79 551 1.93 592 2.07 
470 1.65 511 1.79 552 1.93 593 2.08 
471 1.65 512 1.79 553 1.94 594 2.08 
472 1.65 513 1.80 554 1.94 595 2.08 
473 1.66 514 1.80 555 1.94 596 2.09 
474 1.66 515 1.80 556 1.95 597 2.09 
475 1.66 516 1.81 557 1.95 598 2.09 
476 1.67 517 1.81 558 1.95 599 2.10 
477 1.67 518 1.81 559 1.96 600 2.10 
478 1.67 519 1.82 560 1.96 601 2.10 
479 1.68 520 1.82 561 1.96 602 2.11 
480 1.68 521 1.82 562 1.97 603 2.11 
481 1.68 522 1.83 563 1.97 604 2.11 
482 1.69 523 1.83 564 1.97 605 2.12 
483 1.69 524 1.83 565 1.98 606 2.12 
484 1.69 525 1.84 566 1.98 607 2.12 
485 1.70 526 1.84 567 1.98 608 2.13 
486 1.70 527 1.84 568 1.99 609 2.13 
487 1.70 528 1.85 569 1.99 610 2.14 
488 1.71 529 1.85 570 2.00 611 2.14 
489 1.71 530 1.86 571 2.00 612 2.14 
490 1.72 531 1.86 572 2.00 613 2.15 
491 1.72 532 1.86 573 2.01 614 2.15 
492 1.72 533 1.87 574 2.01 615 2.15 
493 1.73 534 1.87 575 2.01 616 2.16 
494 1.73 535 1.87 576 2.02 617 2.16 
495 1.73 536 1.88 577 2.02 618 2.16 
496 1.74 537 1.88 578 2.02 619 2.17 
497 1.74 538 1.88 579 2.03 620 2.17 
498 1.74 539 1.89 580 2.03 621 2.17 
499 1.75 540 1.89 581 2.03 622 2.18 
500 1.75 541 1.89 582 2.04 623 2.18 
501 1.75 542 1.90 583 2.04 624 2.18 
502 1.76 543 1.90 584 2.04 625 2.19 
503 1.76 544 1.90 585 2.05 626 2.19 
504 1.76 545 1.91 586 2.05 627 2.19 
505 1.77 546 1.91 587 2.05 628 2.20 
506 1.77 547 1.91 588 2.06 629 2.20 
507 1.77 548 1.92 589 2.06 630 2.21 
508 1.78 549 1.92 590 2.07 631 2.21 
509 1.78 550 1.93 591 2.07 632 2.21 
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#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

�. �. සත 
 

�. �. සත �. �. සත �. �. සත 

633 2.22 674 2.36 715 2.50 756 2.65 
634 2.22 675 2.36 716 2.51 757 2.65 
635 2.22 676 2.37 717 2.51 758 2.65 
636 2.23 677 2.37 718 2.51 759 2.66 
637 2.23 678 2.37 719 2.52 760 2.66 
638 2.23 679 2.38 720 2.52 761 2.66 
639 2.24 680 2.38 721 2.52 762 2.67 
640 2.24 681 2.38 722 2.53 763 2.67 
641 2.24 682 2.39 723 2.53 764 2.67 
642 2.25 683 2.39 724 2.53 765 2.68 
643 2.25 684 2.39 725 2.54 766 2.68 
644 2.25 685 2.40 726 2.54 767 2.68 
645 2.26 686 2.40 727 2.54 768 2.69 
646 2.26 687 2.40 728 2.55 769 2.69 
647 2.26 688 2.41 729 2.55 770 2.70 
648 2.27 689 2.41 730 2.56 771 2.70 
649 2.27 690 2.42 731 2.56 772 2.70 
650 2.28 691 2.42 732 2.56 773 2.71 
651 2.28 692 2.42 733 2.57 774 2.71 
652 2.28 693 2.43 734 2.57 775 2.71 
653 2.29 694 2.43 735 2.57 776 2.72 
654 2.29 695 2.43 736 2.58 777 2.72 
655 2.29 696 2.44 737 2.58 778 2.72 
656 2.30 697 2.44 738 2.58 779 2.73 
657 2.30 698 2.44 739 2.59 780 2.73 
658 2.30 699 2.45 740 2.59 781 2.73 
659 2.31 700 2.45 741 2.59 782 2.74 
660 2.31 701 2.45 742 2.60 783 2.74 
661 2.31 702 2.46 743 2.60 784 2.74 
662 2.32 703 2.46 744 2.60 785 2.75 
663 2.32 704 2.46 745 2.61 786 2.75 
664 2.32 705 2.47 746 2.61 787 2.75 
665 2.33 706 2.47 747 2.61 788 2.76 
666 2.33 707 2.47 748 2.62 789 2.76 
667 2.33 708 2.48 749 2.62 790 2.77 
668 2.34 709 2.48 750 2.63 791 2.77 
669 2.34 710 2.49 751 2.63 792 2.77 
670 2.35 711 2.49 752 2.63 793 2.78 
671 2.35 712 2.49 753 2.64 794 2.78 
672 2.35 713 2.50 754 2.64 795 2.78 
673 2.36 714 2.50 755 2.64 796 2.79 
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#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

�. �. සත 
 

�. �. සත �. �. සත �. �. සත 

797 2.79 838 2.93 879 3.08 920 3.22 
798 2.79 839 2.94 880 3.08 921 3.22 
799 2.80 840 2.94 881 3.08 922 3.23 
800 2.80 841 2.94 882 3.09 923 3.23 
801 2.80 842 2.95 883 3.09 924 3.23 
802 2.81 843 2.95 884 3.09 925 3.24 
803 2.81 844 2.95 885 3.10 926 3.24 
804 2.81 845 2.96 886 3.10 927 3.24 
805 2.82 846 2.96 887 3.10 928 3.25 
806 2.82 847 2.96 888 3.11 929 3.25 
807 2.82 848 2.97 889 3.11 930 3.26 
808 2.83 849 2.97 890 3.12 931 3.26 
809 2.83 850 2.98 891 3.12 932 3.26 
810 2.84 851 2.98 892 3.12 933 3.27 
811 2.84 852 2.98 893 3.13 934 3.27 
812 2.84 853 2.99 894 3.13 935 3.27 
813 2.85 854 2.99 895 3.13 936 3.28 
814 2.85 855 2.99 896 3.14 937 3.28 
815 2.85 856 3.00 897 3.14 938 3.28 
816 2.86 857 3.00 898 3.14 939 3.29 
817 2.86 858 3.00 899 3.15 940 3.29 
818 2.86 859 3.01 900 3.15 941 3.29 
819 2.87 860 3.01 901 3.15 942 3.30 
820 2.87 861 3.01 902 3.16 943 3.30 
821 2.87 862 3.02 903 3.16 944 3.30 
822 2.88 863 3.02 904 3.16 945 3.31 
823 2.88 864 3.02 905 3.17 946 3.31 
824 2.88 865 3.03 906 3.17 947 3.31 
825 2.89 866 3.03 907 3.17 948 3.32 
826 2.89 867 3.03 908 3.18 949 3.32 
827 2.89 868 3.04 909 3.18 950 3.33 
828 2.90 869 3.04 910 3.19 951 3.33 
829 2.90 870 3.05 911 3.19 952 3.33 
830 2.91 871 3.05 912 3.19 953 3.34 
831 2.91 872 3.05 913 3.20 954 3.34 
832 2.91 873 3.06 914 3.20 955 3.34 
833 2.92 874 3.06 915 3.20 956 3.35 
834 2.92 875 3.06 916 3.21 957 3.35 
835 2.92 876 3.07 917 3.21 958 3.35 
836 2.93 877 3.07 918 3.21 959 3.36 
837 2.93 878 3.07 919 3.22 960 3.36 
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#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

#දල  ෙපො!ය 
 

�. �. සත 
 

�. �. සත �. �. සත �. �. සත 

961 3.36 971 3.40 981 3.43 991 3.47 
962 3.37 972 3.40 982 3.44 992 3.47 
963 3.37 973 3.41 983 3.44 993 3.48 
964 3.37 974 3.41 984 3.44 994 3.48 
965 3.38 975 3.41 985 3.45 995 3.48 
966 3.38 976 3.42 986 3.45 996 3.49 
967 3.38 977 3.42 987 3.45 997 3.49 
968 3.39 978 3.42 988 3.46 998 3.49 
969 3.39 979 3.43 989 3.46 999 3.50 
970 3.40 980 3.43 990 3.47 1000 3.50 
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22 වැ� ප��ෂ්ටය 
(XXIV – 3:17:10) 

 

අ�� බැ��කරය� �යා අ�ස� ෙකොට (�වාසය� තැ�මට ඉඩම� ෙහෝ �වාස 
ෙ$පළ� ෙහෝ ස�බ�ධෙය� ' ඇප බැ��කරය� හැර ෙවන�) ඇප බැ��කරය� 

අවලං- ./ෙ� 0 �1ය 23 ආද6ශ සටහන 
 

ෙග�මට ඉ��ව ඇ� ණය �දල වන ��ය� -------------------------- ස"බ$ධෙය$ අ'( 
ඇපක�ෙව+ ඇ�ව අ'( ඇප බැ-"කරය/ ---------------------- වැ0 1න 2 3යා අ(ස$ කරන ලද 
ෙහ6$, ෙ" ඇප බැ-"කරය ------------------------ වැ0 1න 8ට අවලං: කර 0දහස් කර< ලැෙ=.  

 
 

    -------------------------- 
පධාන ණයක� 

සා�8ක9ෙවෝ : 
 

1. අ(සන : -------------------------- 
නම : ------------------------------ 
3�නය : -------------------------- 
 

2. අ(සන : -------------------------- 
නම : ------------------------------ 
3�නය : -------------------------- 
 

    -------------------------- 
   ඇපක� 

 
    -------------------------- 

(A ලංකා පජාතා$Dක සමාජවා2 ජනරජෙE 
ආGHව සඳහා සහ ෙව<ෙව$) 

 

සා�8ක9 : 
 

අ(සන : -------------------------- 
නම : ------------------------------ 
3�නය : -------------------------- 
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22 වැ� ප��ෂ්ටය 
(XXIV–3:17:10) 

 

අ�� බැ��කරය� �යා අ�ස� ෙකොට ඇප බැ��කරය� අවලං- ./ෙ� 0 �1ය 23 
ආද6ශ සටහන : 

(�වාසය� තැ�ම සඳහා ඉඩම� ෙහෝ �වාස ෙ$පළ�) 
 

�J ණය �දල වන ��ය� -------------------------------- ස"බ$ධෙය$ අ'( ඇපක�ෙව+ 
ඇ�ව, අ'( ඇප බැ-"කරය/ ---------------------- වැ0 1න 2 3යා අ(ස$ කරන ලද ෙහ6$ ෙ" 
ඇප බැ-"කරය ------------------------ වැ0 1න 8ට අවලං: කර 0දහස් කර< ලැෙ=.  

 
 

    -------------------------- 
  (ණයක�) 

 
1නය : --------------------------  

 
සා�8ක9 : 
 

අ(සන : -------------------------- 
නම : ------------------------------ 
3�නය : -------------------------- 
 
        

 
--------------------------           --------------------------------- 
     (ඇපක�) (A ලංකා පජාතා$Dක සමාජවා2 ජනරජෙE 

ආGHව සඳහා සහ ෙව<ෙව$) 
 

සා�8ක9 : 
 

අ(සන : -------------------------- 
නම : ------------------------------ 
3�නය : -------------------------- 

 
1නය : -------------------------- 
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22 වැ� ප��ෂ්ටය 
(XXIV) 

 

ණය =දල ස�>6ණෙය� ආප? ෙග' 1ට A1?ම, ඇප බැ��කරය සහ ඇෙටෝ6� 
බලය අවලං- ./ෙ� 0 �1ය 23 ආද6ශ සටහන 

 
(2005.01.01 1න 8ට Lයා(මක 2005.03.31 1නැ� රාජM ප�පාලන චකෙ�ඛ 08/2005 0+( �මට 
ෙපර 0වාසය/ තැSම සඳහා ඉඩම/ ෙහෝ 0වාස ෙVපළ/ ෙහෝ අ(කර ගැSම සඳහා ලබාග( ණය 
අ(�කාර" සඳහා අදාළ ෙX.) 
 
(අ) A1?ම (263 වැ� ෙපොE ආකෘG පතය) 

 

“ය" �� �දල/ ආපZ ෙග�ම සඳහා ෙමම [\Zම 3යා අ(ස$ කරන ලVෙV ද, එම 
ස"^_ණ �� �දල ද, ඒ ෙව<ෙව$ අය \ය ab 8ය'ම ෙපොd හා ර/ෂණ ගාස්b ද, ව_ෂ ෙදදහස් ---
----------------------- / f ---------------------- මස ------------------------ වැ0 1න වන ෙම1න ආපZ 
ෙගවන ලද ෙහ6$ ෙමම [\Zම ෙම6$ අවලං: කර< ලැෙ=.” 

 
ණයක� :-------------------- 

 

සා�8ක9ෙවෝ : 
 

1. අ(සන : -------------------------- 2. අ(සන : -------------------------- 
නම : ------------------------------  නම : ------------------------------ 
3�නය : --------------------------  3�නය : -------------------------- 

 
          -------------------------- 
 (A ලංකා පජාතා$Dක සමාජවා2 ජනරජෙE    

ආGHව සඳහා සහ ෙව<ෙව$) 
 

      1නය : -------------------------- 

සා�8ක9 : 
 

අ(සන : -------------------------- 
නම : ------------------------------ 
3�නය : -------------------------- 
 
 

(ආ) ඇප බැ��කරය (264 වැ� ෙපොE ආකෘG පතය) 
 

“ය" �� �දල/ ආපZ ෙග�ම සඳහා ෙමම ඇප බැ-"කරය, අ(ස$ කරන ලVෙV ද, එම 
ස"^_ණ �� �දල ද, ඒ ෙව<ෙව$ අය \ය ab 8ය'ම ෙපොd හා ර/ෂණ ගාස්b ද ව_ෂ ෙදදහස් ---
----------------------- / f ------------------- මස ------------------------ වැ0 1න වන ෙම1න ආපZ 
ෙගවන ලද ෙහ6$ ෙමම ඇප බැ-"කරය ෙම6$ අවලං: කර< ලැෙ=.” 

 
 
--------------------------      -------------------------- 

ඇපක�       ණයක� 
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සා�8ක9ෙවෝ : 
 

1. අ(සන : -------------------------- 2. අ(සන : -------------------------- 
නම : ------------------------------  නම : ------------------------------ 
3�නය : --------------------------  3�නය : -------------------------- 
 
 

          ------------------------------- 
(A ලංකා පජාතා$Dක සමාජවා2 ජනරජෙE 

ආGHව සඳහා සහ ෙව<ෙව$) 
1නය : -------------------------- 

 

සා�8ක9 : 
 

අ(සන : -------------------------- 
නම : ------------------------------ 
3�නය : -------------------------- 

 
 
(ඇ) ඇෙටෝ6� බල කඩදාJය (265 වැ� ෙපොE ආකෘG පතය) 

 
“ය" �දල/ ෙග�ම සඳහා ෙමම ඇෙටෝ_0 බල කඩදා8ය 3යා අ(ස$ කරන ලVෙV ද එම 

ස"^_ණ �දල ආපZ ෙගවන ලද ෙහ6$ ෙමම ඇෙටෝ_0 බල කඩදා8ය ෙම6$ අවලං: කර< 
ලැෙ=.” 

 
       -------------------------- 

       ණයක� 
 

1නය : -------------------------- 
 
          -------------------------- 

(A ලංකා පජාතා$Dක සමාජවා2 ජනරජෙE 
ආGHව සඳහා සහ ෙව<ෙව$) 
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23 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XXIV – 4:2:3) 

 

�ශාම වැ�ප ප�ව�තනය ��ම සඳහා ෙද� ලබන අවලං" කළ ෙනොහැ� ෙපොෙරො'(ව 
පකාශය 

 
-------------------------- ෙදපා�තෙ���ෙ� -------------------------- වන මට ------------------ 

සඳහා ෙදන ලද ණය !දෙල� ආප# ෙග%මට ඉ'(ව ඇ' !දල, මා රජෙ- ෙසේවෙය� /ශාම ග�නා 
අවසථ්ාව වන /ට ස�4�ණෙය� ෙගවා 5ම කරන බවට මම ෙම8� ෙපොෙරො�: ෙව;. එෙසේ >?මට 
මට ෙනොහැ> AවෙහොB, මෙC /ශාම වැDප ප(ව�තනය >?ෙ� මනාපය ම/E� පා/FG ෙකොට, 
එෙසේ ෙග%මට ඉ'(ව 'ෙබන !H !දලම මට ලැIය හැ> ප(ව�'ත /ශාම වැDෙප� අය කර 
ගැJෙ� බලය /ශාම වැDK අධMNෂ ජනරාP ෙවත පවර;.  

 
ව�ෂ ෙදදහස් ------------------------- N Q ------------------------- මස -------------------------- 

වැ5 Rන --------------------- S ඉහත සඳහ� ----------------------- වන මා /E� ------------------ T S 
අBස� කරන ලS. 

 
          -------------------------- 
 පකාශය කරන තැනැBතා ෙC අBසන  
 

පහත සඳහ� සාNWකX ඉR(Yට S ය . 
 

අBසන : -------------------------- 
නම : ------------------------------   
ZYනය : --------------------------   
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24 වැ� ප�	ෂ්ටය 

(XXIV – 11:1:2) 
 

2005.01.01 �න �ට �යා�මක 2005.03.31 �නැ� රාජ� ප�පාලන චකෙ$ඛ 08/2005 ( )*)ධාන 
ම,- ෙමම ප�.ෂ්ටය අවලං4 ෙ5.  
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25 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XXIV- 11:10:2) 

 
�ලධරෙය� ස්ථාන මා� � යාෙ� �  

ණය වා�ක ෙපේෂණය  !ම "#බඳව ස්ථාන මා� � යන  
 අමාත(ාංශය/ෙදපා-තෙ�./ව ෙවත දැ0� �ම  
 
මෙ� අංකය :- 
 
-------------------------- අමාත�ාංශය/ෙදපා�තෙ���ව 
 
--------------------------------------------------- ෙමම අමාත�ාංශෙ�/ ෙදපා�තෙ���ෙ  ෙසේවය කළ  
------------------------------------ (තන�ර) ---------------------------------- මහතා/මහ'(ය/ෙමන)ය 
--------------- *න +ට --------------------------- අමාත�ාංශය/ෙදපා�තෙ���ව ෙවත සථ්ාන මා/0� 
ලබා ඇත. 
 
 ඔ6/ඇය )+� ---------------------- බැං8ෙ  ----------------------ශාඛාෙව� ලබාෙගන ඇ; 
/. -------------------- වන ණය =දල >?බඳ )ස්තර පහත දැAෙ . 
 
1. Bලධරයාෙ� නම  :- ------------------------------------------------------------------ 
 ණය D(ක� අංකය  :- --------------------------- 
 බැං8ෙ  ෙයො= අංකය  :- --------------------------- 
 දැනට ෙගවා ඇ; වාFක පමාණය  :- --------------------------- 
 ඉ*Fයට ෙග)ය I� වාFක පමාණය  :- --------------------------- 
 අවසාන වාFකය ෙගවJ ලැKෙ� කවර මාසය ෙවJෙව� ද යන වග :- ------------------------ 
 
  ෙචAප' )ස්තරය: 
   ෙචAප' අංකය   :- --------------------------- 
   බැං8ව හා ශාඛාව :- --------------------------- 
   ෙචAප' *නය   :- --------------------------- 
 
2. ණය වාFකය :-   /. --------------------------- 
 ඒ සඳහා ෙපො?ය (4%) :- /. --------------------------- 
 රජ ය දරන ෙපොQ ෙවනස :- /. --------------------------- 
 ෙපේෂණය කළ =S =දල :- /. --------------------------- 
 
 
        ---------------------------  

අමාත�ාංශ ෙTක�/ 
        ෙදපා�තෙ��� පධාBයා 
        (Bල =දාව) 
*නය :- --------------------------- 
 
 
>ටපත : 1. කළමනාක/ ----------------------------- බැං8ව 
            ------------------------------- ශාඛාව 
 
 2. -------------------------------------------------------(Bලධරයා ෙවත) 
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 26 වැ� ප�	ෂ්ටය 
ණය ඉ��� ��ෙ� � ඉ��ප� කළ �� අය��පතය 

(XXIV- 11:11:1) 
 

1. �ල� සමග නම:- -------------------------------------------------- මහතා/මහ��ය/ෙමන�ය 
 �ල�ව�� �යෙවන න  :- -------------------------------------------------------------------- 
 ස්"ර �$නය :- ------------------------------------------------------------------------------------- 
 �වාහක/අ�වාහක බව :- ------------------------- 
 උප� *නය හා ස්ථානය :- ----------------------- ජා-ක හැ/0 ප� අංකය :- ----------------- 
 2රකථන අංකය (3වස) :- ----------------- 
 රාජකා4 ස්ථානය :- ----------------------- 
 තන5ර :- ---------------------------------------- තන5ෙ6 ෙසේවා කාලය :- -------------------- 
 2රකථන අංකය (රාජකා4):- ---------------------- 
 
2. භා6යාව/ස්වා�:�ෂයාෙ< ස =6ණ නම :- ------------------------------------------------------ 
 උප� *නය හා ස්ථානය :- --------------------- ජා-ක හැ/0 ප� අංකය :- ------------------- 
 රාජකා4 ස්ථානය :- --------------------------------------------------------------------------------  
 �$නය :- -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 තන5ර :- ----------------------------------- තන5ෙ6 ෙසේවා කාලය : - ------------------------- 
 2රකථන අංකය (රාජකා4) :- ------------------------- 
 යැෙප�න�ෙ< සංඛ@ාව, ඔC�ෙ< න  සහ වයස ්:- -------------------------------------------- 
 
3. ණය අය2  කරන කා6යය : (11:1 උප වග�-ය අ0ව)- ----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. ණය �දෙG පමාණය �. : - ----------------------- ආපJ ෙගවන කාලය :- --------------------- 
 
5. ණය �දෙG JරLMතතාව ෙව0ෙව� ඉ*4ප� කරන ෙOපෙG P-මය �ස්තර 
 ව4පන  අංකය :- ----------------------------- Q�ෙR පමාණය : - ----------------------------- 
 S*ය හා නගරය :- --------------------------------------------------------------------------------- 
 අT-ක� :- ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 �ළV ග� වWනාකම :- ------------------------- ඉ*�X  �යද  �.- ---------------------------- 
 සැලJ  අංකය :- ------------ ෙලොZ අංකය :- ----------- සැලJම සකස් කළ *නය :- ---------- 
 �0 ෙදෝ�තැනෙ< නම :- ------------------------------------------------------------------------ 
 ඉඩම බැ]මකට යට� න  ඒ $`බඳ �ස්තර :- ---------------------------------------------------- 
 
6. මාcක ආදායම : 
 අය2 ක�ෙ< ස =6ණ වැdප :- �. --------------------------------- 
 කලතයාෙ< ස =6ණ වැdප :- �. ----------------------------------- 
 ෙවන� ආදාය  (සඳහ� කර�න) :- �.---------------------------- 
 
 �f ආදායම : �.----------------------------- 
 
7. බැං hi  :  
 

 බැං"ෙ# නම  බැං" ශාඛාව  )*� අංකය  )*ෙ� ව+ගය  
 

 --------------  --------------  --------------  ---------------- 
 --------------  --------------  --------------  ---------------- 
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8. පව-න බැ]  ණයක�ෙව/ඇපක�ෙව ෙලස 
 

 බැංව  �G ණය දැනට පව-න  ඉ*4ප� ණය ලබා2� 
   �දල  ණය �දල  කරන ලද ෙහේ5ව 

        ./"ම 
 
 ----------       0.------------      0.---------             --------- ------------ 
 ----------       0.------------      0. ---------  --------- ------------ 
 
9. 29 වැ3 ප4mෂ්ටය අ0ව ණය අය2  �Xෙ  V ඉ*4ප� කළ n5 �ය�ය�� (�G $ටප�) 
ෙ  සමග ඉ*4ප� කර�. 
 

2ල � ගැ4ම5 න� : ��oම $`බඳ එකඟතාව, �ලට ග�නා ෙOපළට අදාළ ඔr:ෙs 
$ටපත සහ අ0මත ෙගොඩනැhGෙG සැලැස්ම, �i ක� ��oමට 
කැමැ�ත පකාmත �$ය (30 වැ3 ප4mෂ්ටය අ0ව) 

 

10.  අය��ක0 පාලනය වන 47ය :  සාමාන@ P-ය/උඩරට P-ය/ෙ�සවලාෙ  P-ය/�ස්�  
P-ය 
 
ෙOපළ ණය �දG ලබා ගැPමට අදාළ ආයතන සංගහෙR XXIV වැ3 ප4vෙwදෙR 11 වග�-ෙR 
�x�ධානය�ට හා බැංව �c� අ0ගමනය කර0 ලබන P-X-වලට යට�ව ෙOපළ ණය �දල 
ලබා ගැPමට එකඟ ෙව�. 
 
         ---------------------------- 
         අය2 ක�ෙ< අ�සන 
*නය :- ...................... 
 
 
 

 
-------------------------------------------- (අමාත@ාංශෙR/ෙදපා6තෙ �5ෙs) ආයතන ශාඛාව �c� 
ස =6ණ කළ n5 ය. 
 
1. �G ප�Sෙ  *නය :- ......................     
       
2. උප� *නය :- ..........................  ණය ඉG{ කරන *නට වයස:-  ...................... 
 
3. (අ) �ශාම වැdr ස}ත ස්"ර ප�SමLද? ...................... 
 
 (ආ) එෙසේ න  කවර *නක cටද? ...................... 
 
4. රජෙය� ලබා ෙගන ඇ-, ෙගSමට ෙශේෂව -ෙබන ණය $`බඳ �ස්තර :- 
 

ණය ව6ගය ------------- *නට ෙග�ය 
n5 ණය ෙශේෂය 
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5. මාcක වැdr �ස්තරය :- 

 I. මාcක ඒකාබOධ වැdප :- �. ------------------------------------------- 
 II. Vමනා :- �. -------------------------------------------------------------- 
 III. �f වැdප :- �. ---------------------------------------------------------- 
 IV. �f අ� �X  (බැ] ගත අ� �X  ස}තව) :- �. ---------------------- 
 V. �Oධ වැdප :- �. -------------------------------------------------------- 
  (අදාළ මාසෙR වැdr �ස්තරය අ�ණා ඇත) 
 VI. ආයතන සංගහෙR XXIV වැ3 ප4vෙwදෙR 11:4:1 වග�-ෙR �x�ධාන අ0ව 

3ලධරයාට ලබා *ය හැ� උප4ම ණය �දල Vමනා හැර මාcක �Oධ වැdෙප� ණය 
�දෙG වා4කය හා ෙසේවකයාෙග� අය කර0 ලබන 4% ෙපො`ය යන ෙකොටස් 
ෙදකම අ� �Xමට හැ�වන ආකාරයට �රණය කළ n5 ය :- 

    
   (ඉලLකෙම� -------------------) 
   (අෙර� ------------------------) 
 
6. 3ලධරයාට ��Oධව ෙනො�ස/න �ෂමාචාර ෙචෝදනාවL ෙහෝ දැනට �භාග ෙව�� පව-න 
�ෂමාචාර ෙචෝදනා -ෙ� න  ඒ $`බඳ �ස්තර :- ------------------------ 
 
       ------------------------ 
        මා�ඩ�ක 3ලධරයා 
*නය :- ------------------------     (ආයතන) 

 
 

අමාත9ාශ ෙ�ක�/ ෙදපා+තෙ�<� පධා�යාෙ? �+ෙ@ශය :- 
 
මෙ< අංකය   :- ------------------------ 
අමාත@ාංශය/ෙදපා6තෙ �5ව :- ------------------------ 
 
කළමනාක� 
-------------------------------බැංව 
------------------------------ශාඛාව 
 
රජය �c� ලබා ෙදන ෙපො� සහනාධාර මත --------------------------මහතාට/මහ��යට/ෙමෙන�යට 
ඔ�ෙ</ඇයෙ< ඉG�ම ප4* ------------------------------------ (කා6යය) සඳහා මාcක වැdෙප� අය 
කර ගත හැ� �දල අ0ව $4නැ�ය හැ� උප4ම ණය �දල �.-------------------------බව 36ෙOශ 
කර�. 
 
එෙසේම ඔ�ෙ< වැdෙප� බැංෙs 36ෙOශ අ0ව බැංව �c� ගණනය කර0 ලබන ණය වා4කය 
හා 4% ෙපො�ය ද ස}ත 3ලධරයාෙග� අය කළ n5 මාcක ණය වා4කය හා එම මාcක ණය 
වා4කයට ඇ5ළ� වන රජ ය �c� දර0 ලබන ෙපො� පමාණය ණය වා4කය සමග 11:7:1 වග�-ය 
යට ෙ� මාcකව බැංව ෙවත ෙපේෂණය �Xමට එකඟ ෙව�. 
 
අ�සන : ------------------------ 
නම      : ------------------------ 
තන5ර : ------------------------ 
(3ල �දාව) 
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27 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XXIV- 11:11:4) 

 
බැං�ව ��� ණය �දල �දහස් කළ බව අදාළ 

 අමාත ාංශයට/ෙදපා$තෙ%�&වට දැ��ය '& ආකාරය 
 
 

----------------------------------------------- (අමාත�ාංශ ෙ�ක�/ෙදපා�තෙ��� පධා�යා) 
 
----------------------------------------- (අමාත�ාංශය/ෙදපා�තෙ���ව) 
 

---------------------------------------------------------- ෙ* ණය �දල �දහස් +,ම 
            
1. බැං$ව හා බැං$ ශාඛාෙ' නම  :- -------------------------------------------------------- 
 
2. ණය +,ක� අංකය   :- ------------------------ 
 
3. ණයලා/යාෙ0 ස�2�ණ නම  :- -------------------------------------------------------- 
 
4. I.  ණයලා/යා දැනට දරන තන�ර :- -------------------------------------------------------- 
 II. ණයලා/යා අය5 ෙසේවාව  :- -------------------------------------------------------- 
 
5. 89නය : ෙපෞ;ග8ක   :- ------------------------------------------------------- 
   රාජකා>   :- ------------------------------------------------------- 
 
6. අ@මත කරන ලද ණය Aදල   :- B. -------------------- (ඉලDකෙම�) 
           B. ------------------------------------- (අ$ෙර�) 
 
7. ණය Aදල අ@මත කළ Gනය  :- ----------------------------- 
 
8. ණය අය කර@ ලබන කාල Iමාව  :- 
 ව�ෂය  20------------------- Lට 20 ---------------------------- දDවා 
 
9. මාLක ණය වාNකය   :- 
 9.1 ෙපොPය සමග වාNකෙQ වRනාකම  :- B.------------------------- 
 9.2 ෙගSය T� AU වාNක ගණන          :- ----------------------- 
 
Gනය :- ----------------- 
            
        ----------------------------- 
        කළමනාකBෙ0 අ5සන 
 
       නම : -------------------------------------------  
       �ල Aදාව : ------------------------------------ 
 
9ටප5 :- 1. ---------------------------------------- අමාත�ාංශය 
 

  2. ---------------------------------------- (ණයකB) 
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28 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XXIV- 11:11:6) 

 
ණය ලබා ගත හැ� බැං� නාමෙ�ඛනය 

 

 

 
 1. මහජන බැං�ව 

 2. ලංකා බැං�ව 

 3. ජා�ක ඉ�� ��ෙ  බැං�ව 

4. රාජ# උකස් හා ආෙයෝජන බැං�ව 
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29 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XXIV – 11:11:1) 

 

ණය අය��පතය සමග බැං�ව ෙවත ඉ��ප� කළ  ! "ය#ය$" 
 

ණය අය�පත සමග ඉ��ප� කළ �� �ය�ය�� 
 

1. ජා"ක හැ%&�පත ('( )ටපත අ&ව සහ"ක කරන ලද ඡායා )ටප� - 02) 

2. අවසාන වැ45 �ස්තරය - (ෙසේවා ෙයෝජක �:; සහ"ක කරන ලද අවසාන වැ45 �ස්තරය) 

3. අ&මත =>;ෙදෝ? සැලැස්ම ('( )ටපත) 

4. A=ක� ඔ5Cව (ඡායා )ටපතD) - A=ක� ඔ5CෙE '( )ටපත ණය ලබා ගැGෙ� H බැංJව 
ෙවත ඉ��ප� කළ �� ය.  

5. වසර 30කට අදාළ LMN සටහ; (ඉඩ� ෙරPස්ටාR කාRයාලෙය; ලබාග� ප�ඉ?) 

6. A=ක� වාRතාව 

7. පළා� පාලන ආයතනෙය; ලබා ගත �� �ය�ය�� 

ෙVපළ A=ක� සහ"කය 

පවරා ෙනොගැGෙ� සහ"කය 

XY ෙRඛා හා  ෙගොඩනැ[� සහ"කය 

තDෙසේ? >ෙEදනය හා අවසාන කාR�වට ව�පන� බ ෙග\ �:]පත 

8. ෙVපළට )�_ෙ� මාRග සටහන 

9. අ&මත ෙගොඩනැ[� සැලaම 

10. =ළට ගැGමD න� �Jb�ක?ෙc �)ය (30 වැ> ප�dෂ්ටය අ&ව) හා �Jb�ක?ෙc 
ජා"ක හැ%&�පත ෙහෝ )fගත හැ� >තgා&hල හැ%&�පතD (උදා: �යැ? බලපතය 
ෙහෝ කාලය ඉJ� ෙනො\ ගම; බලපතය) 
 

('( )ටපත අ&ව සහ"ක කරන ලද ඡායා )ටපතD) 
 

 
සංලDෂය:- 
 
ඉ(L� කර& ලබන ණය 'දෙ( ස�බ;ධතාව අ&ව අදාළ වන �ය�� පමණD ඉ��ප� 
�lම පමාණව� ය. 
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29 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XXIV – 14:3) 

 

රට !ළ ඇ'වන කලබල �සා �ශ්චල ෙ-පළවලට 
 හා� /� වන සහ/ෙහෝ චංචල ෙ-පළ අ23 වන රජෙ5 �ලධරය7ට 

වැ89 අ�'කාර� සඳහා ඉ;<� #=ෙ� ආකෘ' පතය 
 
 

1. ඉ(L�ක?ෙc ස�nRණ නම : - ---------------------------------------------------------------- 

2. තන�ර : - ------------------------------------------------------------------- 

3. කාRයාoය �)නය :- -------------------------------------------------------------------------- 

4. වාRpක වැ4ප (Hමනා රAතව) :- ?. ------------------------------ 

5. ඉ(ලා ඇ" 'දල :- ?. -------------------------- 

6. ඉ(L�ක? �:; ගණ; බලා ඇ" ප�� හා>ය :- ?. ------------------------ 

7. >ශ්චල ෙVපළ සඳහා හා>ය සහ/ෙහෝ චංචල ෙVපළ අA= X යාම සහ එම හා>ෙw පමාණය 
සනාථ කරන �ය�ය�� : - 

 

 --------------------------------- 

              ඉ(L�ක?ෙc අ�සන 

�නය :- ---------------------------------    
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30 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XXIV- 11:11:1) 

(26 වැ� ප��ෂ්ටෙය� 9 වග��ය) 

 
ෙ�පළ ��ක� ෙ�පළ ���මට එකඟතාව 

පකාශ කළ �  ආකාරය 
 

         ----------------------------- 
         ----------------------------- 
         ----------------------------- 
         (����ක!ෙ" #$නය) 
         &නය 
----------------------------- 
--------------------------- බැං�ව 
ෙකොළඹ. 
 

ෙ�පළ ���මට එකඟතාව පකාශ �#ම 
 
ඉහත #$නෙ0 ප&ං1 ----------------------------------------------------------------- වන මට/අපට අය5  
         (����ක!ෙ" ස�78ණ නම) 
-------------------------මහ නගර සභා/නගර සභා/පාෙ>?ය සභා බල පෙ>ශය Bළ $�C පහත �ස්තර 
සඳහ� E� ෙකොටස/�වස ස�ත ෙ>පළ ------------------------------------------------------------------- 
                           (ගැF�ක!ෙ" #$නය) 
----------------- #$නෙ0 ප&ං1 ----------------------------------------------------------------------------- 
                              (ගැF�ක!ෙ" ස�78ණ නම) 
------------------------------------------------------- යන අයට �GHමට කැමැ5ත පකාශ කරI/කරJ. 
(ජා�ක හැLF�ප5 අංකය සහ &නය)  
 
1. ඔNO අංකය/නP Q�R අංකය : ----------------------- &නය : ------------------ 
 සහ�ක කළ ෙනොතා�ස්තැනෙ" නම :------------------------------------------------------------ 
 
2. $S!පත සැකT බලයල5 I��ෙදෝ!තැනෙ" නම:------------------------------------------- 
 $S!පත සකස් කර ඇ� &නය :----------------------- 
 කැබ# අංකය :---------------------පමාණය අXකර: ---------YZ: ---------- ප8: -------------- 
 ව�පන� අංකය : -------------------- පාෙ8 නම : ------------------------------------------------- 
 
3. ඉහත �ස්තර සඳහ� ෙ>පළ Jද#� !$ය\: ---------------------------------------------------- 
        (අ��� #ය�න) 
 (!.------------------) �GHමට එකඟතාව පකාශ කරI. 
 
 ෙමම ෙ>පළ �GHම ෙවFෙව� අ5�කාර� Jද\ වශෙය� !.-----------------X දැනටම5 
මා �_�/අප �_� ලබාෙගන ඇ� බව $`ග�නා අතර ඔබ ආයතනෙය� අFමත ණය Jදල5, 
�GHමට c�සෙගන ඇ� ණය Jදල5 අතර ෙවනසX ෙd න� එම Jදල ඔNO අ5ස� කරන 
අවසථ්ාෙd f ගැF�ක!ෙග� ලබාගැgමට කැමැ5ත පකාශ කරI/කරJ. ඔබ ආයතනෙය� මා/අප 
ෙවත ලැෙබන Jද\ මාෙ"/අපෙ" පහත සඳහ� බැං� c�ෙම� බැරට ෙගවන ෙම� 
ඉ\ලI/ඉ\ලJ. 
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4. බැං� c�ෙම� සඳහ� නම: ---------------------------------------------------------------------- 
බැං�ව/ශාඛාව : ---------------------------------- 
c�� අංකය : -------------------- 
 

(ඇෙටෝ8� බලක! _Cන අවස්ථාවලf ඇෙටෝ8� බලක!ෙ" බැං� c�� �ස්තර ෙනොව 
����ක!ෙ" බැං� c�� �ස්තර ඇBළ5 කළ jB ය.) 
 
5. ����ක!ෙ" ආද8ශ අ5සන සහ�ක කරන අය පහත සඳහ� ෙකෙන� �ය jB ය. 
 

 1. අදාළ ෙකොlඨාසෙ0 ගාම �ලධා�    
 2. අpකරණ බල පෙ>ශය Bළ gQඥෙය� 
 3. 7ජgය ස්ථානයක පධාන 7ජකBමා   
 4. _�\ ලැrස්Bෙd නම සඳහ� �ලධරෙය�  
 

------------------------------------- 
       ����ක!ෙ"/ක!ව�ෙ" ආද8ශ අ5සන 
       ජා�ක හැLF�ප5 අංක හා &න 
 

01. ---------------------------------- 
 

02. ---------------------------------- 
 
 

අ%සන සහ)ක කරන ලද අයෙ,, 
 

නම :------------------------------------------------------------ 
තනBර :------------------------------------------------------------ 
#$නය : ----------------------------------------------------------- 
අ5සන :----------------------- &නය :---------------------------- 
ජා�ක හැLF�ප5 අංකය :--------------------------------------     
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31 වැ� ප�	ෂ්ටය 
(XXIV – 7:10:1/ 8:10:1 ) 

 
ණය ඉ��� ��ෙ� � ඉ��ප� කළ �� අය��පතය 

............................................................................ සඳහා ණය ඉ���පතය 
 

1. �ලධරයාෙ� ස���ණ නම   :- ---------------------------------------------------------------------- 
 
2. ස්!ර තන#ර (දැනට '(න ප*+ය/ෙශේ.ය) :- ----------------------------------------------- 
 
3. ජා+ක හැ34�ප5 අංකය   :--------------------------- 
 
4. ස්9ර :;නය   :- 
 

 1. ෙපෞ=ග:ක :------------------------------------------------ 
 

 2. රාජකා?  :------------------------------------------------ 
 
5. Aරකථන අංකය  :- 
 

 1. ෙපෞ=ග:ක :------------------------------------------------ 
 

 2. රාජකා?  :------------------------------------------------ 
 
6. ණය ඉEF� කර4 ලබන කාරණය :- -------------------------------------------------------- 
 
7. ඉEF� කර4 ලබන ණය Hදල   :- I.------------------------ 
 
8. පJKෂ්ටය 32 අ4ව ණය Hදල ලබා ගැNමට අෙOPQත බැංRව හා බැංR ශාඛාව  :--------------

---------------------------------- 
 
 ආයතන සංගහෙW  XXIV වැ� පJXෙYදෙW 7/8 වග*+ෙW ණය Hදලට අදාළ [\[ධාන හා 
ඊට අ4^ල පJ_ බැංRව ['* `යා5මක කර4 ලබන N+ ෙරaලා'වලට අ4ව ණය ලබා ගැNමට 
එකඟ ෙවd. 
 
_නය :- ------------------------------    ------------------------------------- 
          ණය ඉEF�කI 
  
 

 
-------------------------------------------  (අමාතeාංශෙW/ෙදපා�තෙ�*#ෙf) ආයතන ශාඛාව ['* 
ස���ණ කළ g# ය. 
 
1. HE ප5hෙ� _නය  :- ------------------------ 
 
2. උප* _නය  :- ------------------------- ණය ඉEF� කර4 ලබන _නට වයස :- ------------- 
 
3  (අ) [ශාම වැjO සkත ස්9ර ප5hමPද?----------------------------------- 
 
 (ආ) එෙසේ න� කවර _නක 'ටද?-------------------------------------------- 
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4. දැනට රජෙය* ලබාෙගන ඇ+ ණය ;nබඳ [ස්තර  :- 
 

ණය ව�ගය --------------- _නට ෙග[ය 
g# ණය ෙශේෂය 

 
 

 

 
5. මා'ක වැjO [ස්තරය :- 
  I. මා'ක ඒකාබ=ධ වැjප  :- I.---------------------------------------------------- 
  II. qමනා  :- I. ----------------------------------------------------------------------- 
  III. Hr වැjප  :- I. ------------------------------------------------------------------ 
  IV. Hr අs t?� (බැu�ගත අs t?� සkතව)  :- I. ----------------------------- 
  V. v=ධ වැjප  :-I. ------------------------- 
   (අදාළ මාසෙW වැjO [ස්තරය අHණා ඇත) 

VI. ආයතන සංගහෙW XXIV වැ� පJXෙwදෙW 7:9 ෙහෝ 8:9 වග*+ෙW 
[\[ධාන අ4ව �ලධරයාට ලබා _ය හැt උපJම ණය Hදල :- 

 

   (ඉලPකෙම* --------------------) 
 

   (අRෙර* --------------------------------------) 
 
6. �ලධරයාට [I=ධව ෙනො[ස3න [ෂමාචාර ෙචෝදනාවP ෙහෝ දැනට [භාග ෙවd* පව+න 
[ෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහෝ +ෙ} න� ඒ ;nබඳ [ස්තර :- --------------------------------------------------- 
 
        ---------------------------------------- 
_නය :-  ----------------------------     මා~ඩ:ක �ලධරයා 
               (ආයතන) 
 

ෙදපා&තෙ�(� පධා�යාෙ+ �&ෙ,ශය :- 
 
මෙ� අංකය :- ---------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- (අමාතeාංශය/ෙදපා�තෙ�*#ව) 
-------------------------------------- ප_ං� ------------------------------------------------------------------- 
මහතාට/මහ5dයට/ෙමෙන[යට ඔ�ෙ�/ඇයෙ� ඉE�ම පJ_ ------------------------------------------- 
(කා�යය) සඳහා මා'ක වැjෙප* අය කර ගත හැt Hදල, kd උපJම ණය Hදල හා බැංRෙf 
��ෙ=ශය අ4ව ණය HදලP ලබාqම �A� බව ��ෙ=ශ කරd. 
 
 
      අ5සන  :- ------------------------------- 

      නම  :- ------------------------------- 

      තන#ර  :- ------------------------------- 

      �ල Hදාව :- ------------------------------- 
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32 වැ� ප�	ෂ්ටය 

(XXIV – 7:10:2 / 8:10:2) 

 

ණය ලබා ගත හැ� බැං� නාමෙ�ඛනය 
 
 

1) ලංකා බැං�ව 

2) මහජන බැං�ව 

3) ජා�ක ඉ�� � ෙ" බැං�ව 

 

 

 

 
 



 



  ප��ෙ�දය වග��ය 
ෙහෝ උප 
වග��ය 
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��ය 
 

(ෙරෝම ඉල�ක�ව�� සඳහ� ව�ෙ� ප��ෙ�ද අංකය� ය. අ�� ඉල�ක�ව�� සඳහ� ව�ෙ� 
වග� වල අංකය� ය) 

 
 අ ප��ෙ�දය වග��ය 

ෙහෝ උප 
වග��ය 

අඩ වැ$% �වා' -    

 අඩ වැ�� �වා� කාලය අතරට වැෙටන රජෙ� �වා� දවස්  XII 21:10 
 අඩ වැ�� �වා� කාල ප��ෙ�දයකට අන()ව ස*+,ණ වැ�� 

ස.ත /ෙ0ක �වා� 1ය ෙනොහැ3 බව 
 

XII 
 
21:8 

 අඩ වැ�� �වා� ස*+,ණ වැ�� ස.ත �වා�වලට ප�ව,තනය 36ම XII 21:4:1 
 එ: ව,ෂයක පට� ෙගන ඊළඟ ව,ෂය ද:වා පැ�ෙරන /ට ? XII 21:7 
 �වා�Aට BCන /ට /ශාම EයෙහොF XII 21:4:4 
 ප�ව,�ත අඩ වැ�� �වා� ෙදG ලබ�ෙ� /ෙHශය�. ගත 36ම 

සඳහා වන බව  
 

XII 
 
21:4 

 ෙපෞHගLක ?මනාව XII 21:6 
 යටF �ලධා6O XII 21:5 
 වරකට ෙදොෙළොස ්මසක කාල ප��ෙQදයකට බව XII 21:3 
 /ගණකාSප�ට සැපTය U( වා,තා XII 21:11 
 /ෙ0ක �වා� අවස� V පWව පමX XII 21:1 
 ෙසේවා කාලය අඩ: පමX XII 21:9 
 ෙසේවා කාලෙය� 1/63 XII 21:2 

 
අ කාල ෙගවන ගාස්+ පමාණය - 

  

 ෙපොෙරොF( ගාස්( පමාණය VIII 6:2 
 සාමාන^ ගාස්( පමාණය VIII 6:1 

 
අ කාල ෙග.මට ගණ� ගත 1+ කාල 2මා - 

  

 ගමන සඳහා ගත වන කාලය VIII 5:4 
 දවසකට �ය_ත `a රාජකා6 කාලය (ළ වැඩ ෙකොට �bය U( බව VIII 5:2 
 1නකට ෙහෝ ස�යකට වැඩ කළ U( පැය ගණනට වැcෙය� කරන 

වැඩ සඳහා  
 

VIII 
 
5:6 

 පැය3� පංe VIII 5:3 

 
අ කාල 3මනා ෙග4ය හැ5 2මා - 

  

 පැය 10 fමාව ඉ:ම/ය හැ3 අවස්ථා VIII 7:2 
 බලය පැව6ම VIII 7:2:1 
 ස�යකට පැය 103  VIII 7:1 
 

අ කාල වැඩ පාලනය 56ම හා ෙග4ය හැ5 අවස්ථා - 
  

 අ�කාල ?මනාව ලබා ගැiමට සාමාන^ෙය� අT�ය: නැ� ෙශේX VIII 4:1 
 අ�කාල වැඩ කළ UFෙF කා,යාල ෙ0ලාෙව� පWව පමණ: බව VIII 3:4 



  ප��ෙ�දය වග��ය 
ෙහෝ උප 
වග��ය 
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 අjF ෙශේX ෙහෝ තන() VIII 4:3 
 �ශ්kත වශෙය� �යම කරන ලද /ෙශේෂ වැඩ සඳහා පමණ: බව VIII 3:2 
 ප�ව,�ත අ�කාල ?මනාව: ෙගlම VIII 3:5 
 ප6:ෂා 36ෙ* හා වා,තා 36ෙ* කමය: �bය U( බව VIII 2:1 
 nර�පා� V තන() ෙවGෙව� අ�කාල ?මනා VIII 3:6 
 භාpඩාගාරය ෙනො/මසා අ�කාල ?මනාව: ෙගlමට අවසර 1ය 

හැ:ෙ: `දq ප�පාදන �ෙr න* පමණ: බව  
 

VIII 
 
1:2 

 වැඩ සැල3ය U( පමාණය: සඳහා පමණ: බව  VIII 3:4 
 /ෙශේෂ අවස්ථාවල ?  පමණ: බව VIII 3:1 

 
අධ9යන ෙහෝ අභ9ාසවල 3 ෙග4ය 1+ 3මනා ආ<ය - 

  

 උsW* ඇu* ?මනා සහ අF�කාර* XV 9 
 ?මනාව ෙහෝ භෘ�කාව (/ෙHශ /�මය�) XV 6:1 
 යැy* ?මනාව XV 8 
 z ලංකා /ෙHශ ෙසේවාවට අදාළ ෙනොවන බව XV 9:9 

 
අ�ය� �ලධරෙය= සඳහා �වා' - 

  

 අ�ය* �වා� XII 33:1 
 අසiප �වා� XII 33:1 
 උපයාගF �වා�වලට ._කම  XII 33:3 
 හ1B අන(ර3� පW අඩ වැ�� �වා� XII 33:2 
 හ1B අන() �වා�වලට ._කම නැ� /ට XII 33:2 

 
අ�ය� �වා' - 

  

 එ: වරක ? දවස් හයකට ෙනොවැc /ය U( බව  XII 5:1 
 ෙදපා,තෙ*�( වැඩට බාධා ෙනො/ය U( බව XII 5:4 
 /ෙ0ක �වා�වලට අ�ෙ,ක වශෙය� බව  XII 5:2 
 ෙවනF ව,ගවල �වා� සමග ගත ෙනොහැ3 බව  XII 5:3 

 
අ�වා>ය �වා' - 

 
XII 

 
20:1 
20:2 

 
අ?ගහ වාර පෙAශ පත - 

  

 තාවකාLක, දවස ්පc ලබන ෙසේවකෙයෝ XVII 1:2 
 වලංe කාල ප��ෙQද XVII 1:3 
 ස්|ර ෙසේවකෙයෝ XVII 1:1 

 
අ?ගහ වාර පෙAශ පත අ1+ ෙලස පා4�� 56ම - 

  

 අGගහය ඉවF කළ U( බව XVII 4:2 
 පැව�ය ෙනොහැ3 බව XVII 4:1 
 /නය ~යා මා,ග XVII 4:3 
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අභ9ාස හා අධ9යන වැඩසටහ� -    

 අභ^ාස ෙහෝ අධ^යන ව,ග XV 2:2 
 3Bය* /ෙශේෂ ෙදපා,තෙ*�(වකට අදාළ :ෙෂේත  XV 2:4 
 ෙදපා,තෙ*�( එකකට වැc ගණනකට ෙපො� :ෙෂේත XV 2:5 
 ෙයෝග^තාව XV 3 
 වැඩසටහ� සකස ්36ම XV 2:3 
 /ෙHශ අභ^ාස වැඩසටහ� සමාෙයෝජනය 36ම XV 2:1 

 
අ>ථ �Dපණ - 

 
I 

 
1 

 
අE� �පද.� සහ ෙ%ට�F බලපත 

  

 අT�වාBක* අඩංe E/W* පතය: Lයා අFස� කළ U( බව XXX 2:6:3 
 අT�වාBක*වල පමාණය හා ෙකො�ෙHB �රණය කරG ලබන 

ආකාරය 
 

XXX 
 
2:6 

 අT�වාBක* හා පැන/ය U( ෙකො�ෙHB �රණය කරG ලබන 
ආකාරය 

 
XXX 

 
2:4 

 ආp�ෙ0 අT�වාBක* XXX 2:1 
 ඉq�ම: ඉ1�පF කළ U( A�ෙවළ XXX 2:7 
 ~යා කළ U( ආකාරය XXX 2:7:1 
 �ලධරයාට පදානය: XXX 2:6:7 

2:6:8 
 ෙ�ට�� බලපත උපෙHශක ක_�ව XXX 2:2 
 ෙ�ට�� බලපත ඉqj*පතෙ� Aටපත: �ලධරෙය� /B� ෙqක* 

ෙවත ඉ1�පF කළ U( බව 
 

XXX 
 
2:3 

 පදානෙ� පමාණය XXX 2:6:8 
 භාරය: ෙලස තබා ගැiම XXX 2:5 

 
අසHප �වා' -  

  

 අසiප ෙවGෙව� ෙකC කාල ප��ෙQද සඳහා ලබා ග�නා �වා� 
කා,ය ප�පාC 

XII 
 

6:2 
6:1:2 

 
ආI'වට 4JKධව පවරා ඇ  න'වක 3 වගඋ�තර 5යා NOම -    

  

 i�ප� ෙවත වා,තා කළ U( බව XXXIII 5:1 

 
ආI'ව 4N� න'ව� පැව6ම - 

  

 ආp�ෙ0 අවසරය කL� ලබා ගැiම අවශ^ න* XXXIII 4:3 
 i�ප� ෙවත ඉqj*පතය: යැ/ය U( ආකාරය XXXIII 4:4 
 ද�වම පමාණවF ෙනොවන /ට අ�යාචනය: ඉ1�පF 36ම  XXXIII 4:5 
 i�ඥවරෙය�ෙ� ෙසේවය ලබා ගැiම XXXIII 4:2 
 

ආI'ෙA ප ප�  ෙහෝ ප�පාලන Pයාමා>ග ෙහෝ ස�බ�ධෙය� අදහස ්
පකාශ 56ම සහ 4ෙAචනය 56ම - 

  

 අදාළ �ලධරයා සමග ෙහෝ ඔO ෙවGෙව� ක)s ඉ1�පF කරන 
සංගමය: සමග LA ගGෙදG 36මට /නය බලධරයා බැ� නැ� 
බව 

 
 

XXXI 

  
 
3:5 
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 ආp�ෙ0 කටU( පBHSෙ� සාක�ජා 36ම තහන* බව XXXI 3:1, 
3:2 

 /නය කටU( /ෙ0චනය 36ම XXXI 3:4 
 ෙසේවා ෙකො�ෙHB A�බඳ /ෙ0චනය 36මට අවසර �ෙබන බව, 

/ෙ0චනය �ත^ාG�ල /ය U( බව හා ෙයෝග^ භාෂාෙව� කළ 
U( බව 

 
 

XXXI 

  
 
3:3 

 
ආI'ෙA 4භාගයකට ෙපH NOම සඳහා �වා'  

 
XII 

  
19:1 

 
ආ ෙKශක ෙය= තන+රක  ෙයොදවන අවස්ථා 

 
IV 

 
2:1 

 
ආ ෙKශක, අ�ය�, තාවකා�ක, ස්Tර �ලධරෙය= UVබඳ අ>ථ �Dපණය 
 

 
IV 

 
2:1, 2:2 
2:3, 2:4 

 
අධ9යන කට1+ සඳහා 4ෙKශයකට යාෙ� 3 ගම� කළ හැ5 ප� ය 

 
XV 

 
11 

 
ආX�කය�ට සහ අභ9ාසලාY�ට �වා' 3ම - 

  

 අ�ය* �වා� XII 32:1 
 අසiප �වා� XII 32:1 
 ._ක* නැ� අවස්ථා XII 32:2 

 
ආපදා ණය සහ ෙවන� ණය - 

  

 අර`ණ XXIV 10:1 
 ඇපක)ෙවෝ XXIV 10:4 
 ෙගවq �� අF�කාර* සඳහා XXIV 10:3:2 
 ණය පමාණය XXIV 10:3 
 තාවකාLක �ලධරෙය� ස*බ�ධෙය� XXIV 10:3:1 
 W�Wක* XXIV 10:2 

 
ආයතන සංගහෙZ Uටප� ෙබදා හැ6ම 

 
I 

 
3 

 
ආෙයෝජන, ෙකොටස් සහ ෙවන� අ\ වාNක� - 

  

 රාජකා6 කටU( සහ ෙපෞHගLක කටU( අතර ගැ�* ඇ�වන 
අවස්ථා 

 
XXIX 

 
4:3 

 �ලධරෙය� ෙහෝ �ලධරෙය�ෙ� කලතයා /B� ආෙයෝජන, 
ෙකොටස් සහ ෙවනF අT�වාBක* අF කර ගැiම වා,තා කළ 
U( බව 

XXIX 4:2 

 z ලාං3ක ෙනොවන �ලධරෙයෝ XXIX 4:1 

 
ආර�ෂක ඇ^� හා �ල ඇ^� -  

  

 ��F 36ම ස*බ�ධෙය� බලපාන ප�පF� XXI 1 
 �ය_ත වා,�ක පමාණය XXI 3 
 ෙපො� ෙශේX XXI 2 
 ෙවනF ෙශේX XXI 4 
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ආෙරෝග9ශාලා ගාස්+ අය කර ගැHම -     

 මසකට ). 18,030කට අ� වැ�� ලබන අයට ෙනො_ෙq   XXVI 2:1 
 ආෙරෝග^ශාලා ගාස්( අයකර ගැiම   XXVI 3 
 ආෙරෝග^ශාලා ගාස්( හා ෙරeලාB XXVI 2:5 
 එම `දල �ලධරයාට �� අF�කාරම: ෙසේ සැල3ය U( බව  XXVI 3:5 
 ෙකොටස් 183� අය කරගත U( බව XXVI 3:6 
 ෙකොළඹ, ගාqල, මහGවර සහ යාපනය යන සථ්ානවල ? ෙනො_ලෙ� 

ෛවද^ උපචාරය ලබා ගත ෙනොහැ3 බව  
 

XXVI 
  
2:2 

 නැව� BCන කාලය 1eවන කq. අ() bqපF ෙගlම XXVI 3:7 
 �ලධරය�ෙ� ප�qවල අයට ද ඇතැ* /ශා_ක හා ඔ��ෙ� 

ප�qවල අයට ද, ෙම. දැ:ෙවන ප�1 ගාස්( පමාණය අGව 
ෛවද^ ප�කාර ලබා ගැiමට හැ3 බව  

 
 

XXVI 

 
 
2:3 

 �ලධරෙය� /ශාම ගතෙහොF, ෙසේවෙය� පහකරG ලැ�වෙහොF ෙහෝ 
_යEයෙහොF ෙහෝ ආෙරෝග^ශාලා ගාස්( අය කර ගැiම  

 
XXVI 

 
3:10 

 ප�පාCය  XXVI 3:3 
 ෙපොLස් හා බ�ධනාගාර ෙදපා,තෙ*�(වල අය XXVI 2:4 
 bqපත ෙදපා,තෙ*�( පධා�යා /B� Aය/ය U( බව XXVI 3:4, 3:5 
 මා)l*වල ? Es* Aයlෙ* ප�පාCය XXVI 3:9 
 මසකට ). 18,030ට වැc න`F ). 19,710ට අ� වැ�� ලබන 

�ලධරය�ෙග� ෙම. දැ:ෙවන ගාස්( පමාණය අ� කළ U( 
බව 

 
XXVI 

 
2:2 

 හu�වා?ෙ* LAෙ� ආකෘ�ය XXVI 3:3 

 
H ප ෙ_ උපෙදස් ෙහෝ අදහස් - 

  

 එම උපෙදස ්3B� nHගලෙය�ට ෙනොදැ�/ය U( බව XXXIII 1:7 
 කqAත ක)s ගැන උපෙදස් ෙනොඉqලා BCය U( බව XXXIII 1:2 
 ෙක�*පF අවස්ථාෙ0 පවFනා i� A�බඳ උපෙදස් ෙනොඉqලා BCය 

U( අතර පැනlමට අදහස් කරන i� ස*බ�ධ i� �ලධ,ම 
ගැන උපෙදස් ෙදන බව 

 
 

XXXIII 

 
 
1:6 

 �යත V ද, ස*+,ණ V ද, පකාශය: යැ/ය U( බව XXXIII 1:1 

 
ඇතැ� ව>ගවල රාජකා6 ගම� - 

  

 අඩ වැ�� �වා� Aට Bට එම කා,ය ස්ථානයටම පැ_�ම XIV 29:2 
 උසා/ය /B� සා:�ක)ෙව� වශෙය� කැඳවG ලබන 

�ලධරෙය�ට 
 

XIV 
 
29:6 

 ෙදපා,තෙ*�( /භාගයකට ෙපi BCන �ලධරෙය�ට XIV 29:5 
 පා,Lෙ*�( ම��ව) XIV 31 
 රජෙ� �ලධරය� ෙනොවන nHගලT� XIV 30 
 /නය ප6:ෂණයකට කැඳවG ලබන �ලධරෙය�ට XIV 29:7 
 /නය ප6:ෂණවල ? ෙවනF �ලධරෙය� ෙවGෙව� ෙපi BCන  

�ලධරෙය�ට 
 

XIV 
 
29:8 

 /නය ප6:ෂණයක ? සා:�ක)ෙව� වශෙය� කැඳවG ලබන  
�ලධරෙය�ට 

 
XIV 

 
29:9 

 /ෙ0ක �වා�ෙව� පW XIV 29:2:1 
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 ෙවනF කා,යස්ථානයකට යාම XIV 29:2:2 
 ෙසේවෙ� ෙය? BCය ? _යEය �ලධරෙය�ෙ� වැ�ද�වට XIV 29:4 

 
ඇතැ� ව>ගවල ෙලඩ ෙරෝගව�� ෙපෙළන රජෙZ �ලධරය�ට 4ෙශේෂ 
අ?ගහ සහ ඒ UVබඳ ෙකො�ෙKN -  

  

 අෙන: �වා� �ම V පWව පමණ: බව XXIII 2 
 :ෂය ෙරෝගය සඳහා එ: වරකට මාස 04 බැE� ෙදවරක ? /ෙශේෂ 

�වා� 
XXIII 1:1 

 පළ`වැ� ෛවද^ මpඩලය XXIII 2:1 
 A�කා ෙරෝගය  සඳහා මාස 06: බව XXIII 1:3 
 nන)Fථාපනය XXIII 5 
 ප�කාරය XXIII 2:2 
 ලා�) ෙරෝගය සඳහා මාස 22: බව XXIII 1:2 
 ව��වර ප6:ෂා කරවා ගැiම XXIII 3 
 W�Wකම XXIII 1 
 Wවදායක ෙHශeණය සහ සැහැqj රාජකා6 XXIII 4 

 
ඇප  

 
II 

 
12:6 

 
ඉ 
 

  

 
ඉ=� �වා' -  

  

 අඩ වැ�� �වා� බවට ප�ව,තනය කරG ලැ� /ට XII 10:6:2 
 අදාළ ව,ෂය ඉ1�ෙ� සටහ� කළ U( බව XII 10:4 
 ඉ�F �වා� සඳහා ඉqj*පත XII 10:5 
 ඉqj* 36ම XII 10:3 
 ඕනෑම එ: අ�)Hද: (ළ? අ�)� 23� UF එ: කාල 

ප��ෙ�දයකයට අදාළ �වා� පමණ: ලබා 1ය U( බව 
 

XII 
 
10:1:3 

 �වා� 1ය හැ:ෙ: ඇතැ* �ශ්kත ෙහේ( Aට පමණ: බව XII 10:2 
 /ෙ0ක �වා� අවස� V පW ඉ�F �වා� ලබා ග�නා ආකාරය XII 10:1 
 ෛවද^ ෙහේ( මත ඉ�F �වා� ග�ෙ� න* අGගා� වන ෙහෝ 

ෙනොවන ව,ෂ සඳහා ඉ�� �වා� ලබා ගත හැ3 බව 
 

XII 
 
10:1:1 

 සෑෙහන කාලය: ෙසේවය 36ම සඳහා ආපW පැ_ෙණG ඇතැT 
බලාෙපොෙරොF( වන �ලධරෙය�ට පමණ: 1ය U( බව 

 
XII 

 
10:6 

 
ඉඩ� අ� කර ගැHම, ආෙයෝජනය හා උකස -  

  

 අවසර ?ෙ* බලධරයාට ස*බ�ධකම: ඇ� ඉqj*පත XXIX 1:1 
 ඉඩ* අF කර ගැiම - 1ස්�:කෙ� ආp�ෙ0 ඒජ�තෙ� 

+,වාGම�ය අවශ^ ෙනොවන න`F ඒ බව දැG* 1ය U( බව   
 

XXIX 
 
3:1 

 ඉඩ* තබාගැiම අෙයෝග^ අවස්ථා XXIX 3:3 
 තෑE දෑවැ1 යනා1ෙය� ._වන ඉඩ* XXIX 3:1:1 
 ෙදපා,තෙ*�( පධා�ෙය� ෙහෝ z ලංකා ප�පාලන ෙසේවයට අයF 

�ලධරෙය� 
XXIX 3:2 
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ක�� දැD තන+රට  ආප� ප� 56ෙ� 3 ෙගවන වැ$ප -   
 කා,ය:ෂමතා කඩඉ*වලට යටF බව VII 6:2:1 
 තන(ර  අෙහෝB 36ම �සා ෙහෝ අ��:ත lම �සා න*  VII 6:2 
 �ලධරයාෙ� ඉq�මAට න* VII 6:3 
 රාජ^ ප�පF�ය A�බඳ ෙහේ( උඩ VII 6:4 
 රාජ^ ප�පF�ය A�බඳ ෙනොවන ෙහේ( උඩ  VII 6:5 
 /නය ක)sAට න* VII 6:1 

 
ක�� දැD තන+රට ෙපරළා යැ.ම - 

  

 අT�වාBකම: නැ� බව V 3:1 
 අවසරය 1ය හැ:ෙ: කවර අවස්ථාවල ? ද හා කවෙර� /B� ද යන 

බව 
V 3:2 

 කL� දැ¦ තන(රට ආපW පැ_�ෙ* ෙකො�ෙHB V 3:3 

 
කා>ය�ෂමතා කඩඉ� - 

  

 උසස් 36ම: ~යාFමක වන 1නය II 1:9 
 කා,ය:ෂමතා කඩඉම3� �දහස් 36ම අ�තයට බලපා�ෙ� නැ� 

බව 
 

II 
 
15:8 

 කා,ය:ෂමතා කඩඉෙම� ඔrබට උසස් 36ම සඳහා 1ය U( 
සහ�කය 

 
II 

 
15:3 

 කා,ය:ෂමතා කඩඉෙම� සමFlෙ* අවශ^තාවෙය� �දහස ් කළ 
හැ3 අවස්ථා 

 
II 

 
15:8 

 බඳවා ගැiෙ* ෙහෝ උසස ්36ෙ* ප�පාCෙය� පාලනය වන බව II 15:1 
 රාජ^ ප�පාලන /ෂය භාර අමාත^ාංශෙ� ෙqක*වරයා ෙවත 

අ�යාචනා ඉ1�පF කළ හැ3 අවස්ථා  
 

II 
 
15:6 

 /භාගය සමF V 1නය වශෙය� ~යාFමක /ය U( 1නය II 1:14, 
15:4:2 

 සහ�කය 1ය UFෙF කවර ෙකො�ෙHB Aට ද යන බව II 15:3, 
15:4 

 සහ�කය ෙනො1ය හැ3 අවස්ථාවල ? වැ�� ව,ධකය /ල*බනය 
36ම: වශෙය� ~යාFමක වන බව 

 
II 

 
15:5 

 
කා>ය මIඩලෙය� kදc එක+ 56ම  

 
XXVIII 

 
1:6 

 
කා>යස්ථාන 3මනාව - 

  

 වැ�ෙ� ප�ශතය අGව VIII 12:1 

 
කා>යස්ථාන ෙබ3ම 

 
III 

 
3:8:1 

 
කා>යස්ථානය5� මාJ . යාෙ� 3 ගම� 4යද� ෙග.ම - ගෘහ භාIඩ 
ආ<ය පවාහනය 56ම - 

  

 අදාළ වන ෙරeලාB XIV 22:21 
 කරFත �Lය ෙගlම XIV 22:16, 

22:16:1 
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උපකාරක H  - 
 i�ප�ෙග� උපෙදස ් ලබාෙගන ඇFන* එම LAවල AටපF යැ/ය 

U( බව 
 

XXXIII 
 
3:4 

 උපකාරක i� ෙක�*පF ස*පාදනය XXXIII 3:2 
 උපකාරක i� ප�ෙශෝධනය සඳහා i� ෙක�*පF ස*පාදක ෙවත 

යැ/ය U( අ�දම  
XXXIII 3:4 

 i� ෙක�*පF ස*පාදක /B� උපකාරක i� ෙක�*පF 
ප�ෙශෝධනය කරG ලැ£ම   

 
XXXIII 

 
3:3 

 පාෙH¢ය බල මpඩලවලට අවශ^ වන උපකාරක i�   XXXIII 3:5 

 
උප� <නය සනාථ කර ගැHම -  

 
II 

 
10:10 

 
උසස් 56ෙ�3 ෙගවන වැ$ප - 

  

 අනාගත වැ�� ව,ධක 1නය VII 5:4 
 ක ¤ියාFමක V 1න Bට බව VII 5:1 
 වැ�� Aයවර කා,ය:ෂමතා කඩඉමට ඉහ�� A.C අවස්ථාෙ0 ?  VII 5:6 
 වැ�� ව,ධක ස.ත වැ�� ප�මාණය: ඇ� තන(ර: A�බඳව  VII 5:3 
 ස්|ර වැ�ප: න* VII 5:2 
  

එ 
 

  

 එ: ෙකෙන�ට වැc �ලධරය� ගණනාව: එකම වාහනය පා/�k 
36ම 

 
XIV 

 
11, 11:1, 
11:2 

  
ක 
 

  

 
ක�ෂ්ඨ ෙසේවකෙය= සඳහා �වා' - 

  

 අඩ වැ�� �වා� XII 26:5 
 අ�ය* �වා� XII 26:4 
 අසiප �වා�  XII 26:1 
 ඉ�F අසiප �වා� XII 26:1:1 
 තාවකාLක කඳ�)වල නැව� BCන /ට XII 26:1:2 
 රාජකා�ෙ� ෙය? BCය ? වැළෙඳන ෙරෝග ෙවGෙව� �වා�  XII 26:3 
 /ශාම ගැiෙ* ? XII 26:6 
 හ1B අන() �වා� XII 26:2 

 
ක�කJව�ෙ_ ගාස්+ (ගම�වල 3) 

 
XIV 

 
14 

 
ක�කJ පෙAශ පත 4ෙශේෂ ගාස්+ පමාණය� අ?ව බව 

 
XVII 

 
3:1 

 
ක�කJ ෙශේgවල 4ශාම වැ$% hi ත��වය ලබා ගැHෙ� �j�ක�  

 
II 

 
12:4 
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ක�� දැD තන+රට  ආප� ප� 56ෙ� 3 ෙගවන වැ$ප -   
 කා,ය:ෂමතා කඩඉ*වලට යටF බව VII 6:2:1 
 තන(ර  අෙහෝB 36ම �සා ෙහෝ අ��:ත lම �සා න*  VII 6:2 
 �ලධරයාෙ� ඉq�මAට න* VII 6:3 
 රාජ^ ප�පF�ය A�බඳ ෙහේ( උඩ VII 6:4 
 රාජ^ ප�පF�ය A�බඳ ෙනොවන ෙහේ( උඩ  VII 6:5 
 /නය ක)sAට න* VII 6:1 

 
ක�� දැD තන+රට ෙපරළා යැ.ම - 

  

 අT�වාBකම: නැ� බව V 3:1 
 අවසරය 1ය හැ:ෙ: කවර අවස්ථාවල ? ද හා කවෙර� /B� ද යන 

බව 
V 3:2 

 කL� දැ¦ තන(රට ආපW පැ_�ෙ* ෙකො�ෙHB V 3:3 

 
කා>ය�ෂමතා කඩඉ� - 

  

 උසස් 36ම: ~යාFමක වන 1නය II 1:9 
 කා,ය:ෂමතා කඩඉම3� �දහස් 36ම අ�තයට බලපා�ෙ� නැ� 

බව 
 

II 
 
15:8 

 කා,ය:ෂමතා කඩඉෙම� ඔrබට උසස් 36ම සඳහා 1ය U( 
සහ�කය 

 
II 

 
15:3 

 කා,ය:ෂමතා කඩඉෙම� සමFlෙ* අවශ^තාවෙය� �දහස ් කළ 
හැ3 අවස්ථා 

 
II 

 
15:8 

 බඳවා ගැiෙ* ෙහෝ උසස ්36ෙ* ප�පාCෙය� පාලනය වන බව II 15:1 
 රාජ^ ප�පාලන /ෂය භාර අමාත^ාංශෙ� ෙqක*වරයා ෙවත 

අ�යාචනා ඉ1�පF කළ හැ3 අවස්ථා  
 

II 
 
15:6 

 /භාගය සමF V 1නය වශෙය� ~යාFමක /ය U( 1නය II 1:14, 
15:4:2 

 සහ�කය 1ය UFෙF කවර ෙකො�ෙHB Aට ද යන බව II 15:3, 
15:4 

 සහ�කය ෙනො1ය හැ3 අවස්ථාවල ? වැ�� ව,ධකය /ල*බනය 
36ම: වශෙය� ~යාFමක වන බව 

 
II 

 
15:5 

 
කා>ය මIඩලෙය� kදc එක+ 56ම  

 
XXVIII 

 
1:6 

 
කා>යස්ථාන 3මනාව - 

  

 වැ�ෙ� ප�ශතය අGව VIII 12:1 

 
කා>යස්ථාන ෙබ3ම 

 
III 

 
3:8:1 

 
කා>යස්ථානය5� මාJ . යාෙ� 3 ගම� 4යද� ෙග.ම - ගෘහ භාIඩ 
ආ<ය පවාහනය 56ම - 

  

 අදාළ වන ෙරeලාB XIV 22:21 
 කරFත �Lය ෙගlම XIV 22:16, 

22:16:1 
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 කා,යස්ථානය ඇ(ළත A.C ෙවනF ආp�ෙ0 �වාසයකට යාම XIV 22:20 
 ගෘහ භාpඩ තාවකාLකව තැ£මට ය* ස්ථානයකට ෙගන යන 

/ෙටක?   
 

XIV 
 
22:12:2 

 ගෘහ භාpඩ පW 1නයක ෙගනයන /ට XIV 22:12:1 
 �*�ය ස්ථානයF, �ලධරයාෙ� �වාසයF අතර ගෘහ භාpඩ 

පවාහනය 36ම   
 

XIV 
 
22:11 

 �*�ෙ� ෙනො_ෙq පවාහනය 36මට ඉඩ ෙදන උප�ම ගම� බ� 
පමාණය   

 
XIV 

 
22:5 

 “ෙදොෙලොස්මස”් 6�ය XIV 22:19 
 �ලධරෙය�ට ෙග/ය හැ3 ෙලො� �� ගාස්( පමාණය�  XIV 22:13 
 _C බැ�ෙ* හා අ�ය* /යද* XIV 22:6 
 `a �ර පමාණයට ෙහෝ ඉ� ෙකොටස: ෙහෝ සඳහා �*�ය පවාහන 

පහWක* ඇ� කq. 
 

XIV 
 
22:10 

 රජෙ� ෙදපා,තෙ*�(වකට ෙහෝ සංස්ථාවකට/සං/ධානයකට අයF 
ෙලො�ය: �ෙr න*  

 
XIV 

 
22:10 

 /ෙශේෂ පවාහනය XIV 22:18 

 
කා>යස්ථානය5� මාJ . යාෙ� 3 ගම� 4යද� ෙග.ම - 

  

 ගමන ආර*භෙ� ? සහ අවසානෙ� ? XIV 20:4 
 ගමෙ� ය* ෙකොටස: �*�ෙය� යා ෙනොහැ3 න* XIV 21:3 
 �ලධරයා ලැ� අjF තන(ෙ,/�ත^ තන(ෙ, වැ�ප ඔOෙ� වැ�ප 

ෙසේ සැල¡ම  
 

XIV 
 
20:2 

 �ලධරයාෙ� සහ ඔOෙ� ප�ෙq ගම� XIV 21 
 �ලධරෙය�ට සංU:ත ?මනාවට අමතර වශෙය� �*�ය බලපත 

��F කළ හැ3 බව 
 

XIV 
 
21:1 

 �වා�Aට BCන කාලවලට ෙගlමට ෙනොහැ3 බව  XIV 20:7 
 මාසයකට ෙනොවැc /ය U( බව XIV 20:4:2 
 LF මාසයකට අ� කq ?ම: ලැ�න /ට XIV 20:5 
 සංU:ත ?මනාව ෙගlම XIV 20:1 

 
කා>යාල ෙAලාව 

 
XXVIII 

 
1:1 

 
ෙකm �වා'  

 
XII 

 
35:1 

 
ෙකොiෂ� සභාවල සහ 4ෙශේෂ කi$වල සාමාnකය�ෙ_ පවාහන 
පහ�ක�-  

  

 ෙකො_සම: කැ�ව ෙනොයන ෙqක*වරෙය�ට XIV 26:5 
 �,ෙ0ත�ක සාමා©කය� ෙකෙර. fමා 36* බල ෙනොපාන බව XIV 26:2 
 �*�ෙය� ගම� 36ම XIV 26:1 
 ෙ0ත�ක සාමා©කය� ෙමෝට, රථෙය� ගම�bම� යාම  XIV 26:2:1 
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ග 
 

ගමනට ස�බ�ධ ෙවන� අ�ය� 4යද� -    

 අ�ය* /යද* 16:3 උප වග��ෙ� සඳහ� ව^ා�ෙ,කයට යටFව 
ෙග/ය හැ3 බව 

 
XIV 

 
16:2 

 ගම� බ� ෙගන යාම සඳහා ෙගV �Lය අය කර ගැiමට හැ3 බව XIV 16:1 
 ෙතො�පල ගාස්( ආපW ෙගවන බව   XIV 16:3 
 වාහන නැවැFlෙ* ඉඩ සැපªම ෙවGෙව� ආp�ෙ0 වාහනය: 

�දහස ්/ය U( ය 
 

XIV 
 
16:4 

 

ගම� කරන ආකාරය -  
  

 �� ෙමෝට, රථය3� යාම XIV 5:4 
 ෙපෞHගLක වාහනය3� යාම  XIV 5:2 
 �*�ෙය� යාම ෙවGවට මහා මා,ගෙ� වාහනය3� යාම XIV 5:1 
 හැ3 හැම/ටම ආp�ෙ0 වාහන පා/�k කළ U( බව XIV 5:5 
 

ගම� කළ හැ5 ප� ය 
 

XVI 
 
1:2 

 

ගම� 4යද� ඉcE�පත - 
  

 ආකෘ� පත XIV 28:1 
 1න 30කට පW කාලය ඉ�F වන බව XIV 28:5 
 ෙදපා,තෙ*�( 1න `දා තැbය U( බව XIV 28:5:2 
 �වැර1 බවට වග¡ම XIV 28:3 
 පමාදය ෙවGෙව� `දq කැyම XIV 28:6 
 `දq ව,ෂය අවසානෙ� ? ඉ1�පF කරන ගම� /යද* ඉqj*පත  XIV 28:7 
 ව^ා�ෙ,කය (28:5 උප වග��යට) XIV 28:5:1 
 සහ�ක කරන �ලධරයා XIV 28:2 
 

ගම� 4යද� දැ6ම සඳහා අ� කාර� - 
  

 කL� ගF අF�කාර* `දල: Aයවා නැ� /ට නැවත ෙග/ය 
ෙනොහැ3 බව 

 
XIV 

 
27:8 

 කාලය ?,ඝ 36ම මාස 3කට පමණ: බව  XIV 27:6 
 ගම� /යද* ඉqj*පතයට `දq ෙගවන /ට අයකර ගත U( බව  XIV 27:4 
 ෙග/ය හැ:ෙ: ගම� 36මට කL� 1න පමණ: බව XIV 27:3:1 
 �ලධරයාට ෙපෞHගLකව Vව: බව XIV 27:2 
 මා)lමක ? XIV 27:3:3 
 මාසය: ඇ(ළත අයකර ගත U( බව XIV 27:5 
 මාBක පකාශ XIV 27:9 
 /යද*වL� Bයයට 75 ද:වා XIV 27:3:2 
 ව^වස්ථා කඩ 36ම XIV 27:7 
 සංෙ:ත ප�පාදන XIV 27:1 
 

ග� පෙKශයට පවාහනය 56ම - 
  

 අGගහය ලබා ගF බවට සටහන: ෙපෞHගLක LAෙගොGෙව. Lයා 
තැbය U( බව  

 
XIV 

 
23:6 



  ප��ෙ�දය වග��ය 
ෙහෝ උප 
වග��ය 

 

 

                                                                                            492

 එ: වතාව: පමණ: ලබාගත හැ3 බව XIV 23:5 
 �ලධරෙය�ට ස්ව¡ය ප�ෙq අය සහ/ෙහෝ ගෘහ භාpඩ අjF 

කා,යස්ථානයට ෙගනයා ෙනොහැ3 න*  
 

XIV 
 
23:2 

 පW 1නක ෙමම /යද* ෙගlම XIV 23:3 

 
ගාස්+ -  

  

 ආp�වට කරන ෙසේවය: ෙවGෙව� �ලධරෙය�ට ගාස්( ලබා 
ගැiම 

 
IX 

 
1:1 

 ඒකාබHධ අර`දලට බැර කළ U( බව සහ ෙqඛන ෙහෝ භාpඩ ෙහෝ 
උසා/යට ආපW යැlෙ* /යදම Aයlමට තැ�පF කරන ලද `දල 
උසා/ය /B� යැ/ය U( බව  

 
 

IX 

 
 
5:3 

  
ඔබෙමොබ යැlම සඳහා ගාස්( ඇ(aව ඇ®L සටහ� A�බඳ 

ෙර©ස්ටා, ඉ� කරන ෙසේවා සඳහා 

 
IX 

 
5:2 

 �ලධරයා /B� පෙයෝජනයට ගත U( ප�ශතය �රණය 36ම   IX 2:1 
 පළාF පාලන මpඩල, සංස්ථා ආ1යට කරන ෙසේවා IX 4:1:1 
 ප�ශතය �රණය 36ෙ* ? ෙයොදාගත U( පදනම    IX 2:2 
 බා.ර ක|කාචා,යව) IX 2:3 
 සංස්ථාවක ෙහෝ පළාF පාලන මpඩලයකට ෙහෝ ෙසේවය සඳහා IX 2:4 

 
o4�� - 

  

 E/W* ෙගොGකර තැbය UFෙF ෙකොතැන ද යන වග II 10:8 
 තන(ර: භාර ග�නා /ට E/Wම: අFස� කළ U( බව II 10:7 

 
o4�ෙ� ෙකොටස� වශෙය� �වා' ඇ+ළ�ව ඇ  �යiත කාලය� සඳහා 
ෙකො�තා�+ව� මත ෙසේවය කරන තාවකා�ක �ලධරෙය= සඳහා �වා'-  

  

 අ�ය* �වා� XII 28:7 
 1වTෙ� ගත 36ම සඳහා ෙදන අඩ වැ�� �වා� XII 28:6 
 1වTෙ� ගත 36ම සඳහා ෙදන ස*+,ණ වැ�� ස.ත �වා� XII 28:5 
 1වTෙන� බැහැර ගත ෙකෙරන අඩ වැ�� �වා� හා ප�ව,�ත 

�වා� 
XII 28:3 

 1වTෙන� බැහැර ගත ෙකෙරන /ෙ0ක �වා� XII 28:4 
 ෙසේවය අවස� 36ෙ* ? XII 28:8 

 
pJවJ� සඳහා �වා' - 

  

 අ�ය* �වා� XII 24:3 
 අෙන: �වා� පාසq වාරය (ළ ? න* වැ�� ර.තව පමණ: බව  XII 24:6 
 අසiපය: සඳහා වැcnර �වා� අවශ^න* XII 24:4 
 “ඉ°ඩා” A�පැ?ම සඳහා �වා� XII 24:9 
 ත� අඛpඩ කාල ප��ෙ�දය: බව  XII 24:2:1 
 �වා� ආර*භෙ� ? බව XII 24:2:2 
 �වා� කාලප��ෙ�දය අතරට ෙහෝ �වා�ෙ0 `q දස මාසය අතරට 

ෙහෝ වැෙටන පාසැq �වා� කාලවල එක(ව 
 

XII 
 
24:2 

 /ෙ0ක �වා� පාසැq �වා� කාලෙ� ? පමණ: බව  XII 24:1 
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 හ1B අන() �වා� සහ රාජකා�ෙ� ෙය? BCය ? වැළෙඳන ෙරෝග 
ෙවGෙව� �වා� 

 
XII 

 
24:7 

  
ච 
 

  

 
ච>යා සටහ� පතය -  

  

 අදාළ �ලධරයාට ච,යා සටහ� අ�)� පහකට වර: හැ)s /ට 
ෙනොෙප�/ය U( බව  

 
VI 

 
2:9:6 

 අ.තකර සටහ� VI 1:1 
 ඒකාබHධ ෙසේවා අධ^:ෂ ජනරාq ෙවත යැ/ය U( වා,තාව VI 2:8 
 ඒකාබHධ ෙසේවාවල �ලධරය�ෙ� ච,යා සටහ� VI 2:7 
 ච,යා සටහ� තබාගත U( අ�දම VI 2:9 
 �ලධරෙය� මා) කරG ලබන /ට VI 2:9:8 
 පF V වහාම සකස් කළ U( බව  VI 2:1 
 භාරකාරFවය, පවFවාෙගන යාම ෙවනස ්අවස්ථා  VI 2:4 
 මාBක වැ�� හා ෛද�ක වැ�� ලබන ෙසේවකෙයෝ VI 2:3 
 /ගණකාSප�ට වා,තා කළ U( බව VI 2:10 
 /නය කටU( B�වන /ෙටක ? VI 2:9:7 
 /ශාම ග�නා /ට VI 2:9:9 
 ස*මත ච,යා සටහ� ආකෘ�පතයට ෙවනස ්V ආකෘ�පත VI 2:2 
  

ජ 
 

  

 
qවන 4යද� 3මනාව -  

  

 ෙගlම ෙවනF ?මනාවL� ෙව� V ?මනාව: බව සහ ෙවනF 
ෙHවqවලට එක( ෙනොකළ U( බව 

 
VIII 

 
11:5 

 �ලධරෙය� වැ�� ර.ත �වා� ලබා ගF/ට VIII 11:4 
 දවස් පc ලබන �ලධරෙය� ස*බ�ධෙය� ගණ� බැ�ම VIII 11:3 
 මාBක වැ�� ලබන �ලධරෙය�ට පමාණය VIII 11:2 
 සෑම රජෙ� �ලධරෙය�ටම ._ බව VIII 11:1 

 
r� සsකය�ට, සා�tකJව�ට, �ලෙනොල� මෙහස්තා�වJ�ට, හ<N 
මරණ ප6�ෂකවJ�ට කර? ලබන ෙග.� - 

  

 අපරාධ න� /S/ධාන සංගහය යටෙF ±� ස�කT�ට හා 
සා:�ක)ව�ට ෙගවන ගාස්( පමාණය 

 
X 

 
1:1 

 ±� ස�කෙය� වශෙය� ෙසේවය කරන නැතෙහොF රජෙ� 
ෙසේවකෙය� වශෙය� ~යා 36ෙ* ? ෙග/ය හැ3 ?මනා 

 
X 

 
1:2 

 යැy* ?මනාව ෙගවන ගාස්( පමාණය X 2:4 
 වැඩ බලන i�ඥ මpඩලෙ� සාමා©කෙය�ට ෙහෝ �ලධරෙය�ට 

ෙග/ය U( වැඩ බැ�ෙ* ?මනාව 
 

X 
 
2:1 

 /ශාමලF රජෙ� ෙසේවකෙය�ට ෙග/ය හැ3 ගාස්( පමාණය� X 1:2:1 
 හ1B මරණ ප6:ෂකව)�ට යැy* ?මනාව X 3:5 
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 හ1B මරණ ප6:ෂකව)�ට ෙගවන ගාස්( පමාණය X 3:1 

 
ෙජ9ෂ්ඨතාව - නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැHෙ� 3 - 

  

 ඉqලා අස්lම යනා1ෙය� පW නැවත ෙසේවයට ගැiම II 14:4:3 
 /ශාම ගF පW එම තන(රටම ෙහෝ ෙශේXයටම නැවත ෙසේවයට 

ගැiම 
 

II 
 
14:4:1 

 /ශාම ගF පW ෙවනF තන(රකට ෙහෝ ෙශේXයකට නැවත ෙසේවයට 
ගG ලැ� /ට 

 
II 

 
14:4:2 

 
ෙජ9ෂ්ඨතාව �ගමනය 56ම - 

  

 ඉqලා අස්lම යනා1ෙය� පW නැවත ෙසේවයට ගැiම II 14:4:3 
 කL� දැ¦ තන(රට ෙපරළා යව�ෙ� ²රය අෙහෝB 36ම �සා ෙහෝ 

සා��:ත lම �සා න* 
 

II 
 
14:3:2 

 කL� දැ¦ තන(රට ෙපරළා යව�ෙ� /නයාG�ල Aයවර: 
වශෙය� න* 

 
II 

 
14:3:1 

 ෙජ^ෂ්ඨතාව ෙවනස ්වන අවස්ථා II 14:2 
 �ලධරයාෙ� ඉq�ම Aට කL� දැ¦ තන(රට ෙපරළා යැlම II 14:3:3 
 පFlෙ* 1නය අGව �ගමනය කළ U( බව II 14:1 
 /ශාම ගF පW එම තන(රටම ෙහෝ ෙශේXයටම නැවත ෙසේවයට 

ගැiම 
 

II 
 
14:4:1 

 /ශාම ගැiෙ* ? දැ¦ තන(ර ෙහෝ ෙශේXය ෙහෝ හැර ෙවනF 
තන(රක ෙහෝ ෙශේXයක ෙහෝ නැවත ෙසේවයට බඳවා ගැiම 

 
II 

 
14:4:2 

 
ෙජ9ෂ්ඨතාව - ප� 56ෙ� 3 - 

  

 කL� දැ¦ තන(රට ෙපරළා යව�ෙ� ²රය අෙහෝB 36ම �සා ෙහෝ 
සා��:ත lම �සා න* 

 
II 

 
14:3:2 

 කL� දැ¦ තන(රට ෙපරළා යව�ෙ� /නය ක)s Aට න* II 14:3:1 
 ෙජ^ෂ්ඨතාව ෙවනස්වන අවස්ථා II 14:2 
 �ලධරයාෙ� ඉq�ම Aට කL� දැ¦ තන(රට ෙපරළා යැlම II 14:3:3 
 පFlෙ* 1නය අGව �ගමනය කළ U( බව II 14:1 
 ස්|ර තFFවය පදානය කරG ලැ� �ලධරෙය�ෙ� ෙජ^ෂ්ඨතාව IV 5:10 

 
ෙuල>වරෙය=ට පහළ ත��වෙZ බ�ධනාගාර �ලධරෙය= සඳහා 
�වා'- 

  

 ඉ�F �වා�වලට ._ක* නැ� බව  XII 31:2 
  

ණ 
 

  

 
ණය/අ� කාර� <ය හැ�ෙ� කවර කJw සඳහා ද යන වග  

 
XXIV 

 
2 

 
ණයගැ භාවෙය� i3ම සඳහා ණය - 

  

 අGමත 36ෙ* බලධරයා XXIV 12:8 
 අ�සැ_ ෙදෙදනාම රජෙ� �ලධරය� වන /ට XXIV 12:3 
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 ඇපක)ෙවෝ XXIV 12:7 
 ඉqj*පෙF සඳහ� /ය U( ක)s XXIV 12:5 
 ණය ආපW ෙගlම පැහැර හැ6ම ආවරණය කරන ර:ෂණ ඔ�nව: 

ඉ1�පF කළ U( බව 
 

XXIV 
 
12:6 

 ණය පමාණය XXIV 12:2 
 ෙනොසැල3qල �සා ෙහෝ අනවධානය ෙහේ( ෙකොටෙගන `දqවලට 

පා�ව: B�lම   
 

XXIV 
 
12:10 

 Lය/Lවල ආර:ෂාව XXIV 12:11 
 ෙqඛනමය සා:� XXIV 12:5 
 W�Wක* XXIV 12:1 

 
ණය ෙගවන �ලධරයාෙ_ වගx� -  

  

 ණයක), ගsෙදGව අවස� 36මට ´දාන*ව BCන බව XXIV 6:1:2 
 ණයක), Bයj Lය3ය/L අFස� කර ඇ� බව XXIV 6:1:1 
 ණය `දල, ගැs* _ලට වඩා අ� අවස්ථාවල ? අ�ෙ,ක ෙපෞHගLක 

`දq ස(ව ඇ� බව   
 

XXIV 
 
6:1:4 

 
ණය 3ෙ� සාමාන9 ෙකො�ෙKN 

 
XXIV 

 
3 

 
ණය kදල� ආප� ෙගවා අවස�.මට ම�ෙත� 4ශාම ග�නා y ෙහෝ iය 
ය�නා y ෙහෝ ෙසේවය අවස�ව�නා y ෙහෝ �ලධරය� සහ සංස්ථාවල 
ෙසේවයට kදාහ�? ලබන �ලධරය�- 

  

 ඇපක)ෙග� අය කර ගත U( බව  XXIV 4:5 
 ෙකොටස් වශෙය� අය කර ග�නා බව XXIV 4:2:1 
 �ය_ත කාලයට ෙපර ෙසේවය අවස� /ය හැ3 අවස්ථාව�. ? XXIV 4:1 
 �ලධරයා _යයාම XXIV 4:4 
 �ලධරය� ස|්ර වශෙය� `දා හැ6මට පථමෙය� ණය ආපW ෙග/ය 

U( බව 
 

XXIV 
 
4:8 

 i�ප�ෙග� උපෙදස ්ලබා ගත U( බව XXIV 4:4:1 
 ප�ව,�ත /ශාම වැ�ෙප� හා ඇතැ* අවස්ථාවල ? මාBක /ශාම 

වැ�ෙප� අය කර ග�නා බව 
 

XXIV 
 
4:2:5 

 /ශාම ගැiමට �ය_තව ඇ� කq. XXIV 4:2:4 
 /ශාම යෑමට �ය_ත �ලධරෙය�ට ණය `දල: 1ය හැ3 බව XXIV 4:2 
 /ශාම වැ�ප ප�ව,තනය 36ෙ* ෙපොෙරො��ව XXIV 4:2:3 
 සංස්ථාවල ෙසේවය සඳහා `දා හ�න �ලධරය�ට ෙදG ලබ�ෙ� 

�වාස ණය පමණ: බව  
 

XXIV 
 
4:7 

 ෙසේවය අවස� lමට ෙපර `a `දල ආපW අය කර ගැiමට ෙනොහැ3 
න* 

 
XXIV 

 
4:1:1 

 ෙශේෂය �ලධරයාෙ� ප�ව,�ත /ශාම වැ�පට වැc ෙනො/ය U( බව XXIV 4:2:2 

 
ණය සහ අ� කාර� - 

  

 ණය ?ම සඳහා `දq ප�පාදන XXIV 1:2 
 ණය ?ම ස*බ�ධෙය� බලපාන ෙකො�ෙHB XXIV 1:5 
 ණය ෙදG ලබ�ෙ� එ: කා,යය: සඳහා පමණ: ය යන බව XXIV 1:4 



  ප��ෙ�දය වග��ය 
ෙහෝ උප 
වග��ය 

 

 

                                                                                             496

 ණය ලබා ගැiමට W�ස්ෙස� lමට අවශ^ ෙකො�ෙHB  XXIV 1:3 
 ණය ස*බ�ධ Lය3ය/Lවල ආර:ෂාව XXIV 1:7 
 �ලධරෙය� මා) කරG ලැ� /ට අGගමනය කළ U( කා,ය 

ප�පාCය 
 

XXIV 
 
1:6 

  
ත 
 

  

 
තන+ර අතහැර යාම - 

  

 තන(ර අතහැර යාෙ* �ෙයෝගය ��F 36ෙ* බලධරයා V 7:2 
 �වා� ලබා ෙනොෙගන රාජකා�යට ෙනොපැ_ෙණන �ලධරෙය� V 7:1 
 Bය කැමැFෙත� �දහසට ඉ1�පF කරන ක)s සලකා බැLය 

හැ3ය 
 

V 
 
7:4 

 
තන+රක ත��වය 

 
IV 

 
1:1 

 
තන+රක �ල නාමය� ෙවනස් කළ4ට 

 
II 

 
8:5 

 
තන+රක ෙහෝ �ලධරෙය=ෙ_ ත��වය - 

  

 අ�ය* IV 1:2 
 තාවකාLක IV 1:2 
 /ශාම වැ�� ස.ත IV 1:2 
 ස්|ර IV 1:2 

 
තමාට පාලනය කර ගත හැ5 ෙහේ+ �සා ප�.ම සT්ර කර ග? ලැzමට 
අවශ9 �j�ක� ලබා ගැHමට අෙපොෙහොස� .ම 

 
 

II 

 
 
11:10 

 
තමාට පාලනය කර ගත ෙනොහැ5 ෙහේ+ �සා ප�.ම ස්Tර කර ග? 
ලැzමට අවශ9 �j�ක� ලබා ගැHමට අෙපොෙහොස� .ම 

 
 

II 

  
 
11:9 

 
තාවකා�ක ත��වය සහ මාNක වැ$% පදානය 56ම - 

  

 ඒකාබHධ ෙසේවා IV 4:1 
 තාවකාLක තFFවය පදානය 36ෙ* ෙකො�ෙHB IV 4:3 
 මාBක වැ�� IV 4:2 

 
තාවකා�ක ප�.ම� 5Nම ෙහේ+ව� ෙනොද�වා අවස� කළ හැ5 බව 

 
V 

 
6:1 

  
ද 
 

  

 
දායක kදc - 

  

 රාජ^ ෙසේවා අ,ථසාධක අර`දලට දායක `දq ෙගlම II 12:3 
 වැ�ද� n)ෂ හා අනFද) /ශාම වැ�� අර`දලට දායක `දq ෙගlම II 12:2 
 වැ�ද� හා අනFද) /ශාම වැ�� අර`දලට දායක `දq ෙගlම II 12:2 
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<න සටහ� හා සමාෙලෝචන -   

 ආර:ෂාව XXVIII 8:3 
 ෙදෝෂද,ශනයට භාජනය 36ෙ* මා,ගය: කර ෙනොගත U( බව XXVIII 8:2 
 ය()Lයනය ෙකොට ෙ�දවල අංක ෙය1ය U( බව XXVIII 8:1 

 
<ව\න ඇ+ළත රාජකා6 ගම� - 

  

 අ,ථ �¦පණය XIV 1:3 
 ඉ:ම�� යා හැ3 ෙකCම ගම� මා,ගය XIV 3:1 
 ගමන: ආර*භ වන සථ්ානය  XIV 2 
 ප�+රණය: (ආපW ෙගlම: පමණ: බව) XIV 1:2 

 
<ව\ෙන� බැහැරව ගත කරන �වා' - 

  

 අFස� කළ U( E/Wම XII 23:15 
 අසiප lම XII 23:9 
 ආකෘ� පතය XII 23:1 
 ආp�ෙ0 ෙHපළ බාර?ම XII 23:5:1 
 උප�ම කාල ප��ෙQදය XII 23:3 
 1වTෙන� බැහැර �වා� අGමත කළ /ට අගාමාත^වරයාට දැ�/ය 

U( බව  
 

XII 
  
23:5 

 1වTෙන� බැහැර �වා� /ගණකාSප�ට වා,තා කළ U( බව XII 23:18 
 �වා� අGමත කරන බලධරයා XII 23:2 
 �වා� ?,ඝ 36ම XII 23:10 
 �වා� පට� ග�නා 1නය XII 23:6 
 �වා�Aට BCන /ට රාජකා6 ඉ�36ම ෙහෝ අධ^යන පාඨමාලා 

හැදෑ6ම  
 

XII 
 
23:13 

 �වා�Aට BCන /ට LAනය XII 23:8 
 �වා�Aට BCන /ට වැ�ප ෙගlම XII 23:7 
 �වා�Aට BCන /ට සැපෙයන ?මනා හා අGගහය� XII 23:14 
 �වා�Aට BCය ? /ශාම යන �ලධරය� XII 23:12 
 �වා�ෙව� ෙකොටස: අවලංe කරවා ගැiම XII 23:11 
 �වා�ෙව� පWව පැ_�ම වා,තා කළ U( බව  XII 23:16 
 `දq භාර?ම XII 23:5:2 
 යටF �ලධරය� XII 23:3:1 
 ව,ෂ 4කට එ: වර: පමණ: බව XII 23:4 
 ව,ෂ 4 �යමය L.q කළ හැ3 අවස්ථා XII 23:4:1 
 ෛවද^ සහ�කය XII 23:9:1 
 ස*+,ණ වැ�ප ෙගවන 1නය  XII 23:17 

 
<ව\ෙ� ඕනෑම ෙපෙදසක ෙසේවය කළ 1+ බව 

 
II 

 
12:7 

 
<සා අ}කරණය, මෙහේස්තා� අ}කරණය යනා<ෙZ ගාස්+ - 

  

 අSකරණ කටU( ෙවGෙව� රජෙ� ෛවද^ �ලධරෙය�ට ෙග/ය 
U( ගාස්( පමාණය 

 
IX 

 
11:2 
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ක*ක)ව�ට ව�1 ෙගlම ස*බ�ධෙය� රජෙ� ෛවද^ 
�ලධරෙය� ඉ� කරන ෙසේවය ෙවGෙව� ෙග/ය U( ගාස්( 
පමාණය 

 
IX 

 
12:1 

 ගාස්( අය කළ හැ3 ෙසේවා IX 6:2 
 Es* තැ£ම IX 14:1 
 දැ�l* පද,ශනය කළ U( බව IX 6:1 
 න� ෙපොF බැ�ම IX 6:4 
 LAෙqඛන AටපF 36ම ෙවGෙව� Wරාබ� ෙදපා,තෙ*�(වට අය 

36මට බලය ඇ� ගාස්( 
 

IX 
 
8:1 

 ෙqඛන ෙසlම ෙවGෙව� ගාස්( පමාණය IX 6:3 
 ෙqඛන ෙසlම සහ ෙqඛන ප�ව,තනය ෙවGෙව�  IX 7:1 
 ෛවද^ මpඩලයක ෙසේවා ෙවGෙව� IX 13:1 

 
j��ය බලපත - 

  

 අමාත^ව)�ට ._ බලපත ෙවGවට ?මනාව: ලබා ගත ෙනොහැ3 
බව 

XIII 2:4:3 

 ආp�ෙ0 කටU( සඳහා බලපත XIII 2:1 
 ජනාSප�(මාෙ� සහ අගාමාත^(මාෙ� ආයතනවලට බලපත ��F 

36ම 
 

XIII 
 
2:3 

 ජනාSප�(මාටF, අගාමාත^(මාටF, එ(ම�ලාෙ� ප�qවල අයටF 
පෙ0ශ පත නැ�ව ගම� කළ හැ3 බව 

 
XIII 

 
1:1 

 තැ�පFෙකොට ඇ� `දල3� අය කර ගත හැ3 /ට ෙවනF කටU( 
සඳහා   

 
XIII 

 
2:2 

 ��ප(නට �*�ය බලපත ��F 36මට 1සාප�/1ස්�: ෙqක*ට 
naව� බව  

 
XIII 

 
2:5 

 ෙHපළ නැ�lම, ශා6�ක (වාල, ෙHපළවලට අලාභ B�lම ෙහෝ 
පමාlම ගැන ආp�ව වග ෙනො3යන බව 

 
XIII 

  
1:8 

 පා,Lෙ*�( ම��ව)�ෙ� ෙමෝට, රථ �*�ෙ� පටවාෙගන යාම 
සඳහා බලපත 

 
XIII 

 
2:4 

 පෙ0ශපත ලබාගත හැ:ෙ: බලපතෙ� සඳහ� �*�ය ස්ථානවල ? 
පමණ: බව 

 
XIII 

 
1:4 

 බලපත ��F 36මට හා ෙවනස ්36මට �ය_ත බලධරය� XIII 1:5, 1:6 
 ෙමෝට, රථය �*�ෙය� ෙගනයෑෙ* අT�ය අතහැර, ඒ ෙවGවට 

?මනාව: ලබා ගත හැ3 බව 
 

XIII 
 
2:4:2 

 ෙවනF අයට �*�ෙය� ගම� 36ම සඳහා අවසර පත ෙහෝ �*�ය 
බලපත Aට ��F කරන ලද පෙ0ශ පත ෙහෝ �bය U( ය 

 
XIII 

 
1:2 

 ෛවද^ ආයතන බාර �ලධරය�ට ඇතැ* ව,ගවල ෙල��ට බලපත 
��F කළ හැ3 බව 

 
XIII 

 
2:5:1 

 �*�ය බලපතය: Llම XIII 3:1 

 
j��ය බලපත හා පෙAශ පත අ�N ෙලස පා4�� 56ම - 

  

 පැව�ය ෙනොහැ3 බව XVI 4:1 
 රජෙ� �ලධරෙය� අ�B ෙලස පා/�k 36ම XVI 4:4 
 රජෙ� �ලධරෙය�ෙ� යැෙප�ෙන� අ�B ෙලස පා/�k 36ම XVI 4:3 
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j��ය මo� බ' im හා ගම� බ' ෙගන යාම -   

 ඇතැ* අවස්ථාවල ? ෙනො_ලෙ� ගම� බ� ෙගන යාම XIII 5:2 
 ගම� බ� ෙගන යාමට ._කම ෙවන ය* මEෙය�ට ඇ� ._කම 

ෙම� 
 

XIII 
 
5:1 

 හැම බ� _Cය: සඳහාම ෙ0 bq L/ය U( බව XIII 5:3 

 
j��ෙය� ගම� 56ම ෙව?වට මහා මා>ගෙය� ගම� 56ම - 

  

 අ�ය* /යද* XIV 6:8:1 
 අමාත^ව)� ආ? අයට හැම/ටම මහා මා,ගෙය� ගම� bම� යා 

හැ3 බව 
 

XIV 
  
6:2 

 ෙගlම කqAත �*�ය ගමන: සඳහා ෙම� XIV 6:8 
 ෙදපා,තෙ*�( පධාi�ට /ෙශේෂ �යමය� කළ හැ3 බව XIV 6:7 

6:7:1 
 ප6:ෂණ රාජකා� XIV 6:1 
 සාධාරණ �Lය XIV 6:8:2 

 
j��ෙය� ගම� 56ම සඳහා කා~ අවසරපත, අ?ගහ පෙAශ පත - 

  

 අවසර පතය: ෙහෝ අGගහ පෙ0ශ පතය: ෙහෝ ��F කරG ලැbය 
හැ3 �ලධරය� 

 
XIII 

 
6:5 

 තන(ෙර� ඉවF වන /ට අවසරපත යනා1ය ආපW බාර1ය U( බව XIII 6:4 

 
j��ෙZ ගම� කළ හැ5 ප� ය   

 
XIV 

 
17 

 
ෙදපා>තෙ��+ 4භාග - 

  

 ෙදපා,තෙ*�( /භාග සඳහා ප�පාC සකස ්කළ U( බව II 16:1 

 
ෙKපළකට Njවන අලාභය� ෙහෝ හා�ය� ෙහෝ ෙව?ෙව� ව�< ෙග.ම - 

  

 අT�ය: ෙනොවන බව, එෙහF දයාපරවශ ~යාව: වශෙය� ව�1 
ෙගlමට රාජ^ ප�පාලන /ෂය භාර ෙqක*ට naව� බව 

 
XI 

 
4:1 

 ඉqj*පත ආයතන අධ^:ෂ ජනරාq ෙවත ඉ1�පF කළ U( බව XI 4:3 
 උප�ම fමා XI 4:5 
 ෙපො�Bයට පැ_XL කර �bය U( බව XI 4:2 
 හා� A�බඳ ප6:ෂා කර අලාභය ත:ෙසේ) කළ U( බව XI 4:4 

 
ෙKශපාලන අ\ වාNක� අhi �ලධරය� 

 
XXXII 

 
1:1 

 
ෙKශපාලන අ\ වාNක� ��  4�මට hiක� ඇ  �ලධරෙය=ට මාJ 
56� ස�බ�ධෙය� ෙදන අ?ගහ - 

  

 අGගහය ලබාගැiමට අදහස් කරන �ලධරෙය� ඉ1�පF කළ U( 
ක)s 

 
XXXII 

 
3:5 

 අGගහය ._lමට ඉBLය U( �ලය� XXXII 3:2 
 උසස්l* ආ1ය ලැ�s /ට අGගහය ෙනොලැෙබන බව XXXII 3:3 
 ෙදපා,තෙ*�( �යමය�ට සහ /නය �යමය�ට යටF වන බව XXXII 3:4 
 මධ^ම ක_�වල ඇතැ* �ලධරය�ට ._ අGගහ XXXII 3:1 
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ෙKශපාලන අ\ වාNක� ��  4�මට hiක� ෙනොමැ  �ලධරෙය=ට 
තහන� කට1+ - 

  

 ඉqලා අස් ෙනොl මැ�වරණයකට ඉ1�පF lම XXXII 1:3 
 3Bය* මැ�වරණයකට සහභාµ lම XXXII 1:2:1 
 ඡ�ද අෙ�:ෂකFවය තහ�) කර ගැiම සඳහා කටU( 36ම XXXII 1:3 
 ඡ�ද අෙ�:ෂකය�ට ආධාර 36ම XXXII 1:2:2 
 ෙHශපාලන අT�වාBක* අ._ �ලධරය� XXXII 1:1 

 
ෙKශපාලන අ\ වාNක� hi �ලධරෙය= එම අ\ වාNක� ��  4�ම - 

  

 අෙ�:ෂකය� ෙලස ඉ1�පF වන බව ෙදපා,තෙ*�( පධා�යාට 
දැ�/ය U( බව 

 
XXXII 

 
2:3:2 

 ආp�ෙ0 ෙගොඩනැELවල ෙHශපාලන ·ස්l* පැවැFlම තහන* බව  XXXII 2:4 
 ෙHශපාලන අදහස ්උදහස් පකාශ 36ම XXXII 2:2:2 
 ෙHශපාලන අT�වාBක* ._ �ලධරය� XXXII 2:1 
 ෙHශපාලන ප:ෂවල සාමා©කFවය ලබා ගත හැ3 බව XXXII 2:2:1 
 �ලධරයාෙ� රාජකා6 කටU(වලට හා�ය: ෙනො/ය U( බව XXXII 2:3:1 
 පා,Lෙ*�(වට පF �වෙහොF තන(ෙර� ඉqලා අස/්ය U( බව XXXII 2:3:3 
 මැ�වරණ කාලෙ� ? අ�වා,ය වැ�� ර.ත �වා� XXXII 2:3:2 
 මැ�වරණයක ? තරග 36ම XXXII 2:2:3 
 රජෙ� කා,යාලවල ? ඡ�ද ආයාචනෙය. ෙය?ම ෙහෝ ඡ�ද සංෙ:ත 

ආ1ය පද,ශනය 36ම තහන* බව  
 

XXXII 
 
2:5 

 
ෛද�ක වැ$% ලබන �ලධරෙය= සඳහා �වා' - 

  

 අ�ය* �වා� XII 27:2 
 අසiප �වා� 1න 14: XII 27:1 
 ඉ�F අසiප �වා� XII 27:1:1 
 තාවකාLක කඳ�)වල නැව� BCන /ට XII 27:1:2 
 /ශාම ගැiෙ* ? XII 27:4 
 හ1B අන() �වා� සහ රාජකා�ෙ� ෙය? BCය? වැළෙඳන ෙරෝග 

ෙවGෙව� �වා� 
 

XII 
 
27:3 

  
න 
 

  

 
නැවත ෙසේවයට ගැHෙ� 3 ෙගවන වැ$ප -  

  

 /ශාම ග�H? දෑ¦ තන(ෙ, ෙහෝ ෙශේXෙ� ෙහෝ ෙවනF තන(රක 
ෙහෝ ෙශේXයක න* 

 
VII 

 
8:4, 8:5 

 /ශාම ගැiෙම� පW, /ශාම වැ�� අ._ පදනම: මත නැවත 
ෙසේවෙ� ෙයොදවන /ට   

 
VII 

 
8:6 

 /ශාම ගැiෙම� පW, /ශාම වැ�� ._ පදනම: මත නැවත ෙසේවෙ� 
ෙයොදවන /ට   

 
VII 

 
8:3 

 ෙවනF තන(රක /කqප ෙසේවෙය. ෙයොදවG ලබන /ට VII 8:7 

 
නැවත ෙසේවයට බඳවා ෙනොගත 1+ �ලධරය�ෙ_ ලැ\ස්+ව   

 
II 

 
7:1 
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නැවත ෙසේවයට බඳවාග� �ලධරය�ෙ� ප��� �� 

 
II 

 
9:4 

 
�ය�ත කාලය� සඳහා ෙකො�තා�!ව� මත ෙසේවය ෙනොකරන 
තාවකා�ක �ලධරෙය# සඳහා �වා$ - 

  

 අ�ය� �වා� XII 29:2 
 �ව�ෙ� ගත ��ම සඳහා ෙදන ස�$%ණ වැ() ස*ත �වා� XII 29:1 
 හ�, අන-. �වා� සහ රාජකා�ෙ2 ෙය3 ,4ය 3 වැළෙඳන ෙරෝග 

ෙව6ෙව� �වා� 
 

XII 
 
29:3 

 
�&ෙ'ත�ක පදනම� �ට ආ*$ෙ' ෙසේවයට ෙයොදා ෙනොගත +! බව 

 
II 

 
1:2:1 

 
�ල ත��වෙය� රජෙ- �ලධරෙය#ට ./0ධව පවරා ඇ2 න$වක 3 
වගඋ�තර 5යා 67ම - 

  

 අපරාධ න� XXXIII 6:5 
 ෙදපා%තෙ��- පධා�යාට =.>ධව පැව� ඇ� ,=@ න� XXXIII 6:1 
 ABක අ��වා,ක� CයාDමක ��ම සඳහා XXXIII 6:6 
 වගඋDතර Eම F�ප� බාර ෙනොග�නා =ට  XXXIII 6:3 
 ෙවනD �ලධරය�ට පවරා ඇ� න� XXXIII 6:2 

 
�ලධරයාට පාලනය කර ගත ෙනොහැ5 8 ෙහේ! �සා ප9වාස කාලය 3&ඝ 
කර; ලැ< .ට 

 
 

II 

 
 
11:9 

 
�ලධරයාට පාලනය කර ගත හැ5 8 ෙහේ! �සා ප9වාස කාලය 3&ඝ කර; 
ලැ< .ට 

 
 

II 

 
 
11:10 

 
�ලධරෙය# �ත= >5යාවට ෙහෝ @රයට ෙහෝ ප9බාAරව ෙසේවාව� 
ඉC5Dම - 

  

 අKභාර MයNම සඳහා ආධාර Pද@ XXX 1:6 
 ෙ>පළ තQෙසේ.ක.ෙවෝ XXX 1:9 
 �වා�Mට ,4න =ට රQෂාවල ෙය3ම  XXX 1:7 
 පාඨශාලාවල කළමනාකාර Wර දැ�ම XXX 1:8 
 පා�ශZක සඳහා ෙකෙරන ෙසේවා XXX 1:4 
 ෙපෞ>ගBක �ෙයෝජ\Dව XXX 1:10 
 වා]ජ ව\ාපාර යනා�ෙය* ෙය3ම තහන� බව  XXX 1:2 
 ෙවනD අය සඳහා ෙසේවය ��මට ඉඩ ෙදන අවස්ථා XXX 1:3 
 ව\�ෙ%ක XXX 1:5 
 සමාග�වB� සහ අරPද@වB� ලැෙබන ආධාර Pද@ යනා�ය XXX 1:6 

 
�ලධරෙය#ෙ� ත��වය 

 
IV 

 
1:2 

 
�ලධරය�ෙ� සහ ඔF�ෙ� ළඟම නෑය�ෙ� ��නය - 

  

 අසFපNම XXVIII 10:4 
 �ලධරයා මරණයට පDcවෙහොD XXVIII 10:6 
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 �ලධරයාෙd BMනය ෙදපා%තෙ��- පධා�යාට දැ�=ය e- බව XXVIII 10:1 
 �ල නාමය ෙවනස්Nම XXVIII 10:3 
 f ලංකා =ෙ>ශ ෙසේවෙ2 �ලධරය� XXVIII 10:2 

 
�ල �වාස - 

  

 අවශ\ ගෘහ භාiඩ යනා�ය සැපjම XVIII 1:1 
 කැ�k භාiඩ අl�� සැපjම XVIII 1:2 
 නඩD- ��ම XVIII 1:1 

 
�ල �වාසවල ඉ�ෙව�ට9 ෙපොත හා පD�ෂා 5Dම - 

  

 �,ම mBයQ අය කළ ෙනොහැ� බව  XVIII 1:5 
 පා%Bෙ��- මහෙ@ක� වග�ව e- ය XVIII 1:3:2 

 
�ල සංචාර - 

  

 �ස්nQ ෙ@ක�/�සාප� ට වා%තා කළ e- බව XXVIII 2:2 
 ෙදපා%තෙ��- පධා�ෙයm ෙ@ක�ට වා%තා කළ e- බව XXVIII 2:1 

 
�වා$ - 

  

 අඩ වැ() හා වැ() ර*ත �වා� කාලවලට ඇ-ළDවන රජෙ2 �වා� 
දවස්  

XII 1:10:1 

 අ6මත කරන බලධරයා XII 2:1 
 අ��වා,කමQ ෙනොව වරපසාදයQ බව XII 1:1 
 ආකෘ� පතය XII 1:2 
 ඉ@qම සහ Mr-. =sB ප]cඩ මt� යැNම XII 1:5 
 කා%යස්ථානෙය� Mට යාම  XII 3:1 
 ක@�යා ඉ@l� කළ e- බව XII 1:3, 1:4 
 දවස�� ෙකොටසකට අදාළ කර ගැFම XII 4:1, 4:2, 

4:3 
 sරකතනය මt� දැ�Nම XII 1:6 
 �වා� ගණ� බැqම XII 1:10 
 �වා� ෙරvස්ටරය XII 1:7 
 මා. ��ෙ� 3 කා%ය ප�පා4ය XII 1:9 
 ෙ@ක� =,� ෙදපා%තෙ��- පධා�යාෙd �වා� අ6මත කළ e- 

බව 
 

XII 
 
2:2 

 වැඩ බැqෙ� වැ() ආ�ය ෙනොෙගවා ෙදන �වා� Mrබඳ වා%තා XII 1:8 
 =ගණකාKප�ට වා%තා යැNම XII 1:8 
 =KමD ඉ@l�පතයQ ඉ��පD කළ e- බව XII 3:2 

 
�වා$ ගම� -  

  

 අw සැZ ෙදෙදනාම රජෙ2 �ලධරය� වන =ට  XVI 1:4 
 අ=වාහක �ලධරය� හා වැ�දw �ලධරය� XVI 1:3:2 
 අc.>ද�� ෙකොටසකට XVI 1:1:3 
 ආදාය� xමාව XVI 1:3:4 
 ගම� කළ හැ� ප�� XVI 1:2 
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 තාවකාBක �ලධරය� XVI 1:1 
 දවස් පy ලබන ෙසේවකෙයෝ  XVI 1:1 
 �නය සටහ� ��ම XVI 1:1:2 
 �දන මැ��වල ඉඩ පහzක� XVI 1:2:2 
 F�පකාර ෙව� { කලතෙයෝ XVI 1:5 
 පcෙ@ අයට ද එම *Zකම �ෙබන බව XVI 1:3 
 Mටරට යාම සඳහා �වා� ෙද6 ලැ} =ට XVI 1:3:8 
 Pද@ ව%ෂය -ළ *Zක� XVI 1:1 
 වැඩ තහන� කර6 ලැ} =ට XVI 1:1:5 
 =වාහ { =ට ලැෙබන අ6පා�ක *Zකම XVI 1:3:7 
 =ශාම ගැFෙ� 3 XVI 1:1:4 
 =ශාZකෙයm නැවත ෙසේවෙ2 ෙය~ =ට XVI 1:1 
 =ශාZකෙයm හා ඔ�ෙd පcෙ@ සාමාvකෙයෝ XVI 1:1 

 
�වා$ ගම� - 

  

 ෙගN� XVI 5:3 
 �ශ්�ත ආකෘ�ෙ2 පකාර ෙ@ඛනයQ තබා ගත e- ය XVI 5:1 
 පළාD පාලන මiඩලවB� �mD කරන ලද බලපත XVI 5:2:2 
 �@ යැNම XVI 5:2 
 ස්ථාන මා.වල 3 නව ෙදපා%තෙ��-වට දැ�=ය e- බව XVI 5:1:1 

 
 
�වා$ දවස් - 

  

 රජෙ2 �වා� දවස ් VIII 8:1 
 ස�ෙ2 =ෙ�ක �නය VIII 8:2 

 
�වා$ Nන වැCO - 

  

 අ�කාල 3මනා අ*Z �ලධරය�ට ලබා ගත හැQෙQ *ල� �වා� 
පමණQ බව 

 
VIII 

 
9:3 

 �වා� දවස් පyය ෙමොනම කාරණයQ සඳහාවD වැ(ෙප� ෙකොටසQ 
ෙනොවන බව 

 
VIII 

 
9:8 

 �වා� දවස ්පy හා අ�කාල 3මනා හර කළ e- ආකාරය  VIII 9:7 
 රජෙ2 �වා� දවසක රාජකා� සඳහා ගම� ��ම VIII 9:6 
 රජෙ2 �වා� දවස�� ෙකොටසQ පමණQ වැඩ කළ =ට VIII 9:4 
 රජෙ2 �වා� දවසQ ස�ෙ2 =ෙ�ක �නයක ෙයෙ> න� VIII 9:9 
 රජෙ2 �වා� දවස්වල වැඩ ��ම �යම කර6 ෙනොලබන �ලධරය� VIII 9:2 
 රජෙ2 �වා� දවස්වල වැඩ ��ම �යම කර6 ලබන �ලධරය� VIII 9:1 
 *ල� �වා� ලබා ගැFම VIII 9:5 
 

�වා$ බංගලා - 
  

 කැ� �� යාම හා අලාභ හා� XX 7 
 mBය ෙගNම XX 6:1 
 නැව�මට ඉඩෙදන උප�ම කාල ප��ෙ�දය  XX 4 
 ලබා ගත හැ� බංගලා XX 1:1, 1:2, 

1:3 
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 ලබා ගැFම සඳහා { ඉ@l�පත XX 2:1 
 ෙව� කර 3ම XX 5 
 ෙවනD �ලධරෙයmට ෙව� කර �ය හැ� බව XX 3 

 
�වාසය� තැPම සඳහා ඉඩම� ෙහෝ �වාස ෙ0පළ� ෙහෝ අ� කර ගැPම 
සඳහා බැං# ණය- 

 
 

XXIV 

 
 
11 

 අwසැZ ෙදෙදනාම රජෙ2 �ලධරය� න� XXIV 11:2:3:2 
 අය කර ගැFෙ� උප�ම කාලය XXIV 11:3 
 ඇප XXIV 11:6 
 ඉ@l�පD ඉ��පD ��ම හා �%ෙ>ශ ��ෙ� Cයාදාමය XXIV 11:11 
 ඉ@l�පD ෙපරසැ� ��ෙ� ගාස්- XXIV 11:9 
 උප�ම ණය Pදල XXIV 11:4 
 ණය ලබා �ය හැ� කා%යය� XXIV 11:1 
 තාවකාBකව Pදා හැර ,4න �ලධරය� XXIV 11:2:4 
 n=ධ හPදාෙ� ස්ෙ��ඡා බලකායට අයD �ලධරය� XXIV 11:2:6 
 ෙපොBස් උප ෙසේවා �ලධරය� XXIV 11:2:7 
 ෙපොrය XXIV 11:5 
 වා�ක අය ��ම හා ෙපේෂණය ��ම XXIV 11:7 
 සාමාන\ ෙකො�ෙ>, XXIV 11:10 
 zszක� XXIV 11:2 
 ෙසේවා කාලය -ළ එQ වරQ පමණQ ලබා ගත හැ� බව XXIV 11:2:8 
 *ඟ ණය වා�ක XXIV 11:8 
    
  XXIV  
  XXIV  

 
P2 ෙකC�ප� 

  

 F� ෙක(�පD ස�පාදක ෙවත ෙයොP ��ම XXXIII 2:3 
 වැඩසටහන සහ F� පැනNෙ� පPඛතා Mrෙවළ XXXIII 2:2 
  

ප 
 

  

 
ප�5Dම  

  

 අකා%යQෂමතාව �සා =ශාම ගැ� { ෙහෝ ෙසේවෙය� පහකර6 ලැ} 
�ලධරය� 

 
II 

 
7:1 

 ඇප II 12:6 
 තන-.වලට අ-.$රක පදනමQ Mට කරන අ�ය� පD ��මQ II 1:7 
 �%ෙ�ත�ක පදනමQ Mට රජෙ2 ෙසේවෙය* �ලධරෙයm ෙයොදා 

ෙනොගත e- බව 
 

II 
 
1:2:1 

 පD ��ම ෙපරදාත� ��ම II 1:10 
 පD ��ෙ� බලය II 1:1, 4:1 
 පD ��ම ෙපරදාත� ��මට අවශ\ ෙකො�ෙ>,  II 1:10:1 
 පDNමQ ෙහෝ උසස්NමQ CයාDමක වන �නය II 1:9 
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 පDN� BMය ලැ�k බව දැ�Nම II 8:3 
 පDN� BMෙ2 ආකෘ�ය II 8:1 
 පවර6 ලැ} බලය යටෙD Cයා කරන ෙවනD රජෙ2 �ලධරය� II 1:5 
 �රවැ,ය� ෙනොවන අය II 7:2 
 ස�$%ණ කළ e- ෙකො�ෙ>, II 6:1 
 ,යlම පD ��� අ6මත බඳවා ගැFෙ� ප�පා4වලට අ6�ල =ය 

e- බව 
 

II 
 
1:6, 2:1 

 ස්�ර ��ම II 11:5 
 ස්�ර පDNම දාතම ��ම II 11:8 

11:10:2 

 
ප� 5Dෙ� බලධරයා - මා*ඩ�ක ෙශේUෙ- තන!ර� සඳහා - 

  

 අමාත\ මiඩලය II 4:1 
 ජනාKප� ෙ@ක� II 4:2:1 (අ) 
 ෙදපා%තෙ��- පධා�යා II 4:2:1 (ආ) 
 රාජ\ ෙසේවා ෙකොZෂ� සභාව II 4:2:2 
 ෙ@ක� II 4:2:1 

 
ප� 5Dෙ� බලධරයා - මා*ඩ�ක ෙනොවන ෙශේUෙ- තන!ර� සඳහා - 

  

 ඒකාබ>ධ ෙසේවා අධ\Qෂ ජනරා@ II 4:3 
 ෙදපා%තෙ��- පධා�යා II 4:3 
 බලය පවර6 ලැ} රජෙ2 �ලධරයා II 4:3 

 
ප��මක ත��වය - 

  

 �ව�ෙ� ඕනෑම ෙපෙදසක ෙසේවය කළ e- බව II 12:7 

 
ප��ම� ස්Vර කර; ලබන Nනය 

 
II 

 
11:8 
11:10:2 

 
ප��ෙ� ��ය 

 
II 

 
8:1 

 
ප9ව&2ත 3මනාව - 

  

 අ%ථකතනය XIV 12:1 
 අ6පා�ක අ� ��මQ කළ e- බව XIV 12:5 
 ෙබෙහ=� ගම� කරන =ට ප�ව%�ත ගම� =යද� ෙගNමට හැ� 

බව 
 

XIV 
 
12 

 ස්�ර 3මනාවQ ලබන �ලධරෙයmට ආi�ෙ� වාහනයQ 
ෙනොZලෙ2 පා��� කළ ෙනොහැ� බව 

 
XIV 

 
12:3 

 
 
ප9වාස කාලය 

  

 අවසාන වා%තා II 11:2:2 
 තමාට පාලනය කර ගත ෙනොහැ� ෙහේ- �සා පDNම ස්�ර කර ග6 

ලැ�මට අවශ\ zszක� ලබා ගැFමට අෙපොෙහොසD Nම 
 

II 
 
11:9 
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 �ලධරයාට පාලනය කර ගත හැ� { ෙහේ- Mට ප�වාස කාලය 3%ඝ 
කර6 ලැ} =ට එ* ප�ඵල  

 
II 

 
11:10:1 

 ප�වාස කාලයQ �යම ��ෙ� පරමා%ථ II 11:2 
 ප�වාස කාලය අවසානෙ2 3 �ශ්�ත �රණයQ �ය e- බව II 11:2:3 
 ප�වාස කාලය -ළ 3 අ6ගමනය කළ e- කා%ය ප�පා4ය II 11:2:1 

 ප�වාස පDN� ෙව6වට වැඩ බැqෙ� පDN� II 11:3 

 ප�වාස පDN� හා වැඩ බැqෙ� පDN� �,ම ෙහේ-වQ ෙනොදQවා 
අවස� කළ හැ� බව  

 
II 

 
11:4 

 ප�Qෂණ අවස� N නැ� අවස්ථාවල 3 II 11:2:4 
 රාජ\ භාෂා =ෂයෙය* පNණතාව අවශ\ { =ට II 12:10:3 
 වා%�ක වා%තා II 11:2:2 

 ,යlම පDN� ප�වාස කාලයකට යටD බව II 11:1 

 ෙසේවය ස�්ර ��ෙ� �, බලධරයා II 11:6 
 ෙසේවය ස�්ර ��ෙ� ෙහෝ ප�වාස කාලය 3%ඝ ��ෙ� �ෙයෝගයQ �ය 

e- බව 
 

II 
 
11:2:2 

 ෙසේවය ස�්ර ��මට zsz ෙනොcවෙහොD II 11:7 

 
ප9වාස කාලය !ළ පD�ෂණ අවස� � නැ2 අවස්ථාවල 3 ප��ම අවස� 
5Dම ෙහෝ ප9වාස කාලය 3&ඝ 5Dම� ෙහෝ කළ හැ5 බව 

 
 

II 

 
 
11:2:4 

 
පළා� හා Nස්X�ක 

 
XXVIII 

 
12:1 

 
පාගන බY6කZ �ල 3 ගැPම සඳහා ණය -  

  

 ඇපක.ෙවෝ XXIV 9:3 
 ණය පමාණය XXIV 9:2 
 වාර ගණන XXIV 9:5 
 ෙවනD ෙකො�ෙ>, XXIV 9:4 
 zszක� XXIV 9:1 

 
පා[\[ ෙනොකරන ලද ]�9ය බලපත ෙහෝ පෙ'ශ පත -  

  

 පා��� ෙනොකරන ලද පෙ�ශ පතවල s��ය ස්ථානාKප� =,� 
Mටස� කළ e- බව 

 
XIII 

 
4:1 

 පා��� ෙනොකරන ලද බලපත ෙදපා%තෙ��-වට ආපz එ=ය e- 
බව 

 
XIII 

 
4:1 

 පා��� ෙනොකළ පෙ�ශ පතවල ව4නාකම බැර කරන ෙලස 
ෙදපා%තෙ��- පධා�යා =,� s��ය සාමාන\ාKකා�ෙග� 
ඉ@ලා ,4ය e- බව 

 
 

XIII 

 
 
4:2 

 
පා[\[ ෙනොකළ බලපත සහ පෙ'ශ පත - 

  

 අ%ධ වශෙය� පා=�� ��ම XVI 3:3 

 �වා� බලපතයක ව4නාකම ආපz ෙගව6 ෙනොලැෙ� XVI 3:4 
 පෙ�ශ පත XVI 3:2 
 බලපත XVI 3:1 
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පැ�`ෙ� ෙZඛනය XXVIII 1:3 

 
�ටරට යෑම - අධ=යන ෙහෝ අභ=ාස ෙහෝ රාජකාD කට+! සඳහා - 

  

 t=zමකට සහ/ ෙහෝ බැ��කරයකට අDස� කළ e- බව XV 1:4 
 තමාෙdම =යදZ� XV 1:2:1 
 ලංකාi�ෙ� =යදZ� XV 1:2:3 

 =ෙ>ශ ආi�වක ෙහෝ ඒජ�,යක =යදZ� XV 1:2:2 

 =ෙ>ශ �ෂ\Dව සඳහා ෙතෝරා ග�නා =K XV 1:5 

 
�ටරට යෑම - අධ=යන ෙහෝ අභ=ාස ෙහෝ ෙවන� කට+! සඳහා - 

  

 රාජ\ �ලධරය�ට =ෙ>ශ ගම� යාම සඳහා අ6ම�ය ලබා 3ෙ� 3 
අ6ගමනය කළ e- Cයා මා%ග  

 
XV 

 
10 

 
�ටරට යෑම - අධ=යනය සඳහා - ෙවනම යැෙවන බ$ බාAරාNය පවාහනය 
5Dම යනාNය 

  

 රQෂණය XV 13:2 
 රQෂණය - �ව� අන-. ස�බ�ධෙය� XV 14:1 
 �ෙගන ෙනොයන බ� බා*රා�ය පවාහනය XV 13:1 
 =ෙ>ශ ෙසේවා ව\වස්ථා සංගහෙය� පාලනය වන �ලධරය� සඳහා  XV 13:5 
 ෛවද\ ප�Qෂණය XV 15:1 

 
c0ගලෙය#ට !වාල 6]�ම ෙව;ෙව� ව�N ෙග�ම- 

  

 ක�ක. ව�� ආඥා පනත යටෙD ඉ@q� XI 5:2 
 මiඩලය මt� කරන =ම%ශන XI 5:1 
 =ශාම වැ() ව\වස්ථා සංගහය යටෙD ඉ@qමකට ඉඩ ඇ� බව  XI 5:1 

 
cරOපා$ ප60ධ 5Dම - 

  

 රජෙ2 ෙසේවෙ2 ,යlම �ර)පා� ප,>ධ කළ e- බව II 3:1 

 
cරවැ6ය� ෙනොවන අය රාජ= ෙසේවයට ප� 5Dම 

 
II 

 
7:2 

 
d&ණකාeන වෘ�gය ස�2 කට+! සඳහා සංගමයක �ලධරෙය# hදා 
හැDම - 

  

 ආයතන අධ\Qෂ ජනරා@ෙd $%ව අ6ම�ය ලබා ගත e- බව XXV 4:4 
 පළP වතාවට Pදා හැ�ම XXV 4:1 
 Pදා හැ�ම සාමාvක සංඛ\ාව අ6ව බව XXV 4:2 
 ව%ෂ 4 ඉQමවා 3%ඝ කළ හැ� බව XXV 4:3 

 
ෙපෞ0ග�ක ��ෙගො;ව  

 
VI 

 
4 

 
ෙපෞ0ග�ක වා&තා සටහ� ��ෙගො;ව/ෙපෞ0ග�ක ��ෙගො;ව - 

  

 අපවාදයQ සටහ� කළ eDෙD ර- ��ෙත�  VI 5:2 

 
ෙපෞ0ග�ක වා&තා සටහ� ��ෙගො;ව - 
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 තබා ගැFම ස�බ�ධෙය� වග�ව e- බලධරය� VI 3:2 
 පවDවාෙගන යා e- ෙශේ] VI 3:1 
 

ෙපො] වාහනය5� ගම� 5Dම ෙව;වට ෙපෞ0ග�ක වාහනය5� ෙහෝ 
#�යට ලබාග� වාහනය5� ගම� 5Dම - 

  

 ගම� බ� ෙගන යන =ට XIV 7:3 
 ෙදපා%තෙ��- පධා�යාෙd අ¡මතය අ6ව ෙමෝට% ස�ක@ ෙහෝ 

පාගන බ�,ක@ සැත�� mBය 
 

XIV 
 
7:4 

 ෙපොs වාහනවB� යාමට බැ� නැ� ඇතැ� �ලධරය� XIV 7:2 
 වැටq� ආ�ය කරන =ට XIV 7:6 
 හ�, තDDවය� යටෙD XIV 7:5 
 

ෙපො�ස් සැරය�ව/� සහ ෙකොස්තාපZව/� සඳහා �වා$ -  
  

 අඩ වැ() �වා� XII 30:4 

 අ�ය� �වා� XII 30:2 
 ඉmD �වා� XII 30:5 
 ෙරෝහ@ �වා� XII 30:3 
 =ෙ�ක �වා� XII 30:1 
 =ශාම ගැFෙ� 3 XII 30:7 
 හ�, අන-. �වා� සහ රාජකා�ෙ2 ෙය3 ,4ය 3 වැළෙදන ෙරෝග 

ෙව6ෙව� �වා� 
 

XII 
 
30:6 

 

ප2ඥාව ෙහෝ NF/ම අ�ස� කළ +! බව සහ ෙගො; කර තැlය +�ෙ� 
ෙකොතැනද යන වග - 

 
II 

 
10:6 
10:6:4 

 

පmත �වා$ 
  

 අඩ වැ() ස*ත ප¢ත �වා� XII 18:3 

 වැ() ර*ත ප¢ත �වා� XII 18:4 

 වැ() ස*ත ප¢ත �වා� XII 18:2 
 *Zකම ලබන �ලධා��ය� XII 18:1 

 
nතෘ�ව �වා$ 

 
XII 

 
18:11 

  

බ 
 

  

 

බලතල හා රාජකාD - 
  

 ආයතන අධ\Qෂ ජනරා@ - තන-. ෙශේ]ගත ��ම, ඒවාට �ල 
නාම 3ම යනා�ය 

 
II 

 
1:3 

 කළමනාකරණ ෙසේවා අධ\Qෂ ජනරා@ - අlD තන-. ඇ� ��ම 
ෙහෝ ෙසේවක සංඛ\ාව වැy ��ම 

 
II 

 
1:2 

 
බලපත ඉZo� 5Dම සහ �#� 5Dම - 

  

 ඉඩකඩ ක@ �යා ෙව� කරවා ගැFෙ� කා%යය සඳහා ගම� ��ෙ� 
�නය 

 
XVI 

 
2:7 
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 ඉ@l�පතය යැ=ය eDෙD ස්වාZ�.ෂයා ෙසේවය කරන 
ෙදපා%තෙ��-ෙ� පධා�යාට බව  

 
XVI 

 
2:2 

 s��ය ෙර�ලා,වලට යටD බව XVI 2:8 
 �mD කළ හැ� �නය XVI 2:5 
 වලං� කාල ප��ෙ�දය XVI 2:6 
  

ම 
 

  

 
මහජනයා ෙහෝ ස්වpය ෙපෞ0ග�ක ත��වෙය� රජෙ- �ලධරෙය# ෙහෝ 
ඉN9ප� කරන �ෙයෝජන - 

  

 ෙපDස� ස�බ�ධ ව\වසථ්ා XXVIII 6:1 
 සලකා බල6 ෙනොලබන බව  XXVIII 6:2 

 
මා/ 5D� - 

  

 අමාත\ාංශ ඇ-ළත මා. ��� III 2:3 
 ඒකාබ>ධ ෙසේවාව� III 2:3 
 ෙදපා%තෙ��- ඇ-ළත මා. ��� III 2:3 

 
මා/ 5D� - 

  

 CයාDමක වන �නය III 4:1 
 මා. ��ෙ� කාලසටහන  III 6:1 
 මා. ��ෙ� ප�පා4ය III 1:2 
 මා. ���වB� �දහස ්ෙදපා%තෙ��- III 1:4 
 මා. ��� ,�D ප�� ෙකෙරන කා%යයQ ෙනොවන බව III 1:1 

 
මා/ 5D� අqයාචන ම*ඩල - 

  

 අ¡යාචනයQ සලකා බල6 ලබන ක.k III 5:2 
 මා. ��මක 3 අවසාන බලධරයා III 5:3 

 
මා/ 5D� - ෙකr කZ 3ම5� 

 
III 

 
4:2 

 
මා/ 5D� - ෙකr කZ 3ම� ඇ!ව, මා/ 5Dම පමාද 5Dම සහ අවලංt 
5Dම - 

  

 උපෙ�ශන 3මනාව - �න 30ට වඩා අ� ක@ 3මQ ෙකොට මා. කළ=ට  XIV 24:2 
 උපෙ�ශන 3මනාව පcෙ@ අයට ෙනොෙගවන බව XIV 24:7 
 CයාDමක Nමට �න 3Q ඇ-ළත මා. ��� පමාද ��මQ ෙහෝ 

අවලං� ��මQ ,scවෙහොD  
 

XIV 
 
24:8 

 �,ය� �ලධරෙයmෙd පමාද ෙදෝෂය ෙහෝ ෙනොසැල�@ල ෙහේ- 
ෙකොටෙගන න� 

 
XIV 

 
24:13 

 �ලධරයාෙd ඉ@qම Mට ෙහෝ =නය ෙහේ- මත ෙහෝ එෙසේ කර 
ඇDන� දරන ලද =යද� ප�$%ණය ෙනොකරන බව 

 
XIV 

 
24:10 

 ප�$%ණ ෙගN� කර6ෙ2 බ� Z4 බැ�ම ෙහෝ පවාහනය ��ම සඳහා 
පමණQ බව 

 
XIV 

 
24:9 
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 මා. ��ෙ� �ෙයෝගය වහා ලැෙබන බවට වගබලා ගත e- බව XIV 24:5 

 
මා/ 5D� �ෙයෝග කරන බලධරයා - 

  

 අමාත\ මiඩලය III 2:3 
 අමාත\ාංශ ෙ@ක�, අමාත\ාංශයක යටෙD ෙනොවන 

ෙදපා%තෙ��-වක පධා�යා 
 

III 
 
2:3 

 ඒකාබ>ධ ෙසේවා අධ\Qෂ ජනරා@ III 2:3 
 ජනාKප� ෙ@ක� III 2:3 
 ෙදපා%තෙ��- පධා�යා III 2:3 
 ෙ@ක� III 2:3 
 ෙ@ක�, රාජ\ ප�පාලන අමාත\ාංශය III 2:3 

 
මා/ 5D� �uබඳ කZ 3ම 

 
III 

 
4 

 
මා/ ම*ඩල 

  

 එකම ෙදපා%තෙ��-ෙ� ==ධ ෙසේවා සඳහා ෙවන ෙවනම මiඩල III 3:4 
 ඒකාබ>ධ ෙසේවාව�, එQ අමාත\ාංශයක ,ට ෙවනD 

අමාත\ාංශයකට  
 

III 
 
3:7 

 ෙදපා%තෙ��-වල මා. මiඩල III 3:3 
 මා. ��ෙ� ප�පා4 III 3:8 
 මා. මiඩල කා%ය පථයට අයD ෙනොවන මා. ��� III 3:2 
 මා. මiඩල සම�=ත වන අe. III 3:5 

 
මා/ 5D� - .ෂමාචාර �සා 

 
XIV 

 
25 

 
මා/ 5D� - වෘ�gය සංග� �ලධරය� - 

  

 අ6ගහය ලබා s� �ලෙය� tB�k =ට XXV 7:3 
 �, බලධරයා =,� අදාළ සංගමය සමග සාක�ජා ෙකොට �රණය 

කළ e- බව 
 

XXV 
 
7:2 

 පධාන �ලතල උzලන �ලධරය�,  සංගමෙ2 වැඩ කටe- සඳහා 
ඔcනෙd ෙසේවය අවශ\ වන ෙසේවා ස්ථානවලට පD කළ e- බව 

 
XXV 

 
7:1 

 
මැ2වරණයක 3 ආධාර ලබා ගැPම 

 
XXVIII 

 
1:6 

 
�යvය �ලධරෙය#ෙ� වැCප - 

  

 ෙග=ය eDෙD කා හට ද යන වග VII 11:1 
11:2 

 
hදZ ග;ෙද;  

 
XXVIII 

  
1:1 

 
ෙමෝට& රථය� �ල 3 ගැPම සඳහා බැං# මv� ණය  

 
XXIV 

 
7 

 
ෙමෝට& සYකලය�/ස්wටරය� �ල 3 ගැPම සඳහා බැං# මv� ණය 

 
XXIV 

 
8 
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ය 
 
යට� �ලධරෙය# සඳහා �වා$ - 

  

 අඩ වැ() �වා� XII 25:4 
 අ�ය� �වා� XII 25:2 
 ඉmD �වා� XII 25:3 
 =ෙ�ක �වා�  XII 25:1 
 =ශාම ගැFෙ� 3  XII 25:6 
 හ�, අන-. �වා� සහ රාජකා�ෙ2 ෙය3 ,4ය 3 වැළ ෙඳන ෙරෝග 

ෙව6ෙව� �වා� 
 

XII 
 
25:5 

 
ය� තැනැ�ෙත# �uබඳ ෙතොර!/ ලබා ගැPම - 

  

 ය� තැනැDෙතmෙd ජා�ය Mrබඳ ෙතොර-. ලබා ගැFමට අවසර 
නැ� බව 

 
XXVIII 

 
1:9 

  
ර 
 

  

 
රජෙ- �වා$ දවස්වල වැඩ 5Dම �යම කර; ෙනොලබන �ලධරය�  

 
VIII 

 
8:3 

 
රජෙ- �වාස #e -  

  

 අwසැZ eවr� එQ අෙයmට ෙහෝ ෙදෙදනාටම ෙහෝ උප ෙ@ඛනගත 
�වාස ලබා ගැFමට *ZකමQ �ෙබන =ට  

 
XIX 

 
5:4:1 

 අ%ධ ස්�ර �වාස XIX 5:2:2 
 උප ෙ@ඛනගත �වාස ලබා ගැFමට *ZකමQ ඇ� �ළධරෙයm XIX 5:3 
 mBය වැ(ප මත බව XIX 5:1 
 තාවකාBක �වාස XIX 5:2:3 
 රජෙ2 ෙසේවෙ2 �e- අwසැZ eවළQ XIX 5:4 
 ස්�ර �වාස XIX 5:2:1 
 සාද �වාස (චම�) XIX 5:2:4 
 හcෙ@ ප�ං�ව ,4න �ලධරය� XIX 5:5 

 
රජෙ- �වාසවල ස�තකය ආප| ලබා ගැPම  

 
XIX 

 
9:1 

 
රජෙ- �වාසව�� අස් � ෙනොයන අවස්ථාවල 3 ද}ව� - 

  

 දiඩන mBය අය කළ e- බව XIX 7:2 
 �වාසෙය� ඉවD කළ e- බව XIX 7:1 

 
රජෙ- �වාස සඳහා ඉ�ෙව�ට9 තබා ගැPම -  

  

 ආi�ෙ� ෙගොඩනැtB XIX 8:4 
 mBයට ගD ෙගොඩනැtB XIX 8:4 
 =sB උපකරණ XIX 8:1 
 ෙවනD උපකරණ XIX 8:2 
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රජෙ- �වාස ෙව� කර 3ම -  
 ෙතෝරා ගැFෙ� උපමාන XIX 4:2 
 ලmk 3ෙ� කමය XIX 4:2:1 
 zszක� XIX 4:1 

 
රජෙ- �වාස සඳහා බ] ෙකො�ෙ06 - 

  

 අ-. බ>දට 3ම යනා�යට තහන� බව XIX 6:4 
 අලාභ හා� සඳහා =යදම XIX 6:8 
 කාලය 3%ඝ ��ම XIX 6:12 
 ෙගොඩනැtB Mrබඳ �ස්nQ ඉංvෙ�. ෙවත දැ�Nම XIX 6:7 
 �ලධරයාට, ,ය පcලට සහ යැෙප�න�ට පමණQ බව XIX 6:3 
 �වාසෙය� අස ්N යාම BD මාසයකට කB� දැ�=ය e- බව XIX 6:5 
 ප�ං�ක. �ව�ෙන� Mට �වා�වQ යන =ට XIX 6:13 

6:13:1 
 ප�ං�ය අ*ZNම දැ�Nම XIX 6:14 
 ප�ං�ය සහ අස්Nෙ� �නය දැ�=ය e- බව XIX 6:6 
 බs කාලය අවස� වනෙතQ ,4ය හැ� බව  XIX 6:14:1 
 බs කාලය අවසානෙ2 3 ෙහෝ ෙව� කරන බලධරයා �යම කළ =ට 

අස්N යා e- බව 
 

XIX 
 
6:15 

 බs කාලෙ2 xමා XIX 6:1 
 =ශාම ගැFම �සා අස් N යාම XIX 6:11 
 ෙසේවය අවස� කළ =ට ෙහෝ ෙසේවෙ2 ෙය3 ,4ය 3 Zයtය =ට  XIX 6:10 
 හcෙ@ ප�ං� Nම XIX 6:9 

 
රජෙ- �වාස - 

  

 ආද%ශ සැලැස්මට අ6�ල =ය e- බව XIX 2:3 
 ආ%�ක mBය XIX 5:6 
 උප ෙ@ඛනගත �වාස XIX 1:1 
 උප ෙ@ඛනගත �වාස අදාළ ෙදපා%තෙ��-ව =,� ඉ� කර ගත e- 

බව 
 

XIX 
 
2:2 

 තන-රකට �යZත �වාසයQ ප�Qෙෂේප ��ම XIX 5:7 
 �වාස ෙශේ]ගත ��ම XIX 3 
 ෙපොs ෙසේවා �වාස XIX 1:2 
 ෙපොs ෙසේවා �වාස �ස්nQ ෙ@ක�/�සාප� =,� ඉ� කළ e- බව XIX 2:1 
 =sBබලය සහ ව-ර සඳහා ෙගN� XIX 5:8 

 
රජෙ- �වාස ෙව� කර 3ම - 

  

 ඉ@l�පත ආකෘ� XIX 4:3 
 උසස්N�, වැ() වැyN� ආ�ය ලැ} =ට ෙශේ]ය ෙවනස්Nම XIX 4:3:6 
 පකාශයQ XIX 4:3:2 
 ෙපොෙරොD- ෙ@ඛන XIX 4:3:3 
 ලmk 3ෙ� කමෙය� අන\ { කමයQ අ6ගමනය ��ම XIX 4:4:1 
 ෙ@ඛන ප�Qෂා කළ හැ� බව  XIX 4:3:8 
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රජෙ- �ලධරය� ඉN9ප� කරන �ෙයෝජන - 
 ඉ��පD කර�ෙ� �, බලධරයාට න� උසස ්�ලධරය� =,� කළ 
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 වැ() ප�මාණෙය* ලQෂ\යක M*(=ය හැ� අවස්ථා VII 3:3 
 ෙවනස් ෙනොකළ හැ� බව VII 1:3 

 
වැCO රAත �වා$ - 

  

 �ව�ෙන� Mට ගත කළ හැ� බව XII 22:1:1 
 මාස -නQ දQවා XII 22:1 
 රාජ\ ෙසේවෙය� බැහැර ෙසේවය සඳහා වැ() ර*ත �වා� Mට Pදා 

හැ�ම 
 

XII 
 
22:6 

 වැ() ර*ත �වා� ෙපෞ>ගBක අධ\යන කටe- සඳහා ලබා �ය 
ෙනොහැ� බව 

XII 22:5 

 වැ() ර*ත �වා� කාලයQ අතරට වැෙටන රජෙ2 �වා� �න XII 22:3 

 =ගණකාKප�ට වා%තා කළ e- බව XII 22:4 

 ෙසz �වා� ඉවර { පz පමණQ බව XII 22:2 

 
වැCO රAත ෙමරට අධ=යන �වා$ - 

  

 අධ\යන පාඨමාලාව �ලධරයාෙd රාජකා� ෙ�ලාව� -ළ =ය e- 
බව 

 
XII 

 
15:2 

 අ�වා%ය ෙසේවය ඉ( ෙනො��ම ෙව6ෙව� ෙකෙරන දඩ ගැx� XII 15:7 
 අ�වා%ය ෙසේවා කාලය XII 15:6 
 t=zම XII 15:4 
 ණය Pද@ අය කර ගැFෙ� වැඩMrෙවළ XII 15:10 
 �වා� අ6මත කරන බලධරයා XII 15:8 
 පථමෙය� අc.>දQ පමණQ බව XII 15:3 
 =භාගවලට ¢දාන� Nම යනා�යට ෙනොෙදන බව XII 15:2:1 
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 ෙසේවෙ2 ස්�ර කර ඇ� ස්�ර �ලධරය�ට පමණQ බව XII 15:1 

 
වැCO ණය 3ෙ� සාමාන= ෙකො�ෙ06 - 

  

 අDස� ��ෙම� ඇප බැ��කරය අවලං� ��ම XXIV 3:17:10 
 අය කර ගත e- ෙපොª පමාණය XXIV 3:8:1 
 ඇප බැ��කර ආකෘ�පතය XXIV 3:15 
 ඇපක. zsz { ද, ෙයෝග\ { ද තැනැDෙතm =ය e- බව XXIV 3:17 
 ඇපක. N ,4න �,ම �ලධරෙයmට ඉ@ලා අස්Nමට ෙහෝ =ශාම 

ගැFමට ඉඩ ෙනො�ය e- බව 
 

XXIV 
 
3:17:7 

 ඇපක.ෙවm ෙසේවෙය� පහකර6 ලැ�වෙහොD ෙහෝ ZයtයෙහොD 
ෙහෝ ෙවනD ඇපක.ෙවm ඉ��පD කළ e- බව 

 
XXIV 

 
3:17:4 

 ඉ@l�පත XXIV 3:13 
 ඊළඟ මාසෙ2 ,ට අය කර ගත e- බව XXIV 3:7 
 උප වග�� අ6ව කටe- ��ම පමාද කළෙහොD XXIV 3:17:6 
 එQ පමාණයQ ෙලස ඒකාබ>ධ කළ e- බව XXIV 3:6 
 කB� අDස� කරන ලද ඇප බැ��කරය අවලං� කළ e- =ට XXIV 3:17:9 
 t=z� ආකෘ�පත XXIV 3:14 
 ණය ආපz ෙගවන ෙතQ =�¦ම යනා�ය තහන� බව XXIV 3:9 
 ණයක. සහ ඇපක. වගEෙම� �දහස ්ෙනොවන බව XXIV 3:11 
 ණය Pදල පෙයෝජනයට ගD බව ඔ)� ��මට B¬ත සාQ� ස� 

ෙදකQ -ළ ඉ��පD ෙනොකළෙහොD, ණය Pදල වහාම ආපz 
ෙග=ය e- ය 

 
 

XXIV 

 
 
3:1:2 

 ණය Pදල පෙයෝජනයට ෙනොගතෙහොD වහාම ආපz ෙග=ය e- බව XXIV 3:1:1 
 ණය PදB� ආපz ෙගNමට ඇ� ෙශේෂය ආපz ෙගවනවා ෙව6වට, 

එය ෙවනD වාහනයQ Zල 3 ගැFම සඳහා ෙයොදා ගැFම 
 

XXIV 
 
3:9:2 

 තහc. ��ෙ� Bය�ය=B XXIV 3:2 
 ෙදපා%තෙ��- පධා�යාෙd සහ�කය XXIV 3:19 
 �යමය� ෙනොMrපැ3ෙ� ප�ඵල XXIV 3:1:3 
 �යම ව4නාකමට ණය Pදල xමා=ය e- බව  XXIV 3:3 
 පැව�මට, =�¦මට ෙහෝ ෙවනD ආකාරයට බැහැර ��මට අ6ම�ය 

s�ෙනොD, ණය ෙශේෂය ආපz ෙග=ය e- බව 
 

XXIV 
 
3:9:1 

 මාස්පතා ෙපොrය අය කර ගැFම XXIV 3:8 
 P ණය Pදල අදාළ කා%යය සඳහා ෙය�ය e- බව XXIV 3:1 
 යටD �ලධරෙයm ඇපක. වශෙය� ෙනොMrගත e- බව XXIV 3:17:1 
 රQෂණය XXIV 3:10 
 වාහනයQ අ�� �ලධරෙයmට, වාහනයQ Zලට ගැFමට ණය 

PදලQ ෙනොෙග=ය e- බව 
 

XXIV 
 
3:12 

 =ෙ>ශ ��යාවකට හැර ෙවනD කා%යය� සඳහා වැ() ර*ත �වා� 
3මට ෙපර ණයQ ලබා ඇ� �ලධරෙයm ස�බ�ධෙය� 
අ6ගමනය කළ e- Cයාමා%ගය 

 
 

XXIV 

 
 
3:18 

 =ෙ>ශ ��යාවQ සඳහා යාමට වැ() ර*ත �වා� ඉ@l� කරන 
�ලධරෙයm ,යl ණය ෙග=ය e- බව 

 
XXIV 

 
3:18:1 

 =නයා6�ල කටe- ආර�භ කළ e- බව  XXIV 3:1:3 
 ෙවනD ෙකො�ෙ>, XXIV 3:1 
 =ශාම ගැFමට ෙහෝ ෙසේවය අවස� Nමට �යZත ඇපක.ෙවෝ XXIV 3:17:3 
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 ව\වස්ථා කඩ ��ම, ද®ව� යනා�ය XXIV 3:21 
 40% xමාව XXIV 3:5 

 
වැCO ප9මාණය� ප2ෙශෝධනය 5Dෙ� 3 ෙගවන වැCප - 

  

 CයාDමක වන �න ,ට VII 4:1 
 ප�ව%තනය කළ e- කමය  VII 4:2 

 
වැCO රAත අධ=යන �වා$ ලබා ෙගන ඇ2 අවස්ථාවල 3 අ�ස� කළ +! 

v.|ම - 

  

 අ�වා%ය ෙසේවා කාලය XV 5:1 
 අ�වා%ය ෙසේවා කාලය ෙසේවය ��මට අෙපොෙහොසD cව ෙහොD 

දiඩන Pදල 
 

XV 
 
5:2 

 t=zමකට එළ°ය e- බව  XV 5:1 
 �වා�ව 3%ඝ කරන ලද අවස්ථාවක අය කර ගත e- Pදල XV 5:2:1 

 
වැCO ව&ධක - 

  

 අD*(වා ඇ� කාල ප��ෙ�දය නතර ��මQ නැතෙහොD =ල�බනය 
��මකට ප�ව%තනය ��ම 

 
VII 

 
10:6:1 

 එQ එQ ව%ගෙ2 ප�Qෙෂේප ��ම සඳහා �යZත කාල ප��ෙ�ද VII 10:4 
 තන-ෙර* ස�්ර ��ම සඳහා zszක� ලබා ගැFමට ෙහෝ 

කා%යQෂමතා කඩඉම�� සමD Nමට ෙහෝ ෙනොහැ� Nම �සා 
=ල�බනය ෙකෙරන =ට 

 
 

VII 

 
 
10:5 

 නතර ��ෙ� කාල ප��ෙ�දය =ල�බනය ��මකට ප�ව%තනය 
��ම 

 
VII 

 
10:7 

 වැ() ව%ධක අ6මත කරන �, බලධරය� VII 10:10 
 වැ() ව%ධක අ��වා,කමQ ෙනොව උපයා ගත eDතQ බව VII 10:1 
 වැ() ව%ධක උපයා ගැFමට ෙසේවය කළ e- කාල ප��ෙ�දය VII 10:9 
 වැ() ව%ධක ෙගNම ප�Qෙෂේප ��ෙ� �, බලධරය� VII 10:11 
 වැ() ව%ධකයQ ප�Qෙෂේප ��ම VII 10:2 
 වැ() ර*ත �වා� Mට ,4න =ට වැ() ව%ධකය ෙගNම VII 10:9:1 

 
වැCO ව&ධක වා6 - 

  

 අlD තන-ෙ% M*(=ය e- වැ() Mයවර �ගමනය ��ම සඳහා 
ගණ� ගත e- වැ(ප ඔ�ෙd ඔ� කB� දැ¥ තන-ෙ% 3 
අ��මට ලබා ගD වැ(ප බව  

 
 

VII 

 
 
9:6 

 ආර�භක වැ(පට වඩා අ� වැ(පQ ෙනොලැ�ය e- බව VII 9:8:1 
 ඉහළ ෙහෝ සම තDDවෙ2 තන-රක ෙසේවය ෙව6ෙව� පමණQ බව VII 9:3 
 උප�මයට වඩා වැ(පQ ෙනොලැ�ය e- බව VII 9:8:2 
 �ලධරයා පDව ,4න අlD තන-ෙ% ඔ� M*(=ය e- වැ() Mයවර  VII 9:7 
 �ලධරෙයm ,ය ෙසේවෙය* කැ�මQ නැ�ව එQ තන-ර�� ෙවනD 

තන-රකට පDව tය ක@* 
 

VII 
 
9:4 

 පහළ තDDවෙ2 තන-රක න� වැ(ප VII 9:8:3 
 පළාD පාලන ෙසේවකෙයෝ VII 9:9 
 වැ() ව%ධක වා, සඳහා ගණ� ෙනොගත e-  කාල ප��ෙ�ද VII 9:2 
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 9:3 ,ට 9:4 උප වග�� යටෙD Mrගත හැ� $%ව ෙසේවා කාල 
ප��ෙ�ද ෙව6ෙව� වැ() ව%ධක වා, 3ම 

 
VII 

 
9:5 

 
වැඩ බැeෙ� ප��� - 

  

 එවැ� සෑම පD ��මQම පD ��ෙ� බලධරයා =,�ම කළ e- බව  II 13:1 
 ෙග=ය හැ� අ�ෙ%ක පා�ශZක Pදල II 13:7 
 තන-රක "රාජකා� ඉ( ��මට" =KමDව පD කළ e- බව II 13:5 
 තාවකාBක MයවරQ පමණQ වන බව II 13:3 
 සෑම අ��ම zsz අය පමණQ පD කළ e- බව II 13:4 
 ,�තQ වශෙය� ෙනොකළ e- බව II 13:2 

 
වැඩ බැeෙ� වැCප සහ .ෙශේෂ අ2ෙ&ක පා9ශ�කය - 

  

 උප�ම xමා VII 12:6 
 ෙග=ය හැ� පමාණය VII 12:5 
 තන-රක රාජකා� ඉ( ��ම VII 12:3 
 රාජ\ සංස්ථාවක තන-රක වැඩ බැqම VII 12:8 
 වැඩ බැqෙ� වැ(ප ෙග=ය හැ� කාල xමාව VII 12:4 
 =ෙශේෂ ෙකොZසමක ෙහෝ ප�Qෂණ කZ(වක ෙසේවය ��ම VII 12:9 
 ෙවනD තන-රක වැඩ බැqමට පDකර6 ලැ} =ට VII 12:2 

 
.ෙ0ශ අධ=යන සහ/ෙහෝ >5යා සඳහා වැCO රAත �වා$ - 

  

 අධ\යනය අදාළ =ය e- බව XII 16:2 
 අධ\යන කටe- සඳහා =�මය ලැෙබන බව  XII 16:3 
 අ�වා%ය ෙසේවා කාලය XII 16:15 
 උසස් ��ම සඳහා වැ() ලQෂ\ය �රණය ��ෙ� 3 ගණ� ෙනොගත 

e- ය. 
 

XII 
 
16:11 

 උසස් ��ම සඳහා zszකමQ වශෙය� වැ() ර*ත �වා� කාලය 
ගණ� ෙනොගත e- බව   

 
XII 

 
16:10 

 �,s �ර)පා�වකට උසස ් ��ම සඳහා සලකා බැBය e- ෙනොවන 
බව   

 
XII 

 
16:9 

 t=zම XII 16:5 
 තාවකාBක �ලධරය�ට සහ ප�වාස Mට ,4න �ලධරය�ට 

අධ\යන කටe- සඳහා පමණQ �ය හැ� බව 
 

XII 
 
16:1:1 

 තාවකාBක �ලධරය�ට සහ ප�වාස Mට ,4න �ලධරය�ට 
t=zමට අමතරව ඇප බැ��කරයQ අDස� කළ e- බව 

 
XII 

  
16:6 

 පy ර*ත �වා� ෙහෝ එ�� ෙකොටසQ ෙව6වට ඉපැ³ �වා� ලබා 
ගත හැ� බව 

 
XII 

 
16:4 

 Pදා හැ�ම සඳහා තම තම�ෙd ප�පා4 සකස ්කර ගත e- බව XII 16:13 
 වැ() ව%ධක කා%ය සඳහා ගණ� ගත e- බව XII 16:7 
 =ශාම වැ() සඳහා ගණ� ෙනොගත e- බව XII 16:8 
 ෙසේවය ස�්ර කර ඇ� �ලධරය�ට පමණQ ව%ෂ 05Q බව  XII 16:1:1 

 
.ෙ0�ය අh�ත�ට සංගහ 5Dම �uබද .යද� ප2dරණය 5Dම - 

  

 $%වා6ම�ය ලබා ගත e- බව XI 3:3 
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 ප�$%ණ ගාස්- පමාණය XI 3:5 
 සංගහ සහ �>ගල සංඛ\ාව XI 3:2 
 සාද XI 3:6 

 
 
..ධ ෙසේවා ෙව;ෙව� කර; ලබන ෙග�� - 

  

 අDඅඩං�ෙ� ,4න ´�තය�ට කෑම සැපjම X 4:2 
 -වාලකාරයා ෙහෝ ෙරෝtයා ෙහෝ ´�තයා ෙගන යෑම සඳහා ගාස්-ව 

ආපz ඉ@ලා xµම 
 

X 
  
4:1:3 

 �ස්nQ ෙ@ක�/�සාප� �යම කරන ගාස්- පමාණය අ6ව බව X 4:1 
 භාරෙ2 යන අය X 4:1:1 
 සාQ�ක.ව� ආ3� සඳහා s��ය බලපත X 4:3 

 
.ෙ'ක �වා$ - 

  

 එQ අc.>දQ සඳහා උප�ම =ෙ�ක �වා� XII 8:1 
 �වා� කාලයට ඇ-ළD වන රජෙ2 �වා� දවස ් XII 8:3 
 �වා� ලබා ගැFමට යටD M�ෙස�� මාස -නQවD ,ය තන-ෙ% 

ෙසේවය කළ e- බව  
 

XII 
 
8:8 

 පළPවැ� පDNෙ� 3 ලබා ගත හැ� �වා� පමාණය XII 8:6 
 පළPවැ� පDNෙ� ,ට අc.s ෙදකක ෙසේවය ස�$%ණ කළ පz XII 8:7 
 Mටරට ගත ෙකෙ% න� සP��ත �වා� ලබා ගත හැ� බව  XII 8:2:1 
 ර4� Mට �වා�ව�� පz නැවත =ෙ>ශ �වා� ලබා ගැFම XII 8:5 

 
.ෙශේෂ �වා$ - 

  

 ආගZක වතාවDවල ෙය3ම සඳහා ඉස්ලා� භQ�කය�ට XII 12:1 
 ඇතැ� ෙලඩ ෙරෝග සඳහා XII 12:8 
 ඇතැ� වෘD�ය මiඩලවල සාමාvකය�ට XII 12:10 
 “ඉ·ඩා” Mrපැ3ම සඳහා XII 12:12 
 කා%යාල ෙ�ලාව� -ළ 3 අධ\යන ප��වලට සහභා§ Nම සඳහා XII 12:2 
 ¹ඩාවල 3 ලංකාව �ෙයෝජනය ��මට XII 12:5 
 ජාත\�තර ස�ෙ�ලනවල 3 ලංකාව �ෙයෝජනය ��ම සඳහා XII 12:4 
 ºවා6හරණයට XII 12:11 
 �ෙරෝධායFය ෙරෝග ස්ප%ශ { අයට XII 12:9 
 මැ�වරණවල 3 ඡ�දය 3ම සඳහා XII 12:3 
 වෘD�ය සZ�යක සාමාvකෙයmට  XII 12:7 
 ෙසේවා ව�තා සාමාvකාවකට XII 12:13 

 
.ශාම ගැ��ම - 

 
V 

 
5 

 
.ශාම d&ව �වා$ - 

  

 අකා%යQෂමතාව �සා =ශාම ග�ව6 ලබන �ලධරය� XII 11:4 
 ක�ෂ්ඨ ෙසේවකය�ට XII 11:1 
 තන-ෙර� ඉ@ලා අස්Nෙ� 3 XII 11:5 
 දවස් පy Mට ,4න �ලධරය�ට XII 11:3 
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.ශාම යන .ට ගම� .යද� ෙග�ම -   

 =ශාම ග�නා �න ,ට මාසයQ ඇ-ළත ෙමම අ6ගහය ලබා ගත e- 
බව 

 
XIV 

 
29:3:1 

 සංeQත 3මනාව ෙගව6 ෙනොලබන බව XIV 29:3 

 
.ශාම වැCO A� තන!ර - 

  

 =ශාම වැ() ව\වස්ථාව යටෙD උප ෙ@ඛනගත ��ම IV 6:1 
 =ශාම වැ() *Z තන-.වල =ශාම වැ() අ*Z �ලධරය� IV 6:3 

 
වෘ�gය සංග�වල සාමා�කය�ට අ;ගහ - 

  

 කැමැDත අවලං� ��ම XXV 1:4 
 කැමැDත පළ කළ e- බව XXV 1:2 
 ෛතමා,ක හා වා%�ක සාමාvක Pද@ XXV 1:7 
 දායක Pද@ අය��ම XXV 1:1 
 �ලධරෙයm මා. කර6 ලැ} =ට XXV 1:3 

1:8 
 මා,ක උපෙ@ඛන XXV 1:5 

 
වෘ�gය සංග�වලට ෙදපා&තෙ��! චකෙZඛ �ටප� සැප�ම  

 
XXV 

 
8:1 

 
වෘ�gය ස�2 ස�ෙ�ලන - 

  

 ෙග=ය හැ� වැ() හා 3මනා XXV 6:2 
 �දහස් s��ය බලපත හා මධ\ම ගමනාගමන මiඩලෙ2 �දහස් 

පෙ�ශ පත �ය e- බව 
 

XXV 
 
6:3 

 �ලධරය� ෙදෙදෙනm $%ණකාqනව Pදා හැ�ය e- බව XXV 6:1 

 
ෛවද= පD�ෂණය -  

  

 කා�ක ෙයෝග\තාවQ නැතැ� ෙපF යන =ට II 10:4 
 පළP පDNෙ� 3 II 10:1 
 ෛවද\ ප�Qෂණ වා%තාව II 10:2 
 ෛවද\ ප�Qෂණ වා%තාව බාර ෙනොsනෙහොD ගත e- Cයා මා%ගය II 10:3 

 
ෛවද= පD�ෂණය - 

  

 ආකෘ� පතය XXVI 4:2 
 ගාස්- XXVI 5:1 
 �රණයට =.>ධව �ෙයෝජනයQ කළ හැ� බව XXVI 4:5 
 �ලධරයා ඉ@ලා ,µම ෙහෝ ෙදපා%තෙ��- පධා�යාට ඕනෑම 

ෙ�ලාවක �යම ��මට හැ� බව  
 

XXVI 
 
4:1 

 පළPවැ� පDNෙ� 3   එ�නD  කරවා ගැFම  ෙහෝ  ෙබෙහD  =>දවා   
ගැFම ෙනොZළෙ2 බව 

 
XXVI 

  
5:2 

 රජෙ2 �යමය Mට ෛවද\ ප�Qෂණය නැතෙහොD ෛවද\ මiඩලය 
පD කරන =ට 3 

 
XXVI 

 
5:4 

 ෛවද\ ප�Qෂණ වා%තාව XXVI 4:4 
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ස 
 

 
සං+�ත 3මනාව - 

  

 ඛiඩ කාල ප��ෙ�ද සඳහා ෙනොෙග=ය e- බව XIV 4:4:2 
 ගාස්- පමාණය XIV 4:5 
 දවස් පy ලබන   XIV 4:6 
 �න�� ෙකොටසකට XIV 4:4 
 ය� ස්ථානයක �� ,µම XIV 4:7 
 රාජකා� 3මනාව XIV 4:2 
 සැත�� හතකට අKක sර සඳහා පමණ� XIV 4:1 

 
සංගමයක d&ණකාeනව වෘ�gය ස�2 කට+! සඳහා hදා හ9; ලැ< 
�ලධරෙය#ට වැCO ෙග�ම - 

  

 මා,ක වැ(ප සහ ºවන =යද� 3මනාව XXV 5:3 
 රාජ\ ෙසේවා අ%ථ සාධක අරPදලට XXV 5:2 
 =ශාම වැ() දායක Pද@ XXV 5:1 

 
ස2 අ�තවල 3 සහ රජෙ- �වා$ දවස්වල වැඩ 5Dම - 

  

 ෙ@ඛනයQ පවDවාෙගන යා e- බව VIII 10:2 
 ස� අ�තය�* සහ රජෙ2 �වා� දවස්වල වැඩ ��ම ෙව6ෙව� 

සමහර ෙශේ]වලට Pද@ ෙගNම 
 

VIII 
 
10:1 

 ස�ෙ2 =ෙ�ක �නය VIII 8:2 

 
ස�2 සමාග� මv� ආ*$වට ක/� ඉN9ප� 5Dම 

  

 අදාළ බලධරයාට ෙකr�ම Bයා යවා ෙදපා%තෙ��- පධා�යාට සහ 
ෙ@ක�වරයාට MටපD යැ=ය e- ය. 

 
XXXI 

 
2:1 

 රජෙ2 �ලධරෙයmෙd පD ��ම, මා. ��ම, ෙසේවෙය� පහ��ම 
ෙහෝ =නය පාලනය ස�බ�ධ �,ම Bය=@ලQ රජෙ2 
�ලධරය�ෙd සංගමයQ =,� බලධරෙයm ෙවත ෙනොයැ=ය 
e- බව 

 
 
 

XXXI 

 
 
 
2:2 

 රාජ\ ප�පාලන =ෂය භාර අමාත\ාංශෙ2 ෙ@ක�ට XXXI 2:1 
 ෙ@ක�ට XXXI 2:1 

 
ස�2 සමාග�වල සාමා�ක�වය - 

  

 ආi�ෙ� ක.k �යා ,µමට අ��වා,ක� ඇDෙD Bයාප�ං� 
කරන ලද වෘD�ය සංග�වලට පමණQ බව 

 
XXXI 

 
1:3 

 ෙ>ශපාලන සZ� සමාග�වල සාමාvකය� Nම තහන� බව XXXI 1:1 
 ෙපොBස් හPදාෙ� හා බ�ධනාගාර යනා�ෙය* �eQත �ලධරය� 

�,ම සZ� සමාගමQ M*(වා ෙනොගත e- බව, අෙනQ අයට 
ෙ>ශපාලන ෙනොව�නා { ද සZ� සමාග� M*(වා ගත හැ� බව 

 
 

XXXI 

 
 
1:2 

 
ස�d&ණ වැCO සAත අධ=යන �වා$ - 

  

 අ�වා%ය ෙසේවා කාලය XII 14:6 
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 t=zම XII 14:4 
 ජනාKප�/අගමැ�ෙd අවසරය XII 14:5 
 තාවකාBක �ලධරය�ට සහ ප�වාසය Mට ,4න �ලධරය�ට �ය 

ෙනොහැ� බව 
 

XII 
 
14:2 

 ෙදපා%තෙ��-ෙව� ෙදන �ෂ\Dව XII 14:1:1 
 ෙදපා%තෙ��- �ෂ\Dව වශෙය� ෙයොදා ගැෙනන =ෙ>ශ �ෂ\Dව XII 14:1:3 
 �ලධරයාෙdම උDසාහෙය� ලබා ගD �ෂ\Dව XII 14:1:4 
 �වා� අ6මත කරන බලධරයා XII 14:3 

14:3:1 
14:3:2 

 රජෙ2 ඉ@qම Mට ලබා ගD �ෂ\Dව XII 14:1:2 
 ස�ම�තණ ආ�ය XII 14:1:5 

 
ස�d&ණ වැCO සAත අධ=යන �වා$ ලබා ෙගන ඇ2 අවස්ථාවල 3 

අ�ස� කළ +! v.|� හා බැ��කර - 

  

 අDස� කළ e- t=zම XV 4:1 
 අ�වා%ය ෙසේවා කාලය XV 4:1 

4:4 
 අධ\යන කාල xමාව 3%ඝ කළ =ට XV 4:10 
 අc.s 55 එළැ»මට පථම අ�වා%ය ෙසේවා කාලය ස�$%ණ ��මට 

පමාණවD කාල xමාවQ ��ය e- බව 
 

XV 
 
4:3:1 

 t=zෙ� ෙකො�ෙ>, කඩ කළ =ට XV 4:7 
 ෙදපා%තෙ��- පධා�යාෙd වගEම බව XV 4:3 
 ප�වා,කෙයm =ෙ>ශයකට යවන =ට XV 4:13 
 බැ��කරයQ Bයා අDස� කළ e- බව XV 4:2 
 බැ��කරයක ඇපක.Nමට zszක� XV 4:8 
 භා=ත කළ e- බැ��කර හා t=z�වල ආකෘ�ය XV 4:12 

 
සැතc� #�ය : ෙමෝට& රථ - 

  

 ගමෙ� 3 ,sවන අලාභ හා�වලට ආi�ව වග ෙනො�යන බව XIV 8:2:2 
 �ත\ සහ ප�ව%�ත ගම� =යද� 3මනා ලබන �ලධරය�ට සැත�� 

mBය *Z ෙනොවන බව 
 

XIV 
 
8:1:1 

 සැත�� mBය *Z �ලධරය� XIV 8:1 
8:1:2 

 *ස්ව ධාවනය ��ම - ෙ@ක� අවසරය 3 ඇ� ප�� Zස සාමාන\ෙය� 
ෙගN� ෙනොකළ හැ� බව 

 
XIV 

 
8:2:3 

 
සැතc� #�ය : ෙවන� වාහන - 

  

 ප�� ගම� ��ම XIV 9:4 
 ෙපොs වාහන XIV 9:2 
 බ�,ක@ XIV 9:3 
 ය-. පැ�ය XIV 9:1 
 ස්�ර පවාහන 3මනාව XIV 13 
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6.Z න$ �uබඳ .යද� සඳහා අ�2කාර�- 
 අD�කාර� Pදල අය කර ගැFම XI 1:6 
 බැ��කරය XI 1:5 
 =D�ක. ෙව6ෙව� F�ප� ෙපF ෙනො,4න =ට XI 1:1 

 ,=@ න�වල 3 =D�ය ෙව6ෙව� ක.k ඉ��පD ��ම සඳහා 
අD�කාර� 

 
XI 

 
1:2 

 
6.Z න$වල ෙහෝ අපරාධ න$වල ෙහෝ .යද� ප2dරණය 5Dම - 

  

 රජය පැව¥ න�ව�� �ලධරයා �දහස ්cවෙහොD XI 2:5 
 රජෙ2 උවමනාෙව� න� පැව¥ =ට XI 2:4 

 
ෙසේවයට බඳවා ගැPෙ� හා උසස් 5Dෙ� ප9පාrය - 

  

 අ6මත ප�පා4ෙ2 සහ�ක MටපD ආයතන අධ\Qෂ ජනරා@ ෙවත 
යැ=ය e- බව  

 
II 

 
2:6 

 අlD ෙයෝජනා II 1:3:1 
 තන-රක �ල නාමය ෙවනස ්ෙනොකළ e- බව II 1:4 
 තාවකාBක පශ්න =ස�ම සඳහා ප�පා4ය ෙවනස් ෙනොකළ e- බව II 2:7 
 තාවකාBක ෙලස ප�පා4ෙය� ප�බා*රව Cයා ��ම II 2:7 

2:7:1 
 ප�පා4ය සහ�ක කළ e- බව II 2:5 
 ප�පා4යQ සංෙශෝධනය ��ම II 2:9 

2:9:1 

 මතෙ¼දයQ ඇ� cවෙහොD ප�පා4ය අමාත\ මiඩලය ෙවත 
ඉ��පD කළ e- බව 

 
II 

 
2:4 

 වරණාDමක පDN� II 2:8 
 වැ() ප�මාණය යනා�ය �රණය ��ම II 1:3 
 සංෙශෝධන සඳහා අ6ම�ය ලබාගත e- අ�දම II 2:9:1 
 ,යlම පD ��� අ6මත බඳවා ගැFෙ� ප�පා4වලට අ6�ල =ය 

e- බව 
 

II 
 
1:6 

 ෙසේවා ව\වස්ථාවල ස්ව¥පෙය� ඇ� ප�පා4 II 2:1:3 

 ෙසේවෙය� පහකර6 ලැ} �ලධරය� ආ3� Mrබඳ වා%තාව හා z�ය  V 8:1 
8:2 

 
ෙසේවා සහ2කය - 

  

 ඇ-ළD කළ e- =ස්තරවල ස්වභාවය VI 7:4 

 �mD ��ෙ� බලධරයා VI 7:3 
 සහ�කෙ2 අඩං� =ය e- ක.k VI 7:1 

7:2 

 
ෙසේවෙ- ස්Vර 5Dම - 

  

 ෙසේවෙ2 ස්�ර ��ෙ� �, බලධරයා II 11:6 

 ස්�ර තDDවය M�නමන ලද �ලධරෙයm ස�බ�ධෙය� ප�වාස 
කාලය 

 
IV 

 
5:11 

 ස්�ර තDDවය පදානය කර6 ලැ} �ලධරෙයmෙd ෙජ\ෂ්ඨතාව IV 5:10 
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ස්Vර ත��වය පදානය 5Dම -   

 කB� ෙසේවය කැ� ඇ� ක@* IV 5:3 
 පස් අc.s ෙසේවය IV 5:1 
  

ශ 
 

  

 ශා��ක ෙයෝග\තාවය II 12:8 

 
�භසාධක පහ|ක� - 

  

 අවසර ෙනොෙදන =යද� XXII 6 

 ආපනශාලා පහzක� XXII 2:4 

 ආපනශාලාවලට =sBබලය XXII 5 

 ඉ�ෙව�ට� ආ�ය XXII 4 
 ඉ@l� කරන ආකාරය XXII 2:1 
 ඉ@l�පD ඉ��පD ��ම XXII 2 
 පPඛDවය XXII 3 
 ෙව� කරන Pදල පා=�� කළ අ�දම හා දරන ලද =යදම එම Pදලට 

වඩා අ� න� ඊට ෙහේ½� 
 

XXII 
 
2:7 

 රජෙ2 �ලධරය�ෙd ¾භසාධක සංග�වලට රජෙ2 �ලධරය� Pදා 
හැ�ම 

XXXVI 1 

  
හ 
 

  

 
හN6 අන!/ �වා$ සහ .ෙශේෂ අසPප �වා$ - 

  

 ඉ@l� කළ eDෙD 5 වැ� ෙපොs ආකෘ� පතය අ6ව බව XII 9:1:4 

 �යම වශෙය�ම රාජකා�ෙය* ෙය3 ,4ය 3 ,sවන හ�, 
අන-.වලට පමණQ බව 

 
XII 

 
9:2:1 

 ව%ෂයQ දQවා ස�$%ණ වැ() ස*තව ද, ඉ� ඔ�බට අඩ වැ() 
ස*ත තවD මාස හයQ ද �වා� �ය හැ� බව     

 
XII 

 
9:1:1 

 =ෙශේෂ අසFප �වා� XII 9:2 
 සාමාන\ �වා�වB� අ� ෙනොකළ e- බව XII 9:2:4 

9:1:2 

 
Aල' �වා$ -  

  

 අc.>ද�� පz අෙහෝ, වන බව XII 7:4 
 ෙ� ර4� Mට ගත ෙකෙරන �වා� සමග ගත ෙනොහැ� බව XII 7:5 
 සාමාන\ �වා� පමාණෙය� අ� ෙනොකළ e- බව XII 7:1 
 *ල� �වා� අ6මත ��ෙ� ෙකො�ෙ>, XII 7:2 
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